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het versleten Belgisch lied, werd op
muziek gezet door ene «Wieter-, onbekend gebleven zanger en tot nog toe
slechts een paar maal op de BRT-zenders uitgezonden. Sindsdien schijnt
een hogere hand wel te hebben ingegrepen om toch maar dit spotlied uit de
eter te houden.
Titel van het nummer: Het lied «Brabanson-, zanger Wieter. Platenmerk
Barclay 202-3-227.
Aanbevolen als verzoekplaatje voor
luisteraars van een of andere zender
van de BRT, die wel eens een plaatje
willen aanvragen. Ze moeten er wel bijvoegen «uitvoering van het lied «Brabanson», anders krijgen ze misschien
alleen muziek te horen.
J.V., St-Denijs-Westrem

BELGISCHE VLAGGEN

ZELF BEGINNEN
Onder de titel -ZELF BEGINNEN- lees
ik in «WIJ- betreffende het sporadisch
dragen van een leeuwespeld. Ik ga
hierbij volledig akkoord met G.D. uit Ingelmunster en ben vast overtuigd dat
een algemeen gebruik van het dragen
van ons Vl.-nat kenteken een zeer positieve evolutie in onze strijdbeweging
zou tew/eegbrengen.
Laat mij toe dat ik mijzelf als voorbeeld
stel.
Zovi/at in de jaren 1955, de TOENMALIGE VU, w/erd er gezocht naar een
kenteken voor de jonge VU-partij, een
door
ondergetekende
gemaakte
schets werd langs dokter VAN BOXELAER uit het Dendermondse om, aan
het hoofdbestuur overgemaakt vi/aar
het met mogelijk andere voorstellen,
aanvaard werd.
Zowat vijfentwintig jaar draag ik dit
kenteken op al mijn vesten en jassen.
Zondag en weekdag, winter en zomer.
Naar mijn werk (niet op het werk zelf),
op bus en trein, in mijn dorp, in Antwerpen, Brussel en Sint-Niklaas. In mijn familie en bij kennissen, in alle vergaderingen, bij mijnheer pastoor en in de
kerk; tjij samenkomsten met personen
van ALLE denkwijzen. Natuurlijk bij VI.
Nat Zangfeesten, IJzerbedevaarten
en betogingen. Overal en altijd. Bij begrafenissen en dodenmaal. Nooit leg ik
ons kenteken af.
Nooit of nimmer heb ik daarom last gehad.
Vlaamse medestrijders, draag zonder
vrees of schaamte ons Vlaams-nationaal kenteken en zoek geen miezerige
uitvluchten. Wanneer alle goedmenen-
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de hun plicht van zichtbaarheid begrijpen, laten zien aan iedereen wie ze zijn,
dan zal onze zo noodzakelijke EENDRACHT met de dag groeien en werkelijkheid worden. Het is reeds kwart
over twaalf!
F.A.V., Rupelmonde

GENT
Dit volk reageert traag. Na jaren in
slaap te zijn gewiegd begint het besef
van onrechtvaardige behandeling te
groeien. Wanneer men met veel mensen in kontakt komt voelt men dat aan.
De grote taak voor de volgende jaren
zal zijn deze evolutie te bespoedigen.
Dit kan slechts door een volgehouden
offensief, door met alle middelen erin
te hameren, herhalen en nog eens herhalen: de onweerlegbare feiten hoe
ons volk in dit land kjestolen en vernederd wordt!
De Volksunie kan als best gestruktureerde, meest aanvaarde Vlaams-nationale partij aan een heropstanding
beginnen. Maar dan moet zij zich richten, en uitsluitend, op wat de betogers
in Gent overduidelijk maakten, zij vormen de basis waaruit alles terug
groeien moet Met andere woorden,
kompromisloos en radikaal moet het
programma van de Volksunie zijn:
«België barst» en «nationalistische eendracht!
H.V., Wilrijk

OPLOSSING
Dat het vijf na twaalf is voor Vlaanderen weten jullie maar al te goed. Een
neo-unitaire CVP, een SP die het
Vlaamse belang negeren en een PVV
die enkel op de macht uit is. U zegt: de
Volksunie dan. Ja, indien we terug één
familie worden, dus een minimumprogramma met het Vlaams Blok is noodzakelijk om terug even sterk, zelfs sterker te worden als vroeger. Wij kunnen
ons in Vlaanderen geen twee a drie
Vlaams Nationale partijen veroorioven.
Indien we de stekels van het Vlaams
Blok-programma i.v.m. gastarbeid terzijde laten kunnen we over een
Vlaams minimumprogramma akkoord
geraken. Daar en daar alleen ligt de oplossing. Ten tweede geen enkele regeringsverantwoordelijkheid in het Belgisch kader opnemen. Wij moeten van
nu af aan streven naar een Republiek
Vlaanderen; de oplossing. Het gelonk
naar de progressievelingen levert ons
niet veel op. Volksunie maakt werk van
de middenstand, KMO, landbouwers
(cfr. hun eis van 7,9 % is juist en verdient meer weerklank in de Volksunie).
Wij moeten meer ter plaatse werken
bij landbouwers, middenstand en arbeiders.
Verder een pluim aan de VUJO-Land
van Grimbergen, want die mannen
werken. Nochtans verdient de VUJOnationaal mijns inziens een serieuzere
voorzitter.
Naam en adres
op de red. bekend

EENHEID.
Na de betoging te Gent waaraan
'n massa Vlaamse radikalen hebben
deelgenomen, kan ik als VU-bestuurslid alleen maar mijn ongerustheid uitdrukken over het feit dat wij zo weinig

horen of zien over 'n eenheidslijst bij
'n eventuele pariementsverkiezing.
Wanneer gaan alle Vlaamse voormannen nu eindelijk inzien dat wij als één
man naar eventuele verkiezingen moeten gaan? Het beste bewijs hiervoor
werd door de tsetogers geleverd! Door
verschillende groepen ingericht werd
door de Vlaamse radikale massa als
één man opgestapt achter dezelfde
leuzen, voor federalisme en zelfbestuur!
De gemeenschappelijke vijanden zijn
de unitaristen CVP-BSP en P W .
Daarom, nu meer dan ooit eenheid onder de Vlaamse radikalen!
E.D.S., Gent

KATYN
Op 8 april herdachten de vrije Polen,
die in 1944 als Ijevrijders van Gent gevierd werden, een der donkerste bladzijden uit hun geschiedenis. De kommunisten schijnen te willen vergeten
dat op 1 september 1939 tussen het
geroemde antifascistische Rusland en
Nazi-Duitsland een pakt werd gesloten, waarbij Polen in tweeën werd verdeeld, na de inval van de Duitsers in
Polen. Het antifascistische Rode Leger
nam toen zowat 230.000 Poolse soldaten gevangen, waaronder 13.500 officieren en onderofficieren.
Na de inval in Sovjet-Rusland trachtten
de in Russische kampen Oconcentratiekamfjen en andere) verblijvende Polen
een leger op te richten, om samen met
de Russen tegen de Duitsers te vechten, maar toen kwamen slechts 1.500
Poolse officieren opdagen.
De anderen waren spoorioos verdwenen. Stalin ging zelfs zover te beweren
dat het merendeel onder hen naar
Mandsjoerije gevlucht waren.
Op 8 april 1943 kwam echter de gruwelijke waarheid aan het Iteht Het
Duitse leger ontdekte nabij Katyn een
massagraf van 4.143 doden, gekleed in
Poolse uniformen en met Poolse kentekens. Een internationale kommissie
(waaronder leden van het internationale Rode Kruis en ook de Gentse hoogleraar prof. dr. Speleers) bevestigde
dat de gevonden lijken van voor juni
1941 (datum van de inval in Rusland)
dateerden en dat alle Poolse officieren
omgebracht waren door een schot in
de nek en 'met samengebonden handen.
Over die 8 april iets gelezen in de Belgische Kommunistische Pers? Ik niet
Stalin wordt immers nog voortdurend
geëerd (Stalingradlaan, Brussel).
Prof. Speleers werd zijn getuigenis na
1944 zeer kwalijk genomen, en na een
verblijf in Lokeren (zie ook Face au
Mur van FIlip de Pillecijn), stierf hij ten
slotte in de gevangenis van Gent in
1951. Ook dat alles moet eens gezegd
worden.
J.V., Gent

«BRABANSON»
Op donderdag 24 april was de Volksunie ingeleid door een paar zinnen van
het lied «België, België», aan het woord
op de BRT. Spijtig genoeg heeft men
toen ook de gelegenheid gemist de
splinternieuwe versie van de «Brabanson» af te draaien.
Deze nieuwe versie op de tonen van

Het afrukken van Belgische vlaggen bij
de betoging te Gent op zondag 20 april
herinnert er mij er aan dat ik in 1922 (of
was het begin 1923?) deelnam aan
een betoging te Gent tegen een vooral
liberale optocht die de vervlaamsing
van de Gentse hogeschool wou beletten. De tegenbetoging ging vooral uit
van jongeren van de Vlaamse Frontpartij uit Antwerpen maar omvatte natuuriijk ook tegenbetogers uit andere
delen van Vlaanderen.
Daar de liberale optocht vooral de patriottische snaar had betokkeld hingen
er aan heelwat woningen Belgische
vlaggen die het moesten ontgelden.
Van de oude liberale partij tot de P W
van vandaag is een lange weg als die
partij niet weer de Belgische toer opgaat
Een eigenaardig feit nog in verband
met die tegenbetoging. Sommige vlaggedieven werden t)etrapt en vervolgd.
Het Gentse stadsbestuur, toen nog
vrijwel helemaal franskiljons, riep de
stad Antwerpen ter verantwoording
omdat de schade aan de vlaggen in de
eerste plaats aan tegenbetogers van
Antwerpen werd toegeschreven.
Hoewel 82 jaar herinner ik mij dit nog
zeer levendig.
LD.S., Antwerpen

DOELMATIG ALTERNATIEF
Na 150 jaar harde Vlaamse strijd hebben «wij- weliswaar ons Nederiands
kultureel erfgoed kunnen veilig stellen,
maar «zij- houden nog steeds de financiële en ekonomische touwtjes in handen. En dat kost ons tegenwoordig
zo'n tweehonderd miljard per jaar. Niet

alleen om Wallonië te onderhouden,
maar ook om Bruxelles van de neergang te redden.
Iedereen zoekt nu naarstig naar het
schijnbaar onvindbaar middel om die
twee konkurrerende volksstammen te
verzoenen. Want de Walen zullen natuuriijk onze buren blijven in het verenigd Europa. Het Egmontpakt was
«het laatste haalbare samenlevingsmodel- dixit Perin, maar hij is een Waal en
dacht natuuriijk aan het bestendigen
van de frankofone overmacht Zij vonden grendels uit en alarmbellen en vetorechten, zodat het Vlaams rechtsherstel kon geblokkeerd worden. Een
andere poging tot verzoening noemde
men de gewestvorming, maar deze bevestigde Vlaanderen in zijn rol van
«wingewest». De schreeuwend onrechtvaardige dotaties deden ook de
onverschillige ogen opengaan. Neen,
Tindemans en Martens denken allebei
nog in termen van de Belgische Galliërs en werken dus tegen ons.
Het enige doelmatige alternatief voor
de blijvende verzoening is dit: de taalgrens moet eindelijk onze zuidelijke
staatsgrens worden. Zo alleen wordt
elke uitbuiting van een volk door een
buuriand onmogelijk. Daarom juist ging
ik ook op 20 april in Gent betogen, en
daarom juist kan ik niet deelnemen aan
een «viering- van 150 jaar België. Wij
willen niet langer als iemands anders
eigendom behandeld worden. Wij willen alleen ons zelf toebehoren, en elke
soort voogdij afschudden en om alle
probeersels van het taaie Gallische ras
de kop in te drukken komen we nogmaals op straat Vlaanderen is mans
genoeg om alles zelf te doen, los van
Wallonië, vrij en vrank. Als goeie buren
in de toekomst maar onafhankelijk op
ons eigen grondgebied met eigen geldmiddelen.
J.G.. Maasmechelen

W i j ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceren wij,
naargelang er plaats beschikbaar Is.
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven m te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen.
De opinie, vertolkt in een lezersbrief.
Is niet noodzakelijk de onze.
De reda(ktie

I Deze week in
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Beatrix:
Een koningin
voor republiiceinen
Een situatieschets van liet
l<oningsclnap in Nederland
En verder:
Koning Boudewijn in Wasliington /
De Belqisclie belangen in Iran /
De grote Breugeltentoonstellinq /
Interview met Lee Strasburg van de
Actors Studio / Het ACV-kongres /
Johan Anthierens in Detroit (I).
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De kater voor later!
De burger die nog enige aandacht opbrengt
voor het politieke spel en die de Lambermont-onderhandelingen met een slordig oor
volgt, moet zich de ogen uitwrijven van verbauwereerdheid. Het kan plots allemaal!
Gisteren scheen alles o n a a n v a a r d b a a r ; vand a a g blijkt alles te worden aanvaard. Gisteren was alles onmogelijk: de staatshervorming en een vermindering van belastingen.
Vandaag wil men ons wijsmaken dat het
plots wél mogelijk is, dat ongeveer iedereen
minder belastingen zal moeten betalen en
dat het onmogelijke 107quater n a twaalf
j a a r sukkelen thans in een handomdraai
k a n worden opgelost.
De hofschrijvers en de vleikommentatoren
zijn niet karig met hun lof: het ei van Colombus, het «masterplan» van Martens. Het is allemaal veel te mooi om ook m a a r bij benadering waar te zijn.
De keiharde werkelijkheid is, dat de financiële toestand van het land vandaag nog altijd even rampzalig is als een week geleden,
toen de driepartijen-onderhandelingen begonnen. Uit een staatskas die h a a r bodem
laat zien, kunnen geen geschenken worden
getoverd. De fiskale ontlastingen zijn niets
anders dan een politieke goocheltruuk: wat
met de ene hand wordt gegeven, zal met de
andere hand teruggenomen worden. De
voorgestelde ontkoppeling van de inkomens
van samen werkende echtgenoten is een
blinkende medaille met een duistere keerzijde: de operatie zal mogelijk gemaakt worden

Simonet
per Concorde
Tot het koninklijk gevolg, dat
verleden week een bliksembezoek bracht aan de Verenigde
Staten, behoorde ook minister
van Buitenlandse Zaken Simonet
Simonet reisde echter niet, zoals de rest van het gezelschap,
met de Boeing van de Belgische Luchtmacht Zowel voor
de heen- als de terugreis maakte hij gebruik van een Concorde.
Een enkele vlucht Europa-VS
met dit ultrasonische luxe-toestel kost 70.000 fr. Zodat Simonet de Belgische burger voor
zijn heen- en terugvlucht laat
opdraaien voor 140.000 fr.
«time is money», zal Simonet
oordelen. Door er wat méér money van de belastingbetaler tegenaan te gooien, won hij de
time om verleden week dinsdagavond, zoals ooggetuigen
vertelden, op Broadway de
voorstelling van een musical bij
te wonen-

Boudewijn sprak
De koning is een uiterst behoedzaam man. De zeldzame
keren dat hij zich met een
boodschap of een tv-rede tot
zijn waarde landgenoten richt,
tracht hij het te houden bij gemeenplaatsen die niet vatbaar
zijn voor politieke interpretaties.
Verleden week te Washington
is hij een tikkeltje van deze
stelregel afgeweken. In een toespraak die voor de Amerikanen
bestemd was, maar waarvan hij
uiteraard wist dat de tekst tot in
het verre vaderland zou doordringen, maakte hij nogal uitvoerig gewag van zijn hoop dat
de Belgische staatslieden er in
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door een verhoging van de onrechtstreekse
belastingen. Het voornaamste kenmerk echter van onrechtstreekse belastingen is, dat
ze per definitie onrechtvaardig zijn: ze treffen in beginsel even h a r d iedere gebruiker,
onafgezien van zijn inkomen. De fiskale ontlastingen zijn dan ook een grotesk volksbedrog en een vergiftigd cadeau: de burger zal
opdraaien voor de rekening, onder de vorm
van verhoging van de meest hatelijke, de
meest sluipende, de meest asociale belasting: de onrechtstreekse.
Het communautair ei van Colombus is al
even rot. De twee echte knelpunten bij de
staatshervorming, de centenkwestie en het
dossier Brussel, worden met poespas van de
h a n d gedaan. Wat tot nog toe vanuit de Lambermont-onderhandelingen over de financiële regeling n a a r buiten is gekomen, voorspelt niets goeds. De dotaties dreigen het belangrijkste financieringselement te blijven,
zodat de miljardenstroom van Vlaanderen
n a a r Wallonië blijft voortduren. En zulks op
een ogenblik dat de idee veld wint dat Vlaanderen, mocht het beschikken over de vrucht
van zijn arbeid, zou opgewassen zijn tegen de
uitdaging van de sociaal-ekonomische krisis!
Het verdagen van iedere oplossing voor
Brussel is ronduit een misdadige politiek. De
vorige regering is gevallen over h a a r weigering om waarborgen te geven a a n de Brusselse Vlamingen. En thans zou men een regering op de been willen brengen, die opnieuw

de kortste keren zouden in slagen om een staatshervorming
op poten te zetten. Een staatshervorming, zo zegde hij, die
enerzijds moet beantwoorden
aan «de historische eenheid»
en anderzijds aan «de kulturele
en gewestelijke verschillen».
Algemeen werd in de pers —
tot en met in buitenlandse bladen zoals «Le Monde» — deze
redevoering beschouwd als
een direkte vingerwijzing inzake het formatieberaad.
Zodat we alvast één voorstander van de zespartijenregering
kennen-

Ontslag
A. Van Impe
De voorzitter van de vzw Vlamingen in de Wereld heeft ontslag genomen uit het Nationaal
Herdenkingskomitee 150 jaar
België. Van Impe pikt het niet
dat het Herdenkingskomitee

geen preciese opgave doet van
de initiatieven en ondernemingen waaraan het de som van
een half miljard, bijeengebracht
door de belastingbetalers en
een aantal schenkers, denkt te
besteden.
Hij betreurt in ieder geval, dat
het Nationaal Herdenkingskomitee niet bereid bleek om ook
maar één cent te besteden aan
initiatieven om het half miljoen
Vlamingen in het buitenland bij
de viering te betrekken.
Het regent de jongste tijd
mededelingen van Vlamingen,
Vlaamse
verenigingen
en
Vlaamse instanties die beslist
hebben, niet meer mee te doen
aan de geldverkwisting rond
150 jaar België. Wat Vlaanderen betreft kondigt deze herdenking zich dan ook — op z'n
zachtst gezegd — temidden
van de allergrootste onverschilligheid aan.

Houthuys:
Censuur?
De nv Het Volk, uitgever van de
gelijknamige
Gentse
krant
heeft de jongste jaren een grote inspanning geleverd om het
weekblad «De Spectator» uit te
bouwen tot een Vlaams nieuwsmagazine van behoorlijk gehalte en met een nogal onafhankelijke koers. Zowel de krant als
het weekblad behoren tot het
ACV-imperium.
«De Spectator» heeft zijn redaktionele onafhankelijkheid in
de voorbije maanden willen affirmeren o.m. door zich zeer kritisch op te stellen tegenover de
regering Martens. Het blad
schreef in lovende termen over
de CVP-senatoren die door hun
tegenstem de regering Martens
ten val brachten.
ACV-voorzitter Jef Houthuys,
tevens voorzitter van de raad

hooghartig a a n dit probleem voorbijgaat En
die, erger nog, iedere ernstige kans op
Vlaamse gelijkberechtiging te Brussel definitief kompromitteert.
Door het niet-invullen van het moeilijkste
m a a r ook het belangrijkste luik van de
staatshervorming — het Brusselse luik —
wordt in het centrum van het land en tot diep
in Vlaams-Brabant een krisishaard geschapen en een communautaire oorlog ontketend, die in de eerstkomende maanden en jaren het politiek klimaat definitief zal vergiftigen. Wallonië zal gekregen hebben wat het
WOU: zijn gewestvorming. Brussel zal nog
slechts oog hebben voor expansie in VlaamsBrabant; het zal schaamteloos en tot het uiterste gebruik maken van de kans om het
kwartmiljoen Vlamingen te Brussel te hanteren als gegijzelden en als ruilobjet. Alleen
Vlaanderen zal nog vragende partij zijn,
zonder troeven in de hand, bedelend om een
stukje Vlaams recht in de hoofdstad. Of erger nog, zich terugbuigend over zich zelf,
niet meer in staat om a a n s p r a a k te maken
op zijn rechtmatige plaats in Brussel.
Nog is het niet zo ver, nog is er geen akkoord
op Lambermont. Maar als de tekenen niet
bedriegen, zijn de drie traditionele partijen
— de drie verantwoordelijken voor de slechte grondwet van 1970 — goed op weg om deze
monsterachtige cocktail van schijnfederalisme en neo-unitarisme op te dienen.
De kater komt dan wel lateri
tvo

van beheer van Het Volk, zou
thans besloten hebben een einde te stellen aan het experiment met een onafhankelijk magazine: het verdwijnen van «De
Spectator» wordt voor een nabije toekomst in het vooruitzicht gesteld.

Perin en Brussel
In het FDF-RW-biad «4 Millions
4- heeft Perin nogmaals in het
lang en het breed uiteen gezet
waarom hij ontslag heeft genomen als senator. Hij gaf meteen
zijn diepere kijk bloot op het
probleem Brussel: «Het Vlaams
nationalisme moet de straf ondergaan die het onwederroepelijk heeft opgeroepen: Vlaanderen moet helemaal teruggedrongen worden op zijn eigen
grondgebied, buiten Brussel».

Vermeylen in
«Le Peuple»
Staatsminister
Pierre
Vermeylen — zoon van een flamingantisch vader maar zélf Rode
Leeuw tegen wil en dank en
«Vlaamsgezinde»
van
het
meest zoetsappige soort —
heeft vorige week naar zijn pen
gegrepen om de Waalse partijgenoten, lezers van «Le Peuple», enigzins gerust te stellen
over de nieuwe paden van de
Socialistische Partij in Vlaanderen.
De SP blijft trouw aan het beginsel van de klassestrijd,
schreef hij. Daarenboven heeft
de SP in haar partijbenaming
bewust het woord «sociaal-demokraten» vermeden. En ten
slotte «is het te hopen dat zoals in het verleden, onze gedachtenstromingen zich niet afzonderlijk ontwikkelen, maar
zich zullen kunnen ontvouwen
dank zij enge kontakten.»

Het is merkwaardig, hoe aktief
de unitaristen en neo-unitaristen de jongste paar maanden
zijn en hoe vlug ze in hun pen
klimmen-

De Clercq scheutig
Of het formatieberaad zal slagen en of er wel ooit een zesledige regering komt was nog altijd een totaal open vraag, toen
een aantal kandidaat-excellenties reeds aan het maneuvreren
waren om in goede positie te
komen bij het verdelen van de
portefeuilles.
Zo ook Willy De Clercq, die
eens te meer zijn oog heeft laten vallen op de portefeuille
van Financiën. Zijn zwaarste
belager daarbij is geen politieke tegenstrever maar een geestesgenoot: de PRL-er Henrion.
Ze spurten beiden voor dezelfde portefeuille, maar ze rijden
ieder met een ander merk op
hun trui: De Clercq komt uit de
stal van de Banque BruxellesLambert, terwijl Henrion uit die
van de Générale stamt
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jaren aan bod kwam, niets anders kunnen doen dan de gevolgen te ondergaan van deze
rampzalige
grondwetsherziening.

de week van G e j '

«Politiek
masochisme»

L ^?vj

«Politiek
masochisme»:
zo
noemt <Vooruit>-redakteur De
Buyser het voorstel van V U voorzitter Vic Anciaux om een
breed Vlaams krisisberaad te
houden met al wie in de Vlaamse gemeenschap verantwoordelijkheid draagt De Buyser
prijst zich gelukkig dat noch
Van Miert, noch Tindemans,
noch De Clercq ook maar iets
voelen voor dit Vlaams krisisberaad.
Ze voelen ook helemaal niets
meer aan van wat in Vlaanderen
leeft, deze drie traditionele partijvoorzitters. Want de idee van
het breed Vlaams krisisberaad
heeft zijn weg gemaakt in de
socio-kulturele, de ekonomische en zelfs de syndikale wereld.
Indien er niets van komt, dan
ligt de verantwoordelijkheid
daarvan precies bij de door De
Buyser geciteerde heren.
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Vlaanderen
gezonder
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L
Tien jaar verloren

voor het slop waarin het land is
verzeild.

Terwijl de liberalen, de socialisten en de kristen-demokraten
thans dokteren aan een eventuele nieuwe regering is het
niet overbodig, er aan te herinneren dat dezelfde drie traditionele politieke families gezamenlijk verantwoordelijk zijn

Tien jaar geleden kwam de
grendelgrondwet tot stand, tijdens een BSP-CVP-regering
maar met behulp van de liberale stemmen vanuit de oppositie.
Deze nieuwe grondwet bevatte
onder meer het beruchte artikel
107quater, waarbij de inrichting
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van drie gewesten voorgeschreven werd.
Tijdens de hele zeventiger jaren is onder meer dit artikel de
struikelsteen geweest waarop
regeringen hun nek braken en
waarop de pogingen om de
staat te hervormen telkens
weer spaak liepen.
Eigenlijk heeft de hele politieke
generatie die in de zeventiger

Uit een technisch rapport van
de EEG is een Europees oordeel te lezen over het verschil
tussen de Waalse en de Vlaamse ekonomie: «Vlaanderen is
sterker geïndustrializeerd dan
Wallonië; het is wezenlijk gericht op de lichte nijverheid, terwijl Wallonië steunt op basisnijverheden».
Het rapport stipt verder aan
«dat de Vlaamse industriële infrastruktuur soepeler is en het
produktieapparaat
moderner;
het gevolg daarvan is dat
Vlaanderen, ondanks de onmiskenbare gevolgen van de krisis,
niet dezelfde strukturele problemen kent dan Wallonië».
Het Europees rapport, dat zich
beperkt tot een neutrale beschrijving, voegt er uiteraard
niet aan toe dat de Vlaamse
ekonomie goeddeels uitgebouwd werd vanuit de traditie
van het Vlaams familiaal en
kleinschalig bedrijfswezen, terwijl de Walen zich in slaap lie-

ten wiegen door het vermeende
traditionele en onveranderlijke
overwicht van hun basisnijverheid.

Brussel groter?
CVP-voorzitter Tindemans vertelt in het buitenland of in Wallonië vaak heel andere zaken
dan in Vlaanderen.
Zo
heeft
PSC-arrondissementsvoorzitter Dumon zopas
in de «Libre Belgique» letterlijk
geciteerd uit de toespraak die
Tindfemans op 31 januari te
Luik hield: «Brussel begrijpt
zijn verplichtingen in een tweetalig land niet Indien dit wél het
geval zou zijn, dan zou men
zich soepeler kunnen betonen
inzake het grondgebied van
Brussel».
Was dat reeds drie maanden
geleden een opening voor het
schaakspel dat Martens thans
speelt bij de poging tot vorming van een driepartijenregering? Vlaamse rechten te Brussel in ruil voor een territoriale
uitbreiding van de hoofdstad?
De toekomst zal het leren. Maar
de Tindemans-uitlating voorspelt weinig goeds-

Herrie rond Gent
Er is in de traditionele pers heel
wat te doen geweest over de
«ontaarding» van de betoging
van 20 april te Gent Er werd
zwaar getild aan een aantal incidenten zoals het molesteren
van mee-betogende CVP-Jongeren uit Mechelen.
Het zou dwaas zijn, deze incidenten te loochenen. Ze zijn inderdaad gebeurd en ze zijn
sterk te betreuren. Bij het incident met de CVP-Jongeren zijn
het trouwens VU-mensen geweest die hen in bescherming
namen.
In het geheel van de betoging
waren deze incidenten echter
van ondergeschikt belang. Degenen die er zo verdacht veel
aandacht aan besteden, hebben
vooral de bedoeling om de onmiskenbare politieke betekenis
van deze mars der tienduizenden te minimalizeren.
Zoals een briefschrijver het
schreef in «De Standaard»: «Er
waren te Gent in geen geval geweren en de Voerenaars konden er vrij rondlopen».

Eén mei te Mortsel
Het is allemaal begonnen, anno 1890, in het huisnummer 159 van de Montignystraat te
Antwerpen. En het zal eindigen, anno 1982, op de Kaiser-Wilhelm-Allee te Leverkusen
in West-Duitsland. De Gevaert-saga.
De toen 22-jarige jonge flamingant Lieven Gevaert begon in 1890, geholpen door zijn
moeder zoals de saga vertelt, in de Montignystraat te Antwerpen een fotoatelier en
een eenmanszaak voor de produktie van fotopapier De jongeman slaagde. En werd
de pionier van de Vlaamse ekonomie, tientallen jaren vooraleer Vlaanderens eigenlijke Gründerzeit zou aanbreken. Generaties lang heeft het ekonomisch
achtergestelde
en achterstallige Vlaanderen zich opgetrokken aan de Gevaert-saga: het ongelooflijke, bijna Amerikaanse verhaal van een man die zijn winkeltje binnen de kortste keren
uitbouwde tot een werekjimperium. Een Vlaamse multinational avant la lettre. De hele
zaak in bloedeigen Vlaamse handen. Depots en filialen nog vóór de eerste wereldoorlog te Milaan te Moskou, te Londen, te Buenos-Aires en te Rio de Janeiro. Gevaert
Werke GmbH in het keizeHijke Beriijn. Gevaert Umited in het Londen van Queen Victoria en zelfs Gevaert Company of America Inc. direkt na de eerste
wereldoorlog.
Vlaanderen zond niet alleen zijn zonen, maar ook zijn wetenschap en zijn arbeidslust
en zijn ondernemingszin en zijn fotopapier en zijn röntgenfilms uit
Ueven Gevaert: een met alle vezels aan zijn volk verbonden manager Stichter van
een wereldbedrijf niet omwille van de centen en het gewin, maar gedreven door de
dieoe overtuiging dat Vlaanderen zich maar zou kunnen ontplooien als het de stevige
arondslag legde voor zijn materiële welvaart Een ongewone kapitalist, die de winst
omzette in de uitbouw van zijn bedrijf én in sociale verwezenlijkingen die voor zijn tijd
baanbrekend en zelfs revolutionair mochten heten.
De man zou zich omdraaien in zijn graf, moest hij weten hoe thans zijn industinële erfenis verkwanseld
wordt
Deze week werd op de Gevaertzetel te Mortsel en op de Agfa-zetel te Leverkusen
meegedeeld, dat Agfa-Gevaert uiterlijk in april 1982 zal moeten kiezen tussen een ka-
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pitaalsverhoging van 1.3 miljard of het inruilen van zijn aandelen voor Bayer-aandelen.
In klare taal moet dat heten: ofwel centen, ofwel zich helemaal laten opvreten door
Bayer
Te Leverkusen is men er gerust in: Bayer koestert zich reeds in de zalige wetenschap
dat Gevaert de ruil zal verkiezen boven de inbreng van nieuwe centen. Het Westduitse blad 'Die Welt» voorspelde reeds dat Bayer weldra 'Allein-Aktionar'.
enige erfgenaam van de Gevaert-saga zal worden.
Gevaert opgevreten door Bayer? 'De Standaard» wist het dezer dagen net andersom te vertellen: de krant liet weten dat Gevaert baas zou worden bij Bayer Omdat
Gevaert. zo heette het de grootste aandeelhouder bij Bayer zal worden. En wel voor
6,3 % in het kapitaal van Bayer Op dezelfde wijze kan men stellen dat de opgevreten
mus baas wordt van de kater, omdat ze in zijn buik zit
Het geheim van deze merkwaardige uitleg?Nou, André Leysen, die ondervoorzitter is
in de Gevaert-raad van beheer, trekt toevallig ook aan de touwtjes bij de Vlaamse Uitgeversmaatschappij, die 'De Standaard» op de markt brengt
En zo zal alvast in dié krant nooit het verhaal gedaan worden van de schaamteloze uitverkoop van Gevaert, van de redenen daarvoor, van de baten en van de verantwoordelijken voor de operatie.
Vlaanderen heeft (nog altijd) weinig haute-finance. Maar de Vlaamse haute-finance,
met haar vakbonds- en standenvertakkingen, leert wel zeer vlug het knallen van de
zweep.
Dat het bericht over het einde van de Gevaert-saga aan de vooravond van Eén Mei
komt. moge als een grillige speling van het toeval worden beschouwd...
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Liberale foef snijdt twee iceer
in de huid van de belastingbetaler
Hoe het formatieberaad uiteindelijk ooit
mag aflopen, het is nu al een uitgemaakte
zaak dat de liberalen op rozen zitten.
Maar, ook dat zij — mits enige oogverblinding — het land een zware rekening
laten betalen voor hun deelname aan het
sexpartite-beraad. De rozendoornen zijn
voor de belastingbetaler! Sinds jaar en
dag blijven de liberalen uitpakken met de
goedkope slogan van belastingverlagingen. Alleen is het geheugen van velen
soms te kort om het liberale ballonetje te
doorprikken. Na de jongste wereldoorlog
nog beloofden de liberalen een belastingverlaging van zo maar eventjes
30 procent, maar tijdens hun regeringsdeelname hebben ze daar uiteindelijk
niet veel van terecht gebracht
Ook nu weer zijn er enkele propagandistische fiskale foefjes.
Zo wordt — als gevolg van de liberale
eis — afgekondigd dat de personenbelasting met 13 miljard frank zal verlicht
worden (door een progressieve dekumulatie van de wedden in de gezinnen), dat
de kadastrale perekwatie zal versoepeld
worden, en dat de BTW-heffing van 5 procent op de bedrijfsinvesteringen meteen
zal afgeschaft worden.
O p zichzelf zijn dit natuurlijk welgekomen fiskale geschenken van de regering.
Maar, het ziet er naar uit dat deze cadeautjes via andere belastingwegen peperduur zullen moeten betaald w o r d e n !
Innmers, terwijl fornnateur Martens zich
nog innmer sterk maakt onn het tekort op
de begroting (van de lopende rekeningen)
voor dit jaar te beperken tot 82 nniljard
frank, leert ons een klein optelsommetje
dat w e na een kleine twee weken formatieberaad reeds met een budgetdeficit van
om en bij de 173 miljard frank opgescheept zitten»! Behalve de 82 miljard tekort die zelfs Martens langs geen kanten
weggewerkt ziet kondigde hij onlangs aan
dat hoe dan ook globaal op de ministeriële
budgetten 50 miljard dient bezuinigd te
worden. Dat zou gerealizeerd worden met
de uitvoering van de versoberingswet die
evenwel nog immer in de ministeriële map»pen is blijven steken, en trouwens bij uitvoering ervan in menig opzicht reeds achterhaald is.
Bovendien zag uittredend premier Martens desondanks (ondanks die vooropge-

Tipje van
de sluier?
Het CVP-bestuur van het arrondissement
Brussel-Halle-Vilvoorde heeft zijn goedkeuring
gehecht aan de plannen van de
formateur met betrekking tot
Brussel. In dat bestuur zetelen
o.m. alle CVP-parlementairen
van het Brusselse. Dus ook de
senatoren die mede de jongste
regeringsplannen inzake de
voorlopige gewestvorming gekelderd hebben omwille van
het gebrek aan waarborgen
voor de Vlaamse Brusselaars.
Begrijpe wie begrijpen kan.
De plannen die nu op de onderhandelingstafel liggen bevriezen «Brussel» tot bij de gemeenteraadsverkiezingen van
1982, of in begrijpelijke termen:
tot na Sint-Juttemis. Geen
waarborgen voor de Brusselse
Vlamingen, de zes randgemeenten onder nationale voogdij, geen definitieve begrenzing
van BrusselPlots lijkt dit alles, ook voor de
betrokken CVP-senatoren, aanvaardbaar. Misschien lichten
we een tipje van de sluier op
met de wetenschap dat de
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stelde 50 miljard besparingen) toch nog
zijn streefcijfer van 82 miljard deficit in het
gedrang komen, en stelde hij met begrotingsminister Spitaels een globale extra-bezuiniging voorop van 2,2 procent op de begroting van elk departement; dit zou goed
zijn voor 17 miljard. Inmiddels is al gebleken dat talrijke excellenties tegenstribbelen, en dat bovendien op een vijftal ministeries de 22 procentregel slechts na wettelijke beschikkingen kan toegepast worden.
Kortom, de ontslagnemende regering ziet
aan tegen een deficit van 149 miljard frank.
En dan kwam het formatieberaad. Het inwilligen van de liberale fiskale eisen kost
de staatskas nog eens extra 24 miljard
frank. Samen is er dus een tekord op de
rijksmiddelenbegroting (lopende rekeningen) van om en bij de 173 miljard frank, of
meer dan het dubbele van het streefcijfer
waar formateur Martens nog immer blijft
bij zweren...

Ons staatshuishouden is zodanig verziekt dat zelfs vader Eyskens, minister van
staat, meent aan de alarmbel te moeten
trekken. Tijdens een lezing voor het 'Studiecentrum voor het financiewezen' stelde Gaston Eyskens: Wn ons land is de
maat van de budgettaire ortodoxie overschreden. Het tekort op de overheidsbegroting is in verhouding tot het bruto nationaal produkt op enkele jaren verdubbeld.
Het begrotingstekort
wakkert het betalingstekort aan, het drijft de intresten op,
leidt tot kapitaalvlucht en het is een bedroevende vaststelling dat de begroting
geen instrument meer is om parlementaire
Ijegrotingsspecialisten
in staat te stellen
een minister ter verantwoording
te roepen.'
Toch juichen de liberalen: zij kunnen immers drie konkrete vormen van belastingvermindering in hun blazoen schrijven.
Maar (voorlopig) wordt de keerzijde van

de medaille niet getoorxi! Neem (bijvoorbeeld) de fameuze dekumulatie van gezinsinkomens bij berekening van de personenbelasting. Om dit mogelijk te maken
zoekt de staat via andere wegen fiskale irv
komsten te realizeren.
Nu reeds is uitgelekt d a t behalve bestrijding van fiskale fraude (hoe lang wordt
daar reeds over gesproken maar weinig
efficients aan gedaan?) ook en vooral
wordt uitgekeken naar een verzwaring van
tal van indirekte belastingen. Niet alleen sigaretten en benzineprijzen zullen vrij spoedig nog maar eens (maar dan bulten de wil
van tabak- of oliesjeiks) aanzienlijk verhoogd worden, maar ook nog andere goederen en diensten zullen duurder worden
als gevolg van hogere fiskale heffingen.
Men mag zich ook verwachten aan extrabelastingen op zogenaamde luxe-goederen; maar wat zijn dan wel «luxe-goederen..?» In hoofde van de geldzoekende fiskus allicht deze waren en diensten die bij
voorkeur door een massa nnensen gebruikt worden...
Kortom, om de «dekumul» van personenbelastingen meteen te realizeren, zal via indirekte belastingen de levensduurte de
hoogte ingejaagd worden. Of anders uitgedrukt: een toenemende inflatie.
Een gevolg hiervan is dan weer dat de (gedekumuleerde) inkomens in hogere belastingsschijven terechtkomen, of het positief
effekt van de liberale fiskale stunt geraakt
volkomen zoek_!
De gezinnen draaien dan weldra twee
keer op voor de PW-regeringsdeelname:
allereerst worden de inkomens drastisch
aangevreten door zeg maar duurdere berv
zine (en zoveel meer), en uiteirKielijk wordt
ook het inkomen — door verschuiving van
belastingsschijven — pijnlijker belastMen liegt op die wijze de bevolking (kiezer-in-spe) wat voor.
Intussen ontberen w e een koherent en sociaal-verantwoord bezuinigingsplan. Het
stemt bijvoorbeeld tot nadenken dat men
een bezuiniging van 2,2 procent op alle begrotingen als ernstig durft voorop te stellen„

Een past-minister van Financien (Geens) en een kandidaat-minister (De Qercq)
pakken uit met fiskale fopspenen-

voorzitter van het Brussels
CVP-bestuur niemand minder
is dan J.L Dehaene, kabinetschef van formateur en ontslagnemend
eerste-minister
W.
Martens.

Goede wil
Het
samenscholingsverbod
teistert nog steeds het gemeenschapsleven in de Voerstreek. Het Vlaamse verenigingsleven ziet zich verplicht
de geplande aktivlteiten op te
doeken, om te zwijgen van de
vele klachten van middenstanders, vooral uitbaters van horeca-bedrijven.
Z o ook diende zaterdag ji. het
jaarlijks bal van de plaatselijke
VU-afdeling afgelast te worden.
Uit protest hiertegen bezetten
Vlaamse Voerenaars en VU-miiitanten uit Limburg onder de
leiding van kamerlid J. Gabriels
een viertal cafés van St.-Martens-Voeren. Met meer dan 250
waren ze, zodat de rijkswacht
moeilijk anders kon dan vaststellen dat het samenscholingsverbod overtreden was.
Een zeventigtal Vlamingen werden opgeleid.

Het wordt tijd dat aan dit
broodrovend en vrijheidsberovend
samenscholingsverbod
een eind wordt gemaakt Volgens de goeverneur van de
provincie Limburg wordt gewacht op wat meer goede wil.
Vanwege de Vlamingen?

Wie zal
dat betalen?
Het lijkt erop dat de liberalen
hun fiskale slag zullen thuishalen. In de loop van de eerstvolgende vier jaar mogen we ons
verwachten aan een belastingsverlaging van ruim 47 miljard,
waarvan dit jaar reeds 26 miljard.
Verbaasd moet iedereen vaststellen dat het nu plots allemaal
wel kan: het ongedaan maken
van de BTW op de investeringen, de afschaffing van de samenvoeging van de inkomens
van samen werkende echtgenoten en een rechtvaardige kadastrale perekwatie.
Wij houden evenwel ons hart
v a s t indachtig vooreerst dat
Willy De Clercq als minister
van Financiën tussen 1973 en

Dit bewijst dat zelfs nog geen inspanning
wordt opgebracht om te snoeien in die begrotingen waar zonder (sociale) pijn duchtig zou kunnen gesaneerd worcien. (hds)

1977 voor meer dan 28 miljard
nieuwe belastingen invoerde.
Daarenboven liggen de vrijdagstakingen tegen het zgn. Egmontplan van diezelfde minister van Financiën ons nog vers
in het geheugen. Dat Egmontplan voorzag in een stijging van
de onrechtstreekse belastingen en allerhande BTW-verhogingen.

Drieledig syndikaal
«federalisme»
De Vlaamse vakbonden hebben nooit blijk gegeven van een
Vlaamse reflex, in tegenstelling
met hun Waalse kollega's.
Daarom is het niet verwonderlijk dat de grote vakbonden
klakkeloos de drieledige gewestvorming van de kleurpartijen
overnamen,
waardoor
Brussel een volwaardige Dritte
im Bunde zou worden.
Bij het A B W kwam echter de
derde intergewestelijke (Brussel en het arrondissement Halle-Vilvoorde — hoewel dit arrondissement
van
Brussel
moet losgehaakt worden) nog
niet echt van de grond. Dat zal

nu misschien binnenkort toch
gebeuren, vermits het jongste
ACV-kongres aan de leiding
een blancovolmacht voor Brussel gaf! Nu rekenen sommigen
erop dat de basis van het A C V
de leiding in deze kwestie niet
zal volgen en een tweeledige
gewestelijke zal afdwingen. Een
optimisme dat nogal voorbarig
aandoet hoewel het juist is d a t
wanneer de aanverwante politieke partij tweeledigheid voorstaat (althans in teorie, het regeringsberaad zal dat nog moeten uitwijzen), het slechts logisch is dat het aanverwante
syndikaat dezelfde koers v o l g t
Eerst nog zien, zei de b l i n d e .

Scherpe bocht
Er zijn zo van die tekens die wijzen op een nakende P W - d e e l name aan de regering. Aldus
bijvoorbeeld het ontslag van
het Liberaal Vlaams
Verbond
uit het Egmontkomitee.
Plots heeft het dagelijks bestuur van het L W vastgesteld
dat het Egmontkomitee de
jongste maanden een te radikale koers v a a r t
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Op zaterdag 3 mei kongresseert het Verbond van Vlaamse
Oudstrijders te Brussel (VTBVAB-zaal, E. Jacqmainlaan 126
te Brussel, vanaf 14 u. 30).
Op een ontmoeting met de pers
belichtte het V O S de verschillende kongrestema's. Centraal
daarbij staat uiteraard het
steeds maar uitblijven van amnestie en van de wegwerking
van de sociale en humane gevolgen van repressie en epuratie. De jongste hervormingsplannen van de formateur zullen evenmin onbesproken blijven.
Tevens formuleerde het V O S
de eis om opgenomen te worden in het kontaktkomitee van
oud-strijdersorganizaties en aldus betrokken te worden in de
gesprekken over het statuut
van de oud-strijders. Tot nog
toe is het V O S daar steeds netjes uit geweerd.

Afwezige
Akkermans
De cijfers van de werkloosheidsstatistieken, hoe onrustwekkend hoog ook, doen nauwelijks nog een mens opkijken.
Maar, de desastreuze gevolgen
voor de toekomst van menige
streek in ons land bieden zich
aan.
Zo bij voorbeeld in het arrondissement Leuven, met het win-

gewest Tienen. Op tien jaar tijd
is het aantal werklozen hier
toegenomen van 1.000 tot
13.000 werkzoekenden!
De aangekondigde sluiting van
GTE-Sylvania in Tienen is dan
ook een kleine sociale katastrofe in het Hageland, aangezien hierdoor de werkloosheid
in de streek zo meteen met 30
procent zou toenemen! Op de
indrukwekkende betoging vorige zaterdag, waar delegaties
aanwezig waren van onder
meer Renault-Vilvoorde, Sabena, Bosch-Tienen, Malory en
andere bedrijven, hebben de
vakbondsafgevaardigden hun
ontevredenheid over de schromelijke afwezigheid van het
staatssekretariaat voor Vlaamse Streekekonomie in scherpe
bewoordingen tot uiting gebracht
Teoretisch
staan
ministers
machteloos, omdat het om een
winstgevend bedrijf gaat dat
vorig jaar nog liefst 486 miljoen
frank winst boekte, en waarvan
de Amerikaanse direktie naar
eigen goeddunken de bedrijfspoorten kan sluiten. VU-kamerlid Willy Kuijpers, die in menig
opzicht is tussengekomen ten
voordele van de Sylvaniawerknemers laakt van zijn kant de
desinteresse van minister Akkermans die, net zoals de voltallige regeringsploeg, de uitverkoop van ondernemingen in
Vlaanderen zonder taktische
tussenkomsten zomaar laat gebeuren.

Mathot bezuinigt^

Brusselaars?

Waar men bij het aan gang zijnde formatieberaad de mond vol
heeft over drastische bezuinigingen, blijkt naar aanleiding
van een oprisping van de Antwerpse Kamer van Koophandel
nog maar eens op welke onverantwoorde wijze er miljarden
over de ministeriële balk gegooid worden.
Er is de melding van een onvoorzien «uitschuringseffekt»
waaraan de nieuwe Zeebrugse
havendammen zullen blootgesteld worden, nadat ze over hun
volle lengte (tot 1.750 meter)
zullen voltooid zijn. Dientengevolge zullen extra-verstevigingswerken ten belope van enkele
miljarden frank moeten aanbesteed worden.
Het
Zeebrugge-dossier
is
reeds jaren ter studie, de miljardenkosten blijven almaar toenemen, en plots moet dan blijken dat de gigantische havenwerken zomaar geschieden op
basis van onvolledige dossiers
en onvoldoend bestudeerde
ontwerpen.
Het is slechts in antwoord op
een parlementaire vraag dat minister van Openbare Werken
Mathot bekent dat bij voorbeeld ter hoogte van Heist het
grondverlies van elke halve
meter (als gevolg van het nietvoorziene
uitschuringseffekt)
om en bij het miljard frank aan
verbeteringswerken kosL.
En dan maar drastische bezuinigingen prediken!

Jaloers op de jongste Vlaamse
manifestaties te Gent en te Antwerpen? In ieder geval, in de
loop van de eerstvolgende weken zullen de Franstalige Brusselaars niet minder dan tweemaal hun vuile was op straat
brengen.
De rij wordt op 6 mei geopend
door de Brusselse burgemeesters en hun personeelsleden,
die de Vlaamse bevolking willen konfronteren met hun bodemloze gemeentekassen. Een
bedel-betoging dus. De jongste
toegevingen
van
formateur
Martens om de Brusselse tekorten in ruil voor niets aan te
zuiveren, zal hen misschien wat
milder stemmen.
Op 10 mei volgt dan het FDF
met een mars op Brussel. En
meer dan waarschijnlijk heeft
het FDF deze datum niet gekozen om het begin van de tweede wereldoorlog te herdenken.

Amnestie?
Het Amnestie Spoedkomitee
Arretz heeft aan formateur Martens en de Vlaamse regeringsonderhandelaars een — zoveelste — open brief gestuurd.
Daarin vraagt het Komitee om
aan de gemeenschappen de bevoegdheid toe te kennen inzake
amnestieverlening.
Veel verwachtingen moeten we
niet koesteren. Getuige daarvan het jongste kongres van
het Nationaal Verbond der

Oud-Krijgsgevangenen. In aanwezigheid van de ministers
Desmarets, Califice e n . Dhoore werd de amnestie-eis koudweg afgemaakt in termen als
«degenen die hun land verraden hebben-».
Ook de Nationale Strijdersbond heeft zich afgezet tegen
elke vorm van amnestie. De
jongste voorstellen van de
Volksunie tot wegwerking van
de sociale en humane gevolgen
van repressie en epuratie werden van tafel geveegd als zijnde inciviek.

Stevige frank
Tijdens haar laatste levensdagen heeft de regering de bevolking geteisterd met onheilspellende berichten over de Belgische frank, de financiële en de
sociaal-ekonomische wantoestand.
Een regeringskrisis zou onafwendbaar een devaluatie van
de Belgische frank tot gevolg
hebben.
Na een maand regeringskrisis
blijkt evenwel dat onze frank
het wonderwel goed stelt Van
enige steun is zelfs geen sprake
meer.
Eerlijkheidshalve
moeten we dan ook bekennen
dat de ontslagnemende regering de lopende monetaire zaken goed afhandelt Tot schade
en schande van de CVP-senatoren die onder het dreigement
van een monetair debacle de
voorlopige
gewestvorming
hebben goedgekeurd.

20.000 op Zangfeest: Vlaanderen, Vlaanderen bovenal!
Nog maar pas manifesteerde het
bewuste Vlaanderen met 40.000
eenheden door de straten van
Gent een week later trokken ze
met om en bij de 20.000 naar het
Antwerps Sportpaleis om het
43ste Zangfeest te zingen.
Het zou een teken van slechte wil
zijn nog te durven beweren dat
de Vlaamse Beweging in slaap
ligt
Het feest stond in het teken van
Albrecht Rodenbach, en het was
een uitroep van deze studentenleider-dichter dat het tema was
van dit prachtige feest: Vlaanderen, Vlaanderen bovenal!
Het spreekt vanzelf dat in volle
regeringskrisis voor deze massale bijeenkomst heel veel belangstelling werd getoond. Dat
kon je zo merken. Het zinloos gezeur verleden jaar over enkele
lege stoelen in het Sportpaleis
kon dit jaar niet overgedaan worden. «Deume» zat eivol en dat
zegt genoeg.
Het was een goed zangfeest
sterk in de hand gehouden door
regisseur Herman Slagmeulen die
opnieuw een bewijs van zijn kunnen leverde. De goede ietwat te
lange bindteksten van Ghijs van
Rhode werden voortreffelijk voorgedragen door Jef Demedts. Als
nieuwigheden waren de geprojekteerde cartoons bij de liedjes van
de Vaganten en het Mormonenkoor op hun plaats en deden enkele schoonheidsfoutjes vlug vergeten.
Wij begrepen de ontroering bij de
duizenden toen de vendeliers uit
Brussel en de Schuttersgilde uit
Voeren in het vierkant stapten,
prachtig was dat!
Belangrijk hoogtepunt van het gebeuren was de rede van ANZvoorzitter Valeer Portier.
Tussen de harde woorden te Gent
en deze van verleden zondag te
Antwerpen bewoog zich een ke-
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Valeer Portier tijdens zijn rede
ten van harde solidariteit Portier
zei onder meer dat het herdenken
van Berten Rodenbach heel wat
nneer zin heeft dan 150 jaar België
te vieren. «Een staat die nooit geheel gezond was en die dringend
naar de reanimatiekamer
moet'.
Het uiteindelijke
doel van de
Vlaamse Beweging kan niet anders zijn dan de Vlaamse grorKi
onder een echt Vlaams bestuur te
brengen.
De Vlaamse
centen
moeten uitsluitend gebruikt worden ten bate van de Vlamingen en
in hun instellingen.
Vervolgens had voorzitter Portier

Ook VU-voorzitter Vic Anciaux drukte zijn entoesiasme in handgeklap uit
het over Brussel. »Deze stad kan
nooit een derde deelstaat worden,
enkel een ontmoetingsplaats
van
de twee gemeenschappen.
De
Vlamingen moeten er gerespekteerd worden, net zoals in Komen
en in Voeren.
Valeer Portier riep de Vlaamse
partijen op tot een krisisberaad
maar eiste dat ook de sociale en
kuKurele organizaties bij zo'n gesprek zouden betrokken worden.
Portier besloot met te zeggen dat
de harde Vlaamse strijd nog niet
afgerond is. «De Vlaamse beweging is echter in een stadium geko-

men waarin met slogans alleen
niet alles zal bereikt worden. Wij
willen onze rechtvaardige
zaak
met minder romantiek en patos
moeten
verdedigen
maar met
meer koele zakelijkhexl en keiharde koppigheid!» Woorden die bij
het publiek dukielijk in de smaak
vielen.
Al bij al was dit een groots Zangfeest dat zoals verscheidene
waarnemers meenden aan enige
vernieuwing toe is, ook al is de
marge waarbinnen een dergelijke
massale bijeenkomst kan worden
herdacht niet bepaald breed.

Wie 's avonds de televisiebeelden
op BRT-1 zag zal niet ontevreden
zijn, Vlaams-nationale gebeurtenissen worden niet extra verwend.
Er werd ook matig aandacht besteed aan de kleine incidenten omtrent het Zuidafrikaans volkslied.
Groot was echter de verwondering toen wij vaststelden dat in het
laatavond-tv-nieuws deze incidenten de enige elementen waren die
voor de journalist van dienst belang hadden. Of hoe men nieuws
maakt..
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Test te Tabaz
Door een stom technisch defekt
veroorzaakte mislukking van de
Amerikaanse raid tot bevrijding
van de vijftig Amerikaanse gegijzelden te Teheran heeft begrijpelijkerwijze de Amerikanen neerslachtig gemaakt Maar het valt
niet te ontkennen dat ondanks de
mislukking de Amerikaanse openbare mening als het ware opgelucht is over dit sinds Vietnam eerste symptoom van Amerikaanse
militaire slagvaardigheid of liever,
van de nieuwe Amerikaanse wil
tot slagvaardigheid. Ook al leidde
dit tot het ontslag van staatssekretaris Vance (minister van Buitenlandse Zaken, die in Amerika Secretary of State als officiële titel
voert). Hij was slechts zeer laat
over de op handen zijnde stunt ingelicht en bovendien niet eens
met de aktie.
Met Cyrus Vance verdwijnt een
koelbloedig diplomaat die geduldige onderhandelingen de voorkeur
geeft boven geweld. Opvallend is
trouwens de eerder gematigde reaktie van Iran (gematigd althans
volgens Iraanse normen) op de
raid te Tabaz. Dit bleek niet alleen
uit verklaringen van top-bewindslieden doch ook uit het bergen van
de gesneuvelden en de overdracht via de Zwitserse ambassade te Teheran aan Amenka. Wel
staan w e enigswins skeptisch tegenover de gematigde reaktie van
een Ghobzadech, Iraans minister
van Buitenlandse Zaken en zelfs
van president Bani Sadr. Het zou
immers niet de eerste keer zijn dat
na gematigde reakties van de president en de regering iman Khomeini, veel hardere tal spreekt En
voorlopig is Khomeini's woord wet
In Iran.
Elektoralisme. W e zijn in Europa trouwens slecht
geplaatst de [X)litiek van Carter
-afgestemd op elektoralisme» te
noemen. Wij doen het te Luxem-

burg niet beter, waar toch bestoten werd de kwestie van de Europese munt uit te stellen tot na de
verkiezingen in Frankrijk en in de
Bondsrepubliek.
IJzeren Lady Thatcher ging nog
een stuk verder in het elektoralisme: ze vroeg voor de tjegrotingsaanpassingen niet alleen een groter aandeel van de acht andere

partners, maar speelde het zelfs
klaar zes jaar overgang voor de
begrotingsaanpassing te vragen,
omdat nu eenmaal binnen drie jaar
verkiezingen In Engeland gehouden worden. Een staatsnationaiisme op zijn smalst En meteen door
de weinig kordate houding van de
acht een beschamend dieptepunt
dat niet wordt weggewerkt door

de goedkeuring van sancties-ln-fazen tegen Iran.
Het gaat dus om allerlei faktoren
die een zuivere situatie onmogelijk
maken. Ook blijven de Negen verdeeld, eveneens in de al dan niet
boycot van de Olympische Spelen. Grosso modo is deze verdeeldheid toch nog een kleine
troost voor de Amerikaanse presi-

'1^'f^K?/^

Beatrix koningin der Nederianden
het blezonder hoeft niet bewezen te worden. De Saksen-Koburgers zijn immers
steeds zonder uitzondering
van één op de vijf monarchen
die de dienst uitmaken, onverschillig gebleven tegenover het Vlaamse volk, dat ze
trouwens als volk niet erkennen. Z e waren en zijn nog
steeds de simbolen van de
unitaire staat die tot op vandaag de verzuchtingen van
het Vlaamse volk negeert en
hoogstens aan liefst zo bescheiden mogelijk hervormingen lippendienst bewijst
Het Is dan ook niet te verwonderen dat zelfs de doorsnee-Vlaming maar zeker de
bewuste Vlaming met meer
dan gewone belangstelling
naar de aanstelling van prinses Beatrix tot koningin der
Nederlanden opkijkt Dit is
niet alleen «ter kompensatie»
maar ook een gevolg van het
feit dat België en Nederland
eens zeventien provincies
uitmaakten en zoals de voorzaat van de nieuwe vorstin,
Willem de Zwijger zei, sprekende over de Nederlanden:

Dat Vlaams-nationalisten niet
overlopen van bewondering
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voor koningshuizen in het algemeen en het Belgische in

«Het Is te cleen om gedeeld
te worden.» Na bijna drie
eeuwen scheiding tussen
Noord en Zuid kwam de kort-

stondige hereniging tussen
1815 en 1830.
Dat Beatrix juist in het jaar
koningin w o r d t waarin de
nieuwe scheiding nu 150 jaar
geleden met Franse hulp
werd voltrokken, zal wel toeval zijn. Het treft niettemin. Dit
gaat bovendien gepaard met
de aanloop naar een federalizering van België, waardoor
nog nauwere kontakten met
Nederland zullen mogelijk
worden. De Vlaamse deelstaat zal immers gemachtigd
zijn, kulturele akkoorden met
Den Haag af te sluiten, in afwachting dat dit ook op ekonomisch vlak mogelijk zal zijn.
Dit alles verklaart dus de
Vlaamse belangstelling. Voor
het overige zijn w e er ons
van bewust dat de tijd tegen
de monarchie w e r k t In deze
tijd, waarin alles op de helling
wordt gezet relativeert men
ook de betekenis van de erfelijke dinastie. In het Europa
van morgen, dat slechts als
federale of zelfs konfederale
republiek zal mogelijk zijn,
zullen de regerende vorstenhuizen meer dan ooit een
anakronisme zijn en dus mettertijd verdwijnen. Overigens
zal de Europese integratie
deze van Nederland en België bevorderen.

dent Een geslaagde bevrijding in
Iran zou vanzelfsprekend een
vloed van gelukwensen op het
Witte Huls veroorzaakt hebben. Er
zijn nochtans tamelijk recente
voorbeelden van opsporing en bevrijding van gevangenen en gegijzelden. De sensationeelste tijdens
de tweede wereldoorlog was de
bevrijding van Mussolini in het
Gran Sasso-gebergte door een
Duits kommando onder leiding
van Otto Skorzeni, een koelbloedige waaghals. Dichter bij is er de in
elk opzicht geslaagde Israëlische
raid op Entebbe (Oeganda) waar
Israëlische kommando's onder de
neus van pochhans Idi Amin een
honderdtal gegijzelden veilig en
wel naar Israel vlogen. Het was
een operatie die tot in de puntjes
getimed was en bijna feilloos en
met zeer weinig verliezen verwezenlijkt werd. Het is overigens de
vraag of de Amerikaanse stunt
zelfs zonder motorendefekt bij de
helikopters en zonder de botsing
tussen twee andere vliegtuigen
zou geslaagd zijn. De Amerikaanse ambassade ligt immers in het
centrum van Teheran en werd uitstekend bewaakt Of een beschieting met slaapverwekkende kogels voldoende zou geweest zijn
tot uitschakeling van elk verzet
blijft problematisch, want ook de
gegijzelden zouden wellicht bedwelmd geweest zijn. Of waren er
binnen de ambassade of vlakbij
Iraanse helpers, al dan niet in uniformen van het Iraanse leger? Het
staat in elk geval vrijwel vast dat te
Tabaz mannen in Iraanse legeruniformen rondliepen. Echte of vermomde Amerikanen? Washington
zal zich wel wachten daarover
meer uitleg te verstrekken.
Herhaling onmogelijk
Door de verspreiding van gegijzelden over vier of vijf ver uit mekaar
liggende centra wordt een herhaling van Tabaz vrijwel onmogelijk.
Indien onderhandelingen uitblijven
zal de verleiding groot zijn tot
spectaculairder militaire ingrepen
zoals de blokkade van de Iraanse
haven met zeemijnenvelden. Bijna
40 Amerikaanse oorlogsbodems
bevinden wich thans in de nabijheid van de Iraanse kust Tevens
wordt de oprichting van een «vliegende krijgsmacht van 100.000
keihard getrainde marins (mariniers) versneld sinds de mislukte
raid. De Iraanse vloot kan weinig
uitrichten, want ze is voor meer
dan de helft niet meer operationeel.
HoopSommige reakties eindigden met
de vraag, waarom Amerika op zijn
beurt geen 50 Iraanse studenten
of officieren heeft gegijzeld. Er waren er veel meer dan vijftig. Washington verkoos hen uit te wijzen,
ook die officieren die in Amerika
een opleiding kregen. Deze opleiding dateert nog van de tijd van de
sjah (wiens uitlevering nog steeds
geëist wordt., aan Amerika hoewel hij thans in Egypte woonO. De
gijzeling van Iraniërs in de V S zou
echter evenzeer in strijd zijn met
het internationaal recht als deze
van de Amerikanen in Teheran.
Om een zwaar juridisch element in
het dossier niet kwijt te spelen
koos Carter voor de uitwijzing. Hij
heeft daarin wijs gehandeld en laten we hopen dat uiteindelijk deze
houding zal bijdragen tot een verzachting van het Iraanse standpunt Het wachten is nu op het begin juni te kiezen Iraans parlement
dat over het lot van de vijftig zal
moeten beslissen. In feite kan die
anderhalve maand uitstel wellicht
dienen voor nieuwe kontakten tussen beide antagonisten door middel van tussenpersonen, waaraan
er ten slotte toch geen tekort is.
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Dorpskernhernieuwing
in Zwijndrecht-Burcht
met veel geduld
Toen in 1977 Zwijndrecht en
Burcht samengevoegd werden
heeft de VU-fraktie, bij monde van
fraktieleider O. Meyntjes, de CVP(B)SP-meerderheid drie jaar de
tijd gegeven om zich aan te passen aan de fusie, plannen te maken en realizaties voor te bereiden. De gefusioneerde gemeente
Zwijndrecht heeft ongekende mogelijkheden: de gemeentelijke be-

VU doet
belangrijke
voorstellen
lastingen zijn minimaal (er is geen
personenbelasting, er worden
slechts 700 opcentiemen geheven...), en toch bedraagt het overschot op de begroting '80 meer
dan 50 miljoen.
Het is bedroevend te zien hoe weinig een gemeente met dergelijke
mogelijkheden realizeert: een degelijk kuituur- en sportbeleid,
jeugdbeleid, groenvoorziening, bescherming en uitbreiding van het
gemeentelijk patrimonium.», allemaal dingen die reeds jaren ergens «in de schuif liggen», waar ze
slechts ten tijde van verkiezingen
uit te voorschijn komen om dan terug voor zes jaar te verdwijnen.
Nu, na drie jaren fusie, blijkt dat de
meerderheid nog steeds niet aan
konkrete plannen toe Is, en de
Volksunie komt nu met haar eigen
voorstellen voor de dag. Een eerste plan behandelt de dorpskernvernieuwing, en werd voorgebracht op de gemeenteraad van
23 april, nadat het uitgewerkte
ontwerp in een «vlugschrift» (het

blad van VU-Zwijndrecht-Burcht)
aan de ganse bevolking was uiteengezet.
In het centrum van Zwijndrecht is
er de schenking Orient: een terrein van meer dan één hektare, In
1973 aan de gemeente geschonken. Op het gewestplan staat het
aangeduid als parkzone, maar het
ligt nog steeds braak. In het VUvoorstel wordt dit een park met inheemse planten en bomen, een vijver en wandelwegen. Achterin is
er plaats voor een ontmoetingscentrum. Voorin vinden we een
speeltuin met houten tuigen en
een parking.
In het centrum van Burcht kunnen
de krotten die gemeentelijke ei-

gendom zijn, worden afgebroken,
en ook daar is plaats voor een
klein parkje, een kaartershuisje en
enkele bloemperken. De kade te
Burcht wordt niet meer gebruikt,
er is plaats voor een rij notelaars
en verplaatsbare bloembakken.
Met een weinig geld en initiatief
kan men de gemeente terug
mensvriendelijke dorpskernen geven die vele gemeenten ons zullen
benijden. Wij onthouden dat de
burgemeester ons voorstel in het
schepenkollege zal bespreken en
er de nodige aandacht aan zal
schenken. In elk geval zal op de
gemeenteraad van juni een volgend voorstel worden verdedigd,
een werkgroep is daar reeds mee
bezig.

De schenking Orient — voor Zwijndrecht een moeilijk te schatten verrijking — ligt daar als een indrukwekkend braakland te wachten op een
stevige aanpak.

Vogelzangtabel 1980

Sleutels om vogels te begrijpen
In de inleiding van dit interessante
boekje wordt beschreven hoe de
meeste natuurwaarnemingen gewoonlijk beperkt zijn tot «gezichtswaarnemingen». Nochtans kan
men gemakkelijk meer vogels
waarnemen met het oor dan met
het oog, zelfs met een verrekijker!
De auteur beweert dat het niet
eens zo moeilijk is de roep en de
zang van de meeste zangvogels te
leren herkennen. Deze sleutel wil
een hulpmiddel zijn om in het veld
de vogelgeluiden vlotter te leren
thuis brengen. Het systeem van
een sleutel is bij de meeste natuurliefhebbers reeds bekend: door
systematische uitsluiting komt
men steeds een stap dichter bij de
gezochte soort

1 MEI 1980

Om het overzichtelijk te houden
zijn er twee aparte sleutels opgesteld. De eerste sleutel voor de
korte geluiden (wat ongeveer
overeenkomt met de roep) de
tweede voor meer uitgebreide
klankpatronen (of de zang).
Naast de JDeschrijving van roep en
zang treft men in het tweede deel
per soort nog een aantal waardevolle gegevens aan:

Het boekje bevat verder 30 zwart-wit
foto's en kost 120fr. Storting van
131 fr. (port inbegrepen) op prk. 0010671118-51 van de Beigische Natuur- en Vogelreservaten vzw. Regionale Ledenwerking, Vautierstraat 31,
1040 Brussel.

— het biotoop, of de plaats waar
normaal de soort kan waarnemen
— de periode dat de vogel in ons
land verblijft en voor de meeste
trekvogels ook de gemiddelde
aankomstdatum in het voorjaar
— de plaats, of de kans dat je die
soort kan waarnemen, met aanduiding van de provincies waar de
soort het meest voorkomt
Na ontleding van een geluid kan
zo worden nagegaan of de determinatie wel klopt Ook enkele nietzangvogels werden opgenomen,
zoals bv. de snipachtigen, spechten, ijsvogels, gier- en nachtzwaluw, duiven en enkele hoenderachtiger. Alles bij mekaar de moeite voor wie zang en roep van onze
vogels beter wil leren kennen.

* 41,4 miljoen pakjes sigaretten vi/erden alleen al in het jaar
1978 in de drie Beneluxlanden
verkocht Dat is enorm veel, maar
nog altijd minder dan de 46,7 miljoen pakjes, die in 1977 weerden
verkocht
Behalve in de Bondsrepubliek en
in Ierland werd ook in de overige
lidstaten van de Europese Gemeenschap tussen 1977 en 1978
een daling in de verkoop van sigaretten waargenomen.
Zo werden in het Verenigd Koninkrijk in 1977125,9 miljoen pakjes sigaretten verkocht Maar in
1978 viel dit al terug tot 125,2 miljoen. De cijfers over 1979 zijn
nog niet t)ekend, maar het ziet er
alleszins naar uit dat de neerwaartse Iseweging zich gestadig
voortzet
Het is moeilijk om aan te geven in
welke mate deze daling te danken is aan campagnes die tegen
het roken zijn gevoerd. Want er
zijn ook nog andere faktoren, die
misschien wel overtuigender zijn:
de verhoging van de aksijnzen.
Hoe dan ook, het resultaat is toch
wel t)emoedigend voor allen die
begaan zijn met hun eigen gezondheid of met die van hun
mede-Europeanen.
• De hoeveelheid afval, die in
de negen lidstaten van de EG
wordt geproduceerd, wordt geraamd op 5 miljoen ton per dag,
ofwel ongeveer 2 miljard ton per
jaar. En deze enorme vuilnishoop
wordt jaaHijks 2 a 3 % hoger
Sinds enkele jaren hebben de instellingen van de Europese Gemeenschap zich op dit vraagstuk
geworpen om nieuwe opkjssingen te zoeken. Een groot deel
van de afval zou namelijk kunnen
worden gerecycleerd tot nieuwe
grondstoffen of tot energie.
Op dit ogenblik wordt al 9 tot
10 miljoen ton oud papier (dat Is
ongeveer een derde van het totale verbruik in de Gemeenschap)
opnieuw gebruikt voor de vervaardiging van papier en karton.
Voor deze herproduktie is zesmaal minder energie nodig dan
voor de produktie van nieuw fjapier. En bovendien wordt de verontreiniging bestreden. Daarbij
moet men nog bedenken dat de
EG de t>ehoefte aan papier en
houtvezels voor de helft dekt uit

• De Raad van Ministers heeft
al een verordening gemaakt voor
het wegwerken en voor het opnieuw gebruiken van oliën, ook
voor de ophaling en de verwerking van giftig of gevaarlijke afval. Op 12 novemlser 1979 heeft
de Raad een onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma aangenomen voor het tweede get>ruik

van huishoudelijk en industrieel
afval. Dit programma zal k>pen tot
1982. En van 17 t/m 19 juni 1980
zal in Lorxien de eerste Europese konferentie worden gehouden over de verwerking van
groot afval. Tijdens deze konferentie zal de Europese Kommissie haar t)eleid uitleggen en aangeven welke akties reeds zijn ondernomen. Ook vertegenwoordigers van de industrie, van de
overheid, van vakorganizaties,
van konsumenten- en milieugroepen zullen er hun standpunten
kenbaar maken. Afwachten of
het allemaal zo «proper» zal vertopen_
-* Mare C^lle heeft opdracht
gegeven voor het opmaken van
een ecologische studie van het
stroomgebied van de Markevallei
op het grondgebied van de gemeenten Geraardsbergen, Galmaarden en Heme.
De Marke, een onbevaart>are
waterloop van eerste kategorie.
doorstroomt 3 (jrovincies (Henegouwen, Brat>ant en Oost-Vlaarv
deren).
Periodiek komen In de vallei van
de Market>eek overstromingen
voor.
Vooral het stroomafwaarts gedeelte, van de Dender tot de rriolen van Moerlseke-Viane, ondervindt regelmatig wateroverlast
door een gestoorde afvoer naar
de Dender, terugstuwing uit de
Dender en de grote en snelle afvoer uit het stroomopwaarts gelegen gedeelte. Stroomopwaarts
stelt de Marke evenzeer problemen, meer speciaal wat betreft
de erosie van de oevers wegens
de te snelle afvoer
• De werken in het stroomafwaarts gedeelte zijn ondertussen
uitgevoerd. Het stroomopwaarts
gedeelte is tfians in studie.
De Markebeek doorstroomt een
landschapF>elijk en ecokjgisch
waardevol gebied. Door natuurbeschermingsverenigingen werd
dan ook terecht gewezen op de
nadelige gevolgen van de werken op de fbra en de fauna
Om milieuschade, als gevolg van
de vrij ingrijpende werken te kurv
nen voorkomen, werd opdracht
gegeven om een landschap-ecok>gische studie uit te voeren van
de Markevallei waar werken in
het vooruitzicht worden gesteld
en waar ze reeds werden uitgevoerd.
Er werd tevens een werkgroep
samengesteld met als opdracht
de sanering van de Markevallei
verder te volgen voor wat betreft
de beperking van de mogelijke
schade van de ingreep op het milieu. Ook plaatselijke milieuverenigingen zouden een kans krijgen om hun zeg te doen.
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Het werd in in feite allemaal reeds bedisseld in
januari 7 4 ; dat is ruim zes
jaar geleden.
Het meest groene, landelijke en ook meest Vlaamse stukje van Anderlecht
zou overrompeld worden
door een sportcentrum,
een apart natuurpark, en
dito
groenvoorzieningen.
Sindsdien is de miserie
voor de inwoners van
Neerpede voor goed begonnen.
De bewoners kregen te
horen dat hun gehucht
spoedig een «park» zou
worden, dat er olympische sportvelden zouden
aangelegd worden, evenals een parking voor
2.000 auto's, een spiksplinternieuw metrostation, en dies meerKortom, Neerpede, het
Vlaamse gehucht dat de
Brusselse gemeente Anderlecht aan het officiële
imago van «groene gemeente» hielp dreigt nu
meteen versmacht
te
worden door olympische
en andere megalomane
projekten.
Officieel heet het dat in
Neerpede
een
stukje
groene Brusselse long
zou gereanimeerd worden, net zoals in Sint-Pieters-Jette waar de spekulatieve groene affaire van
het Boudewijnpark nog
niet zo lang geleden kon
ontbolsterd worden.
Deze week woensdag
nog liet de Brusselse
Raad voor het Leefmilieu
(BRAL) een noodkreet
horen: 'Neerpede ia een
Vlaams dorp dat gevangen en verstikt dreigt te
geraken in de wurggreep
van de Brusselse grootheidswaanzin.»
En zo is het ook echt wel.
Neerpede is in de voorbije maanden en jaren
niet weinig in zijn dorpskern geschonden geworden door de aanleg van
de grote ring rond Brussel en door Inplantingen
van het franstalig Brussels universitair ziekenhuis (ULB).
Minister-burgemeester
Henri Simonet heet terzake, officieel althans, geen
belanghebbend promotor
te zijn_
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NEERPEDE,
Woar de Vlamingen
thuis onteigend worden!
De teloorgang van Neerpede is
een triest verhaal; het Is vooral
triest dat het inmiddels reeds een
verhaal is geworden.
Het is haast een politiek tragischkomisch nummer.
Immers, Vlaamse Anderiechtse
schepenen verklaren vandaag
voor wie het horen wil dat de onteigeningen en parkverkavelingen
in Neerpede in feite in al hun
grootheidswaanzin
geschieden
«buiten hun wil om.„».
CVP-raadslid Jan Longin verheugde er zich onlangs over dat «een
serie vertragingspunten geplaatst
werden in het schema van Barnum-projekten in Neerpede:
Maar diens partijgenoot Camlel
Vanden Bossche, tegelijkertijd
Anderiechtse schepen van financiën en pditiek-onmondige schepen van de Brusselse aggtomeratieraad, staat dan wél voor 200
procent achter het bij uitstek onteigeningsgeweld in Neerpede.
De CVP-er Vandenbossche is
reeds eerder dan vandaag operv
lijk de mening toegedaan *dat ook
Anderlecht nood heeft aan openlucht- en rekreatiemogelijkheden'.
Met de ULB-campus, het fameuze
Neerpede-park, en tal van kunstmatige vijvers Ijetekent dit: 'Neerpede in Anderlecht — waar de mjtochtone Vlaamse bevolking onteigend werd — /wet U welkom.
'Bienvenu au Pedeparc!»

1.500
uitdrijvingen
Dit reeds jaren geleden ontworpen Pedepark, een rekreatlezone
voor Bru^else straatmussen, zou
in Neerpede zo'n 22 hektare in beslag nemen, terwijl een olympisch
polyvalent sportcentrum nog maar
eens 80 hektare zou inpalmen.
Zou? Zall Want de plannen zijn al
in een vergevorderd stadium.
In de Anderiechtse gemeenteraad
werd In januari 74 voor het eerst
een budgetair-konkrete optie in
die zin goedgekeurd.
Het bleef allemaal nog in een
kunstmatige politieke mist gehdd,
maar toch werd bekend dat een
opentiare
aanliesteding
was
goedgekeurd voor de grondwerken aan een nieuw aan te leggen
sportplein in de Neerpedestraat
Het projekt-sportcentrum Neerpede werd destijds geraamd op 150
miljoen frank_
Wie het allemaal urisanistisch napluist komt tot de trieste vaststelling dat het Anderiechtse gemeentebestuur (Henri Simonet zijn PSvrienden, én zijn CVP-schepen
Camiel Vandenbossche) het sein
op groen kreeg van de gemeenteraad om het Vlaamse dorp Neerpede tegen 1980 van de kaart te
vegen en een Pedepark in de
plaats te toveren om het Brusselse stadsvolkje een pretdomein te
bezorgen.
Volgens de plannen van het Anderiechts gemeentebestuur zal
het «Pedepark» voorzien worden
van een centraal gebouw met sauna's, een trainingszaal, een polyvalente zaal, voor onder meer tafeltennis, en een cafetaria.
In de wijk Neerpede zullen eveneens diverse pleinen met olympische afmetingen worden aangelegd. Er wordt gedacht aan tennis-.
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t)asket-, rugt>y-, atletiek- en voetbalvekien. Ook een groot zwembad zal er ingericht wordea
De waaier van disciplines zal uitgebrekJ worden volgens de financiële mogelijkheden. Op de wachtlijst van dit amt>itieus projekt staat
de ruitersport een schaatsbaan,
cross-veldeo, fK>rdenloop en arv
dere disdpline&
Dit alles en apekulatief nog veel
meer kon slechts geschieden mits
bedreiging en uitdrijving van ZOOO
Vlaamse autochtone inwoners
van Neerpede.
Op een prachtige wijze is het gemeentet>estuur (met tiehulp van
bouwspekulanten en een apartfteklspolitiek t)ij toekenning van
bouwvergunningen) erin geslaagd
om in Neerpede nog amper 500
Vlamingen te laten wonen.
Dat zijn er blijkens de «Pedeparkplarmen» nog veel te veel, want
kinderen van de laatste larxttxxiwers dienen alvast ekJers een orv
derkomen te vinden. Ze krijgen
geen greintje urt>anistiscfie kans
om ter plekke een'tiuisje te txxjwen.
Dit voorrecht t)ehoort de bouwtieren van het Pedepark toe evenals
klaarblijkelijk promotoren van appartementsgebouwen.
Zo werd in de Vijverswijk nog niet
zolang geleden overgegaan tot
massale onteigeningen, met spotgoedkope vergoedingen, waarna
promotoren van dure flatgetwuwen in deze landelijke buurt zrch
naar hartelust mochten uitleven...
CVP-schepen van financiën Camiel Vandenbossche heeft het
asociale verwijt ten aanzien van
de Pedepark-verioedering reeds
trachten te ontzenuwen: 'Een
SPA voor sociale woningbouw
rond de dorpskom van Neerpede
is van kracht In ruil voor hun onteigende gronden of goederen zullen
de inwoners van Neerpede over
woongelegenheid kunnen beschikken rond de kerk waar reeds
infrastruktuur, zoals een school en
een feestzaal, zijn getmuwd. Dit

wordt voor hen een enige kans
om hun aard en taal van de nadelige effekten van de agglomeratie
te vrijwaren.»
Ook verklaarde de CVP-schepen
pog: 'We ontkennen niet de enorme ongemakken, maar wêtiieden
een a^ematief en een ophssing
aai. Misschien wordt tiet dorp een
unieke inplanting dat in zijn soort
model zal kunnen staan.».

Olympische
allures
Neerpede, het reservaat waar Vlamingen bij de gratie vsn het Anderiechts gemeentebestuur nog
om en bij de kerktoren thuis mogen zijn!
Het gemeentebestuur van Anderlecht beweert bekommerd te zijn
om de stadsmussen een groen
verademingsplekje te verschaffen.
Het Vlaamse dorp Neerpede
werd uitverkozen om deze paritfunktie te vervullen. Een kunstmatig rekreatiepark.
Dat kan zomaar allemaal.
Behalve het reeds geleden sociale
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ongemak, is er vandaag vooral het
groeiend besef dat het Anderlechts gemeentetjestuur met het
Vlaamse Neerpede nog erger
spekulatieve plannen voorheeft
Het sportpark (uitgestrekt op 80
hektare) zou wekira niet minder
dan 18 tennisvelden omvatten, 2
hockeyterreinen, een «mayfair-getxjuw» (?), 15 voetbalvelden, een
atletiekpiste, een golfterrein, zalen
voor squash, judo, karate, schermen, turnen... Allemaal sportieve
realizaties, met olympische allures.
Er is inderdaad de zware gok om,
inspelend op de nieuwe reglementering, in Neerpede een belangrijk
gedeelte van de Olympische spelen van 1988 te laten plaatsgrijpen.
IDe voorzitter van het Belgisch
Olympisch Komitee heeft zich
reeds in die zin uitgelaten..
Men kan zich vrij gemakkelijk de
politieke opwinding van een man
als burgemeester Henri Simonet
indenken die overigens terzake
vrij goede infrastruktuur-troeven
heeft: de grote ring rond Brussel
die Neerpede in twee stukken
klieft én een voor dat jaar hypermodem metrostation-.
Volgens planning zal er tegen '88
van het landelijke Vlaamse Neerpede evenwel geen sprake meer
mogen zijn.
Inmiddels is het Pedepark met bijhorende tweetalig — zeg maar
Frans, en ook «é t>eeke Vloms» —
onthaal alvast van aard om Franstaligen een extra-aanmoediging te
geven zich te vestigen in het
Vlaamse Pajottenland. Met het uitgommen van het laatste Vlaamse
dorp op de Brusselse kaart wordt
meteen ook een nieuwe verfransingshaard in het Vlaamse randgebied aangewakkerd.
Maar CVP-schepen Kamiel Vandenbossche blijft vooral van oordeel dat 'Anderlecht nood heeft
aan openlucht- en rekreatiemogelijkheden».
Neerpede in Anderiecht waar Vlamingen met hun tehuis onteigend
worden! (hds)
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Op een perskonferentie vorige
woensdag heeft de Brusselse
Raad voor het Leefmilieu (BRAL)
het doodknijpen van het Vlaamse dorp Neerpede scherp gelaakt
Is het niet wat overdreven?
Voor een Brusselse gemeente
die haast een miljard deficit
heeft- Een 80 ha groot sportcentrum, een 200 ha openbaar
park met 15 ha vijverketen, 20
tennisterreinen, 6 hockeyvelden
een golfterrein, 15 voetbalvelden, deltavliegen, enz.
Als wij alle sportvoorzieningen
op een rijtje zetten kunnen we
vaststellen dat de aanleg van
het Pedepark voorziet in de uitbouw van akkommodatie voor
de beoefening van allerhande
sporten, zowel volkse als
«elite» sporten, zowel kleinschalige (volley, basket.) als
grootschalige (golf, zeilen.).
Voor elk wat wils, zou je zo
zeggen.
Al deze sportvoorzieningen
systematisch bespreken zou
ons te ver leiden, daarom beperken wij ons tot het nader
bekijken van het golfterrein, het
deltavliegen, de 20 tennisterreinen en «last but not least»
de vijverkwestie.

Golf
Dat de gemeente met het plannen
van de aanleg van een golfvlakte wat
hoog van stapel is gelopen, blijkt uit
een gesprek met de voorzitter van de
• Royal Golf Club de Belgique» (gevestigd in Tervuren). Volgens deze
voorzitter, is de inplanting van een
golfterrein in Neerpede totaal overbodig, en dit om twee voorname redenen.
• Uit de ledenlijst van de golfklub
blijkt dat het overgrote deel van de
leden afkomstig is uit de gemeenten
aan de oostelijke rand van Brussel,
waar voornamelijk de meer begoede
klasse gehuisvest Is.
• Of de golfsport ook te lijden heeft
onder de ekonomische krlsis weten
we niet, doch deze golfklub heeft te
kampen met een ledentekort zodat
een tweede terrein aan de westrand
van Brussel, aldus de h. Du VIvler, totaal onlogisch en overbodig zou zijn.

Deltavliegen
Deltavliegen Is een sport waar met
behulp van een driehoekig zeil, gespannen rond een raamwerk van licht
metalen baren (de delta), men van
een berg of een heuvel springt en zo
al zwevend door het luchtruim de ondergelegen vallei bereikt
Deze sport verondersteld natuurlijk
dat er heuvels (laat staan bergen),
moeten aanwezig zijn in het landschap, zodat deze sport enkel in bergrljke gebieden tot zijn recht kan komen.

Het Pedepark,
kritisch bekeken door BRAL
nVfiVV^M^yj^^fpfff^ffjvji-^^^^^^jt^ipp^jjrrjvrM

rlus Renardlaan, een ongeveer 15 ha
grote vijverketen aanleggen op
grondgebied van Neerpede.
Naast de funktle van stormbekken,
waardoor men hoopt het waterhulshoudingsprobleem van Neerpede op
te lossen, wil de gemeente deze vijvers tevens inschakelen In het park
door hen een rekreatleve funktle te
verlenen. Niet alleen stellen wij ons
de vraag of vijvers van dergelijke
omvang nodig zijn om de huidige toestand te regularlzeren.
Tevens dient wat rekreatleve funktle
van de vijvers betreft, rekening gehouden te worden met het feit dat de
momenteel bezoedelde Neerpedebeek vla een betonnen bedding de
vijver snijdt en door overvloedige regen uit haar oevers kan treden, zodat
het weliswaar Ietwat verdunde vuile
water in de vijvers terechtkomt Het
onderhoud van dergelijke vijvers zou
een niet te onderschatten opdracht
zijn voor de verantwoordelijke overheid.
Met de aanleg van die vijvers spant
de gemeente Anderlecht eigenlijk het
paard achter de wagen.
Momenteel loopt Immers in opdracht
van het ministerie van Brusselse aangelegenheden een onderzoeksprojekt over het waterhuishoudkundig
probleem van het Zennebekken
(Neerpedebsek, Broekbeek, Zuunbeek) In het zuidelijke deel van de agglomeratie.
Dit probleem kan — bondig — als
volgt worden geschetst:
# Bezoedeling van het zuivere
beekwater door het ontbreken van
een afdoend rioleringssysteem in
verschillende woonwijken.
# Te lage kapaclteit van verschillende waterlopen, deels veroorzaakt
door de voortschrijdende stroomopwaartse urbanizatle, met een vergroot overstromingsgevaar bij overvloedige regenval voor gevolg.
# Hieraan dient eveneens het probleem van het kanaal Brussel-Charleroi, dat vooral In de zomer te kampen heeft met een te klein debiet gekoppeld te worden.
Op dit ogenblik zoekt men naar een
globale oplossing (schelding van
riool- en beekwater, aanleg van
stormbekkens, uitmonding van de
beken In het kanaal l.p.v. thans In de
overwelfde Zenne_) voor dit «waterig» probleem.
Het is dan ook totaal onverantwoord
van start te gaan met de regularlzatie
van de Neerpedebeek zolang de stu-

diebureaus geen globale oplossing
voor het gehele zuidelijke Zennebekken hebben voorgesteld.
De Anderlechtse vijverplannen getuigen Immers van een totaal gebrek
aan voorstudie. De verschillende politieke Instanties overdonderen elkaar met cijfermateriaal over de vereiste vijveroppervlakte, maar op de
vraag welk watervolume moet gestockeerd worden ten einde alle
overstromingsgevaar te weren blijft
men het antwoord schuldig.

Een volgende belangrijke negatieve
kritiek op het sportpark vorm de elitesfeer die errond zweeft Eén ding
staat vast! De gewone volksmens zal
van het grootste deel geen gebruik
maken. Golf, deltavliegen, hockey,
pistoolschieten, zeilen, zelfs nog tennis blijven sporten die voornamelijk
de •hogere» klassen aanspreken.
Het ondemokratlsche van het sportpark zit hem tevens in het feit dat enkel sportklubs van de Infrastruktuur

zullen mogen gebruik maken. De personen die eens tussendoor van een
tennisterrein wensen gebruik te maken voor een partijtje, doch niet deel
uitmaken van een bepaalde sportklub, zullen vriendelijk doch dringend
verzocht worden elders hun geliefde
sport te gaan beoefenen.
Of_ is deze koncentratie van sublieme sporten wel degelijk bewust opgesteld, in overeenstemming met de
wensen van het «Belgisch Olympisch Komitee»?

Nu wil men In het Neerpeedse sportcentrum ook de akkommodatie creëren voor deze sport De vraag blijft
echter, hoe men dit denkt te realizeren. In de Neerpeedse vlakte een
• berg» neerploffen of zal men een
hoge berm langs de Ring aanleggen
die tegelijkertijd het verkeersgeraas
zou opslorpen?

20 tennisterreinen
De gemeente Anderlecht telt 4 tennlsklubs. De behoefte aan tennisterreinen kan reëel zijn. Deze tennisterreinen zullen aangelegd worden in de
reeds flink uitgebouwde tennlscomplex «Mayfalr» dat reeds 12 door de
gemeente beheerde tennisvelden en
3 partlkuliere overdekte tennisvelden
telt Met de uitbreiding zal dit jaar gestart worden, zodat voor '81 er In totaal 19 velden zullen zijn.
De •nijpende» behoefte aan tennisterreinen, zoals beweerd wordt door
de gemeente, doet niets af aan het
onlogische aspekt dat aan deze koncentratie van tennisvelden kleeft

De vijverkwestie
De gemeente Anderlecht wil, naast
de bestaande vijvers langs de l^a-
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De Nederlandse socialistische zender Vara heeft ons gedurende 13 uren kennis laten maken met het Amerikaanse overgecommercializeerde tv-systeem. De bedoeling was de Nederlandse kijkers te konfronteren met wat de «geprofileerde» zenders vrezen als de pesL De Nederlanders hebben via een kijkersonderzoek duidelijk aangetoond dat een dergelijk systeem
hen gestolen kan worden. De andere «geprofileerde» zenders
zullen nu wel een kaarsje branden voor konfrater Vara. De commerciële zenders als Tros, Veronica, A v r o daarentegen, die de
een wat meer genuanceerd dan de andere, recht op het Amerikaanse systeem af willen stevenen, zullen wel een vuist maken
tegen de rooie Vara. Was dit interessante en geslaagde experiment overtuigend genoeg om hun plannen in een andere richting te doen sturen? Laten wij hopen dat in ons land de voorstanders van een commercieel net, namelijk CVP-voorzitter
Tindemans en de P W - t o p , hieruit hun lessen trekken, zodat het
onheil dat commerciële televisie heeft, ver van ons verwijderd
mag blijven.

Tb'-PROGMMfYlK^;
gen voor kinderen. — 15.55 Kinderspelprogramma. — 18.50 Emilie.
(Strips). - 18.55 Nieuws. - 18.59
De vijf (fJ - 19.50 Tatort (fJ 21.35 Nieuws. - 21.55 Tros Sport
- 22.10 Het gat in de muur. (TV— 23.05 Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 JJ. De Bom
v/h de Kindervriend. — 1925 Dick
Turpin. (fJ - 20.00 Nieuws. —
2027 Gieorge en Mildred. (fJ —
20.52 Mike Burstyn show. — 21.55
Achter het nieuws. — 2225 Het
Reet Street Mysterie. (fJ - 23.15
Voetbal '80. - 23.45 Simon C^armiggelt leest voor.

RTB

De grabbelton
Vrijdag — De komische film De grootste race rond de
wereld CThe great race) is een klassieker In zijn soort:
lachen van 't begin tot 't einde, Jack Lemmon en Tony
Curtis In volle glorie. De toen nog jonge Natalie W o o d
zorgt voor de charmante n o o t Regie: Blake Edw/ards (1965). De
sympatieke «Great Leslie» en het boosaardige genie Fate besluiten In de legendarische autorace New York-Parljs voorgoed met
elkaar af te rekenen. De feministische journaliste Maggie Dubois
doet ook mee en zal de race voor haar krant verslaan (BRT 1). —
Chili, de kinderen van de staatsgreep (Ned. 1) is het tv«/eede
deel van een reeks dokumentaires over Zuid-Amerika. In deze aflevering gaat het over de talloze «verdwijningen» van tegenstanders van het regime in Chili en hun familieleden.

19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin
extraordinaire. (Natuurmagazine).
— 2025 Home sweet home. (Film).
— 22.20 Risquons tout (SpeD. —
22.55 Nieuws en sportpagina
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Zaterdag — Dat de tieners op BRT helemaal niet verwend worden weten wij allemaal. Heel wat beter komen
ze aan hun trekken op RTBF. De twee magazines Generation 80 en Folllies zijn spek naar hun bek: hedendaags
aktueel, direkt en weer eens zit er degelijke muziek in: o.a Jo Lemalre & Rouze, The Pretenders, Peter Townsend, The Rose, e.v.a.
— Het gat in de muur (Ned. 1) is een Vlaamse tv-film naar een
verhaal van Roger Van Ransbeek, met Ward De Ravet Denise
De W e e r d t Alex Willequet en Vera V e r o f t Twee bevriende buren
gaan op een oorlogsnacht kolen stelen In een station. Net op dat
moment komt er een trein vol gedepKJrteerden aan. Moeten zij
een aktie ondernemen om die mensen te bevrijden?.^^L
^ ^ ^
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Zondag — De Nederlandse akteur Kees Brusse schreef
een boeiende oorlogsfilm De verjaring. Hijzelf en Dora
Van der Groen spelen de hoofdrollen in deze co-produktle NCRV en BRT (Ned. 1). Een man Is verliefd op een
joods meisje. Zij wordt opgepakt en vermoord. Jaren na de oorlog
speelt in zijn hoofd de vraag of hij toen geen verstek heeft laten
gaan. — Moeder wat deed jij in de oorlog (Ned. 2) gaat over de
manier waarop de vrouwen de Tweede Wereldoorlog hebben
doorgebracht, en vooral over hun aandeel in het verzet
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Maandag — In het maatschappelijk magazine Ommekaar van BRT wordt de vraag beantwoord hoe onderlinge kontakten tussen ouders van homofiele kinderen kunnen helfjen bij de aanvaarding en de verwerking van de
homofiele aard van hun kinderen. — In het toneelstuk Het kind
van de buurvrouw (Ned. 1) dat speelt in de Amsterdamse Jordaan In de krisisjaren, gaat het over Üen, die na een korte vrijage
In verwachting raakt en haar dochtertje bij de buren achteriaat om
met haar vriend «van het volle leven te kunnen genieten». Ondertussen Is Lien rijk geworden en het meisje is al een flinke meld.
Lien wil nu haar dochter terug... Jennifer Wlllems, Carry Tefsen,
Mimi Kok, Wiesje Bouwmeester, Hetty Blok e.a. zorgen ervoor
dat de kijkers afwisselend kunnen lachen en een traan kunnen
plengen.

fl

Dinsag — Kijk mensen (BRT 1) kreeg de gepaste titel
mee «Wie Is bang voor de computer?» Betekent de computer een bedreiging van de privacy en welke wettelijke
regelingen kunnen worden getroffen?
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Woensdag — Voetbaldag! Borussia Mönchengladbach —Eintracht Frankfurt, terugwedstrijd in het kader
van de finale om de Uefa-beker. BRT 1 en RTBF 2 zijn zeker van de partij. — BRT 2 draait de recente Duitse psychologische film (zwVwJ Dossier: zwart en wit (Schwartz und
weiss wie Tage und Nachte) van Wolfgang Petersen (1978). Het
schaakwonder Thomas Rosenmund Is zozeer door het schaakspel geobsedeerd dat zijn leven eraan kapot gaat De film wordt
gevolgd door een debat over de wereld van het schaken.

0

Donderdag — In Zola, het menselijk geweten, wordt de
situatie van Zola problematisch. Zijn ruiten worden Ingegooid en de Franse regering beschuldigt hem van eerroof
en daagt hem voor de rechtbank. — Drie sterren: Shoeshine muziek (BRT 2) Is een Amerikaanse dokumentalre over de
verdwijnende zwarte schoenf)oetsers In Amerika. — Eén op een
miljoen vertelt de waar gebeurde geschiedenis van Ron LeFlore,
een jonge gangster die zijn levenswandel omgooit en een
beroemde basketbalspeler wordt (Ned. 1). — In Casino de Paris
(ARD) wordt de roemruchte geschiedenis verteld van het amusementsteater Casino de Paris, geïllustreerd met fragmenten uit
revues met beroemde sterren.

Vrijdag
2 MEI

]

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Drie
kinderen en een chimpansee (f J.
— 18.15 Klein, klein kleutertje. —
18.30 Elektriciteit - 19.00 Oscar,
het konijn. — 19.10 Indië: een dorp
wil overleven (reportage). — 19.45
Nieuws. — 20.15 De grootste race
rond de wereld (film). — 22.55
Nieuws.

- THE GREAT RACE, komische film met Jack Lemmon en
Tony Curtis op hun best
Vrijdag 2 mei om 20 u. 15 op
BRT 1.
19.00 Nieuws. 19.45 Entre
chiens et chats (dierenmagazine).
— 19.55 Nieuws. — 20.00 Sauve
qui peut (fJ. - 21.00 RAS. (film).

F 1
19.44 Les inconnus de 19 h 45
(spel). - 20.00 Nieuws. — 20.30
Frenesie Tzigane (operette). —
22.00 Viollet-le-Duc (reportage). -

BRT 2

A 2

20.15 De Muppet-show. - 20.40
Randmuziek fehow). — 21.15 Dag
aan dag. — 21.45 Verrassende vertellingen (tv-spel).

20.00 Nieuws. - 20.35 La fin du
marquisat d'Aurel (fJ. — 21.35
Apostrophes. — 22.55 Nieuws. —
23.02 Le sang d'un poète (film).

NED 1

F 3

18.05 Emilie (fJ. - 18.55 Nieuws.
- 18.59 Barbapapa (fj. - 19.05
Popeye (stnp). — 19.10 Laurel &
Hardy (stomme-filmklucht). —
20.00 Twee voor twaalf (kwis). —
20.40 Nieuwe gezichten van Vare's
voorstelling. — 21.37 Nieuws. —
21.55 Chili: de kinderen van de
staatsgreep (dokj. — 22.45 Islam,
zonder twijfel (dokj.

20.30 Le nouveau vendredi (reportage). — 21.30 L'imaginaire en
campagnes (tv-spel).

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Matt en
Jenny (fj. — 19.25 Dieren op
visvangst CnatuurdokJ. — 20.00
Nieuws. — 20.27 James Herriot (f J.
- 21.20 Minivoetbalshow. - 22.30
Hier en nu. — 23.10 Dr. C. Rijnsdorp over- lage zon, lange schaduwen. — 23.20 Interview met de minister-president — 23.30 Nieuws.

RTB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A
suivre (info). — 21.15 Alambrista!
(film). - 23.00 Nieuws.

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

ARD
8.05 Schooltelevisie. 16.15
Nieuws. - 16.20 Der Sport und
seine Finanzen (dokj. — 17.50
Nieuws. — 18.(X) Mein Freund
WInnetou (fJ. — 19.15 Hier und
Heute. - 20.00 Nieuws. — 20.15
Irrtum in Jenseits (film). — 21.55
Plusminus (Info). — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Die Sportschau.
- 2325 Der Chef (fJ.

BBC 1
13.45 Nieuws. — 14.00 Middagmagazine. — 15.30 Jumping (reportage). — 16.53 Regionaal nieuws. —
18.40 Nieuws en regionale magazines. — 20.00 The ballad of Hector
the Stowaway Dog (dokJ — 21.20
The sun trap (tv-film). — 21.50
Points of view (tv-kritiek). — 2225
Boksen (reportage). — 23.45 Vrij
podium voor kreatieve mensen. —
0.15 Nieuws. — 020 (k>unterpoint
(film).

BBC 2
1225 Biljarten (reportage). —
19.55 Biljarten (reportage). —
2025 Nieuws. - 21.00 Vikings!
(dokJ — 22.00 Mary's wife (tvspeD. — 22.55 Biljarten (reportage). — 23.45 Aktualiteiten. — 0.30
Biljarten (reportage). — 1.00 The
outer limits (S.F.-fJ

ITV
13.30 Plaatselijke verkiezingen. —
14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 1525 Paarderennen (reportage). — 16.45 Stars on ice (reportage). — 18.45 Nieuws en regionaal
magazine. — 20.00 Play your cards
right (variété). — 20.30 the cannon
and ball show. — 2330 Regionaal
nieuws. — 0.30 Aguirra, der Zom
Gottes (film).

ZDF
18.20 Western von Gestern (film).
— 19.00 Nieuws. — 19.30 Auslandsjournal. — 20.15 Derrick (fJ.
— 21.15 Zaut)erhafte Zaut)ereien
(show). - 22.00 Nieuws. — 22.20
Kultureel magazine. — 23.05 Doe
(western). — 00.35 Nieuws.

D 3
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Kultur und Wissenschaft — 21.00 Momente. —
21.15 Gott und die Welt - 21.45
Argernisse. — 22.00 Roots (fJ. —
22.50 Kultur und Wissenschaft

LUX.
1810 Columbia (natuurdok.). —

BRT
14.00 Open school. — 16.00 Captain Blood. (Avonturenfilm). —
18.00 Giedeon (fJ - 18.05 Op het
spoor van de brandstichters.
(Jeugdfilm). — 19.00 Vrijetijdstema's. (Info). - 20.10 Kolderbrigade, (fJ - 20.50 Terioops. - 21.35
Sloane. (fJ - 2225 De bestel
Sporthelden uit de hele wereld.
(DokJ - 22.45 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 So geht's
auch. (fJ - 20.15 Fantomas. (fJ 21.50 Nieuws. - 21.55 Das aktuelle Sport-studio. — 2330 Josh, (fJ

03
20.00 Nieuws. — 20.15 Dostojewski's «Idioot». (Ballet). - 21.00 Schülerrevohe. (Film). — 22.45 Tips für
Leser.

LUX.
19.00 Nieuws en weertjericht —
19.30 Mawkens, zeerKjmaden.
(DokJ - 19.55 Nieuws. - 20.00
L'Arme è gauche. (Gangsterfilm).
— 21.30 Ciné-sélection. (Filmmagazine). — 22.00 Cléopatre. (Film). —
23.40 Programma-overzicht

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.44 Les inconnus de 19 h 45.
(SpeD. - 20.00 Nieuws. - 20.30
Stars. (Show). - 21.30 (>)lumbo
(fJ - 22.45 Tele-foot 1.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 La fin du
Marquisat d'Aurel. (fJ — 21.35 Suivez le coq. (Variété). — 22.35 Les
camets de l'aventure. (HimalayadokJ - 2325 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures.
(Spel). - 20.30 Werther. (Lyrisch
drama). — 22.30 Nieuws.

BBC 1

18.45 De Keizer van
ra). — 19.50Dodenli
portage). - 20.10
20.15 De verjaring
22.00 Opdat wij g(
denkingsprogramma
der nieuws. — 23.2

15.30 Nieuws. - 15
(cello en piano). —
hen (Herdenkingspr
1625 De rode salon
gramma). — 17.05 ï
- 18.00 Klem (Info)
dacht je van herden
18.40 Moeder, wat
ooriog?(dok). - 19
denking op de Waal
— 20.10 Nieuws. nistisch verbond. —
schiedenis van een

RTB1

12.00 Faire le poir
13.00 Nieuws. - 19
19.55 Les belles ann(
ji-show. — 21.15 Le!
(O. - 22.35 Nieuw!

ARD

15.25 Glück und Gle
17.45 Woe8tijnpilo<
Nieuws. - 18.33 Di
- 1920 Weltspiei
Nieuws. — 20.15
21.55 Nieuws. - 22.
Beethoven (koncei
Meine Bilder sine
(dok). - 23.15 Niei

ZDF 2

15.05 U25: Alltag
(U-boot-reportage),
vom Nullpunkt — 17
17.02 Die Sport-F
18.00Tagebuch. —
tons (O. - 19.00 Ni<
Bonner Perspektiv
Luchtvaartshow Hï
— 20.15 Funny Lad
22.15 Nieuws. - 22
ke kerk en dienst
23.00 Aureole (Bal

D3

10.35 Champion, the wonder horse
(film). — 11.35 Mickey Mouse club.
— 13.30 Grandstand: sportnamiddag. — 11.35 Pardon my sarong
(film). - 18.10 Rolf on Saturday
OK? (show). - 21.15 Val Doonican Music Show. — 23.00 Sportreportages. — 0.00 Saturday night at
the mill (variété).

18.00 KInderprograr
üteratuurgeschiedei
Rockpalast — 19
Westen. 19.E
nieuws. — 20.00 Ni<
Mein Tagebuch (r
21.00 Auslandstudi(
macht neun (TV-filn

BBC 2

LUX

15.45 King's feast (film). - 17.30
Biljarten (reportage). — 20.45
Rugby (reportage). — 21.30 Levin
interview. — 22.00 Biljarten (repwrtage). — 23.00 Askenazy in China
(pianokoncerO. — 0.00 Nieuws. —
1.05 Coatte on the Hudson (film).

17.30 Tom Sawyer
19.00 Nieuws. - 1£
tre-Télé-Lux-Hebdo.
petite maison dans <
l
21.00 La fiancee du

ITV

18.00 C^jmmissaire
1925 Marmotten in c
— 20.00 Nieuws. end a Zuydcoote (C
22.30 Théêtre musii
rain Onterview). —

13.30 Sportmiddag. — 18.05
Nieuws. — 18.15 The Masterspy
(spionnenkwis). — 19.00 Russ
Abott's Madhouse (show). —
21.00 This Savage land (tv-film). —
22.45 Nieuws. — 23.00 Tales of the
unexpected (sterke verhalen). —
23.30 Regionaal nieuws. — 23.35
Tfie Barry Westwood Talkalwut
— 0.35 Bamey Miller: The Sighting
(fJ.

Zondag

r

BRT
10.00 Eucharistieviering vanuit Ho-

1 MEI 1980

.

't!'^,-k,^M^'^1ti%

F1

A2

18.15 Dessine-moi i
19.00 Stade 2 Csport
20.00 Nieuws. - 20.;
— 21.35 Un homm
(dok). - 22.05 Med
(Moedermelk). — ;

F3

4 MEI

W I J 11A
'&££üL,i.

NED 1

NED 2

20.00 Nieuws. — 20.15 Mutter ist
die Beste. (VolkstoneeD. - 22.15
Nieuws. — 22.35 Kommt ins Variété. — 2320 Lawman. (Western). —

NED 1
15.30 Nieuws. — 15.32 Lawaaipapegaai. — 15.40 Exotische vertellin-

boken. — 11.00 Koi
b a t ) . - IZOONieuwi
gestoorden. — 14.2E
— 14.50 Autorenni
vanuit Zolder). — 15
van nergens kwam.
16.10 Studio vrije
Doelwit Olympischi
17.55 Sportuitslagen
torennen (reportage
deon. — 18.35 Kams
de 0<ortfilm). - 18
der zee (dok). — 19.
20.00 Sportweekend
vin Maritza (operel
Nieuws.

20.00 Laurel et Hard
2020 Mister Magoo
— 20.30 Les villes di
non). — 21.25 Nieuw
rico Macias (Variété
L'amour a 1'America

Ijlj^p^

- ; ^ ^ » , -^irf,

——

TIZ-PROGMMM^S

— 11 00 Konfrontatie (de12 00 Nieuws voor gehoor'den — 14 25 Sesamstraat
)0 Autorennen (reportage
bolder) — 1515 De man die
rgens kwam Jeugdfilm —
Studio vrije öjd — 1710
Olympische spelen —
>portuitslagen — 1800 Au>n (reportage) — 18 30 Ge- 18 35 Karnaval in Oosten-tfilm) - 1850 Geheimen
(dok) - 1945 Nieuws —
portweekend — 2030Grairitza (operette) — 2215

BBC 1
1425 Fauna en flora bij de kust
(dokj — 1630 Paardensport en
hondendressuur — 19 00 Nieuws
- 21 05 Jane Eyre (film) - 2315
Nieuws — 2325 Kiss me, kill me
(film)

BBC 2
19 40 Cncket en biljarten (reportage) - 2050 Nieuws - 21 10 Biljart (reportage) — 21 45 Boekennieuws — 2215 Autorennen, biljarten, rugby tennis (reportage)

ITV

•e Keizer van Atlanbs (ope19 50 Dodenherdenking (rei) — 2010 Nieuws —
)e verjanng (TV-speD —
Dpdat WIJ gedenken (herjsprogramma) — 22 45 Anuws - 2320 Nieuws

lieuws — 1535 Beethoven
n piano) — 1557 Free Coerdenkingsprogramma) —
*e rode salon (kultureel pro3) - 1705 Studio Sport 1
0 Klem (Info) - 1810 Wat
3 van herdenken' (dok) —
hoeder, wat deed jij in de
' (dok) - 1950 Dodenher1 op de Waaldorpersvlakte
O Nieuws — 2015 Humaverbond - 2020 De gesnis van een plek (dok) —

-aire Ie fX)'"' (debaö —
lieuws — 1930 Nieuws —
BS belles annees (Mouloud— 2115 Le soleil des loups
2235 Nieuws.

Juck und Glas (vanete) —
Woestijnpikxjt 1830
- 1833 Die Sportschau
20 Weltspiegel - 2000
- 2015 Tatort (f)
leuws — 22 00 Ludwig van
ven a<oncert) — 2230
Bilder sind Gleichnisse
- 2 3 1 5 Nieuws

J 25 Alltag unter Wasser
-reportage) — 1535 Start
illpunkt — 17 00 Nieuws —
Die Sport-Reportage —
agebuch - 1815 Die Wal- 1900 Nieuws - 1910
Perspektiven — 1930
lartshow Hannover 1980
5 Funny Lady OnusicaD —
lieuws - 22 30 De katdiek en dienstweigenng —
\ureole (Balleü

kinderprogramma — 1830
lurgeschiedenis — 1900
ilast - 1945 Sport im
1 — 1955 Regionaal
— 2000 Nieuws — 2015
Fagebuch (reportage) —
\uslandstudio — 2145 III
neun CTV-film)

om Sawyer (jeugdfilm) —
Jieuws - 1902 RTL-Theè-Lux-Hebdo - 2000 La
naison dans la pwaine (f) —
B fiancee du pirate

!>3mmissaire Moulin (O —
larmotten in de Alpen (dok)
O Nieuws — 2030 Week'uydcoote (Oorlogsfilm) —
"heêtre musical contempoterview) — 2300 Nieuvra

)essine-moi un mouton —
tade 2 (sportreportage) —
leuws — 20 35 La taupe (f)
5 Un homme, un chèteau
- 22 05 Medisch magazine
srmelk) — 2300 Nieuws

12 30 Fathers in the Forest (natuurdok J — 13 00 Aktualiteitenmagazine — 1755 Regionaal nieuws —
21 45 Nieuws - 2300 Agony (fJ
— 2330 Kultureel magazine —
030 Playing the game (fJ

Maandag
BRT 1
14 00 Schooltelevisie — ISOOGedeon (fJ — 1805 Terugkeer naar
de ap>enplaneet (sf-fJ — 1830
Open school (EHBO) - 1900
Doemee — 1930 Kijk uiti — 1945
Nieuws — 2015 Dubbel dobbel
- 21 00 Penmamc (fJ - 21 50
Ommekaar (ouders van homofielen) — 2230 Nieuws

RTB 1
1400 Schooltelevisie — 1915
Waalse gewestelijke aktualiteiten
- 1930 Nieuws — 2000 Un vrai
cnme d'amour (film) — 2220 France tour détour deux enfants —

1 MEI 1980

ZDF
1930 Erkennen Sie die Melodie'
(kwis) — 2015 «Ich will haben, du
solist haben» Oeren delen) —
21 00 Nieuws - 2120 Weichselkirschen (tv-film) — 23 00 Die elektronische Religion (religieuze tvsfiows) — 2345 Tennis (reportage) — 015 Nieuws

D 3
1900 Skandinavie literair Finland
— 1945 Regionaal nieuws —
2000 Nieuws — 2015 Montageabend im Dntten (reportage) —
21 45 Chac (film) - 2315 Nieuws

BBC 1
1220 King Richard and the crusaders (film) — 1430 Bank Holiday
Grandstand (sportreportages) —
1800 Multi-couloured music show
— 1850 Nieuws — 1900 Today's
sport — 19 30 The little and large
Holiday special (vanete) — 2010
Rio Lobo (film) — 2200 De lustge
weduwe (operette) — 040 Bellamy's Europe Rattelandsstreken
in Europa (reportage)

BBC 2
14 05 Filmnamiddag met The Swiss
Miss, Mrs Wiggs of the Cabbage
Patch en Professor Beware —
18 00 Biljarten en jumping (reportage) — 2225 One eyed Jacks
(film) — 050 Rusland, taal en volk
(dokJ

1955 Grand Pnx de la Chanson
Waltonne 1979 — 2200 Nieuws
- 22,20 Lundi sports

ITV
1125 Filmmagazine — 12 00 Guns
of the Timberiand (film) — 1400
Nieuws en sportnamiddag —
2030 Detour to ten-or (film) —
2215 Fox (fJ - 2315 Nieuws 2330 Tnbune to James Stewart

Dinsdag

NED 1
1025 De bevnjding van Amsterdam (reportage) — 1050 De bevrijding van Nederland (dokJ —
1530 Nederland vijfendertig jaar
vrij (feest) — 1700 Hotel de Wereld (reportage) — 18 40 Kortweg
- 18 50 Emilie (fJ - 18 55 Nieuws
- 1859 Bassie en Adnaan —
1920 De bedreigde dierenwereld
(dokJ — 19 45 Kieskeung (info) —
2020 Andre Van Duin - 21 35
Nieuws — 21 55 Het kind van de
buurvrouw (teater)

NED 2
1855 Nieuws. - 1859 Doctor
Snuggles (tekenfilm) — 1905
Avro's toppop — 20 00 Nieuws —
2027 De laatste faze bevnjding i
(dokJ — 2120 Frans op z'n Brusse — 21 25 Toen de Betuwe weer
bloeide — 2215 Zo gezegd, zo gedaan (film) — 2350 Nieuws

BRT 1
1400 Open school - 1800 Gedeon (fJ — 18 05 Sesamstraat —
1830 Open school (EHBO)
1855 Toestand '80 1945
Nieuws - 2010 De Gong Show
— 20 45 Wie IS bang voor de computer' (Info) — 21 35 JIJ of wij
(kwis) — 22 05 Tenuto (jonge muzikanten) — 2310 Nieuws

BRT 2
2010 Het geheime leven van de
dieren (dokJ — 2040 De laatste
karwei (film)

NED. 1

19 45 Entre chiens et chats (dierenmagazine) — 1955 Nieuws —
2000 Sam en Sally (fJ - 21 00
Lom de la foule dechainee (film)

F1

NED. 2

14 05 Ball, un village (dokJ — 1425
Deux soeurs vivaient en piaix (film)
- 1912 Pour les femmes - 1920
Gewestelijke aktualiteiten — 1944
Les inconnus de 19 h 45 (spel) —
2000 Nieuws — 2030 L'odyssée
du sous-mann Nerka (ftlrró —

1859 Herman en de zes (fJ —
1925 De Muppetshow — 2000
Nieuws — 2027 De winter die een
zomer was (fJ — 2125 Brandpunt
— 22 00 Vluchten voor de winter
(dokJ — 2240 Dne hoog achter
(f) - 2310 Nieuws

A2

RTB 1

1945 Top club (vanete) — 2000
Nieuws — 2030 Question de
temps (info) — 21 40 Le cent-cinquantenaire de la revue des deux
mondes (dokJ — 2240 Salie des
fêtes — 2330 Nieuws

1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1955
(2omme un Boomerang (film) —
21 25 Des enfants, pourquoi faire'
(reportage over de geboortenterugloop in Waltonie)

F3

RTB 2

2000 Une heure avec le president
de la republique — 21 00 L'homme
de Rio (film) — 2255 Nieuws

1955 Musiscop>e (vanete) — 21 05

805 Schooltelevisie — 2000
Nieuvi^s — 2015 Das Krankenhaus am Rande der Stadt (f J —
21 15 Astronauten pnvat (dokJ —
22 00 Solo fur Spassvogel (humor)
- 2230 Tagesthemen - 2300

ARD
1615 Der Angeklagte Anklager
(over een Hongaarse kommunist
die zich in 1956 van zijn Russische
broodheren afwendde) — 2000
Nieuws — 2015 Kennen sie Kino'
(kwis) — 2100 Panorama —
21 45 Schauplatz New York (f J

ZDF
1900 Nieuws — 1930 's Zweite
Leb'n (tv-film) — 21 00 Nieuws —
2120 Arme Fneren Eher (reportage) - 22 00 Das Verbrechen des
Ze Bigorna (film) — 2330 Tennis
(reportage vanuit Dusseldorf) —

D 3
1945 Regional nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Stadion Murv
gersdorf (reportage) — 21 00 Momente — 21 15 Familienrat (kindermishandeling) — 21 45 Nachfrage (kijkers in gesprek) — 22 30
Midcan im Dntten (overvoeding)

TF 1
1920 Gewestelijke aktuairteiten —
1944 Les inconnus de 19h45
(speD — 2000 Nieuws — 2030
Mathieu, Giaston, Peluche (tv-film)
— 22 00 Ouvrez-moi la porte ou je
frappe en pleurant

A2

FR 3
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Mathias Sandorf (film) —
2200 Nieuws

LUX
19 45 Entre chiens et chats (dierenmagazine) — 1955 Nieuws —
2000 L'Homme qui valait trois milliards (SF-fJ — 21 00 Vacances a
Ischia (film)

BBC 1

18 50 Emilie (voor de kleintjes) —
1855 Nieuws - 1859 EO Kinderkrant — 19 30 The great American
wilderness (dokJ — 2000 Van u
wil ik zingen (koorzangprogramma) — 2032 De dame van Sark
(tv-film) — 2125 Ten slotte (slotmedidatie) — 2135 Nieuws —
21 55 Den Haag vandaag - 2210
De bevnjding van Nederland
(dokJ — 2245 Nieuws

LUX.

The Muppetshow — 2130 Le
monde du cinema — 2200
Nieuws — 2220 Entree libre

2000 Nieuws — 2040 Le Norway
(dokJ - 2330 Nieuws

RTB 2

ARD

aurel et Hardy (kortfilm) —
lister Magoo (animatiefilm)
3 Les villes du tresor (Avig21 25 Nieuws - 21 40 Enicias (Vanete film) — 22 35
r a lAmencaine

(Sarten der Luste (film) — 035

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

1400 Nieuws en middagmagazine
— 1840 Nieuws en regionale magazines — 1955 Quack shot
(stnp) — 2035 Leven op aarde
(dokJ — 2225 Hong Kong venture (dokJ — 2315 Mantovani
special

BBC 2
1500 Paardesport (reportage) —
20 35
Industnele
archeologie
(dokJ 2125 Multinataonals
(dok J — 22 00 A question of guilt
Mary Blandy (rekonstruktie) —
2345 Aktualiteiten — 030 The old
grey whistle test (show)

ITV
1400 Nieuws en regionaal nieuws
— 1500 Middagmagazine —
1715 Moderne gospelmuziek —
1845 Nieuws en regionaal magazine — 2200 The specialists (tvspel) — 2300 Nieuws - 2330
(jteschiedenis van de Engelse tuinen (dokJ — 035 Country- en
westemmuziek

NED. 2

(fJ - 2100 Panorama - 2150
Zola het menselijk geweten (fJ

1855 Nieuws - 1859 Het paard
van Troje — 2000 Nieuws —
2027 Socutera - 2032 (>)untdown (fxjp) — 21 10 Thnllseekers
(dokJ - 21 35 A man called Sloane (fJ - 2225 Scared Straight
(dok over jeugdknminaliteiO —
2302 Teleac - 2337 Nieuws

2010 Premiere — 21 00 De rouw
staat Electra goed (fJ — 2150
Shoeshine-muziek (dok)

RTB 1
13 45 La p>nse du p>ouvoir par Louis
XIV (film) - 1930 Nieuws 2000 La conquéte du ciel (fJ —
20 55 Mmute p>apilk>n (vert}ruikersmagazine) — 21 55 Portrait d un
musicien (Rostropovitsp

RTB 2
1955 Voetbal (Europacup) —
2200 Nieuws - 2220 Arts Hebdo

ARD
1615 Hollywood der Ennnerungen
(dokJ - 2000 Nieuws - 2015
Ein Dorf wie jedes Andere (tv-film)
— 2200 Onderwaterkunst van
Jurgen Claus (reportage) — 22 30
Tagesthemen

ZDF
1330 Tennis — 1900 Nieuws —
1930 30000 sprongen tot Moskou
(reportage) — 2015 Aktuele problemen — 21 00 Heute-pumal —
2120 Die Strassen von San Francisco (fJ — 2205 Sieh mal an —
2210 Religieuze diskussies (reportage) — 2240 Liedercircus extra
— 2335 Tennis (reportage) —

D 3
1945 Regionaal nieuws. — 2000
Nieuws — 2015 LarKWag-verkiezingen (debaO — 21 45 Momente
— 2200 Brandschutz. - 2205
Filmtip - 2210 Haben und nicht
haben (oorlogsfilm)

BRT 1
1630Tip-Top - 1815Gedeon(fJ
- 1820 Alias Smith en Jones (fJ
- 1910 Standpunten (CVP) 1945 Nieuws - 2015 VOETBAL
Eintracht Frankfurt—Monchengladbach — Mork en Mindy —

BRT 2
2015 Zwart en Wit (film met debat)

NED. 1
1530 Maja, de bij (fJ - 1555
KROs Wereldcircus - 1645 De
Bons en Bram show — 1840 Toeristische tips voor eendagstnps —
1850 Emilie (fJ - 1859 Van gewest tot gewest — 19 50 Zendtijd
F>olitieke partijen — 2000 Mei 45
(dokJ - 21 37 Nieuws - 21 55
Den Haag vandaag — 2210 Panoramiek - 22 40 Studio Sport —

NED. 1
1850 Emilie (fJ - 1859 Tom en
Jerry(stnp) — 1910 Zing met ons
mee i n . — 19 55 Een op de miljoen
(TV-film) - 2137 Nieuwa 21 55 Den Haag vandaag — 2210
Denk-beekJ Onfo)

NED. 2
1855Nieuwa — 1859DeTrostop
5 0 - 2 0 0 0 Nieuws - 2027 Dubbelspel - 21 30 Ik, Claudius (fJ 2220 Aktua TV - 2310 Soap (fJ

RTB1
1930 Nieuws — 2015 Les chinois
a Pans (film) — 22 05 Le carrousel
aux images (filmmagazine) —

RTB 2
1955 Risquons tout (kwis) —
2045 Lente in Wenen

ARD
1750 Nieuwre. — 21 00 Verstehen
sie spass' (vertxwgen camera) —
21 30 Casino de Pans (dokJ 2230 Tagesthemen - 2300 Die
Montat vom unbekannten Weill —

ZDF
1900 Nieuws - 1930 Dalli Dalli
(speO — 21 00 Heute-Joumal —
2120 Menschen und Machte —
2205 Ordnung (TV-film) - 2345
Tennis (.reportage)

D3
1945 Regionaal nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Chamf)agne-Morder (politiefilm) — 21 50 Kino '80
— 2235 Hinter den Schlagzeilen

TF 1

LUX

1920 Gewestelijke aktualiteiten —
19 45 Les inconnus de 19 h 45
(speD - 2000 Nieuws - 2030
Le Mandann (tv-film) - 2200 La
rage de lire — 2300 Nieuws

1945 Entre chiens (dierenmagazine) — 1955 Nieuwre - 2000
Starsky en Hutch (fJ - 21 00 Des
filles encore des filles (film)

A2

1855 Het dagboek van een tragische lente 1940 — 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 1944 Les
assemblees parlementaires (De
senaaO — 2000 Nieuws — 2030
Les visiteurs (SF-fJ — 2130
Nieuws — 22 30 Festival international de musiques militaires (reportage) — 2330 Nieuws

20 00 Nieuws - 20 35 Show Yves
Montand — 21 55 Mi fugue - mi raison (reportage) — 2325 Nieuws.

FR. 3
2030 Manage (film)

LUX.
19 45 Entre chiens et chats (dierenmagazine) — 1955 Nieuws —
2000 Hit-parade - 21 00 Le dernier train de Gun Hill (western)

BBC 1
1600 Paarderennen en regionaal
nieuws — 20(X) The longest hundred miles (film) — 21 30 Lena Zavaroni show — 2225 Risico-voUe
initiatieven (dokJ — 2300 Sportreportage

BBC 2

Woensdag

BRT 2

1500 Paarderennen en tafeltennis
(repwrtages) — 1955 Dons Lessing een schnjfster uit Zimbabwe
(portreü - 2025 Nieuws — 2040
Aktuele dossiers (reportage) —
2120 lts a pity she is a hore (tvspel) — 2345 Aktualiteiten —
030 Tafeltennis (reportage)

ITV
14 00 Nieuws en regionaal nieuws
— 1500 Middagmagazine —
21 00 Frankie Hovirerd Special —
2200 Whicker's Work) California
(reportage) — 2300 Nieuws. —
2330 Voetbal (Uefa-beker)

Donderdag

F1

A2
2000 Nieuv« — 2035 Lettres d'amour sur papier bleu (teater) —
2220 Figaroci figaro-la (operafragmenten) — 2250 Basketbal
Franknjk —Israel — 23 40 Nieuws.

F3
2000 Les jeux de 20 heures (speO
— 20 30 Le jour et l'heure (oorlogsfilm) - 2200 Nieuvire

BBC 1
13 45 Nieuws en middagmagazine
— 1600 Paarderennen en regionaal nieuvi^ — 20 00 Milieubeheer
in de toekomst (dokJ — 2025 Top
of the pops popshow — 2225
Een fabriek m de Midlands (dokJ
- 2305 Anthony Qumn (dokJ —
015 Nieuws — 027 Question tme
(debaO

BBC 2
1500 Paarderennen en tafeltennis
(reportage) — 1955 Gerard ttie
Duke of Westminster (dokJ —
2030 Weekoverzicht 2125
Hondendressuur (reportage) —
2200 Mary Blandy (rekonstruktie
van het proces) — 22 30 Another
country (kunstrubnek) — 2345
Newsnight — 025 Tafeltennis (reportage)

ITV

BRT1
1800 Gedeon (fJ - 1805 Agenda — 1835 De schelmenstreken
van Gorn (fJ - 1900 Lachtertjes
(kortfilms) — 1905 Sporttnbune
- 1945 Nieuws - 2010 Relaties

1400 Nieuvi/s en regionaal nieuws.
— 1500 Middagmagazine —
1645 Vedetten praten over vroeger (dokJ — 18 45 Nieuvi/s en regionaal magazine — 21 30 Aktualitotenmagazine — 2335 OossChannel — 005 Julie Anttionys
first special (vanete)
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MICHEL
DE GHELDERODE
Blijkbaar is er een innige band tussen het Centre Pompidou te Parijs
en Bruxelles. Na de «Wereld van
het station» is nu ook een tentoonstelling Michel de Ghelderode
naar Brussel overgewaaid. Tot
7 juni heeft inderdaad in de Albert
I-zaal van de Koninklijke Biblioteek
te Brussel een tentoonstelling
plaats over leven en werk van
deze boeiende figuur, die vooral
als dramaturg en dichter bekend
geraakte. Hoewel een rasechte
Vlaming schreef hij in het Frans,
maar doorheen die taal sprong zijn
Vlaming-zijn zo sterk naar voor,
dat hij (net zoals Maeterlinck en
Verhaeren) een aparte plaats in
de Franse letterkunde innam. Het
Vlaamse Volkstoneel hielp trouwens mee aan de verspreiding
van zijn faam door het opvoeren
van bepaalde toneelwerken.
De tentoonstelling schenkt dan
ook de meeste aandacht aan zijn
toneelwerk, dat niet minder dan 41
titels omvat (inbegrepen echter

FANFARE
&

zijn voor marionetten geschreven
werken). Elk toneelstuk wordt behalve de tekst geévoceerd door
foto's, affiches, bneven, tekeningen en zelfs marionetten uit de
verzameling van Toone.
De Ghelderode was voorstander
van muziekdrama's (zoals trouwens Richard Wagner) die hij als
het meest komplete teater beschouwde. Van deze op muziek
gezette teksten worden er ook enkele eksemplaren getoond, naast
brieven (de Ghelderode heeft er
enorm veel geschreven en... ontvangen) gedichten, kronieken, verhalen, vertalingen, de kritiek en de
essays gewijd aan de Ghelderode.
Er wordt ook veel aandacht besteed aan de opvoeringen in het
buitenland, niet alleen op toneel
maar ook via radio en tv. Het is de
moeite waard een bezoek te brengen aan deze boeiende tentoonstelling over leven en (barokke)
werk van deze fascinerende figuur.

HARMONIE
In Passage 44 heeft in studio 44
momenteel een tentoonstelling
«Fanfare en Harmonie» plaats. Het
aantal fanfares en harmonies daalt
sinds 1910 gestadig, in Wallonië alleen al met 43 % terwijl het in
Vlaanderen al niet veel beter is. Bij
ons verdwijnen trouwens een na
een de liefhebbers toneelgezelschappen (waardoor bv. het Landjuweel nog slechts een graatmagere bedoening is).
De tentoonstelling (vergrote gravures en foto's, geborduurde
vaandels, uniformen, partituren en
uiteraard echte muziekinstrumenten) geeft een dukjelijk beeld van
de evolutie sinds drie eeuwen. Antoine-Joseph Sachs mocht natuurlijk niet op dit rendez-vous ontbreken. Het is ongelooflijk hoe vindingrijk deze man op instrumentaal gebied is geweest Hij was niet
alleen de uitvinder van de saxofoon maar ook van nog andere instrumenten.
Een aangename tentoonstelling
die echter te Franstalig is georiënteerd, een euvel dat blijkbaar
90 % van de te Brussel ingerichte
manifestaties teistert (sw)

EMANCIPATIE
Onder deze titel heeft in het Goethe-lnstituut te Brussel, Beliardstraat 58, een tentoonstelling van
gravures, litografieën en andere
grafische disciplines plaats. Het
gaat om Europese populaire grafiek uit vier eeuwen. Er zijn o.m.
bladen, die wij «mannekensbladen» noemen, er zijn geraffineerde gekleurde lito's, die echte pareltjes van afdruk zijn.
De auteurs van deze grafiek zien
bijna allemaal de ontvoogding van
de vrouw door de onderdrukking
van de man. die er dan ook duchtig
van langs krijgt o.a op zijn bloot
achterwerk. De man komt er helemaal belabberd uit, hij wordt voor-

gesteld als een bangerik, een hypokriet terwijl de meeste vrouwenfiguren «verblindend» mooi
zijn, een zelfzekerheid uitstralen.
Alleen in de romantiek komen man
en vrouw gelijkwaardig aan bod
(het gaat ook om de beste bladen
van deze kollekties. Deze is een
selektie uit de grote verzameling
Günter Böhmer Er is een rijk geïllustreerde katalogus tegen de
prijs van 150 fr. De tentoonstelling
duurt tot 10 mei en zal op 19 mei
opgevolgd worden door «Foto's
van de Duitse samenleving in de
dertiger jaren door August Sander
(1876-1964). Tot 14 juni.
Dagelijks toegankelijk van 10 tot 19 u, 's
zaterdags van 10 tot 13 u. (Sw)

Tot 1 juni, dagelijks van 10 tot 20 u.

Elseviers terugblik
op wereldbrand
Nog maar eens een literaire nabeschouwing over wat de Tweede
Wereldoorlog is geweest en nog
immer aan sporen in onze gewesten nalaat.?
De uitgeverij Elsevier schroomt er
zich hoegenaamd niet voor, en

galerij
• Tot woensdag 14 mei loopt
in de tentoonstellingszaal van
de Kredietbank op de Grote
Markt 19 te Brussel, de tentoonstelling 'Kunstambacht uit Europese Abdijen». Deze tentoonstelling wordt gehouden naar
aanleiding van het Benedictuscentenarium 1980.
De tentoonstelling is op werk^
dagen van 10 tot 17 u., op zaterdag van 15 tot 18 u. open. Op
zondag en op 1 mei van 10 tot
13 u.
# Tot 18 mei loopt in het Provinciaal Begijnhof, Zuivelmarkt
33 te Hasselt, de tentoonstelling Kunstwerken verworven
door de Staat in 1978-1979. Een
boeiend geheel, dat een overzicht brengt van de recente aanwinsten van het departement
van Nederlandse Kuituur Open
van 9 u . 30 tot 12u.30 en van
13U.30 tot 18 u. Gesloten op
15 mei.

• Van 25 april tot 9 mei heeft
in de 3 8 Tentoonstellingszaal
Grasmarkt 61 te Brussel de
tentoonstelling plaats van «Affiches van de Zwarte Panter» en
skulptrale Keramiek uit Antwerpen. Van 's maandags tot 's vrijdags van 10 tot 17 u. Inrichters:
het Komttee voor Kunstambachten en de Toeristische Federatie van de Provincie Antwerpen.
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• Op 2 mei wordt in het Kultureel Centrum van StrombeekBever/Grimbergen om 20 u. een
tentoonstelling Frans Masereel
(de bekende graficus) geopend
met inleiding door de h. Willy
Verhegghe. Dagelijks van 10 u.
af, uitgenomen 's maandags (gesloten) tot 18 mei.
• Donderdag 8 mei wordt in
het stadhuis van Brussel, militiezaal een retrospektieve van'
kunstschilder Armand Jamar
geopend. Jamar promoveerde
te Luik. zijn geboortestad tot
dokter in de rechten, doch werd
spoedig
kunstschilder
Zijn
vriendschap met de bekende
Brugse chirurg dr. Louis De
Winter had tot gevolg dat Jamar
zich te Brugge vestigde met de
steun van zijn vriend, die Jamar
trouwens inspireerde tot kosmische schilderijen. Zijn beste
werken zijn echter stadsgezichten en landschappen in WestVlaanderen, somber en dramatisch geschilderde doeken. Tot
28 mei dagelijks van 11 tot 18 u.
• Van 3 mei tot 1 juli heeft in
de Banmolen van het kasteel te
Kasteelbrakel de tentoonstelling plaats van «Kunstambachten van Brabant» Opening vrijdag 2 mei om 19 u. Toegankelijk
zaterdag van 14 tot 18 u.; zondag van 10 tot 12 en van 14 tot
18 u.

• Paul Van de Meerse en Hilde Van Wonterghem stellen ten
toon in kunstgalerij Embryo.
Justus Lipsiusstraat 20 te Leuven, van 9 mei tot 1 juni. Van
dinsdag tot zaterdag van 14 tot
18 u. en 's zondags van 11 tot
13 u.

• Van 19 april tot 8 mei a.s.
stelt Theo Van Hecke zijn werk
tentoon op uitnodiging van de
kultuurgemeenschap
«Open
Kring», in Gasthof Britannia, S t Baafsplein 28 te Gent. Toegang
vrij.
• In het museum Arnold Vander Haeghen, Veldstraat 82 te
G e n t organizeert het museum
voor Industriële Archeologie en
Textiel een merkwaardige tentoonstelling «Leven onder de
gaslamp».
Bezoekuren
tot
15 juni, alle dagen van 9 u. 30 tot
17U.30.

• Nicky Embrechts nodigt u
vriendelijk uit op haar tentoonstelling vanaf 3 mei in galerij De
Pelicaen, Liersesteenweg 46 te
Duffel. Vernissage op vrijdag
2 mei om 20 u. 30 met Inleiding
door de heer (. De Vos. Tot en
met 18 mei 1980 vrij toegankelijk de zaterdagen 3. 10 en
17 mei van 14 tot 18 u. en op
zondagen 4 en 18 mei van 11 tot
12U.30 en van 14 tot 18 u.

pakte vorige week zelfs uit met
een tweedelige «Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog». Deze historische terugblik is goed voor haast duizend
rijk geïllustreerde bladzijden, maar
voor deel 2 zal tot om en bij de zomervakantie geduldig moeten uitgekeken worden naar de publikatie ervan.
Het eerste deel van deze nieuwste Winkler Prins is in die zin merkwaardig dat — allicht door de alfabetische opsomming — tegelijkertijd een biezonder onoverzichtelijk
maar al evenzeer uitermate
boeiend relaas van de periode '40'45 in woord en beeld wordt verhaald.
In vergelijking met andere ooriogsdagboeken is er bovendien het bijkomende pluspunt dat niet alleen
een relaas wordt gegeven van het
ooriogsgeweld en de politieke gruwelen, maar dat ook algemeen
menselijke oorlogservaringen op
passende wijze aangestipt worden. In deze encyclopedie ontbreekt uiteraard niet een uitgebreid portret van Adolf Hitler of
Winston Churchill, Mariene Dietrich en Vera Lynn, maar er wordt
ook deskundig uiteengezet hoe je
een aardappelcake kan vervaardigen, en hoe lekker aardappelsmeersel kan zijn.
Sir Edward Victor Appleton krijgt
al evenzeer 7 geschiedkundige
volzinnen voor zijn rekening.
Om maar te zeggen dat de Winkler Prins van de Tweede Wereldoorlog hoegenaamd geen avondromannetje IS, maar wel onze
schooljeugd voor talloze jaren instruktief kan zoethouden.
Formaat: 28 x 21,5 cm. Omvang: 2 delen met in totaal 640 biz. Illustraties:
ongeveer 550 afbeeldingen (w.o.
kaarten) waarvan een deel in kleur.
Uitvoering: gebonden in zwart kunstleer met goudopdruk en vierkleurenomslag. Prijs: 2.750 fr voor de 2 delen. 1.375 fr. per deel.
Deel 1 reeds verschenen.
Deel 2 verschijnt nog dit voorjaar

Autowegen,
koart 1980
«Kaart van de Autossnelwegen van België», kaart op schaal 1:350.000, formaat
69 X 97 cm, uitgegeven door de Uitgeverij
Carto, Gaucheretstraat 139, 1000 Brussel
(02-216w15.45): 84 fr.; franco per post:
102 fr., na storting op postrekening 0000441659-18 of 310-0017075-89 Bank Brussel-Lambert

Op deze kaart komen niet alleen
alle autosnelwegen voor, maar
ook het aansluitend wegennet
Doordat alle afritten zijn aangegeven met naam en nummer, kan
men zien waar men de autosnelweg moet veriaten om een bepaalde plaats te bereiken en omgekeerd kan men zien welke oprit
men moet nemen om op de autosnelweg te komen. Voorts zijn alle
parkeerplaatsen langs de autosnelwegen vermeld alsmede de
benzinestations, de restaurants en
de motels. De kilometerafstanden
zijn op duidelijke wijze aangegeven en een register van plaatsnamen vergemakkelijkt het opzoeken De verklaring is opgesteld in
het Nederiands, het Frans, het
Duits en het Engels.
De kaart is gedrukt in zes kleuren.
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Alfred Kossman:

if

Wh •' '4,'

Helene Nolthenlus

••ïj"

aGeur der
droefenisn
Met deze roman schreef Alfred
Kossmann over de periode tussen
1937 en 1977 In snel verlopende
sekwenties roept de auteur via de
lotgevallen van vijf personages
deze tijd op van oorlogsdreiging,
bezetting, wederopbouw, welvaart
en algemene malaise Feitelijk beschrijft de auteur hier de gevangenschap van de mens in zichzelf,
het onvermogen om werkelijk te
ervaren wat hij beleeft Eeuwige
vraag waarop maar geen duidelijk
antwoord volgt Deze roman is
ook een tijdsbeeld en een beschnjving van een milieu Het gaat
vooral om de gebondenheid van
mensen met elkaar, hoewel ze met
beseffen waarom, en al doet het
hen geen goed Een pessimisgisch
stuk dus, dat met «Geur der droefenis* een passende titel kreeg
Een zin als deze «Hij huilde bijna
om wat hij met voelde» (biz 70)
geeft zeer goed de vervreemding
weer bij de romanfiguren, het
menselijk onvermogen om werkelijk naar buiten te treden In het
verhaal maken w e het luchtbombardement van Rotterdam mee,
de jodenvervolging, de stnjd tussen verzet en bezettingsmacht en
dan de na-oorlogse bjd van ontreddenng maar ook van herstel
Eerder onverwacht duikt ook de
seks op, in korte, zenuwachtig geformuleerde liefdestaferelen, die
er trouwens met opzettelijk werden bijgeschreven, maar harmonisch passen in de evolutie van
het verhaal.
Ergens doet Kossmann ons denken aan Hans Fallada, die eveneens een hele samenleving en een
tjdperk kiest (vooral de twintger
en dertger jaren komen bij deze

#f

Duitse auteur aan bod) als kader
voor zijn verhalen
Kossmann beperkt zich tot het essentiële en weet zeer treffend een
atmosfeer op te roepen De roman
«Geur der droefenis» kent ovengens een eerder aarzelende aanloop, doch eens de vijftig eerste
bladzijden voorbij, waren w e mee
met het verhaal
Geur der droefenis, uitg Em Querido's Uitgeveril, Amsterdam, 372 biz. Prijs 39 fl

4fs de wo/f de woff vreet^^

Helene Nolthenius heeft door studie dermate inzicht gekregen in de
Italiaanse middeleeuwen, dat men
bij lezing van haar Italiaanse romans en verhalen denkt te doen te
hebben met een rasechte Italiaanse In haar vong boek creëerde ze
de figuur van de bedelmonnik
Lap)o Mosca in haar schelmenroman «Geen been om op te staan»,
ouderwets amusant historisch
verantwoord en getuigend van
een gedegen mensenkennis W e
ontmoeten deze schrandere monnik opnieuw in «Als de wolf de
wolf vreet» Deze keer wordt hij
op een dorp afgestuurd, waar het
meer dan normaal spookt Hij bgeert bij de dorpspastoor, die
doodsbang is sinds het op zijn zolder «spookt» De dorpspaap heeft
blijkbaar ook last van zijn geweten,
vooral door zijn verwijzing naar de
brandstapel van een jonge vrouw,
die noch een heks noch een ketter
IS Daarmee heeft de pastoor echter ambtsmisbruik begaan een
pastoor kan niemand ter dood laten brengen, dat behoort tot de
bevoegdheid van een inkwisiteur

te ontmaskert lezen we verder in
deze boeiende roman En het
woord «boetend» is zeker niet als
dooddoener gebruikt het is een
boek dat men in een trek uitleest
Ook de achtergrond (de tijd, de
plaats en de mensen) wordt suggestief opgeroepen Het boerenleven uit die tijd knjgt trouwens
meer aandacht dan in de zgn
«grote» geschiedschnjving
Opvallend is ook het veelvuldig
gebruik van autenteke spreuken

Hoe Mosca langzamerhand het
gespook in zijn werkelijke gedaan-

Verder bijdragen van Jan Servaes
(Guatemala), «Westerlingen oog in

176 biz Omslag Fnso Henstra en Kanna
Meister
Queridos Uitgeveri|, Singel 262
Amsterdam - Serie Romans - Prijs fl 24,50
Ander werk van Helene Nolthenius Addio.
Grimatdi en Monte Deserto Buiten blijven.
Een ladder op de aarde De afgewende
stad Weekend op Walldegg Geen been
om op te staan.

Federico Fellini
In het jongste nummer van het
«Tijdschnft voor Diplomatie» (Februan 1980 - zesde jaargang) verscheen een artikel van Jacques
De Visscher over de beroemde
Italiaanse kineast Fedenco Fellini
Dit n a V de film «Prova d'Orchestra» een konfrontatie met onze bjd
Het IS een zeer grondige ontleding
geworden, die ongetwijfeld bijdraagt tot een betere kennis van
de kineast

oog met China» (Hugo Van de
Voorde, de geschiedenis van de
Nederlandse arbeidersbeweging
CAndré Mommen) en Fntz Schumacher, geboren Duitser doch
Brits staatsburger en auteur van
het suksesnjke boek «Small is
beautyfull»
Abonnement 1200 fr
postgiro
000-0015691-74 van De Nieuwe
Pers, met vermelding Tijdschnft
voor Diplomatie Losse nrs 150 fr
alleen bij de uitgever, NV De Nieuw e PERS, Zolalaan 31 -1030 Brussel

Een dubbelplaat van Martine Bijl:
de beste in jaaaarenl
Einde zestig was ze een aangename verrassing met haar pitbge
«Bloemendaalse bos», waarmee
ze een belangnjk hitje scoorde, en
meteen in de grote belangstelling
kwam. Het nummer was een vertaling door de grote Ernst van Altena van de even grote zangeres
Barbara, van wie ze nog heel veel
kon leren. Maar de sprankelende

lente die zij was voor het Nederlandse chanson is een talentvolle
jonge vrouw geworden die meer
talent in petto heeft dan velen vermoeden Ook op deze dubbelelp)ee, gewoon "Marbne Bijl» getiteki (op Ariola. in stereo, nr
300925) heeft ze beroep gedaan
op bekende nummers van anderen zoals het uitermate mooie

«Vincent» van Don McLean, van
Gilbert O'Sullivan en Henn Mancim Maar ook ongineel werk zoals
«Zomers van vroeger» van Henk
van der Molen brengt ze op haar
eigen fijngevoelige wijze en je kan
zo de geuren en de kleuren uit
haar woorden smaken Ook Jules
de Corte en zijn zachte sarkasme
in «Ze weten met wat ze doen»
weet Martine tot de juiste dimensie te brengen En Newley's «De
Vnendenboom», met een kinderkoortje omlijst — doet erg aan het
vroegere werk van Elly Nieman
denken — is misschien wel een
antwoord op Louis Neefs' smeekbede en lofzang aan Martine
Goed IS dat Marbne zelf nu de vertalingen taalvaardig heeft aangepakt wat de geloofwaardigheid bij
haar zingen eer aandoet Z e is op
haar best in voornoemde «Vincent», in het liedje over het zusje
van «Jezus en de meikevers»,
nummers die ook tekstueel het
meest aanspreken De wat naïeve
romantiek en het kinderlijk rondkijken naar de eenvoudige dingen
blijven de ingrediënten die typisch
zijn en Martine's stjl uitmaken Afsluiten met «Je bent een trekpop»
over het artestenwereldje was
eveneens een goede z e t na zowat vijftien jeiar ervanng weet zij
waarover zij zingt Kantjes dne en
vier bestaan uit vier nummers die
getekend zijn door Henk van der
Molen, een man die reeds heel wat
presteerde voor de kleinkunst boven de Moerdijk, en Martine
schreef er de pittige teksten voor
Dit IS een rasechte luisterplaat
voor rustige, stille verloren avonduren zonder televisie, maar in het
schemerdonker, een glaasje in de
hand Over die reis naar Oostennjk, maar in gedachten steeds bij
de beesten thuis, en het «Limburgs Klaaglied», het welbekende
lied over vader die naar de karnaval gaat door Martine in het sappige Limburgs gezongen In zelfde
stijl gaat het over die «televisievrouwen», en «Ik word nooit meer
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en zegswijzen, wat mede de realistische sfeer in de hand w e r k t Zonder de sprankelende humor te
vergeten Mevrouw Nolthenius
schrijf ons nog meer boeken van
dit slagi

nummer één», over de talentenjacht en de gevolgen
Twee
prachtnummers waarmee deze
dubbelplaat wordt afgesloten en
op zichzelf al meer dan de moeite
waard zijn om de schijf aan te
schaffen De beste luisterplaat in
jaaaaaren>
Folk en pop-agenda
Mei en muziek gaan hand in hand,
en met twee stilaan traditioneel
geworden festivals wordt ook
meteen de zomer ingezet De
popklanken in de Wolfsputten te
Dilbeek zijn voor de tachtigerjaren
reggae en ska geworden en onder
de naam «new beat» zijn de groepten van bij ons die momenteel het
meest vernieuwend klinken samengebracht Een uitstekende
keuze met de Nits, de Antwerpse
Toy, Go en de Rilla's, Rousers,
groep Scooter, Rock Rally 80-laureaten uit Gent de «Machines», en
natuurlijk Rick Tubbax en zijn vernieuwde Taxis als hoofdbrok Vnjdag 2 mei belooft eveneens in de
koncertzalen met de beruchtte
Iggy Pop m zaal Harlekijn van de
Brusselse Louisagalerij, jazz-popdichteres Annette Peacock in de
Beursschouwburg en Davey Graham in Haren's Sleutelgat Het eerste weekend van mei betekent
ook begin van de folkfestvals en 't
Sleutelgat stelt naar jaarlijkse gewoonte nu zijn Vierde Ogenblik
voor Dat 't Sleutelgat toonaangevend blijft hoeft geen betoog meer
en het terugkeren naar meer traditionele folk IS veelbetekenend Dit
keer zijn het na de inleidende Marching Jazzband om 14 u volksmuziek door de Vlier, pioniers van de
Brabantse volksmuziek, de Ier
Fran O'Rourke, en de langverwachte «nieuwe» RUM 's Avonds
volksbal met Rue du Village en
Gardesus Zondag de Bntse Albion Morns Men, reeds bekend
voor zijn optreden op Mallemunt
'77, de Nederlanders Dommelvolk,
de Schotse McCalmans, en uit de
V S Bill Keith en Jim Rooney
Sergius
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Racing Mechelen:
triomf van het gezond verstand
Racing Mechelen is voor de achtste
Iceer Belgisch basketbalkampioen geworden. Het rekende in de eindstrijd af
met titelverdediger Fresh Air. Racing Mechelen had slechts vier wedstrijden nodig om beslissend voordeel (3—1) te
verwerven. De vijfde en normaal beslissende ontmoeting was overbodig.

D e les g e l e e r d
Racing Mechelen was jarenlang Anderlecht van het basketbal. Niet enkel werd de
klub (ook) gesponsord door een bierbrouwer (Maes). Zij was ook konstant bedrijvig
op de transfermarkt. Zij kocht het vaakst
Zij kocht het duurst De ambities waren
onbeperkt
Voor twee jaar beschikte de klub, die met
drie verscheidene generaties kampioenstitels verzamelde, over een ploeg met vier
Amerikanen: Vic Dheil, James Lister, Bob
Warner en Corky Bell. Ook de coach,
Ouinn, was een Amenkaan. De klub
scheen gewapend om ook Europees de
hoogste ogen te gooien.

Het ziet ernaar uit dat de basketbalbond
nu ' d e - formule heeft gevonden voor het
nationaal kampioenschap. «De> slaat uiteraard — we leven nu eenmaal in een
gecommercializeerde maatschappij —
op de financiële kant van de zaak. Want
de play-offs brachten aardig wat geld in
het bakske. Racing Mechelen boekte
zelfs een rekordontvangst: 2.500 toeschouwers waren goed voor meer dan
300.000 frank.
Of het systeem van de play-offs de sportieve realiteit weerspiegelt mag evenwel
betwijfeld worden. Maar daar zal Racing
Mechelen zich niet aan storen. De klub
werd in het verleden overigens zelf al
eens de dupe van een nakompetitie. Vóór
twee seizoenen troonde het volledig op
Amerikaanse leest geschoeide Racing
immers boven elke tegenstand in het
«normale» kampioenschap. In de nakompetitie evenwel werd de klub geteisterd
door ruzie en onbegrip. De titel ging verloren.
Standard werd kampioen met een ploeg
die aanzienlijk minder talent bevatte. Is
het de ironie van het lot dat de Waalse
ploeg nu een soortgelijk lot was beschoren? Want Standard was in het normale
kampioenschap veruit de beste en regelmatigste ploeg. In de eerste play-offs
werddn de Luikenaars echter verrassend

• EINDRONDE — Naar jaarlijkse gewoonte zullen vier tweede klasse klubs
een nakompetitie houden om uit te maken wie met kampioen AA Gent naar de
hoogste afdeling promoveert Kortrijk,
Tongeren, St-Niklaas en Racing Jet
Brussel.
Wij hebben al eerder onze bezwaren
tegen deze gang van zaken kenbaar
gemaakt Het is onlogisch dat een
ploeg die middenin de rangschikking
eindigt nog naar eerste kan. De gevolgen van soortgelijke ontwikkelingen
zijn voor de betrokken klub (meestal)
en het voetbal (altijd) nadelig. Hasselt
bracht in de voorbije kompetitie het
beste, maar intrieste, bewijs.
Normaliter zou Kortrijk met AA Gent
moeten stijgen. De Westvlaamse klub
totaliseert vijf punten meer dan de derde: SK Tongeren. Kortrijk deed vooral
in de heenronde van de kompetitie
vaak aan een eerste klasser denken.
Na de jaarwisseling legden de roodwitten zich neer bij het meesterschap van
AA Gent
Tongeren speelde een sterke terugronde. De Limburgers kloppen al jaren op
de poort van de eerste klasse. De nakompetitie werd ze al vaak fataal. Toch
gaat Tongeren nu als favoriet van start
in de eindronde.
SK Sint-Niklaas slingert al jaren tussen uitersten. Vrees voor degradatie
(naar derde dan) en hoop op promovering (naar eerste) lagen voor deze klub
nooit ver uiteen. De Waaslanders zitten geprangd tussen Beveren en Loke-
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uitgeschakeld d o o r e e n plots in homogeniteit en taktisch vernuft gegroeid Racing Mechelen (2—1). Niemand verwachtte de Mechelaars in de eindstrijd.
En in die eindstrijd geloofde aanvankelijk
geen mens in de winstkans van Racing.

ren. Promoveren zou de uiteindelijke
overlevingskansen vergroten.
Racing Jet Brussel is nog een ander
geval. Deze klub, die voetbalt op een
uitgebouwd bijveld van het Heizelstadion, haalt gemiddeld nog geen duizend kijkers. Een voorzichtig beleid —
alhoewel ondernemer Carette de klub
financieel voortdurend moet bijspringen — waarborgde de vereniging vele
kleine suksessen. Racing Jet voetbalt
met oud-gedienden en nooit ontloken
talenten. Zoals Kuterna, die ooit door al
de groten van dit land werd begeerd.
Promoveert Racing Jet dan wordt het
een tweede Hasselt Even sympatiek
en sportief even. onmondig.
• NOG EVEN GEDULD - Het BIOK
in vergadering bijeen in Spa — op kosten van het Gemeentekrediet — houdt
nog even vol: België gaat naar de
Olympische Spelen. De selektle werd
zelfs uitgebreid. Maar er werd wijselijk
aan toegevoegd dat er op 3 mei in
Rome nog eens vergaderd wordt met
vertegenwoordigers van andere Olympische komitees. Op 19 mei wordt er
dan definitief beslist Intussen ziet het
er naar uit dat de Olympische Spelen
zullen uitdraaien op een konfrontatle
tussen de Oostbloklanden en_ België.
Wedden dat we dan toch een paar medailles halen.
Canada heeft inmiddels definitief afgezegd. De anderen volgen wel.
• OPBLOEI — Het Belgisch motorcross zit weer in de lift Na jaren van

Fresh Air, vergelijkbaar met het Amerikaanse Racing van voor twee jaar, zou de
kans grijpen om een door_ ruzies en onbegrip verstoord seizoen te redden. Het
verliep anders. Jammer voor Fresh Air en
gelukkig voor het basketbal.

stilstand (de geleidelijke neergang van
De Coster en de ondermaatse ambitie
van Everts en Rahier) verheugen de
motorcrossfans zich om de steile opgang van Mare Velkeneers en Erik Geboers. Eerstgenoemde vormt een bedreiging voor Everts in het nationaal en
wereldkampioenschap 125 cc. Net als
Erik Geboers overigens. Deze is de

jongere broer van Sylvain. Hij nam in
Verdun deel aan zijn eerste Grand Prix
125 cc. De zeventienjarige won. Blijft
nu de vraag of het begaafde duo in de
komende seizoenen de overstap naar
de 250 en 500 cc zal willen maken. Dan
wel of zij zoals Everts in de kleine kategorie op «goedkope» suksessen zullen
blijven jagen.

De berekeningen klopten niet In de Europacup plaatste Racing zich wel voor de
eindronde met zes maar speelde daarin
geen rol van betekenis. In net nationaal
kampioenschap ging de titel verloren omdat de ploeg verscheurd werd door ruzie
en verdeeldheid. Te veel waardevolle (Belgische) invallers en te sterk uiteenlopende
(financiële) verdiensten. Wanneer Racing
einde seizoen de rekeningen afsloot was
het tekort «onopvulbaar»
De gevolgen waren angstaanjagend. De
sponsor verminderde de steun aanzienlijk.
De vier Amenkanen en de coach werden
afgedankt Racing herbegon vanop de nullijn. Vorig seizoen werd dan ook voor degradatie gevreesd. Maar dit onheil kon uiteindelijk worden voorkomen.
Racing begon aan het voorbije seizoen
met een schone lei. De sponsor verhoogde zijn steun zonder deze keer de grenzen
van redelijkheid te overschrijden. Een Belgische coach (Robert Marchant); twee
Amerikanen (de onvolprezen Murphy en
Wearren, in de loop van de kompetitie gekwetst en vervangen door een nog betere
Zéno); een stelletje geroutineerde (Steveniers en Peeters), verbeterende (Roger
Marien) en opkomende (Crabbé, Van Buggenhout, Stevens) Belgen. Het resultaat
was niet mis. Het spectaculaire spel van de
kompetitieaanhef werd geleidelijk aan ingeruild voor een taktisch meer doordacht
ploegspel. Dit alles resulteerde in de onverhoopte kampioenstitel. Racing Mechelen leerde de les. Daar was moed en enig
geluk voor nodig.
Niet opnieuw
Voor het zover was dreigden evenwel
weer — zij het kortstondig — onweerswolken. Vlak voor het begin van de playoffs eisten de «onmisbare» Amerikanen
loonsverdubbeling. Sekretaris
Domien
Buy doorzwom evenwel al vaker troebel
water. Hij plooide niet Racing had in het
verleden al te vaak in soortgelijke omstandigheden toegegeven. Daar kon nu geen
sprake van zijn. Murphy en Zéno werden
voor de keuze geplaatst: spelen zoals kontraktueel voorzien of op staande voet buiten. De Amerikanen knielden. Racing werd
kampioen.
Dit voorval illustreerde evenwel het nieuw e beleid. Racing zal in de komende weken op de transfermarkt ook niet verder
springen dan het stokje lang is. De klub wil
gezond blijven en de toekomst geen tweede keer hypotekeren. Indien Racing volgend jaar de titel niet verlengt zal dit geen
ramp zijn. Maar niets zegt dat de nog in
kunnen en maturitelt groeiende spelersgroep daartoe niet in staat is.
Het Belgisch basketbal schijnt anders wel
nieuwe en betere paden te willen bewandelen. In de tweede klasse zullen volgend
seizoen geen Amerikanen meer mogen
aantreden. Uitstekend nieuws dus voor de
Belgische jongeren!
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Onthutsende onthulling door VU te Edegem:

vanaf 28 april 1980

CVP-KOLLEGE LAAT TOESTAND
VAN 400 GEZINNEN
ONDERZOEKEN
EN OPSLAAN IN KOMPUTER
EDEGEM — Hoe de zogenaamde CVP-staat funktioneert, werd in de gemeente
van partijvoorzitter Tindemans op beschamende w^ijze aangetoond Daar werd
namelijk in januan en februan van dit jaar een «sociologisch» onderzoek verncht
bij 400 kinderen van de lagere scholen om te peilen naar de «leefsituatie van het
kind in het gezin» Deze enquête werd uitgevoerd door het departement politieke
en sociale wetenschappen van de Universitaire Instelling Antwerpen CUIA) op last
van de CVP-schepen voor Sociale Zaken en Onderwijs mevr Aerts-Lietaer Op
het eerste gezicht niets onrustbarende tenzij men weet dat dit onderzoek buiten
het medeweten van de ouders gebeurde dat heel wat vragen werden gesteld die
de persoonlijke levenssfeer van de gezinnen raken dat de kinderen bovendien
naam en adres op de formulieren moesten vermelden en dat ten slotte alles in de
computer werd gestopt Een flagrante inbreuk op de pnvacy dus
Deze onverkwikkelijke zaak — wij mogen rustig van een schandaal spreken
— werd door VU-gemeenteraadslid K
Van Reeth aan het licht gebracht tijdens de gemeenteraadszitting van 25
april II
Voorgeschiedenis
Door de UIA werd enkele maanden terug een projekt van sociologisch onderzoek te Edegem opgezet rond het
tema «De buitenhuis en thuiswerkende vrouw» dit met de bedoeling te peilen naar mogelijke behoefte aan kinderopvang Naar verluidt omdat het
CVP-kollege dergelijke enquête onopportuun vond werd het onderwerp
omgebogen door de opdrachtgever
BIJ een 400 kinderen van alle lagere
scholen van de gemeente zou een on
derzoek gehouden worden naar het
welzijnsgevoelen van het kind in zijn
gezinssituatie Hierbij zou aandacht geschonken worden aan «het al dan met
buitenhuiswerk van de moeder het
eventuele avondwerk van de vader de
huwelijkssituatie van de ouders»
BIJ de leerlingen van de gemeenteschool werd de metode uitgetest Aan
de hand van vragenlijsten rollenspelen groepsgesprekken en opstellen
probeerde het onderzoeksteam zoveel mogelijk aan de weet te komen
Hierbij werd vastgesteld dat weinig
«negatieve kntiek gegeven werd op de
eigen thuissituatie» Er werd dan ook
besloten een meerkeuzevragenlijst op
te stellen zo dat «een globale gezins
beoordeling uit de antwoorden afge
leid kan worden evenwel zonder dat
de kinderen ten volle beseffen dat ze
een oordeel geven over hun thuis» Bijkomend zou aan de onderwijzers gevraagd worden een vragenlijst per
leerling in te vullen over de gezinssitua
tie de ouders Nadien zou dan eventueel een beroep gedaan worden op
de schooldirektie en de dienst «Bevol
king» van de gemeente
Inbreuk op de privacy
VU-raadslid K Van Reeth bracht al
deze feiten in zijn interpellatie naar voren Tevens klaagde hij vooral aan dat
dit onderzoek geschiedde buiten
medeweten van de ouders dat het op
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naam gebeurde dat alle gegevens
door de computer verwerkt werden
en dat op de vraag naar informatie
over deze zaak vanwege een bepaald
ouderkomitee nog steeds geen reaktie
gekomen was
Schepen Aerts-Lietaer draaide om de
hete brij in haar antwoord op de vragen van de interpellant Zij gaf de fei
ten toe erkende dat zij van alles op de
hoogte was maar meende dat de ouders met moesten ingelicht worden om
te vermijden dat de kinderen zouden
beïnvloed worden De schepen zag helemaal geen graten in het feit dat de
enquête op naam gebeurde vermits
de kinderen zich zo nauwer bij de zaak
betrokken voelden De kodesieutels
zouden trouwens door de computer
vernietigd worden De aard van de vragen vond ZIJ ovengens heel normaal
De interpellant zorgde dan voor een
schokeffekt door het enquêtedossier
boven te halen
Aan de hand van dit dossier weerlegde hij de antwoorden van de schepen
en toonde hij aan dat het onderzoek
wel degelijk een inbreuk op de pnvacy
betekende Vragen als «Woont vader
met een andere vrouw'» of «Woont
moeder met een andere man'» kunnen bezwaarlijk anders genoemd worden
Dat de antwoorden en de namen en
adressen zouden vernietigd worden
noemde spreker een lachertje Alle
computerspecialisten zijn hierover
eensgezind nooit kan hiervoor een af
doende waarborg gegeven worden
De konsternatie bij het schepenkollege bij de raadsleden en het zeer talrijk
opgekomen publiek was volledig Heel
wat raadsleden van diverse partijen
vroegen zich onthutst af hoe zo iets
kon gebeuren De burgemeester kon
de sprakeloosheid van het CVP-schepenkollege alleen verbreken met de
eis tot volledige opheldenng
Klacht bij raad van state'
Wij vernamen ook nog dat sommige
ouders het hierbij met zullen laten Op
dit ogenblik wordt gewerkt aan een
klacht bij de raad van state tegen de
machtsoverschrijding van het schepenkollege

Ook op UIA wordt zwaar aan deze
zaak getild Vooral het nominatief karakter van het onderzoek is een ernstige deontologische fout
Vermelden wij ten slotte dat de projektleider van het onderzoeksteam de
h M Van Gorp toevallig ook voorzitter
IS van de CVP-Jongeren van Edegem
Zodat het vraagteken achter de ware
bedoeling van bewust «sociologisch»
onderzoek enorme afmetingen aanneemt
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Demokratisering van het onderwijs
Het jongste Kongres keurde een
resolutie goed die zegt dat de
Volksunie
een
rechtvaardigheidsparti) is omdat zij een
volksnationalistische partij is Zi|
komt op voor een rechtvaardige
spreiding van kennis, bezit en
macht Indien er een kern van
waarheid steekt m de slogan
«kennis is macht», kan de demokratische toegang tot het onderwijs van hoog tot laag, als een
van de middelen tot de rechtvaardige spreiding van macht en
bezit gehanteerd worden
Wat demokratizenng van het onderwijs niet IS
Het IS met aan zoveel jonge mensen mogelijk een universitair diploma in de hand te stoppen Nu min
der dan ooit vermits de laatste les
van de eindejaars als onderwerp
heeft welke formaliteiten moet ik
vervullen om te gaan stempelen
(ten minste als ik geen 25 jaar
ben)
De tijd breekt aan dat een loodgie
ter meer verdient dan een filoloog
omdat er in de maatschappij meer
behoefte is aan goede loodgieters
dan aan filologen
Dit neemt met v\/eg dat België nog
veel meer franstalige dan neder
landstalige ingenieurs telt
Wat demokratizenng dan wel is
De aanleg voor de verschillende

taken in de maatschappij is met
dezelfde bij allen Men wordt met
gelukkiger en met nuttiger voor de
evenmens als men zijn niveau van
inkompetentie overschrijdt Demokratizenng van het onderwijs
heeft tot doel dat ieder zoveel mogelijk terechtkomt op de plaats
waarvoor hij het best geschikt is
Daar kan hij arbeidsvreugde ervaren
Nu zal men toch met beweren dat
deze geschiktheid uitsluitend een
kwestie van afstamming is Hoe
veel totaal onbekwame fils a pa
pas bewijzen het tegenovergestelde'
Demokratizenng van het onder
wijs moet vermijden dat heel wat
talenten teloorgaan Ongetwijfeld
liggen de oorzaken bij de porte
monnee van de ouders Ook wel
dat de gewone man zijn ambities
voor zijn kroost met hoog genoeg
stelt
Financiële voorzieningen
voorlichting en studieonentenng
zijn dus ongetwijfeld aangewezen
Al te vaak wordt echter vergeten
dat het reeds te laat is om door de
toegang tot het secundair onderwijs en universitair onderwijs potentiële bekwaamheid te valonzeren
Zulks alle VSO-konstrukties ten
spijt
Men vergeet dat het kind van de

kleine boer of arbeider in verschillende opzichten reeds met een
handicap worstelt in de lagere
school zelfs in de kleuterschool
Denken wij b v aan de voorsprong van kinderen uit gezinnen
waar het Algemeen Beschaafd de
huistaal is en waar de kinderen
met een grotere woordenschat en
met een aantal «begnpjes» in het
onderwijs aanspoelen
De grote hefboom om verdoken
talenten met te laten verloren gaan
ligt in het kleuteronderwijs en in de
eerste leerjaren
Zijn voorbereidende afdelingen
van instellingen van voortgezet
onderwijs met in wezen ondemo
kratisch'
Is een aftrap met gelijke kansen uit
de plaatselijke lagere volksschool
met demokratisch'
Demokratie door onderwijs en
jeugdwerk
De school en misschien nog meer
de jeugdbeweging moeten de
jeugd voorbereiden op een demokratische
samenleving
waar
medezeggenschap en gezag in
een korrekte harmonie staan en
waar men leert «samenleven»
Aan deze taak van de opvoeding
wordt meer lippendienst dan aandacht besteed
M van Haegendoren
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VU-Antwerpen huldigde
Herman Wagemans
O p 24 april begroette W. Wiltockx, voorzitter van Antwerpen,
een honderdtal aanwezigen die
er aan gehouden hadden Herman
Wagemans te vieren ter gelegenheid van zijn afscheid uit het aktieve politieke leven. Verschillende sprekers belichtten in hun
toespraken de Vlaams-nationalist, de politicus en de mens Herman Wagemans.
Senator H. de Bruyne schetste in
het kort de loopbaan van de gevierde HIJ wees op de veelvuldige
aktiviteiten die Herman ontplooide
in dienst van zijn Vlaamse volk, als
studentenleider, als jong advokaat
in de duistere repressiejaren, als
heroprichter van de zangfeesten,
als medestichter van de Knstelijke
Vlaamse Concecratie en de
Volksunie, als politicus in de kamer, de provincieraad, de gemeenteraad Spreker benadrukte vooral
de wijze waarop Herman Wagemans overkwam «Hij is een minzaam man, die een spontane
vriendelijkheid
uitstraalt,
begaafd door de natuur met een
aantrekkelijk voorkomen en een
gekultiveerde geest Overigens
geen kerel van «omver en erover» Veeleer geneigd tot voorzichtigheid en omzichtig afwachten. Maar u waart tevens de man
die daden stelde toen weinigen
het konden, toen weinigen het
durfden.»
Volksvertegenwoordiger
Hugo
Schiltz haalde hennnenngen op
uit de gemeenschappelijke stnjd
HIJ vertelde over zijn eerste ontmoeting met Herman toen hij als
17-jarige kennis gemaakt had met
het Belgische gerecht in de repressietijd Hoe hij als studentenJeider Herman ontmoette en de
hartelijkheid en de vnendelijkheid
ervaarde die de toen nog jonge
advokaat Herman Wagemans uitstraalde Vanzelfsprekend waren
er heel wat gelijklopende hennnenngen op te halen uit de gezamenlijke politieke strijd En waren er al
eens meningsverschillen toch bleven de menselijke relaties ongeschonden Hugo Schiltz bracht tevens hulde aan de loyale, diepovertuigde man die Herman Wagemans steeds geweest is
Als laatste spreker nam fraktieleider Gerard Bergers het woord

om Herman Wagemans te danken
voor de ongeveer 20 jaar samenwerking in de gemeenteraad
Spreker hennnerde aan de grote
doorbraak van de V U in 1964 op
gemeentelijk vlak Een vijfkoppige
VU-fraktie begon toen een stnjd
van 5 tegen allen in de toenmalige
gemeenteraad Hoe zij gezamenlijk een nieuwe mentaliteit in de
raad brachten door hun tussenkomsten zowel in de kommissies
als in de openbare vergadenngen
Gerard Bergers dankte Herman in
het biezonder voor de kameraadschap die hij steeds mocht ervaren
Bloemen
Door voorzitter W. Willockx werd
dan namens de fraktie, het bestuur
en de ganse afdeling het geschenk overhandigd nl De encyclopedie van de Vlaamse Beweging Tevens werd door mevrouw
Willockx aan mevrouw Wagemans een prachtig bloemstuk geschonken om zo de dank van de
V U te tonen ten opzichte van haar
die zovele uren haar echtgenoot
moest missen ten bate van de V U
en van Vlaanderen
Door Hugo Andries, schepen van
Borgerhout en ondervoorzitter
van het Borms Dokumentatie en
Aktiecentrum, werd eveneens een
passend geschenk overhandigd
als blijk van waardenng voor het
vele werk en de steun die Herman
Wagemans leverde voor deze organizatie
Verzoening
O p zijn eigen kenmerkende wijze,
luimig maar tevens ernstig, dankte
Herman Wagemans voor deze
vienng Hij schetste zijn Vlaamsnationale oorsprong door zijn familie, zijn Vlaams-nationale levenshouding die steunde op twee pijlers, nl het A K V S en de V O S Hij
hennnerde aan de leuze die hij
meekreeg «Zo woord, zo daad».
Over de repressie, waarvan hij
ook een onschuldig slachtoffer
werd, zei hij «Het is mij een eer
geweest zovelen eenvoudigen te
hebben
kunnen
verdedigen.»
Over zijn optreden als politicus zei
h i j o m het volgende «In het leven
zijn er botsingen, in politieke partijen zijn er botsingen, maar het
is nodig de handen in mekaar te

Rouw in Meerhout
Het nieuws van het overlijden van ons
aktief lid, Jos Janssens, deed ons verstommen Immers, hij die gisteren nog
ons toewuifde, bleek nu ons plots
voorgoed verlaten te hebben
Met weemoed hennneren wij ons de
levendige gesprekken die we met Jos
hadden over de moeilijke bjd van toen
Moeilijk waren ze, die jaren want Jos
heeft de verschnkkingen gezien van
de oorlog en zijn knjgsgevangenkampen HIJ ondervond de haat tijdens de
harde repressiejaren Ook voor hem
kwam amnestie te laat'
Voor ons had Jos steeds een aanmoedigend of geïnteresseerd woord over
Geen enkele aktiviteit binnen onze afdeling mocht plaatshebben, of Jos was
er Want onder de mensen was hij erg
graag Hij was vol mede-menselijkheid
HIJ leefde in en met zijn dorp Daarom
was hij zo'n eenvoudig mens, een
volksnationalisL In die eenvoud is Jos
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te vroeg van ons weggegaan, stilletjes
in zijn slaap
De verbondenheid met zijn dorp, de
toewijding voor zijn gezin, de trouw
aan Vlaanderen ondanks alles, moge
voor zijn vrouw, Mana, en zijn kinderen
een mooie hennnenng en een stichtend voortjeeld blijven
Het VU-t)estuur wenst Mana en de familie veel sterkte toe in deze moeilijke
dagen

Goed nieuws
uit Borgerhout
WIJ vernemen zojuist het vreugdevolle
nieuws dat Windy een zus heeft gekregen, die de naam Elke draagt
Hartelijke gelukwensen aan de ouders
de h en mevr R Bakelants-Geluyckens, Karel Van Den Oeverstraat 38
te Borgerhout vanwege de ganse
Volksunie-afdeling

zonwering'rolluiken
vouwdeuren-plastiek

ANTWERPEN
Kf)L€nD€R
slaan, alle geschilpunten te vermijden. Over de geschilpunten
heen moeten wij ons van de
noodzaak van samenwerking bewust worden. Wij kunnen ons de
luxe niet veroorloven in verspreide gelederen te gaan. Wij hebben
niet het recht eender wie af te
stoten. Moge deze avond een bijdrage zijn tot een noodzakelijke
verzoening.» Nadien werd er nog
enkele uurtjes nagekaart met een
drankje en een versnapenng Vele
VU-afdelingen uit het Antwerpse
en oud-kollega's uit het politieke leven hadden er aan gehouden
deze avond bij te wonen
Voor ons blijft nog een wens
«Moge deze 62-jarige de vervulling van zijn jeugddromen nog
beleven in de vrije Vlaamse
staat»
BL
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WOMMELGEM Herbergspeten in Den Klauwaert, Dasstraat 23
Vanaf 20 uur Iedereen welkom
4 BRASSCHAAT Voorstelling van «Bevnjding», dichtbundel van
Andnes Bogaert. Opdracht Filip De Rllecijn Bandontwerp
kunstschilder Guido Van Causbroeck Dekiamatie Mieke Huybrechta Zangkoor Diets zangkoor Recht en Trouw, o I v Frans
Simons Sprekers Willy Cobbaut Anton Van Wilderode en Enk
Verstraete Om 15 uur in gemeentelijke feestzaal, Door Verstraetelei 50
6 MECHELEN: Berthoudersknng van Mechelen stad organizeert
een spreekbeurt over «150 jaar Vlaamse Beweging» door dr
Maunts van Haegendoren Om 2 0 uur in de konferentiezaal van
de stadsfeestzaal, Botermarkt
10

BORGERHOUT Meiklokjesbal in zaal «Pax», Sterlingerstraat 80
Om 21 uur met het orkest «The Spiders»

10

ZWIJNDRECHT-BURCHT:Jaarlijksbalom20u 30 in het GiWenhuis Inkom 60 fr
14 GEEL: arrondissementeel bal in de stadsfeestzaal met vienng 20
jaar VU-Tumhout Orkest De Castello's.
16 WOMMELGEM Luisterkroeg VUJO stelt voor de groep «Het
muziekske- Volksdansbegeleiding, oude volksliedjes op originele
wijze Om 20 uur in Den Klauwaert Dasstraat 23 Inkom grabs

Start nu met een superpromotieverkoop van

ELASTISCHE «STRETCH » BROEKEN
van luxe velours • prachtige modekleuren in alle denkbare maten zowel voor dames als voor heren

gewoon beter
en voordeliger
en...
dichterbij
dan u denkt
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Wilrijk sluit aan bij
«150 jaar Vlaamse Beweging»
Met een juist geplaatste tussenkomst wist ons raadslid. Lieve van
Vooren-Vallaeys, van het geel-rode
schepenkollege te bekomen dat Wilrijk aansluit bi| het komitee steden en
gemeenten dat ook aan de viering
van 150 jaar Vlaamse Beweging extra
aandacht wil schenken. Momenteel
zijn al zo 'n 60 steden en gemeenten
tot dit komitee toegetreden. In oktober wordt te Brussel een speciale
viering voorzien. Meer hierover allicht in een van de volgende «Wij»nummers.
Eigenlijk was men donderdag erg vlug
aan de CVU)-interpellaties toe Een
agenda met alleen maar wat verkopen
en enkele administratieve aangelegenheden was daar zeker met vreemd
aan Enkel de overdracht van het tseheer aan en een wijziging der statuten
van de ISVAG maakten daarop enige
uitzondenng
Hugo Jacobs sprak, naar aanleiding
van dit punt nogmaals zijn ongerustheid- uit over de te verwachten hinder
door de wijk Neerland — en ook voor
een gedeelte van Aartselaar (nvoJ
eens de verbrandingsinstallatie in gebruik wordt genomen Ook vroeg hij
zich af, wie in de praktijk zou gaan bepalen wat verwerkt wordt en wat met
Wijlen burgemeester Fabré was desbjds met bereid de ISVAG enkel voor
huishoudelijk afval open te stellen, wat
wel een emstige aanwijzing was dat
men ook andere plannen hadDe werking van de ISVAG wordt nu
ook uitgebreid tot de waterzuivenng
Op de Koude Beek, de Edegemse
Beek en de Bouterse Beek komen nu
ook waterzuivenngsstations In uitvoenng van het dekreet betreffende het
Kultuurpakt werd een bestuurskommissie opgencht Lieven van Vooren-

Vallaeys nam die gelegenheid te baat
om erop te wijzen dat nu Wilrijk over
een mooie feestzaal beschikt er wel
eens opnieuw aan een aangepaste 11
|uli-herdenking kon worden gedacht
Meer bepaald kon dit jaar de vienng
(zelfs als die met juist op 11 juli zou
plaatsvinden) in het teken kunnen worden geplaatst van het G Gezellejaar
Kultuurschepen Boeye t)eloofde de
zaak in het schepenkollege te bepleiten
Fietspaden en geluidshinder
Vervolgens was het de t)eurt aan
Hugo Jacobs om tussen te komen
over de jeugdlokalen in het Hof ter
Beke Er deden namelijk geruchten de
ronde dat de Chiro uit zijn hemen zou
worden gezet Schepen van O W De
Winter (CVP) weerlegde dit maar zei
wel dat deze lokalen met voor verdere
uitbreiding vatt>aar zijn
In zijn 2de tussenkomst vroeg Hugo of
het soms Wilnjk was, dat als enige gemeente (tot nog toe) in de provincie
Antwerpen gebruik heeft weten te maken van het tjeschikbare extra-krediet
voor de aanleg van fietspaden Schepen De Winter wees erop dat het allemaal met zo gemakkelijk is en dat de
provinciale diensten nog met van de

ZO€K€RC]€
Wie helpt ons aan een gesloten
boekenkast voor de boekenj in
opnchting VNSE te Edegem
Graag zich wenden tot Herman
Dhondt Tel 031/405435
(N 182)

normen op de hoogte waren, wat
volksvertegenwoordiger A De Beul
terecht deed opmerken «dat men van
het ministene niet moet verwachten
dat het ook nog zelf voor de plannen
zorgt'I Het hoofdstuk fietspaden gaf
dan weer aanleiding tot de klassielce
maandelijkse bespiegelingen
Ten skjtte hennnerde Hugo Jacobs
aan het uitblijven van een reglement
op de geluidshinder Meer bepaald is
men er nog altjd met toe gekomen de
maximum geluidshinder van geval tot
geval vast te stellen Tom Verhoeven
pleitte in dat verband voor een geleidelijke invoenng van normen Burgemeester Huysmans CCVP) t)eloofde
tegen de volgende vergadenng een
tekst terzake voor te leggen Over
deze tekst beraden de diensten zich al
jaren
(WD)

VUJO-Antwerpen
(arr.) tegen
atoomwapens
Naar aanleiding van de mars tegen de
atoomwapens op 3 mei te Limburg en
ingencht door V A K A (Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens) neemt
VUJO-arrondissement
Antwerpen
volgend standpunt in
VUJO-arrondissement Antwerpen is
tegen elke bewapeningswedloop en
kant zich dan ook tegen elke keml)ewapening aan welke zijde die ook gebeurt VUJO benadrukt dat hier het
verzet wel tot uiting kan worden gebracht en dat dit in de Oostbloklanden
met kan Zij zullen dan ook opstappen
met volgende slogan
«Ontwapening Ja, ook in Oostblok»
VUJO-arr Antwerpen komt voor de
betoging samen om 12 u 30 aan Berchem-kerk op 3 mei
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Opnieuw warenhuizenakties BRABANT
in Vlaams-Brabant
KflL^nDCR
Ruim een halfjaar nadat de VUJO Halle-Vilvoorde een warenhuizenaktie
hield en de direktie voor nieuwe maatregelen waarschuwde zo het eentalig
karakter van Vlaams-Brabant en het
taaidekreet Vandezande niet geëerbiedigd touden worden, heeft de harde Vlaamse kern Halle-Vilvoorde
(HVKHV) een nieuwe warenhuisaktie
gehouden op vrijdag 25 april 1980.
Vastgesteld werd dat geen enkele verandering was ingetreden sedert september 1979. De meeste warenhuizen
in de Brusselse rand blijven tiet eentalig Nederlands karakter van VlaamsBral}ant schenden, en blijven weigeren
het taaidekreet Vandezande toe te
passen. De direktie geeft de voorkeur
aan het Frans voor haar mededelingen
aan het personeel. Dit betekent dat ze
bij voorkeur ook Franstaligen of tweetaligen (met voorliefde voor het Frans)
aanwerft Zo gaan voor Vlaanderen en
de Vlaamse mensen vele arbeidsplaat-

sen verloren, en dus ook Vlaams gekJ.
Omdat die franskiljonse bazen en
werknemers ook graag dicht bij hun
werk wonen leidt dit tot de verdere
verfransing van Vlaams-Brabant Waar
ook de bouwgronden schaarser en
duurder worden, ten koste van Vlaarh
deren en de Vlaamse mensen.
Deze a-sociale wetsovertredingen
wenste de HVKHV aan de kaak te
stellen. In een aantal grootwarenhuizen
in de Brusselse rand werden karretjes
volgeladen met koopwaren en achtergelaten met een brief aan de direktie.
Tweetalige of eentalig Franse mededelingen werden met zelfklevers overplakt

FILMTHEATERS

studio

MEI
3 DWORP-ALSEMBERG-BEERSEL-HUIZINGEN-LOT: Jubileumbal om 20 u. 30 in de «Vredezaal», Alsembergsesteenweg 160 te
Dworp.
Met Disco Sound -Titanic».
OPWIJK: VUJO-TD in St-Pauluszaal Vlaamse Leeuwkens-TD
met DJ Seagull. Voorverkoop 40 fr. Inkom 50 fr.

Nieuwe en scherpere akties zullen volgen zo geen gevolg wordt gegeven
aan het verzoek tot eerbiediging van
het eentalig Nederlands karakter van
Vlaams-Brabant en de toepassing van
tiet dekreet Vandezande.

Liliane en Désiré, de sympatieke eigenaars-uitbaters van het Berkenhof,
werden nog aangenaam verrast door
een bloemstuk, dat hen werd overhandigd voor 10 jaar gastvnjheid in hun
stemmige zaak. Toen hield Vic Anciaux
de feestrede. Hierin t)elichtte hij de aktuele politieke toestand en stelde het
geklungel van de regering-Martens
aan de kaak. Zijn uitspraken van 22
maart werden inmiddels bevestigd- Hij

zei eveneens, dat het werk van de VU
op nationaal vlak niet mogelijk zou zijn
zonder de permanente inzet en
werking van de plaatselijke mensen,
bestuur en militanten. Vic Anciaux bedankte ons daarvoor en drukte de
hoop uit dat de VU nog lang zou mogen rekenen op de werking in Diest
Na een warm applaus, overhandigden
2 kindjes nog bk>emen aan voorzitter
Anciaux.
Bloemen kreeg de Diestse VU-voorzitter Renaat RIjnders ook van de mannen van VU-Kortenaken, omdat zij, nadat zij door de samenvoeging bij ons
kanton behoren, op zulke goede samenwerking mochten rekenen.
Na de feestzitting werd het traditk>neel
lentedansfeest ingezet Lieven en Willy
Kuijpers waren eveneens van de partij.
Rob Vandezande was verontschuldigd, hij had die dag in de senaat andere katten te geselen. Tot laat in de
nacht (of was het vroeg in de morgen?) werd dit feest nog doorgezet
Wij maken alvast afspraak voor volgend jaar!
André Peeters

TERVUREN
Première Tervuren
Vrijd, zaterd.: 20 u. 30
KT
Zond: 14 u, 16 u, 18 u, 20 u. 30.
Maand., dinsd., woensd.: 20 u. 30.
Donderd. 8 met: 15 u, 18 u.
20 u. 30.
De prestigefllm van
de Vlaamse filmproduktielll
De Witte van Slchem
Film van Robbe De Hert

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag, zorxlag,
woensdag: 15 u.
KT
Mickey Jubileum
Film van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30.
Zondag, woensdag: 18u. KT
Little Big Man
Film van Arthur Penn
Met Dustin Hoffman,
Faye Dunaway
Zaterdag: 18 u.
KNT
Zorxjag, maandag, dinsdag,
woensdag: 20 u. 30.
Bilitis
Film van David Hamilton

Prachtig ientefeest
te Molenstede
Ter gelegenheid van 10 jaar plaatselijke VU-werking en 25 jaar VU-nationaal, werd op 22 maart jl. in het Berkenhof een prachtig feest ingericht waarvoor de organizatie berustte bij de
mannen van Molenstede. Het was, zoals steeds trouwens, af.
Na de verrukkelijke barbecue, verzorgd door Désiré, zagen we niets dan
glunderende gezichten van de meer
dan 100 deelnemers, onze nationale
voorzitter Vic Anciaux inbegrepen.
In zijn toespraak tijdens de feestzitting,
schetste gemeenteraadslid Dirk Van
de Weyer de geschiedenis en de groei
van de afdelingen, die sedert 1978 de
nieuwe afdeling VU-Nleuw-Diest vormen.

WEEK VAN 2 MEI
TOT 8 MEI 1980

Frans-Vlaanderen
ter plaatse leren kennen
De Europese volkshogeschool van het
Vormingscentrum Dosfel organizeert
een kursus «Kennismaking met FransVlaanderen» tijdens het verlengd
weekeinde van O.-H.-Hemelvaart in het
prachtige historische stadje Slnt-Winoksbergen.
Ankomen om 14 u. op Hemelvaartdag
(15 meO. Vertrek op zondag 18 mei Oia
het middagmaaO.
Verblijf: in het College St-Winoc, Rue
du College.
Inhoud: kennismaken via bevoegde inleiders met de geschiedenis, taal- en
kultuursltuatie, ekonomische en sociale situatie van dit Vlaanderen in Franknjk. Ruime tijd wordt genomen voor
kontakten met de bevolking. Bezoeken
van histonsche steden als Duinkerke,
Kassei, Grevelingen (atoomcentrale).
De ongerepte natuurstreken van dit
gebied.
Prijs: 1.850 fr. - verblijf, kursus en dokumentatie.

Inschrijven door storting van een voorschot van 600 fr.
Doe dit op bankgironummer 0680638900-85 van VC Dosfel, Bennesteeg 4 te Gent Het aantal deelnemers
is beperkt schrijf dus zo spoedig mogelijk in, dan kan ook volgens de streek
de verplaatsing georganizeerd
VermeW duidelijk uw naam, adres,
eventueel uw telefoon.
Kursusleider is Walter Luyten, die
reeds jarenlang met deze streek en
zijn bevolking vertrouwd ia
Nadere inlichtingen zijn te bekomen op
het VC Dosfel, telefoon 091-25.7527.
Het is de eerste maal dat wij zo 'n uitgebreid kennismaken ter p>laatse organizeren. Help ons deze kontaktname
met de afgescheiden Vlamingen uit
Frans-Vlaanderen te doen lukken.
Vlaanderen heeft al te lang deze Zuidelijkste Nederlanden verwaarioosd.

TIENEN
Zondag: 15u.
KT
De Dolle Kever
Van Walt Disney
Vrijdag, zaterdag: 20 u.
KT
Zondag. 19u. 30.
Caravans
Een film van James Fargo
Met Anthony Quinn
Vrijdag, zaterdag. 22 u. 30 KNT
Zondag: 17 u. 30 en 22 a
Maandag, dinsdag,
woensdag, donderdag: 20u.30.
Mad Max
Een film van George Miller
Met Mel Gibson

LEUVEN 1
17U.45

KNT
Deliverance
Een film van John Boorman
Met Jon Voight
13 u. 45, 19 u. 45
KT
Kramer versus Kramer
Een film van Robert Benton
Vijf Oscars 1980.

LEUVEN 2
Postbeambten
overstelpt

Voorzitter Anciaux in gesprek met bestuursleden.

Anciaux en Luyten te Asse
Op 21 maart jongstleden ging te Asse
de eerste akbviteit door van de pas
OierJopgerichte VUJO-afdeling.
Zij nodigden Vic Anciaux en Walter
Luyten uit om te komen spreken over
de Vlaamse staatsvorming.
Het was een geslaagde avond, maar
toch was de opkomst van de Assese
jongeren beneden verwachting. Hoe
dan ook, voor de mensen van VUJOGroot Asse een reden te meer om verder te blijven zoeken naar aangepaste
middelen om steeds meer jongeren te
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bezielen voor hun Vlaams-Nationaal
en Federaal programma Wij wensen
hen in ieder geval veel sukses toe.
Kontaktadressen:
Jan Verliest Anjelierenlaan 14, 1700
Asse: Jo Verschekien, Ursulinenstraat
10, 1702 Asse (Mollem); Frans Van
Rossem, Velm 19, 1702 Asse (Mollem); Vera Van Keer, Bloklaan 40,1700
Asse; Mark Van der Beken, HofveWlaan 13, 1700 Asse; Lieve Dumez,
Brusselsesteenweg 63, 1700 Asse.

1. 22-jarige jonge man uit het
Waasland met diploma A3 elektriciteit zoekt passerKJe betrekking.
2.31-jarige man uit het Waasland
met middelbare studies en verschillende jaren ervanng als waterklerk zoekt passerKle betrekking.
3. Jonge man uit het Waasland
met diploma moderne humaniora
- wetenschappelijke B zoekt passende betrekking.
Kontakt vla mevrouw Nelly
Maes, Gentsebaan 50, 2700 StNiklaas, tel.: 031-76.49.74. (N185)

Firma
VAN DOOREN
Hout

€leralt
Bouwspecialiteiten
MARLIER 1 1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestclling
Toonzalen

Na de fusie van Groot Leuven
is sinds 1 februari jL ook de
postverdeling gefusioneerd. Oe
postbeambten zijn daardoor
zozeer overstelpt, dat hun rusten vakantiedagen in het gedrang komen. Een woordvoerder wees op het nijpend gebrek
aan personeel Op 25 maart
werd dan ook een waarschuwingsstaking gehouden. Kamerlid Kuijpers vroeg PTT-minister Baudson om nadere uitleg. De minister antwoordde
dat hij voor 1980 1600 nieuwe
aanwervingen plande, afgaande
op de eksamens van 28 oktober 1977 en 18 november 1979.
Nog vóór de vakantie hoopt de
minister 1200 postbeambten te
werk te stellen. Er werden er
reeds 500 aangeworven. Voor
Leuven beloofde hij de aanwerving van 140 man; van wie er
reeds 63 in dienst zijn. De nog
vakante betrekkingen zullen
nog vóór de vakantie toegekend worden.

15 u. 45, 21 u. 30
KNT
And justice for all
Een film van Norman Jewlson
Met Al Pacino, Jack Warden
23 u. 30
KT
Tess
Een film van Roman PolanskI
Met Nastassia Kinski
14a, 1 8 a
KT
De Witte van Sichem
Een film van Robbe De Hert
21 a 45
KT
I W 6 6 Q 6 WfOOfv.

The electric horseman
Een film van SkJney Pollack
Met Robert Redford
en Jane Fonda
20a
KT
I W6GQO WOOK.

Hellegat
Een film van Patrick Le Bon
Met Paul s'Jongers,
Ann NeKssen en Jos Vert)ist
16 u, 24 a
KNT
L^6rQ6 WOOK.

.10.
Een film Blake Edwards
Met Dudley Moore,
Julie Andrews. Bo Derek
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vu bezorgd om het leefmilieu

CVP-AS niet bang van een leugen
D e meeste agendapunten van de jongste gemeenteraadszitting te A s handelde over administratieve aangelegenheden
D e VU-fraktie had weer een aantal
punten bijgevoegd aan de agenda Z o
vroeg zij bij monde van fraktieleider
Jos Truyen om een politieverordening
betreffende de bestrijding van willekeurige houtkap en houtkanten op te
stellen
Het IS algemeen geweten dat er te A s
tn de bossen willekeung hout wordt
gekapt Ook zijn er reeds verschillende
houtkanten verdwenen en hebben
zich zelf enkele incidenten voorgedaan VarKlaar dat onze fraktieleider
een reglement had opgesteld om deze
willekeurige houtkap ongedaan te maken en alzo onze bossen te beschermen
Het CVP-bestuur oordeelde echter

dat dit niet nodig was en stemde dan
ook maar weer eens tegen het zoveelste haalbare voorstel van onze fraktie
Hetzelfde lot onderging het voorstel
van Jos Truyen o m een reglement op
te stellen in verband met het houden
van kienavonden Hij wilde hiermee de
verenigingen beschermen tegen inrichters die het kienspel weer willen
misbruiken om eigen winstbejag
Ten slotte interpelleerde Jos Truyen
over de plannen om de tweede faze
van de verkaveling rond de kerk «Ter
Heide» De burgemeester antwoordde
dat er enkel maar persoonlijke kontakten waren tussen hem en enkele mensen van Ter Heide Nochtans was toen
reeds bekend dat er plannen waren
opgesteld en kontakten met stedenbouw om deze faze toch uit te voeren
Zoals men weet zou hierdoor de ruim-
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te rond de kerk drastisch worden beperkt en zou er geen mogelijkheid
meer bestaan om een buurthuis op te
richten in een parochie die steeds aangroeit Liegen mag echter in de (knstelijke) volkspartij
Het schepenkollege kx)g nog meer
toen onze fraktieleider de vraag stelde
of de vrachtwagen en de buldozer van
de gemeente ook 's zaterdags door
het gemeentepersoneel mocht gebruikt worden en in wiens opdracht dit
gebeurde
Noch burgemeester noch schepenen
zegden hier iets van af te weten Kan
men zich voorstellen dat er verschillende zaterdagen met het rollend materiaal van de gemeente wordt gewerkt
zonder dat iemand van het schepenkollege hiervan iets af w e e f In A s is
dit mogelijk maar daar is ook de C V P
aan het biewind
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Belastingverhoging!
Mil Pals stelde vast dat de nieuwe kadastrale inkomens van woonhuizen 4
t o i 5 maal hoger werden geschat terwijl het kadastraal inkomen van de industrie in Tessenderio maar vermenigvuldigd w e r d met een gemiddelde van
1,7 Het gevolg is dus dat de Looise industnele kjednjven. bij gelijkblijvende
opcentiemen, vanaf 1980 heel wat minder zullen betalen, maar dat de Looise
inwoners voor dit verlies zullen opdraaien en heel wat meer zullen betalen Minister Geens wil immers dat de
gemeente in totaal geen inkomsten
mag verliezen door de perekwatiei
Konkreet
Een Looienaar betaalde verleden jaar
voor een huis met een oud K I van
10000 fr een onroerende voorheffing
van 5 8 2 0 fr Indien de opcentiemen
1450 blijven, zoals verleden jaar, zal hij
voor hetzelfde huis, met een nieuw K I
van 40 000 f r, dit jaar 9 388 f r betalen,
d w i 3568 fr of 61 t h meer
Een scheikundig bednjf in het Centrum
betaalde in 1979 9,6 milj onroerende
voorheffing en zal voor diezelfde installaties in 1980 slechts 7,2 milj betalen, d w i 2.4 milj of 2 5 1 h minder Een
ander scheikundig bednjf betaalde in
79 1 024000 fr en zal dit jaar slechts
547 000 fr betalen, d w ^ 471 h minder
En zo mag de kleine brave burger
naast onbetaalbare stookolie- en
benzinepnjzen nog eens extra belastingverhogingen betalen
Ongedaan

maken?

Volksbelangen vond dat de gemeenteraad wel wat kon doen o m de zware

belastingsdruk voor de Looise burgers
te verminderen
Het schepenkollege zelf stelde voor
de opcentiemen te verminderen van
1450 tot 1350 In dat geval zou in hetzelfde voorbeeld de inwoner met
9 3 8 8 fr maar 8879 fr moeten betalen
Er blijft dan nog altijd een verhoging
van meer dan 3000 fr of 50 t h Dit is
een te zware verhoging en bovendien
onrechtvaardig (nul-operatie O Mil Pals
stelde daarom voor de opcentiemen te
verminderen tot 11{X) en de belasting
op het huisvuil (500 f r ) te laten wegvallen Dit zou voor de gemeente een minder-inkomen van 9,1 miljoen betekenen Maar deze 9.1 milj kan men gew o o n uit het reservefonds halen en
dan blijft daar nog altijd 4.9 milj over
voor de toekomst
•Het IS trouwens hemeltergend-, besloot Mil Pals, -in de gemeentekas een
grote reserve op te bouwen of te be-

O p 22 apnl w e r d te Opglabbeek de
VU-afdelingsvoorzrtter Mathieu Bergmans ten grave gedragen Ontelbare
vrienden had hij Zij brachten hem in
een overvolle kerk de laatste eer
HIJ was een overtuigd Vlaming met uitzonderlijke verdiensten Dit overlijden
kwam met onverwacht toch laat het
een open plaats tn onze rangen
BIJ deze droevige gebeurtenis betuigen WIJ aan zijn echtgenote, kinderen
en familie onze oprechte knstelijke
deelneming

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

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

DEKENS
DONSDEKENS
LATTENBODEMS

Mathieu w e r d op 25 juli 1908 te A s geboren en overleed op 1 apnl jl te (3pglabbeek
«vte grenzeloze
bezorgdheid,
je wijsheid als schoolhoofd en vader,
je rusteloze liefde voor de natuur,
je rechtlijnigheid in heel je denken
en handelen »

Sekretariaat: Veldstraat 170, 8500 Kortrijk.
TeL 056-22.56.98.
bij de V. V.Z.

U, als Vlaming...
sluit zeker
kenfonds
van uw
streek!

aan bij het Vlaams

Zie-

(ADV. 58)

OOST-VLAANDEREN
KflLCnDCR
MEI
DENDERLEEUW: Filmvoorstelling van «Dag Daens» en voordracht door Jos Verdoodt over de figuur De Pelsmaeker, medestichter van de Knstene Volkspartij van Daens
O m 20 uur in het Kultureel Centrum van Denderleeuw
AALST: Premièrevoorstelling van de film «De slag van Voeren» in
zaal Madeion, Markt te Aalst Orgamzatie VRJ Aalst
BEVEREN: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele bartiecue vanaf
19 u 30 in de turnzaal van de Centrumschool, Bosdamlaan 1
Leden 350 fr Niet-leden 425 fr
SINT-NIKLAAS. Informatevergadenng over «Het ei en wij» Demonstratie ei- en kipbereidingen Proeven Film Tombola O m 14
uur in het Vrouwencentrum, Casinostraat

Flats voor bejaarden
te Dendermonde

Maar u moet minstens eens naar de toonzaal in de fabriek
komen om te weten

— Hoe men aan een lattenbodem (2 pers.) komt
voor slechts
15 OO F
— Hoe men aan een twee persoons modern
lux-bed (zonder ressort) komt voor slechts
1000 F.
— Hoe men aan een plooibedje (1 pers. - zonder matras) komt voor slechts 250 F.
ENZ. ENZ. ENZ. HET IS ONGELOOFLIJK!!!
En bovenop zult U weten hoe men aan een GRATIS Palingfeestmaal komt

Dendermonde «Het Zilverpand» flatgebouw voor bejaarden met dienstencentrum Ligging Noordlaan, afzonderlijke appartementen

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

m a n B E D I AOE
5r?i,r
.Tn^
u ,
Op 200 m van de Rl|kssscn00l
Besteldienst Kurth
Tel 052-42 34 00
_

aangesloten

1. V l a a m s Z i e k e n f o n d s Ie D i e n
Frederik de Merodestraat 30, 2800 Mechelen Tel 015-20 6613
2. Vlaamse M u t u a l i t e i t A n t w e r p e n e n T u r n h o u t - V l a m a t
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen Tel 031 34 30 02
3. CEMBEL
Leuvensebaan 43, 3300 Tienen Tel 016 81 34 35
4. Neutraal V l a a m s Z i e k e n f o n d s Leda
Kroonstraat 1, 1680 Lennik Tel 02 532 01 72
5. A l g e m e e n V l a a m s Z i e k e n f o n d s L i m b u r g
Centrumlaan 11. 3600 Genk Tel 011-35 67 53
6. Z i e k e n f o n d s Flandria
Keizer Kareistraat 80, 9000 Gent Tel 091 23 52 27
7. V l a a m s Z i e k e n f o n d s S c h e l d e - D e n d e r - D u r m e
Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde Tel 062 21 7545
8. Z i e k e n f o n d s Flandria M e e t j e s l a n d
Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel 091 77 23 51
9. Z i e k e n f o n d s Flandria Land V a n Rhode
Hundelgemsesteenweg 359, 9220 Merelbeke Tel 091-30 79 09
10. Z i e k e n f o n d s Vlaamse A r d e n n e n
Fortstraat 34, 9700 Oudenaarde Tel 055-31 31 15
11. Z i e k e n f o n d s De W e s t
Recolettenstraat 66. 8450 Nieuwpoort Tel 058-23 37 15
12. V l a a m s Z i e k e n f o n d s H e t Brugse V r i j e
Suveestraat 2. 8000 Brugge Tel 050 33 22 24
13. Z i e k e n f o n d s W e s t Flandria K o r t r i j k
Veldstraat 170. 8500 Kortrijk Tel 056/22 56 98
14. Z i e k e n f o n d s W e s t Flandria Roeselare
Zuidstraat 18. 8800 Roeselare Tel 051-20 83 45
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U MOET HET ZIEN OM
GAIGENBERG52 HET TE KUNNEN GELOVEN

Vi

Ziekenfondsen

Dank aan Thieuke voor datgene wat
hij voor ons volk deed
Leo Schildermans

OPGELET!! ^
ALLES SLAAT
WEER OP!!
EN WIJ... DELEN
NOG GESCHENKEN UIT!!!

[MATRASSEN!

BEDDEN ^
^
^

Geen bekommernis!
De voorstellen van Mil Pals waren het
werk van dagen opzoekingen en berekeningen Volksbelangen dacht dat
ook de CVP-BSP-meerderheid erg begaan was met de gevolgen van de kadastrale perekwatie
Vergeet het
maar' Zoals steeds zaten ze er sprakeloos bij en viel niemand van hen Mil
Pals bij Deze vroeg nog een schorsing
van 10 minuten voor onderling overleg,
maar dit w e r d prompt afgewezen*
Alleen opposttielid Meeus (deel-CVP)
ging eveneens tekeer tegen de financiële gevolgen van de kadastrale perekwatie De PVV. de grote voorvechter
van belastingvermindenng, zweeg in
alle talen en gaf de indruk de tiegroting
slechts van zeer ver gezien te hebben'
D e bespreking van de gemeentebegroting en de daaraan verlxjnden
weerslag voor de inwoners heeft nog
maar eens aangetoond dat de CVPBSP-meerderheid met bereid of bekwaam IS tot overleg en samenspraak
op de raadszittingen Voor wanneer •?
L De Bruyn

In Memoriam Mathieu Bergmans

•HONING DERI

MATRASSEN

houden, terwijl vele dorpsgenoten hun
spaarpot moeten gebruiken om de kop
boven water te houden»

HOUTHALEN-HELCHTEREN: Koorkoncert in het KuKureel Centrum Casino om 20 uur Optreden van het Groot Kinderkoor van
de Televisie en Radio van Moskou uit Rusland en het Gemengd
koor van de Pedagogische Universiteit van Czestochowa uit Polen Kaarten te bekomen bij de Kulturele Dienst Gemeentehuis
011-534371

VERENIGING
VLAAMSE
ZIEKENFONDSEN

Katastrofale perekwatle teTessenderIo
D e gemeentebegroting '80 voor Tessenderio is dan toch eindelijk klaargekomen. Voor Volksbelangen
was het allerbelangrl|kste bij de bespreking van
deze begroting het probleem van de opcentiemen voor de onroerende
voorheffing M i l Pals (VB) deed konkrete en wel bestudeerde voorstellen om de
Looienaren te besparen van een forse en onrechtvaardige verhoging van de
onroerende voorheffing, maar deze werden zonder kommentaar afgewezen!

'

LIMBURG

Fabriek open dageli|ks van
8 12 u en van 14 19 u
zaterdag doorlopend open 8 14 ui
Zondag gesloten
ingang langs de fabriek

WIJ ie

Huurvoorwaarden
Basishuurpnjs 4 700 fr per maand
Jaarlijkse
indexaanpassing
Eerste
maal op 1/1/82
Verlaging van deze huurpnjs als U voldoet aan al de volgende voorwaarden
a) Inkomen lager dan 18 800 fr /
maand
b) Geen eigenaar zijn van een onroerend goed of de laatste 5 jaar geen onroerend goed hebben afgestaan
c) Niet gerechtigd zijn op de volledige
huurtoelage van de staat
De verlaagde huurprijs is gelijk aan
basishuurprijs ( 4 7 0 0 f r J x maande-

lijks inkomen gedeeld door 1 8 8 0 0 f r
Minimum huurprijs 3 000 fr
Gemeenschappelijke
kosten
± 2 000 fr per maand en omvatten
de brandverzekenng, de onroerende
voorheffing, de kosten voor de inwonende bejaardenhelpster, onderhoud
gemeenschappelijke delen, maandelijks ruitenwassen, gebruik, nazicht en
onderhoud liften, elektriciteit voor de
gemeenschappelijke delen, centrale
verwarming, waterverbruik, afschnjving en jaarlijkse was der gordijnen,
jaarlijkse schoonmaak van het vast tapijt
Waarborg 5 000 f r te storten bij ondertekening van de huurovereenkomst -I- kosten van zegels en registratierechten
OCMW-hd Herman Van Oen Abbeele.
Losweg 11, Schoonaarde
(052-423549)
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VU-Hofstade vierde feest

Op zaterdag 19 april laatstleden organizeerde de VU-afdeling HofstadeAalst haar vierde feest voor leden en
sympatizanten (n zaal Welkom.
Dit feest werd een waar sukses; er
kwamen niet minder dan 150 genodigden opdagen.
Na een welkomstwoord door voorzitter Vandecauter konden de gasten
aan tafel gaan Vervolgens werden de

Welkom in 't Vestje!
Het beheerskomitee van de v i w . 't
Vestje nodigt alle VU-leden en sympatisanten uit op de opening van haar sekretariaat «Vlaams Nationaal Dienstencentrum» op 3 mei om 16 u. Receptie
van 17 u. tot 19 u.
Opening: door Vic Anciaux.
Adres: Oude Vest 129 te 9330 Dendermonde.
Op het sekretariaat worden werken
tentoon gesteld van plaatselijke, vooral
jonge kunstenaars.

aanwezigen vergast op een klaroennummertje van enkele VNJ-leden.
De VU-afdeling Hofstade-Aalst heeft
zich voorgenomen om elk jaar een
Vlaamse vereniging te steunen. Verleden jaar werd een gedeelte van de
winst van het ledenfeest afgestaan
aan de vereniging «Kinderen van ons»;
dit jaar viel deze eer te beurt aan de
Aalsterse afdeling van het VNJ.
Rond 22 uur deed senator Maurits
Coppieters zijn intrede. In zijn gelegenheidstoespraak onderhield hij het andachtig publiek over de rol van de
Volksunie in het Europa van morgen
en over het streven naar een Europa
der volkeren. Hienn hield hij onder
meer een pleidooi voor sociale rechtvaardigheid en legde hij vooral de nadruk op de zorg voor de minder-validen en de ouden van dagen, die in het
huidig fiskaal stelsel maar al te zeer
worden verwaarloosd. Ook wees hij
op het belang van fiet privé-initiatief,
meer bepaald van de KMO's, die momenteel het meest getroffen worden.

Na zijn toespraak werd de heer Coppieters op een daverend applaus onthaald Als aandenken ontving hij uit de
handen van penningmeester Myriam
Roelandt een keramiekwerk dat het
wapenschild van Hofstade voorstelt
Dit werd speciaal voor hem gebakken
door een plaatselijk kunstenaar, lid van
de VU-afd. Hofstade-Aalst Mevrouw
Coppieters ontving bksemen van voorzitter Vandecauter.
Volgde daarna de huldiging van het
oudste lid van de afdeling, Philomeen
Boel, die uit handen van volksvertegenwoordiger Jan Caudron het erediploma van de Volksunie en een tuil
bloemen ontving.
Ten stotte was het ogenblik aangebroken voor zang en dans, onder de kundige leiding van animator-organizator
Fons Vinck, die er tot in de vroege uurtjes de kadans in hield.
Met dit knalnummer haalde het verjongd bestuur van VU-afdeling Hofstade-Aalst loon naar werken.
Herwig DE BRUYN

VU-Lebbeke 1
VU-Aalst 9!
Zaterdag 19 april ging te Lebbeke een
voetbalwedstrijd door tussen de V U afdelingen van Aalst en Lebbeke. Net
zoals de betoging te Gent 's anderendaags ging de wedstnjd in een winters
weer door.
De ploeg van Aalst was blijktjaar beter
voorbereid dan deze van Lebbeke. De
match eindigde met een klinkende
winst voor de Aabtenaars: 1—9. Als
dat geen score is!
De doelpunten voor de pk)eg van
Aalst werden gemaakt door De Luyck
(1), Descamps (1), Connand C4), Alkx)
(3); voor Lebbeke werd de eer gered
door gemeenteraadsik:! De Mol.
Na een gezellig samenzijn werd bestoten om in de nabije toekomst het ook
tegen andere afdelingen op te nemen
De afdeling die fiet sportief tegen Aalst
wenst op te nemen kan zich in verbinding stellen met Willy Alloo, Parklaan
141 te Aalst (053/21.86.60).

Industriële
brood- en banketbakkerij

Feestzalen

Oletiseweg 41. Westerio
(Voortkapel) tel 014-213696
Vraag pri)zen voor uw
feestniemi's
Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

HOF VAN ARAGON

Roonnijs

Wiifried BLANCQUAERT

Ar.lgotistrtint 6 Lier
Tel 031-80 1568

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

::OR'rïiALS

LINDENHOVE
Bellestr.-ial 49
1970 HEKFLGEM
C<tk'' rest-iur^inl sp<X'ftutn leir<is
Wücnsd-uj en (iondtjrd.iq q<'sk>ton
M,i,in(i,iq vlirisd(K) vri|d,K) v.niilf 1b LI
^,itorci,H) <'n /onc},K) v^inaf s HIK!

SPECIALITEIT
van WAFELS
en U S R O O M

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Tel 053-6687 40

Kattestraat 20, AALST

Steeds welkom in

KREKELHOF

FEESTZAAL
« EDELWEISS ..

Drankhuis met sfeer

Vossemberg 13. 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76
Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken.

Brusselbaan 11. GOOIK
Tel 054/33 48 57
Uw tweede thuis'

SPECIALIST VOOR
A l UW FEESTEN
Verzorgde keuken
^ilW\ Demokratische pii]zen
Uitgelezen dienstbetoon
Kefiselsteenweg 38
2260 Nijten Tel 031/818841

Restaurant - snack tea room
pvba SELS

VOEDING «DE POLDER»
Polderstraat 12
8458 Ooslduinkerke

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

Turnhoutsebaan 288-290
2200 Borgerhout (naast cine Ronia)
Tel 031/36 3192

Herberg 't STAMPKOT

170 Zitplaatsen - zaal v o o r
feesten ( ± 40 p e r s )

Restaur.int

PALMHOF

Tafelhouder Specialiteit gerookte vis
Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos
Tel 015/71 1940
Feestbespreking op niaand.ng dinsd,ig en dondetd.ig van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten

Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel. 052/21.16,06

Soerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055-4994 76

Algem«ne voeding, bieren, wijnen, likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
«n Franse wijnea

Dinsd gesloten
Vroeger uitbater Z»»almlandts

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

Annnrmcr van alle feesten
Ook ver lulling von tafcigerief

C.nfc VU lok.n.il

Schildorstraot 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 45 72

Dorpsplein HcLisden Limburg

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Lok.iai Volksunie
Gontfode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091-3006 53

Drank- en eethuis

« WALTRA »
Arduinkaai 2 (bi| KVS)
1000 Brussel
Tel 02/219 52 12
De vier [roeven vnn de Wnltra
1 Vl.inms in t hart van Brussel
2 Je kan er nltifd parkeren
3 Je kn/gt er nltifd wat te eten
A De fjrifzen zi/n sociaal

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplein 5 Brakel
Tel 055/42 41.07
Forstzadl voor afic
gelegenheden

WIJNIMPORT HERMAN
Mononstr.iot 376 WEVELGEM
Tel 056/4129 22
Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder
Toegankelifk
vrijdag van 17 tot 20 uzaterdag vazn 10 tot 13 uur

M a a k ook eens kennis
de g e z e l l i g e s f e e r tn
't is een specialist
zoek hem op
voor vlees of toespi/s
de Beauvoordse pastei
't is 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 Borgerhoul Tel 031/36,00.45

DE P U S
GEBROEDERS

St-Mana-Latem, Z W A L M

Inschrijvingen b i j :
Mark Symoens, Oudstrijdersstraat 21,
9219 Gentbrugge, tel. 31.35.76 MachteW Geerinck. Diksmuidestraat 49,
9000 Gent tel. 22.56.68.
D e e l n a m e in d e k o s t e n :
300 fr voor volwassenen - 1 5 0 fr. voor
kinderen tot 12 jaar. Er is voor 150 fr.
gelegenheki tot een eetmaal te Ronse.

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr V a n De P e f e l e i 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053-21 35 33
Tel 031-36 56 54

Elie Van Laere-MarceMa Naessens

uw KOFFIEHUIS

Het bestuur van de Dr. J. Goossenaertsknng Gent nodigt U uit op volgende akbviteiten die zij organizeert in
het kader van haar Taalgrens-Week:
Dinsdag 6 mei 1980, 20 uur Kafee
Bruggen's Hoekje, Koningin Elizabetfv
laan 83,9000 Gent - Klankdia-evocatie:
«De Vlaamse Ardennen, Schilders en
Landschap» Realizatie: Germain De
Rouck en Raymond Rntekjn.
Zondag 11 mei 1980: Taalgrens-Tocht
om 8 uur: Verzameling St-Pietersstation. Postkantoor. Reis naar Ronse.
Vtoesberg en Komen. Ontvangst in de
namiddag door de Komense vnendenkring.

Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR-EETHUIS
INGRID

Taalgrens-Week
te Gent

Café-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 J 4 S . 4 a

mt JBeAmMis
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BROUWER
D e z a a k m e t familietraditie

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels
Mevrouw

<^aBtf}ol i e 2Cei>cr
2152 WactMldanand*
Dagmenu van 12 tot 14 u.
Extra zondagmaniL
Tal 031/21«r.12

Pauwelyn- D u q u e s n e

SCHOONAARDE
Oude Brugstraat 16
052-42JZ46
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Café «'t Leeuwke»
Kruittorenwa) 2
3690 BREE
Tel. 011-46.3451

W u l v e r i n g e m s t r a a t 18
8486 B E A U V O O R D E
tel 058/2994 91

Uitsluitend
Vlaamse bieren.

Gesloten, vrijdag behalve m seizoen

Maandag gesloten.
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Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Brugge
Te begeven in het algemeen ziekenhuis Sint-Jan te Brugge
— een plaats van adjunkt-geneesheer-rheumatoloog,
— een plaats van geneesheer-internist met bewijzen van bijzondere bekwaamheid in de
geriatrie,
— een plaats van adjunkt-geneesheer
voor
plastische
heelkunde,
— een plaats van adjunkt-geneesheer-radioloog met speciale bekwaamheid in de
echografische onderzoekingen,
— een plaats van adjunkt-geneesheer in de dienst neurologie.
Vereiste voorwaarden:
1 Voor alle betrekkingen
a) van onberispelijk gedrag zijn,
b) de burgerlijke en politieke
rechten genieten,
c) aan de dienstplichtwetten voldoen,
d) lichamelijk geschikt zijn,
e) verplichting te Brugge gevestigd te zijn, 1 jaar na het einde
van de proefperiode van
3 jaar
2 Bijzondere voorwaarden
a) voor de rheumatoloog erkend zijn als rheumatoloog
b) voor de internist geriatrie erkend zijn als geneesheer-internist en bewijzen van bijzondere bekwaamheid in de geriatrie voorleggen
c) adjunkt-geneesheer
in de
plastische heelkunde erkend
zijn als specialist in de plastische chirurgie
d) adjunkt-geneesheer-radioloog erkend zijn als specialist-radioloog en bewijzen van
bekwaamheid in de echografie voorleggen
e) neuroloog erkend zijn als
neuroloog
De aanvragen voor de 5 vacante
betrekkingen met bewijsstukken
van specialisatie en van erkenning, afschrift van diploma en
curriculum vitae, zullen moeten
ingediend worden tegen 16 mei
1980, aan de heer Voorzitter van
het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat 4, 8000 Brugge
(Adv.)

Voor arr. Gent-Eekio en Oudenaarde

Boeiende FVV-kaderdag te Merelbeke
O p zondag 13 april ging de eerste
FVV-kaderdag van 1980 door, deze
keer te Merelbeke Haast alle groepen
van de arrondissementen Gent-EekIo
en Oudenaarde hadden een of meerdere vertegenwoordigers gestuurd
om een aantal Kultuurverenigingen
langs zijn vertegenwoordigers om te
ontmoeten W e begroetten een flinke
delegatie van de pas gestarte groep
Nevele-Landegem en de groepen van
Brake! en Oudenaarde hadden voor
het eerst voor een kaderdag ingeschreven
in Zuid-Oost-Vlaanderen
roert entwat op kultureel-Vlaams vlaki
's Morgens ontmoetten wij het Davids-

fonds (Piet Blomme), het Willemsfonds
(Monsaerü en het Vermeylenfonds
(Roger De V o g h ü en voor de plaatselijke Goossenaertsknngen kwam Koen
Baert het uitleggen
De heren (O legden in hun uiteenzetting vooral de nadruk op de noodzaak
weer tot een eensgezinde Vlaamse
houding te komen, wezen op de huidige nefaste politieke evolutie voor
Vlaanderen Voor wat de kultuurpolitiek betreft, betreurden zij alleen de
verzuiling en de zware dekretale normen die de kulturele werking van heel
wat verenigingen verlammen Tijdens
de namiddag nam Chris Osaer, verte-

Spoedig herstel Johan en Koen!
Het prachtig geslaagd avondfeest van VU-Lebbeke kreeg bijna een dramatisch slot Ons gemeenteraadslid Johan De Mol en
VUJO-voorzitter Koen Van der
Pooten werden het slachtoffer
van een verkeersongeval Beiden waren er erg aan toe en werden met spoed naar het St-Blasiusziekenhuis te Dendermonde
overgebracht
Zondagavond
werd Koen naar het A Z te Gent

gevoerd, waar een schedelbreuk
en een zware hersenschudding
werden vastgesteld Johan blijft
te Dendermonde, eveneens met
een hersenschudding maar goddank geen verdere letsels
Dinsdag was — naar wij van de
familie vernamen — hun toestand in gunstige zin geëvolueerd
W I J wensen beiden een spoedig
herstel toe'

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn Brugge
Op woensdag 14 mei 1980 om
11 u zal er ter zetel van het
O C M W Karthuizerinnenstraat
4 te 8000 Brugge, ten overstaan
van de heer F Bourdon, voorzitter of zijn afgevaardigde, overgegaan worden tot het openen van
de inschrijvingen voor de openbare aanbesteding van het lot 7
Leveren en plaatsen van keukenuitrusting voor het rustoord Ten
Boomgaarde te Brugge (St-Michiels)
Erkenning kategone T5, klas 1
Termijn 100 werkdagen
Dossier ter inzage
— In het kantoor voor Inzage en
Verkoop der bestekken. Residence Palace, Jordaenskwartier,
Wetstraat 155 te 1040 Brussel
— In de burelen van het
O C M W , Karthuizerinnenstraat
4 te 8000 Brugge, iedere werkdag
van 9 tot 12 u
— In het studiebureau Vyncke
en Leie, Dopheidestraat 6 te 8200
Brugge (tel 050-3164 76), iedere

werkdag van 9 tot 12 u
Het bestek en het plan is te koop
mits voorafgaandelijke storting
van 674 fr inklusief BTW op PR
000-1175652-12 van pvba Vyncke
en Leye, Dopheidestraat 6 te 8200
Brugge met vermelding van het
BTW-nummer
De inschrijvingen, in gesloten
omslag, mogen ter openbare zitting vóór de opening afgegeven
worden of in een dubbele en gesloten omslag gestuurd worden
aan het OCMW Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn voorzien in art 26 van het
KB van 224 1977
(Adv. 96)

Molenvest 50
HERENTALS
tel 0 1 4 / 2 1 1 2 0 7

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

^

Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valerius De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
tel 0 5 3 / 2 1 7 1 3 8

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand

Marcel VAN den BULCKE
Wurmstraat 7
SLEIDINGE
tel 0 9 1 / 5 7 3 1 4 6

WEST-VLMNDEREN
KflL€nD'
MEI
4

OOIGEM-WIELSBEKE: 3de familie-autozoektocht met start tussen 12 u 30 en 14 u 30 in café «De Klokke», Markt te Ooigem
Deelname 150 fr / p e r s , voor medeinzittenden 50 fr
Aankomst en pnjsuitdeling rond 20 uur in het Kultureel Centrum
te Ooigem Organizatie Vlaamse Vnendenknng «Ter Leie»
BLANKENBERGE: Gouwfeest W V G te Oostende Deelname
van de plaatselijke afdeling in de voormiddag feestzitting in het
feestpaleis, Wapenplein Om 10 u 30 Feestrede door Andre Demedts O m 14 u 30 feestprogramma in het Casino van Middelkerke met een recital «Eigen Schoon» door Jo Nell Toegangskaarten te verknjgen bij het bestuur tegen 100 fr

VU-Koksijde bezorgd
om spoorlijn Gent-De Panne
Het bestuur van VU-Koksijde besprak
de elektrifikatie van de spoorlijn GentDe Panne
Het bestuur drukt zijn verwondenng
uit op de wijze waarop de direktie van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen de Westhoek behandelt Onze streek wordt altijd stiefmoederlijk behandeld en zelfs de provincie West-Vlaanderen beschikt met
over een eigen direktie Het bestuur
dnngt aan op de elektrifikatie van de
lijn Gent-Koksijde-De Panne De Midden- en Oostkust beschikken reeds
over geelektrificeerde lijnen, met snelle verbindingen naar het binnenland
BIJ het inleggen van snellere en veelvuldige elektrische tremen is reeds bewezen dat het reizigersverkeer toeneemt Dit zou ten zeerste onze pendelaars ten goede komen en de ontvolking van onze streek tegengaan Het
toerisme van onze Westkust zou hierbij ook baat vinden Later zou kunnen
gesproken worden over het herstellen
van de Itjn De Panne-Duinkerke Immers als de kanaaltunnel gereedkomt,
IS de kortste weg Londen-BrusselKeulen via Calais-Duinkerke-De Panne-Gent en Brussel Het goederenverkeer naar Duinkerke wordt thans ook
omgeleid via Kortrijk, Moeskroen en
Rijsel
Vlaamse Vereniging
voor Gepensioneerden
Met goed resultaat is te Oostende en
Middelkerke de Vereniging
voor
Vlaamse Gepensioneerden op gang
gekomen Ook te Veurne (met De
Panne) wordt eraan gewerkt en sedert
een jaar bestaat ze te OostduinkerkeKoksijde
Een Vlaming voelt zich thuis in een
Vlaamse vereniging Iedereen is er
welkom
Gezien met alle Vlaamse gepensio-
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genwoordiger van de plaatselijke, zeer
aktieve milieugroep uit Merelbeke, het
woord Daarna was het de beurt aan
het A N V De heer en mevrouw Knaepkens uit Antwerpen schetsten de inspanningen die deze organizatie zich
getroost om de Noord-Zuid-integratie
in het Nederlandse taalgebied te bevorderen Etienne Wieme belichtte de
werking van de werkgroep «Taal» van
het A N V , terwijl Ingnd De Smet het
had over de opnieuw-funktionerende
Nederlandse Kongressen
In de daaropvolgende diskussie kwamen allerlei praktische vragen over
Nederlands taalgebruik, verdediging
van de Nederlandse taal en illustraties
van wantoestanden Vermelden we
verder dat de groep FVV-Merelbeke
voor een puike organizatie zorgde
Gelijkaardige kaderdagen zullen in het
najaar 1980 doorgaan voor de arrondissementen St-Niklaas-Dendermonde en de provincies Antwerpen, WestVlaanderen, Brabant Limburg Voor
wie bekommerd is om de eenheid in
het Vlaamse kamp te herstellen, zijn
zulke dialoog-kaderdagen zeer verhelderend Ten slotte mogen we de plaatselijke parlementairen bedanken om
hun aanwezigheid Oswald Van Ooteghem, Frans Baert en Germain De
Rouck waren van de partij

finnecuoLcn

neerden geabonneerd zijn op «Wij»,
vragen wij U, vnenden en kennissen
hierover in te lichten
S c h e n d i n g van ons
natuurschoon!
Geregeld wordt ons duinengebied geschonden door allerhande publiciteitsborden voor een bal of feest Het gaat

zelfs zover dat Kiwanis Veurne op ons
grondgebied borden plaatst (waarom
met te V e u r n e ' ) voor hun galabal te
K o k s i j d e ' Bijlange met wel te Middelkerke i
Onze PVV-schepen wil wel de naam
hebben dat hij «milieubewust» is, doch
laat maar begaan als het voor zijn
«vrienden» is

Izegem-Kachtem
in het Frans gezegend
ZIJ die menen dat Vlaanderen nooit bemind werd door het unitaire België vergissen zich W e hebben daar onlangs
nog een ontroerend bewijs van gekregen Naar aanleiding van het 150-jarig
bestaan van België, mogen w e zelfs
zeggen dat bv het ministerie van
Landsverdediging Vlaanderen
nog
steeds innig liefheeft Meer zelfs die
liefde heeft zich vennnigd en is allesoverheersend geworden ten overstaan van Kachtem, deelgemeente van
Izegem
Dat IS met zo verwonderlijk IzegemEmelgem-Kachtem leveren elk jaar
een heel pak jonge, flink uit de kluiten
gewassen rekruten af Precies wat
Landsverdediging w e n s t Het heeft de
minister dan ook behaagd Kachtem
gelukkig te maken met een «45e
Championnat Militaire de Cyclisme /
45e Militair Wielerkampioenschap»
Het heeft de minister behaagd daarvoor een aantal Izegemnaren uit te nodigen met een tweetalige uitnodiging

O p de jongste gemeenteraadszitting is
VU-raadslid Enk Vandewalle zo «fanatiek» geweest de tweetaligheid van de
uitnodigingen aan de Izegemnaren aan
te klagen Alle andere frakbes, buiten
die van de V U , hebben zich evenwel
waardig getoond en zich gelukkig geprezen met die tweetalige uitnodiging
Dienstdoende burgemeester André
Bourgeois, tevens CVP-kamerlid, zei
dat hij wel gevoelig was voor zulke dingen (foeiD, maar dat het toch met paste daarop te reageren Gaat dezelfde
man nu ook de ecologische vernietiging van de Gistelbeek d o o r d r u k k e n '
Van alle Izegemse lippen mogen nu de
dankwoorden afdruppen Aan het
adres van de dienstdoende burgemeester, aan het adres van de minister
van Landsverdediging, aan het adres
van het zo tot de verbeelding sprekende «Kwartier Koningin Elisabeth» Zij
zetten een grote traditie voort, de traditie Vlaanderens bevolking dom en
braaf te houden
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Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerii

hoeUimdel

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

BLOEMEN . E R I K A .

te Niel
Antwerpstraat 164 177

Kerkstraat 23
2650 B O O M
Tel 031 88 0 1 6 0

Bnlstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

Schoolgerief - Tekengerief Boekengenef - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed'
S C H A L U I N 74 A A R S C H O T
Tel 016 5 6 9 3 3 4

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

Alle maten alle soorten ook medikale en anti-allergische matrassen

Stijlmeubeien +

Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

Ptatteau Lievens
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

Portugeesstraat 9

Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan
3 0O0m2
s Maandags gesloten

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

NV Reinigingswerken

Hogeweg 92-94
9440 EREMBODEGEM
Tel 053-216347

WASSERIJ

BEDRIJFSKLEDIJ ST PIETER

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 12 40
Verwarming - stoom - sanitair
Alle herstellingen

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH

SCHILDER-BEHANGWERKEN

Antw/erpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

Dames- heren

K e r k w e g 8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054 3 3 3 7 56

Klemlederwaren
reisartikelen
handschoenen

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 5 8 2 1 0 5 5

handtassen
regenschermen

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER K L E U N

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

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02 734 0643
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

Tel. 011/53.50.40

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

Pannestraat 211
8480 VEURNE
Tel 058 31 1909

fiALERIJes

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031 49 3507

GALERIJ DE KEIZER
kleinmeubelen
geschenkartikelen

Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie
Zaakvoerder Staf Kiesekoms

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkunnulatie
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel 031-88 2531

V.
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Keizerstraat 2
TERNAT
Tel.; 02-582.22 22

TAVERNIER pvba
Zonneluiken
en
aluminiumramen
staalkonstruktie
IJzer
koper- aluminium- en inoxverwerking
Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053 2 1 4 2 0 7

West

Silhouette
Marwitz
Rodenstock
htprentalsebaan 340
CteurneZ
Tel 2108 96
Kerkstraat 44
Tel 35 65 75

Antwerpen

B -f

M

Bouwpromotoren en
daktimmerwerken
Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053 6 6 8 9 73

Littoral

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

Aalsterse Glazenwasser!)

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 26814 02

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

Tel bureau 053-21 72 12

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw
Tel 091-62 5142

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Rollebeekstraat
45.
WOO Brussel Tel. 5116133
Prive 569.03 18
Aankoop en verkoop van Hollandse
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw
Kunstvoorwerpen

V o o r ieder o n d e r h o u d
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
boitien,
planten, afzagen van bomen +
verkoop
van
openhaardhout
aan zeer v o o r d e l i g e prijzen Tel
0 2 - 4 6 6 8 0 23 of 452 58 25

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos LAGRINGV A N DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (J(,.ns I n . i n d t r t ) PAR
KAS
BLOFSONS
ANORAKS
Tf I 053 f36/3 33
Stf ( riwf (] n.i.ir Ninovf
9470 D E N D E R L E E U W

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 054 4 1 2 5 89

Wij bouwen voor u sleutel op de deur

Firma M
TV

HIFI

UYTDEWILGEN
VIDEO

ELECTRO

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 99
Julius De Geyterstraat 204 Antwerpen Tel 0 3 1 / 2 9 0 7 87

lustrerie

mare
de vrièsè

bar ruzettelaan 56c brugge
050/35 74 04
baan brugge-kortrijk

/6

Garage
Guy M O E R E N H O U T
SHOWROOM.
Mechelsesteenweg 145

GARAGE,

Tel 031-40 67 80
031-49 76 32

FRANSSENS OPTIEK:

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

Laadruimte van 30 tot 50 m3

Prins Leopoldlei 45
MORTSEL
Verdeler Alfa Romeo

Gelegenheidsgr.ifiek: Huwelijk - Geboorte - Zelfklevende plakband en
etiketten Houten drukletters - Rekl.nnie-kalenders.

Vraag gratis katalogus met foto's

Steenhouwersvest 52 A n t w e r p e n
Tel 031 3135 83

'"'

I D E L - Tel 0 1 1 - 5 3 4 3 4 9

OOSTDUINKERKE

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

ETN. BERT

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

PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
«DEN DUVEL-BANKELINDEWEG 1
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrale
verwarming • Houtkachels • Inbouw
openhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Fngo's en
Diepvnezers

Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

VoOr Uw verlof aan zee
Moderne villa s appartementen en studio s te huur

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

Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02 5 8 2 1 3 1 2

Specialist primitief stijlmeubeien en modern

en kinderkleding

10% vr.v u . leden

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel 031 53 95 30 en 53 75 75

Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031 53 70 39

Dames en heren m uw belang
wendt u voor uw

en VLOERBEKLEDINGEN

Onderhoud en restauratie
gebouwen

KLEDING LENDERS

DE CRAEN ROM pvba

Kollegestraat 33 2400 M O L
014 31 1376

PEETERMANS

Jonge mode

G r o e n s t r a a t 84, 2000 A N T W E R P E N
Tel. 031-36.45.31.

DROOGKUIS

Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel 059 80 3172

«GISELE»

van het goede meubel
Zondag en maandag gesloten

toonzalen

INTRAFORMEuropameubel

Galerij - d e Gapaert».
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel. 053-70,32.19.

Dames - Heren - Kinderen

Open van 10 tot 19 u 30

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweli|ksreportages

alle moderne meubelen

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

De prijsbreker

02-42869.84

kleinmeubelen

Ed Claessenlaan 50 52

Alle bloemen en planten

Assesteenweg 65 TERNAT

Tel 58214 41

STUDIO
DANN

Lada - Lotus

D U R A S O N KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24
9480 Denderhoütem
Te! 053 2193 25

Schrijnwerkeril Keukens Resocub
pvba

Houtbouw

Coupuri str.i.it 13
DENOFHLEEUW
T(l 053 66 67 02

Georges DE RAS pvba
Autocars autobus
ceremonie wagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053 2136 36

- D E STER.
IJzerwaren, huishoudartikelen g e w o o n en elektrisch

PVBA DAMA
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren O p e n haarden

Kapellestraat 2
9300 AALST
Tel 053 21 19 30

l e l 053-62 37 65
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Rektor Bart De Schutter:

10 jaar VUB in Brussel
ETTERBEEK-JETTE — 'Tien jaar Vrije Universiteit Brussel betel<ent voor ons de
verwezenlijking van een instelling die is uitgegroeid tot de grootste Vlaamse onderneming te Brussel Een onderneming die met ruim 3000 werknemers, 5263
•verbruikers',
en een potentiële markt over Brussel en Vlaanderen
gespreid,
haar aktiviteiten richt naar onderwijs, onderzoek en maatschappelijk
dienstbetoon. We weigeren deze universiteit als een elitaire burcht te beschouwen. De
sociale funktie van het Akademisch Ziekenhuis in Jette is een voldongen feit
Maar onze betrachting om ook andere instellingen en initiatieven — onder meer
op de campus Etterbeek — de Vlaamse prezentie te Brussel en vooral de openstelling van de sociaal-kulturele
infrastruktuur te bespoedigen ten voordele van
de Vlaamse gemeenschap in Brussel, botst nog immer op harnekkige
tegenkanting; er zijn de gekende francofone dwarsliggers, maar ook langs Vlaamse zijde
moet ik bitter opmerken dat onze expansie niet altijd wolkeloos
verlooptNu de VUB er tien jaargangen als volwaardige autonome Vlaamse
universiteit
heeft opzitten, houd ik eraan te benadrukken dat wij ons niet in een getto- en
evenmin in een vetopositie wensen te laten
verdringen.
De VUB groeit in menigerlei opzicht uit tot een krachtige detergentvlek,
midden
de Brusselse
olievlek.'

Rektor Bart De Schutter van de VUB
is een Brusselse Vlaming (geboren te
Ukkel in '37) die zijn gehoor graag
verrast en boeit met vranke en vrije
uitspraken. Zo ook in het korte interview dat - W i j . ter gelegenheid van 10
jaar VUB met hem had. In een lezing
op de voorjaarsreünie van het VEVkomitee Brussel had de rektor reeds
enkele fel opgemerkte uitspraken gedaan. Zo bijvoorbeeld omtrent de
maatschappelijke betrokkenheid die
ook in het (fundamenteel)wetenschappelijk VUB-onderzoek als een
konstant gegeven dient aanwezig te
zijn; hij verwees daarbij naar de onmiddellijke publikatie van deeltijdse
resultaten van het interdisciplinair onderzoek naar de Brusselse taaitoestanden.

Rektor De Schutter onderstreepte
ook graag de sociale funktie van het
Vlaamse ziekenhuis te Sint-PietersJette (waar ook anderstaligen terecht
kunnen), waar iedereen dient geëerbiedigd te worden in zijn levensbeschouwing en persoonlijke waardigheid, maar waar de prestaties ook gebeuren tegen RlZIV-tarieven, en de
dienstdoende geneesheren geen privé-praktijken mogen uitoefenen.
Na een serene toelichting over de
rustige maar bestendige wijze waarop
de VUB-inplanting hoedanook is gegroeid in het Brusselse laat doctor in
de rechten Bart De Schutter evenwel
zijn cynisme horen ten aanzien van de
diverse krachten (francofone én
Vlaamse) die de VUB-expansie nog
immer een voetje dwarszetten-

Hiet alleen frankofonen
I
zijn dwarsliggers,,,!
Rektor De Schutter: 'Onze universiteit
is inderdaad vrij rustig maar bestendig
gegroeid; daarmee bedoel ik vooral de
expansie van studierichtingen
en de
aanwas van de studentenwereld
terwijl
de VUB'er zich — in tegenstelling tot
sommige andere instellingen — aan gehouden heeft nooit universitaire barnumreklame te maken.
De enige belangwekkende reklame die
wij gemaakt hebben betreft
onze
Vlaamse presentie in Brussel De verwachting die ons ter zake wordt gesteld trachten wij trouwens dag-op-dag
almaar beter waar te maken. Maar er
zijn terzake niet weinig dwarsliggers.
Van verschillende kanten wordt immer
getracht ons in een getto- en vetopositie te dringen.
Onze minderheidspositie in de Brusselse francofonie wordt via het grondbeleid tegen ons uitgespeeld. Onze uitbreidingszone 'Koninklijke Jacht' (toegekend bij Koninklijke BesluiO, waar we
een nieuwe akademische en sociaalkulturele infrastruktuur wensen te vestigen, en die openstaat voor de Vlaamse Brusselaar, wordt in het gedrang gebracht door francofone
tegenkanting
en dan wel op de eerste plaats dor
FDF-mandatarissen. De uitbouw van
het akademisch Ziekenhuis in Jette is,
— ondanks de inzet van een Vlaamse
schepen —, evenmin zonder francofone miserie verwezenlijkt Via het weigeren van bouwvergunningen
wordt ons
keer op keer de duvel aangedaan. Wij

kunnen dan wél bij de centrale regering
in beroep gaan, maar meteen lopen
onze expansieplannen vertraging op en
dienen wij zoveel teveel energie te steken in administratief-politiek, in wezen
krachtenverspillende
dossiers-.»

Steyaert, Thabor, Vlir, _
Maar het grieft U al evenzeer dat de
VUB-expansie ook door Vlaamse
krachten tegengewerkt wordt.?
Rektor De Schutter: 'Ik schroom mij er
inderdaad niet voor om op te merken
dat ook langs Vlaamse zijde onze expansie niet altijd wolkenloos
verloopt
Zo bijvoorbeeld
steunde
gewezen
staatssekretaris
Vic Anciaux
ons
projekt om een sociaal-kulturele
en
sportinfrastruktuur op het oefenplein in
Etterbeek en ook in Sint-Pieters-Jette
uit te bouwen, en deze ter beschikking
te stellen van alle Vlaamse sportverenigingen in het Brusselse. CVP-staatssekretaris Rika Steyaert, hoe Vlaams ook,
oordeelde er in deze regering evenwel
anders over...»
Tijdens een lezing stelde U hieromtrent cynisch de vraag of dit dossier
allicht reeds in de volgende eeuw
door een Vlaamse staatssekretaris
zal behandeld worden.
Rektor De Schutter: 'Waar het er destijds aanvankelijk naar uitzag dat via de
sportakkommodatie de dienstverlening
van de VUB aan de Vlaamse gemeenschap in Brussel vrij spoedig een feit

zou zijn, blijven evenwel vandaag de
Vlaamse sportklubs in Brussel ongeduldig en vooral vergeefs ter plaatse trappelen om in een bevriend milieu terecht
te komen.
Nadat mevrouw Steyaert
staatssekretaris Anciaux opvolgde, geraakte het
VUB-sportdossier eerst 'zoek;
werd
het na zes maanden dan toch ptots teruggevonden, werden vervolgens bezwaren inzake beheer geopperd (een
nieuwe vzw zou dienen opgericht te
worden), en werd ons uiteindelijk gemeld dat een financieringsplan slechts
op een termijn van zes jaar politiek
haalbaar bleek...
Voor mij is het één van de zovele speldeprikjes die de VUB, ook van Vlaamse
zijde, bestendig blijkt te moeten inkasseren.
Officieel heet het dan dat er niet zo
meteen een passende oplossing voor
het gestelde probleem kan worden gevonden, maar dient niet der vraag gesteld of tiet betrokken ministerieel kabinet er wel degelijk iets aan doet?
Overigens dienen wij te onderkennen
dat de 'bastion-funktio'
van de VUB
door zowat alle Vlaamse politieke families erkend wordt Maar, ons streven
naar ontzuiling, dat bij jonge politici als
een reële noodzaak wordt aangevoeld,
blijft nochtans op tegenkantingen botsen. Je zou ronduit kunnen gewagen
van een onbegrip tussen generaties, en
van strukturele
hindernissen.
Er is zo het konflikt omtrent de Dilbeekse Thaborberg gerezen; de mogelijke
inplanting van nieuwe medische-akademische instellingen hebben we ervaren
als een zet van de dwarsliggende Caritas-struktuur tegen de vrijzinnige VUBexpansie... Sommigen willen het nog immer niet aanvaarden dat niet alleen de
Vlamingen in Brussel, maar ook de vrijzinnigen zich losweken uit een opgedrongen
gettopositie.'
U stelt zich vragen over de ideologische vrijheid in de Vlaamse gemeenschapRektor De Scutter: - D e VUB-ontplooiing geschiedt in een bijzondere kontekst: behalve Vlaams, zijn we ook vrijzinnig.
De communautarizering van het hoger
onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de kuituur sluiten aan bij de
normale volledige ontplooiing van onze
Vlaamse gemeenschap, en ook voor
ons vrijzinnigen is deze beweging niet
alleen onvermijdelijk, maar zelfs evident
en noodzakelijk. Maar het is voor ons
even vanzelfsprekend dat hierbij waarborgen dienen Ingebouwd te worden
die elke vorm van discriminatie van één
instelling of één volksgroep uitsluiten.
Evenmin als we als Brusselse Vlamin-

gen vrede nemen met een gettopositie
in een Francofoon Brussel, wensen we
als vrijzinnigen ook niet in een vetopositie terecht te komen.
Als universiteitsrektor
wil ik bij voorbeeld in de Vlaamse Inter-universitaire
Raad niet immer 'nee, maar* vooropstellen; in een pluralistische
Vlaamse
samenleving verdienen vrijzinnigen stevige positieve waarborgen. Daar zal ik
me krachtdadig blijven voor inzetten.'
Is U tevreden met de VUB-campus
zelf? Drie inplantingen liggen verspreid in uithoeken van de Brusselse
agglomeratie. Is er wel een volwaardig akademisch en studentenleven?
En, is een integratie in de Vlaamse
stadsgemeenschap niet moeilijk, precies omwille van de plaats en de aard
van de universitaire inplantingen?
Rektor De Schutter: 'Ik geef grif toe
dat het sociaal-kultureel
effekt van
deze stadscampus in de grootstad relatiefis. Na 17 uur is het universitair leven
op de Etterbeekse campus 'een kleine
katastrofe.' Er zijn nagenoeg drie studentencafés in de buurt en de helft van
de studenten heeft een logement op de
campus.
Toch is er een VUB-geest gegroeid.
Maar, inderdaad, zowel talrijke studenten als de meeste professoren
ontvluchten 'na diensttaak'
het dode
stadscentrum. Zo betreur ik het persoonlijk dat er op onze moedercampus
geen professorenklub is; geen permanente ontmoetingsplaats. In de Jette
Campus veriopen de informele professionele kontakten een ietsje vlotter
De Vlaamse impakt op de grootstad
groeit inmiddels gestadig. Ik denk aan
het gebruik van het zwembad, de kleine
auditoria, de akademie voor de derde
leeftijd, de sociale dienst SJERP (sociaal juridisch en relationeel advies), en
het gebruik van de
sportinfrastruktuur
(hoedanook..!
De VUB kan ontegensprekelijk
nog
meer en beter diensten bewijzen aan
de Brusselse Vlamingen, maar de politieke overheid dient daartoe dan ook
het licht op groen te zetten.'
(hugo de Schuyteneer)
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