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De petrool
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Hoe Adolphe Demeure de Lespaul
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deren van Gazelle op muziek van Nederlandse komponisten. Maar ja, dat is
geen popmuziek...
J.V.D, St-Martens-Latem

ZANGFEEST (3)

FEDERALISME NU!

NUCHTER BLIJVEN

ZANGFEEST (2)

De laatste dagen hoort en schrijft men
over Republiek Vlaanderen en separatisme alsof deze oplossing maar voor 't
gri|pen ligt Ik kan het ongedukJ van
vele ouderen en jongeren begrijpen,
maar welke lading dekt deze slogan?
Stichten deze vage begrippen eerder
geen verwarring bij de massa en ook
bij vele goedgezinden? Waar de VU
jaren alleen stond om federalisme te
verdedigen is er nu een brede strekking om de princiepen van federalisme
te onderschrijven. Zelfs de unitarist bij
uitstek, CVP-voorzitter Tindemans, is
uiterst voorzichtig in het hanteren van
het begrip federalisme. Wij, VlaamsNationalisten in merg en been, hebben
gans ons leven geijverd voor Zelfbestuur. Laten we niet onbezonnen te
werk gaan. Met federalisme kunnen
wij de leuze der Fronters in werkelijkheid omzetten: «Wij eisen Zelfbestuur
en Vlaamse regimenten». Verdeekte
begrippen spelen steeds in de kaart
der tegenstrevers en deze laatsten
vormen meer dan ooit de macht in de
Belgische Staat De Nederiandssprekende Brusselse schoolbevolking telt
amper 6 th. van het totaal en op deze
basis is de toestand wanhopig. De huidige regering is geenszins berekJ daar
iets aan te verhelpen, integendeel. Alle
illuzies dat Brussel zchzeif zal vervlaamsen grenst aan het onzinnige. De
jeugd die nu franstalig onderwijs loopt
is voor altijd verloren, of wie ziet het
anders?
J.V, Erps-Kwerps

Ik weet niet hoe het komt maar Vlamingen schijnen gemakkelijk hun
krachten te overschatten. Daaraan
dacht ik bij het zien van het artikel over
de werking van VUJO in «Land van
Grimbergen», waarin een foto met een
«stoute» spandoek «Reputiliek Vlaanderen». Ook daar werd veel verder gesproken als de «Vlaamse» stok lang is.
Hoe warm de temperatuur was tijdens
het speciale VU-kongres, waarop ook
«stoute» taal werd gevoerd weet ik
niet maar ik weet dat ik sedertdien
eens opiniepeilingen ben gaan houden
over «reput)liek» Vlaandem en dit onder kollega's {300-taD. De drie «geschiften» onder hen mocht ik natuurlijk
niet meetellen, want iedereen lacht ermee. Van de overWijvenden waren er
twee die «ja» zegdea als ik over «republiek» sprak, veertien die «federalisme»
voorstonden en al de rest kon geen
zinnige keuze doen.

De «WU-reporter die het Zangfeest
versteeg schijnt met weinig tevreden.
Vooral het zinnetje «Wie 's avonds de
tv-beekten op BRT-1 zag zal niet ontevreden zijn», zal vele oude getrouwen
wel raar doen opkijkea
Enkele jaren geleden nog, gaf de BRT
niet alleen driemaal meer beelden over
het Zangfeest maar in één enkele
«Binnen en Buiten»-programma l)racht
de betreurde Fons Robberechts zelfs
meerdere rechtstreekse flitsreportage& Over de BRT-rad» zal men maar
liefst zwijgen, geen klankbeekj van betekenis (een paar minuten misscHerO
in het nieuws van 19 u. Vergelijk daarmee vroegere reportages. Klankbeelden van tien minuten en langer, zelfs
de NedeHandse KRO was verschektene malen present Ja, indien we de
«WU»-reporter
mogen
geloven,«ZondagavorHJ konden we
over de BRT niet ontevreden zijn», al is
daaraan wel te twijfelen.
Evenzeer als over de bladzijden van
Wij met de titel kritisch bekeken: het
Vlaams kultuurleven (tentoonstelling,
folk en pop-agenda, enzJ schijnt zfch in
hoofdzaak in de grootstad Brussel af
te spelen. U schijnt nooit gehoord te
hebben over die nieuwe plaat met lie-

Nu raad ik de lezers aan om in hun
straat of op hun werk erenzelfde opiniepeiling te houden.
Daarna zullen ze de kracht van hun opvattingen beter kennen en begrijpen
dat er nog heel veel en heel lang zal
moeten gewerkt worden in hun straat
en op hun werk om vóór het helenoaal
te laat is, het echte, eerlijke federalisme
met twee, dat rekening houdt met de
rechten van onze gemeenschap in
Brussel, te verwezenlijken.

. ADVERTENTIE-

Als vrijheidsnationalisten steunt de
Volksunie konsekwent de strijd van
Basken, leren. Koerden, Indianen... Het
is inderdaad totaal verkeerd iemand
volwaardige ontplooiingskansen te
ontzeggen op basis van zijn taal, afkomst volk of ras. Maar als het de
ZuU-Afrika-politiek betreft is het tegelijk warm en koud blazen. Zowel op
pro als anti-apartheidsmanifestaties
zijn prominente VU'ers aanwezig.
Daardoor komt haar politiek to.v. de
geminorizeerde Vlamingen in Brussel
en de verdrukte volkeren zeer ongeloofwaardig over Enkele jaren geleden
hebben we tegen de apartheidspolitiek
van Nols betoogd, waarom doen we
het vandaag niet tegen Zuid-Afrika?
Omdat er kulturele verwantschap bestaat? Het FDF bestaat toch ook voor
het grootste deel uit (verfranste) Vlamingen? Wij zijn tegen die FDFers niet
omwille van hun Vlaamse afkomst wél
omwille van hun politiek. Dezelfde houding moeten we aannemen tegenover
blank Zuid-Afrika In «Wij» van 1 mei is
men zeer verontwaardigd omtrent het
TV-nieuws van het zangfeest Voor
«Wij» is dit misschien een klein incident voor vele jonge progressieve flaminganten is dit een teken van hoop.
Een hoop dat de Vlaamse Beweging
zteh ooit zal vrijmaken van de werkelijkhekJsversluierende romantiek. Als
we ons eens «zakelijk» bezinnen over
het bevrijdingsnationalisme moeten
we tot het besef komen dat «Die stem
van Suid-Afrika» misplaatst is op het
Zangfeest en de Uzertiedevaart
J.C Leuven

GENT
Wij hebben met spijt vastgestekl dat
er in het weekblad «Wij» van donderdag 24 april II. geen enkele vermelding
stond van de talrijke opkomst van de
Volksuniejongeren op de betoging te
Gient Ook was er niets te lezen over
onze slogan «Republiek Vlaanderen»
die door zowel jong als oud uitgeschreeuwd werd. Wat dan met de resolutie die goedgekeurd werd op 15
december 1979?
A.D.C., K^pelle o/d Bos

AMADA BELGICISTISCH?
AMADA, of de Partij van de Arbeid
van België, verklaarde bij monde van
Kris Merckx op een debat te Luik:
«Wat betreft de Voer zijn de Vlamingen en de Walen in onze partij van mening dat dit gebied geografisch, sociaal, ekonomisch en kultureel bij Luik
aanleunt Wij zijn voor het voldoen van
de wensen van de Voerenaars die
aanhechting bij Luik willen. De belangrijke Vlaamse minderheid moet ruime
faciliteiten gegarandeerd krijgen. Wij
willen tevens de tweetaligheid breed
aanmoedigen.» (Zie «Amada-weekblad», 18.41980J
Beseft Kris wel goed waar de Voer ligt
dat de overgrote meerderheid van de
bevolking er Vlaams is, dat faciliteiten
stommiteiten zijn en dat brede tweetaligheid verfransing betekent? Neen,
AMADA weet dit niet en zal het ook
nooit weten, want voor haar mogen de
Vlaamse Voerenaars gerust stikken
en kan de Vlaamse Beweging gerust
de pot op. AMADA houdt zich liever
bezig met problemen die zich aan de
andere kant van onze planeet afspelen, het geval-Indochina bv. Daarover
tracht ze ons volk zand in de ogen te
strooien, nooit zal AMADA het hebben
over de twee miljoen slachtoffers van
het Cambodjaans schrikbewind van
Pol Pot laat staan over de vernietiging
van de Tibetaanse natie.
Voorts kwam er in het artikel nog de
wekelijkse portie riooljoumalistiek bij
te pas, zoals de goede relaties tussen
de Vlaamse fascistische horden die de
Voer binnenvielen en de rijkswacht (?), die hand in hand door de
streek marcheerden terwijl retroliederen werden aangeheven. Door zo'n uitspraak speelt AMADA, of de PvdA-B,
enkel in de kaart van de drie K's (Koning, Kerk, KapitaaD.
Enkele tijd geleden liet de sekretaris
van AMADA, Ludo Martens, eens diep
in zijn kaarten kijken door te stellen:
«Wij zijn geen pro-Oiinese partij, maar
een pro-Belgische!» Nu komen we op
het aktieterrein van het super-patriotardistische Komitee Pro Belgk:a 18301980. Misschien kunnen de Amadezen
dit fossielenkomltee wat handtekeningen op haar intekenlijsten bezorgen
die dan op «21 Juillet» aan een blauwbloedig Brussels kasteelheer zullen
worden overgemaakt?
Zo is er dus een eigenaardig borKigenootschap ontstaan. De drie K's, de
PvdA-B met Happart samen hand in
hand, op de kap van het arbekiende, te
veel belastingen betalende Vlaamse
volkl
L V.dW, Hova

knack
i V Deze week in

We zijn van fieel ver gekomen, maar
we zijn er nog niet Als vooral onze jongeren, die nog hard kunnen werken,
dat begrijpen, dan zullen ze hun tijd
niet verspelen aan leuzen, die alleen
maar verdeeldhekJ zaaien en/of warv
hopig maken_
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Me dunkt dat u in «Wij» nr. 18 toch wat
te snel over de incWenten op het
Vlaams-Nationaal Zangfeest heenstapt Het was inderdaad een kleine
schare mensen ( ± 80) die een georganizeerd fluitjeskoncert aanhieven bij
het spelen van de Zuidafnkaanse hymne. Men moet echter rekening houden
met het feit dat de 80 mensen die zteh
in het «hol van de leeuw» waagden,
heel goed wisten wat voor risico ze liepen. Niet iedereen is Ijereid zich voor
'n dergelijke aktie aan zo'n gevaren
bloot te stellen. Men mag dan ook aannemen dat de basis waarop deze beperkte aktie steunt veel breder is dan
de aktievoerders zelf. Er is een grote
massa Vlaamsgezinde jongeren die
zich jaaritjks blijft ergeren aan de archaïsche kenmerken van het Zangfeest Deze aktie is een duidelijk teken
dat er heel wat mensen zijn die het gelaat van Vlaanderen van morgen ietwat anders willen zien dan het er op
het Zangfeest uitzag. De Vlaamse Beweging moet toch beginnen beseffen
dat 1980 niet 1930 is. En alhoewel dit
laatste nogal evident klinkt ben ik van
mening dat een aantal groepen en
groepjes dat nog niet beseffen.
P.T., Lauwe

DE WESP
praatte met hem o.m. over PROVU, de verjonging in de partij en
het pluralistisch onderwijs.
Verder in het meinummer van DE
WESP :
- Dossier Dienstplicht
- Jongeren en syndikalisme
- Verslag van de anti-apartheidsaktie op het Zangfeest
- Taal- en kultuurbeweging in
Schotland
- Taal en natie, een standpunt
van onze Duitse redakteurWinfried Dolderer.
Een abonnement op het maandblad
DE WESP (10 nummers) kost 250,-fr.
Stort dit bedrag op rekening nr.
001-0965202-31 van DE WESP, Kartuizerlaan 48 te 9000 GENT.
Binnenkort ook in de goede boekhandel '

DE WESP
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Knack praat met professoren,
verbruikersorganizaties en de
voedingsnijverheid over voeding
en voedingsgewoonten. Gezond
eten blijkt een kwestie van
variatie en lioeveellneid.
en verder:
PIcha naar Cannes
Picha's tekenfilm „The missing linl<" mag in
Cannes meedingen naar de Gouden Palm.
Een Brussels-Belgische kerk
De Koninklijke Sint-Mariakerk in Schaarbeek
(waar toondichter Puccini begraven ligt) is
sinds ze in 1965 gesloten werd voor afbraak
behoed geworden door Vlaamse
mandatarissen.
Teletekst-experiment
Bij de BRT loopt tot eind dit jaar een
experiment waarbij informatieteksten via het
televisiescherm opgevraagd kunnen worden.
Entracte in Detroit (III)
Amerika laat Johan Anthierens toch los.
NU TE KOOP 35 FR
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10 procent zelfbestuur
Als we dit schrijven, moeten de kongressen
van de zes onderhandelende partijen nog
uitspraak doen over de regeringsdeelname.
Alhoewel het voor een deel — vooral dan bij
de socialisten — lastige kongressen zullen
zijn, bestaat er slechts weinig twijfel over de
afloop. Het antwoord zal trouwens reeds gekend zijn op het ogenblik dat dit blad bij de
lezers komt. En dat antwoord zal wel bevestigend zijn, weze het dan ook met een hele
reeks voorbehouden, mentale restrikties en
uitgesproken of onuitgesproken vormen van
wantrouwen.
De socialistische krant «De Morgen» heeft
deze week, onder de vorm van een door de SP
betaalde advertentie, de teksten van het regeerakkoord integraal afgedrukt Er waren
zes bladzijden groot formaat voor nodig, met
acht kolommen in de allerkleinste letter. Dit
omvangrijk dokument kan echter niemand
bedriegen: nog nooit werd een in zijn essentiële onderdelen zo vaag, zo onduidelijk en
zo voor alle interpretaties vatbaar regeerakkoord opgesteld. Het eindeloos woordgekraam verdoezelt nauwelijks het totaal gebrek aan duidelijke krachtlijnen en klare
afspraken.
Het fiskale en financiële luik is een monument van dubbelzinnigheid. Inmiddels is het
wel duidelijk dat de onder liberale druk afgedwongen belastingverminderingen gekompenseerd worden door een verhoogde
belastingdruk in andere sektoren. Wat met
de ene hand wordt gegeven, wordt met de an-
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dere even vlug teruggenomen. Hatelijk
daarbij is vooral het voornemen om de
schroef van de indirekte belastingen — de
meest asociale belastingen — aan te draaien.
Hoe de voorgenomen besparingen gerealizeerd zullen worden, blijft volkomen in het
vage. Over het belangrijkste pakket van deze
besparingen zal trouwens met de sociale
partners — lees: met de syndikaten — moeten worden gepraat. Zowel het ACV als in
sterkere mate nog het ABW hebben reeds in
niet mis te verstane bewoordingen laten weten dat ze voor een fundamenteel gesprek
niet thuis zijn.
Het luik van de staatshervorming is zo mogelijk nog slechter. Dat deze staatshervorming de tweeledige weg zou opgaan, blijkt
niet uit de feiten. Het verschuiven van het
probleem Brussel naar de toekomst betekent
niet dat aan de drieledige gewestvorming is
verzaakt. Te Brussel blijft alles inderdaad
zoals het was. Wat betekent dat Brussel een
gewestregering heeft en een gewestelijke administratie. Het krijgt daarenboven zijn
wachttijd verguld met een smartgeld van om
en nabij tien miljard.
Inmiddels is er geen enkele waarborg voor
de Brusselse Vlamingen, blijven de hoofdstedelijke grenzen onbepaald, worden de zes
randgemeenten — evenals Voeren en Ronse
trouwens — onder nationale voogdij geplaatst.
De bevoegdheden van de gemeenschappen

Waarheen met
Chabert?

Veruit het meest aktieve Europees parlementslid uit ons land
en trouwens een van de meest
aktieve leden in het Straatsburger parlement überhaupt is onbetwistbaar Maurits Coppieters.
Zopas heeft onze Europese
VU-mandataris een ontwerpresolutie ingediend, waarbij een
Europese richtlijn gevraagd
wordt om de handel in oorlogswapens en oorlogsmaterieel te
regelen tussen de EG en nietlidstaten. Voor uitvoer en verkoop aan landen die de mensenrechten niet eerbiedigen wil
Coppieters dat er op Europees
niveau een embargo wordt uitgevaardigd.
Maurits Coppieters heeft deze
Europese ontwerpresolutie opgesteld in nauw overleg met de
partij; direkte aanleiding daartoe was de uitvoer van Belgische wapens naar Uruguay samen met het feit dat Coppieters
vanuit Straatsburg had Itunnen
vaststellen, dat België daarbij
spijtig genoeg geen uitzondering vormde in de EG.
In tegenstelling tot de Tindemansen, De Clercq, Van Mierts
en tutti quanti kumuleert Cop-
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pieters zijn Europees mandaat
niet met een binrlenlands mandaat of een voorzitterlijke funktie. Hij behoort te Straatsburg
tot de eerlijke en bekwame ambachtslui, die al hun energie en
aandacht besteden aan het Europees mandaat

Coppieters
te Straatsburg

en gewesten worden zo minimaal gehouden,
dat ze zich uitstrekken over minder dan 10 %
van de rijksbegroting. België blijft voor 90 %
een unitaire staat, terwijl de 10% zelfbestuur niets anders zijn dan het beetje ballast
dat de traditionele partijen hebben uitgegooid om echt federalisme te vermijden.
In dit minieme pakketje van minder dan
10% wordt Vlaanderen dan nog door het
handhaven van het dotatiesysteem op reusachtige schaal bestolen. De studiediensten
van het VEV hebben berekend, dat Vlaanderen 1.261 fr. minder per inwoner zal krijgen
dan Wallonië. Op basis van de begroting van
1980 betekent dit, alleen reeds voor een enkel
jaar, een diefstal van zes miljard. Dit bedrag
zal in de toekomst nog toenemen door de üidexatie van de dotaties. En het zal duren tot
na Sint-Juttemis, vooraleer de eigen Vlaamse middelen een meldenswaardig deel vormen van de inkomsten van Vlaanderen.
Wanneer de regering-Martens III er zal zijn,
rust het volle gewicht van de politieke oppositie tegen dit monsterachtig regeerakkoord
in Vlaanderen op de Volksunie. Ze zal daarbij niet geïsoleerd staan: het regeerakkoord
wordt afgewezen door heel de Vlaamse beweging.
Het zal onze taak zijn ervoor te zorgen dat
het solden-zelfbestuur &, 10 % zo snel mogelijk opgedoekt wordt en vervangen door
waarachtig federalisme.

Waarschijnlijk voorziet Jos
Chabert, thans minister van
Verkeerswezen, de kranteredakties zelf van zogenaamde
indiskreties en geruchten over
de belangrijke rol die hij onder
Martens III gaat spelen.
Chabert is de eeuwige kandidaat voor alle posten, er steeds
op bedacht om niet anders op
te vallen dan door glimlachende beminnelijkheid.
Hij is in het verleden al vaker
genoemd als een kandidaateerste minister. Hij staat thans
op het lijstje van de belangstellenden voor Buitenlandse Zaken. En zelfs is hij al een paar
keren vermeld geworden als
kandidaat-partijvoorzitter,
ingeval Tindemans een portefeuille zou aanvaarden.
Insiders voegen doorgaans aan
zo'n berichtjes mentaal toe
«maar dat is niet ernstig te nemen».

Simonet out
Van Kamiel Huysmans stamt
de boutade «dat hij geen vijanden had buiten zijn politieke
vrienden». Simonet kan het
hem vandaag nazeggen: het
zijn vooral de socialistische
kranten en politici die hem te
lijf gegaan zijn en die hem, na
zijn aangekondigd ontslag uit
het PS-bureau, blijven natrappen.

Tussen «De Morgen» en Simonet wordt zelfs een bittere taalkundige twist gevoerd. De socialistische krant had geschreven dat Simonet deel uitmaakt
van de Amerikaans-zionistische lobby in de Belgische politiek.
Na een verbolgen brief van Simonet die de verdenking, een
agent van het zionisme te zijn,
afwees heeft «De Morgen»
breedvoerig uitgelegd dat zionisme een politieke term is die
niets te zien heeft met afkomst
of ras.
Het gekke van het geval is, dat
Simonet eigenlijk als peetvader
gefungeerd heeft voor de prille
politieke loopbaan van Van
Miert

ging van Simonet Een portefeuille zou Tindemans weliswaar het Straatsburgermandaat kosten maar Buitenlandse
Zaken zou hem toelaten zijn
Europees imago uit te spelen.
Voor zover Tindemans er van
droomt ooit nog eens eerste
minister te worden — en dat zal
hij wel — dan ligt het overigens
in de lijn dat hij een tijdlang zijn
omstreden voorzitterschap van
de CVP doet vergeten.

Vanderpoorten
en Europa

Tindemans
minister?
Er wordt met meer dan gewone
aandacht uitgekeken naar het
feit of Tindemans al dan niet
een ministerportefeuille
zal
aanvaarden in de eventuele regering Martens III.
Naar verluidt zou de ACV-vleugel in de CVP geëist hebben,
dat Tindemans thans mee te
water moet gaan. De ACV-vleugel heeft de vorige regeringMartens gesteund ook en vooral toen die, rechtstreeks of verdoken, belaagd werd door
CVP-voorzitter Tindemans. De
ACVers vrezen blijkbaar dat
de kortstondige gewapende
vrede die thans bestaat tussen
Martens en Tindemans, weer
zal uitdraaien op een konflikt
wanneer de een eerste minister
en de ander partijvoorzitter
blijft
De naam Tindemans wordt dan
ook nog al eens vooruitgeschoven voor de portefeuille van
Buitenlandse Zaken, in opvol-

minderingen als de besparingen en de eerste maatregelen
inzake de regionalizering nog
vóór de zomervakantie in de
beide kamers moeten gestemd
zijn.
Niet alleen aanvaardt Willy De
Clercq thans de koppeling, hij
verdedigt ze zelfs. Gelijk hij
ook de vroeger door hem aangeklaagde timing thans niet alleen aanvaardt maar ze zelfs
verdedigt

De Clercq en
de koppeling
Tijdens de vorige regering Martens hebben de PVVers, trouwens volkomen terecht de
koppeling tussen de staatshervorming en de programmawet
verontwaardigd aangevochten.
Er ging bijna geen dag voorbij
zonder een wrekend artikel van
de «Nieuwe Gazet» of het
«Laatste Nieuws», of zonder
een donderspeech van Willy
De Clercq tegen deze koppeling.
PW-voorzitter Willy De Clercq
heeft einde vorige week niet
zonder voldoening gezegd, dat
door de liberale onderhandelaars uitdrukkelijk is bedongen
dat zowel de zgn. belastingver-

Bij de PW-kandidaten voor
een portefeuille werd van meet
af aan Herman Vanderpoorten
genoemd. Wijzelf schreven vorige week, dat Vanderpoorten
liever het voorzitterschap van
de senaat dan een ministerportefeuille zou krijgen.
Die voorkeur is niet zo maar
belangeloos! Als minister zou
Vanderpoorten ontslag moeten
nemen uit zijn Europees parlementair mandaat Als voorzitter
van de senaat kan hij kumuleren met Straatsburg.
Daarenboven is het Europees
mandaat een vaste job van vijf
jaar. Volgens de communautaire plannen van Martens zal het
senaatsmandaat in België een
vaste job voor vier jaar worden.
Dergelijke zekerheden, niet
vergald door de vrees voor een
regeringsval of
vervroegde
verkiezingen, zijn inderdaad
aantrekkelijker dan de waarschijnlijk kortstondige glorie
van een ministerschap onder
Martens III.
Ook Willy De Clercq zou precies omwille van de Europese
kumul minder geneigd zijn, een
ministerportefeuille aan te nemen. Want aan dekumul voor
zichzelf is de PW-voorzitter
nog lang niet toe.
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de week van G e j
N.M.B.S. wil deze misgroei zo
snel mogelijk kwijt Op dit
ogenblik worden er door de
groep Brussel dan ook zoveel
mogelijk Franstaligen aangeworven om zo snel mogelijk
een pariteit te bereiken.
Aan de Nederlandse gemeenschap worden hierdoor wederom duizenden betrekkingen
onttrokken.

Sexpartite
Met de regering Martens III zal
ons land toe zijn aan de zestiende tripartite, al gaat het dan
ditmaal om een sexpartite.
De vijftien voorgaande edities
kan men moeilijk als een sukses bestempelen, zeker niet
wat de duurzaamheid betreft
De jongste tripartite dateert
van 26 januari 1973 en hield het
onder de leiding van Leburton
welgeteld een jaartje uit
Officieel luidde het dat deze regering struikelde over de
Ibramco-affaire, maar in feite is
ze ten onder gegaan aan haar
eigen machteloosheid om tot
ook maar één enkel resultaat te
komen. Ten gevolge van het
wantrouwen in eigen schoot
heeft ze nooit de vereiste tweederde meerderheid gevonden
om de staatshervorming af te
wikkelen, essentieel onderdeel
van haar regeerprogramma

Gej-

Over toegenijde
natuur
De viering van 150 jaar België
begint stilaan op dreef te komen. Op 20 maart j.l. werd het
programma aan de pers voorgesteld en sindsdien hebben
ook de verschillende provincies hun herdenkingsaktiviteiten gebundeld in nette brochures.
Aldus lezen we in de brochure
van de provincie Luxemburg
dat 'Onder de verantwoordelijkheid van de Vereniging voor
het bevorderen van het Vreemdelingenverkeer van de stad
Chiny, dit Centrum geijkt zal
zijn voor samenkomsten te organizeren toegenijd aan het
ontdekken van de natuur-:
Belachelijker kunnen de pro-

vinciale
verantwoordelijken
van Luxemburg zich moeilijk
maken. Ergerlijk is dat ook het
Nederlands en de Nederlandse
gemeenschap er belachelijk
uitkomen, en dat na 150 jaar
België.

En rondlopende
wagens
Het citaat uit de brochure van
Luxemburg is geen uitzondering. Een ander voorbeeld, uit
de brochure van de provincie
Henegouwen, maakt dat overduidelijk:
'Om 14 u. zullen oeroude wagens door het publiek rondlopen. Ook om dat uur begint de
herinnering aan 1830. Onmiddellijk daarna gebeurt het vertrek van de sloepen door een

ere-rondreis rond het watervlakte onder begeleiding van
de verschillende volkslieden. In
de loop van de namiddag worden grote ondernemingen voorzien: de Traber zullen waterarmen op ijzerdraden te voet, op
motorfietsen en in wagens
overstekenL'
Veel kommentaar vergt dit niet
Ons lijkt het alleszins de moeite om eens te gaan kijken wat
nu juist bedoeld wordt

Komitee Komen
Door de vertegenwoordigers
van een groot aantal Vlaamse
strijd- en kultuurverenigingen
werd een Algemeen Komitee
Vlaanderen Komen opgericht
Dit komitee heeft tot doel het
stuwen en bundelen van de initiatieven en akties van de aan-

gesloten verenigingen in verband met de aanwezigheid en
de kutturele ontwikkeling van
de Vlaamse gemeenschap in
het kanton Komen.
De eerste zorg van het komitee
zal uiteraard gaan naar de
spoedige verwezenlijking van
een Vlaamse school te Komen.

Misgroei
Uit een parlementaire vraag
van senator O. Van Ooteghem
blijkt dat er in de vier Waalse
en in de drie Vlaamse groepen
van de N.M.B.S. evenveel personeelsleden zijn. In de gewestelijke diensten van Brussel is
er een Nederlandstalig overwicht vooral bij de opstellers
en bij het werkliedenpersoneel.
Niet lang meer evenwel. De
Raad van Beheer van de

Liberale geestdrift
De sexpartite van Martens
biedt al evenmin enig hoopvol
vooruitzicht Geen enkele partij
blijkt echt warm te lopen voor
deze zoveelste regering van de
laatste kans.
De liberale onvrede blijkt overduidelijk uit de verschillende
hoofdartikels van 'Het Laatste
Nieuws; waar het skepticisme
voor dit «verstandshuwelijk»
niet onder stoelen of banken
gestoken wordt
Ronduit wordt de komende regering er betiteld als een -zootje, een allegaartje van progressieven en konservatieven, unitaristen en federalisten, fiskalisten en kollektivisten-'
Zo hoor je het ook eens van
een ander!

De petroolhwonnen
'Ik wens u nu te spreken over onze resultaten. U zult bemerken dat zij werden ver- adellijke telefoonboek die ambtshalve tegenwoordig was. Door de baronnen Walters
en Didrik Snoy (of hij van Oppuurs is, weten we niet). Door Pierre de Tillesse en baron
worven in alle sektoren'.
'Ons verslag vermeldt dat onze winst gestegen is van 6 tot 8,3 miljard frank, wat een Lambert. Door André de Staercke en Dermot H. de Trafford. Door Jules Moreau de
verhoging van 38 % betekent, en dit na een vermindering voor een totaal van 12,4 mil- Melen en Edmond de Selys Longchamps. Door graaf Marco di Carrobio en baron
jard voor uitzonderiijke afschrijvingen en door de veralgemeende toepassing van de Paulo de Garcia de la Vega. Door Henri Tachet des Combes en ridder Thierry de
UFO-methode van voorraadwaardering. Er wordt eveneens op gewezen dat de cash Menten de Home. Door graaf Renaud de Changy en baron Jooris.
We hebben eigenlijk nooit geweten dat men van adel moet zijn om in de petrool te zitflow is gestegen met 66 %.»
ten. We zijn enkele weken geleden op onze tv aan het kijken geweest naar de jon'Onze eigen middelen zijn van 60 naar 66 miljard geëvolueerd en onze schulden op
gens die ontsnapt waren bij het kapseizen van het platform Kielland in de Ekofiskvellange termijn werden herleid van 55 tot 51 miljard:
den, middenin een ontketende Noordzee. We kunnen ons niet herinneren dat tussen
'Wij hebben zeer omvangrijke potentiële liquiditeiten gecreëerd. Dit om u te zeggen die ontsnapten een Paulo de Garcia de la Vega zat of een Dermot H. de Trafford. Aldat 1980 er goed voor staat'
hoewel Petrofina daar in de buurt volop mee aan het boren is. Maar misschien waren
De heer Adolphe Demeure de Lespaul, voorzitter en gedelegeerd beheerder van de ze juist met betaald veriof Of zaten ze in een andere ploeg.
raad van beheer en voorzitter van de direktie van de n.v. Petrofina, was zo vriendelijk We moeten tot onze schande bekennen, dat we er helemaal niets van snappen. Waarons de tekst te sturen van de toespraak die hij op vrijdag 9 mei gehouden heeft op de schijnlijk omdat ons moeder nooit de LIFO-metode veralgemeend heeft toegepast op
gewone algemene vergadering van de aandeelhouders. Zoals het een voorzitter en haar voorraadwaardering, alhoewel het mens twee wereldooriogen heeft meegegedelegeerd beheerder betaamt was het geen al te lange toespraak. Een paar bladzij- maakt en dus volop in staat is om een voorraad te waarderen. Misschien ook omdat
den algemene inleiding. Over de onvervangbare rol die zijn maatschappij vervult bij de wij onze cash flow nooit anders gekregen hebben dan onder de vorm van een betewerkstelling van zowat vijfduizend landgenoten. Over de hoorn des overvloeds die scheiden weekgeld, ons toegekend door onze echtgenote die de beurs houdt
zijn maatschappij ledigt boven de bietenvelden van Feluy. Om dan vlug over te gaan Het enige dat we met zekerheid weten is, dat op vrijdag 16 mei de super weer maar
tot dat, waarvoor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders eigenlijk bij- eens 0,30 fr duurder wordt
eenkwam. De resultaten 1979. De vooruitzichten 1980. En het dividend. Zie hierboven.
Wij hebben niet de minste ervaring met gewone algemene vergaderingen van aan- Is het dat wat voorzitter en gedelegeerd beheerder Adolphe Demeure de Lespaul bedeelhouders. Wij kunnen ons niet voorstellen of het geestige bijeenkomsten zijn waar doelt, wanneer hij zegt dat 1980 er goed voor staat?
een glas geledigd wordt op het sukses, dan wel stijve tiedoeningen waar alles droogweg van het papiertje gelezen wordt
Wat wij ons wél kunnen voorstellen is, dat de verheugende mededeling van de heer
Adolphe Demeure de Lespaul met beleefd applaus zal bedacht zijn door de halve
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De Brusselse

potverteerders

krijgen kommunautatr
De CVP- en andere Vlaamse
onderhandelaars hebben hun antifederalistisch fiat gegeven aan een
staatshervorming die er geen is (hoe
kan je een staat hervormen zonder,
langs geen kanten, te peuteren aan het
hoofdstedelijk gebied?), maar ook en
vooral voorziet het communautair
regeerakkoord in een onrechtvaardige
verdeling van de staatsgelden over de
twee (worden het nu drie, of amper
tweeënhalf?) gewesten in dit land.
Zoals het biezonder ingewikkeld
financieringsmekanisme van de
«deelgebieden» werd uitgewerkt zijn er
twee grote zekerheden: de
konsumptiedrift van de gewesten kan
ongerernd beleefd worden en niet
weinig Vlaamse centen worden
onrechtmatig toegekend aan de
Franstalige gemeenschap in dit land.
Terwijl het officieel heet dat het
probleem-Brussel voorlopig
communautair bevroren wordt, is de
centenpraktijk helemaal anders.
Voorafgaandelijk aan welke vorm van
staatshervorming dan ook kreeg het
gewest Brussel (nog maar eens) 700
miljoen extra toegewezen. GekJ dat niet
dient om besteed te worden, maar om
te storten in een Brusselse budgettaire
krater...

Dotaties
In het princiepakkoord waarmee de regering-Martens III van start hoopt te gaan, is
naar veHuidt voorzien dat de gewesten
binnen de twee jaar (1982) volkomen financieel zelfstandig zouden zijn. Althans,
zo wordt het voorgesteld.
Niets is minder waar. Er is een biezonder
vindingrijk systeem uitgedokterd van fi-

Hat
nanciering op basis van vier verschillende
systemen: de zogeheten dotaties (geldmiddelen aangeboden door de nationale
regering), de toebedeelde belastingen, leningen en ten slotte ook een stukje eigen
fiskaliteit (of belastingheffing door de deelstaten).
Precies wat deze gewestelijke fiskaliteit
betreft, heet het offk:ieel akius: «Om te be-

Het geld van de Vlamingen
verkwanseld

Voorts hebben financiële experts
inmiddels al uitgerekend dat Vlaanderen,
volgens het voorliggende Lambermontakkoord, per inwoner (en op basis van
het budget van dit jaar) voortaan 1261
frank minder zal toebedeekJ krijgen dan
Wallonië.
Brussel is natuuHijk de grootste
potverteerder, want er hoeven slechts
zes FDF-burgemeesters op straat te
komen en hun financiële jeremiade te
laten horen, of de onderhandelaars van
de CVP («in eer en geweten»), SP én
van de recent o zo flamingantische P W
tekenen meteen een blanco check van
een klein miljard frankL

Kleurloos
Maar ook bij de socialisten is
er weinig entoesiasme te bespeuren. De jong-socialisten
zijn van oordeel dat moedertje
S.P. best vanuit de oppositie
haar medewerking kan verlenen aan de realizatie van de
staatshervorming en voor het
overige best haar vingers niet
verbrandt aan een regering
zonder enige kohesie en zonder enige visie.
En dat er in deze regering weinig visie terug te vinden is, hebben we niet zelf uitgevonden.
Dat vertelt ons hoofdredakteur
P. Goosaens van het dagblad
De Morgen: 'Als deze regering
er komt, dan krijgt dit land één
van de meest kleurloze kabinetten sinds de Tweede Wereldoorlog. Hoogstens wordt het
de regering van de berekening,
misschien zelfs van de wanhoop.'

Confidencebuilding
Onze politieke brabbeltaal is
een uitdrukking rijker geworden. De pacifikatie-terminologie is achterhaald; momenteel
gewagen de onderhandelaars
van •confidence-building measures».
Hiermede bedoelen zij dat
maatregelen moeten genomen
worden om de vertrouwensbanden tussen de zes regering-
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spartners hechter te smeden.
Over welke maatregelen het
gaat, wordt er niet bij verteld.
Wij kunnen ons alleszins niet
van de indruk ontdoen dat heelwat maatregelen vereist zullen
zijn om het vertrouwen te herstellen. Alleen vrezen we dat de
eerste de beste maatregel die
deze regering zal treffen, ook
de laatste maatregel zou kunnen zijn.

Geven en nemen
De realizatie van het fiskale
plan van de P W zal eindelijk
deze grootse propagandistische ballon doorpriicken. Want
bij nader toezicht houdt dat
plan konkreet niet veel meer in
dan her en der wat te geven, om
met de andere hand overal wat
terug te nemen. En dat dan nog
op de meest onrechtvaardige
manier die denkbaar is, vla de
onrechtstreekse belastingen.
Deze prijsverhogingen van
sommige produkten en van lukse-goederen zouden ruim zes
miljard in het regeringslaatje
moeten doen terechtkomen. De
P W zal tegen de volgende verkiezingen echt iets nieuw moeten bedenken.

De kumui?
Maar ook bij de vele beloofde
belastingverminderingen kunnen nog heelwat vraagtekens
geplaatst worden. Aldus is nu
reeds duidelijk dat de zgn. dekumul voor de samenwerkende

echtgenoten een operatie op
lange termijn is.
Nu weten we dat in ons land de
gemiddelde levensduur van de
jongste regeringen zelden het
jaar overschrijdt Houden we
dan nog rekening met het feit
dat deze regering blijkbaar niet
onder een gunstig gesternte
van start gaat, dan is het gevaar
niet denkbeeldig dat er van de
dekumul weinig in huis zal komen.
Rest dan enkel de verhoging
van heelwat onrechtstreekse
belastingen. Een fijn fiskaal
programma!

Zelfs overschot
Het fiskale plan van de liberalen zet de regering voor levensgrote problemen. Waar moeten
bijkomend zo'n slordige 22 miljard gevonden worden?
Geen nood evenwel. Met enig
gesleutel kan in dit land heelwat in zoverre zelfs dat formateur W. Martens op 'n goeie dag
aan de persjongens met vreugde kon melden dat er eigenlijk
nog een overschot bleek te zijn
van zowat honderd miljoen.
Voor de zoveelste maal wordt
in het kader van de vele bezuinigingen gewag gemaakt van
meerinkomsten via de fraudebestrijding. Een strenger toezicht op de fiskale fraude zou
zo'n 3,5 miljard moeten opleveren. Gevoegd bij de reeds voorziene 9 miljard betekent dit dat
de regering zinnens is meer

letten dat de deelstaten boven hun stand
leven en een buitenissig beleid gaan voeren, wordt voorzien In een sanctie; met
name de verplichte eigen fiskale heffingen voor financiering van uitgaven.» Op
korte termijn komt de verdeling van die
rijksmiddelen neer op een verkwistervd besteden van het geW van de Vlamingea
Precies de federalistische troefkaart werd
zomaar door de onderhandelaars van de
Vlaamse traditionele partijen uit handen
gegeven. In de onderhandelingsperiode
die de vorming van de regering-Martero I
voorafging, is het front van de Vlaamse
partijvoorzitters gebarsten, precies op basis van de financiële werkingsmiddelen
voor de gemeenschappen.
Zonder verpinken hebben reeds ruim een
jaar geleden de CVP- en SP-onderhandelaars ingestemd met het budgettair verkwistend uittKJuwen van het dotatiesysteem. Zogezegd omwille van de verdediging van de belangen van de Brusselse
Vlamingen heeft de CVP twee maand geleden haar eigen premier laten struikelen.
Maar wat blijkt vandaag? Ten eerste dat
de Brusselse Vlamingen in het vooriiggend
communautair akkoord geen enkele waarborg krijgen (wat bij om het even welke
onderhandeling in de voorbije drie, vier
jaar, hoe dan ook, wél het geval was), maar
daarenboven en vooral dat het geld van de
Vlaamse belastingbetaler
verhandeld
wordt in een ingewikkekl en uiteirKlelijk orv
eerlijk begrotingsmekanisme. De rechtvaardige verdeling van de geldmiddelen
over Vlaanderen en Wallonië (om van
Brussel nog te zwijgen) is totaal zoek.
Het minste wat de Franse gemeenschap in
dit land bevoordeekj toegewezen krijgt is
800 frank per inwoner méér dan voor de
Nederiandstalige gemeenschap. Procentueel uitgedrukt: Wallonië krijgt 18 th. meer
belastinggeld toegewezen dan Vlaanderen. En Brussel? Brussel krijgt zo te ziea
om de haverklap 700 miljoen cadeau als de
francofone burgemeesters de alarmsirenes laten k>eien.

dan 12 miljard uit de zakken
van de ontduikers te rollen.
Ons niet gelaten. We vragen
ons enkel af hoe de regering er
zal in slagen deze jacht op
«spookmiljarden» met sukses
af te ronden.

Scherpe afwijzing
Het Vlaams Ekonomisch Verbond vindt het huidig regeerakkoord nog slechter dan de vorige akkoorden. Het VEV heeft
inderdaad nagerekend dat de
financiering van de gewesten
nu voor Vlaanderen een nog ergere aderlating zal zijn dan
vroeger. «Het resultaat is verbijsterend, er is zelfs geen status-quo maar een achteruitgang. De nieuwe verdeling
komt neer op 3.586 fr. per hoofd
in Vlaanderen en 4.875 fr. per
hoofd in Wallonië. Dat betekent
dat de Walen per hoofd 1.289 fr.
meer zullen ontvangen. Ook
wat de kulturele dotaties aangaat krijgen de Vlamingen
1.000 fr. per hoofd minder. In totaal zal een Vlaming dus
2.400 fr. minder ontvangen. De
Vlamingen dreigen dus van de
regen in de drop terecht te zullen komen. Vlaanderen wordt
eens te meer door zijn eigen leiders bedrogen en benadeeld.
Het antwoord op deze schandelijke provocatie kan slechts
een keiharde oppositie zijn, zoals trouwens VU-voorzitter Anciaux in uitticht heeft gesteld.

Losse snoepjes
De pariementsleden krijgen regelmatig de jaarverslagen van
alle openbare diensten in hun
bus geschoven. In het jaarverslag van het Algemeen Rijksarchief lezen wij dat de aanpassing aan het organiek kader
voor het personeel nog niet is
gebeurd maar dat het Franstalig personeel reeds lang benoemd is, terwijl het Nederlandstalig
personeel
nog
steeds «geduldig wacht».
Verder lezen wij dat het taalevenwicht in de Trap 4 van het
wetenschappelijk
personeel
verbroken is zoals nimmer
voordien en dat er dertien
Franstaligen zijn tegenover vijf
Nederiandstaligen.
Senator Vandezande stelde
hieromtrent een pariementaire
vraag, waarop minister Hoyaux
als volgt antwoordt: 'Gelieve
het geachte lid zich te verwijzen naar het antwoord op de
vraag nr. 48 van de heer De
Bondt, senator Wat het tweede
punt betreft, zal hem een bijkomend antwoord zo vlug mogelijk meegedeeld worden.'
Niet alleen wordt van de Vlamingen geduld verwacht en zijn
de Franstaligen in de meerderheid bij het wetenschappelijk
personeel, doch het hoogstaand Nederiandstalig antwoord van de minister mag
toch ook wel eens onderstreept
worden.
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alen onderwiis voor ons volkin

Onderwijsbeleid zoel( in regeerverklaring
Duizenden leerkrachten stapten op 7 mei 1980 voor een 2e maal binnen 15 maanden, eensgezind van kleuterklas tot universiteit, doorheen Brussel. Dit keer met als tema: 'behoud van de tewerkstelling'.
Inderdaad, ook de minister van Nationale Opvoeding zal 2,2 procent
moeten besparen op deze begroting, die voor ± 83 procent uit vaste
kosten bestaat en ± 21,5 procent van de hele Rijksbegroting omvat
Nog voor dus ook maar een grondige, globale diskussie over onderwijs gevoerd werd in Belgische — en ten dele Vlaams — beleid, zal
het gevecht weer eens geleverd worden tussen «kwantiteiten»: gebouwen, uren, netten, afstanden enz- Niet dat deze aspekten niet van
belang zijn, maar enkel kan de diskussie hierover zinvol zijn indien de
regeerders de opvoedkundige weg naar een onderwijsbeleid willen
bewandelen. Dan pas kunnen de middelen met goed gevolg besproken worden, niet omgekeerd.

De Regeerverklaring
Langs dik-betaalde kranteadvertenties in «De Morgen» moest de
volksvertegenwoordiging kennis
nemen van het jongste regeerakkoord op 12 mei. In 8 dtcht-bedrukte krantevellen kan je volgend beleidsonderdeeltje over het onderwijs ontdekken: 'Onderwijs'. Het
onderwijs en de opvoeding zijn
een recht voor allen; de gemeenschap heeft als plicht elk lid door
passende begeleiding maximale
kansen op ontplooiing te bieden.
Maar de opvoeding moet niet alleen worden gezien als een plicht
van elke persoon, maar is tevens
een dienst van en voor de gemeenschap.
De onderwijsvormen moeten dan
ook aangepast zijn aan de behoeften van de moderne mens in de
snel evoluerende maatschappij.
Het onderwijs moet jongens en
meisjes voorbereiden op een
evenwaardige rol in de samenleving. Initiatieven zullen genomen
worden om de reële vrije toegang
van de meisjes tot diverse studieen beroepsrichtingen te bevorderen. Daarenboven moeten rol en
imago van vrouw en man in de
schoolboeken en in het onderricht
aangepast worden aan de hedendaagse opvattingen.

De school, op welk niveau ook,
moet — onverminderd haar onmiddellijke opdracht bijdragen tot
een voortiereiden op de permanente vorming. Dit betekent vooral
dat de leerdoelen, leerinhouden en
leermetoden van het onderwijs
harmonisch binnen het kader van
de permanente opvoeding worden geïntegreerd.
Bijzondere aandacht dient te worden geschonken aan de kansarme
kinderen; aldus dienen de inspanningen inzonderheid gericht te
worden op:
— het beroepsonderwijs, dat de
jongeren niet alleen moet voorliereiden op de inschakeling in het
beroepsleven, maar ook moet bijdragen tot hun persoonlijkheidsontplooiing;
— de para- en postscolaire opvang van kinderen van immigranten.
Het stelsel der studietoelagen en
sociale voorzieningen voor studenten moet worden herzien, opdat de beschikbare middelen
vooral ten goede zouden komen
aan hen die er het meest zijn op
aangewezen.
Nieuwe formules moeten worden
uitgewerkt om de nadelen in het
huidige systeem tav. studenten

uit het niet-universitair hoger onderwijs, geleidelijk af te bouwen.»
De geestelijke verwaarlozing die
getuigt uit dit onderdeel is erg
voor een Volk-dat-zogezegd-zijnzelfstandigheid aan het Ijevechten
isl En dit nadat met zoveel kleuren
en verpakking het «Jaar van het
Kind» voortïij is. De stuurgroep
voor dit fameuze jaar werd bijna
dag op dag, 2 jaar geleden, op 22
mei 1978 ingesteld... Als de «regerenden» op deze wijze rekening
houden met 2 jaar bij mekaar gepuzzeld gedachtengoed... dan zal
het besparingswerk eenzelfde geïmprovizeerde lappendeken worden.
Wij wensen u in 3 onderwijsartikels én de onderwijsproblemen én
de volksnationale onderwijs-alternatieven voor te stellen. De diskussie is open; u kan vanuit de
«Wij-lezerskring» mee de pen voeren. Stuur uw ervaringen, vragen
en voorstellen rustig naar ondergetekende. Met onze VU-werkgroep en de Wij-redaküe wordt dit
voorwaar een boeiende artikelenreeka

Willy Kuljpers
kamerlid

/n é\skusi\e,„
Het «Schoolpakt» van 1958
bracht na harde schoolstrijd, geen ware schoolvrede, alleen maar een wapenbestand. Meer dan 20 jaar
hameren de VU-parlementsleden op het feit dat ons
Volk een onderwijspakt nodig heeft, waar het kind met
zijn familie in de volksgemeenschap centraal staan.
'Zowel de BSP als de CVP
vergissen zich in hun klerikaal — anti-klerikaal spelletje. Het is niet alleen duur,
maar het is ook zinloos!» (J.
de Visscher)
De VU-pariementsleden hebben een groot aantal initiatieven genomen in de onderwijssektor. Deze sektor is immers steeds een van de fundamentele bekommernissen
van ons gewest omdat kuituur en onderwijs centraal
staan in de ontvoogding en
de welzijnsbetrachting van
ons Volk. Vele van onze mandatarissen komen trouwens
uit alle geledingen van het onderwijs. Denken we maar aan
Wim Jonssen, Maurits Coppieters, Evert Raskin, Nelly
Maes, Walter Luyten, Joos
Somers, Jaak Vandemeulebroucke, Jaak Gabriels, Pol
Van Grambergen enz-.
Ter illustratie van onze onderwijsbekommemis geven wij u
hier een overzicht van wetsvoorstellen die wij de jongste
jaren hebben ingediend.
1. Wetsvoorstel tot invoering
van de gekielijke gelijkwaardighekl tussen de onderwijzer in dienst bij de strafinrichtingen en deze in een lagere
oefenschool van de staat
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2. Wetsvoorstel tot wijziging
van het statuut van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend
hulppersoneel, van het paramedisch personeel enz.
3. Wetsvoorstel houdende
verplichting om in het onderwijs jaarlijks ontruimingsoefeningen te houden ter bescherming tegen brand.
4. Wetsvoorstel houdende
organizatie van de studiën
van grafisch ingenieur en van
gegradueerde van het grafisch hoger onderwijs
5. Wetsvoorstel houdende
samensmelting van het Universitair Centrum Limburg en
de Ekonomische Hogeschool
UmtMrg.
6. Wetsvoorstel houdende
oprichting van het ambt van
deeltijds opvoeder voor het
lager onderwijs.
7. Wetsvoorstel tot wijziging
van art 69 par 1 tweede lid
van de gekoördineerde wetten op het lager onderwijs.
8. Voorstel van resolutie tot
opnchting van een gemeenschappelijke dienst voor het
leerlingenvervoer.
9.Voorstel van resolutie betreffende het statuut van het
personeel van het gesuljsidieerd onderwijs.
10. Wetsvoorstel tot regeling
van de interimaire aanstellingen in het rijksor\derwijs.
11. Wetsvoorstel tot wijziging
van art 30 van de wet van 29
mei 1959 betreffende het bewaarschoolonderwijs, het lager, middelbaar, normaal,
technisch, kunst- en buitengewoon orKJerwija

12. Wetsvoorstel houdende
publikatie van eenjaarverslag
betreffende de evolutie van
de nationale schoolvraagstukken.
13. Wetsvoorstel tot toekenning van weddetoelagen
voor bijkomende prestaties,
geleverd door leerkrachten
tijdens geïntegreerde werkweken.
14. Wetsvoorstel tot invoering van de geldelijke gelijkwaardigheid tussen de kantonnale en de Rijksinspektiekorpsen over het basisonderwijs.
15. Wetsvoorstel tot wijziging
van de wet van 19 maart
1971 betreffende de gelijkwaardigheid van de buitenlandse diploma's (door Duitstalige Belgen behaald).
16. Voorstel van resolutie
houdende hergroepering van
alle onderwijsvormen.
Zopas nog werden door ons
een aantal amendementen ingediend i.v.m. de hervorming
van de aggregatiestudies en
is een interpellatie over het
schoolget>ouwenfonds en de
beruchte «Goede Vrijdag»benoemingen van de voormalige
onderwijsminister
Herman De Croo.
Uitleg over al deze voorstellen of eigen suggesties kan u
gaarne kwijt:
1. op ons thuisadres: Swertmolenstraat 23 - 3020 Herent
2. op de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Wetstraat
1000 Brussel
3. bij de VU-Werkgroep Onderwijs, Barrikadenplein 12,
1000 Brussel. W. Kuijpers
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en voordeliger...
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Luxe kostuums
van echte
Engelse stof,
perfekt van
afwerking
en snit,
tientallen
gloednieuwe
mode-dessins,
in alle denkbare
maten.

aii,fii^H
gaat er prat op
U deze kostuums
aan te bieden
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koffie staat
steeds klaar

Deze echte
luxe kostuums hebben
Stuk voor Stuk
een normale verkoopswaarde
van 6.995 F, nu tegen de
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ongelooflijke prijs van :
Aanbieding slechts geldig tot 1-7-80 of zolang de voorraad strekt.
Autobuslijn 50 Antwerpen - Boom - Mechelen, stopt voor de deur. Halte ; Leugstraat SKM

SUCCES KLEDrNG MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35

TEL 031-87 38 42
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Vele Vlamingen, ook buiten
de Volksunie, hebben een
zucht van verlichting geslaakt
toen zij de regering zagen
vallen over de geplande
grondwetsherziening.
Zij waren niet alleen. Ook
voor de volksbewuste
Duitsers aan Belgiës
oostgrens was het een reden
tot opluchting, althans
voorlopig. Midden in het
strijdgewoel om artikel 5, dit
is om Brussel en om de
grote konfrontatie tussen
Vlamingen en Walen, zijn die
Duitsers natuurlijk in de
schaduw gebleven. Daardoor
is het tot de openbare
mening helemaal niet
doorgedrongen wat voor lot
deze mensen beschoren was
door de «herroepelijke
onomkeerbare tweede faze»
van de grondwetsherziening
onder Martens I.
Het is vlug gezegd: ze
werden als bijna
onbestaande beschouwd.
Hun gebied werd bij de
samenstelling der gewesten
niet eens vernoemd. Daar
Luik en Luxemburg zonder
meer als onderdelen van het
Waalse gewest werden
opgesomd, betekent dit dat
de aldaar wonende Duitsers
gewoon werden ingelijfd bij
het gewest Wallonië: zoals zij
ongeveer 60 jaren geleden
gewoon werden ingelijfd bij
de staat België, toen nog
Franser dan nu.
Hun bestaan bleek alleen uit
enkele schamele taalrechten
die hen bij de organizatie van
het Waalse gewest werden
toegeworpen.

Een gevecht
tegen de bierkaai
De eerste die in de Senaat het
woord nam met iaetrekking tot
deze aangelegenheid was de te
Eupen wonende Waalse socialist
Daulne. Hij bepleitte een uitbrei-

Waaraan Duits-België
(misschien) ontsnapt is

Een verhelderend debat

Malmedy vanuit de lucht en Wallonië, zo voor 't grijpen...
ding van de bevoegdheden van de
Duitse Kultuurraad en vroeg aandacht voor Duitse taalrechten binnen het Waals gewest Hij stelde
evenwel duidelijk dat «cfe gemeenten van het Duitstalige gewest zullen deel uitmaken van het grondgebied van het Waalse gewest»
en diende geen enkele amendement in.
Minister Calewaert (van Openbaar Ambt en Institutionele Her-

vormingen) beaamde dat de regering een afzonderlijk wetsontwerp
zou indienen om de wet op de
Duitse Kultuurraad te wijzigen. De
status van de Duitse gemeenschap zou in de definitieve (derde)
faze vastgelegd worden. Maar hij
liet er zelfs geen schijn van twijfel
over bestaan dat zij in ieder geval
bij het Waalse gewest zou ingedeeld blijven.
Meer werd tjdens de algemene
bespreking hierover met gezegd.

J

Werkgemeenschap Vlaanderen Morgen
VLAANDEREN MORGEN is een driemaandelijks cahier, gepubliceerd door de gelijknamige werkgemeenschap. Deze denkende en werkende groep wil het Vlaams politiek gebeuren in de brede zin van het woord kritisch en toekomstgericht benaderen.
De inhoud van het eerste nummer ziet eruit als volgt:
— Frans Van Nieuwenhove: «Machtsvorming en Politieke Democratie in Vlaanderen».
— Hugo Schiltz: «Macht en Onmacht van de Vlaamse Beweging».
— Willy Desaeyere: «Ekonomie en Ecologie».
— Toon Van Overstraeten: «Een Vlaams Mediabeleid».
— Herman Verheirstraeten: «Brussel, van de zelfkant uit bekeken».
Dit alles aangevuld met poëtische en artistieke bijdragen van Burssens, Jespers, Van
Bruggen, e.a.
Zijn in voorbereiding, bijdragen over federalisme en onderwijs, de maatschappelijke betekenis van de mikro-elektronika, teaterbeleid in Vlaanderen, het Brussels probleem en de
gastarbeiders, enz.
Aanbevolen aan allen die kristisch wensen na te denken over de Vlaamse politiek van vandaag en over het maatschappelijk bestel in een toekomstig federaal Vlaanderen.
Abonnementsprijs 600 fr te storten op rekening nummer KB 413 7004501 91 van Uitgeverscentrum, Kapelsestraat
222, 2080 Kapellen met vermelding fjasrabonnement Vlaanderen Morgen»
Steunabonnement 1 000 fr
ADV.n7
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Wat meer is: de Duitstaligen kunnen voorstellen en amendementen in het Duits indienen, en zij mogen zich in het Duits uitdrukken...
Daartegenover pleitten de VU-senatoren voor een gewone FransDuitse tweetaligheid, als onvermijdelijk gevolg van de inlijving van
Duitsers bij het Waalse gewest
Zij wilden bovendien de mogelijkheid, het Duits in de raad officieel
te gebruiken, uitbreiden tot de Luxemburgse Duitsers.
In woede ontstoken omdat zelfs
dit ten slotte bijkomstige en zeer
gematigde amendement op afwijzing door de regeringsmeerderheid één de Waalse oppositie
botste, slingerde Wim Jorissen
hen verwijten naar het hoofd die
weliswaar gegrond waren maar
zeer uitdagend klonken. Hitler, het
nazisme, imperialisme en assimilatie kwamen er aan te pas. Toch gaf
niemand van de tegenstemmers
een kik.
Daama poogden de VU-senatoren nog een aantal verbeteringen
aan te brengen aan de ingewikkelde bevoegdheidsverdeling, zodat
de Duitsers wat meer zeggenschap zouden verwerven over
hun eigen zaken. Het was vechten
tegen de bierkaai.
Ook een verruiming van de uitbreiding der normatieve bevoegdheden van de Duitse Kultuurraad
werd, na een vruchteloos pleidooi
door R. Vandekerkhove, geweigerd met steeds hetzelfde foefje:
later komt daar wel een biezondere wet voor.

Belangnjker dan algemene beschouwingen zijn de wetteksten,
technisch uitgedrukt «de bespreking der artikelen».
Reeds bij het eerste, inderdaad
fundamentele artikel diende de
VU een amendement in dat onder
meer inhield dat voor het Duitse
taalgebied «de wet zal bepalen in
welke mate en op welke wijze bedoeld taalgebied autonoom bevoegd is, onder de nationale of onder de gewestelijke bevoegdheid
valt:
Senator Jorissen trok bij de toelichting van dit amendement hard
van leer tegen de «verstrekte kolonizatie» waaronder de Belgische
Duitsers zouden blootstaan zonder de «relatieve bescherming
door de Vlaamse gemeenschap»
Ook senator R. Vandekerckhove
waarschuwde voor de moeilijkheden die zullen rijzen indien voor
het Duitse taalgebied geen aparte
regeling wordt uitgewerkt
Hoeft het gezegd dat het amendement niet aangenomen werd? Alleen de VU en de P W stemden
voor. Bovendien onthielden zich
Daulne (PS), De Meyer en Lindemans (CVP).
Een konsekwent VU-amendement
bij artikel 3, waardoor de bevoegdheden voor de Duitse gemeenschap door Duitsers zouden worden uitgeoefend, werd zonder
veel bespreking verworpen (en alleen door de VU gesteund). Artikel 19 bevatte enkele beschikkingen die kenmerkend zijn voor de
toestand van hongheid waann
men de Duitse volksgroep wil houden, binnen de Raad van het
Waalse gewest kunnen vertalmgen in het Duits gevraagd worden

Eeris te meer is uit dit debat gebleken:
1. Dat de Belgische Duitsers weinig te verwachten hebben van de
unitaire staat en best zoveel mogelijk zelfbeschikkingsrecht uit de
brand halen.
2. Dat buiten de Volksunie praktisch geen enkele Vlaamse senator een krimp geeft om de nochtans loodzware sociologische
druk, die op hen weegt te verlichten.
3. Dat de Walen en hun verfranste medestanders Duits België zo
stevig in hun greep houden dat zij
er zelfs geen begin van diskussie
over aangaan.
Het volstrekte stilzwijgen van
onze anders zo lichtgeraakte
Franssprekende landgenoten kon
merkwaardigerwijze door niets
verbroken worden; niet door de
redelijkste amendementen en ook
niet door uitdagende, striemende
aanklachten.
Achten zij zich werkelijk zo zeker
van hun buit? Of vinden ze geen
goede argumenten om een toestand te verdedigen die nog slechter is dan die van het vooroorlogse
Vlaanderen?
Het verschil in gedrag tussen zogenaamde Vlaamsgezinden uit de
kleurpartijen en nationalisten is
ook hier weer aan het licht gekomen. Die Vlaamsgezinden verdedigen in het beste geval, de belangen en de eigenheid van hun eigen
volk (tevens hun eigen kiezers).
Nationalisten treden in het krijt
voor de belangen en de eigenheid
van alle volkeren, vooral dan van
die waarover zij enige verantwoordelijkheid dragen, ook als die
geen kiezers zijn. In België knjgen
de Vlaamse nationalisten een histonsche kans om de beginselen
van de Vlaamse beweging toe te
passen ten bate van een kleine
volksgroep, wier emge beschermers ZIJ zijn.
Karet Jansegers
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Zóhoorrhd
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad
bijzonder nnooi als kwaliteit, vormgeving en
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins dank voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al Is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuls:
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B
Bijhuls:
Lambermontlaan 456 - 1030 Brussel
Tel. 02/242.27.55 (3 I.)
Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).

BULO
KANTOORMEUBELEN N.V.
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de wand?

nis de CDU er niet in geslaagd
haar stemmenaantal gevoelig te
verhogen. Tot de bestendige winnaars behoort alleen de SPD, die
echter ook op nationaal vlak rekening zal moeten houden met een
verzwakking van de koalitiepartner. Tot nog toe kon de FDP
steeds met de hakken over de
sloot springen. Na de verkiezingen
van zondag kan men deze vraag
nu nadrukkelijker stellen. Moest
de FPD zo erg verzwakken dan
zou er waarschijnlijk niets anders
te doen zijn dan opnieuw een
«grosse Koalition» te sluiten, met
name een kabinet CDU-SPD. Des
te meer daar de CDÜ-meerderheld in de Senaat in het gedrang
komt
Zover zijn we nog niet doch nu
begint In de CDU de onzekerheid
te knagen. Hebben we met
Strauss wel de goede kandidaat?
zo vragen zich steeds meer CDUleiders af. Ze vinden het unhelnnlich dat sinds Strauss de CDUCSU-kandldaat voor het kanselierschap Is, de partij bestendig achIn feite heeft het klesvoik deze ter het net vist en de doorbraak
rood-blauwe koalitie nu afgewe- naar de volstrekte meerderheid
zen. Het maakt lokaal weinig uit of niet haalt
de FDF nu geen zetels meer in de Toen Franz Joseph kandidaat
landdag heeft (omdat ze het ver- werd, stelde men vlug een matieiste minimum van 5 % van de ging in zijn toespraken vast Voorstemmen niet haalde) daar de dien was FJ berucht om zijn harde
SPD de volstrekte meerderheid uitspraken op al wie hem niet bebehaalde. In NRW heerst meteen viel. Hij aarzelde niet het spookhet twee-partijensysteem nog niet beeld van het fascisme voor de
zoals in Engeland, maar de aan- dag te halen, echter toepasselijk
op de sociaal-demokraten, die
loop is er toch.
Door het feit dat de FDP de grens soms de «rode nazi's» werden gevan de 5 % niet kon overschrij- noemd. De kanseller-in-petto deed
den, werden de op haar uitge- het dus op aanraden van vrienden
brachte stemmen verdeeld onder en raadgevers heel wat kalmer
de sociaal-demokraten en de kris- aan, bij zoverre dat men begon te
ten-demokraten, wat in het voor- spreken van een gedaanteverandeel van de partij verliep die het dering. Elektoraal heeft deze wenhoogste stemmenaantal behaalde, ding tot nog toe te weinig opgehier met name de SPD die meteen bracht We zeggen niet dat het
de volstrekte meerderheid in de niet opbracht, maar de winst is te
gering om ze in de schaal te werlanddag veroverde.
Tijdens de voorbije landdagverkie- pen tegen de SPD die wel een
zingen in verscheidene deelstate- goede, een voldoende elektorale

De uitslag van de verkiezingen
in de Westduitse deelstaat
Noordrijnland-Westfalen, zou
wel eens een teken aan de
wand kunnen zijn voor de
CDU-CSU. Het betreft hier een
van de biezonderste deelstaten
van de Bondsrepubliek, zodat
de uitslag van de verkiezingen,
ook al stonden deze in het
teken van plaatselijke politiek,
wel eens de trend zou kunnen
aantonen die uiteindelijk voor
de hele republiek bepalend zou
kunnen zijn. De overwinning
van de sociaal-demokraten in
Noordrijn-Westfalen maakt van
de SPD de grootste partij,
nadat de CDU lange tijd
voorop lag. Omdat de SPD
alleen het niet tegen de CDU
kon halen, sloot ze elf jaar
geleden een koalitie met de
kleine liberale partij. Daardoor
kwam de CDU in de oppositie
terecht, wat haar uiteindelijk
geen grote baat opgeleverd
heeR

winst opstrijkt om de bondsdagverkiezingen met steeds groter
vertrouwen tegemoet te zien.
Strauss mag dan al beweren dat in
de landsdagverkiezlngen bijna uitsluitend lokale belangen botsten,
deze uitleg bevredigt niet, vooral

ook omdat de CDU-propaganda
wel nationaal belang aan deelstaatverkiezingen hechtte... toen
ze won...
De groenpartij behaalde slechts
3 %, tegen de verwachting in,
waar men pronostikeerde dat

deze milieu-partij de 5 %-grens
zou overschrijden. Haar belangrijkste resultaat Is dat de FDP gekelderd werd. Kennelijk Is de doorsnee Westduitse kiezer te nuchter
om
zijn
stem
aan
een
gelegenheidspartij te schenken.

De overwinnaars in Noord-Rijn-Westfalen. SPD-voorntter Willy Brandt, icanselier Helmuth Schmidt en Johannes Rau, minister-president in NRW, de lokale SPD-vedette.

Quebec 20 me\ 1980
Volgens de eerste minister
van Canada, Trudeau, mangelt het de Franstalige bevolking van Ouétjec aan moed.
Nu het referendum nadert
(20 meO stijgt de toon in geheel Canada De gevestigde
machten wijzen de autonomie van Quebec af. William
Davis, eersteminister van Ontario zei in een toespraak tot
de handelskamer van Montreal, dat de Engelssprekende deelstaten in geen geval
zullen onderhandelen met
een autonoom Quebec over
het al dan niet aangaan van
een associatie met de afscheidende deelstaat Ook
de kollega's van Davis de heren Loughead (Alberta) en
Blakenay
(Saskatchewan)
spraken in de zelfde zin tijdens toespraken te Montreal.

René Levesque, 'de kleine Hitler' wan Canada.-
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De Engelssprekenden laten
zich in de campagne niet onbetuigd. Zo raadt een dagblad zijn lezers aan, de bevolking van Quebec kaarten te
sturen met als tekst *Wij zijn
en blijven uw vrienden en
wensen geen scheiding'. Het
blad drukt een voorbeeld af
in het Frans In de Franstalige
pers verschijnen lezerstirie-

ven van anglofonen, waarin
deze voorop stellen dat de
Engelssprekenden «vee/ veranderd' zijn en graag binnen
het kader van een verenigd
Canada de rechten van Quebec zullen erkennen en steunen
Het IS ook merkwaardig dat
de Engelssprekenden een afscheiding duchten uit vrees
voor de machtige zuiderbuur,
de Verenigde Staten. Deze
zouden wel eens in de verie'iding kunnen komen, aan een
Afgescheiden Frans Canada
het lidmaatschap van de federatie aan te bieden en aldus stilaan de Canadese unie
te ontwrichten.
Overigens vormen de Engelssprekenden geen hecht
blok Van de 900.000 engelssprekende inwoners zullen er
volgens de jongste opiniepeilingen 20 % voor de autonomie stemmen en 70 tegen bij
10 onthoudingen. Ze maken
15 % van de totale bevolking
uit
De redenering ba, de engelssprekenden, die ja stemmen
komt doorgaans hierop neer,
dat een autonoom Quebec
een sterkere onderhande-

lingspositie zal innemen tegenover Ottawa dan nu wanneer het er zal op aankomen
het volwaardig Ikimaatschap
te hernieuwen. Dit is o.a. de
mening van oud-minister en
gedeputeerde Kevin Drummond, die daardoor de toom
van zijn taaigenoten op de
hals haalde. Hij werd destijds
als een symtyool van de onderdrukking van de Franstaligen beschouwd. Nu verwelkomen ze de ex-verdrukKer
als een held, terwijl zijn taaigenoten hem voor verrader
schelden. Hij zal niettemin ja
stemmen, zijn vrouw zal neen
stemmen... En Drummond
leert nu Frans...
Het vergt in elk geval moed
om dergelijke stappen te wagen. Desondanks heeft nog
een aantal vooraanstaande
anglofonen het voorbeeld
van Drummond gevolgd.
Premier Levesque (door de
Engelsen 'de kleine Hitler'
genaamd) doet echter weinig
of niets om de Engelse verdeeldheid uit te buiten uit
vrees door zijn volgelingen
van kompromissen beschuldigd te worden. Op dinsdag
20 mei zullen we wijzer zijn.
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Na twee jaar werking

Taxistop bezuinigde
een half miljoen liter benzine
Taxistop is liften met deelneming
in de km-kosten van de bereidwillige automobilist Taxistoppers zijn aanvullend verzekerd
en hebben een speciaal kenteken
waarop ze afwisbaar hun bestemming kunnen noteren.
Dit nieuw soort liften bestaat op
16 mei a.s. precies twee jaar. In
het vooruitzicht van deze verjaardag organizeerde de vzw Taxistop bij haar 4.000 leden een
onderzoek en peilde hierbij naar
de motivaties, de gewoontes en
de ervaringen van de doorsnee
Taxistopper.
Wie?
Van de 4.000 Taxistoppers in België wordt de spits afgebeten door
de Antwerpenaars C30 % ) , gevolgd door de Oost-Vlamingen
(29 % ) ,
West-Vlaanderen
(17,3 % ) en Limburg (11 % ) . Ook
blijkt dat 90 % van het Taxlstoppubliek vooralsnog uit mannen bestaat
Verhoudingsgewijs wonen
de
meeste Taxistoppers (31 % ) in
kleine gemeenten met minder dan
10.(X)0 inwoners. Voor hen is Taxistop blijkbaar een nuttig alternatief voor het ondergeorganizeerde
openbaar vervoer van de niet-stedelijke gebieden. De gemiddelde

Taxistopper is 26 jaar oud en
91 % van de leden is jonger dan
35 jaar.
Opgesplitst in beroepskategorieën blijkt de grootste groep aangeslotenen studenten en scholieren (36 % ) te zijn, gevolgd door
bedienden, lagere kaderleden en
technici (23 % ) . Het onderwijzend
personeel is met 15 % vertegenwoordigd.
De gemiddelde Taxistop-wachttijd
bedraagt 10 minuten.
Het vrouwelijke geslacht wordt
niet vlugger meegenomen dan het
mannelijke...
De leeftijd van de autostopp)er
schijnt geen noemenswaardige rol
te spelen.
De aangeboden bijdrage om mee
te rijden wordt in 55 % van de gevallen, als een solidair gebaar,
dankbaar aanvaard.
Zo'n 64 % van de leden maken regelmatig gebruik van Taxistop (dat
is zo'n 63 dagen p)er jaar). De gemiddelde afstand bedraagt 47 km.
5 miljoen km
Jan Klüssendorf, de «uitvinder»
van «Taxistop», over de afgelegde
afstand en de gespaarde energie:
'Als je al die cijfers met elkaar in
verband brengt en je houdt er bovendien nog rekening mee dat

voor 41 % van de Taxistopleden
geen geschikt openbaar
vervoer
aanwezig is, kan je makkelijk berekenen dat gedurende twee jaar
Taxistop het aantal afgelifte km
zo'n 5 miljoen bedraagt
Aan een gemiddeld verbruik van
101 per 100 km levert dat, afgerond een half miljoen bespaarde liters beraine op.'
Een en ander maakt duidelijk dat
Taxistop, een behoorlijke bijdrage
kan leveren tot het bezuinigen van
energie. Zeker in verhouding tot
de geringe kosten en investeringen die een projekt als Taxistop
vergt
De organizatie maakt zich sterk
dat het rendement van de bereikte
bezuiniging, vele malen hoger ligt
dan dit van de peperdure energiebezuinigingscampagnes van de
overheid.
In het licht daarvan wordt het door
de vzw zeer spijtig genoemd dat
de overheid zo aarzelend en weinig toeschikkelijk is met echte
steun en samenwerking.
In ieder geval hoopt de vzw via
een inmiddels bij het Bestuur voor
Jeugdvorming ingediende aanvraag tot erkenning als Experimenteel Jeugdwerk, toch spoedig
aan de nodige middelen te geraken om haar werking degelijk te
kunnen verder zetten.

Vuistregels voor een milieu
vriendelijk autochauffeur
— Koop een auto om u te verplaatsen en niet als statussymbool
— De wagen moet aangepast zijn
aan de dagelijkse behoeften. Kleinere wagens verbruiken en verontreinigen minder, nemen minder
ruimte in beslag.
— Bedenk dat je auto een klein
chemisch fabriekje is, met de
voordelen... maar ook met de nadelen en gevaren.
— Laat je auto tijdig onderhouden en afstellen. De
goede
werking van carburator,
ontsteking en kleppen helpen om brandstof te besparen en zorgen voor
een goede verbranding of m.a.w.
voor minder schadelijke
uitlaatgassen.
— Wanneer de motor koud is,
laat je hem niet op hoge toeren
draaien. De handbediende
startklep (choke) duw je zo gauw mogelijk terug in. Bedenk dat rijden
met de choke open de produktie
van de uitlaatgassen
ongeveer
verdubbelt
— Laat de motor niet nodeloos
stationair draaien bij opstopping,
spooroverweg,
tankstation, e.d...
Als je maar even stilstaat zet je de
motor best niet af Het veelvuldig
starten verhoogt je benzineverbruik.

— Een automatische
schakeling
verhoogt het benzineverbruik.
— Vermijd nodeloze wrijving met
de lucht Neem het bagagerek
weg na gebruik. Vermijd tevens
remmende luchtwervingen,
sluit
tijdens het rijden dak en ruiten.
— De auto is een technisch produkt met bovenmenselijke
macht
het kan uit de hand lopen.
— Kinderen hebben geen begrip
van de snelheid waarmee u nadert, hou er rekening mee.
— Afgedankte olie giet men niet
in de riool
— De afgedankte wagen is geen
landschapsversiering.
— Versleten autobanden
horen

niet thuis in weiden, skx)tkanten of
andere verdoken stortplaatsen. Zij
kunnen gerekupereerd
worden.
— Vermijd overbelasting van de
wagen.
— Gebruik voor korte afstanden
de fiets of maak er een wandeling
van.
— Wees ervan bewust dat autorijden op zichzelf gevaren inhoudt
— Rij defensief niet offensief Viriliteit kan men anders bewijzen.
— Tracht zo weinig mogelijk alleen met de auto te rijden, organizeer uw verplaatsingen, neem iemand mee die dezelfde richting
uitmoet
(Un «Leefmilieu* maart-april 1980)

•k De
werkgroep
«Landschapspark Krekengebied», opgericht door de Koning Boudewljn Stichting, de Bond Beter
Leefmilieu Vlaanderen en het
provinciebestuur
van OostVlaanderen, organizeert op 7 juni
1980 een informatiedag waarin
het jirojekt «Landschapspark
Krekengebied» wordt toegelicht
De werkgroep bereidt de oprichting van een landschapspark in
het rKX>rden van de provincie
Oost-Vlaanderen voor. Op de informatiedag wordt aandacht t>esteed aan de algemene opzet
van landschapsparken en aan de
verschillende aspekten ervan.
Voor wie wil meedoen: om
10 u. 30 samenkomst in het p)rovinciaal domein «Puyenbroek» te
Wachtebeke, dia-montage over
het krekengebied, korte voordracht over «Wat is een landschapspark?»; om 14 u. rondrit
door het Krekengebied.
Wie meer wil weten en meedoen
richt zicht tot Landschapspark
Krekengebied, p/a Gemeentehuis, Verheyenplein te 2789 Verrebroek.
•k Wat er midden mei op de velden groeit en bloeit is voor de
meeste mensen een raadsel. Het
opgroeiend graan biedt allerlei
schakeringen van groen: is het
tarwe, gerst of haver of rwg wat
anders? Alleriei planten krijgen
een eigen uitzéht: b.v. bieten,
mais. De hoppe is haar klimronde
begonnen.
V W Westvlaamse Bergen inviteert voor een eerste veldwandeling te Westouter op zaterdag
17 mei. Afspraak om 14u. 30
stipt aan de wandeltKX>m op de
Neerplaats. We worden opgewacht door een paar landbouwers die ons van nat>ij laten zien
waar ze zelf naar kijken bij een eigen wandeling: de keuring van
het werk op een vrije dag. Dezelfde wandeling wordt dit jaar
drie keer overgedaan, zodat de
kans geboden wordt om te vergelijken: hoe de velden, het gewas, het landschap van seizoen
tot seizoen een ander uitzicht
hebben. Dit zijn de data van de
drie wandelingen vanuit Westouter: 17 mei, 2 augustus en 2 november.
Meer inlichting bij F. De Rynck,
VW
Westvlaamse Bergen,
Streekhuis Malegijs, 8948 Kemmel (057-44.47.10).
* De Verenigde Aktiegroe|3en
voor Kemstop (VAKS) gaven in
samenwerking met de Volkshogeschool EIcker-lc en het Daensaktiefonds een Dossier Interkommunales uit De goed gestoffeerde brochure (28t>lzJ is
verkrijgbaar op het sekretariaat

VAKS-Aktiekem, C^nsciencestraat 46 te 2000 Antwerpen.
* Het Vlaams Aktiekomltee tegen Atoomwapens CVAKA)
geeft een Vlaamse Vredeskrant
uit die te verkrijgen is \A\ Luc Duprez. Van Elewijckstraat te 1050
Brussel.
if Op zaterdag 31 mei Is er een
anti-atoommanjfestatie
te
Boom. Om 13 u. samenkomen op
het Zandplein.
•k Wie zijn milieubiblioteek wil
aanvullen krijgt daartoe meer en
meer de kans. Luchtverontreiniging door verwarming van gebouwen Is een rapport (68 bizj
van een onderzoek met Gent als
testgebied in de periode 19701977. Te verkrijgen bij de Ekon.
Hogeschool Limburg, Universitaire Campus te 3610 Diepenbeek.
Bij ACCO-Leuven verscheen Inleiding tot het milieurecht van D.
Soetemans. Het werd een overzichtelijk geheel van de wetgeving inzake leefmilieu. De studie
(270 bIzJ is vooral bedoeld voor
nieuwelingen in de behandelde
materie.
• De intemationale vakt>eurs
Evitec-Techniek in de milieubescherming ging dit voorjaar voor
de derde maal* door, opnieuw te
Ousseldorf. De Vlaamse stichting
Leefmilieu trok met zo'n 150 geïnteresseerden — wetenschapslui,
politk:!, bedrijfsleiders, ambtenaren, enz. — naar de vakt>eurs. Interesse blljkt>aar genoeg. Niet
minder dan AOO bedrijven steklen
hun produkten en bevindingen
tentoon. Slechts 4 Belgische bedrijven namen deel, daarvan één
met een zef ontwikkeld p>roduktTerwijl andere landen van jaar tot
jaar spitsvondiger worden in het
ontwikkelen van steeds betere
middelen ter bescherming van
het leefmilieu doen wij niet mee,
bijven wij afwezig. Deze magere
interesse kan natuuriijk op verschillende manieren uitgelegd
worden. Feit is dat deze passieve
houding ons in de toekomst
zwaar zal aangerekend worden I

* Wie meer wil weten en/of meewerken aan Taxistop, het aanvullend
openbaar
vervoer,
schrijft naar Taxistop, Ondertjergen 51 te 9000 GerA. of telefoneert 091/23.80.73.

— De auto heeft zijn beste rendement bij twee derden van het maximaal toerental Hou hiermee rekening bij het schakelen en de
keuze van uw kruissnelheid.
— Het rijden met een regelmatige
snelheid spaart benzine en gezondheid.

15 MEI 1980

W I J ll/i

Zomaar een persbericht: 'Tijdens een verkiezingsmeeting
in Philadelphia zei president Carter gekant te zijn tegen
investeringen door de multinationale
petroleummaatschappijen in de steenkolenmijnen, en
zeker tegen de overname van de steenkolenputten door
die olietrusta. De Amerikaanse president stelde voorts
vast 'dat de olie-industrie volop bezig is zich meester te
maken van kolenmijnen, van uranium-gronden en van
oliehoudende leisteen'. Hij zei 'persoonlijk gekant te zijn
tegen dat soort expansiedrang'. De VS-president Carter
kan het in volle verkiezingsperiode natuurlijk allemaal
best weten.
Maar gelukkig zegt hij het ook allemaal om-god-weetwelke-reden. Hij zegt luidop dat de olie-multinationals
voor geen kleintje vervaard zijn. En, hij heeft het bij het
rechte eind! Jimmy Carter weet immers beter dan wie
ook in het Europees avondland dat in de komende jaren
op wereldvlak zal gevochten worden om de exploitatie
van toekomstrijke energiebronnen.
In een rapport 'Kolen - brug naar de toekomst' hebben
zopas een veertigtal gezaghebbende energiedeskundigen
uit achttien landen hun energie-miezerige voorspellingen
op papier gezet Daaruit blijkt vooral dat de steenkool de
rol van belangrijkste energieprodukt In de komende jaren
onvermijdelijk zal overnemen van de aardolie. De
oliesjeiks zullen dan wel spoedig procentueel uitdrogen
en de fiskus zal zijn olietaksen om staatswil meteen
dienen te substitueren door het opdrijven van de prijs
van steenkool. Geen bemoedigend vooruitzicht voor die
energiebezuinigers die tot nog toe ondanks rijkelijk (door
de staat) gesubsidieerde publiciteitscampagnes bleven
zweren bij het zwarte goud.

-f
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Het nieuwe
st eenkool tildperk
Energierijk overleven...?
Het Icon
Met steenicooi,
en andere niet-nulcleaire bronnen
•U-^<-'

zus en zoveel studierapporten,
zijn nu onderhand wel biezonder
scherp afgelijnd. De prognoses
zijn onheilvoorspellend: tussen
'85 en '95 wordt een algemeen
energietekort verwacht Voornamelijk een tekort aan olieprodukten, waarvoor de vraag nog
steeds stijgt Een energiekrisis
zonder weerga mag binnen dit en
vijf jaar verwacht worden (85 is
de krisismijlpaal). Inmiddels blijven we droevig opgeschept met
de generatiebesmettende kernenergie waarvan we het uiteindelijk leed nauwelijks kunnen onderkennen. Gesteld wordt dan —
al evenzeer in zus-en-zoveel studierapporten — dat alternatieve
energiebronnen nog onvoldoende ontwikkeld zijn om op halflange termijn operationeel te worden. Eén van de redenen heet
dan dat massale financiële middelen worden gemvesteerd voor
de research in de nucleaire sektor, en in het biezonder voor de
kernsplitsing. Die verkeerde
energie-investering, die blijkens
de voorliggende regeerteksten
alles-behalve-ingrijpend gewijzigd wordt, is van aard om onze
samenleving in de komende jaren arm te maken aan energierekeningen. Toch is er een behoorlijk alternatief: kernfusie bijvoorbeeld die al evenzeer (zoals VSpresident Carter liet verstaan)
krampachtig verhinderd wordt
om exploitatierijp gemaakt te
worden. En, het onderzoek naar
Terzake is de regeringsverkla- zonne-energie wordt al evenzeer
ring-in-spe gebruikelijk biezon- internationaal op een laag gesubder vaag: 'De maatregelen die sidieerd pitje gehouden te wornodig zijn voor een vermindering den. Het door geen enkele invan de energierekening moeten stantie omstreden alternatief is
worden toegespitst op drie dan op korte termijn hoedanook:
herwaardering van de steenkohoofdgebieden:
— afremming van het verbruik lenmijnen.
van alle energievormen;
Waar is het Zwartberrgdrama
— beroep op alle ekonomisch
goed voor geweest? Onlangs
rendabele energievormen, met
stelde de vriendenkring Zwartinbegrip van substituties;
berg-Limburg dat meteen 5.000
— ontwikkeling van nieuwe en arbeidsplaatsen kunnen vrijgevernieuwbare energiebronnen. maakt worden door het ekonoOm onmiskenbare makro-ekono- misch rendabel openen van een
mische redenen dient de afrem- nieuwe kolenmijn, en door de
ming van alle vormen van ener- chemische valorisatie van steengie als prioritair te worden be- kolen. Laboratoriumdirekteur Joschouwd'.
seph Schopping van het EuroDe ministrabelen hebben, bijna pees navorsingscentrum lichtte
tien jaar na de fel-bekritizeerde terzake zeer konkrete realizeerClub van Rome, ontdekt dat er bare plannen toe. De VU-argrenzen zijn aan de ontwikkeling beidsraad van Limburg stelde
van onze utopische groeimaat- reeds in november 77 dat de
schappij. En, zij schromen er zich steenkoolproduktie dient verniet voor om terug te gaan naar dubbeld te worden tot 12 miljoen
de energierijke, maar nog niet zo- ton, en dat dank zij een rechtlang geleden afgeschreven ko- vaardige gewaarborgde prijs de
lenbronnen- De grenzen-aan-de- verkwistende steenkoolsubsigroei, zoals het belerend heet in dies niet meer nodig zullen zijn.

Vorige dinsdag blokletterde zowaar de Financieel-Ekonomische
Tijd: 'De Wereld moet zich voorbereiden op een nieuw steenkooltijdperk. Zes tot 8,5 miljard
ton is nodig in het jaar ZOOO: En,
deze gezaghebbende financieelekonomische krant schreef onder meer: 'Zelfs bij een minimale
groei van de wereldekonomie zal
het nodig zijn op zeer grote
schaal steenkool als energiedrager te gebruiken'. Voorts lichtte
de krant uit het rapport van de
energiedeskundigen: 'Nationale
en internationale akties zijn nodig om alle betrokken partijen
'ervan te overtuigen dat steenkool een essentiële rol in de toekomstige energievoorziening te
vervullen heeft'.
De regering-in-aanmaak van dit
land houdt er ook wel een energierijke zienswijze op na: «Verantwoordelijk voor het onevenwicht op de betalingsbalans zijn:
De enorme verhoging van de
prijzen van de ingevoerde energie, met de ermee gepaard gaande ruilvoetverslechtering.
Het onevenwicht van de openbare financiën, en dies meerDus zeker, en vooral, de slechte
energiekonsumptiegewoonten
van jan-en-alleman in dit land.
De vermindering van de energierekening staat bovenaan op de
lijst van bezuinigingsmaatregelen die de sexpartiteregering
zich zou voornemen.
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Nieuwe kolenmijn in Limburg?
Vorig jaar, omstreeks maart, organizeerden de mijnwerkers van
het Noodkomitee Maaskant en
de Vriendenkring ZwartbergLimburg een 24-uren verwittigingsstaking. Eén van de eisen
was ondermeer het bekomen van
een toelating voor de ontginning
van het steenkoolveld gelegen
onder het industrieterrein van
Lanklaar.
De daaruit volgende kontakten
met de heer Willy Claes, Minister
van Ekonomische Zaken, hadden
tot resultaat dat er gelden vrijgemaakt werden voor een aantal
verkenningsboringen in het Kempens Bekken, opdat men de onbekende ondergrond beter zou
leren kennen.
Deze boringen zijn ten volle verantwoord, als men weet dat enerzijds één van de laatste boringen
in de Kempen dateren van voor
1924, en dat anderzijds maar
30 <Vb van de reserves in de Kempen gekend zijn. In 1948 heeft
men wel nog enkele boringen uitgevoerd in de concessie RotemNeeroeteren (nl. 110-113-117). De
koncessie
Rotem-Neeroeteren
behoort echter niet tot deze van
de <K.S.».
In het laatste kwartaal van vorig
jaar werd de Brusselse firma Foraky belast met de uitvoering van
deze verkenningsboringen. Een
eerste boring (september 79) te
Winterslag (Schemmersberg), tot
op een diepte van 805 m, leverde
geen gunstig resultaat op (1,5
meter steenkool op een doorboorde oppervlakte van 300 meter).
Bij een tweede boring op het
grondgebied Dilsen (Koeweide)

stuitte men op veel steenkool. Op
600 meter stuitte men reeds op
zeer veel kolenlagen en dit tot op
een diepte van 1027 meter (25
meter steenkool — lagen die
explolteerbaar zijn — op een
doorboorde oppervlakte van 400
meterJ

werd het steenkoolterrein door
een andere formatie dan door de
formaties uit het Krijt overdekt, namelijk door gesteente van Jura,

Het zijn kolen met een hoog percent vluchtige bestanddelen (42 a
43 %), uiterst geschikt tegenover
Kelchterhoef.
Het vinden van steenkool In dit gebied Is van groot belang voor de
kolenexperten, omdat men in de
huidige planning dit gebied als een
kolenarm gebied beschouwde.
Daarenboven blijken de tot nu toe
gevonden kolenreserves dezelfde
te zijn als de lagen In de koncessie
Rotem-Neeroeteren, die geen eigendom Is van de Kemjaense
Steenkolenmijnen.
Indien de resultaten van de overige twee boringen ook een gunstig
resultaat opleveren (hetgeen te
verwachten valt) dan is er voor de
kolenmijn van Eisden een nieuwe
bloei aangebroken. Het zou een
produktleverhoging betekenen tot
5 a 6.000 ton per dag; hetgeen de
tewerkstelling volledig ten goede
komt
Nochtans kan men in de Maaskant
een nieuwe kolenmijn openen!
Inderdaad, er werden omstreeks
1948 drie boringen uitgevoerd in
de koncessie Rotem-Neeroeteren
(nl. 110-113-117).
Deze boringen hebben twee zeer
belangrijke feiten doen kennen:
— in het afgeboorde gebied zijn
er geen rode gesteente gevonden.
Rode gesteende: in het Noorden

ontginning aldaar momenteel onmogelijk is.
— de doorboorde steenkoollagen zijn elders onbekend om de
eenvoudige reden dat zij hoger
voorkomen en dus jonger zijn dan
de steenkoollagen In het huidige
ontginningsgebied.

— het bedoelde steenkoolveld
kan van Eisden uit niet ekonomisch ontgonnen worden wegens
de te verre afstand (vervoer);

Dit nieuwe steenkolenveld is zeer
rijk aan ontginbare steenkool. Het
aantal ontginbare lagen is groter
dan het aantal dat voorkomt in de
zone van Genk, die voor het ogenblik ontgonnen worden door de
.K.S..

— de toepassing van de modernste technieken, zou een niet te onderschatten
psychologische
weerslag hebben op het mijnpersoneel;

Vandaar dat sinds 1948 een nieuwe koncessie werd toegestaan.
Was deze ontdekking 10 jaar eerder gebeurd dan had men dit kolenveld zeker ontgonnen.

Trias en Pem ouderdom, heden
door 9 boringen gekend. Zij worden voortaan door «Rode Gesteente» betiteld.
De basis van deze rode gesteente
duikt naar het Noorden met een
grotere helling dan deze van het
Krijt, zodat het er onder liggende
steenkoolterrein op zulkdanige
diepte komt te liggen dat bij gebruik van de huidige technieken

Wat de rijkdom aan steenkool betreft kunnen wij volgende feiten
vaststellen: boring 110 bevat
2,67 m steenkool op lOOm, 113
bevat 224 m steenkool en 117 bevat 3,21 m steenkool, wat een gemiddelde uitmaakt van 2,71 m
voor 100 meter.
Nochtans menen wij dat men
spoedig een kaart zou moeten samenstellen die de exacte ligging
van dit steenkolenveld weergeeft
verdeeld In de verschillende panelen, waarvan de normale breuken
de grenzen omlijnen.
Eens de ligging der panelen met
zekerheid gekend, kan men overgaan tot de keuze voor de plaats
van de inplanting van de schachten.
Een nieuwe ontginningszetel In de
omtrek van deze boringen biedt
verschillende voordelen:

— een hoog rendement omdat
de ontginningen centraal gebeuren rond de schachten;

— ondergrondse vergassing is
absoluut te verwerpen voor dit
steenkolenveld. Dit zou een grote
verspilling betekenen! Deze techniek moet voorbehouden blijven
voor de gebieden waar het steerv
koolveld zeer diep gelegen is. Zoals onder andere onder de rode
gesteente.
Immers, reeds in 1975, schrijft ons
de toenmalige kabinetschef van
de Minister van Ekonomische Zaken, na kontakten met het kabinet
van de Koning: «ten noorden van
de koncessie van Eisden (in de
streek Rotem-Neeroeteren) wordt
een vlamkoolveld aangetroffen
waarvan slechts een klein gedeelte vanuit de mijn van Eisden zou
kunnen Ijereikt worden; voor de
volledige ontginning ervan zou er
een nieuwe zetel moeten opgericht worden.»
Wij vragen dan ook met aandrang
dat een kleine groep specialisten
(mijnbouwkundigen en geologen)
zou samengesteld worden, zodat
men met de planning voor de
bouw van een nieuwe kolenmijn
kan beginnen.

DRINGEND GEVRAAGD

• • •

In het kader van een planning over 30 jaar voor de
Limburgse Steenkoolnijverheid vraagt de vriendenkring Zwartberg met aandrang:
— een aantal verkenningsboringen in het Kempens
Bekken;
— de noodzakelijke uitbouw van de geologische
dienst van de «KS-»;
— de onmiddellijke opheffing van de koncessiegrenzen;
— nieuwe
investeringen
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opdat men noodzakelijke
werken zou kunnen uitvoeren, zoals ondermeer: afdiepen van schachten en bouw
van
een
verluchtingsschacht te As;
— een personeelspolitiek
waarbij de aanwervingsmodaliteiten vrij door de direkteurs van de zetels kunnen
bepaald worden;
— meer zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid voor
de verschillende zetels;
— de uitbouw van de geologische dienst in Limburg.
De onmiddellijke samen-

stelling van een kleine
groep specialisten (mijnDouwkundigen en geologen)
voor de uitwerking van de
planning voor de bouw van
een nieuwe kolenmijn te Rotem-Neeroeteren.
De aanvatting van een studie betreffende de mogelijkheden en de vestiging van
een steenkoolverwerkende
fabriek in Limburg. Dit zowel
voor de chemische valorizatie als voor een cokesfabriek en een elektriciteitscentrale.
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De grabbelton
^m
Vri|dag — De BRT 1 -avond is geheel gewijd aan de film
^ ^
Eerst 18 er de Amenkaanse lichthumonstische film Dol^ J
lars (The HeisO van Richard Brooks (1971) met Warren
^"^
Beatty, Goldie Hawn en Gert Frobe In deze persiflage op
de stoeremannen-politiefilm en op het sterk overroepen uitgangsleven in Hamburg, heeft een veiligheidsexpert (Warren Beatty) in
een Hamburgse bank een geraffineerd veiligheidssysteem geïnstalleerd HIJ vindt dat hij uit de zaken die hij weet en kent b)est wat
meer profijt mag halen dan wat hem via zijn salaris toebedeeld
w o r d t In het filmmagazine van de onlangs — terecht — gelauwerde Roland Lomme, Première-magazine, zit een uigebreid portret van de Franse filmkomiek Louis de Funès

«

Zaterdag — Bij de miskleunen De Kollega's, Paradijsvogels, Gongshow, Doelwit Olympische Spelen, enz. allemaal «produkten» die ons een beeld geven van het niveau
van sommige dikbetaalde BRT-medewerkers, moet er
eentje bijgevoegd worden Kolderbrigade. En dat vinden wij biezonder spijtig, omdat wij erop hadden gerekend dat Roman Deconinck met zijn ervanng als akteur, regisseur en auteur en met zijn
bekende seneuze aanpak, deze reeks boven het BRT-niveau zou
hebben gehaald Dat blijkt hem echter met te lukken En wat wij
dachten, namelijk dat Leo en Martin hem hierbij een steuntje zouden geven, bewijst hoe naïef wij wel zijn Integendeel, zij drukken
zwaar op de reeks Het verleden heeft ons geleerd dat smeekbeden tot de BRT-mensen gencht om een reeks af te voeren, het tegenovergestelde effekt hebben Die ervanng weerhoudt ons ervan nogmaals dergelijke wens te uiten Een gemakkelijke en althans een veel veiliger metode om aan degelijke programma's te
komen is ze kant en klaar te kopen En soms zit je dan wel goed
Z o bij voorbeeld met de Amenkaanse reeks TV-films Weekendfilm. Een reeks die er mag zijn En zeker de aflevenng van vandaag IS waard aangestpt te worden In Vlucht 401 antwoordt niet
(Crash of Flight 401), met een schare akteurs die in de wereld van
film en TV hun sporen al hebben getrokken, gaat het over een
hardnekkige detective die het ongeluk onderzoekt dat een vliegtuig net voor het landen op het vliegveld van Miami overkwam
^m
Zondag — W e waren al gewoon geworden aan matte
^Êm
TV-zondagavonden op alle netten Vandaag breekt de
^
J
BRT met die gewoonte In de late namiddag zijn er twee
^••^
interessante sportreportages de legendansche wielerwedstnjd Bordeaux-Parijs en de autorenwedstnjd De Grote
Prijs van Monaco voor Fomule 1-wagens De avond wordt gevuld door een toneelbewerking van Yvonne Keuls van haar eigen
pakkende roman Jan Rap en zijn maat, opgevoerd door het Mechels Miniatuur Teater, met muziek van Cassiopeia Het stuk handelt over jongeren in een opvangtehuis, over de sociale werkers
en de opvoeders Met Heddie Suis, Tuur de W e e r t Jaak van Assche, Mandus de Vos, Manu Verreth De liefhebbers van country
muziek komen uitgebreid aan hun trekken op Nederland 2 CTrosnamiddag) Internationaal Country Festival. Met o a The Bellamy Brothers, Commander Cody, Emmylou Harris en Joe Sun
« M a a n d a g — In Wikken en wegen, de konsumentenrubnek van de BRT, zitten o a A u t o t e s t Toyota Ctorolla en
Vakantie zonder zorgen. Tennis en romantiek, tw/ee zaken die tegenwoordig dik in de markt liggen (als 't maar
geld opbrengt) De tennisparen Chns Evert/John Lloyd en Bjom
Borg-Manana Simionescu spelen voor een pot van zomaar eventjes 30000 dollar Een pronostiekje Borg/Simionescu winnen
Hun notenngen moeten nog stijgen Z o wil het de Internationale
Tennis Wereldbank (Ned 2) Een van de figuren die ons bijgebleven zijn uit de reeks Roots is Chicken George, gestalte gegeven
door de talentnjke zwarte akteur Ben Vereen. Nadien zagen wij
hem zijn talenten etaleren in de Muppet Show en in enkele TVfilms Z D F brengt een uitgebreide show rond deze klasse-showman.
^m
Dinsdag — Vele mensen lijden aan allerlei huidziekten,
^ k
vervelende kwalen waartegen nog maar weinig afdoende
^
1
middelen werden gevonden Zal ik es wat vragen dok^ ^
ter? het medisch magazine van BRT 1 gaat over dermatokjgie de medische wetenschap van de huidziekten ekseem, zonnebrand, huidkanker, infektueuze huidzieken, enz- BRT 2 brengt
de Franse psychologische film Barocco van André Téchiné
(1976), met Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, Jean-Claude Bnaly,
Claude Brasseur Onder druk van zijn liefje Laure laat de ex-bokser Samson zich bepraten om een getuigenis af te leggen waardoor een politicus bij een verkiezingscampagne gekelderd zou
worden De politcus van zijn kant biedt hem ook geld om te zwijgen Dat nemen de sensatejoumalisten met wie hij kontakt heeft
met ZIJ laten Samson uit de weg ruimen door een doder die sterk
op Samson gelijkt Laure identficeert de doder met haar vermoorde geliefde en draagt haar liefde op hem o v e r „
^m
Woensdag — Spanning in de Euroepse voetbalwereld
^ k
terugwedstrijd in de finale om de UEFA-beker Eintracht
W 1 Frankfurt—Borussia Monchengladbach (heenwedstrijd
^ ^
3—2) Wie zal het h a l e n ' Het belooft een verbeten stnjd
te worden Verlengingen zijn best mogelijk BRT 2 brengt de beklemmende film Kukluxklan (Storm Waming) van Stuart Heisler
(1950) met Ginger Rogers, Ronald Reagan, Dons Day De film
gaat uiteraard over de onzinnige, vaak bloedige praktijken van
duistere groepen in Amenka In Walhalla (Radio Hilversum 3,
23 u 02, KRO) wordt Raymond van het Groenewoud ten voeten
uit geportretteerd De KRO-aankondiging luidt als volgt Een portret van Raymond van het Groenewoud, door de cntici gezien als
het grootste Nederlandstalig rocktalent
^_
Donderdag — O m BRT 2 start de reeks Spel zonder
^ k
grenzen, waarvan de eerste aflevenng in Antibes plaats^ ^
vindt Tema van de spelen uiteraard de wijn Voor België
^ • ^
speelt Waremme Over de zowel door katoheken als door
kommumsten welbekende uitspraak Wie niet werkt, zal ook niet
eten, orgamzeert NCRV een twee uren durend gesprek met kijkers in de studio, werklozen, jongeren, gepensioneerden, deskundigen en betrokkenen (Ned 1) A R D sluit het programma af met
een grondige dokumentaire over de met schatten gevulde Musea
van het Vatikaan.
^^^
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Vrijdag
BRT 1

Magazine van zender Wales en regionaal nieuws — 18 40 Nieuws en
regionale magazines — 2150
Points of view (tv-kntiek) - 2200
Nieuws - 2225 Starsky & Hutch
(fJ — 2315 Regionaal magazine
en nieuws — 2350 Voetbal
(Noord-lerland—Schotland)
—
035 The syndicate (film)

lente) — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 44 Les inconnus de
19 h 45 (spel) - 2 0 0 0 Nieuws —
2030 Numero un (show) — 21 35
Columbo (fJ - 2300 Tele-foot 1
(sportreportages)
—
0000
Nieuws

BBC 2

2000 Nieuws — 2035 Les cinq
dernieres minutes (fJ — 2205 Vanete James Brown 2300 De oudste jungle ter wereld, Maleise
(dokJ - 2330 Nieuws

14 00 Schcjoltelevisie - 18 00 Dne
kinderen en een chimpansee (fJ
— 1815 Klem klem kleutertje —
1830 Open school (EHBO)
1900 Reizen naar het onbekende
(dokJ — 1930 Lachertjes (kortfilms) - 1945 Nieuws - 2015
Dollars (film) - 2210 Premieremagazine — 23 (X) Nieuws

1515 Paardenrennen (reportage)
— 19 55 Ex-vnjwilligers van Spaanse Burgeroorlog vertellen belevenissen — 2025 Nieuws — 21 30
Vikings" (dok) - 2240 The unborn (tv-spel) — 2345 Aktualiteiten — O 30 The outer limits (SF-fJ

BRT 2

ITV

2015 De Muppets - 2040 Cowboys International Oive optreden)
- 2110 Dag aan dag - 21 40
KTRC-kruispunt

1030 Ochtendmagazine — 1400
Nieuws en regionaal nieuws —
15()0 Middagmagazine — 1845
Nieuws en regionaal magazine —
1930 Tips voor tnps op het platteland — 23 00 Nieuws en regionaal
nieuws — 2355 Opinions unlimited - 005 Soap (fJ - 035 The
Man Who Couldn't Say No (film)

RTB 1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1955 A
suivre (Info) — 21 15 Moulin Rouge (film) — 2310 Nieuws

RTB 2
1955 Vendredi Sports (Sportmagazine) — 21 05 Le pont de mon
pere (tv-film) - 2200 Nieuws

Zaterdag

NED 1
18 55 Nieuws — 18 59 Eerste hulp
voor olifanten (natuurdokJ —
1923 Op volle toeren - 2030
Onze ouwe (fJ — 21 35 Nieuws.
— 21 55 Gesprek met de ministerpresident — 2205 TV-pnve —
23 00
Humanistisch
verbond
(Dood-normaal) — 2335 Nieuws.

NED 2
1855 Nieuws - 1859 Het huis
aan de bosrand (f) - 2000
Nieuws — 20.27 Kwistig met muziek (vanete) — 21 45 James Hernot (fJ - 2235 Hier en nu 2315 Dr C Rijnsdorp over lage
zon lange schaduwen — 2330
Nieuws

LUX.
2000 Sauve qui peut (fJ - 21 00
La machine a explorer le temps
(SF-film)

F 1
1857 Henn Amouroux raconte mai
juin '40 — 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 1944 Les inconnus
de 19 u 45 (spel) - 2000 Nieuws
— 20 30 La pretentaine (teater) —
2235 Expressions (reportage) —
2345 Nieuws

A 2
2000 Nieuws - 2035 Sam et
Sally (fJ - 21 35 Apostrophes 22 55 Nieuws — 23 02 Les enfants
tembles (film)

F 3
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Citizen Shaw (reportage)
— 21 30 L'lmaginaire en campagnes (fJ - 2225 Nieuws - 2245
Mantiem magazine

ARD
1615 dok over Eskimo's - 1620
Die Preien des Nordens — 1705
Country & Westem-muziek —
1750 Nieuws — 2000 Nieuws —
2015 Die Zurcher Verlobung
(film) - 2325 Der Chef (fJ 0010 Nieuws.

ZDF
1820 Western von gestern —
1900 Nieuws — 1930 Auslandsjoumal — 2015 Aktenzeichen
XY. ungelost - 2115 Bedreigde
koraainffen (dokJ
2200
Nieuws — 2220 Kultureel magazine — 23 05 Aktenzeichen XY ungelost (Resultaten) - 2315 Rafferty und die Wilden Madchen) —
0040 Nieuws

BRT1
1530Dagaandag - 1 6 0 0 D e v a l lei van de adelaars (film) tot 1715
- 18 00 Ernilie (stnp) - 18 05 Disneyland (tv-film) - 1850 Boeket
— 1945 Nieuws — 2010 Kolderbngade (fJ — 2045 Terloops. —
21 30 Vlucht 401 antwoordt niet
(weekendfilm) — 2305 Nieuws

F3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Special Cannes (reportage) — 21 30 La collection (teater)
— 2235 Nieuws

BBC 1
1155 Golf (reportage) - 1430
Sportnamiddag — 1810 Nieuws
— 1825 Rolf Hams on Saturday
(show) - 1855 The Harlem Globetrotters (reportage) — 1920
The Long Duel (film) - 21 15 Val
Doonican show — 2250 Nieuws
en sportreportage — 2345 Gevaneerd magazine

BBC 2
1545 Curtain up (filnrO - 2345
Nieuws — 2350 Return Call to
Brass Tacks - 005 Cape fear
(film)

ITV
1340 Sportmiddag (paardenrennen, worstelen, voetbal) — 1805
Nieuwa — 2000 Home Intematonal Championship — 21 00 Slaynde (tv-film) — 2300 Genesis Catastrophe (tv-film) — 23 25 Nieuws
en regionaal nieuws — 23 35 The
Barry Westwood Talkabout

NED. 1
15 30 Nieuws — 15 32 Jan de muzikant (programma) — 1535 Een
koning in vermomming (bijbelstnp)
— 1545 De kleine pinguïn (fJ —
1600 Tjorven and Skrallen (jeugdfilm) — 1850 Emilie (stnp) —
18 55 Nieuws — 18 59 Daar vraag
je me wat (info) - 1940 De Willem Ruis show — 21 35 Nieuws. —
21 55 De alles is anders show
(info) — 2255 Shirley Bassey (reportage - koncerO — 2350
Nieuwa

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 J J de Bom
V/H de kindervnend - 1925Dick
Turpin (fJ — 2000 Nieuwa —
2027 Twee voor twaalf (kwis) —
2110 The fleet street mystene (fJ
— 2200 Achter het nieuwa —
2230 George en Mildred (fJ —
2255 Voetbal '80 — 2325 Simon
Carmiggelt vertelt
— 2345
Nieuws - 2350 Studio Sport

RTB1
1910 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930Nieuws - 1955Le
jardin extraordinaire (natuurdokJ
— 2025 Une biWe et un fusil
(western) — 2210 Risquons tout
(spel) — 2305 Nieuws

ARD
2015 bebe unter Geschaftsaufsicht (tv-spel) — 21 45 Nieuwa —
2205 Talentschuppen (show) —
2250 AbgekartetesSpiel (film) —
0010 Nieuws

ZDF
1510 Der Weg nach Norden
(jeugdfilm) — 2015 Fantomas (f J
- 21 40 Nieuws - 21 45 Das aktuelle Sport-Studio - 2315 Der
Kommissar (fJ - 0015 Nieuws

D3
1915 Sport im Westen - 1955
Regionaal nieuws
— 2000
Nieuws — 2015 Cyrano de Bergerac (balleO - 21 50 Spur m die
Vergangenheit (tv-film)

D 3

LUX

1945 Regionaal nieuws — 2000
Nieuws — 2015Streit-Zeit(dok)
- 2115 Gott und die Welt 2145 Argernisse - 2200 Roots
(fJ — 2300 Kultur und Wissenschaft — 2345 Nieuws

1900 Nieuws — 1930 Aventures
des hommes (dokj - 2000 Un silencieux au bout du canon (film) —
21 45 Filmmagazine - 2215 Rendez-vous avec ia peur (film)

BBC 1

1857 Mai-juin 40 d'un pnntemps
tragique (relaas over een tragische

1400 Middagmagazine — 1620

A2

F1

Zondag

ZDF

1200 La Singla (p<
Spaanse flamenco
1500 Voetbal eer
job*? Een droomjc
1900Nieuws - 19
spektiven — 19
(film) - 2058 Nie
Jesu Hochzeit (op
Nieuws en sport

D 3

1945 Sport im We
Regionaal nieuws
Nieuws —2015 As
Femrohr (dok J — 2
studio

F1

1925 Magazine o
2000 Nieuws —
(film) - 21 55 Nie
daags muzikaal te<
Nieuws

A2

2000 Nieuws — 2
(fJ-2130Unhom
(dok) - 2^05 Pi
(Claudine Massol)
menade du marai'
stuk) — 2300 Nie

F3

21 25 Nieuws - 2
FR 3 (violist Isaac J
La pette chocdatai

LUX.

1730 Je reviendi
(film) - 1902 N I
— 2000 La pebte
praine (f J - 21 00
Bounty (film)

BBC 1

1425 Het leven
(dokJ - 1 4 5 0 Nie
middag - 1905E«
lie in de Schots
(dokJ - 21 05 C
roof (film) - 231Ï
tualiteitenmagazine

18
BRT 1

BBC 2

1000 Euchanstievienng vanuit
Moorsele — 11 00 Konfrontabe
(debat) — 12 00 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1500 Sesamstraat (fJ — 1525 Robin Hood Jr
(jeugdfilm) — 16 25 Doelwit Olympische Spelen (speD — 1710
Wielrennen Bordeaux-Panjs (reportage) — 1830 Emilie (stnps)
— 1835 Autorennen (de Grote
Pnjs van Monaco) — 1905Toensme '80 — 1945 Nieuwa - 2000
Sportweekend — 2030 Jan Rap
en zijn maat (teater) — 2300
Nieuwa

NED. 1
1900 Nieuws — 1905 Alleen op
de wereld (fJ - 1930 Vera Betha
violiste (portret) — 2010 Wie van
de dne (spel) — 20 40 Lenny Kuhr
(portret) — 2110 Dokter Enka
Wemer (fJ — 22 05 De macht van
het kleinste (dok over chips) —
2300 Nieuws

v

1945 Nieuws —
edge of existance
Nieuws en boekeni
Chelsea bloemenc
Politcs (tv-speü nen G P van Mon
portage)

ITV

1005 Alternabev
(dok) - 1300 Ak
zine - 1520Batti(
te (film) - 1730 [
(natuursene) —
stromingen in de gi
—1900 Nieuws — 2330 Kulturee
030 Sidestreet (f:

NED. 2

BRT 1

1530 Nieuws - 1535 International country festival — 1615 Charlie's angels (fJ - 1800 Studio
Sport 1 — 18 30 Emilie (tekenfilm)
- 1835 Afnkanen (dokJ - 1920
Studio Sport 2 - 2020 Klem
(info) — 2030 Humanistsch verbond - 2035 Nieuws - 2040
Op hun pik getrapt (Koot en Bie)
— 2200 De meester en de reus
(musical) — 2310 Nieuwa

1400Schooltelevi!
lie (stnp) - 180
naar de apenplai
1830 Open scho<
mee - 1930 Ki
19 45 Nieuws — '
bel - 2100 Pe
21 55 Wikken en '
Nieuws

RTB
1200 Faire le point (debat) —
1300 Nieuws - 19 30 Nieuws 1955 Zygomaticorama (vanete)
— 21 15 Le soleil des loups (f) —
2230 Nieuws

ARD
1000 Europa kommt von Osten
(dokJ — 17 45 Vakantie op zijn Japans (dokJ — 2000 Nieuws —
2015 Taugenichts (tv-spel) —
21 50 Nieuws - 21 55 Werken in
een kerncentrale (dokJ — 2240
De Duitse socialistische pers m
moeilijkheden — 2325 Nieuwa

RTB 1

20 00 Le bon et les
— 2300 Videogr
Godard (kortfilm)

RTB 2

1955 Wallonië ii
Duits-Belgie) —
Temple (reportage
kaal programma
— 2220 Lundisp

NED 1

1850Emilie(strip)
— 1859 De avoi
hoe (fJ - 1925
kaart op de eersti
2015Gunsmokei
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.a Singia (portret van een
ie flamencodanseres). —
\/oetbal: een droom? Een
:en droomjob? (dokj —
lieuws. — 19.10 Bonner peren. 19.30 Ladykillers
- 20.58 Nieuws. - 21.00
Hochzeit (opera). — 21.50
3 en sport

Sport im Westen. — 19.55
aal nieuws. 20.00
3. — 20.15 Astronomie ohne
hr(dokJ. - 21.00 Auslands-

Magazine over dieren. —
Nieuws. - 20.30 Oscar
— 21.55 Nietzsche (hedenmuzikaal teater). — 23.17

^Jieuws. - 20.35 La Taupe
21.30 Un homme, un chêteau
— 22.05 Par elles-mémes
ine Massol). - 22.30 La prole du marais (kort toneel— 23.00 Nieuws.

•vJieuws. — 21.40 Linvité de
t/lolist Isaac Stem). - 22.35
jte chocolatière (film).

Je reviendrai a Kandara
— 19.02 Nieuwsmagazine.
30 La petite maison dans la
(f J — 21.00 Les révoltes du
i (film).

1

Het leven bij het strand
— 14.50 Nieuws en sportnag. — 19.05 Een adellijke famide Schotse Hooglanden
— 21.05 C^t on a hot tin
Hlm). — 23.15 Nieuws en akitenmagazine.

zegen komt van boven (fJ. —
21.37 Nieuws. - 21.55 Wat heet
beter (alternatieve geneeskunde).
- 22.30 Rondje teater. - 2325
Nieuws.

19.55 Voetbal (Uefa-beker)
22 00 Nieuws. - 2220 Arts-Hebdo
(kunstrubriek).

NED 2

ARD

18.55 Nieuws. - 18.59 Doctor
Snuggles (strip). — 19.05 Avro's
toppop. - 20.00 Nieuws. — 2027
Dokter Erika Wemer (fJ. - 22.10
Frans op z'n Bnjsse. — 2Z15 Televizier magazine. — 2225 Tennis
(reportage). — 23.50 Nieuws.

20.00 Nieuws. — 20.15 Zuhaus unter fremden (TV-spel). - 21.55
Museum fCir eine abend (reportage).

Alternatieve technologie
. — 1300 Aktualiteitenmaga- 15.20 Battle of the river Ran). — 17.30 Distant Relations
irserie). — 19.00 Nieuwe
Ingen in de godsdienst (dokJ.
)0 Nieuws. — 21.45 Nieuws.
(.30 KuKureel magazine. —
ïidestreet (fJ.

laandag
19 MEI
1

Schooltelevisie. — IS.OOEmiJip). — 18.05 De terugkeer
de apenplaneet (SF-fJ. —
Open school. - 19.00 Doe
- 19.30 Kijk uiti (info). Nieuws. — 20.1 Dubbel dob- 21.00 Penmarric (fJ. —
Wikken en wegen. — 22.35

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Artsen en
prestatiesport (dok). — 20.15
ZDF-magazin. — 21.00 Heute-journal. — 21.20 Die Strassen von San
Francisco (O. - 22.10 Winzlinge
erobem die welt (reportage). —
22.50 Sport aktuell. 23.50
Nieuws.

LUX.
19.45 Dierenmagazine. — 19.55
Sam en Sally (fJ. - 21.00 C'est
toujours oui quand elles disent non
(film).

F1
14.25 Le cottage enchanté (film).
— 18.57 Mai-juin 40 (relaas van
een tragische lente). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44
Les inconnus de 19 h 45 (spel). —
20.00 Nieuws. - 20.30 Le chat
(film). — 21.45 Tennis (reportage).

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Question
de temps (aktuallteitenmagazine).
— 21.40 Zeevissers van de Glronde (dokJ. — 2325 Nieuws.

D3
NED 1
18.50 Emilie (strip). — 18.55
Nieuws. — 18.59 Avonturen op
Denneheuvel (fJ. - 19.05 EOkinderkrant 19.30 Grizzly
Adams (fJ. — 20.15 Groot koorkoncert — 21.05 Hoe verder.
Onfo). - 21.25 Ten slotte (slotmedltatie). — 21.35 Nieuws. — 21.55
Den Haag vandaag. — 22.10 Episodes (balleO. — 22.45 Nieuws.

F3

NED 2

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
- 20.30 Cosa Nostra (film). 22.30 Nieuws.

18.55 Nieuws. — 18.59 Herman en
de zes (f J. — 1925 Kun je nog zingen... Oiedjesprogramma's). —
20.00 Nieuws. — 20.27 De winter
die een zomer was (fJ. — 21.30
Brandpunt — 22.05 Sanford en
Zoon (fJ. — 22.30 Heel de mens
Onfo). — 23.05 Nieuws.

ARD
20.15 Das Krankenhaus am Rande
der Stadt (fJ. — 21.15 Kontraste.
- 22.00 Raadselspelletje. - 22.30
Tagesthemen (film). 23.00
Mama wird 100 Jahre alt — 0.35

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade
im ZDF. — 20.15 De sociale verkiezingen 1980 (reportage). - 21.00
Heute-Joumal. - 22.50 Ben Vereen (show). — 23.35 Nieuws.

D 3
Nieuws. — 20.15 Sahara of existance (dokj. — 21.15
rs en boekennieuws. — 2120
ea bloemencorso. — 21.45
s (tv-speO. — 0.40 Autoren3.P. van Monaco en golf (releX

RTB 2

19.00 Island (reportage). - 20.00
Nieuws. — 20.15 Montagabend im
Driften. — 21.15 Irgendwo in der
Nacht (film). - 23.00 Nieuws.

BBC 1
13.45 Nieuws en middagmagazine.
— 18.40 Nieuws en regionale magazines. — 2020 Dukes of Hazzard: avonturenreeks. — 21.10 Panorama — 2225 The unforgiven
(western). - 025 Doge city (dokJ.

BBC 2
19.55 Six English towns (dokJ. —
20.25 Nieuws. - 21.00 De koekoek ( d o k l - 22.00 Barijara Dixon show. — 23.45 Aktualiteiten.

RTB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 NIeuwa — 19.55
L'Homme presse (film). — 2125
Elementaire, mon cher Einstein
Onfo). — 22.55 Nieuws.

RTB 2
19.55 Musiscope (Charies Trenet).
— 21.05 The Muppet Show. —
21.29 Filmmagazine. 22.00
Nieuws. — 2220 Actualité de Randre.

ARD
16.15 Kulturiandschaften in der
DDR (exploratieserie). — 21.00
CDU-Parteitag (verslag). - 22.00
Schauplatz New Yori< (fJ. - 22.45
Tagesthemen. — 23.15 Die Entertainer (show). — 0.05 Nieuvire.

ZDF
21.00 Heute-joumal. - 22.00 Wohin damit? (reportage). — 22.30
Die Schwelzer affare (film). — 0.05
Nieuws.

D 3

14.00 Nieuws en Regionaal nieuws.
— 15.30 The Healers (tv-film). 17.15 Filmmagazine. — 18.45
Nieuvifs en Regionaal magazine. —
20.00 Lingalonga Max (show). —
21.30 Aktualiteit In beeld. - 23.00
Nieuws. — 23.30 My land, your
land (dokJ. — 0.50 Country and
westemmuzlek.

19.00 Rock 'n Rolkevue (retro). —
19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Landessplegel.
— 21.15 Frauen-studien. Anmut
oder Demut? — 21.45 Monitor im
Kreuzfeuer. — 22.30 Medisch magazine. — 23.00 Nieuws.

LUX.
19.45 Dierenmagazine. — 19.55
Nieuws. — 20.00 L'Homme qui valait trois milliards (fJ. - 21.00 Kakemono Hotel (tv-film).

F1

VS.

1

Le bon et les méchants (film).
5.00 Vidéographie: Jean-Luc
ird (kortfilm). - 23.30 Nieuws.

Wallonië immediate (voor
-België). - 20.25 Villers-le)le (reportage). — 21.00 Muzijrogramma. — 22.00 Nieuws.
!.20 Lundi sports.

) 1

Emille (strip). — 18.5 Nieuws.
3.59 De avonturen van Ivan:fj. - 19.25 Voor een briefop de eerste rang (kwis). —
i Gunsmoke (fJ. - 21.05 Alle
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BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 Emille (strip). — 18.05 Sesamstraat (fJ.
- 18.30 Open school. - 18.55 Filopat en Patafil (fJ. - 19.00 Een zomernacht in het hoge noorden
(poëtische film). — 19.30 Lachertjes (kortfilm). — 19.45 Nieuws. —
20.10 De gongshow. - 20.50 Kijk
mensen: dermatologie (Info). —
21.40 Gastprogramma (Het Humanistisch Verbond). 22.40
Nieuws.

18.57 Mal-juin 40 (relaas van een
tragische lente). — 1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44 Les inconnus de 19.45 (spel). - 20.00
Nieuws. — 20.30 Une puce dans la
foun^ire (tv-film). — 21.33 La roue
de la vie (variété). - 22.25 Une approche d'Alain Resnals (portreO.
— 23.25 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.40 La vle de
Pierre Coubertin (dokJ. - 23.30
Nieuws.

BRT 2

F3

20.10 Het geheime leven van de
dieren (dokJ. - 20.35 Barocco
(film).

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
- 20.30 Heidi (film). - 21.55
Nieuws.

19.00 Tier-report (dok). - 19.45
Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Gesprekken en
ontmoetingen. — 22.05 lm zeichen
des böses (film). — 23.40 Nieuws.

LUX
19.45 Dierenmagazine. — 20.00
HIt-parade. — 21.00 L'Apache
(film).

BBC 1
12.40 Cricket: Benson and Hedges
Beker. — 13.45 Nieuws en middagmagazine. — 18.55 Regtonale magazines. — 20.35 The hunters & the
hunted (dokJ. — 21.10 Olivia Newton John (show). — 22.00 Nieuws.
— 2225 Scottish landscapes. —
23.15 Voetbalmagazine. — 0.15
DIskussle. — 0.45 Nieuws.

BBC 2

ITV

Dinsdag

— BAROCCO, knappe sfeerevokatie met Isabelle Adjani en
Gerard Depardleu. Deze magisch-reallstische thriller speelt
zich af in de buurt van Amsterdam.
Dinsdag 20 mei om 20 u. 35 op
BRT 2.

14.45 Oicket: Benson and Hedges
Beker. - 2020 Nieuws. - 2125
The Philpott File inside a multinational (portret van een multinationaD.
— 22.00 Adelaide Bartiett (rekonstruktle van een proces). — 23.45
Newsnight (aktualiteiten) — 0.30
Benson & Hedges Beker Cricket

ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 15.00 Middagmagazine. —
18.45 Nieuws en regionaal magazine. — 22.00 Frontier (tv-spel). —
23.00 Nieuws. — 23.30 Engelse tuinen (dokJ. — 0.00 Tennistornooi
(Björn Borg, Chris Evert e.aJ.

Woensdag
BRT1
16.30 Tip-Top. — 18.15 Emille
(strip). — 18.20 Alias Smith en Jones (f) - 1912 Standpunten (SP)
- 19.45 NIeuwa - 20.10 Voetbalreportage.

BRT 2
20.15 Die goeie ouwe tijd. — 20.55
Ku-Klux-Klan (film).

NED. 1
15.30 Berebios. — 18.00 Nieuws
voor gehoorgestoorden. — 18.40
Toeristische tips. — 18.50 Emilie
(strip). - 18.55 Nieuws. - 18.59
Van gewest tot gewest — 19.50
Politieke partijen (PvdA). - 20.00
Een familie, het pardijs (TV-film). —
21.20 Alft-ed Brendel speelt (Schubert). - 21.37 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag. — 22.10 Panoramiek. - 22.40 Studio Sport —
2325 Nieuws.

NED. 2
18.00 Nieuws. — 18.59 Het paard
van Troje (Kinder-lnfo). - 20.00
Nieuws. — 20.27 Socutera. —
20.32 Countdown (pop). - 21.10
De heilige koe (automagazine). —
21.35 Starsky & Hutch (f). - 2225
Info. — 23.02 Teleac (Mikroprocessors). — 23.37 Nieuws.

RTB1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 20 00 La conquéte du clel
(O. — 21.05 Jeux sans frontiéres.
- 2225 Nieuws.

F1
18.57 Mai-juin 40. (Relaas van een
tragische lente). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44 Les Inconnus de 19 H 45 (speD. - 20.00
Nieuws. — 20.30 L'Eté Indien (TVfilm). — 22.13 La rage de lire (Literair magazine) — 23.15 Nieuws.

F2
20.00 Nieuws. — 20.30 Ctollaro
show. — 21.40 Grand Stade
(sporO. — 22.40 Histolres courtes
(C^arole). — 23.10 Nieuws.

daag. — 22.10 Panoramlek. —
2235 NIeuvys.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros
Top 50. - 20.00 Nieuws. - 2027
Ik, Claudius (fJ - 22.10 Aktua TV.
— 23.00 Soap (f J - 23.30 Nieuws.

RTB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteitea - 19.30 Nieuws. — 1955
Autant-savoir Onfo). — 20.15 L'attentat (film). - 22.15 Le carrousel
aux images. — 23.00 Nieuws.

RTB 2
19.55 Risquons tout (speD - 20.45
Pnntemps è Vienne (koncerO. —
22.00 Nieuws.

F1
18.57 Mal-juin 40. — 1920 Gewestelijke aktualiteiten. 20.00
Nieuws. - 20.30 Kick (fJ - 2130
Aktuallteitenmagazine. — 2225
Nieuws. — 22.35 Hiroshima mon
amour (film).

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Lhomme ó
la Buick (film). — 22.05 Courte
échelle pour grand écran. (Muzikaal magazine). — 2330 NIeuwa

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
— 20.30 Les cow-boys (western).
— 2235 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuwa — 20.15 Die Femseh-diskussion. — 21.15 Musikladen (show). — 22.00 Verstehen sie
Spass? (Vertwrgen camera). —
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Die
Vatikanischen Museen (dok) —
24.00 Nieuws»,

ZDF

20.00 Les jeux de 20 heures (Spel).
— 20 30 Le juge et l'assassin (film).
— 22.30 Nieuws.

19.00 Nieuwa — 19.30 Die Mfchael
Schanze show. - 21.00 Heutejoumaal — 2120 Burger Fragen
Bundespresident Kari (barstens. —
22.35 Üebe Lore (tv-film). - 23.50
NIeuwa

BBC 1

D 3

13.45 Nieuws en mkjdagmagazine.
— 18.40 Nieuws en regionale magazines. — 19.55 Ja, ja, mein General, which way to the Front? (film).
— 21.30 Lena Zavaroni show. —
22.00 Nieuws. — 2225 The risk business. - 23.00 Sportsnight —
23.50 Target (0. — 0.40 Nieuws.

19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Eine Lustpartie
(film). — 21.55 Nazorg hartaanval
— 22.40 Studenten (dokJ - 2325
NIeuwa

F3

BBC 2
15.15 Paardenrennen (reportage).
— 20.30 Stone circles (hlstorischwetenschappehjk magazine). —
21.20 Kunstmagazine. - 22.30
Daisy Miller (film).

ITV
15.00 Mkidagmagazine. — 19.00
Regionaal magazine. — 19.35 Scene Midweek. - 21.00 TV Times
Awards. — 21.40 The Great Betting Coup. — 23.00 Nieuws. —
23.30 Voetbal Schotland-Wales
(reportage). — 0.00 Regk>naal
nieuvi».

Donderdag
BRT 1
14.00 Schooltelevisie - 18.00 Emilie (strip). — 18.35 De schelmenstreken van Gorri (fJ — 18.55 Natuur in Nederland (natuurfilm). —
19.05 Sporttribune. — 19.45
Nieuws. — 20.10 Relaties (fJ —
21 00 Panorama. — 21.50 Zola, het
menselijk geweten (fJ — 22.45
Nieuws.

BRT 2
20.10 Première. — 21.00 Spel zon'der grenzen.

INED. 1
18.50 Emilie (strip). "^ 18.55
Nieuws. — 18.59 Wollie's wereld
(strip). — 19.05 Kerkbuurt —
19.30 Wie niet werkt zal ook niet
eten (over werkloosheid). — 21.37
Nieuws. — 21.55 Den Haag van-

LUX.
19.45 Dierenmagazine. — 19.55
Nieuwre. — 20.00 Starsky et Hutch
(fJ - 21.00 Sous le ciel bleu d'Hawall (film).

BBC1
13.45 Nieuws en middagmagazine.
— 18.40 Nieuws en regionale magazines. — 20.00 Tomorrow's
world. Milieubeheer in de toekomst
(dokJ. - 2025 Top of the pops
(popshow). - 21.30 That's life
(dokJ. - 2225 Het leven in een fabriek (dokJ. - 23.05 Kunstrubriek.
— 23.55 Diskussieprogramma —
0.55 Nieuwa

BBC 2
15.15 Paardenrennen (reportage).
— 19.55 The American Indians
(dokJ. - 20.40 Nieuws. - 20.50
Newsweek (South Africa). —
2125 One man and his dog (hondendressuur). - 23.30 Tales h-om
the Long Room (tv-filnrO. — 0.30
The Blues Band fixxn Teill University^

ITV
laSO Schooltelevisie. — 14.00
NIeuvirs en regionaal nieuwa —
15.00 Middagmagazine. — 16.45
Vedetten van vroeger vertellen. —
18 45 Nieuws en regionaal magazine. — 21.30 Achter het nieuwa —
23.00 Nieuws en regionaal nieuwa
— 23.35 Pariementaire rubriek. —
0.05 Charies Endell Esq. (fJ.
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Bibliografie
(fOns Erfdeel» 57-77
Vorige week vrijdag had in het
prachtige Osteriethhuis te Antwerpen de prezentatie plaats van
de bibliografie «Ons Erfdeel
1957-77». Mr. Raf Renard verwelkomde het talrijke publiek, waarna
de heren Jozef Deleu (hoofdredakteur), prof. dr. Max Wildiers en
Sadi de Gorter hun gehoor onderhielden over het wat het hoe en
het waarom van een bibliografie.
Behalve de partikuliere steun
kwam ook steun van het ministerie
van Nederiandse Kuituur, het Nederiandse ministerie van Kuituur,
Rekreatie en Maatschappelijk
werk en het Prins Bernhardfonds.

gen van artikels verschenen op
11.774 pagina's. Er worden niet
minder dan 3.200 namen vermeld
van medewerkers, auteurs, beeldende kunstenaars, akteurs, musici, politici enz.

In die twintig jaar die achter ons
liggen, werkten niet minder dan
736 fjersonen mee, w.o. 369 landgenoten, 203 uit Nederiand, 33 uit
Frans-Vlaanderen en 131 uit diverse andere landen. Behalve Europese landen, zijn er ook medewerkers geweest uit Australië, Indonesië, Japan en Suriname.

Samenstellers van dit kostbare
boek zijn Hilda Van Assche (Oudenaarde), lic. Germaanse filologie, lerares en zeer bedrijvig in diverse hoogkulturele verenigingen.
Ze is auteur van een indrukwekkende reeks publikaties w.o. de bibliografie in 14 delen van de
Vlaamse Literaire Tijdschriften. Ze
was dus met «Ons Erfdeel» zeker
niet aan haar proefstuk. En Richard Baeyens (Ravels), gegradueerde in de bibliografische en bibliotechno-ekonomische wetenschappen, leraar, adjunkt-hoofdbibliotekaris aan de Universitaire Fakulteiten van Sint-Aloysius te
Brussel en eveneens auteur van
diverse studies, bibl. alleen of in samenwerking.

Er waren meer dan 500 verschillende onderwerpen. De bibliografie telt 413 biz.: 4.048 beschrijvin-

— Bibliografie 'Ons Erfdeel-, inlichtingen
bij Ons Erfdeel, Murissonslraat 160. 8530
Rekkem.

galerij

Een illuzie
Een bundeltje van zes verhalen
van Louis (Jouperus, dat in 1892
verscheen en welke verschijning
als de geboorte van het moderne
Nederlandse verhaal wordt beschouwd. Drie jaar na de geboorte
van de moderne Nederiandse roman. «Een illuzie» is het tweede
verhaal van de zes en wijst op het
dekadente, dat de burgeriijke wereld van Couperus beheerst We
zien eens te meer welk verfijnd
prozaïst Couperus was en hoe hij
het mysterieuze weet te verweven met het realisme, dat toch
deze schrijver kenmerkt De bekendste roman van Couperus «Eline Vere» was drie jaar oud toen
de eerste verhalenbundel verscheen. Deze bevestigde zijn
schrijverschap, dat de verwoording is van een van binnen uit bePittig geïllustreerd. Omslag Nico Richner. naderde psyche.
70 bIz. Prijs H. 12.50. Tweede druk. Van dezelfde schrijver verschenen reeds vijf verhalenbundels en één roman (Een zwervend — Een Illuzie: 127 bIz, fl. 8.50. - Querido,
Amsterdam.
bestaan).

Gekkenschemer
Met «Gekkenschemer» schreef
Louis Ferron een boeiende symbolistisch-absurde roman. Ook al
staat op de achterflap dat men dit
boek in één adem uitleest dan is

dit niet de eigen lof, die men op alle
achterflappen leest maar pure
waarheid. We hebben genoten
van dit verhaal van «Hofzanger»,
wiens hoogte ervaring het leven is

met een zieneres, een gestigmatizeerde, een heilige zo men wil, die
echter zo menselijk is gebleven,
dat men op zeker ogenblik verwacht dat ze met de hofzanger
naar bed zal gaan. Het boek schildert de intriges, het leed en de
vreugde van het hoofdfjersonage
in een meeslepende, prettige stijl.
Elk hoofdstukje besluit met een
kort passend dichteriijk proza.
Aanbevolen, (sw)
— Gekkenschemer: 144 bIz., fl. &50. - Querido, Amsterdam.

Boekenrepertorium
Zopas verscheen «Repertorium
1979 van in Vlaanderen verschenen en hier ingevoerd werk».
Deze sedert 1960 verschijnende
uitgave van de Vereniging ter Bevordering van het Vlaamse Boekwezen brengt een opsomming
van al wat op de Nederiandstalige
boekenmarkt in ons land in 1979
werd aangeboden. Het is een
werkinstrument dat niet alleen dagelijks in het boekbedrijf gebruikt
wordt maar ook van belang is als
gids en leidraad voor wie in biblioteken (privé en openbare) en instellingen allerhande te maken kan
hebben met wat leeft op het gebied van het Nederlandstalige
boek in Vlaanderen.
Het werkt telt 233 bIz., ca. 12.000
gegevens (resp. op auteursnaam
en op titel gerangschikt) en de
prijs bedraagt 450 fr Het kan besteld worden via de erkende
boekhandel.

• Wilhelmina
Barbe-Van
Gucht stelt schilderijen, tekeningen en lito's tentoon van 10
tot en met 26 mei in De Oude
Post, Markt te Mol. Dagelijks
van 14 tot 18 u.
• Van 11 tot 26 mei heeft, op
initiatief van de Vrienden van
het Jakob Smitsmuseum, een
tentoonstelling
plaats
van
«Houtsneden van 1900 tot nu»
in het Jakob Smitsmuseum te
Mol-Sluis. Dagelijks van 14 tot
18 u., behalve 's maandags.
• Hilde Van Wonterghem stelt
tentoon in kunslgalerij Embryo,
Justus Lipsiusstraat 20 te Leuven, van 14 tot 18 u., zon- en
feestdagen van 11 tot 13 u.,
maandag gesloten. In dezelfde
galerij stelt Paul Van de Meersche schilderijen tentoon.
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Dit boekje van Bob den Uyl (Wat
fietst daar?) leest men met een
voortdurende glimlach. Het is écht
een prettig boekje met alleriei
raadgevingen en bedenkingen
voor fietsers, vandaag de dag samen met de voetgangers vogelvrij
wild op onze wegen. De auteur
gaat het waarom van de ergernis
bij de meeste automobilisten na
wanneer ze fietsers voor, naast en
achter zich zien. Ironisch schrijft
hij over een aantal volkomen overbodige wenken. Een staaltje van
zijn schrijfwijze vinden we op de
achterflap van dit even kurieus als
plezierig boekje. «Het wielrijden is
een hoogstaande bezigheid, die alleen op haast wetenschappelijke
grondslag tot volle bevrediging
kan worden beoefend.» (sw)

Op stap in Limburg

• Van 10 tot en met 18 mei
loopt te Kemmel, in het streekhuis Malegijs, een kleine maar
boeiende tentoonstelling van
vier fotografen met landschapsbeelden uit de streek: Paul Vanden Abeele (Aalst), Walter Demulder (Kalken) en Bernard
Degrendel en Roger Vansevanant (beiden uit Poperinge). Dagelijks van 14 tot 17 u. Er zijn
ten rande van deze tentoonstelling ook fotowandelingen voorzien. Tel. 057/44.47.10.

9 Dinsdag 13 mei start een
tentoonstelling van akwarellen
en gouaches in de Aula Gymnasium, Zum Altenforst te Troipdorf tot 18 mei, dagelijks van 10
tot 12 en ven 14 tot 18 u.
• Tot en met 31 mei heeft in de
B-Tentoonstellingszaal,
Grasmarkt 61 te Brussel, de tentoonstelling «Alledaags en toch fantastisch» plaats (verschijnselen
in de subkultuur in Limburg),
met beelden van Pol Joris, de
gieterij Brialmont en architektuur van Marcel Raymaekers.
Georganizeerd door de Komitees Brabant en Limburg voor
Kunstambachten.
• Wally Vande Velde stelt van
10 tot 20 mei «alchemistische
schilderkunst» tentoon in galerij «De Eik-, Meir 19 te Antwerpen. Dagelijks van 11 tot 18 u.
ook op zon- en feestdagen.

Wat fietst
daar?

Nationale
poëziewedstrijd
voor de jeugd
Op initiatief van de Rederijkerskamer «De Gezellen van de Heilige
Bij het Provinciaal verbond voor Toerisme in Limburg ligt voor iedere belangstellende een uitgebreid folderpakMichiel» gevestigd te Brugge,
ket over Limburg klaar
wordt voor de achtste maal de
tweejaariijkse
poëziewedstrijd
Limburg heeft de laatste jaren een grote inspanning geleverd om zijn folderpakket te verruimen en te vernieuwen.
voor de jeugd georganizeerd.
Hiermee wil deze RederijkerskaOp onze foto ziet u de bestaande brochures:
• Folder Limburg, waarin de toeristische gewesten (Kempen, Midden-Limburg, Haspengouw, Maasland en mer op eigentijdse wijze de levende literatuur bevorderen en het
Voerstreek) door middel van kleurenfoto's worden voorgesteld.
• Het katern Wegwijs in Limburg bevat uitsluitend praktische informatie en is onderverdeeld in 17 rubrieken, werk van jongere dichters bekend- maken.
van autoroutes tot zwemmen. Een greep uit de inhoud: autosport, boottochten, dierenparken, evenementen,
Alle jongeren die in 1980 de leeffiets- en wandelpaden, monumenten en musea, rekreatieoorden, enz...
tijd van 25 jaar niet bereiken, kun• In de Evenementenkalender zijn de voornaamste toeristische manifestaties opgenomen.
• In de brochure Dagje uit... Limburg in. Zes dagreistips voor elk gezin zijn zes dagtochten beschreven (naar nen aan deze wedstrijd deelnemen. Het reglement is aan te vrao.a. Zolder en het Automuseum, Bokrijk en de Genkse Zoo, de wandelparken van de Kempen en Midden-Limgen op het sekretariaat van deze
burg, Maaseik, Tongeren en St-Truiden, de Voer.J
Wie langer dan een dag blijft kan zich de brochure Logies in Limburg laten thuis bezorgen. Die bevat de hotels, Nationale Poëziewedstrijd p.a. Andre Savaete, Kranenburg 12, 8200
de overnachtingsmogelijkheden bij partikulieren, de vergunde kampeerterreinen, de bungelows en apparteBrugge.
menten en de sociale vakantiehuizen.
Uiterste datum voor inzending: 15
Voor groepen zijn er Suggesties voor groepsreizen in Limburg met zes uitgewerkte programma's van 1 dag. september 1980.
Al deze folders kunnen op eenvoudige aanvraag bekomen worden. Wie de folder Limburg, het katern, de kaProklamatie: zaterdag 18 oktober
lender en de brochure Dagje uit wenst vraagt gewoon naar het folderpakket. Wie de brochures Logies en de
1980.
tips voor groepen wil, gelieve dat apart te vermelden.
De prijzen bedragen: 5.000 fr.,
Schrijven naar het Provinciaal Verbond voor Toerisme in Limburg, Domein Bokrijk, 3600 Genk. (Een postzegel 3.000 fr., 2.000 fr. en vijf boekenpavan 9 fr. voor de verzendingskosten).
ketten elk ter waarde van 500 fr.
'•i*,t//fyrt^nfffffifj^^^f.
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Schilderijen
van Aimé Van Bellegem
Voor het eerst sinds lang stelt de
Brugse kunstschilder Aimé Van
Belleghem tentoon In Brugge, stad
waar hij het grootste deel van zijn
leven doorbracht als geboren
Veumenaar. Aimé Van Belleghem
wekte reeds op jeugdige leeftijd
sensatie door een vroegtijdig talent ook technisch. Hij was op 16jarige leeftijd reeds technisch zo
vooruit op de normale leeftijd dat
zijn profs te Gent zeiden, hem
niets meer te kunnen leren.

land behoorden tot hen, die op de
poseerzetel plaatsnamen. Een van
zijn bekendste klanten is Houphouet-Boygnie, president van

Niet te verwonderen dat Van Belleghem ook uitmunt in karakterkoppen. De jongste jaren schiep
hij een fantastische wereld, waarbij hij nauw aansluit bij de fantastische schilders in de Lage Landen.

Hij vestigde zich te Brugge, nauwelijks 20 jaar waar hij spoedig
naam en faam maakte. Hij deed
zich van meetaf gelden als een
portrettist Niet alleen de Brugse
hogere en middenburgerij behoorden tot zijn opdrachtgevers, ook
hooggeplaatsten in en buiten het

De magie straalt er zo uit, met
sterk erotische inslag maar nooit
vulgair. Het palet is mettertijd vereenvoudigd, een klassiek proces
bij alle schilders. Het won echter
aan innerlijke gloed, zoals het
prachtig Gezelle-portret dat de
kunstenaar in dit Gezellejaar tot
«vlaggeschip» koos. (Sw)

Achterberg
foto-grafisch
Kunstgroep Kalliarte is een groep
van zes fotografen uit Brugge: één
beroepsfotografe, één leraar wiskunde, drie taalleraren, één uitgever.
Ze hebben een levendige belangstelling voor literatuur en zijn individueel aktief bij het creëren van
artistieke, dokumentaire en didaktische diaprojekties en fotoreeksen.
Deze tentoonstelling is een eerste
experiment in een nieuwe richting.
In de marge van de tentoonstelling
wordt, ter gelegenheid van het
Achterbergjaar, een kunstmap uitgegeven met zes reprodukties
van tentoongstelde werken.
Gerrit Achterberg zou dit jaar 75
geworden zijn. Dit is voor de Nederlandse literatuurminnaars een
gelegenheid om deze grote dichter op een uitvoerige wijze te herdenken. De Nederlandse televisie
wijdt op 20 mei een belangrijke uitzending aan zijn leven en werk, en

een ex-Franse kolonie in Afrika en
diens vrouw. Verscheidene ministers en bisschop De Smedt lieten
zich eveneens door de Brugse
schilder portretteren. Tot een van
de schitterendste portretten behoort dat van Maurice Naessens,
ere-voorzitter van de Bank van Parijs en de Nederianden en thans
bezieler van de Mercator-uitgaven.

Tot t9 mei in het Stedelijk Koncertgebouw,
St-Jakobstraat te Brugge.

het Letterkundig Museum te Den
Haag houdt een tentoonstelling
over hetzelfde tema
Achterberg is een van de meest
bewonderde en intrigerende dichters uit onze moderne Nederlandse letterkunde. Vooreerst al omwille van de absolute oorspronkelijkheid van zijn woo.-dkunst, en de
vernieuwende kracht die ervan is
uitgegaan. Maar evenzeer omwille
van de tematiek in zijn werk: de
moderne — want schuldbeladen
— Orpheus die met woord en
beeld de gestalte van de gestorven geliefde tot leven wil wekken.
Het mystieke verlangen van een
door eigen schuld uit het paradijs
verdrevene. Nu eens is dit vrouwelijk beeld de gestorven geliefde
zelf, dan eens is zij symbool voor
de ziel, voor de inspiratieve kracht,
voor het eeuwige. Dit zijn de gestalten van Achterberg: uitgevreten of ontdaan van leven, in tegenpool of ingrijpbaar spoor aanwe-

zig: schimmen, negatieven of ontluisteringen.
De foto's die tentoongesteld worden, weerspiegelen voor een deel
deze randgebieden tussen leven
en dood. Ze zijn geen oppervlakkige illustratie van beelden uit de gedichten, maar zijn wel ontstaan uit
aanverwante of gelijkaardige inspiratie. Ze kunnen ook zonder
deze gedichten autonoom bestaan. Ze bezitten een eigen zeggingskracht De keuze van een gedicht bij een foto is niet altijd onmiddellijk voor de hand liggend.
Nu eens is deze gebaseerd op het
dominante verbeeldingsmoment
in het gedicht dan eens is de diepere onderstroom die door de
beeldinhoud nauwelijks naar boven komt voor de keuze bepalend
geweest
Achterberg foto-grafisch, Huidenvesttershuis te Brugge. Tot 19 mei.

Werk van Edmund Pointner uit
Salzburg (brons, 72 cm. hoog)

Benediktus door Oda Swagemakers uit Schoten (eikehout 200 cmJ

Benediictus
in vorm en icieur
N.a.v. het 15de eeuwfeest van de geboorte van Benediktus van Nursia
werden twee internationale wedstrijden voor beeldende kunstenaars
uitgeschreven.
De eerste wedstrijd, deze voor toegepaste grafiek, werd afgesloten zonder dat er prijzen toegekend werden, wel zijn er een zestal werken geselekteerd voor een reizende tentoonstelling.
De tweede wedstrijd, met name voor beeldhouwkunst kende eveneens
een ruime internationale belangstelling. Ook hier werden de uitgeloofde
prijzen niet toegekend maar werden twee eervolle vermeldingen en
twee gewone vermeldingen toegekend, terwijl weer een aantal andere
beelden door de jury geselekteerd werden voor de tentoonstelling.
De tentoonstelling «Benediktus in de hedendaagse kunst» omvat naast
de geselekteerde afficheontwerpen en beeldbouwwerken nog een aantal andere werken en informatief materiaal rond Benediktus in de beeldende kunst
De tentoonstelling reist doorheen Benelux in de loop van het «Benediktuscentenarium 1980».
Nadere inl. bij Scheppende Handen vzw, Hoogpoort 40 te 9000 Gent

Liedjes om bij te dromen
Voor Erik van Neygen blijft het
knokken om erkenning te vinden,
de titel van zijn nieuwe singel «De
hemel is ver» spreekt dan ook een
beetje voor zichzelf. Opnieuw een
nummer in zelfde lijn als zijn «Liesje» op een vleugje commerciële
toegevingen na... Eenvoudige
maar fijne strijkers en een begeleidende meisjesstem omlijsten
sfeervol dit nummertje dat een
knipoog is naar Pierre Kartner's
rustige werk. Of dit nu het nummer is dat hem even bekend zal
maken is te betwijfelen maar het is
alvast toch mooi om naar te luisteren. De ommekant «Dromer,
wachten en veriangen» staat ook
op de elpee die tussen haakjes nu
eindelijk een goede verdeler vond
en hopelijk dank zij die gloeilampenfirma een breder publiek zal
vinden.
Jim Page was begin vorige
maand voor een tiental dagen in
het Vlaamse land en bracht uit
Zweden, waar hij geruime tijd vertoefde, zijn nieuw singeltje mee
dat het opneemt voor Leonard
Peltier. Het is het verhaal van een
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Emmyhu Harris: rozen in de sneeuw...

Sioux-indiaan die voor zijn onderdrukte volk een betere toekomst
wil zien en hierbij in zwaar konflikt
kwam met de FBI-agenten. Tijdens
de opgezette aktie werden enkele
mensen gedood en Peltier kreeg
de volledige schuld in de nek geschoven en werd opgepakt Deze
plaat is met gitaarbegeleiding eenvoudig gehouden op>dat de tekst
die het belangrijkst is, volledig tot
zijn recht zou komen. Verkrijgbaar
bij Banzai te Gent

heeft De twee traditionele ballades na de swingende titelsong
(Roses in the snow) tonen dat duidelijk aan. De enkele grijze haartjes op de voorkantfoto en het
blokhuis tussen de bomen stralen
eveneens rust en sfeer uit die we
in Emmylou's werk steeds hebben
weergevonden. De fijne hememing van Paul Simons «the Boxer» spreekt van heimwee naar de
swingende stad maar past in het
geheel van de plaat Op de achterkant zet Ricky Scaggs met rasechte fiddle in «I'll go stepping too»
in ragstijl in, en de bluegrass-vokalen die ook in volgend nummer
worden aangewend mogen er zijn.

Emmylou Harris
Het mooiste nieuws van over
de grote plas komt van countryqueen Emmylou Harris, die bij de
pas verschenen nieuwe elpee
overduidelijk voor een terugkeer
naar meer traditionele countryklanken opteerde. Een stijl die ze
zonder twijfel aankan maar waarbij ze veel te danken heeft aan
Ricky Scaggs, een man die in de
stijl reeds heelwat achter de rug

In «Jordan» hoor je de tweede
stem van tegenspeelster Linda
Ronstadt, voor wie het nu eveneens wat op de lauweren rusten
lijkt en de grootse Johnny Cash
die de tussenstukjes en het refreintje meebast Ergens tussendoor moet ook Dolly Parton aanwezig zijn, maar zij zal bij de opnamen wellicht het meest voor de
ambiance hebben gezorgd„.
Sergiut.
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De nasleep van de boycot
De spanning rond de boycot van de
Olympische zomerspelen in Moskou
kulmineert In het voorbije weekeind
beslisten de Zwitsers, met een erg
krappe meerderheid, een ploeg af te
vaardigen. Dinsdag jl. — wij schreven deze bijdrage maandagavond —
hakten ook de Fransen de knoop
door en op Hemelvaartsdag waren
alle ogen op Düsseldorf gericht waar
het Duitse NOK (Nationale Olympische Komitee) kleur zou bekennen.
Het BIOK zal op maandag 19 mei kiezen. Rekening houdend met de beslissingen van Frankrijk en Duitsland. Wij geloven dat de Belgen uiteindelijk toch naar Moskou zullen afreizen. Omdat de Fransen waarschijnlijk
ook
zullen
willen
deelnemen.

konstant overleg gepleegd met bondskanselier Schmidt Hij situeert de moeilijkheden waarmee zijn NOK gekonfronteerd
wordt
— Carter rekent op de Westerse solidariteit bij de door hem op gang gebrachte
boycotaktie. Hij plaatst Bonn onder «politieke» druk. Duitsland kan moeilijk om
Amerika heen. Een aantal specifiek Duitse
problemen — o.a. West-Berlijn — kan niet
zonder Amerika het hoofd geboden worden. West-Duitsland kan Carters verzoek
bijgevolg niet negeren. Ook niet omdat de

Het is niet onze bedoeling voor en
tegen nu op een rijtje te zetten. Aanleiding voor deze bijdrage was een in
«Vrij Nederland» verschenen interview met Willi Daume, de voorzitter
van het Duitse NOK.
Dubbel gebonden
Willi Daume is niet de eerste de beste. Hij
was de organizator van de Spelen van
München. De Spelen van de Wiedergutmachung. Hij is ondervoorzitter van het
lOK (het overkoepelende Internationaal
Olympisch Komitee). Hij is direkteur van
de staalfirma Daume in Dortmund, met belangen In Nederland en Zwitserland.
Willi Daume heeft in de voorbije maanden

• WEER NAAR EERSTE - Het ziet
ernaar uit dat KV Kortrijk volgend seizoen opnieuw in de hoogste klasse zal
voetballen. De Westvlamingen beheersen de nakompetitie in tweede klasse
nadrukkelijk. Op twee wedstrijden van
het einde (uit bij Racing Jet en thuis tegen Tongeren) liggen de rood-witten
van Henk Houwaert — weer zo'n Nederlander die drommels goed weet wat
hij wil — drie punten voor op de onmiddellijke konkurrentie. Zodat er veel zal
moeten gebeuren om te voorkomen dat
er in Zuidwest-Vlaanderen weer twee
eerste klassers op een boogscheut
van elkaar zullen opereren: KV en SV
Waregem, dat al jaren een kleurioos
bestaan leidt in de hoogste afdeling.
Bij deze gang van zaken denken we terug aan de woorden van voorzitter Lannoo van Harelbeke: «Laten we de handen in elkaar slaan en één grote klub
opbouwen in onze regio. Eén klub die
dan kan konkurreren met de beste.» De
geesten zijn echter ook daar nog niet
rijp voor zo'n groots opzet
• MEER DAN EEN HALF MIUARD
— Het klinkt ongelooflijk maar het is
waar. De totale schuldenlast van de
klubs van het betaalde voetbal is in
Nederiand opgelopen tot_ 35 miljoen
gulden. Een kleine vermenigvuldiging
leert ons dat dit bedrag overeenstemt
met ongeveer vijfhonderd vijfentwintig
miljoen (525.000.000) Belgische frank
Om van te duizelen. Maar erg druk maken de vroede voetbalvaderen zich
daar niet over. Ze vragen overheidssteun (maar die zal eerder verminderen
dan vermeerderen), verwijzen naar de
tekorten waarmee ook de- overheid
werkt en betrouwen op hun eigen vermogen (de transferwaarde van de spelers) en hopen op toenemend mecenaat Er werd ook luid geklaagd over de

Amerikaanse president zich al bekloeg
over de gebrekkige solidariteit in de sancties tegen Iran. De banden moeten opnieuw nauwer aangehaald worden. Zeker
de politieke banden, want van ekonomische solidariteit in akties tegen Rusland
kan moeilijk sprake zijn. Veel Duitse firma's
(meer dan vierhonderd!) vonden in de
Sovjetunie een afzetmarkt naar aanleiding
van de Spelen. Mercedes Benz en Siemens bijvoorbeeld.-Verder bouwde WestDuitsland ook de nieuwe vlieghaven van
Moskou. Een zaak van miljarden. Ander
sterk voorbeeld: in de Bondsrepubliek
werden de entreekaarten gedrukt Ze wogen meer dan dertig ton en werden met
speciale vluchten naar Moskou vervoerd.
Uit dit alles blijkt een dubbele gebondenheid: een politieke aan Amerika, een ekonomische verplichting (cfr. werkgelegenheid) tegenover de Sovjetunie.
Daume zelf is tegenstander van de boycot
Hij vertelt onomwonden dat zowel
Schmidt als Brandt destijds voorstander
waren van toewijzing van de Spelen aan
Moskou. Om op die manier de Sovjetunie
open te gooien voor gans de wereld.
Waaruit nog maar eens blijkt hoe nauw
sport en politiek verweven zijn.
Wat Daume in zijn Ijetoog desondanks
prot)eert te ontkennen.
Loop der geschiedenis
Hij was zelf deelnemer (basketbal) aan de
Spelen van Berlijn in 1936. Hij stelt zelfzeker (en daarin kan hij gevolgd worden) dat
een boycot van die spelen de loop der geschiedenis niet zou gewijzigd hebben. De
opgang van het nazisme zou er enkel door
versneld geworden zijn omdat de Duitsers

te hoge rentevoeten die de schuldenlast nog zwaarder maken_ Er werd over
alles gepraat behalve over een echt saneringsplan waarbij de uitgaven drastisch zouden worden teruggedraaid.
Spelerskontrakten in evenredigheid
met de inkomsten bij voorbeeld. Maar
zover zijn zelfs de zakelijke Nederlanders nog niet Wel hebben zij geen bezwaar tegen het «opdoeken» van een
volledig failliete klub. Nog net niet-

se, heeft het dertig jaar oude rekord
van bombardier Jef Mermans neergehaald. Hij maakte in het voorbije seizoen negenendertig doelpunten. Twee
méér dan Jef Mermans in '49-'50. Maar
Mermans trad aan in een kompetitie
met zestien ploegen. Erwin speelde
dus vier wedstrijden meer dan Jef.
Waardoor Mermans de eigenlijke rekordhouder blijft Met het doelpuntengemiddelde: 1,23 tegen 1,14.

• IN EXTREMIS - Sporting Anderlecht heeft zich uiteindelijk toch weten
te kwalificeren voor de Uefacup. Door
in Lokeren met 0—1 tegen de plaatselijke Sportkring te winnen bleven de
Brusselaars Lierse voor in de eindrangschikking. De vreugde was onverwacht groot in de paars-witte gelederen. In de Franstalige Brusselse pers
verschenen zelfs enkele (potsieriijke)
foto's waarop voorzitter Vanden Stock
zijn spelers uitbundig feliciteerde nahet slechtste seizoen sinds jaren. Inmiddels laat alles vermoeden dat het
Brusselse voetbalschip volgend seizoen met een andere bemanning zal
varen: De Bree, Rensenbrink, Vander
Eist en Van Binst werden al verkocht
De Jong, Verel (een bij Hertha Berlijn
spelende Turk) en de Pool Szymaniowsky werden al aangeworven. Daar
komen vast nog enkele Belgen bij —
0.& Geurts van Antwerp — en ook Hofkens, de Nederlander van Beveren, zou
al met anderhalve voet in het Astridpark staan. Ook een nieuwe trainer: de
Joegoslaaf Ivic. Andertecht blijft dus
kopen. Het zou geen kwaad kunnen indien de klub ook een nieuwe mentaliteit een eigen klubgeest moest kunnen kopen-

• AFSCHEID VAN LOTTE - Raoul
Lambert stopt met voetballen. De beste middenvoor waarover Club Brugge
ooit beschikte nam vorige zondag afscheid van het publiek van Olympia
Over Lotte Lambert kunnen we kort

• REKORD — Erwin Vanden Bergh,
de voetballende goudmijn van SK Lier-

de boycot niet zouden begrepen hebben
en nog dichter achter hun leiders zouden
zijn gaan staan. Hij vreest dat een soortgelijk iets zich nu in de Sovjetunie zal voordoen. Er zal in Afghanistan niet één tank in
een andere richting gaan rijden, aldus Daume.
Daume wijst er natuurlijk ook op dat de
diskussie boven de hoofden van de gedupeerde sportbeoefenaars wordt gevoerd.
Maar dat is nu eenmaal altijd het geval.
Zelfs wanneer het lOK over sportieve aangelegenheden t)eraadslaagt Daume voegt
er nog aan toe dat bij een txsycot de officials, juryleden en scheidsrechters moeilijk
«alleen» naar Moskou kunnen afreizen en
dit zou wel eens biezonder vreemde gevolgen kunnen hebben. Want aldus Daume, in Moskou houden achttien van de
eenentwintig bij de Zomerspelen aanwezige sportbonden hun groot kongres. Twaalf
ervan kiezen een nieuw bestuur. En daar
schuilt een gevaar in. Want West-Europa
beheerst nog altijd de meeste grote internationale sportbonden. Enkel de turnbond
wordt door een Oosteuropeaan voorgezeten. West-Europa levert maar liefst negentien internationale voorzitters...! Daarin zal
in Moskou, bij een eventuele boycot grondig verandering komen. Want je kunt moeilijk afwezigen tot voorzitter verkiezen. Zodat West-Europa veel invloed dreigt kwijt
te geraken en de stabilizerende faktor in
de sportverhoudingen tussen Oost en
West zou kunnen weg vallen.
Je kunt er natuurlijk de boycot niet voor afwijzen maar er mag wel eens even op de
mogelijke gevolgen gewezen worden... De
politizering zal door een soortgelijke evolutie zeker niet afnemen!

zijn: hij was een begenadigd voetballer.
Net als zijn broer Erik trouwens, die jarenlang suksesvol voor het toenmalige
Gantoise en Waregem voetbalde. Lotte
was ook een echte klubspeler. Hij
bracht het eerder laattijdig tot internationaal. Lotte sukkelde veel met letsels.
Omdat men hem als jonge speler nooit
voldoende tijd gaf een kwetsuur te laten helen. Club kon hem immers nooit
lang missen. Het is de schande van dit
voetballand dat het Raoul nooit met de
gouden schoen vereerde. Want Raoul
Lambert haalde immers moeiteloos het
internationale niveau. Club zal hem
hard missen.
• EEN GOEDE SPANJAARD? - De
jonge Spanjaard Faustino Ruperez
heeft de wielerronde van zijn land gewonnen. Hij is tweeëntwintig jaar en
trad nooit eerder op de voorgrond. Indien Ruperez in de komende maanden
weet te bevestigen zal hij een leemte
opvullen in de wielerpelotons. Het ontbreekt Spanje, dat in het verleden toch
enkele zeer degelijke ronderenners
voortbracht momenteel aan een renner
van internationaal formaat De Vuelta
bezorgde de Belgen weinig vreugde.
Claude Criquielion werd derde. De Wilde en Jesson behaalden elk één ritoverwinning. Grote uitblinker was
Sean Kelly: hij won vijf ritten en eindigde vierde in de totaalstand. Hij werd
puntenwinnaar en triomfeerde in de
vliegende spurten. Indien de in Vilvoorde wonende Ier zich moest willen laten
naturalizeren zou ervoor de Belgen
nog iets te beleven vallen- Inmiddels
zegevierde Bernard Hinault in de Ronde van Romandië. Hij reed Beppe Saronni op meer dan twee minuten. In een
chaotische vierdaagse van Duinkerken
ging de eindzege naar Jean-Luc Vandenbroucke.
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zo ZIET DE VU HET

De Volksunie,
een partij niet als de andere?
En t o c h e e n p a r t i j a l s
de andere!
Een politieke formatie kan nog zo
luidkeels roepen dat zij «geen partij is als de andere», maar, zodra zij
zelfs als éénmanspartij, haar intrede in het parlement d o e t wordt zij
willens nillens een partij als de andere. Om dat niet te zijn zou zij uit
het parlement moeten wegblijven.
Wie zich in het spel van de parlementaire demokratie begeeft, kan
niet anders dan er de regels van
volgen. En één van de regels is,
dat men aan het beleid deelneemt,
hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks, door met alle parlementaire middelen oppositie te voeren
tegen regering en regime.
Partij ais de andere zodra een formatie door meer dan één of een
paar parlementairen vertegenwoordigd is. In een groep zullen
mensen nooit eensgezind zijn.
Principieel veriaonden door één
ideologie en één programma, zullen zij kleine of zelfs grote meningsverschillen inzake middelen
en houding, in ploeggeest moeten

Koncert
150 jaar
Vlaamse Beweging
De Vlaamse Aktie- en Kuituurgemeenschap Antwerpen organizeert ter gelegenheid van 150
jaar Vlaamse Beweging een
groots feestkoncert
Het Beauvarlet Kamerkoor uit
Nieuwpoort o.l.v. J.-P. Byloo en
het Antwerps biaaskwintet 'Ensemble sonore' o.l.v. M. Switsers brengen muziek van
Vlaamse meesters, koormuziek
uit de 19e eeuw en volksliederen uit Frans-Vlaanderen.
De koncertavond gaat door op
donderdag 29 mei a.8. om
20 u. 30 in de feestzaal van het
Quellincomplex,
Quellinstraat
31 te Antwerpen.
Inkom ISO fr. bij bestuursleden
van de vereniging en aan de
zaal.
Wij bevelen dit koncert ten
zeerste aan!
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oplossen. Roeggeest!
Betere
zaak dan «partijtucht». In een
ploeg «boottrekkers op de Wolga»
trekt niet ieder op identiek dezelfde wijze.
M a a r niet als de a n d e r e !
Het valt op dat mandatarissen en
militanten in de Volksunie het politiek bedrijf eerst en vooral als een
opdracht beschouwen.
Zulks is minder het geval bij C V P
en PS en bij deze P W ' e r s die
banden hebben met zakengroepen. Bij de debatten over de gewestvorming en over de versoberingswet viel het op welke druk de
sociale belangengroepen op hun
vertegenwoordigers uitoefenden.
Zijn een aantal onder hen niet
eerst en vooral funktionarissen
van de grote organizaties of van financiële instellingen?
En de kiezers? Hoeveel kiezers
van de grote partijen zijn er geen
dankbaarheidskiezers? De Volksunie is allerminst een kliëntenpartij.
Dat onze mandatarissen Vlaamse
mensen helpen met dienstbetoon
is nog wat anders dan voor zijn

verkiezing op een «clientèle» te rekenen. Parlementair dienstt)etoon
ligt nu eenmaal in de trieste Belgische politieke zeden... en onze
mensen moeten niet in de kou blijven staan.
En d e p a r t i k r a t i e ?
In een parlementaire demokratie
bestaan er politieke partijen. Het is
immers normaal dat mensen die
eenzelfde ideologie aankleven
zich verenigen. Regeren ware onmogelijk met een parlement dat
een mozaïek van alleenlopers zou
zijn. In zulk geval zou het staatshoofd de regering volledig beheersen Ccfr. Leopol 1).
Partijvorming is geen partikratie I
Er is wel partikratie zodra partijen
zich niet op het algemeen belang
richten maar door het belang van
een bepaalde groep of groepen
gedreven worden. Het is zonneklaar dat de Volksunie het algemeen volksbelang van de Vlaanv
se natie op het oog heeft In dit opzicht dus ook geen partij als de anderel

SIMPATIE-AVOND
TE WAARSCHOOT
Vrijdag j.l. is de meulietfabriek
van VU-raadslid Daniël De Poorter volledig door brand vernield.

M. van Haegendoren

Zaterdag 31 mei te Brussel

Gespreks- en informatiedag
over interkommunales
De Vereniging van Vlaamse Mandatarissen organizeert een gespreksen informatiedag over interkommunales. Deze ontmoeting heeft plaats
op zaterdag 31 mei van 10 tot 13 u. in
het auditorium van het Internationaal
Perscentrum aan de Karel De Grotelaan 1 te Brussel.

verschillende
partijkongressen
sprak de VU zich ondubbelzinnig uit
als een voorstander van de zuivere
interkommunale. Een overzichtelijke
bloemlezing van deze kongresteksten zal op de gespreksdag in herinnering gebracht worden.

Dat het samen uitpraten van het
vraagstuk van de interkommunales
niet overbodig is heeft de verdeelde
stemming van de VU-frakties n.a.v. de
keuze tussen Intergem en Interregies
duidelijk aangetoond.
De studiedag wil zich echter niet beperken tot een kritisch gesprek rond
de twee opties, gemengd of zuiver.
Het is een feit dat het VU-standpunt
over de interkommunales niet aan
duidelijkheid te wensen overlaat Op

Het prolaleem «Interkommunales»
txedt ons Inderdaad meer gespreksstof dan de recente drukte rond Intergem-lnterregies zou doen vermoeden.
Zo munten de Interkommunales bijvooriseekl uit in wat betreft ondoorzichtig t>eheer en gebrekkige kontrolemogelijkheid. Dit facet van de interkommunales Is zeker niet te verwaark>zen gezien de machtspositie die zij
zch, via vriendjespolitiek, op rechtuit
slinkse en oneeHijke wijze hebben toe-

geëigend. Daar de belangen van de Interkommunales enerzijds en van politieke gezagsdragers anderzijds onontwart>aar verstrengeU raakten, beschikken eerstgenoemde over een bijzonder grote Invkjedssfeer die aan
elke demokratische kontrole ontsnapt
En dan Is er nog de herziening van de
wet op de Interkommunales die in de
nieuwe regenngsverklaring in het
vooruitzicht werd gesteM. De wetsvoorstellen daarover bevinden zfch
reeds ter bespreking in het parlement
Alles wijst er dus op dat de diskussie
rond de interkommunales nog moet
beginnen. De Vereniging van Vlaamse
Mandatanssen hoopt daarom dat vele
gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden de gespreksdag zullen
bijwonen

In koortsachtige haast wordt geprobeerd onze vriend zoveel mogelijk te helpen en te steunen om
deze ramp te verwerken. Deiarom
hebben vrienden en kennissen
een simpatie-avond met het nneubelbedrijf van Daniël De Poorter
op touw gezet Vrijdagavond 30
mei gaat deze dan door in gasthof
Fiesta te Waarschoot Wie zk:h
vrij kan maken om door aanwezigheid een steentje bij te dragen
richt de schreden naar Waarschoot
Dank op voortiand!
De zetelfabnek Dano stelde zo'n
14 mensen te werk, ze zijn nu allen technisch w e r k k x » . De brand,
het was de derde in enkele jaren
tijd, was rond kwart na twee k>sgebroken in de naaiafdeling. Na
een paar ontp>k>ffingen stond het
ganse gebouw in lichtelaaie. Tot
overmaat van ramp moesten de
brandweerkorpsen
gedurende
een halfuur machtek>os toezien
bij gebrek aan water.
O p uitzondering van garage en
toonzaal, ging de volledige zetelfabnek (1.000 vierkante meter) in de
vlammen op. De scfiade kxjpt in
de miljoenen, men spreekt van vijftien tot twintig miljoen.
Laat de solkJariteit met onze
vriend en medestander niet bij
woorden en doe mee aan de sympatieavorxll
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Auto-inspektie-station Mechelen

ANTWERPEN

Auto-inspektie Mechelen:
té strenge schouwingen?
Kamertid Jooe Somers ontving herhaaldelijk klachten aangaande de
werkmg van het autonnspektiestation
te Mechelen Het zou gebruikelijk geworden 2ijn dat elke automobilist praktisch automatisch een tweede maal
ajn voertuig ter schouwing moet aarv
bteden Men zou autobestuurders
voor werkelijk futliteiten een tweede
maal laten terugkomen Bv voor een
slecht opgehangen nummerplaat voor
een k>sharigerKle letter op de nummerplaat zelfs voor zaken die niet in de

keunngsbevoegdheid van de inspektie
liggen
Hierover heeft volksvertegenwoordiger Joos Somers, minster van Verkeerswezen Chabert ondervraagd
Volgens Joos Somers is het volkomen
begrijpelijk dat de auto-inspektie zeer
strenge normen hanteert daar waar
het gaat over veiligheid van de weg
Wat echter niet begnjpelijk zou zijn, is
het feit dat het pnvebednjf dat een
openbare dienst in corKessie uitvoert
de haar toevertrouvMJe opdracht aldus

Een goede
vakantiewoning?
Bij de VTB natuurlijk!
Ook voor het hoogseizoen zijn er nog nriogelijkheden
In voor- en naseizoen biezonder aantrekkelijke pnjzen
b v Costa Brava, Rosas, vanaf 1 900 fr per week voor een
6 persoonsappartement, Italiaanse Bloemennviera, San Bartotomeo del Cervo, vanaf 2 900 fr per week voor een 4-persoonsstudio, Salzburgerland, Zeil am See, vanaf 490 fr per
dag voor een 3-persoonsstudio
Brochure met 152 biz kleumjk vakantiegenot gratis, op eenvoudig verzoek
Inschnjvingen en inlichtngen in alle VTB-kantoren

Sekretariaat: St-Jakobsmarkt 45-47
2000 Antwerpen
031-34.34.34
Verg. k a t A 1185
Adv. 118
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zou behartigen dat er nog hogere wirv
sten zouden gemaakt worden op de
rug van de automobilist Kamerlid Somers vroeg dan ook aan minister Chabert een orxterzoek in te stellen en
eventueel de passende maatregelen te
treffen
Versoepeling van kontrola
In zijn antwoord verklaart minister
Chabert dat de automobielinspektie
als prioritaire opdracht de voertuigen
moet onderzoeken op het vlak van de
valigheid Parallel daarmee worden zekere opdrachten toevertrouwd die
eerder van administratieve aard zijn,
waavan sommige indirekt tn vert>and
met de veiligheid staan, zoals de korv
trole op de gelijkvormigheid van het
voertuig met de door de homok>gatiedienst van het departement goedgekeurde prototype Wat de meer specifiek administratieve aard betreft (kontrole van het chassisnummer de nummerplaat en de inschnjvingsdokumerv
ten) kan slechts vastgesteM worden
dat deze efficient zijn op vlak van de
stnjd tegen de fraude en de inbreuken
op de inschnjvingsregiementenng De
minister is er zich van bewust dat dergelijke maatregelen voor de gebruiker
buitensporige overlast met zich kurv
nen meebrengen Daarom heeft hij vorig jaar een versoepeling van die kontroles opgelegd
Abnormaal veel
herschouwingen
Voor wat het kontrolestation te Mechelen betreft kan de minister akkoord gaan met de klacht van kamerlid
Joos Somers Het blijkt inderdaad uit
de gegevens waarover het departement beschikt dat het aantal zogenaamd administratieve herschouvwngen te Mechelen abnormaal sbjgt De
minister deelt dan ook mee dat de bevoegde diensten opdracht kregen terzake een onderzoek in te stellen om aldus de passerxje maatregelen te kurv
nen treffen en de noodzakelijke richtlijnen te kunnen verstrekken om de korv
trole minder streng te laten veriopea

VLAAMSE
MUTUALITEIT
ANTWERPEN-TURNHOUT
afgekort: VLAM AT

16 WOMMELGEM Luisterkroeg VUJO stelt voor de groep «Het
muziekske» Volksdansbegeleiding oude volksliedjes op originele
wijze Om 20 uur rn Den Klauwaert Dasstraat 23 Inkom grabs
18 WILRIJK 7e Amt>achtenmarkt van 14 tot 18 u op het Neerland
24 ZWIJNDRECHT-BURCHT SK Were Di Rnkstertomooi «Wisselbeker «Piet Sevenns> Om 14 en 16 u op het speelplein in de
A Bonnstraat
Op 25 mei om 20 u 30 pnjsuitreiking in het Vlaams Huis
24 ZWIJNDRECHT-BURCHT Vlaamse Knng Scheldemeeuw
neemt deel aan de Kultuurdagen Naast een infostand in het
VAB-gebouw ncht VKS een kulturele zoektocht in door de gemeente Deelname gratis Voor 3000 fr pnjzen
31 ZWIJNDRECHT-BURCHT- Fietsenzoektocht ingencht door
Vlaamse Krmg ScheMemeeuw Vertrek om 12 u Afetand 20 km
Onkosten 50 fr

Veel nieuws uit
Merksem
Hulde aan Fons Madereel
Op woensdag 21 mei ek. om 20 u 30
zal Fons Madereel te Merksem worden gehuldigd Bij deze gelegenheid
zal hem een schiktenj worden overh€vidigd door en van mevr Irene ArnoukJ, de voorzitster van de VU-damesafdeling Deze huldiging gaat door
m het k>kaal van het Merksems
Vlaams-natonaal Centrum «VLANAC. - Bredabaan 360 - Ie verdieping. Alle belangstellenden zijn van
fiarte welkom
Vlaamse Kring «Groeninghe»
Ook voor de maand mei heeft deze aktieve Vlaams-kulturele Knng weer verschillende aktiviteiten op zijn programma, zoals o m de jaarlijkse uitstap per
autocar op zaterdag 17 mei met als
doel de Hoge Vekjwe Zoals gebruikelijk werden weer verschillende opstapplaatsen voorzien met als laatste vertrekpunt kikaal «VLANAC» - Bredabaan 360, om 7 u 15 De deelnemmgspnjs werd vastgestekl op 150 fr voor
de leden en 75 fr voor hun kinderen,
terwijl alle andere deelnemers 250 fr
per volwassene en 125 fr per kind betalen Voor inschnjvingen en verdere
inlichbngen kan men terecht bij Freddy
Present Wmkelstap 73 Schoten, tel
463885 Cbij ahwezigheid tel 458850)
De tweede aktiviteit waarvoor we uw
aarxtecht durven vragen is de Klemkunstavond van zaterdag 31 mei om
20 u in feestzaal St-Eduardus. Na vele
jaren afwezigheid komt Miei Cools die
avond opnieuw naar Merksem en samen met hem staan ook De Vaganten
op het programma Deze Kleinkunstavond gaat door in samenwerking met
DavidsroTKls-Merksem en de leden
van de inrichtende verenigingen en
houders van een CJ P of een Plus-3pas betalen slechts 90 fr, terwijl niet-le-

den 120 fr moeten neertellen Kaarten
en inlichbngen zijn te verknjgen tMj de
besbjursleden en bij Freddy Present
Wmkelstap 73 Schoten, tel 465885
waar ook de kaarten worden genummerd (Niet verplicht maar wel zekerder)
Vrouwen van Vandaag.
Onze VU-damesafdelmg gaat naar de
vnje nabjur op zaterdag 14 juni en wel
naar Brecht waar om 17 u wordt gestart met een wandeling, waarna de
hongenge magen zich zullen kunnen
tegoed doen aan een «Smulpapenfesbval- Deelname in de kosten 300 fr
per persoon Inschnjvingen worden ingewacht tot uiterlijk 1 juni door mevrouw Calewaert-Janssens, Olmenbrug 3, tel 466682, waar eveneens
afle bijkonrtende inlichbngen kunnen
worden bekomen.

«Kempenland»
nodigt ten dans
Op zaterdag 7 juni, 3de junvbal van
Fanfare en drumband Kempenland m
de feestzaal NILANIA Kesselsteenweg te Nijlen Aanvang 21 uur, deuren
20u30
Vele afdelingen tot ver m het Vlaanme
land doen beroep op Kempenland, mogen we van hen verwachten ons ook
te komen steunen op het Kempenlaridbal op 7 juni Het voorzien en onderhouden van instrumenten en uniformen kost rond de 200000 fr jaarlijka
Laat de emge VU-muziekvereniging
met in de steek.

BROUWERIJ

MOORTGAT
Aangepaste
sociale woningen
voor minder-validen
te Willebroek

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

•k Vlaams-Nationaal en veilig, elk VU-lid of sympatizant uit Antwerpen-Turnhout sluit bij ons aan
*

geen nsico's, geen wachttijd, geen kosten bij overkomst van huidig
ziekenfonds naar VLAMAT

*

zelfde voordelen als bij andere ziekenfondsen en heel wat aanvullende (raadpleeg ons sekretanaat of onze plaatselijke medewerker)

BESTENDIGE SEKRETARIATEN
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen, 031/34,30.02
Turnhoutsebaan 15, 2400 Mol. 014/31.64.72
Raad van Beheer, van advies en kommissarissen Hugo Coveliers Hugo Draulans, Andre De Beul, Carto Van Eisen, Frans Kuijpers Clem De Ranter flosa Goelen, Walter Jons, Jons Roets. Staf Hereygers, Mare Gijsbrechts Jan en Vannie Daems Rik BeHefroid,
Staf Jansserfs, Jan Lenaerts. Jan tongin
Adv 76

WIJ t o

VU-schepen W Leemans heeft als
verantwoordelijke voor fiet gehandicaptenbeleid een nieuw initiatief genomen
BIJ elke nieuwbouw van sociale wonirv
gen, die in de gemeente Willebroek,
zullen worden opgencht worden er enkele voorbehouden aan gezinnen met
gehandicapte personen Deze worden
reeds in de beginfaze (bij het ontwerp
van de bouwplannen) betrokken bij de
uiteindelijke innchbng van hun woning,
zodat de woning met een minimum aan
bijkomende kosten, maximaal kan aangepast worden aan de specifieke behoeften van de mindervaliden in kwesbe
Speciale aandacht zou kunnen besteed worden aan diverse voorzieningen als bredere deuropeningen, ruimere gang, aangepast toilet en badkamer,
specifieke uitrusbng van de keuken en
eventueel installabe van een b-aplift
De bijkomende kosten kunnen voor
een groot deel door het Rijksfonds
voor Sociale Reklassenng worden opgevangen
Een goed inibabef dat de integratie en
zelf-werkzaamheid van onze gehandicapten stellig zal bevorderen

BREENDONK
Tel. 031-86.71.21
Voor «AL» uw bieren
en limonades
Bijhuizen Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
T«L031-3«iai1

Daheegher Jan
Ledaganckstraat 19, Gent
Tel. 091-22.45.62

Gemeente
EKEREN
Verpachting standplaats
voor frituurwagen
Het gemeentebestuur van Ekeren gaat over tot de verpachting
van een standplaats voor frituren op het Knstus Roningplein
alhier
Inlichtingen en lastvoorwaarden
zijn te verkrijgen op het gemeentehuis, dienst Maatschappelijke
Werken
De standplaats wordt toegewezen bij opbod in een openbeire
zitting, die gehouden wordt op
vrijdag 13 juni 1980, om 10 uur
voormiddag, op het gemeentehuis
Adv. 110
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VU-arr. Brussel: regeerakkoord laat
Brusselse Vlamingen in de kou
De Voiksuniekaderleden en mandatarissen van het arrondissement Brussel
kwamen zaterdag j.l. te Brussel bijeen.
Zij bespraken de politieke toestand
van de agglomeratie en de uitbouw
van hun wwking. Achteraf deetóen ze
bij monde van de arr.voorzitter Mon
Vandijck volgende mededeling aan de
pers mee: «VU-arr. Brussel stelt vast:
dat de drie Vlaamse partijen CVP, SP
en P W de Brusselse Vlamingen volledig in de kou laten staan en overlaten
aan hun lot
Deze 3 partijen hebben immers reeds
toegegeven aan de Waalse eis tot Gewestvorming, bovendien groterKleels
met het gekJ van de Vlamingen, zonder
dat enige eis werd gesteld om de rechten van de Brusselse Vlamingen te
waarborgen.
Door de isolatie van het knel-proWeem
Brussel zullen deze rechten slechts
kunnen behaald worden door ze te betalen met toegevingen aan de Franstaligen in Vlaams-Brabant

Willy Kuijpers
in de bres voor
mindervaliden
In een memorandum tot de regeringsformateur vraagt kameHid Kuijpers de
aandacht voor de financiële toestand
van volwassen gehandicapten, verblijvend in instellingen en ten laste van het
Fonds voor Medische, Sociale en Pedagogische Zorg voor Gehandicapten.
In het Belgisch Staatsblad van 4-5-77
verscheen het ministerieel besluit betreffende: de financiële bijdrage van
195 fr. per aanwezigheidsdag, te betalen door de gehandicapten; het behoud van minimum 2.000 fr. ter beschikking van de gehandicapte met
een laag inkomen.
Op 29-2-1980 werd door de minister
van Volksgezondheid aan de tjetrokken instellingen meegedeeld dat deze
bedragen herzien werden met terugwerkende kracht tot 1 -1 -80 en dat ze
eerlang in het Belgisch Staatsblad zouden verschijnen.
De verhoging bedraagt 155 fr.: van
195 fr. (huidige index) naar 350 fr (huidige index) of 80 % terwijl géén verhoging werd toegepast op het minimumleefgeld. De terugwerkende kracht tot
1-1-80 is evenmin aanvaardbaar, alleen
al omdat deze personen met een
uiterst bescheiden inkomen geen
spaarvermogen hebben, aldus Willy
Kuijpers die zich afvraagt of het niet
beter ware de dagbijdrage te verrekenen in verhouding tot het werkelijk inkomen van de gehandicapte en een levensminimum te bepalen voor deze
personen.
Of tijdens de nachtelijke onderhandelingen tijd werd uitgetrokken voor
onze minderbedeelde volksgenoten is
zeer de vraag.

De jongste akkoorden over de financiële regeling voor het overigens povere zelfbestuur van Vlaanderen en Wallonië wijzen er trouwens op dat de
eventuele verbetering van het nadelige dotatiestelsel uitgesteld wordt totdat ook het statuut van Brussel moet
geregeld worden, zodat het gevaar
groot is dat de rechten van de Brusselse Vlamingen eveneens zullen moeten
betaald worden met een blijvende miljardenstroom van Vlaanderen naar
Wallonië.
De Volksunie-Brussel klaagt ook de
Vlaamse partijen, kandidaten voor de
volgende regering, aan die nu reeds
bereid zijn aan de Brusselse gemeenten en agglomeratie miljarden te betalen, zogezegd omwille van de hoofdstadfunktie, zonder enige eis te stellen
om deze rol van hoofdstad ook voor
de Vlaamse gemeenschap te vervullen.

Suksesvolle
Haantjeskermis
in Lembeek
Het bestuur van de Volksunie-afdeling
Lembeek dankt al de personen die tijdens het weekeinde van 19 en 20 april
een bezoek hebben gebracht aan de
4de Haantjeskermis.
Heel speciaal danken wij ook degenen
die gekookt hebben of op een of andere manier meehielpen.
Er werd ook een tombola gehouden
waarvan wij hier de winnende nummers geven.
Hoofdprijs: TV-toestel, nummer 1702
2091 2100 1256 1043 1217 1398 1009
1688 1518 1869 1033 1982 2081 2154
2058 1386 2041 1144 2111
Prijzen af te halen tot 30 juni 1980 bij
afdelingssekretaresse
Jeannine
Baeyens-Garcet Hallestraat 19 te
1520 Lembeek.

Hout
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Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE

Met een tiental vrijwilligers: dokters,
advokaten, psychiaters, notarissen, gebeurt de dienstveriening o.l.v. 1 vnjgestekle maatschappelijke werkster en
een drietal BTK'ers.
Natuuriijk vallen heel wat onkosten ten
laste van de vzw; vandaar allerlei initiatieven, zoals het Lentefeest van 1 mei.
Een 500-tal mensen hebben er gewandeld O.I.V. de schepenen Frans Trappeniers en Joris Depré. gezongen met
fanfare «Kempenland» uit Nijlen, gekwist met Willy Kuijpers en gegeten
met kok Vital. De WV(3-Jette oJ.v. de
heren De Berlanger, Schobbe en
Moortgat waren de gasten.

Thuisbestelling
Toonzalen

Racisten in
Meise-Wolvertem?
Na fieel veel moeilijkheden was de VUopposibe er vorig jaar in geslaagd om
de gemeente Meise-Wolvertem te
doen aansluiten bij de akbe «Waar Vlamingen thuis zijn-. Enkele CVP-schepenen verzetten zich met hand en tand
tegen die slogan, o.m. mevrouw Chabert-Boon, echtgenote van de minster
van Verkeerswezen. Het lokale aktiekomitee vroeg nu enkele borden te
plaatsen aan de sportcentra van de gemeente, vooral omdat er nogal wat arrogante Franstaligen komen die de «inbooriingen» kleineren. Op de gemeenteraad van 8 mei lieten enkele CVPers
horen dat ze er hun buik van vol hadden en dat men de Franstaligen beter
zou laten «slapen- (ze zouden immers
met meer voor de CVP maar voor een
eigen lijst kunnen stemmen 0.
Tijdens de diskussie liet schepen Oiabert zich in een emotionele tusserv
komst ontvallen dat ons gemeenteraadslid die dat voorstel durfde doen
een raost was! Ik weet niet wat de inibatiefnemers uit Dilbeek hierover denken, maar die uitspraak is alleszins typerend voor de «Vlaamse» overtuiging
van schepen Chabert en van vele
CVPers.

St.-Katerina-Lombeek
rouwt om meester Delcourt
Op 5 mei 1.1. overleed te St-KaterinaLombeek Robert Delcourt Hij werd
er op 6 juni 1906 geboren. Na onderwijzer te zijn geweest te Wieze en in
zijn gemeente werd de overledene
om zijn VNV-lidmaatschap zwaar beproefd. Robert was een trouw en aktief bestuurslid van de plaatselijke
VU-afdeling en ondanks zijn niet al te
beste gezondheidstoestand steeds
van de partij. Hij was een goede
vriend voor allen die hem gekend
hebben en een overtuigd Vlaams-nationalist De spijtige woordenwisse-

tingen die zich hebben voorgedaan
voor de begrafenisplechtigheid over
het al dan niet toelaten door de pastoor van de leeuwevlag tijdens de
dienst nemen niets weg van de sereniteit en de sterke overtuiging van de
afgestorvene.
De verzen op zijn doodsprentje door
hem zelf geschreven zeggen meer
dan genoeg. St-Katerina-Lombeek en
het stukje Pajottenland errond verliezen met meester Delcourt een minzame, immer opgewekte en goede
vriend. Misschien illustreert een strofe van zijn afscheidsgedicht nog het
best hoe Robert zijn volk beminde:
•Gij hebt ons Volk en wat het wil bemind een leven lang, — wat ook die
trouw mocht kosten — gemeenschap
van getergden én verlosten die
straks haar eigen, echte toekomst
vindt'.
Aan mevrouw Evelina DelcourtSchoonjans, de kinderen en de rouwende families bieden wij onze diepe
blijken van medeleven aan.
Meester Delcourt werd vrijdag 9 mei
ten grave gedragen.

FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN 16 TOT 25/5/80

TERVUREN
Zondag: 15.00
K.t
Return to Witch Mountain
Film van Walt Disney
Vrijdag en zaterdag: 2030 K.t
1941 «Hollywood wordt dol»
Film van Steven Spielberg
Zondag, maarKlag en dinsdag:
20.30
Kji.t
Once upon a time in the West
Rim van Sergk> Leone
met Qaudia C^rdinale,
Henry Fonda
en Charles Bronson

TIENEN
K.t
Zondag; 15.00
Pete's dragon
Film van Walt Disney
Vrijdag en zaterdag: 20.00, zondag: 19.30, maandag en dinsdag:
20.30
K.t
De terugkeer van Hulk
- Hulk 2
Vrijdag en zaterdag: 22.00. zorv
dag: 17.00 en 21.30, woensdag
en donderdag: 2030
K.n.t
Once upon a time in the West
Film van Sergio Leone
met Qaudia C^dinale,
Henry Fonda
en Oiaries Bronson

LEUVEN 1
Laatste week: 13.30. 19.45 K.t
Kramer vs Kramer
Vijf Oscars 1980
Vierde en laatste week
17.30, 24.00
K.t
The electric horseman
Een film van Sydney Pollack
met Robert Redford.
Jane Fonda
15.15, 21.30

K.t

Yanks
Fikn van
John Schlesinger

LEUVEN 2
Vlaamse
jongerendag
in Tienen
Op zaterdag 17 mei om 15 u. organizeren de Volksuniepngeren van Tienen
een informatienamiddag in zaal -Orv
der Ons», Grote Markt te Tienen Zij
vertonen daar de TAK-films over de
Voerstreek Beekien boordevol akbe
over onrecht en fascisme in ons eigen
Vlaamse land Mensen uit de VoerBij het begin van de FDF-betoging op 6 mei 11, overhandigden enkele Volksunie- streek zelf zullen toelichting geven
jongeren uit het arrondissement Brussel, een spaarvarkentje aan de FDF-burge- over de toestand daar en over de strijd
die ZIJ dagelijks moeten leveren tegen
meesters. Hiermee protesteerde de Brusselse VUJO tegen het want>eheer van de
Franskiljonse
terreurgroepen.
de Brusselse gemeentebesturen die enkel maar oog hebben voor eigen propaVolksvertegenwoordiger Willy Kuijganda en verder de Vlamingen (financieel) discrimineren. Niettegenstaande 60 % pers van zijn kant zal deze feiten situevan het gek! vmi Vlamingen komt, krijgen de Vlaamse Brusselaars geen frank ren in de hele Belgische problematiek
van Vlamingen, Walen en Brusselaars
voor socio-kultureel werk. Hopelijk zal dit spaarvarkentje de burgemeesters eraan doen herinneren dat zij verantwoordelijk zijn voor het financieel failliet van de Ook een infostand is voorzien. IederBrusselse agghmeratiel
(Foto Daun) een, ook niet-jongeren, zijn welkoml

Arr. Leuven in rouw
Op maandag 5 mei hebben we onze vriend Dirk Bouchier, echtgenoot van arrondissementsbestuurslid Marleen Van Luyck, ten grave
gedragen.
Zelden is onze arrondissementele vriendengemeenschap zo geschokt geweest als door dit brutale ongeval. Op 25-jarige leeftijd
weggerukt uit een aktief leven, boordevol idealistische inzet Een
onuitsprekelijk leed dat we samen mat Marleen en de kinderen
Hans en Nele willen dragen.
Aan de families Bouchier, Van Luyck en aan de afdeling Boortmeerbeek-Hever, bieden wij onze oprechte deelneming aan.
Moge de geest van Dirk ons aktief blijven bezielen, dan is zijn verrijzenis nu reeds begonnen.
Willy Kuijpers
Rob Vandezande
kamerlid
senator

IS MEI 1980

Het «Centrum voor Mensen met Vragen- vxw. is als dienstenverlenend
PMC5-(ïentrum nu 2 jaar aktief en heeft
drie onthaalhuizen in het arrondissement Leuven:
Kiekenstraat 1, Leuven
Potterijstraat 15, Tienen
Wespeiaarsebaan 238, Boortmeerbeek/Haacht

VUJO gaf FDF spaarvarken kado

Firma
VAN DOOREIM

Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Imei:
Overrompeling
te Vossem-Tervuren

BRABANT
KflL€nD€R
MEI
31 KORTENBERG: Vujo Optreden van Ed Kooyman en Herman Van
Haeren met het vooroptreden van De Lekse. Om 20 u. in de gemeentelijke pngensschool van Kortenberg Toegangskaarten60 fr
31 ST.-KATHERINA-LOMBEEK: Kampioenenbal van sportklub
Sparta Den Bosch In het parochiecentrum St-Jozef, Dahlialaan,
Om 19 u 30.
31 VOSSEM: VU-bal met orkest The Spacelights Om 20 u. m zaal
Edelweiss.

K.t
8ste week: 14.00
De Witte van Sicham
Film van Robbe de Hert
met Enc Clerck
5de week: 16.00, 20.00
K.n.t
«10Film van Blake Edwards
met Bo Derek
en Julie Andrews
5de week: 23.30
K.t
Tass
Film van Roman Polanski
met Natassia Kinski,
Peter Firth en John Collin
2de v/eek: 18.15, 2Z00
Knt
Mad Max
Film van George Miller
met Mel C3tt>son

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag, zondag, woensdag:
15.00
Dumbo
Füm van Walt Disney
Vrijdag.

zaterdag,
zondag,
woensdag 20.30
Coming home
Film van Hal /^shby
met John Voight
en Jane Fonda

Zaterdag, zondag,
1&00
Maandag, dinsdag- 20.30
Escape from Alcatraz
Film van Don Siegel
met Clint Eastwood

WIJ t l
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VU-Limburg waarschuwt

Verlichtingspalen langs A13: gevaar!
In «Het Belang van Limburg» van 11
april werd verslag uitgebracht over
het vervangen van verlichtingspalen
op de autostrade A 13
Volksvertegenwoordiger Jaak Gabriöls interpelleerde minister Mathot
van Openbare Werken hierover
Deze antwoordde dat het onderzoek
naar de oorzaak der defekten aan de
palen bezig is
In afwachting van de uitslagen der
expertises wenst volksvertegenwoordiger Gabriels op een paar belangrijke aspekten dienaangaande te
wijzen.
De verlichting der autostrades werd in
België uitgebouwd zoals dit in geen enkel ander land het geval was Op goed
verlichte wegen gebeuren 's nachts
nninder ongevallen De veriichtng
spaart dus mensenlevens en dat is belangnjker dan de hoge investenngen
die dit gekost heeft en de elektrische
energie die daar dagelijks voor nodig
IS

Minder ongevallen betekent eveneens
minder stoffelijke schade In ons stelsel van verplichte verzekenng tegen
derden, brengt minder stoffelijke schade bespanngen mee voor de verzeke-

ringsmaatschappijen terwijl de verlichtingskosten door de ganse gemeenschap gedragen worden
Wanneer de palen van 'n autostradeverlichting afbreken bij krachtige wind,
IS de veriichtingsinstallatie zelf 'n bron
van gevaren Het is daarom noodzakelijk dat het ministerie van Ojaenbare
Werken strenge voorwaarden oplegt
bij het leveren van palen en lamF>en
voor autostrades
Het IS met de eerste keer dat konstruktiefouten op autostradepalen gekonstateerd werden Reeds op de autostrade Brussel—Luik moesten verlichtingspalen hersteld worden nadat lampen op het wegdek vielen Men kon
dus van het ministene extra waakzaamheid verwachten bij de levenngen voor de A 13 daar konstruktiefouten bij dergelijke palen bekend waren
Vragen
In dat verband kunnen verschillende
vragen gesteld worden Waarom worden op verlichtingspalen bestemd
voor autostrades geen proeven uitgevoerd, zoals cJit gebeurt op bruggen
vóór de ingebruikstelling?
Indien dergelijke proeven wel uitgevoerd werden, kan men aan de waarde
ervan twijfelen Bestaan er hierover

voorschnften en werden die gevolgd'
Hoe zit het met de verantwoordelijkheid voor de ontstane zeer hoge kosten De ganse verlichting is minder dan
tien jaren oud en in dit tijdsbestek kan
men de aannemer van bouwwerken
verantwoordelijk stellen
De aangekondigde expertises moeten
snel doorgevoerd worden, in ieder geval vóór de komende herfststormen
Indien de uitslag op konstruktiefouten
wijst moet de fabnkant en eventueel
de aannemer verantwoordelijk gesteld
worden voor alle ontstane kosten

Rouw in

vu-Lede
Nog maar onlangs was de familie van
ons bestuurslid Romain in volle
feestroes- vader Alfred en moeder
Maria-Amandine Schollaert-Van Wesemael vierden te midden van hun
kinderen, talrijke kleinkinderen en
achterkleinkinderen en vele genodigden hun diamanten bruiloft
Enkele dagen later kregen wij bericht
dat de moeder zwaar ziek was en
moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Haar ziekte heeft haar geveld. Op 81-jarige leeftijd is zij overleden. De afscheidsdienst gaat door
op vrijdag 16 mei om 10 u 30 in de
St-Denijskerk in Impe en wordt gevolgd door de teraardebesteling op
de begraafplaats van Impe.
Het bestuur van VU-leden en de hele
VU-gemeenschap nemen deel in de
•mart om dit spijtige afsterven.

nen «Tijl» uit de grond wisten te stampen Ook die avond lag een tot in de
details uitgetekend plan ter ir\zage
waarop elke aanwezige kon zien hoe
de tennisvelden en de kunstgalenj er
eens uitgewerkt zullen zien Deze initiatieven, waaruit achteraf dan een sociaal-gemotiveerde tenmsklub en regelmatige tentoonstellingen zullen
groeien, worden gedurende de zomerperiode in werkelijkheid omgezet Om
zijn openingstoespraak af te ronden
had Staf het nog even over de beide
tentoonstellende schilders Chns de
Proft kreeg een pluimpje op de hoed

De kandidaturen moeten bij ter
post aangetekende bnef worden
gestuurd aan de Voorzitter van
het O C M W , Gasthuisstraat 40,
9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op vrijdag
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26 BEVERLO- Viswedstnjd, Oosthamsesteenweg 129
Inschrijvingen aan de vijver vanaf 12 u tot 13 u 30

EEN UNIEKE
VLAAMSE AVOND!

BIJ de komende herfststormen mogen
geen palen of stukken van palen of
lampen op het wegdek vallen De parlementairen van de Volksunie wijzen
hiermee op dreigerKle gevaren en nemen aldus hun verantwoordelijkheid
ten opzichte der tainjke Limburgers
die dagelijks gebruik maken van de
A 13.

gespekl, omwille van haar typisch
vrouwelijke stijl, die rust en liefde voor
mens en natuur uitstraalt Van de hand
van Frangois Van Cauter werden verschillende werken als opmerkelijk bestempeld, temeer dat Van Cauter nog
op zoek lijkt naar zijn eigen stillisbsch
vermogen De rest van de avond verliep zoals dat gaat onder vrienden een
vnendelijke babbel tussen pot en fwnt
Verder valt alleen nog te nnekien dat
de -TIjl» elk weekend Ofjen is van 's zaterdags 19 u tot 's zondags Het
Vlaams Centrum zal ook gebruikt worden voor het sociaal diensttietoon en
het priester Daensfonds We beloven
de lezers van «Wij- op de hoogte te
houden van de evolute van de werken
I v m de tennisvelden en aan de kunstgalenj
B VI

VRAAG
PROPAGANDAMATERIAAL
014/41 97 48 na 18

OOST-VUUNDEREN
MEI
17

DENDERLEEUW: Eetmaal vanaf 18 uur in zaal Verbroedenng,
Statonsstraat
Ook op zondag 18 mei van 11 u 30 tot 19 uur
17 BUGGENHOUT: Jaariijks VU-bal in zaal -Madelon» met het orkest Waltra.
20 NINOVE: Vlaams Vertxsnd voor Gepensioneerden bezoeken Oudenaarde Vertrek om 8 u 45 op de Centrumlaan Van 10 tot 12 bezoek aan het stadhuis, het klooster der Benediktinessen en de StWalburgakerk Om 12 u eten, knapzak of restaurant Om 14 u bezoek aan brouwerij Roman te Mater Prijs 150fr Inschnjven bij
Frits Van Ongeval, Ninovelaan 66, 9401 Pollare
23 ZULTE: Toespraak door algemeen voorzitter Vik Anciaux over de
aktuele politieke toestand Om 19 u 30 in bovenzaal 't Brouwershuis

lANKER
wasautomaten, koelkasten, diepvriezers en verwarming
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter, TeL 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage prijzen
IAdv.871

Kruibeke rouwt
Niet alleen de familie, het bestuur en
de leden van de afdeling, maar heel de
Kruibeekse gemeenschap en velen
van buiten de gemeente betuigden
hun deelneming en medeleven bij het
overlijden van Mana Van Tichelen,
echtgenote van onze Vlaamse voorman dr Hubert Verschraegen
In onze hennnenng zal ze blijven leven
als de goede Vlaamse vrouw en moeder, die ook haar deel in de anti-Vlaamse repressie kreeg, maar dit moedig en
voorbeeldig wist te dragen
Aan de familie nogmaals onze oprechte deelneming

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 'Welzijn van de stad Aalst, heeft bi)
het verplegings- en verzorgingspersoneel betrekkingen opengesteld van gebrevetteerde verpleegster.

MEI

Indien ook maar enige twijfel bestaat
aan de deugdelijkheid van de palen die
nog met vervangen werden moet het
ministene van Openbare Werken alle
p>alen laten vervangen op kosten van
aannemer en fabnkant Het zou onaanvaardt>aar zijn de gemeenschap de
kosten hiervoor te laten dragen

Vlaams centrum Tijl te Iddergem
feestelijk geopend
Op vnjdag 18 maart had de officiële
opening van het Vlaams Centrum te Iddergem plaats De vroegere benaming
van het VU-lokaal bleef behouden, zodat het centrum nog steeds «Tijl» heet
De Ojseningsrede werd gehouden
door Staf Scheerlinck, die uitwijdde
over het ontstaan van «den Tijl» en
erop wees dat er in de streek bitter
weinig dergelijke initiatieven genonnen
worden Zelfs merkelijk grote steden
slagen er met in een prachtig centrum
als de Tijl op te nchten Staf jorees dan
ook de inzet en het doorzettingsvermogen van de Iddergemse afdeling,
die in nauwe samenwerking met de afdelingen Welle en Denderleeuw binnen een betrekkelijke korte bjdssjoarv

LIMBURG

Aalst

16 mei 1980 ter bestemming te
zijn
Overeenkomstig de bepalingen
van titel V van de wet tot ekonomische
heronéntenng
van
4 81978, genaamd anticrisiswet,
zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk voor mannen
en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien
Bijkomende inlichtingen zijn op
dat adres te verkrijgen op de personeelsdienst (tel 053/21.2393 binnenpost 104)
Adv-i09

OCMW Zele: een model!
Wanneer in 1978 de vroegere KOO's werden omgevormd tot OCMWs, had
men te Zele reeds lang begrepen dat het oude KOO-beleid meer dan voorbijgestreefd was.
Voorzitter Theof iel Nies zegt, dat een goed beleid veel meer veronderstelt dan
het toekennen van geldelijke steun of individuele tegemoetkomingen, meer
dan de bouw van instellingen en het oprichten van allerlei diensten.
Dat betekent, volgens de voorzitter, dat het OCMW zo dicht mogelijk bij de
hulpbehoevende moet staan en zo gemakkelijk mogelijk bereikbaar moet zijn.
Dat betekent dat het OCMW naar de mensen moet gaan, met informatie, bereid moet zijn tot samenwerking en planning, en niet het omgekeerde zoals het
maar al te vaak gebeurt, dat de bevolking naar het OCMW moet komen!
Dit op de enkeling gerichte beleid onderstelt een sterk gespreide en kleinschalige aanpak, want op alle vlakken van onze samenleving moet de zorg
voor onze hulpbehoevende medemensen kaderen in het globaal welzijnsbeleid dat wij gepland hebben.
Bestaansminimum
Iedereen heeft het recht op bestaanszekerheid Behalve de toekennning
van het wettelijk bestaansminimum,
zorgt in de meeste gevallen het
OCMW voor een speciale bijkomende
maandelijkse verhoging Gedurende
de 6 wintermaanden wordt een supplementaire wintersteun toegekend
Gezins- en bejaardenhulp
Het IS de bedoeling van het OCMW,
om de bejaarde zo lang mogelijk in zijn
vertrouwde omgeving te behouden
Om hen daarbij tiehulpzaam te zijn,
werd een dienst gezins- en bejaardenhulp opgericht die reeds vele jaren,
door het veelvuldig gebruik dat er
wordt van gemaakt meer dan zijn
noodzaak heeft bewezen
Voor gezinnen, waar wegens omstandigheden, tijdelijke hulp wenselijk is,
bv in geval van ziekte van de moeder,
wordt steeds onmiddellijk hulp geboden
Tevens zorgt het OCMW-Zele zelf
voor de opleiding van het personeel
door het jaarlijks inrichten van een kurSU8 voor «Gezins- en bejaardenhelp-

sters» Gezien het groot sukses van
deze avondkursus, zullen wij de ingeslagen weg verder blijven bewandelen
Kuis- en Karweidienst
Een noodzakelijke aanvulling van de
dienst «Gezins- en bejaardenhulp»
Met BTK-personeel wordt aan vele
mensen de mogelijkheid geboden om
een karweitje te laten uitvoeren dat de
bejaardenhelpster met aankan, zoals
behangen, verven, het omspitten van
een tuintje, en vele andere karweitjes
Bedeling warme middagmalen aan
huis
In de OCMW-keuken worden deze
warme maaltijden tiereid en aan sooale taneven, van 50 tot max 100 f. dagelijks aan huis bezorgd Daarenboven
heeft de bejaarde nog een supplementaire keus van diepvnesmaaltijden
Nutsvoorzieningen een noodzaak!
Kan de bejaarde, wegens fysische,
psychische of sociale redenen, met
meer in zijn woning blijven, dan kan hij
beroep doen op de instellingen van het
OCMW

• Het rusthuis «Beukenhof, met zijn
124 eenpersoonskamers, is een toevluchtsoord voor wie behoefte heeft
aan veel verzorging en rust,
• Een moderne afdeling «Kromsche
Zieken» CV-dienst) met 60 bedden,
werd in 1977 geopend Door een intensieve medische, terapeutische en ergoterapeutische behandeling tracht
men deze langdunge zieken met de
beste zorgen te omnngen,
• Op 27 juni zal een nieuwe psychogenatnsche afdeling met 45 bedden in
gebruik worden genomen. Een primeur voor Vlaanderen'
Toekomstperspektieven
• Een aanvang werd genomen met
de bouw van 30 woningen voor bejaarden Een 8-tal hiervan zijn aangepast
aan de huisvesting van minder-validen
zodat voor deze mensen een volwaardige opname in de maatschappij wordt
verwezenlijkt Midden deze zomer zullen de ruwbouwwerken beëindigd zijn
• Vervolgens willen wij voor het ganse complex een «dienstencentrum» en
bijhorende appartementen bouwen
dat zowat het hart van het ganse Zeelse OCMW-centrum moet worden Het
organizeren van meer aktiviteiten en
ontspanning ten behoeve van de bewoners IS een noodzaak
Door deze brede waaier van diensten
en instellingen tracht het OCMW van
Zele tegemoet te komen aan de welzijnsnoden van zijn inwoners. Dagelijks staan meer den 200 personeelsleden paraat om het welzijn van een kleine 20000 inwoners van een landelijke
gemeente te behartigen Met een moderne infrastuktuur, een uitgebreid
dienstbetoon mag, qua werking dit
Zeelse OCMW, als een voortseefcl
worden gesteld voor gans Vlaanderen,
het kxjnt wel eens de moeite een bezoek hieraan te tjrengen'
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ZOIKCRC]
Jong echtpaar zoekt studio, appartement of klein liuisje (bij
voorkeur t)emeut)eld) te huren
voor een periode van 6 maanden,
vanaf augustus 1980. Voorkeur
voor Izegem of omgeving of Roeselare. Kontakt opnemen met gemeenteraadslid Erik Vandewalle,
H. Dunantstraat 11 8700 Izegem,
tel. 3026.70.

Wat U ook verkiest:

Studente
uit
Bonhelden
zoekt een vakantiejob tijdens
de zomermaanden in de omgeving
Mechelen-BrusselAntwerpen. Belangstellenden
kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-Kateiijne-Waver, of telefonisch op
het nummer 015-21.79.00 - referentienummer 2039.
— Jongedame uit Erps-Kwerps,
diploma hoger middelbaar bureauwerken, zoekt een vakantiejob
in de omgeving Mechelen - Leuven - Brussel. Belangstellenden
kunnen zich vsrenden tot volksvertegenvi/oordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580
Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch
op
het
nummer
015-21.79.00 - referentienummer:
2028.
(N187)
GROOT-GENT
Jonge dame, 22 jaar, studies humaniora, zoekt dringend betrekking. Aanbiedingen aan: O. Van
Ootegfiem, senator, Oud-Strijdersstraat 29 te 9219 Gentbrugge, tel. 091/30.72.87
Vakantiejob voor één ó twee
maanden gezocht voor 18-jarige
juffrouw, studies moderne humankxa. Voor inlehtingen zfch wenden O. Van Ooteghem, senator,
Oud-Strijdersstraat 29, 9219
Gentbaigge, tel. 091/30.72.87.
Meisje van 17 jaar zoekt vaste
betrekking als mekJ, schoonmaakster, hulp in de keuken of
dergelijke. Voor inlichtingen zfch
wenden O. Van Ooteghem, senator, Oud-Strijdersstraat 29, 9219
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87.

Een 2-(delig
herenkostuum
in polyester-wol

Een 2-cJelig
herenkostuum
in diolen-wol

3.990 F

4.990 F

reiskosten vergoed!

reiskosten vergoed!

Dokter in de geneeskunde, sp)eciallzatie anestesie, zoekt per
I oktober passende betrekking.
Voor inlichtingen zich wenden:
senator O. Van Ooteghem, OudStrijdersstraat 29, 9219 Gentbrugge, tel. 091-30.72.87.

reiskosten vergoed!

„Uw beste kostuum aan
de beste prijs!"
Zijn de gewone maten zoals 48, 50, 52 voor U te kort,
te lang, te breed of te smal ?
Geen nood ! Want bij ons vindt U, behalve deze
gewone maten nog 244 verschillende tussenmaten.

"Uw beste kostuum past U
daarom het best!"

— Schoonmaakster gezocht —
sén of twee dagen per week.
Voor inlichtingen zich wenden:
senator O. Van Ooteghem, OudStrijdersstraat 29, 9219 Gent3rugge, tel. 091-30.72.87.

(N 182)

5.990 F

Bij ons vindt U altijd:

Technisch ingenieur industriële
scheikunde, 38 jaar, zoekt vaste
tietrekking. Voor inlichtingen zk:h
wenden O. Van Ooteghem, senator, Oud-Strijdersstraat 29, 9219
Gentbnigge, tel. 091/30.72.87.

Wie helpt ons aan een gesloten
boekenkast voor de boekerij in
oprichting. VNSE te Edegem.
Graag zich wenden tot Herman
Dhondt. Tel. 031/40.54.35.

Een 3-delig
herenkostuum
in zuiver scheerwol

Bovendien worden nu ook

ll^l

uw reiskosten vergoed!

im

Minimum 200 Seca-benzinezegels gratis bij aankoop
van gelijk welk kostuum.

(N186)

• 22 j. gehuwde dame met A6A1 diploma, sekretariaat moderne talen, volledig tweetalig, vlotte
kennis van Engels, kennis van
Duits en 4-talige steno-dactylografie met 2,5 j . ervaring zoekt
een nieuwe werkkring in het
Brusselse.
Zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, Tel.
569.16.04.
(NI 86)
— Jongeman uit Mechelen, legerdienst volbracht, volledig
tvi/eetalig en goede kennis van
het Engels, zoekt dringend een
betrekking in de omgeving Mechelen - Brussel - Antwerpen. Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Liersesteenweg
I I te 2580 Sint-Katelijne-Waver,
of telefonisch op het nummer
015-21.79.00 - referentienummer:
2027.
(N187)

n
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Modecentrum

I
Baan Mol-Leopoldsburg

BALEN

Permanent modesalon voor gans het gezin!
Doorlopend open: Alle weekdagen (behalve donderdag) van 10 00 tot 19 30 uur
Zaterdag
ZONDAG

van 09 00 tot IH ')'i uur
van 10.00 tot 18.00 uur

Adv. 111

WIJ

»
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VU-Wervik-Geluwe boordevol aktie
O p maandag 28 april II., ging er in de
bovenzaal van Gasthof «'t Kapittel»,
een algemene ledenvergadering door.
Bedoelir>g was de basis in te lichten
omtrent de werking van de plaatselijke
afdeling gedurende het laatste jaar en
de voor de toekomst te nemen opties.
Er werden een 60-tal uitnodigingen
verstuurd waarvan er ± 30 opgevolgd
werden (buiten de bestuursleden natuurlijk). Eerst volgde er een ovendcht
van de reeds voorbije aktiviteiten door
Hervé Vandamme toegelicht Oaama
w e r d gevraagd wat de mensen dachten over het plaatselijke VU-blad «Wij
in Wervik-Geluwe». Iedereen vond het
een positieve verschijning, alhoewel
technisch gezien een en ander nog beter kan, oefening baart kunst! Dat er
grote belangstelling was voor eventuele volgende akties in verband met de
Waalse autoweg Pecq-Armentiers, viel
te verwachten. De VU-Wervik is dierv
aangaande bezig met de samenstelling
van een dossier dat in elke bus van
Wervik-Geluwe zal gedropt worden.
Binnen korte tijd mag men dit dossier
verwachten Dat w e r d door de aanwezigen op prijs gesteld en ook niet V U leden zien er halsreikerKl naar uit gezien de kommentaren in de plaatselijke
weekbladpers. Dat het op een dergelijke bijeenkomst niet mogelijk is elk poli-

Kortnieuws
uit Blankenberge
Zitdag
Volksvertegenwoordiger
Raf
Declercq zal zitdag houden op zaterdag
1 7 m e i v a n 1 0 t o t 1 1 u. in't Vissershuis,
de Smet de Nayerlaan 29 (tegerK>ver
de tramhalte van het Tennispark. Elkeen is er welkom met zijn problemen.
Naar de IJzerbedevaart
Er wordt een autobus ingelegd uit
onze badstad naar de 53e IJzerbedevaart te Diksmuide op zondag 29 juni
e.k. Vertrek aan het stadhuis. Het vertrekuur zal later worden medegedeekJ.
M e n kan inschnjven bij provincieraadslid Jef Fryns, Gen. Lemanstraat
12, elke weekdag van 14 tot 18 u Tel.
4122.39. M e n zegge het v o o r t
M e t het W V G o p uitstap
D e plaatselijke afdefing van het
Vlaams Verl)ond voor Gepensioneerden richt op woensdag 21 mei eJc een
uitstap in per autocar naar Brussel met
vertrek aan het stadhuis om 7 u. 30. In
de voormkjdag bezoek aan de Koninklijke Serres van het Kasteel te L a k e a 's
Mkjdags eten in de Meli op de Heizel.
In de namkJdeg bezoek aan de museums van de Eeuwfeestpaleizen. Zalen 55 tot 57 gewijd aan de Chinese
kunst; zalen 95 tot 99 gewijd aan de
Japanse kunst Deelnemingskosten
215 f r , fooi voor chauffeur niet inbegrepen. Inschrijvingen bij de voorzitter
Frans Pulinckx, AstrkJIaan 2/11 t e l
4138.65.

tiek aspekt aan te vatten, begrijpt iedereen. Dat deze kontaktpoging geapprecieerd w e r d staat evenwel buiten
kijf!
11 j u l i v i e r i n g D o s f e l k r i n g
Deze viering gaat door op 13 juli in
plaats van 6 juli, wegens ont>eschikbaarhekl van de zaal de zesde juli. Nadere gegevens zullen tijdig medegedeekj worden.
Abonnementenwerving

«Wij»

Het arrorKiissement leper eindigde op
de vierde plaats, wat voorzeker goed
is. Het moet ons toch van het hart dat
deze mooie ereplaats o.a te danken is
aan de grote inspanning van de Wervikse afdeling. Mits een over het ganse
arrondissement gespreide aktie, was
het helemaal niet denkbeeWig dat le-

Dosfeldokumenten
Universitair onderwijs
50
Informatie en demokratie (dut>belnuniv
mer)
100
Mens. arbeid, kapitaal
50
Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging
(bibliografie 1945-1970, dubbelnrj .
150
Welzijnsproblemen in Vlaanderen: bevolking en ruimte
1(X)
Volk, gemeente, Interkommunale 120
De Vlaamse Beweging na 1945 (biblkv
grafie 1971-1975, dubbelnrj .. 265

Dosfelnota's
D e parlementaire vertegenwoordiging
van de Brusselse Vlamingen . 35

WIJ 14

Samenstelling

VU-bestuur

Voorzitter
Hervé Vandamme, S t Maartensplein 2, Wervik.
Sekretaris Jef Claeys, Ten Bnelenlaan
108, Wervik
Penningmeester. Rosa Martens, Beselarestraat 10, Geluwe.
Organizatie Maurits Coudyzer, Magdaienastraat 75, Wervik.
Propaganda. Roland Vanhoutte, Prof
Idewijk 40, Wervik.
V U J Ó Mark Rosselle, Gosseneslaan
5, Dirk Delva, Beselarestraat 33
U kunt altijd bij deze mensen terecht
voor inlichtingen betreffende jsartijwerking en dienstbetoon.

Verschaeve en Rodenbach,
gespreksstof te Roeselare
O p zaterdag 31 mei a.s. gaat in de
konferentiezaal van het Stadhuis te
Roeselare het tweede colloquium
door over Cyriel Verschaeve. Organizator is opnieuw de raad van beheer
van het Jozef Lootensfonds, de uitgever van de wetenschappelijke uitgaven v o o r studie van C. Verschaeve
en zijn tijdgenoten, Verschaeviana.
Het tema van het colloquium is: Cyriel
Verschaeve en Albrecht Rodenbach.
Na elk referaat is er gelegenhekl tot
een korte gedachtenwisseling. Hier het
programma:
10 u. Verwelkoming door de voorzitter
van het Jozef Lootensfonds, abt Eligius Dekkers.
10 u. 15 prof. dr. Piet Thomas: Rodenbach en Verschaeve. Aspekten van
het romantisch dichterschap.
11 u. 15 dr. Karel Wauters: Het Wagner-beeW van Rodenbach en Verschaeve.
13 u. Middagmaal aangeboden door
het Jozef Lootensfonds.
14 u. 15 p r o f dr. Hendrik VandemrK>ere: Verschaeve en de dramatiek van
Gudrun.
15 u. 30 Romain Vanlandschoot: Ver-

1. 22-jarige jonge man uit h e .
Waasland met dipkxna A3 elektriciteit zoekt passende betrekking.
2.31 -jarige man uit het Waasland
met middelbare studies en verschillende jaren ervaring ais waterklerk zoekt passende tietrekking.
3. Jonge man uit het Waasland
met diploma moderne humank>ra
- wetenschappelijke B zoekt passende betrekking.
Kontakt via mevrouw NeNy
Maes, Gentsek)aan 50, 2700 S t Niklaas, tel.: 031-76.49.74. (N185)

Dosfeldokumenten en- nota's
Een boekenpakket dat elke bewuste
Vlaming zeker in zijn bezit moet hebben is nu onder gunstige voorwaarden
te koop. Let wel: dit aanbod is zeer tijdelijk! Sommige tx)ekdelen zijn dut>
belnummers zodat het in feite om 15
delen gaat!

per eerste eindigde. O m over na te
denken en er de passende besluiten
uit te trekken.

De materiele benadering van de
Vlaamse Gemeenschap
35
Onderzoek naar de achtestelfing van
de Vlaamse universiteiten en van
het wetenschappelijk onderzoek
door Vlamingen
35
Het ABOS-dossier: Vlaamse bevolking bedrogen In Belgische ontwikkelingssamenwerking
50
D e ontwikkeling van de Brusselse olievlek
100
Koncept voor een federale grondwet .
100
Vlaamse Beweging en Europa . 150
D e totale waarde van dit boekenpakket is 1.340 f r.
Dit ganse pakket kost nu slechts
500 fr.
Indien u dit pakket wil ontvangen gelieve dan 650 fr. (boeken, administratiekosten en verzendingskosten) te storten op bankgironummer 068-064074082 van Dienst Publikaties, Vormingscentrum Lod. IDosfel vzw, Bennesteeg
4, 90(X) Gent met vermekling «bestelling boekenpakket».

WEST-VLAANDEREN
KflL€nD€R
MEI
16 GROOT-ZEDELGEM: Kontaktvergadering voor alle leden over de
afdelingswerking. Spreker Raf Declercq. Om 20 u. 30 in het Schuermanspark 36 te Loppem.
30 KORTRIJK: Toespraak door volksvertegenwoordiger Hugo
Schiltz over «Vlaanderen morgen». O m 20 u. in lokaal 1302, Burg.
Reynaertstraat 9 te Kortrijk.

Koekelare heeft eindelijk
zijn glascontainer
Er werd biezonder lang gesproken over het plaatsen van een glascontainer te
Koekelare. Voorstanders, zoals de groep 'Leefmilieu' drongen al maanden aan
op het plaatsen van een container en in de gemeenteraad bleek VU-raadslid Jef
Hendryckx de grootste voorstartder. Hij kreeg de steun van een meerderheid in
de raad en een plaatsing kon dan ook niet uitblijven.
'Leefmilieu-Koekelare' is dankbaar voor het plaatsen van deze container, die een
hergebruik van het glas stimuleert Die kwamen op het Fransmanplein. Een tevreden Jef Hendryckx, een der grote voorstanders van de container, was
erende
kippen tMj om een voorraad glas in de container te plaatsen

scfiaeve en de Roeselaarse Rodenbachherdenklng van 1909.
16 u. 30 Besluiten van het colk>quium.
16u. 45 Gïelegenhekl tot eucharistieviering.
17 u. 15 Statutaire vergadering van de
leden van de vereniging.
19 u. Opvoering van Gudrun, In de Hallen, Diksmuidesteenweg.
Voor meer inlichtingen richt men zfch
het best tot het J. Lootensfonds. Baron
Ruzettelaan 433 te 8320 Brugge.

Dienstbeton
Senator Capoen
Wervik: elke tweede zondag van de
maand, Gasthof «'t Kapittel», Ooievaarstraat van 11 tot 12 uur.
Geluwe: op volgende
vrijdagen:
16 mei, en 20 juni, telkens van 18 tot
19 uur, bij Rosa Martens, Beselarestraat 10.

Vic Anciaux gast in Oostduinkerke
D e jaaHIjkse familiemaaltijd van VU-afdeling Oostduinkerke greep plaats in
het restaurant Westland. Die opkomst
was, alhoewel iets beneden het aantal
van vorig jaar, bevredigend. Daar de
voorzitter André C^rdljn op het laatste
ogenblik door ziekte weerhouden was,
heette Maurice Boucquez, IrcI van het
OCMW-KoksIjde, In zijn plaats de aanwezigen welkom en wenste hen een
gezellige avond toe. Als gastspreker
was onze partijvoorzitter Vk; Anciaux
uitgenodigd. Niettegenstaande zijn
druk bezette agenda wilde hij één van

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

zijn verst afgelegen afdelingen niet In
dé steek laten. In zijn toespraak wees
hij op het essentieel verschil van de
V U met de andere partijen. De V U Is
een Vlaams-natlonale partij. Andere
partijen hebt>en wel sommige van
onze standpunten overgenomen en
belijden die wel met de mond, maar In
het F>ariement merkt men daar niet
veel van. Het pluralistisch karakter van
de partij t>lljkt uit het feit dat iedereen
bij ons welkom Is die wil medewerken
aan een zelfstandig Vlaanderen. Ook
pleitte voorzitter Anciaux voor meer
radikalisme in het uitdragen van onze
standpunten, ojxlat deze duidelijker
zouden overkomen bij alle Vlamingen.
Hij sprak tevens zijn waardering uit
over wat er leeft en gepresteerd wordt
aan de basis en de grondslag vormt

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke, degelijke en
waterdichte konstruktie.

•

Uitvoering
in
aluminium
met kitloze l>eglazing.

•

Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste onderhoud

•

Vaste breedte van 2B0 m en
variërend
in lengte
tot
w.eo m

Vraag ons vrijblijvend folder en
priislijst 111

Serrebouw
DEFORCHE pvba
Gentseheerweg 120
8700 IZEGEM
Tel 051/30.37.01 (4 1.)

van wat aan de top beslist w o r d t A l bij
al, bemoedigende woorden die vertrouwen in de toekomst uitstraalden
en velen een hart onder de riem staken.
Daarna werd de eerste afdelingsvlag
overhandigd aan onze onvermoeibare
propagandist Achlel Goderis. Iedereen
ging ermee akkoord dat deze eer aan
Achlel te beurt viel. IHet was een publieke en algemene dank voor zijn aanhoudende Inspanningen en veelvuldige huisbezoeken. Hierna kwam de
trekking van de tombola met waardevolle prijzen. D e eerste prijs (een racefiets) ging naar de bazin van het
restaurant Profciatl Dit gezellig samenzijn w e r d dan besloten met een
dansfjartij die tot in de late uurtjes
duurde.

25 jaar VU te Gistel
O p de Provinciale Vergadering te
Brugge op 11 juni 1955, w e r d beslist
een eerste vergadering te beieggen te
Gistel op zaterdag 2 juli eJ<. om 20 uur,
Graevenbosch 10.
Als sprekers traden op: p r o f dr. Walter Couvreur, algemeen VU-voorzltter
en de h. Jan De B o n d t arroTKlissementsvoorzitter. De uitnodiging vernnekide volgende zin: «Geziien het uitzonderlijk belang van deze samertkomst, na de pulilikatie van de valse talentelling, nu de Vlamingen opnieuw
over het hoofd worden gezien in de
schoolkwestie, gekit nog slechts een
leuze, 'Vlaanderen eerst, door zelfbestuur'. Gistel dat steeds een vooraanstaande rol gespeeld heeft in onze
Vlaamse beweging, zoals ten andere
gans de Westvlaamse gouw, zal nu zeker niet ten achter blijven. Wij zijn dan

ook stellig overtuigd van uw aanwezigheid en tekenen (enzJDe Volksunie-Gistel bestaat 25 jaar.
Dit 25-jarig bestaan van onze afdeling
vieren wij met een groots Leden- en
Vriendenfeest, op vrijdag 30 mei 1980
om 20 uur in zaal 'Flandia;
Hoogstr.
te Gistel.
Op het programma van deze feestavond staat onder meer: — een overzicht van 25 jaar VU-werking te Gistel;
— overhandiging van de gloednieuwe
afdelingsvlag; — gelegenheidsrede;
— een feestmaaltijd.
De deelname in de kosten bedraagt
400 fr. per persoon, drank bij feestmaal. Schrijf zo vlug mogelijk in.
Gilbert Blontrock (voorzitter), Zevekotestraat 44 (tel 27.88.35) en Paul Vandecasteele (sekretaris). Dorpsstraat
42 (tel. 27.76.85).

15 MEI 1980

WIJ lli D€ ICILK9UMI€
VU-Wielsbeke
terug in rouw

Veel kultureel nieuws uit Brugge
G o u d e n B o o m s t o e t '80
Het centraal direktiekomitee van de
Gouden Boomstoet 1980 kwam onlangs voor de 13de maal bijeen.
De eerste vergadering had reeds
plaats op 12 februari 1979. Hierop werden de drie werkkomitees samengesteld: het centraal direktiekomitee onder voorzitterschap van O. Dombrecht schepen van kuituur, het technisch komitee met als voorzitter A.
Claes, schepen van Openbare Werken en het propagandakomitee met als
voorzitter P. Leys, schefjen van Toerisme. Tevens werden de data van de uitgangen van de Praalstoet vastgelegd:
17 en 24 augustus 1980. Dadelijk w e r d
ook aandacht ksesteed aan de vergoedingen en het herinneringsgeschenk
voor de deelnemers aan de stoet Het
mag niet zijn zoals in 1975 dat de figuranten maandenlang op het beloofde

geschenk moeten wachten. Dat was
een van de eerste zorgen van de nieuw e schepen van Kuituur in 1977. Er
w e r d dus besloten een keramiektegel,
de reus Spijkeroen voorstellende te
schenken aan de zo wat 2.000 figuranten van de Gouden Boomstoet
O p een volgende bijeenkomst werd
dan de omloop vastgelegd en de begroting opgesteld. Deze bedraagt
± 10.000.000 frank want een groot gedeelte van de stoet moet vernieuwd
worden. Hiervoor staat Arno Brys in.
De ontwerpen van kostuums en vlaggen die hij aan het centraal direktiekomitee heeft voorgelegd zijn ronduit
schitterend. De andere artistieke medewerkers zijn Frans Vromman (algemene leiding). Remi Van Duyn (regie)
en Olivia Geerolf (koreografie).
Kaarten en folders zijn reeds te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme, Markt
7 te Brugge.

De Gouden Boomstoet 1980 wordt
ongetwijfeld een kulturele gebeurtenis
van internationaal formaat dank zij de
samenwerking en de medewerking
van velen.

Van N u en straks
Het stadsbestuur is overgegaan tot de
aankoop van de volledige jaargangen
van het tijdschrift «Van Nu en straks»
(1893-1894 en 1896-1901). Dit tijdschrift weerspiegelt het best de ontwikkeling van het Vlaamse geestesleven o p het einde van de 19e eeuw.
«Van Nu en Straks» werd gesticht
door Vermeylen, Buysse, Van Langendonck en D e Bom. Alle belangrijke
Vlaamse auteurs uit die periode hebben eraan meegewerkt: Van de Woestijne, Streuvels, Teirlinck, Verriest Hegenscheidt e.a.

De volledige jaargangen van «Van Nu
en Straks» zijn heel zeldzaam geworden. De aankoop ervan k)etekent dan
ook een belangrijke aanwinst door de
Brugse stadsbilioteek.
Aankoop zilverwerk
Het stadsbestuur heeft enkele zeldzame voorwerpen in zilver met Brugse
merktekens van de 18e eeuw aangekocht Het betreft een reeks van vier
zilveren schotels in Lodewijk XlV-stijl
met gebekte rand en gedreven plooien
in het plat plus een zilveren kaarsepan
met steel en medaillon met vrouwenhoofd.
Deze stukken betekenen een uitzonderlijke aanwinst voor de zilverkollektie van het Gruuthusemuseum. Z e zullen dan ook te bewonderen zijn o p de
tentoonstelling «25 jaar Gruuthuse» die
loopt van 21 juni tot 21 septemljer
1980.

Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR-EETHUIS
INGRID

Industriële
brood- en banketbakkerij

Feestzalen

Olenseweg 4 1 . Westerio
(Voortknpel). tel 014-213696

HOF VAN ARAGON

Vraag prijzen voor uw
feestnienus

Ar.Tgonstr.Tnt 6. Lier

Roomijs

Wlifried BLANCQUAERT

G<)fc rcst.iuriiiil spofltDin, tfir<is
Wof'ns(iiK) ('M don(,J('r(J,Kj tjcstotcri
M,t,ioU,K] üinsdiKj vnid.K) v.tn.if 1b LI
^ i t f r d . i t i t>n 7on(t,K) vHn.if s mui
d.Kis

uw KOFFIEHUIS

Tel 053-66 87.40.

K a t t e s t r a a t 20, A A L S T

A . i n n r n i r r v.ui ,illc fcoston
Ook vcituiring vnn lofolgcrK^f

Cnfo VUIokn.nl

SchildtTstrnnt 33
2000 A n t w o r p c n
Tel 031 3745 72

Dorpsplein Hoiisden Limburg

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

FEESTZAAL
« E D E L W E I S S ..

KREKELHOF

Alle feestelijkheden.
Mogelijkheid tot huren van
bestekken.

Uw tweede thuis!

BRAKELHOF

Tafeihoutder

Tel 055/42 41,07

Gontrode Heirweg 49
9230 Melle

F c f S t ^ . I r l ) VOO! <\\\(i

qpleqrnhedon

Tel 091-3006 53

Drank- en eethuis

WIJNIMPORT HERMAN

« WALTRA »

-

Specialiteit g e r o o k t e

Rondplein 5, Brakel

Lokaa! Volksunie

SPECIALITEIT
van WAFELS
en U S R O O M

Resinur.nnl P A L M H O F

Vossemberg 13 1981 VOSSEtVI
Tel 02/767 45 76

Restaurant

Elie Van Lnere-Marcclln Naessens

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Steeds welkom in

Tel 0 5 4 / 3 3 48 57

DE OUDE KRING

^ u

Bellesirnat 49
1970 HEKRLGEM

Brusselbaan 11. G O O I K

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

CORTïïAlr r^

UNDENHOVE

Drankhuis met sfeer

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 Per'-elei 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

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 0 9 1 - 6 7 5 7 12

Tel 031-80 15 68

Specinipleiten
Alle dngen verse mosselen

Feestbesprekuig op ni.iand.Tg dinsd.-ig en donderdag v.Tii 19 tot 21 ii
Woensdag gesloten

Mcncnstr.i.il 376 W E V E L G E M
Tel 05G/41 29 22

Arduinkaai 2 (bi) KVS)
1000 Brussel
Tel 0 2 / 2 1 9 5 2 12

vis

Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos
Tel 015/71.1940

Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder

De vier troeven vnn de Wnltra
J
2
3
4

Vhnms in t hnrt vnn Brussel
Je k.m er .ilti/d
p.irkeren
Je kri/gt er .ilti/d w,il te eten
De pri/zen zi/n socinnl

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

Maak o o k eens kennis met
d e g e z e l l i g e s f e e r in

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
VtTzorgde keuken
DemokratiscHp pii|7en
Uiigelezen dienstbetoon

't is een specialist
zoek hem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordse
pastei
't is de meest
verteerbare
de meest
klassieke,
de beste

Café-Restaurant

SE-HUTTERStiBF
D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel,: 015-71.15.49

KcsRplsl<"onwpg 38
?2eO Ni|li>n
Tel 0 3 1 / 8 1 i W l

Restaurant

VOEDING «DE POLDER»
Polderstraat 12
8458 Oostduinkerke

tea
pvba

-

snack

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

Herberg 't STAMPKOT
St-Mana-Utem, ZWALM
Boerenbrood - Hesp • Kaas
Tel, 055-4994,76

Dinsd gestoten
Vroeger uitbater Zwalralandta
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-

D.M. IMPORT
Duitse
ten.

room
SELS

Turnhoiitsebaan 288-290
2200 Borgerdout (naast

Nauwelijks enkele vireken na het ptotselinge overlijden van haar penningmeester Albert Bracke verliest Volteunie-Wielsbeke nu ook haar trouwe
ondervoorzitter. Antoon Vancanr>eyt
Antoon Vancanneyt kende niets anders dan vrienden. Door zijn kalmte,
eenvoud en vriendelijkheid was hij een
echte volksvriend.
Hij was de stille werker. Zonder veel
geleerde woorden en zonder misbaar
te maken, w e r d hij in alle middens o p
handen gedragen, zowel bij de burgers
als bij de meest eenvoudige ark>eiders.
Hij kon zich, nnet zijn onvergetelijke,
warme lach, aanpassen en was altijd
bereid iedereen in alle stilte te helpen.
•Trouw aan volk en Vlaamse land»
was zijn leuze. Helaas, een spijtig ongeval heeft hem op 56-jarige leeftijd,
veel te vroeg, weggerukt van zijn goede echtgenote, kinderen en familie.
Zijn uitvaartplechtigheid werd dan ook
massaal bijgewoond door zijn honderden trouwe vriendea

cine Roiiia)

Tel 031/36 3 1 9 2

170 Zitplaatsen - zaal v o o r
feesten ( ± 4 0 pers)

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's,
ossestaartsoep. goulachesoep.
jagerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen.
Sctiapenstraat 43, 2200 Borgerhoul Tel 031/36.00.45.

^t mingle»
Beauvoordse spetialileit
Pannekoeken en wafefs

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

Mevrouw

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

2152 Wechelderzande
Dagmenu van 12 tot t 4 u .
Extra zondagmanu.
Tel 031/21X>7.t2

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

De familiezaak met traditie.

DE P U S
GEBROEDERS

($aBt\)ol i e 2Cei>cr

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-42.32.46

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
J A N PAUWELSDE BRAUWER

Pauwelyn- Duquesne

Café «'t Leeuwke>
Tel.

Kruittorenwal 2
3690 BREE
011-46.34.51

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

Uitsluitend
Vlaamse bieren.

Gesloten, vnjdag betiatve m seizoen

Maandag gesloten.

WIJ I S

WIJ IM D€ l/OLK^UMI€
- in de burelen van het OCMW,
Karthuizerinnestraat 4 te 8000
Brugge, iedere werkdag van 9 tot
12 u.
— bij architekt J. De Laere, StKatarinastraat 131 te 8320 Brugge 4 (tel. 050-35.80.92) iedere werkdag van 9 tot 12 u.
kom. Het IS goed en goedkoop. Hier
Het bestek en de plannen zijn te
past een woord van oprechte dank
koop mits
voorafgaandelijke
aan mevr. Lilian, die al geruime tijd voor storting van 420 fr. inclusief BTW
een semi-exploitatie van het Breydel- op PR 000-0894732-04 van archihof instaat, in afwachting dat er weer tekt De Laere, St.-Katarinastraat
een volledige uitbating mogelijk is.
131 te 8320 Brugge 4 met vermelIk wens trouwens van de gelegen- ding van het BTW-nummer.
heid gebruik te maken om onze leden De inschrijvingen, in gesloten
en vrienden op te roepen tot een va- omslag, mogen ter openbare zitting vóór de opening afgegeven
ker bezoek aan het Breydelhof, waar
alle Vlaams-nationalisten thuishoren worden of in een dubbele en gesloten omslag gestuurd worden
in alle vriendschap en gezelligheid. a a n het OCMW Brugge en dieOok onze vrienden uit de overige nen toe te komen binnen de terVlaamse provincies zijn individueel mijn voorzien in art. 26 van het
of in groep hartelijk welkom in het
K.B. van 22-4-1977.
Breydelhof te Brugge!
Adv. 118

15 jaar Breydelhof te Brugge
Vlak bij de Vismarkt te Brugge, in een van de schilderachtigste hoekjes van de
stad, ligt de Jozef Suvéestraat, genoemd naar de Brugse kunstschilder van die
naam, samen met Gaeremyn een van de bekendste kunstschilders te Brugge
en ook te Parijs in de XVIIIde eeuw.
Wanneer men van de Vismarkt de Suvéestraat binnengaat, heeft men nauwelijks enkele stappen nodig om voor de monumentale ingangspoort van het
Breydelhof te staan, het Vlaams Huis te Brugge, nu reeds vijftien jaar geleden
opgericht nadat het vroegere Vlaams Huis. Hallestraat tijdens de onzalige
repressie, onder druk op de aandeelhouders, in patriottisch bezit overging
(hoewel er nog enkele oorspronkelijke deelgenoten elke afstand weigerden).
Daarna werd het gebouw tot Strijdershuis omgedoopt, het lokaal dus van de
Belgische Oud-Strijdersbond, die sindsdien zo vaak zijn veto tegen amnestie
formuleerde-

wij grote portretten van Cyriel Verschaeve en dr Borms aangebracht Er
is ook een portret van mevrouw Marechal, Vlaams-nationaal mandataris te
Brugge tussen de twee werekioorhgen in, die een voorname rol speekje in
de Vlaams-nationale vrouwenbeweging. Het mansportret dat u daar ziet is
Gerard Masyn, die zeer veel gedaan
heeft voor de inrichting van twt Breydelhof

Tijdens en na de eigenlijke terreur
kwamen de fiaminganten van Brugge
bijeen in verscheidene cafés zoals
Vlissinghe, Het Bourgondisch Cruyse,
Het Stokershuis en Café Tourisme. dat
geruime tijd als bkaal diende voor de
Vlaamse ontspanning maar ook voor
de ledenvergadenngen van de toen
piepjonge Volksunie. In de Vlissinghe
en In De Toerist is bv. menigmaal WIm
Jorissen komen spreken. Een vijfde
«aaniegplaats» was ook een tijdlang
het Rubens Hotel, waar o.m. Frans Van
der Eist kwam spreken en dat op zeker
ogenblik a.h.w. het hoofdkwartier van
de VU was.
Hoe gezellig het er In die Vlaamse gelegenheden ook aan toe ging, toch was
er nood aan een nieuw Vlaanns Huis.
Met de stichting van de Vlaamse Klub
werd uitgezien naar een passend gebouw, dat men uiteindelijk In de Suvéestraat vond. De koppen — en de
aandelen — werden bijeengestoken
en reeds spoedig kon men van wal steken. De openingsdag was 'n overdonderend sukses (er kwamen zelfs CVPvlaamsgezinden even poolshoogte nemen, maar daarbij bleef heü, in de rulme gelagzaal, met restaurant en een
grote vergaderzaal op de eerste verdieping Er Is nog ruimte voor het sekretarlaat en voor kleine vergadenngen, alsmede voor de keuken en de Inwonende exploitant

E. Sintobin — Niet voltijds, maar wel
op bestelling, vooral groepen zijn wel-

Op 15 mei vierde de SV Vlaamse
Klub dus zijn derde lustrum, dat
meteen ook het derde lustrum is van
het Breydelhof. De SVtelt tachtig
deelgenoten, die de volgende raad
van beheer kozen, die moet instaan
voor de exploitatie van dit Vlaamsnationaal trefpunt: Guido Van In, Luk
Brousse (intussen naar Antwerpen
verhuisd), Raymond Reynaert(de huidige schepen van financiën te
Brugge), Fernand Vonck, Rober De
Bruyne, Jaak Galle, Roger Van de
Voorde, Mark Devriese en Hugo De
Jonghe. Voorzitter is de sinds jaren
drijvende kracht en organizator Edmond Sintobin. We gingen even met
hem praten.
E Sintobin — We bestaan inderdaad
vijftien Jaar, maar vóór de echte stichting werd de basis gelegd in 1964. De
Vlaamse Klub en het Breydelhof wer-

Mark Devriese, een van de promotoren van het Breydelhof.
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den simultaan gesticht na een periode
waarin wel een nevenorganizatie van
de VU fungeerde, echter zonder veel
weerklank
WIJ — De oorspronkelijke bedoeling
was van het Breydelhof een trefpunt
te maken voor alle Vlamingen.
E. Sintobin — Inderdaad, maar vrij
spoedig bleek de onderneming alleen
leefttaar met een steeds meer uitgesproken Vlaams-Huiskarakter Thans
is er het politiek en administratief sekretariaat van de VU gevestigd, evenals tiet sekretariaat van tiet Vlaams ziekenfonds Were Di. Het Vlaams Verbond van Gepensioneerden komt er
eveneens elke week bijeen, nl de 2de
en 4de woensdagnamiddag van elke
maand.
WIJ — De jongste tijd is het Breydelhof niet permanent open zoals vroeger. Hoe komt dat?
E. Sintobin — Het is moeilijk passende
uitbaters te vinden. Wil men tot een efficiënte uitbating komen, dan moet
men er fors de schouder onder steken.
Een druk bezocht en beklant centrum
vergt een volledige inzet
WIJ — Wat zijn thans de openingsuren?
E. Sintobin — Bke vrijdag en zaterdag
(op deze dag houden onze mandatarissen hun sociaal dienstbetoon) en de
woensdagnamiddag. Er zijn natuurlijk
ook speciale openingsuren, bv. wanneer er een voordracht wordt gefmuden of een of andere kulturele manifestatie.
WIJ — Wat behelst dat onder meer?
E. Sintobin — Een zangavond bv. of
een film- of diavertoning: ook regelmatig afdelingsbijeenkomsten, een gezellig samenzijn van VU-leden en -sympatizanten, al dan niet gepaard met een
etentje. Sommigen laten zich daarover
laatdunkend uit en t>eweren dat de VU
daarmee in het vaarwater van de kleurpartijen is terechtgekomen, althans
door het inrichten van feestjes en een
gezellig samenzijn. Welnu, we hebben
dergelijke bijeenkomsten van meet af
aan gehouden, we moesten waaracfh
tig niet bij anderen 'in de leer gaan:
WIJ — Het Breydelhof Is ook aktief in
verkiezingstijd?
E. Sintobin — Dat ligt voor de ftand;
dan is het Breydelhof tiet hoofdkwartier van het VU-arrondissement Brugge en is het er zeer druk. Het hoogtepunt wordt de avond van de kiesdag
bereikt en dan moeten er zeer veel
dorstige kelen gelaafd worden.
WIJ — Trekken de voordrachten veel
volk?
E Sintobin — Dat hangt ofwel af van
de spreker, ofwel van het onderwerp.
Zo hebben we een bomvolle zaal gehad voor een voordracht over Zeebrugge door de architekt-urbanist
Lantsoght Grote opkomst ook voor de
heren F. Vander Eist Wim Jorissen,
M. Coppieters, F. Baert, £ flasfc/n e.a
Ook M. Van Haegendoren kwam hier
spreken over de Vlaamse Beweging
toen hij 'nog een duikboot was; om
het Van Eynde na te zeggen.
WIJ — Vroeger waren er muurschilderingen In de gelagzaal. Waarom werden die vervangen door oude eksemplaren van Vlaamse strijdaffiches?
E. Sintobin — Omdat we de verlaging
van fiet gewelf vervingen door het oorspronkelijk balkengewelf en deze
schMeringen niet meer pasten in het
nieuwe interieur Overigens hebben

WIJ — Wordt het restaurant nog gebruikt?

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn Brugge

Hector de Bruyne, na een spreekbeurt te Brugge in gezelschap van
(v.l.n.rJ schepen Reynaert, Edmond Sintobin en schepen
Dombrecht

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
Brugge
Op vrijdag 6 juni 1980 om U u. 30
zal er ten zetel van het OCMW,
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 li
Bouwwerken - Sanitair - Verwarming in het rustoord Ter Potterie
te Brugge.
Erkenning: kategorie Dl7 klas 1.
Termijn: 80 werkdagen.
Dossier ter inzage in:
— het kantoor voor Inzage en
Verkoop der bestekken, Residence
Palace,
Jordaenskwartier,
Wetstraat 155 te 1040 Brussel.
— de burelen van het OCMW,
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000
Brugge (iedere werkdag van 9 tot
12 u.).
— het studiebureau Vyncke en
Leye, Dopheidestraat 6 te 82(X)
Brugge, tel. 050-31.64.76 (iedere
werkdag van 9 tot 12 u.).
— het bureel van architekt F. Sohier, Vestingsstraat 71 bus 25 te
8320 Brugge (iedere werkdag van
9 tot 12 uJ.
Het bestek en de plannen zijn te
koop mits
voorafgaandelijke
storting van 1.823 fr. inclusief
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
a a n het OCMW Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn voorzien in art. 26 van het
KB. van 22-4-1977.
Adv 115

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn Brugge
Op donderdag 12 juni 1980 om
11 u. zal er ten zetel van het
OCMW 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 vani Brandbeveiligingswerken in het rustoord De
Zeventorentjes, St.-Lucaslaan 50
te 8320 Brugge (Assebroek).
Erkenning: niet vereist De werken behoren tot kategorie D.
Termijn: 50 werkdagen.
Dossier ter inzage:
— in het kantoor voor Inzage en
Verkoop der bestekken. Residence
Palace,
Jordaenskwartier,
Wetstraat 155 te 1040 Brussel.

Op vrijdag 6 juni 1980 om 11 u. 30
zal er ten zetel van het OCMW,
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 2: elektriciteit in het rustoord Ter Potterie te Brugge.
Erkenning: kategorie P klas 1.
Termijn: 60 werkdagen.
Dossier ter inzage in:
— het kantoor voor Inzage en
Verkoop der bestekken. Residence
Palace,
Jordaenskwartier,
Wetstraat 155 te 1040 Brussel.
— de burelen van het OCMW,
Karthuizerinnenstraat 4 te 8(XX)
Brugge (iedere werkdag van 9 tot
12 u.).
— het studiebureau Vjmcke en
Leye, Dopheidestraat 6 te 8200
Brugge, tel. 050-31.64.76 (iedere
werkdag van 9 tot 12u.).
— het bureel van architekt F. Sohier, Vestingsstraat 71 bus 25 te
8320 Brugge (iedere werkdag van
9 tot 12 u i
Het bestek en de plannen zijn te
koop mits
voorafgaandelijke
storting van 975 fr. inclusief 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
a a n het OCMW Brugge en dienen toe te komen binnen de termijn voorzien in art. 26 van het
K.B. van 22-4-1977.
Adv. 114
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CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK
Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valerius De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
fel. 053/21.7 U 8
Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand

Marcel VAN den BULCKE
Molenvest 50
HERENTALS
tel. 014/21,12.07

Wurmstraat 7
SLEIDINGE
tel. 091/57.31.46

U zoekt een goede (drukker?
Iedereen kiest

JAN TRUYEN
Waarom u dan niet?
Stationsstraat 58 2440 GEEL
Tel. 014-58.85.81.
ir Alle dag- en weekbladen.

l&MEt 1980

«

Aanbevolen huizen
PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

hoekhandm

BLOEMEN -ERIKAKerkstraat 23,
2650 B O O M
Tel. 031-88.01.60.

Briistraat 41
HAALTERT
Tel. 053-21.22.48

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

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74. A A R S C H O T
Tel 016-56 93.34

KEUKEIVIS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9,
1780 Teralfene
Tel. 053-66.74 56

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

DROOGKUIS - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER

Zondag en maandag gesloten

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij - d e Gnpaert».
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel 053 7032,19

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel. 031-88.11.19

en VLOERBEKLEDINGEN

K e r k w e g 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054-33.37.56

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

MEUBELEN MOENS
M a r k t 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

- handtassen
regenschermen

ETN. BERT
Assesteenweg 117, TERNAT
Tel. 02-582.13.12

Specialist primitief stijlmeul>elen en modern

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

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Radto-TV-HIfl-VIdeo
Eigen hersteldienst

Tandheelkundig Laboratorium
V A S I DER

KLEUN

Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-734.06.43
Na 18 u. 42546.42

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

Tel. 011/53.50.40

LUKOS p.v.ba.
Ringmappen - dokumenthouder •
pochetten - snelhechters - offertemappen.

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel. 058-31 19.09.

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel. 031-49.3507

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

kleinmeubelen
geschenkartikelen

Kiesekoms

Keizerstraat 2
TERNAT
Tel.: 02-582.22.22

toonzalen.

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

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

Dames-, heren- en kinderkleding.

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

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

Hogeweg 92-94
9440 EREMBODEGEM
Tel. 053-21.63.47.

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 70.39

SCHILDER-BEHANGWERKEN

Tel 031-881316

Jonge mode
Dames - Heren - Kinderen

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71.12.40

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

PEETERMANS

KLEDING LENDERS

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

02-428.69.84

Stiilmeubelen -f kleinmeubelen.

NV Reinigingswerken

«GISELE»

DE CRAEN ROM pvba

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

te Niel,
Antwerpstraat 164-177

alle moderne meubelen.

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

Kollegestraat 33, 2400 M O L
014-31.13.76

STUDIO
DANN

Ed Claessenlaan 50-52

Alle bloemen en planten.

Assesteenweg 65, TERNAT

Tel 582.14.41

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
«DEN DUVEL»BANKELINDEWEG 1
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrale
verwarming • Houtkachels • Inbouw
openhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers.

West

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

BROEKEN (Jf;,-ins en nnd(.To) - PARKA S • B L O E S O N S • A N O R A K S

°"^

Tel 053 66 /3 33

Tel bureau 0S3-2I.72.12

PVBA J, BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Genisestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054-41 25.89

W i j bouwen voor u sleutel op de deur.

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

lustrerie

mare
de vriese
bar ruzetlelaan 56c brugge
0 5 0 / 3 5 74 0 4
baan brugge-kortrijk

Stf,'f;nw(,'g n,-i,'ir Ntnove 76
9470 DENDERLEEUW

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel, 031-88.25.31.

tS MEI 1980

TAVERNIER pvba
Zonneluiken en aluminiumramen,
staalkonstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerking.
Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-2142 07

Garage
Guy MOERENHOUT
SHOWROOM,
Mechelsesteenweg 145

GARAGE,
Prins Leopoldlei 45
MORTSEL
Verdeler Alfa Romeo
Tel. 031-40.67.80
031-49.76.32

Lada - Lotus

Herentalsebaan 340
Deurne-Z. - Tel 21.08.96
Kerkstraat 44 - A n t w e r p e n
Tel 3565 75

B -(- M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken.
Meester Hunmnckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053-6689.73

Littoral

Aalsterse Glazenwasserlj

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos, LAGRINGVAN DAELE
"VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»

I

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel. 058-5126 29 (woensdag gesloten)

VERVOER-VERHUIZINGEN

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bomen,
p l a n t e n , a f z a g e n v a n b o m e n -tverkoop
van
openhaardhout
aan zeer v o o r d e l i g e prijzen. Tel,
0 2 - 4 6 6 . 8 0 2 3 o f 4 5 2 5 8 25.

FRANSSENS OPTIEK:

Vraag gratis kalalogus met foto's.

Laadruimte van 30 tot 50 m3

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

Gelegenheidsgrofiek: Huwelijk - Geboorte • Zelfklevende plakband en
ctikelten. Houten drukletters • Reklonie-kalenders.

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

Steenhouwersvest 52. Antwerpen.
Tel. 031-3135.83

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman
Rollebeekstraat 45,
1000 Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.0118

I D E L - Tel 011-53.4349

OOSTDUINKERKE

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel. 091-62.51.42.

d

I KEUKENS I

DURASON-KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24,
9480 Denderhoutem.
Tel 053-219325.

Schrijnwerkerij Keukens Resocub
pvba Houtbouw
Coupurt.'str.'i.-it 13
DENDERLEEUW
Tel 053-6667 02

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

«DE STER.
IJzerwaren, huishoudartikelen: g e w o o n en elektrisch.

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

Vloeren Open haarden

Kapellesiraat 2
9300 AALST
Tel. 053-21.19.30

Iel, 053-62.37.65
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Roger Van Kelst:

uyHereldwijd goedkoop in 5.000 herbergenn
ANTWERPEN — De pakweg twintig Vlaamse jeugdherbergen zijn
geen jeugdherbergen meer. Zowat twintig jaar geleden waren er alvast nog strenge leeftijdsgrenzen om in een jeugdherberg een onderdak te vinden. Bovendien maakte je ook geen kans om er zeg maar
langer dan één weekend te vertoeven, want een jeudherberg was per
definitie een doorgangscentrum voor jonge trekkers die meestal te
voet of per fiets op avonturentocht gingen. Vandaag kunnen jeugdherbergen wellicht nog — na de tenten-campings — de goedkoopste
overnachtingsgelegenheden zijn, maar ze nemen steeds meer de allures aan van hotels voor groepsreizen, en als komfortabele oorden
voor bezinningsweekends, zogeheten «schoolwerkweken», en dies
meerHoe jeugdig is de Vlaamse jeugdherberg vandaag nog? Op de vooravond van vijftig jaar Vlaamse Jeugdherbergcentrale (1981 is goed
voor het half-eeuwfeest) lichtte Roger Van Kelst van de VJH-centrale
in Antwerpen voor «Wij» de huidige handel en wandel van de jeugdherbergexploitanten toe. Want, behalve het opvangen van jongerenwandel is de VJH nu ook bedrijvig met menige handelstransaktie: een
jeugdreisbureau, dat geruime tijd op de grens van de legaliteit werkte,
is inmiddels officieel erkend-

De jeugdherbergen zijn een Duitse
uitvinding. Een industrieel uit de Ruhr
stak nogal wat centen in jeugdherbergen. Vóór hem was onderwijzer Richard Schirrmann omstreeks de
eeuwwisseling van oordeel dat de
jeugd meer op trektocht zou moeten
gaan, en hij keek uit naar mogelijkheden om «openluchtscholen» in te richten. Na uitstapjes met leerlingen in
Nederland (het land van Altena) en in
West-Duitsland (Aken) ging hij ervoor
ijveren dat tijdens de vakanties klaslokalen zouden opengesteld worden
voor de trekkende en wereldverkennende jeugd.
Het bleef niet bij plannen. In 1912 waren er in Duitsland 140 plaatsen waar
de jeugd kon overnachten. Maar, behalve voor schooluitstapjes werden
vooral overnachtingsmogelijkheden
ingericht voor individuele trekkers..
Traditioneel omvatte een jeugdherberg slaapzalen (met gescheiden zalen voor jongens en meisjes, een ruime verblijfplaats voor dagrekreatie,
een keuken om het eigen potje te koken, en uiteraard het onmisbare sanitairRoger Van Kelst: 'Op vijftig jaar tijd
iiebben de jeugdherbergen nogal wat
mutatie ondergaan. De tijd van de rugzal< en de l<orte broeken is geenszins
voorbij; de stoere jongens met de korte
broek kunnen nog altijd bij ons terecht
Maar een aanzienlijk deel van de overnachtingen die wij boeken wordt door
andere vakantiegangers
ingenomen.
De uitbreiding van ons *publiek' en de
afschaffing van strakke
leeftijdsgrenzen is zeker niet van aard geweest om
het kleine Vlaanderen meer dan een
twintigtal jeugdhert}ergen rijk te maken.
Wel zijn zowat alle stadscentra en ook
de kuststreek pleisterplaatsen
geworden voor bezoekers van jeugdhertiergen; bezoekers die mettertijd komfortabele veeleisers zijn. Er verdwijnt al
eens een jeugdhedjerg
(zolang onlangs in Leuven), maar dan komt er
weer een nieuwe bij in Kortrijk, of maken we de opening mee van een privéboerderij in het landelijke
Boutersem,
tussen Leuven en Tienen.
Een witte plek blijft voor ons vooral de
provincie Limburg waar slechts één
jeugdhert>erg sinds jaren open is. Wél
boeken we dezer dagen twee goede
aanwinsten: een tweede
jeugdherberg
in Brussel, en de txjuw van een nieuwe
in de Voerstreek
(Sint-Pieters-Voeren).
De opening van de Voer-herberg geschiedt in de loop van volgend jaar;
men is nu aan de funderingen toe.'

— Hoe ziet de Vlaamse jeugdherberg
er vandaag uit?
Roger Van Kelst: 'Anders dan twintig
jaar geleden. En elke
jeugdherberg
ademt een aparte sfeer uit.. Wel is het
dus zo uitgegroeid dat vandaag in onze
jeugdhertjergen
tal van groepen terechtkunnen voor een dagenlang verblijf: schoolgroepen,
sportverenigingen,
muziekgroepen... In veel jeugdherbergen hebben we mettertijd programma's
uitgewerkt
voor schoolklassen: zeeklassen aan de kust en bosklassen in
Limburg.
In de jeugdherbergen
grijpen ook
steeds meer «kaderweekends'
plaats
van allerlei organizaties, evenals vormingskursussen. Dat betekent dat «de
stoere jongens en meisjes met de
korte broek en de sportieve (korte?)
rok» amper nog één tiende van onze
tjezoekers uitmaken.

Als we zwaarwichtig statistisch willen
doen, dan kan gesteld worden dat in
absolute cijfers de individuele trekkers
in de Vlaamse jeugdhedsergen in even
grote getale als vroeger aan hun trekken blijven komen.
Maar we hebt>en wel, middels scfmolklassen en zo meer, ons ovemachtingscijfer opgevoerd...'

Verdomhoekjes?
— Waarbij de individuele trekkers in
de jeugdherberg toch op bepaalde
momenten stilletjes in de hoek geduwd worden? Net zoals op de caravan-campingsRoger Van Kelst: 'Ik geef toe dat dit
soms wel eens het geval kan zijn. Een
jeugdherberg is hoe dan ook een goedkoop hotel dat het öesf een behoorlijke
tiezetting boekt en waarbij groepsbezoeken onder tjepaalde
voorwaarden
welkom zijn. Het kan dan getieuren —
maar toch echt wel zelden — dat voor
individuele trekkers slechts een verdomhoekje overblijft Of dat feestende
groepen — na een avondlijk amusement — de trekkers in hun nachtrust
storen.
Nochtans is het onze grote zorg om
zulks te vermijden, en bij de tx)uw van
nieuwe jeugdherbergen
trachten we
zoveel mogelijk de akkommodatie voor
groepen apart te voorzien, zodat de
ouwe-getrouwe
trekkers
ongestoord
van hun vakantierust kunnen genieten.
Ik geef toe dat er een probleem is in dit
verband. Ook bij voort>eeld wat betreft
de opvang van families. Jeugdherbergen staan — een beetje geïnspireerd
op Skandinavische
voorbeelden —
open voor gezinsvakanties.
Maar dat vergt uiteraard de inrichting
van studio's, die een paar jaar geleden
in geen enkele jeugdherberg
voorhanden waren. Al bij al is een jeugdhertjerg
een niet-commercieel hotel geworden.»

— Mét een opmerkelijke komfortabele verbetering?Roger Van Kelst: 'Behalve de jeugdhotels in Brussel en Oostende werden
zeer zeker elk van de jeugdhierhergen
mettertijd komfortabeler ingericht De
jeugdherhergen zijn hoe dan ook hun
naam waardig gebleven, maar ik wil niet
verhelen dat zij — omwille van de t>etere diensten — ook ietwat duurder zijn
geworden. De logeerprijs blijft voor
jongeren zo goedkoop als maar kan.
Van de 25.000 overnachtingen die de
twintig Vlaamse jeugdtierbergen
op
een jaar boeken, zijn er ongeveer de
helft voor rekening van scholen, maar
worden er ook een flink pak voor rekening van de trekkers geteld.'
— Behalve de komfortabele verbeteringen in Vlaanderen, is volgens uw
folders (vakantiegids, internationaal
handboek) ook de internationale
dienstverlening merkelijk verfijndRoger Van Kelst: «De Vlaamse jeugdhertjergen hebben komfortabele verbetering kunnen boeken door medewerking van provinciebesturen,
van
sommige gemeentetiesturen,
van het
kommissariaat voor Toerisme e.d.m.
We krijgen vooral een financiële overheidssteun
(subsidie) als landelijke

jeugdorganizatie. Maar de internationalen halve e e u w
Vlaamse
Jeugdherbergcentrale
Ie afspraken en samenwerking hebben
we uiteraard zelf moeten uitt>ouwen.
Daarbij waren we niet vies van een samenwerking met andere organizaties,
zoals het Centrum voor Jeugdtoerisme.
Wie een lidkaart heeft van de Vlaamse
Jeugdherbergcentrale
kan momenteel
goedkoop
terecht in een 5.000-tal
jeugdherbergen in 49 landen van de gehele wereld: in het Oostblok, in Japan,
Korea, behalve in de meeste ontwikkelingslanden waar onze organizatie te
weinig een voet aan wal heeft
Dit jaar wordt in Nieuw-Zeeland het
tweejaarlijks
internationaal
kongres
van
jeugdhert>erg-verantwoordelijken
gehouden. Behalve de prettige ontmoeting en de vruchtbare uitwisseling van
expansie-ideeën wordt op zulk moment
werk gemaakt van goede
afspraken
tussen jeugdherbergcentrales
om onze
leden een betere dienst te verlenen.
Jeugdherbergen
zijn inderdaad echt
niet meer wat ze vroeger waren. Maar
de trekkers blijven er vriend aan huis.
En de t>ezoekende groepen
blijven
evenzeer last hebben van onze strikte
sluitingstijden. Sommigen ergeren er
zich ook nog immer aan dat het gemengd slapen voor individuele trekkers
en voor groepen (familiestudio's uitgezonderd) in ons land gewoonweg legaal onmogelijk is. De jeugdherbergen
blijven hun biezondere
aantrekkingskracht behouden, en zeker niet alleen
omwille van de goedkope
hotelrekening!'
(hds)
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