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# Na 45 krisisdagen kan het unitaire
België dan toch welgemutst de viering
van 150 jaar «bestaan» tegemoet blikken. Er zijn daarenboven meer dan voldoende ministers en staatssekretarlssen aangeduid om de verschillende festiviteiten met hun waardigheid op te
vrolijken.
9 De trikolore regering van Martens,
hem via buitenlandse journalisten toegefluisterd door zijn voorzitter L Tindemans, voorspelt weinig
hoopvolle
maanden voor Vlaanderen. Het weggaan van haviken zoals Gramme werd
ruim gekompenseerd!
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# Met de aanduiding van Defraigne
als voorzitter van de Kamer, zijn de partijvoorzitters duidelijk hun boekje te
buiten gegaan. De Vlaamse onderhandelaars hebben deze man tegelijk heel
wat vergeven om hem nu als één van 's
lands hoogste hoogwaardigheidsbekleders te promoveren.
# Op de partijkongressen van de verschillende partijen was weinig vreugde
te bespeuren over de geboorte van
deze unieke sekspartite. Voorspellingen over de levensduur ervan reiken
dan ook niet veel verder dan het najaar.

Toch naar
Moskou ! Lees Mz. 16
Een generaal op
binnenlandse
zaken
Lees bh. 10
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ZANGFEEST (4)

GEEN PEULSCHIL
Dotaties berusten op drie elementen:
bevolking, grondgebied en belasting.
Al jaren vraag ik wat «grondgebied»
betekent want in tegenstelling met de
twee andere elementen, is het onveranderlijk en in het voordeel van de Walen. Maar hoe werd dit «grondgebied»
berekend? Telt alleen de klasskéke oppervlakte van ons land of wordt daartjij
ook de oppervlakte gevoegd van onze
«territoriale» wateren d . w i het stuk
van de Nkxirdzee, waarvoor wij verantwoordefiik zijn en dat voor ons zeer
grote koeten meebrengt Het kan een
«peulscMt» lijken, maar als ons deel van
deaaefliet meegeteld werd, dan hebben we al honderden miljoenen verioren enals het niet meegeteld wordt zo
lang «te die onzalige dotaties blijven
begaan, dan zal Vlaanderen nog veel
geM weriiezen. Zoiets is geen peulschil
zoete de Hchtzinnigheid waarmee in
WaMonië met ons geld omgesprongen
werd en nog wordt (bv. door de Waalse Indeling van de postkantoren, enzJ.
Het is voor de onderhandelaars een
kwestie van niet te «slapen» maar
, «wakker» te blijven, als er onderhandeld wordt Tijdens «Egmont» zijn er zo
een paar zaken door de mazen geglipt
die ook «peulschillen» leken, maar
waarover we gestruikeld zijn.
L G , Eisene

VLAAMS FRONT
Regelmatig verschijnen er lezersbrieven die oproepen tot één front Ook de
VU doet haar duit in het zakje. In Gent
en op het zangfeest vroegen de mensen naar die noodzakelijke eenheid onder de Vlaams-nationalisten. Dat de
verantwoordelijke leiders er nu eens
eindei^ werk gaan van maken. Voor
dat we de trein missen!
J.M, Berchem
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WIJ t

In zijn brief over het Zangfeest («Wij»,
18 meD raakt J.C. Leuven een kernpunt aan van het vraagstuk Zuid-Afrika: het volksnationalisme. Alleen bewijst zijn brief dat hij noch van Afrika
noch van Zuid-Afrika veel kaas heeft
gegeten. Want hij verwijt Zuid-Afrika
juist datgene wat er volksnationaal gezien goed is.
In Afrika dekken de begrippen volk
Qjeter is stam) en staat elkaar in geen
enkel land. Bij het trekken van de kok>niale grenzen bij de Konferentie van
Berlijn, beskiten eind februari 1885,
was die de geringste van alle bekommernissen. Welnu thans nog is het behoud van deze grenzen een vaste leidraad voor de Organizatie van de Afrikaanse Eenheid (OAD.
Niemand van de Afrikaanse diktators
(meestal gaat het om autoritaire of diktatoriale staten in Afrika) wil een stuk
land missen omdat daar een ander
volk woont
De anti-apartheidspropaganda zwijgt
hierover als vermoord.
Zuid-Afrika is nu een van de weinige
landen waar het volksnationalisme een
politieke leidraad is.
Waarom vroegen (en kregen) Transkei O(hora's), Bophuthatswana (Tswana's) en Venda (Venda's) hun onafhankelijke staat?
Waarom vroegen (en kregen) Kwazoeboe (Zoeloes), Ciskei (Xhosa's),Lebowa (Noord-Sotho's), Quaqua (Zuid
Sotho's), Gazankoeloe CTsangaans en
Shonga's), Kangwane (Swazi's) en
Kwandebele(Zuid-Ndebeles) zelfbestuur. Het is net dit volksnationalisme
dat Zuid-Afrika verweten wordt Ze
willen de zwarten verdelen, heet het
(zoals wij België willen verdelen D. Alle
zwarte volkeren in Zuid-Afrika hebben
hun lager onderwijs in de eigen taal. Zij
hebben hun eigen radioHjiteendingen
en ze krijgen binnenkort hun eigen TV.
Al de uitingen van hun volkskultuur Oiederen, dansen) zijn sinds lang op band
of in beeld opgenomen. Welke volkeren hebben dit nog in Afrika?
En wanneer we volkeren zeggen klopt
het niet helemaal. Men kan de Afrikaanse stammen niet zonder meer gelijkstellen met de Europese volkeren,
die eeuwenoude kultuurdokumenten
kunnen voorleggen. Het zijn meestal
nog slechts volkeren in wording. Ze
hoeven daarom overigens niet minder
sympatiek te zijn.
W J , Mechelen.

ZANGFEEST (5)
Uw verslaggevers hadden blijkbaar
niets dan lof over voor het Zangfeest
Dat er zich relletjes voordeden naar
aanleiding van het zingen van het ZuidAfrikaans Volkslied vond «Wij» blijkbaar een ontielangrijk incident Als er
in Voeren Vlamingen ineengetimmerd
worden door frankofone milities
schreeuwt «Wij» moord en brand.
Als er op het Zangfeest een tiental
Vlaamsgezinden het ziekenhuis ingeslagen worden (met ernstige verwondingen!) vindt «Wij» het alleen maar nodig de vinger op te steken naar de BRT
omdat die dat heeft durven bekendmaken.
Zielig gewoon. Wanneer jongeren van
KSA en Arbeid het nodig vonden op
die manier te ageren op het Zangfeest
dan is dat alleen maar omdat er voor
ons geen andere middelen zijn om

onze mening kenbaar te maken. We
hebben wat dat betreft slechte ervaringen: enkele jaren geleden ondervonden we al op de IJzerbedevaart wat
het betekent om gewoon in een pamfletje vragen te stellen over apartheidAls Vlaming die in een taalgrensgemeente woont heb ik me altijd verwant
gevoeld met de Vlaamse Beweging.
Maar als die Vlaamse Beweging op
een Zangfeest verward wordt met racisme (zie de anti-gastarbeiderspetitie
aan de ingang en de rede van Portier),
Hitlergroeten (onder het zingen van de
Vlaamse Leeuw) of uniformen, dan
loopt er iets mis. Het wordt hoogtijd
dat de demokratische Vlaamse Beweging zich gaat bezinnen over de
groeiende onverdraagzaamheid in eigen rangen-

KD, Aalbeke.

ZANGFEEST (6)
In «WU» van 15 mei stelt lezer J.C. dat
wij tegen Zuid-Afrika moeten zijn (wel
te verstaan tegen de blanken) om wille
van hun apartheidspolitiek. Als volksnationalisten zijn we inderdaad gewonnen voor een zelfbestuur van Basken,
leren. Koerden, enz. maar ook van
zwarte volkeren zoals Zoeloes, Sotho's, Xhosa's en de blanken van ZuidAfrika.
De lezer J.C. is niet konsekwent waar
hij geen verschillen merkt tussen de
zwarte volkeren. De Nationale Partij
van Zuid-Afrika wil juist maximale ontplooiingskansen geven aan elk van de
verschillende volkeren van Zuid-Afrika, met behoud van hun eigenheid.
Deze politiek is de enig realistische en
in het belang van elk volk. Elke andere
vorm, bv. integratie van stammen en
volkeren, is gedoemd om een grandioze mislukking te worden. Ook het systeem van «een man, een stem» leidt tot
een verdrukking van de minderheden
in een unitaire staat zoals die blijkbaar
gewenst wordt door lezer J.C. voor
Zuid-Afrika maar niet voor België.
De vele progessieve flaminganten
waarvan sprake in de lezersbrief kunnen rustig aansluiting zoeken bij de
linkse partijen in Vlaanderen en daar
meehuilen in het koor tegen Zuid-Afrika Wanneer krijgen we een grote protestbetoging tegen de inval in Afghanistan en de volkerenmoord in Cambodja? Nu de VSA weg is uit Vietnam, is er
toch weer werk voor onze linksen;
moorden door de linkse beweging
worden liefst doodgezwegen en men
kan dit rustig doen door een voorbeeldig «volksnationaal» bewind van ZuidAfrika voortdurend aan te vallen en te
betichten van alle kwaad. Van de zwarte AfnVaanse diktators en massamoordenaars zwijgen onze linkse jongens
ook intussen. Dat de meeste landen
van Afrika nog hongersnood nood
kennen en de gewone Afrikaan nog in
grote ellende en onderontwikkeling
leeft en dit in scherpe tegenstelling
met de volkeren van Zuid-Afrika,
wordt ook verzwegen.
J.T., Diksmuide

ZANGFEEST (7)
In «WIJ» van 15 mei hebben zowel P.T.
uit Lauwe als J.C. uit Leuven zich nogal
laatdunkend uitgelaten over Zuid-Afrika. Ik zou aan beide personen de raad
willen geven zich eens te verdiepen in
de geschiedenis van Z.-A. In 1658
richtte kommandant Van Riebeeck aan

de Kaap het fort «De goede hoop» op
in een woeste haast onbewoonde
streek. Er woonden slechts weinig hottentotten en bosjesmannen.
Geleidelijk kwamen steeds meer uitwijkelingen uit verschillende landen
zich daar vestigen in het land (over de
Vaal), Transvaal, later uitgebreid tot
Oranje-Vrijstaat
Vanaf de stichting van de nederzetting
tot op het einde van de vorige eeuw
hebben de boeren slechts eenmaal de
wapens moeten opnemen tegen de
Kafferkoning Dingaan. Voor de rest
werden ze ongemoeid gelaten; het waren Immers maar boeren.
Maar toen bekend werd dat de ondergrond rijk was aan goud, diamant en
andere kostbare delfstoffen, kwamen
de gieren er op af. Mijn vader zaliger
vertelde mij hoe president Kruger in
Europa steun kwam zoeken voor zijn
strijd tegen de Engelsen en hoe hij
overal met veel geestdrift ontvangen
werd, ook hier in Antwerpen. Zeggen
de namen: Krugerplein, Krugerstraat
Potgieterstraat generaal De Wetstraat Cronjestraat Pretoriastraat niet
genoeg?
Mogelijk kunnen zij hier of daar nog
een eksemplaar vinden van de boeken
«De heldenstrijd der Transvaalse boeren» of «De strijd tussen Boer en Brit».
Dan zullen ze kunnen oordelen wat die
mensen voor hun land hebt)en moeten
doen: ze zouden er dan allicht een andere mening op na houden.
De zwarten of anderen, die zich nu
verdrukt voelen zijn meestal nakomelingen van gastarbeiders, die aangelokt
door de hoge lonen, vrijwillig naar
Transvaal zijn gekomen en er nu de
meerderheid uitmaken.
Wat zij willen is niet gelijkheid maar de
baas zijn; hebt)en wij niet gehoord enkele jaren geleden in Soweto dat zij
weigerden de taal van, wie zij noemden, hun verdrukkers te leren?
Degenen, die dus Zuid-Afrika hebben
groot gemaakt en er voor geleden en
gestreden hebben, zouden hun land
moeten afstaan aan vreemdelingen,
die dan nog door anderen worden op)gejut
Wat zouden P.T. en J.C. zeggen indien
de huidige gastarbeiders hier eens de
baas zouden komen spelen?
A.M., Deurne

ZANGFEEST (8)
Het was onvermijdelijk dat uw verslaggeving over het jongste zangfeest bij
uw lezers een hele boel reakties zou
losweken. Zowel de pro's als de contra's klimmen in hun pen. Het is goed
dat u alle meningen — tot zover zij ter
zake zijn — publiceert dat kan het

veelzijdige aspekt van uw blad alleen
ten goede komen.
Persoonlijk meen ik dat beide groepen
een beetje gelijk hebben maar dat wij
toch moeten voorzichtig zijn met het
innemen van straffe standpunten. Wij
weten zo weinig van het dagelijkse leven in de republiek en van de echte
bedoelingen van de huidige leiders
daar. Ook de Zuldafrikaanse regering
Is verdeeld over haar politiek en dat is
ze niet sinds vandaag!
Het is voor mij dan ook totaal onbegrijpelijk dat Vlamingen van dezelfde familie zich zo kunnen opwinden — ik druk
mij voorzichtig uit — over de inwendige keuken van een totaal soevereine
staat Ik probeer hun beider meningen
te begrijpen, alhoewel ik mij wacht
voor de ernst van de berichtgeving
van waar die ook komt Propaganda is
een wreed beest dat miljarden slikt en
meer dan een keer Zijn ware opdracht
voorbij holde. Tevens is het een veelkoppig beest want vandaag is het een
lam en morgen een wolf, hoevelen in
alle tijdens en alle landen zijn het
slachtoffer van de propaganda geworden? Wat nu die volksverix)ndenheid
betreft vraag ik mij af of dat een reden
is om op ónze feesten en herdenkingen een volkslied te zingen dat het
onze niet is. Is dat toch nodig dan is dat
maar een flauwe uiting van onze verbondenheid. Ik heb sterk de indruk dat
deze verbondenheid eenrichtingverkeer vanuit Vlaanderen is.
Zo'n tachtig jaar geleden was er in
Vlaanderen veel sympatie en geld
voor president Kruger maar nu moet ik
de eerste solidariteitsverklaring of
storting van een steenrijke Zuidafrikaan (en er zijn er heel wat!) nog vinden in een steunlijst voor Brussel of
Komen of Voeren of Frans-Vlaanderen...
J.dC, Brussel

Wij ontvangen graag brieven varï
onze lezers, als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheurmand in, evenals scheld- en smaadbneven. Oe andere publiceren wij,
naargelang er plaats beschikbaar is.
W i j behouden ons dan ook het recht
voor brieven in te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen.
De opinie, vertolkt In een lezersbrief,
is niet noodzakelijk de onze.
De redaktie

• W Deze week in
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knack
De nieuwe
regering

interview met een spionne
Vraaggesprek met de in april naar
de DDR overgelopen Imelda Verrept.
Johan Anthierens in gesprek
met Hilda Saeys
weduwe van Reimon Tollenaere, in
1942 aan het Oostfront gesneuveld,
VNV-parlementslid en
Untersturmführer.

Psvciiiatrie in Belgié,
bestaat dat ?
De Banicen willen meer
geld

knack
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Brusselse Vlamingen
in diepvrieskast
150 jaar Koninkrijk België kan dus vanaf nu
luisterrijk gevierd worden met, zoals het
passend en billijk is en ook tijdens de regeringsonderhandelingen met koninklijke
a a n d r a n g nagestreefd werd, een regering
van Nationale Unie.
De CVP-voorzitter had trouwens reeds eerder voor een schare van buitenlandse korrespondenten in die zin een stille wenk gegeven; zij het dat hij achteraf nog m a a r eens
beweerde dat de persmensen hem verkeerd
hadden begrepen.
Daarvoor — voor het op de been helpen van
een trikolore regering die meer excellenties
telt dan de oppositie in de Kamer — was de
zoveelste regeringskrisis nodig. En voor
niets anders.
Even herinneren: premier Martens werd
door zijn partij met een ontslagbrief n a a r de
Koning gestuurd om twee publicitair prachtige flamingantische redenen. De CVP beweerde aanstoot te nemen a a n het feit dat in
de communautaire plannen van Martens II
geen waarborgen voor de Vlamingen voorzien waren, en bijkomend dat twee f rankofone verkozenen in de Brusselse gewestraad
mochten blijven zetelen, hoewel zij in het
Vlaamse gewest hun residentie hardnekkig
willen behouden.
In de regeerverklaring van Martens III
wordt echter de voorspelling van PSC-er
Moureaux bewaarheid dat «zo het Brussels
gewest dan al in de ijskast wordt gestopt de
Brusselse Vlamingen in de diepvrieskast

Karei
giert...

Van

Miert

Maar dan wel van hartverscheurend verdriet Voor het
verhinderen van een elelctorale
tegenwind, en dus hoe dan ook
het fiat geven aan een regering
van Nationale Unie, hebben de
onderhandelaars
van
de
Vlaamse socialisten meer dan
eén zware losprijs moeten betalen. Van Miert was gelukkig
als een kind dat hij Simonet de
politieke woestijn kon insturen,
maar hij krijgt er een PSC-baron op Buitenlandse Zaken

worden geduwd». Maar dat blijkt nu geen
hinder meer voor de CVP.
Méér nog, nu blijkt dat de frankofonen opnieuw werk kunnen maken van een uitbreiding van de hoofdstedelijke begrenzing, en
ook andere communautaire v u u r h a a r d e n
(zoals de Voerstreek) opnieuw op de ministerraad willen aanwakkeren. Maar ook dat
deert de CVP niet...
Een regering van Nationale Unie, die vooral
bedoeld is om de parlementaire oppositie
monddood te maken, deert al evenmin de
Vlaamse socialisten. De SP neemt deel a a n
deze regering om slechts één opportunistische reden: elektorale miserie vermijden.
Immers, tijdens de onderhandelingen heeft
de partij van Karel Van Miert (afgezien van
het afzweren van het federalistisch gedachtengoed), geen enkele slag thuis gehaald.
Henri Simonet moest, om wille van zijn Atlantische belijdenis, hoognodig weg als
hoofd van het diplomatiek korps, m a a r in
plaats dienen de Vlaamse socialisten nu vrede te nemen met de PSC-er baron Nothomb
als minister van Buitenlandse Zaken.
Ook tilden de Vlaamse socialisten n a a r verluidt nogal zwaar a a n het integraal behoud
van ministerieel zeggenschap op het ministerie van Nationale Opvoeding, m a a r de socialist Willy Calewaert behoudt uiteindelijk
slechts drie overwegend administratieve bevoegdheden, terwijl het onderwijsdepartement voor beslissende beleidszaken op voet
van gelijkwaardigheid dient gedeeld te wor-

voor in de plaats, en bovendien
dreigt hij ook nog het boemerang-effekt op zijn kop te krijgen met de benoeming van
Henri Simonet als NAVO-sekretaris-generaalDe Vlaamse socialisten hebben
hun minister, Willy Calewaert,
op het kabinet van Nationale
Opvoeding
kunnen
krijgen,
maar ze hebben er gratis-voorniks een CVP-pottekijker bijgekregen.
Karel Van Miert heeft ook zijn
Brusselse Vlaamse Leeuw Lydia De Pauw moeten wandelen
sturen (deze vrouwelijke excellentie muntte uit door haar
alomprésence én vooral haar
ministerieel nietsdoen), en ten
slotte, maar vooral, heeft de
SP-voorzitter moeten inkasseren het feit dat Willy Claes, en
ook niemand anders van de SP,
mocht blijven fungeren als
vice-premier.

Cools' testament
De voorzitter van de Franstalige socialisten, en het Waalse
enfant terrible André Cools,
heeft nog maar eens een bitter
partijkongres laten uitgroeien
tot een festijn van afrekeningen.
Hijzelf bleef daarbij nauwelijks
buiten schut. Uiteindelijk treedt
de PS toe tot de regering met
amper 67 procent ja-stemmen.
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den met CVP-minister Geens.
De liberalen zaten van meet af a a n op rozen
en deze politieke familie, zowel de PRL als de
P W , hebben de beste vruchten van de regeringskrisis geplukt, niet zonder demagogische troeven. Evenwel, de flamingantische
P W van eergisteren heeft hiervoor dan een
communautaire bocht van honderdtachtig
graden genomen. Zonder verpinken,
's Lands beleid wordt in de komende maanden uitgestippeld a a n de h a n d van een
regeerakkoord dat in zijn essentiële onderdelen op een geniale manier zo vaag, zo onduidelijk en voor allerlei tegengestelde interpretaties vatbaar is gehouden.
Al bij al zal het regeerbeleid de stempel meekrijgen van een liberaal als Vlaams minister
van Institutionele Hervormingen, een extraparlementair en Waalse socialist als Frans
minister voor Institutionele Hervormingen,
een generaal als kabinetschef op Binnenlandse Zaken, een Franstalig liberaal en parachutist op Landsverdediging, een Franstalig liberaal en oudgediende van de Société
Génerale op Financiën...
Het mammoet-kabinet Martens n i start onder een voor de Vlaamse federalisten biezonder onheilspellend gesternte.
De drie traditionele partijen, CVP, SP en
P W nemen zonder schroom vrede met een
solden-zelfbestuur a 10 p r o c e n t
Alleen de Volksunie blijft getrouw de federalistische stuwkracht op het nationaal poltiek fonun.
Wij

Doorheen het bekvechten tussen de woordvoerders van de
verschillende regio's heen, was
vooral de afrekening tussen het
trio Simonet, Leburton en
Cools eens te meer de hoofdschotel.

nen U niet missen. De partij
heeft U nodig. Welk bloeiend
gezin stuurt zijn vader nu naar
de missies?». Aldus CVP-arr.
voorzitter Van Wezemael (Dendermonde) tot Leo Tindemans
op het jongste CVP-kongres. In
alfabetische orde was Van Wezemael de laatste woordvoerder Tot op dit kongres was Van
Wezemael een illustere onbekende. Als een platte mouwveger sprak hij zich nu in de
schijnwerpers, tot zichtbaar genoegen van Leo, die dan ook op
deze korte smeekbede genadiglijk en met genoegen inging.
De personenkultus duurt dus in
het zwaard en het schild van
Vlaanderen
onverminderd

André Cools is er in geslaagd
om behalve met de grijze eminentie van Waremme, Leburton,
nu ook de Franstalige socialistische rots in de Brusselse
branding, Simonet, in de clinch
te geraken. Waarnemers hebben de jongste kongresrede
van André Cools dan ook al geïnterpreteerd als zijn testament,
of als het testament van zijn
partij-

voort En zeggen dat Kristus de
nederigheid als een van de
hoogste deugden prees.

Leo wij smeken U
«Ik smeek U bijna, blijf voorzitter van de CVP De kristen-demokraten en Vlaanderen kun-

Simonet
gelimogeerd
Henri Simonet in de vorige regering minister van Buitenlandse Zaken werd door zijn partij
(de Parti Socialiste) gewipt en.
aan de deur gezet Na ex-voorzitter en ex-premier Leburton is
Simonet het tweede zwaarwichtige slachtoffer van PSvoorzitter André Cools. Beide
mannen konden elkaar niet
luchten. Toen Simonet een af-

getekende
pro-Amerikaanse
koers ging varen en a m . de
vestiging van raketbasisasn in
ons land goedkeurde was de
maat vol. Zonderling (of niet)
genoeg was de openlijke ^ k e u ring van Simonet door de voorzitter van de Vlaamse socialisten Karel Van Miert, de druppel
die de emmer deed overlopen.
Met deze flinke ruggesteun kon
Cools een punt achter Simonets invloed zetten en de burgemeester van Anderlecht aan
de deur zwieren.
Dat Simonet dit hooghartig en
ijskoud inkasseerde blijkt ook
gedeeltelijk het gevolg te zijn
van de mogelijkheid dat Simonet Luns als sekretaris-generaal van de NATO zal opvolgen.
Daarmee zou Simonet de eerste «socialist» zijn die in het
voetspoor * van wijlen P.H.
Spaak treedt evenmin als
Spaak een socialist Simonet is
feitelijk een in een roze mantel
gehulde liberaal, die zeer goed
zou passen in de NATO-sekretariszetel, waar hij naar hartelust zijn konservatieve opvattingen in de praktijk zou kunnen brengen. Tot wat een bourgeois-socialisme al niet leidt
Een ander gevolg van deze likwidatie zou kunnen het samengaan van Leburton en Simonet zijn Dan zouden de poppen in de PS voorgoed aan het
dansen slaan.
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Van wantrouwen..

de week van G e j

Een omzichtige, skeptische en
ongeloofwaardige benadering
van de zespartijenregering, dat
is — op z'n zachtst uitgedrukt
— het besluit dat men trekt bij
het overschouwen van de
hoofdartikels van de verschillende Vlaamse dagbladen.
Volgens A. Vanhaverbeke in De
Nieuwe Gids hadden de onderhandelingen enkel tot doel het
vacuüm aan de top op te vullen
en voor ieder de aanstaande
zomervakantie te vrijwaren.
«Het enige positieve dat men
kan zeggen is dat geen enkel
van de kongressen dit belet
heeft».
Onder de titel «Zesmaal argwaan» laat L Verbist er in Het
Laatste Nieuws geen twijfel
over bestaan dat sommige punten uit het regeerakkoord dubbelzinnig zijn en zo verschillend geïnterpreteerd worden
dat ze onvermijdelijk moeten
aanleiding geven tot geschillen.
Als voorbeelden citeert hij de
belastingverminderingen,
de
bezuinigingen en de kernraketten. Volgens L Verbist is uit de
partijkongressen duidelijk gebleken dat het wantrouwen oneindig veel groter is dan de wil
tot samenwerking in een regering.

...tot wanhoop

Chileno Voordeckers rukte
het gouden kruis...
•

I

Een goede week geleden
werd de Scheutist Walter
Voordeckers, in zijn Guatemalese armenparochie Santa Lucia, op weg van de pastorie naar het postgebouw,
verrast door een moordende kogelregen. Vanuit twee
wagens namen leden van de
rechtse
terreurorganizatie
ESA, een eskadron van de
dood, de Vlaamse «Chileno»
onder vuur.
De missionaris, afkomstig
uit Turnhout, trok meteen op
tragische wijze de aandacht
van de Westerse wereld op
het feit dat in Guatemala
elke dag tien tot vijftien
mensen vermoord worden.
Sinds '54, toen met behulp
van de Amerikaanse CIA het
demokratisch regime van
president Arbenz werd ongedaan gemaakt, werden om
en bij de 70.000 mensen in
Guatemala het slachtoffer
van een politieke moord, of
werden zij gemeld als «vermist».

Het eskadron van de dood
heeft er anders over geoord e e l d - Pater Voordeckers
had door zijn optreden ten
voordele van de arme boeren en de uitgebuite Indianen vrij spoedig de naam
van Chileno gekregen, wat
zoveel betekent als kandidaat-slachtoffer
van
het
ESA-eskadron.
Walter Voordeckers hield
zich immers niet alleen
braafjes bezig met het prediken, mislezen, dopen en
sussen van de armen, maar
geregeld kloeg hij ook, zij
het op een subtiele wijze, de
handelwijze van de grootgrondbezitters en politieke
uitbuiters aan. Zo leende hij
zich er onlangs wél toe om
tijdens een patroonsfeest

Een 50 tal priesters van bij
ons laten zich door het
schrikbewind niet overmannen om er de uitgebuite
landbouwbevolking aan hun
lot over te laten. Maar, dit
kost heel wat zelfopoffering,
en het dagelijks trotseren
van levensgevaar. O p de
missiepost van pater Voordeckers verdween onlangs
zijn Filippijnse kollega Conrado de La Cruz. Walter
Voordeckers voelde het onheil voor hem naderen, want
hij had reeds te kennen gegeven spoedig de missiepost Santa Lucia te verlaten
wanneer zijn Vlaamse kollege padre Augusto eind van
deze maand uit vakantie uit
ons land zou terugkeren.

op een plantage een mis op
te dragen, maar demonstratief leidde hij gans de religieuze bijeenkomst met een
donkergroene zonnebril op,
en in zijn homelie trok hij
niet zachtaardig van leer tegen- de rijke klasse en haar
uitbuitingspraktijken.
Op een andere keer, toen
een bisschop de armenparochie Santa Lucia kwam
bezoeken, kon padre Voordeckers het al evenmin nalaten op een harde symbolische wijze rijk en arm met
mekaar te konfronteren: hij
rukte zenuwachtig aan het
gouden kruis dat de bisschop droeg, en wees er op
dat dit toch blijk gaf, in een
armenstreek als Santa Lucia, van niet weinig ijdelheid.

Meteen was pater Walter
Voordeckers voor het eskadron van de dood een biezonder gevaarlijk man, aangezien hij er niet voor terugschrok om de tophiërarchie
van de kerk in Guatemala
tot wat meer sociale bewogenheid aan te manen. Padre Voordeckers was niet
meer zomaar een kleine missionaris die alleen in een parochie zo groot als een
Vlaamse provincie bekendheid genoot.
Het «Escadron de la Muerte» heeft dan maar vorige
week de Vlaamse padre van
Santa Lucia geschrapt uit
zijn zwarte l i j s t Behalve enkele verontwaardigde reakties van een handvol Vlaamse katolieke organizaties
beperkte ons land en de regering zich ertoe minister
van
ontwikkelingszaken
Mark Eyskens te laten protesteren, in eigen naam, bij
Arturo Fajardo-Maldonado,
de ambassadeur van Guatemala in ons land. Diktator
Kjell Laugerud zal om dit diplomatiek biezonder gereserveerd protest gegrinnikt
hebben.
Geen eerste-minister van
België, geen ministerraad,
oordeelde het nodig de minister van buitenlandse zaken opdracht te geven de diplomatieke en handelsbetrekkingen in vraag te stellen. Al evenmin werd er afgekondigd dat alle wapenleveringen vanuit ons land
aan
Guatemala
meteen
stopgezet worden; officieel
werd immers nog nooit gewag gemaakt van dergelijke
steun aan het Escadron van
de d o o d - (hds)
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«Het trikolore kabinet van formateur Martens werd eigenlijk
als «een vondeling» voor de
kongressen gegooid. Niemand
durfde als het ware getuigen
dat het een kind van eigen
vlees en bloed was. Het werd
dan ook harteloos beoordeeld
en uiteindelijk goed bevonden,
maar dit was een burgerlijke
daad en geen eruptie van het
hart» Deze bloemrijke taal is
uiteraard afkomstig van Hugo
Camps, die overigens de vraag
stelt of de regering nog wat anders zal kunnen doen dan gewoon overeind blijven in een
soort beheer van lopende zaken.
Voor De Morgen is deze regering de meest kleurloze die ons
land sedert W.O. II gekend
heeft: een regering van de berekening, misschien zelfs van
de wanhoop.
En tot s l o t duidelijker dan A.G.
Samoy in De Nieuwe Gids kan
het moeilijk: «De regering Martens geeft de indruk: ga de
moeilijkheden zoveel als mogelijk uit de weg en ge komt er
wel!».

Quebec zei neen
Dinsdagavond moest premier Levesque van Quebec zijn
nederlaag erkennen. Op het
door de provinciale regering
voorgeschreven
referendum,
waarbij de kiesgerechtigden
moesten stemmen over de al
dan niet afscheiding van de
voor 85 "/o
Franssprekende
provincie stemden 59 "/o tegen
de afscheiding en 40 Vo voor.
80 % van het kiezerskorps
bracht zijn stem u i t Op die cijfers valt Levesques nederlaag
niet te ontkennen. Waarmee
vooral Levesque verveeld z i t is
het aantal Franssprekenden dat
tegen de afscheiding heeft gestemd.
Levesque geeft het echter niet
op. In zijn eerste kommentaar
reeds kondigde hij nieuwe initiatieven aan, om de kwestie
weer aan de orde te stellen. De
vraag is maar of zijn partij hem
wel zal volgen. Anderdeels is
40 °/o voorstanders van de afscheiding een niet te onderschatten getal. Levesque heeft
een harde kern van 4 op 10 kiezers achter zich staan.
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Behalve fiskale fraude
Is er ook nog de begrotingsfraude
Oe fiskale fraude zou bestreden worden.
Maar over 'begrotingsfraude' wordt met
geen woord gerept. Fraude is bedrog.
Frauderen is een oneerlijkheid begaan.
Frauderen is bedrieglijk handelen, met
ontduiking van de wet
Martens II (of is het Martens III als de periode zonder het FDF als een aparte regering beschouwd wordt) spreekt van
«besparingen» ten beiope van 13 miljard,
naast de 2,2 th. besparing op alle begrotingen. De bestrijding van de fiskale fraude zou slechts 3,5 miljard opbrengen.
Voor die 3,5 miljard denkt men aan de uitbreiding van de strafrechterlijke bepalingen om de aktiemogelijkheden van de
fiskale administratie te verhogen, een
speciale procedure voor zware fiskale
inbreuken, een grotere aansprakelijkheid
voor boekhouders en belastingkonsulenten, betere samenwerking met parketten,
integrale toepassing van sancties ingeval van fraude enz.

Men durft zelfs, wanneer men goed weet
dat de kredieten van vorig jaar niet volstonden (zelfs nog met met de toegestane
bijkredieten) in plaats van het te laag geraamd bedrag ( + bijkredieten + het daarop nog tekort bedrag) nog een kleiner bedrag in de begroting inschrijven dan het
reeds veel te laag «ingeschreven» bedrag
van vorig jaar.
En de molen van 'bijkredieten op bijkredieten» draait maar verder. Het wordt een kumulatie van bijkredieten. Men moet dan
niet alleen bijkredieten op het lopend en afgesloten budget laten stemmen in het parlement maar ook nog bijkredieten van vorige jaren.
Is er dan geen kontrole tegen deze plaag
van bijkredieten die in feite neerkomen op
een soort van begrotingsfraude. Rechtens
wel, maar in feite niet

Over de realizatie van de 13 miljard extrabesparingen in de begroting 1980, naast
de 2,2 t h . besparing op alle begrotingen, is
evenwel niets konkreets bekendgemaakt
En hoe dit lopend deficit voor 1980, dat ver
boven de 100 miljard ligt wegwerken,
wordt nog minder meegedeeld.
Zijn de begrotingen dan zo overdreven
hoog geraamd dat men ze ineens met 20,
50 en zelfs 100 miljard zou kunnen verminderen? Integendeel. Men stelt reeds vast
dat vele begrotingen onderschat zijn.
Hoe willen de liberalen de voor hen zo
noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren
om de zo beloofde belastingvermindering
te kunnen realizeren? Het begrotingstekort voor '80 ligt nu reeds ver boven de
100 miljard. Dan heeft men nog geen rekening gehouden met de bijkomende uitgaven ingevolge genomen beslissingen zoals
o.a. in de onderwijssektor (meer dan 1 miljard nieuwe uitgaven door de onderwijscirculaires van minister Hoyaux).

Zoals er kontroleurs voor de inkomstenbelasting bestaan (in feite tegen fiskale fraude), zijn er ook kontroleurs voor de uitgaven van de staat In feite kontroleurs tegen
de bijkredieten.
Het gevaar van bijkredieten zag men
reeds in vóór en vooral na de eerste
wereldoorlog. Na de eerste wereldoorlog
werd in het parlement een grondig en diep-

Kontroleurs, of
«politiek aangestelden»

gaand debat gevoerd dat leidde tot de wet
van 20 juni 1921, nl. de wet tot instelling
van de boekhouding der betaalbaar gestelde kredieten.
Bij de bespreking van deze wet werd voorzien in aan het Rekenhof verantwoordelijke agenten die konden aangesteld worden
als rekenplichtig voor het aangaan der uitgaven van de staat binnen de grenzen der
begrotingskredieten. Het zijn biezondere
ambtenaren belast met het toezicht over
het betaalbaar stellen van de begrotingskredieten. Aangezien biezondere straf- ^
maatregelen op hen van toepassing zijn,
moest men hen ook waarborgen geven tegen willekeur. Zij konden benoemd worden door de koning op voordracht van de
minister van Financien. Zij zouden een
zeer zware verantwoordelijkheid dragen.
In feite bekleden zij een sleutelpositie bij
het toezicht op de uitvoering van de begroting. In de vergadering van het Kongres op
23 december 1830 werden de redenen uiteengezet waarom, zelfs vóór de afkondiging van de grondwet een Rekenhof door
het Nationaal Kongres werd ingericht De
dwingende noodzakelijkheid van een dergelijke kontrole der staatsgelden werd onderstreept
Het Rekenhof is dus feitelijk een instelling
die voor rekening en in de plaats van het
parlement de regelmatigheid en de nauw-

De bijkredieten op
bijkredieten„.
Trouwens, de wedden en de weddetoelagen zijn steeds onderschat zodat de laatste maanden van elk jaar boven het toegestane krediet moet uitbetaald worden en
bijkredieten willens nillens moeten toegestaan worden.
Wanneer een begroting moet verminderd
worden (zoals de onlangs besliste 2,2 t h J
dan wOTden de kredieten voor weddetoelagen voor een groot deel verminderd.
Zelfs bij het opmaken van de begroting
worden die weddetoelagen niet volledig
opgegeven en de begroting is, althans op
papier, in evenwicht..

Voor eigen deur
Wanneer we eerste-minister W.
Martens mogen geloven, dan
start deze regering met een begrotingsoverschot van ongeveer 100 miljoen. Je reinste
boerenbedrog.
Niet alleen zal de regering op
zoek moeten gaan naar meer
dan 12 miljard fiskale fraude,
maar daarenboven zal zij zwaar
moeten bezuinigen. De aangekondigde 13 miljard extra-saneringen en de 2,2 "/o per departement zullen niet volstaan.
Want van de gevraagde bijkredieten, 18 miljard, worden er
slechts 6 toegekend. Waar gaat
men die 12 andere uitsparen?
En waar is deze regering zinnens het geschenk van 10 miljard aan Brussel vandaan te halen?
Alles bij mekaar ruim 50 miljard besparingen! Waar? Alleszins niet op onderwijs! Op
landsverdediging heeft men nu
al geen benzine meer en wat de
sociale zekerheid betreft moet
eerst onderhandeld.
Voor eigen deur heeft deze regering trouwens nagelaten te
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Drastisch bezuinigen
in (overlieids)uitgaven?

vegen. Met z'n zesendertigen
zetten zij geenszins aan tot versoberen.

A part entière
De bewering dat deze staatshervorming de tweeledige weg
zal opgaan, is eenvoudig nonsens. Het diepvriezen van het
probleem Brussel betekent niet
dat een halt is toegeroepen aan
de drieledige gewestvorming.
Te Brussel blijft inderdaad alles
zoals het was. Dit houdt in dat
Brussel een eigen adminisiratie
heeft, eigen dotaties en een eigen financiële inspektie. Bij de
samensteling van de regering
heeft het dan ook nog een eigen regering gekregen. Om te
zwijgen van het feit dat de
Brusselse diepvries verguld
wordt met een smartgeld van
tien miljard.
Op een parlement na is en blijft
Brussel een gewest «a part entière'. En in tegenstelling met
wat Tindemans beweert worden de Brusselse Vlamingen
geen 'citoyens a part en tière».

Onvoorwaardelijk
De verschillende
partijkongressen hebben, weze het dan
schoorvoetend, het licht op
groen gezet voor de regering
Martens III. Moesten evenwel
de vele afkeurende moties van
drukkingsgroepen en organizaties op een rijtje gezet worden,
dan zou er van het regeerakkoord niet veel meer dan een
«onvoorwaardelijk neen» resten!
Biezonder scherp verwerpen
de
Vlaamse
kuituuren
strijdverenigingen het communautaire luik. Getuige daarvan
volgend fragment uit een persmededeling van het Verbond
van Vlaamse Academici: «Het
V.V.A. stelt vast dat de Vlaamse
onderhandelaars onbekwaam
zijn gebleken de rechtvaardige
belangen van het Vlaamse volk
doelmatig te verdedigen.
Het status-quo, overal waar de
Vlamingen in de minderheid of
in de verdrukking zijn, en de indexering van de onrechtvaardige transfer naar Wallonië, worden door de CVP, de SP en de
P W als eervol beschouwd en

keurigheid van de uitvoering van de rijksbegrotingen en het beheer van de schatkist moet kontroleren. Deze kontrole gebeurt evenwel na de feiten, zodat bijkredieten dan ook onvermijdelijk waren.
Daarom werden bij wet van 20 juni 1921
ambtenaren aangesteld die voorafgaand
elke vastlegging ten laste van de begroting
zouden kontroleren, viseren en er gelijktijdig zouden op letten dat de begrotingskredieten niet overschreden worden. Bij wet
van 28 juni 1963 werden deze ambtenaren
in de ware zin van het woord kontroleurs
en hebben ze een dubbele taak, nl. een rekenplichtige en een preventieve. Z e worden evenwel niet meer door de koning
«benoemd», maar op voordracht van de
minister van Financiën door de koning
«aangesteld».
Eveneens werd in deze wet van 1963
voorzien dat de kontroleur een ordonnanceringsvisum zal verlenen. In de uitoefening van hun ambt kunnen de kontroleurs
zich ook alle nuttige inlichtingen en nodige
stukken doen voorleggen.
De nieuwe bepalingen van de wet van
1963 geven uitbreiding van de kontrole tot
alle 1<redieten zonder onderscheid. Boverv
dien wordt er eveneens een kontrole op
de ordinnanceringen ingevoerd. Ook zullen de besluiten van toekenning van toelagen slechts mogen genotificeerd worden
na voorafgaand visum door de kontroleur.
De fouten van de kontroleurs die een kredietoverschrijving tot gevolg hebben, zullen ook gestraft worden.
Naast deze kontrole werd een Inspektie
van Financiën opgericht bij koninklijk besluit van 7 juni 1938. Er werd evenwel, en
dit ten onrechte, te fel het aksent op de
kontroletaak gelegd, die nochtans bij wet
geregeld werd voor de kontroleurs. Er
werd een nieuw organiek statuut Ofjgesteld bij koninklijk besluit van 5 oktober
1961, waardoor de insp)ekteurs van financiën slechts de funktie van budgettair en financiële raadgever van de minister, waarbij zij geakkrediteerd zijn, uitoefenen.
De politiek finale en biezonder aktuele
vraag is natuurlijk waarvoor al die budgettaire inspekteurs van financiën dan
wel goed zijn als zijzelf lucht moeten beginnen geven aan de schromelijke budgettaire fraudes (middels zoveel «bijkredieten») die de fiskale fraudes, in miljardencijfers uitgedrukt, schromelijk overstijgen.
Is het bij regeringsonderhandelingen bij
voorbeeld een uitgemaakte zaak dat een
atoomschuilkelder van Navo-generaals
behoort tot de budgettair voorziene defensieuitgaven, ofwel een zoveelste extra-bijkrediet vergt?- (hds)

verdedigd. Waarvan akte.
Het W A is ervan overtuigd dat
hiermede opnieuw wordt aangetoond dat de toekomst van
het Vlaamse volk door het bestaan zelf van de Belgische
staat steeds sterker wordt gehypotekeerd».

Zonder waarborg!
Met het verschuiven van het
probleem Brussel naar de toekomst zijn er geen waarborgen
voor de Brusselse Vlamingen.
En iemand als J. Go! heeft de
konsekwenties hiervan verdomd goed begrepen: «De Walen zullen sterker staan om
Brussel te verdedigen als zij
hun gewestvorming hebben
verkregen. Ze kunnen dan niet
meer door de Vlamingen worden gechanteerd, die hun gewestvorming weigerden indien
over Brussel geen toegevingen
werden gedaan.»
Het prijsgeven van de gewestvorming zonder ook maar enige
garanties voor de Brusselse
Vlamingen, zal Vlaanderen duur
betalen.

Pour les Flamands.
Honderdvijftig oud-strijders uit
Zedelgem brachten een bezoek
aan het Koninklijk Legermuseum te Brussel. Er bleek evenwel geen Nederlandstalige gids
ter beschikking te zijn.
Achteraf deelde de direktie ter
verontschuldiging mede dat de
enige Nederlandstalige gids
een milicien is, die dit vrijwillig
doet, en vermits deze kortelings afzwaaitIn haar rechtvaardiging sleurt
de direktie er nog de doodversleten uitspraak bij «dat men
de grootste eerbied voor de
oud-strijders heeft, te meer omdat deze, als Vlamingen en Walen verenigd, streden voor de
verdediging van een gemeenschappelijk ideaal.»
Dit diep respekt blijkt uit een
eentalig Franse sfeer en voorstelling in het museum, dat zogezegd voor iedereen openstaat De Zedelgemse oud-strijders zijn er alleszins niet over
te spreken. Hier ligt werk voor
de (vele) Vlaamse deelministers!
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België heeft een nieuwe regering...

En daarmee is het voornaamste
Met de regering Martens III kan
's lands beleid zowat alle richtingen uit Zij beschikt over een
programma dat vooral uitblinkt in
vaagheid, onduidelijkheid en een
totaal gebrek aan krachtlijnen en
klare visies.
Inzake de samenstelling is het
kabinet zo bont-gekleurd dat ook
hier alle wegen openliggen, maar
dat meer dan waarschijnlijk
slechts één weg bewandelbaar
zal lijken: de weg van de gemakkelijkheid en het inmmobilisme.
De verschillende partijkongressen, die haast gedwongen hun
fiat gaven, wijzen in eenzelfde
richting.
Cijferkundig omvat de kersverse
regering drie politieke families,
vier deelregeringen, zesendertig
ministers en staatssekretarissen,
en zes politieke families.
Intern Is de regering dan nog verder opgesplitst in drie trappen: de
vier deelregeringen waarvan de
bevoegdheid zich uitstrekt over
de gewestelijke- en gemeen-

schapsmateries, vervolgens de
traditionele nationale departementen en tot slot de motor van de regering, het kernkabinet De samenstelling hiervan doet toch wel
even de wenbrauwen fronsen.
Naast de eerste-minister treffen
w e de namen aan van J. Chabert,
H. Vanderpoorten, W. Qaes, J.
Desmarets. G. Spitaels en R. Hennon. Als motors voor een federalistische staatsomvorming moeten
w e van dit gezelschap niet te veel
verwachten.
Een andere bemerking bij deze
regering betreft de intrede van
een reeks Waalse politici met een
meer dan uitgebreid anti-Vlaams
palmares: A. Demuyter, A.E Bertouille en Ph. Moureaux. Vooral
deze laatste zal ons nog doen
heimwee krijgen naar zijn afgedankte «Gramme» voorganger op
Binnenlandse Zaken. Zijn jongste
uitspraken over de Brusselse Vlamingen laten hierover niet de minste twijfel bestaan.

De samenstelling van deze regering kan best afgedaan worden
met de vaststelling dat ze meer leden telt dan de oppositie In de Kamer en dat de aanwezigheid van
de Luxemburger Dewonrte meer
dan betekenisvol Is.

Stroper-Voorzitter
Met de vorming van de bewindsploeg Martens is nog maar eens
gebleken dat de wurgarmen van
de partikratle steeds verder om
zich heen grijpen. Het voorzitterschap van Kamer en Senaat
wordt bij het gevecht om de portefeuilles behandeld als een soort
staatssekretariaat
Ook In het verleden werd hierover
onderhandeld, maar dan op het
vlak van de pariementaire frakties.
Thans Is het de uitvoerende
macht erger nog, zijn het de partijvoorzitters die beslissen over de
voorzitterszetels. De laatste reste-

gezegd

rende voorrechten van Kamer en
Senaat krijgen hierdoor een flinke
deuk.
De Volksunie heeft hiertegen bij
monde van fraktlevoorzltter P.
Van Grembergen fel geprotesteerd, en als tegenzet de kandidatuur van F. Baert ingediend. De 16
pro-stemmen en de 38 blancos
wijzen erop dat ook bij de meerderheid ongenoegen bestaat over
deze handelswijze. Maar met de
dood In het hart hebben die al
meer goedgekeurd!

liefst met eigen geld, zelf maar
voor zorgen.
Zijn bruisend temperament zou
hem trouwens nog dikwijls parten
spelen. Bij diskussies over Voer
en Komen kon de man er niet onderuit doodversleten verwijten
van nazls en dergelijke meer naar
Volksunie-hoofden te slingeren.

Ook de persoon van de nieuwe
voorzitter zelf, de Waalse liberaal
Defraigne, roept heel wat vraagtekens op.

Daarenboven was hij als woordvoerder van de Waalse liberalen
niet de gemakkelijkste klant van
zijn voorgangers. Uitmuntend kenner van procedure en reglement
zorgde hij meer dan eens voor
herrie, wat P. Goossens In «De
Morgen' doet gewagen van een
stroper die boswachter w o r d t

Zijn uitspraken als minister van
Openbare Werken naar aanleiding
van de overstromingen tijdens de
winter van 1975-76 liggen nog te
vers In het geheugen. De versterking van de waterwering In Vlaanderen betitelde hij als zijn laatste
zorg. Daar moesten de Vlamingen,

Eén goed punt mogen w e hem
evenwel niet onthouden: zijn nederiands is van betere makelijk
dan dat van zijn voorganger, C.F.
Nothomb. Maar wie deze laatste
reeds aan het woord gehoord
heeft zal ook dat weer geen prestatie vinden.

Uit de grabbelton van de 36
Margarine en
kabinetten
In De Standaard van woensdag,
21 mei wordt ons netjes voorgerekend welke som de belastingbetaler zal neertellen voor
deze mammoetregering.
In 1978 hebben de ministeriële
kabinetten aan de schatkist
zo'n slordige 1 miljard 750 miljoen gekost een gemiddelde
van 43 miljoen per kabinet
Die regering telde «slechts» 33
ministers, waarvan er tien beschikten over een tweede kabinet Deze regering telt drie leden meer en daarenboven zullen er minstens 16 ministers
een tweede kabinet mogen op
nahouden. Bij Vanderpoorten is
zelfs sprake van drie kabinetten.
Kortom, het aantal kabinetten
zal oplopen tot ongeveer 53 of
10 meer dan tijdens de vorige
regering. Aan een gemiddelde
kostprijs van 45 miljoen per kabinet betekent dit een meeruitgav3 van ruim 450 miljoen. Of
de som die deze regering tracht
biniten te rijven via een verhoging van de BTW op de margarine!

Wie onderwijst?
Het Vlaams ministerie van Nationale Opvoeding werd opgeëist door de CVP, de PS en de
P W . Op het CVP-kongres kondigde voorzitter L Tindemans
reeds aan te zullen «vechten»
voor deze portefeuille, wat een
scherpe reaktie uitlokte bij de
Vlaamse socialisten.
W. Claes achtte het zelfs nodig
de Koning te waarschuwen zeker geen CVP'er op het departement onderwijs te benoemen.
Maar voor de Koning werd het
allemaal nog moeilijker wanneer ook de Vlaamse liberalen
hun blikken in de richting van
dit departement lieten gaan.
De uiteindelijke oplossing is
een typisch Belgisch kompromis. Niet minder dan twee ministers werden aangeduid om
het Vlaamse onderwijs in goede banen te leiden: de socialist
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Calewaert en de CVP'er Geens.
Om de liberalen niet te erg voor
het hoofd te stoten werd hen
een onderwijs-cel toegezegd,
die toezicht zal kunnen houden
op het beleid
Voorwaar het onderwijs gaat
een vruchtbare periode tegemoet!

tievelijk Nothomb en Poswick
kan al evenmin tot vreugde
stemmen.
Als enige troostprijs werd aan
K Van Miert de intrede van

Spionage op
z'n Belgisch
Er zitten in deze regering nojf
heel wat meer konflikten «ingebakken». Onderwijs is daarvan
slechts één voorbeeld.
Ook de Waalse liberaal Hennon, die het departement van financiën beheert, krijgt een
«spion» toegewezen, de jonge
Turk F. Willockx. Zijn opdracht
zal er voornamelijk in bestaan
de 12 miljard fiskale fraude bij
mekaar te zoeken. Wij wensen
hem veel sukses toe!
Ook Willy Claes krijgt een
spion toegewezen. Het Planbureau komt in handen van de
PSC'er J. Desmarets, die daarmede een flinke vinger in de
ekonomische pap te brokken
krijgt
Voor de Limburger W. Claes is
daarmede alle leed nog niet van
de baan. Hij veriiest niet enkel
een
pakket
bevoegdheden,
daarenboven wordt hem zijn
vice-premierschap ontnomen.

Rood van schaamte
De Vlaamse socialisten doen
er trouwens best aan heel dit
formatieberaad zo snel mogelijk te vergeten. In het regeerakkoord is er van hun nieuwe
wind in het buitenlands beleid
weinig te bespeuren. De tekst
over de rakkettenkwestie stemt
al evenmin tot fierheid.
Bij de regeringssamenstelling
werd Willy Claes als het ware
in zijn blootje gezet en krijgt
W. Calewaert op onderwijs een
pottenkijker mee. De vervanging van de gewraakten Simonet en Desmarets door respek-

sekretaris voor de Franse gemeenschap. Als burgemeester
van Eisene, de oasis francophone, heeft deze man voldoende Vlaamse sporen verdiend. In de Brusselse deelregering vormt hij een prachtig
duo met C. Cudell. Een mooi
vooruitzicht voor de Brusselse
Vlamingen, die veteraan Gust
De Winter als Vlaams tegengewicht aangeboden kregen.

Rijzende ster

F. Willockx gegund. En die man
krijgt dan nog de onbegonnen
opdracht de jacht op spookmiljarden te openen. En dan vergeten we nog te vermelden dat de
Vlaamse socialisten hun enige
vrouw binnen de regering kwijt
spelen. Karel moest rood van
schaamte worden.

Anti-Vlaams
Waarschijnlijk krijgt Vlaanderen eerlang heimwee naar een
regering waarin Gramme en
een paar FDFers de plak
zwaaien. Want het anti-VLaams
front dat nu zijn intrede gedaan
heeft in de regering Martens III
is van een heel wat zwaarder allooi.
Vooreerst zijn er de Waalse liberalen Bertouille en Demuyter, die een niet onaardig antiVlaams palmares hebben.
Voor Bertouille, staatssekretaris van het Waalse gewest volstaat het te verwijzen naar zijn
funktie als gemeentesekretaris
van Komen en naar zijn overbekende voor-optredens. Demuyter van zijn kant wordt staats-

De grootste verrassing voor de
Vlamingen is alleszins de aanwezigheid van P. Moureaux op
het departement van Binnenlandse Zaken. Waarschijnlijk
heeft zijn uitspraak op het kongres van de Waalse socialisten
dat 'als de hoofdstedelijke regio met haar grenzen, enz. in de
koelkast zit, de
Vlamingen
daarin in de diepvrieskast steken,' een geweldige indruk gemaakt op de Vlaamse partijvoorzitters.
In ieder geval voldoende om
deze kabinetschef van Spitaels, ook al eens genoemd «de
Jean-Luc Dehaene van Cools»
te belasten met het toezicht op
de Voerstreek, de faciliteiten en
de Brusselse agglomeratie.

Ook de naam van Dehaene
himself circuleerde voor de job
van Binnenlandse Zaken. Maar
de uitspraak van de PSC 'Un
flamand a l'lnterieur, ga jamais»
bleek voldoende duidelijk voor
de Vlaamse onderhandelaars.

U wenst, wij draaien
Bij de samenstelling van
deze regering werd met heel
wat wensdromen rekening gehouden. Bijzonder in zijn nopjes is alleszins C.-F. Nothomb,
die eindelijk het reeds lang begeerde departement van Buitenlandse Zaken onder zijn
hoede krijgt Nadat Tindemans
patetisch verklaarde zijn partij
niet in de steek te laten, stond
de weg voor hem wagenwijd
open. Temeer omdat VDB weigerde de kandidatuur van W.
Martens, nL burggraaf-diplomaat Davignon, bij te treden.
Ook de PW-vrouw van dienst
mevrouw Herman-Michielsen,
moet bijzonder opgetogen zijn
met het haar aangeboden
staatssekretariaat evenals de
liberale veteranen Poswick,
Henrion, De Winter en Vanderpoorten. Bij liberale leden van
de regering is er alleszins weinig te bespeuren van de zo geprezen verjonging en vernieuwing. Enkel Omer Vanaudenhove ontbreekt nog op het liberale lijstje.

Met acht
De Vlaamse deelregering, met
aan het hoofd mevr. R. De Backer, bevat niet minder dan
acht leden. De bevoegdheidsverdeling tussen deze acht
heeft dan ook heel wat kopbrekens gekost
Zoveel valt er trouwens niet te
verdelen. Mevr. De Backer
heeft zich dan ook verplicht gezien haar bevoegdheden wat in
te krimpen om de liberale
nieuwkomers mevr. HermanMichielsen en Kempinaire wat
om handen te geven.
Het touwtjetrek kan beginnen.
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iedereen heeft
zijn eigen kijk • i geld
AJs U spaargeld wil beleggen, of gebruik wil maken van de service aanoeboden door de financiële Instellingen, neemfU geen genoegen met
toevallige oplossingen.
Zelfs een interessante tip van iemand uit uw
buurt is blijkbaar niet altijd de Ideale formule
voor uw eigen situatie.
Alléén een specialist kan U met zekertieid lielpen: uw NMKN-agent. Hij maakt u wegv^rijs in de
beleggingsmogeïïjktieden en de diverse spaarformules en veifelt U welke bonkservice voor U
aangewezen is.

U heeft uw eigen kijk op geld, en uw
NMKN-agent helpt u er 't maximum
uit te halen.
Bij uw NMKN-agent vindt u de beste
belegging voor uw geld, onder Staatswaarborg.*
- Kasbons met een looptijd van 1 tot 12 jaar.
-Termijnrekeningen: veertiendaagse, op
termijn of met opzegging, met vaste
vervaldag.

U kunt er ook terecht voor de meest
uitgebreide financiële service.
- de zictitrekening (met NMKN- of Euroctiequekaart), ctieques, uitvoering van opdroctiten tot
aan- en verkoop van deviezen,reisctieques.
- permanente opdroctiten, domiciliering van
facturen.
- bancontactkaart (automotiscti bankloket).
- uitbetaling van cheques, assignaties, coupons,
vervallen effekten.
- gratis bewaren van effekten, uitgegeven door
de NMKN en de ASLK.
- bewoameming van alle andere effekten.
-enz.

Loop even binnen bij uw NMKN-agent.
Of vraag hem bij u langs te komen.
* Be/eggingen bij' de NMKN zijn gewaarborgd door de
Staat. Deze Staatswaarborg geldt zowel voor de terugbetaling van het kapitaal als voor de uitbetaling van de
interesten.

1.200 NMKN-ogenten staan tot
uw dienst. Raadpleeg de
Gouden Gids - rubriek Banken.

KREDIETAONUVERHEID

verstandig sparen
Voor de Intekening op NMKN-effekten kunt u zich ook
wenden tot: een agentschap van de Nationale Bank
van België, de hoofdzetel en de agentschappen van
de ASLK, de discontokanforen, de maatschappelijke
zetel van de NMKN. Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig
de wet van 16.3.1919.

Jong echtpaar zoekt studio, appartement of klein huisje (bij
voorkeur bemeubeld) te huren
voor een periode van 6 maanden,
vanaf augustus 1980. Voorkeur
voor Izegém of omgeving of Roeselare. Kontakt opnemen met gemeenteraadslid Erik Vandewalle,
H. Dunantstraat 11 8700 Izegem,
tel. 30.26.70.
Studente
uit
Bonheiden
zoekt een vakantiejob tijdens
de zomermaanden in de omgeving
Mecheien-BrusseiAntwerpen. Beiangsteilenden
kunnen zich wenden tot
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volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-Katelijne-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 wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580
Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch
op
het
nummer
015-21.79,00 - referentienummer:
2028.
(N187)
1. 22-jarige jonge man uit het
Waasland met diploma A3 elek-

triciteit zoekt passende betrekking.
2.31 -jarige man uit het Waasland
met middelbare studies en verschillende jaren ervaring als waterklerk zoekt passende betrekking.
3. Jonge man uit het Waasland
met diploma moderne humaniora
- wetenschappelijke 8 zoekt passende betrekking.
Kontakt via mevrouw Nelly
Maes, Gentsebaan 50, 2700 StNiklaas, tel.: 031-76.49.74. (Nt85)
GROOT-GENT
Jonge dame, 22 jaar, studies humaniora, zoekt dringend betrekking. Aanbiedingen aan: O. Van
Ooteghem, senator, Oud-Strijdersstraat 29 te 9219 Gentbrugge, tel. 091/30.72.87

Vakantiejob voor één a twee
maanden gezocht voor 18-jarige
juffrouw, studies moderne iïumaniora Voor inlichtingen zich wenden O. Van Ooteghem, senator,
Oud-Strijdersstraat 29, 9219
Gentbrugge, teL 091/30.72.87.
Meisje van 17 jaar zoekt vaste
tjetrekking als meid, schoonmaakster, hulp in de keuken of
dergelijke. Voor inlichtingen zich
wenden O. Van Ooteghem, senator, Oud-Strijdersstraat 29, 9219
Gentbnjgge, tel. 091 /30.72.87.
Technisch ingenieur industriële
scheikunde, 38 jaar, zoekt vaste
t)etrekking. Voor inlichtingen zich
wenden O. Van Ooteghem, senator, Oud-Strijdersstraat 29, 9219
Gentbnjgge, tel. 091/30.72.87.

— Schoonmaakster gezocht —
één of twee dagen per week.
\/oor inlichtingen zich wenden:
senator O. Van Ooteghem, OudStrijdersstraat 29, 9219 Gentorugge, 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.
(N 182)

Dokter in de geneeskunde, specializatie anestesie, zoekt per
1 oktober passende betrekking.
Voor inlichtingen zich wenden:
senator O. Van Ooteghem, OudStrijdersstraat 29, 9219 Gentbrugge, tel. 091-30.72.87.
(N186)
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Kontakten en voorstellen
De voorbije dagen zijn in
internationaal opzicht niet
zonder belang geweest In
feite beleefden we na de
herrie om Afghanistan, de
Olympische Spelen en Iran
een anti-climax naar
aanleiding van de (vorstelijke) begrafenis van Tito,
na de 25ste verjaring van
Ootenrijks vredesverdrag te
Wenen, en nu ook al het
onderhoud van Giscard met
Brezjnev te Warschau.
Tegengewicht moesten
uiteraard de verklaringen
van de NATO en het
Warschaupakt vormen. Kan
men immers van dergelijke
organizaties een pleidooi
voor vrede verwachten? Ze
hebben niettemin de
verdienste, enige klaarheid

De stroom Cubaanse vluchtelingen naar Florida mag niet
uit het oog doen verliezen,
dat ten eerste deze vlucht
een welkome zuivering voor
het Castro-regime betekent
(ook al is het gedeeltelijk nu
ook geen kompliment voor
Havana) en dat ten tweede
het
Castro-regime
nog
steeds de steun geniet van
de overgrote meerderheid
van het Cubaanse volk. Een
derde voor Castro eveneens
aangename vaststelling is
deze, dat nl. zijn invk)ed in
Midden-Amerika groeit
Met de vluchtelingen gaat het
inmiddels in de VSA op en af.
Na de eerste vluchtelingen
hartelijk onthaald te hebben
zette Washington het sein op
groen. Inwijkelingen en zij die
hen vervoeren, zouden geen

te brengen in de sinds
maanden heersende
schemering in de
betrekkingen tussen Oost
en West
Brezjnev, Kosygin en Gromyko
moesten herhaaldelijk westerse
verwijten slikken. Maar ook ZuidSlavië hield zich niet onbetuigd.
Op Tito's tïegrafenis werd door de
nieuwe leiding aan Moskou ondubbelzinnig te verstaan gegeven,
dat ingeval van invasie Zuid-Slavië
zich krachtig te weer zou stellen.
Om alle twijfel weg te nemen werd
de begrafenis van Tito ook een militaire machtsontplooiing tot en
met straaljagers en zwaar gewapende arbeidersmilities...
Ook Wenen sprak bij monde van
eerste minister Kreisky duidelijke
taal. Maar het was vooral de nieuwe Amerikaanse staatssekretaris
Muskie, gaf een niet verpinkende
Gromyko te verstaan dat Amerika

vlucht zochten in de Peruaanse ambassade in de Amerikaanse legatie. Washington
weet dat de Cubaanse overheid in de massa vluchtelingen uit de gevangenis ontslagen misdadigers of zwakzinnigen hebt)en geïnfiltreerd.
Carter wenst een onderzoek
naar hun verleden vóór hun
afreis en wil trouwens deze
gezuiverde vluchtelingen in
spe per vliegtuig naar Florida
overvliegen. Havana wees dit
Amerikaanse voorstel af, wat
een tegenslag te meer is voor
Carter, die met een groeiende anti-Cubaanse stemming
in Florida rekening moet houden, terijl in Midden-Amerika
Castro-agenten zeer aktief
zijn in de strijd tegen de proAmerikaanse
verdrukkers.
Men vindt ze zowel in Nicaragua als in El Salvador, Guate-

Castro's
groeiende i
boeten meer opgelegd worden. Nu echter het cijfer
50.000 is overschreden slaat
Washington weer de schrik
om het hart en wil het de
stroom opnieuw stoppen. De
Amerikaanse
kustpolitie
zendt om het kwartier een
waarschuwing van Carter uit,
waarin de bootbezitters aangeraden wordt 'fluks de steven te wenden en zonder
nieuwe vluchtelingen huistoe
te varen, op straffe bij niet-naleving van hoge geldboeten,
inbeslagneming van de vaartuigen of gevangenisstraffen*. In Havana grinnikt men
en voegt men eraan toe -een
zeker begrip voor deze bevelen te hebben, vermits de
overgrote meerderheid van
de bootvluchtelingen uit misdadigers toestaat'! Men kan
deze vaststelling niet zomaar
als propaganda doodverven,
als men het presidentieel bevel verder leest Er is immers
sprake van 'vluchtelingen,
die wel mogen binnenkomen
wanneer ze politieke gevangenen zijn, wanneer ze verwanten hebtjen die de Amerikaanse nationaliteit hebben
of die een tjestendige verblijfsvergunning hebben, of
nog die Cubanen die hun toe-
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mala, Honduras, Costa Rica
en zelfs in Mexico. Ook devluchtelingen spelen in deze
Castro-strategie een ondermijnende rol in de VSA zelf
wier militaire leiders Cuba als
een pistool gericht op de
VSA beschouwen. De zeeweg waarlangs 50 % van de
Amerikaanse
olietoevoer
vanuit de Caraibische Zee en
Venezuela loopt wordt een
tweede Perzische golf als
Washington er niet in slaagt
de Castro-opmars stop te
zetten. Dat is des te moeilijker daar ca. 5.000 Russen lange-afstandskontrole uitoefenen en de uitbouw van de haven van Cienfuegos bespoedigen, om als basis voor de
Russische atoomduikboten
te dienen. Nabij Havana zelf
funktioneert een ultra-moderne affuisteringscentrale. In
het nadeel van de VSA
speelt het feit dat Washington er niet in slaagt regimes
te installeren die o.a. Kennedy's 'Alliantie voor de
vooruitgang» zouden kunnen
in de praktijk omzetten. Blijft
de sociale rechtvaardigheid
uit dan worden de Middenamerikaanse staten zovele
nieuwe (marxistische) Cuba's!

zijn eis tot ontruiming van Afghanistan handhaaft Dit viel bijna samen met een voorstel van het
Warschaupakt tot het houden van
vredeskonferenties, eerst op Europese schaal dan op wereldschaal.
De Sovjetunie wil Afghanistan p)as
prijsgeven wanneer daar een «demokratisch bestel» is. De jongste
kjerichten geven een heel ander
beeld: de Russen bezetten alle
strategische punten en hebben
het presidentieel paleis in Kaboel
in hun hoofdkwartier veranderd.

van de nieuwe bisschop van Berlijn (de katolleke kerk erkent geen
twee Duitslanden) op wiens plechtigheid Frankrijk, Engeland en de
Verenigde Staten vertegenwoordigd waren evenals de Westberlijnse burgemeester (die alle vier
door een grote menigte werden
toegejuicht, eens te meer een aanwijzing over de werkelijke verhoudingen in Oost-Duitsland, cfr. ook
destijds het bezoek van Willy

Brandt aan Polen en de Poolse
rondreis van Johannes Paulus II).
En om te eindigen met het begin:
velen schijnen niet te weten dat
Oostenrijk destijds onder gejut)el
van het volk weer «Helm ins
Reich» keerde onder de leuze «ein
Volk, ein Reich, ein Führer». Begrijpelijk dat de Oostenrijkers daaraan niet graag herinnerd worden
maar de historische waarheid
heeft haar rechten.

I Landen van het Atlantisch Pakt
i Landen van het Warschau Pakt

Nog steeds worden militaire versterkingen aangevoerd, wat er op
wijst dat de moslemret)ellen het
de invallers lastig blijven maken,
ook al dient men het rebellenbericht als zouden ze Sovjettroefien
in een hinderlaag hebben gelokt
met als resultaat 500 dode Russen... met een korrel zout te nemen. Moskou zwijgt, zelfs wanneer het geaffronteerd wordt Het
Kremlin doet doodbedaard «vredesvoorstellen» alsof er geen vuiltje aan de lucht was. Het ligt er vingerdik op dat de Sovjets momenteel een ontspanning in Europa nastreven, om des te gunstiger de
vrije hand in Azië (waar China zijn
eerste halflange raket afvuurde,
wat zeker niet geruststellend is
voor het Kremlin) en in Afrika te
verkrijgen.
Carter beging zeer zeker een fout
door als enig belangirjk personage
afwezig te blijven te Belgrado.
Maar reeds vervaagt dit incident
o<^k omdat Belgrado niettemin rekent op Amerikaanse steun in geval van nood. Carter zit ook geplaagd met slepende verhoudingen tussen Egypte en Begin (die
nog steeds de hele stad Jeruzalem voor Israël opeist en in Zuld^Libanon dagelijks vergeldingsralds De volgende landen zijn lid van de NA VO: België, Canada, Denemarken,
laat uitvoeren.
Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland (Bondsrepubliek), Griekenland, IJsland, Italië, Luxemburg, NedeHand, Noorwegen, Portugal, Turkije en de
In Iran hield men toch rekening Verenigde Staten. (Canada en de Verenigde Staten komen niet op de
met EG-sancties na de EG-konfe- kaart voor)
rentie te Napels. Teheran liet door- In het Noordatlantische verdrag (1949) komen de verdragsluitende parschemeren dat de EG niet op tijen overeen, dat een gewapende aanval tegen één of meer van hen in
sancties moet uit zijn (en dus zijn Europa of Noord-Amerlka, als een aanval tegen allen zal worden beonafhankelijkheid t.a.v. Amerika schouwd en bijgevolg zullen optreden op de wijze die zij nodig oordelen
moet tonen) maar ook moet be- (met inbegrip van het gebruik van de gewapende macht) om de veiligmiddelen tussen Teheran en heid van het Noordatlantische gebied te herstellen en te handhaven.
Washington inzake de gijzelaars. Van de 'Verdragsorganizatie van Vriendschap, Samenwerking en OnUiteindelijk kondigde de EG-minis- derlinge Bijstand" (1955), gewoonlijk Warschaupakt genoemd, zip: de
terraad sancties af. Het staat vast Sovjetunie, Polen, de Duitse Democratische Republiek, Tsjechoslovadat de handel met Iran zal voortdu- kije, Roemenië, Bulgarije en Hongarije lid. Aanvankelijk hoorde ook Albaren. Via tussenpersonen. Maar het nië tot deze verdragsorganizatie, maar in 1968 zegde Albanië dit verdrag
gezicht is gered...
op
De doelstellingen van het Warschaupakt vertonen een treffende gelijkeOverigens zijn er gebeurtenissen, nis met die van het Atlantisch Pakt
die In tijden als deze toch gerust- Het kaartje geeft in grijs de landen van het Warschaupakt in het zwart
stellend werken, zoals de wijding de NAVO-bondgenoten op de USA en Canada na.
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Natuurbeschermingsaktie

in gevaar

Hoe CVP-Limburg
een milieugroep iciein Icrijgt...
O p 22 februari 1979 werd door
Natuurbeschermingsaktie
Limburg
een projekt «Natuurcentra» ingediend bij de Koning
Boudewijnstichting. Dit projekt
kende veel bijval, zowel bij de
Stichting zelf als bij het Limburgs
provinciebestuur, vertegenwoordigd door depute Didden. De provinciegoeverneur haalde het initiatief zelfs aan in een persverklaring,
zo goed was het! Vanwege depute Didden kreeg N A L de geschreven zekerheid dat het projekt zou
gesteund worden.
Na verschillende werkvergaderingen en het akkoord van de betrokken instanties werd door de
Noordlimburgse milieuwerkgroep
ISIS een driejarig huurkontrakt onderschreven en een gepaste woning op eigen kosten in orde gebracht om zo vlug mogelijk met
het projekt te kunnen starten.
Via het Biezonder Tijdelijk Kader
konden de nodige personeelsleden ingezet worden. Het projekt
omvatte o.a. een kleine informatieruimte en voorzag in noodzakelij-

ke, direkte milieu-informatie en
vorming van de bredere massa.
Onder druk van de Limburgse
CVP-lobby, werd het projekt «Natuurcentra» in de eindvergadering
zelfs niet besproken.
Depute Didden brak zonder meer
zijn gegeven woord en vond het
zelfs niet nodig de Natuurbeschermingsaktie Limburg te informeren.
Het was blijkbaar de bedoeling dat
de milieugroep ISIS aan de financiële kosten zou ten onder gaan.
De veiligheidsmarge die ISIS had
ingebouwd, nl. het onderverhuren
van een gedeelte van de woning,
werd eveneens aangevochten.
Burgemeester
Kelchtermans
(CVP) van Peer bood 'de onderhuurder van ISIS huisvesting aan
tegen gelijke kosten. Z o zou ISIS
een deel van haar inkomsten verliezen en ongetwijfeld de deuren
moeten sluiten bij gebrek aan financiële middelen. Nadat Natuurbeschermingsaktie Limburg de
ware toedracht te weten kwam,
nam zij kontakt met de provinciegoevemeur om tot een deeloplos-

sing te kunnen komen voor de
ontstane moeilijkheden. Ook de
Koning Boudewijnstichting werd
hierbij betrokken. .
De verantwoordelijken wensen te
benadrukken dat wat de Koning
Boudewijnstichting betreft, deze
zich uiterst korrekt heeft gedra-'
gen en haar geen enkel verwijt
treft.
De val werd uitsluitend opgezet
door de CVP-deputatie en enkele
andere partijleden. Of ISIS zich uit
de valkuil zal kunnen werken is
nog steeds de vraag. Indien er
geen aanvaardbaar kompromis
wordt bereikt zal binnenkort naar
alle waarschijnlijkheid een «overlevingsofieratie» worden opgezet
De verantwoordelijken besluiten
hun aanklacht: «150 jaar België
mag niet de doodsteek betekenen
van de onafhankelijke demokratische milieubeweging in NoordLimburg ten bate van politiek- en
eigenbelang.
Of hoe nogmaals bewezen wordt
hoe bang sommige p>olitieke
machthebbers van goed werkende milieugroepen zijn!

OM MILJOENEN TE WINNEN
MOET U EENVOUDIG
HET JUISTE NLJET KIEZEN.
Het geluk kan u elke week toelachen.
En tegelijkertijd stelt u een goede daad:
de winst van de Nationale Loterij wordt immers
volledig aan liefdadigheidswerken geschonken.

Mare Galle, minister van het
Vlaamse Gewest heeft onlangs
een natuurgebied van 104 ha
aangekocht
Het bos is gelegen te Balen en
staat bekend onder de naam «De
Most> en bestaat overwegend
uit naaldbomen, loofhoutdreven,
enkele landbouwpercelen en een
drietal vijvers. Door de aankoop
wordt dit gebied gevrijwaard van
residentiële woningtxiuw en verblijfrekreatie.
Op de gewestplannen kreeg het
bos de bestemmirig van parkgebied, dit betekent dat het bestemd is om een sociale funktie
te vervullen.
De Balense werkgroep voor leefmilieu heeft steeds geijverd om
«De Most» als natuurgebied te
beschouwen.
Het gebied zal beheerd worden
door het Bestuur van Waters en
Bossen en er kan in de praktijk
aan natuurbeheer gedaan worden.
•k De nieuwste uitgave «Wat
met de stad?» (36 bIzJ bevat alle
referaten van de 4de ontmoetingsdag van Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen. georganizeerd
te Mechelen op 1 december
1979. Naast stadsvernieuwing en
stadsverwarming, het verkeer in
de stad, woonerven, Taxistop
(samen rijden, kosten mijden),
woonaspekten (een kwestie van
beleid, politiek en taktiek), stadskranten en de Arena-Aktie te
Deume, geeft deze brochure U
ook een overzicht van stedelijke
milieu-educatieve
initiatieven.
«Wat met de stad?» kan je verkrijgen door storting van 60 BF
op
rekeningnummer
4279082201-48 van BBL-Vlaanderen. Aarlenstraat 25 te 1040
Brussel met vermelding «Wat
stad?»
•k De dia-reeks «Boombewust» samen met een begeleidende brochure, gerealizeerd
door Bond Beter LeefmllieuVlaanderen kan men aanvragen
op het sekretariaat van het Centrum voor Natuurbeschermingseducatie, Ommeganckstraat
26 te 2000 Antwerpen. Tel.: 031/
31.84.81. Behandelde ontwerpen
zijn: De boom in de stad, de
txx)m buiten de stad, gevaren
waaraan bomen blootstaan en de
verzorging van t)omen.
•k Op zaterdagnamiddag 28
juni zullen duizenden fietsers in
samenwerking met de wijkkomltees, Weva en de stad, Antwerpen overvallen langs de verscheidene grote verkeersaders om samen te komen op het Steenpieln.
Inhoudelijk wil men enkele konkrete voorstellen en eisen wat
Isetreft «Veilig fietsen in de
stad» uitdiepen en voorleggen.
Organizatie: Stadskrant De
Neus, I. Vandenhoudt Oude
Beurs 30 te 2000 Antwerpen.

•
De Volkshogeschool Brugge organizeert van 7 tot 10 juli
as. een energiereis. Naast bezoeken aan een kerncentrale,
steenkoolmijn, metaangaslnstallatie, zonnehuis, enz. brengt de
reis een goed overzicht van beschikbaarheid en getirulk van alternatieve en gewone energiebronnen.
Verder kan men met dezelfde
Volkshogeschool een fietstochtverkenning door de Westhoek
maken van 12 tot 15 juli a.s. Meer
inlichtingen Iwj VolkshögeschoolBrugge, Baliestraat te 8000 Brugge (050/33.61.12).

•
In het kader van de campagne Stad en Dorp '80 werd door
de Vereniging voor Opent)aar
Groen en de Koning Boudewijnstichting de monografie «Groene
Ruimten» uitgegeven. Meer dan
zestig projekten op het vlak van
stedelijke
of
gemeentelijke
groenvoorziening worden met
t>ehulp van foto's, tekeningen en
plannen toegelicht De monografie kan men bestellen door storting van 100 BF op rekeningnummer 430-0212571-35 van de Koning Boudewijnstichting, Warmoesberg 57 te 1000 Brussel.
Tel. 02/218.45.10 met vermelding
«Groene Ruimten».

ie Het natuurpad In het Breeven te Bomem werd door de
Wielewaal Klein-Brat>ant gerealizeerd In samenwerking met het
gemeentetjestuur Bomem.
Een groot plan van het Breeven
geeft een overzicht van het te
volgen trajekt De t)ezoeker ontmoet op zijn weg een tiental dokumentatieborden over OA het
ontstaan van de gronden in en
rond het gebied, de levensgemeenschap In het water, de waar
te nemen zangvogels, het leven
van de boom en de vraag om
mee te helpen de natuur te t)eschermen. Een begeleidende
brochure is in voort)ereiding.
Verdere inlichtingen: Wielewaalsekretariaat Brevenstraat 7 te
2680 Bomem.

*
Het rapport «Optimaal Ekologisch - rekreatieve uitbouw
van de Kalendijk» is eerlang verschenen In het kader van het
BTK-Projekt van de Regionale
Aktlegroep Leefmilieu Dender en
Schelde (RALDES).
Het onderzoek houdt realistische, ekok>gisch verantwoorde
voorstellen In, door het stadsbestuur onmiddellijk realizeert>aar
ten behoeve van de bewoners
van de binnenstad en van de toekomstige gebruikers van de Kalendijk.
Meer info: RALDES, Hoofdstraat
19 te 9330 Dendermonde (053/
21.44.78).
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In het kader van
Een generaal op Binnenlandse Zaken,
een parachutist als defensieminister
We noteerden twee vrij
verontrustende berichten begin
deze week.
Ten eerste was er de melding
van de bouw van een
kernbomvrije bunker voor
Shape-officieren in Casteau;
een grapje dat perfekt past in
de nucleaire escalatie, dat
volgens voorlopige ramingen 4
miljard zal kosten, en waarvoor
ons bezuinigend landje
minimaal 200 miljoen frank zal
dienen op te brengen. Binnen
een jaar zal allicht een half
miljard geëist worden_
Tweede bericht: de kersverse
minister van Binnenlandse
Zaken Philippe Moureaux heeft
er na zijn beëdiging geen
etmaal over gedaan, om een
generaal, de heer Sokay, te
benoemen tot zijn kabinetschef.
Het een heeft, dat geven we
grif toe, geen enkel verband
met het ander. Het zal ook wel
louter toeval zijn dat dezer
dagen de befaamde parachutist
Charles Poswick werd
aangesteld tot minister van
LandsverdedigingAl bij al staan de Vlaamse socialisten als regeringspartij er maar belabberd bij. Tijdens de onderhandelingen voor de vorming van de
regering Martens III werd inderdaad door de SP nogal zwaar getild aan het wijzigen van het Atlantisch buitenlands beleid van de felbekampte
franstatlge
socialist
Henrl Simonet, terwijl ook gesteld
werd dat het voorlopig uitblijven
van een regeringsverbintenis In
verband met het installeren op ons
grondgebied van de eind vorig
jaar fel bekampte middenlange-afstandraketten met atoomkoppen
als een zege dient bejuicht te worden...
Wat zien we evenwel?
O p Buitenlandse Zaken komt een
titularis, de PSC'er Charles Ferdinand Nothomb, die geenszins van
aard Is om Atlantisch dwars te liggen. O p landsverdediging wordt
de NAVO-gestrenge
Poswick

Getuigenis
•De konfrontatie met het defensiebeleid op bestuurlijk niveau
heeft mij persoonlijk meer dan
eens tot de vraag gebracht of er
geen alternatieven zijn. Sommigen zien in het koncept van een
•sociale verdediging' een dergelijk alternatief, waaraan naar
hun mening tot nog toe veel te
weinig aandacht is besteed, en
dat nauwelijks verder tot ontwikkeling wordt gebracht
Als minister voor het wetenschapsbeleid heb ik zelf een bijdrage mogen leveren tot het stimuleren van verder onderzoek
naar de mogelijkheid van sociale verdediging. Ook om die reden verheugt het mij zeer dat
deze materie thans voor een
breder publiek beschikbaar is;
mede omdat daardoor misschien mogelijke misverstanden over de idee van een sociale verdediging kunnen worden
weggenomen:
F.HJ. TRIP,
Oud-minister voor
het wetenschapsbeleid
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(franstallg liberaal) de mandaathouder. Een extra-parlementair
Philippe Moureaux (franstallge socialist) krijgt de belangwekkende
portefeuille van Binnenlandse Zaken, en vertrouwrt de dagelijkse
werking van zijn kabinet toe s&n
generaal Sokay...

ER/RB en Pershing II
Een en ander bij de regeringsvorming heeft zoveel te maken met
de nucleaire schuilkelder voor
NAVO-generaals in Casteau dat
de paar honderd miljoenen frank
alvast zonder moeite door de Belgische regering zonder verpinken
zullen toegekend worden, en dat
meteen duidelijker dan het op welke andere wijze ook maar zou
kunnen van bij de start van deze
nieuwe regering Ingestemd wordt
met de sinds geruime tijd met aandrang
opgedreven
fabuleuze
«Navo-verbintenissen».
In de zomer van 7 8 was er enorm
veel protest in West-Europa tegen
de voorgenomen installatie In
onze contreien van het ER/RBwapen; beter gekend als de «neutronenbom».
Deze nucleaire b)om, die naar het
heet taktlsch kan gebruikt worden
om op een beperkte schaal mensenlevens te vernietigen terwijl
materieel
nauwelijks
schade
wordt aangericht, werd reeds in
'63 voor het eerst getest maar het
was president Carter die vorig
jaar zijn Europese NAVO-bondgenoten aanmaande om (financieel)
bij te springen voor de produktle
ervan, en om bovendien In te
stemmen met afschrikwekkende
stockagerulmten niet te ver van
de Sovjetunie (met andere woorden In West-Europa).

12 biljoen frank
Bijna twee jaar lang Is het geheimzinnig stil geweest omtrent deze
neutronenbom, maar de verdere
ontwikkeling ervan werd nimmer
afgekondigd. Vong jaar dan was
er een tweede NAVO-dwang op
West-Europa om de Installatie (en
de financiering) van Pershing II- en
ook Cruise-raketten in ons land
(Klelne-Brogel bleek uiteindelijk de
beste bunkerplaats) niet langer uit
te stellen.
Ondanks Indrukwekkende protesten en verbale politieke hoogstandjes van onder meer SP-toppolltlci kon minister van Buitenlandse Zaken Henrl Simonet dan
toch maar de regering principieel
verbinden tot verder positief behandelen van dit NAVO-dossier.
De jonge SP-turk Tobback (tevens fraktlelelder In Kamer) tilde
zwaar aan het Pershing-dossler,
maar uiteindelijk bond hij toch In
door te stellen dat «dit in het huldig
stadium geen zaak voor een vertrouwensvotum In de regering kan
zijn».
Bij de vorming van de nieuwe regering hebben de Vlaamse socialisten strategisch uiteindelijk helemaal moeten Inbinden: ondanks
mooie verklaringen werd er vooral
hoegenaamd mets beslist om de
principiële nucleaire toezegging
van Henrl Simonet eind vorig jaar
aangegaan, samen met de mlnistrabel zelf de mist In te sturen...
Integendeel, op Buitenlandse Za-

ken en Landsverdediging werden
twee nieuwe nucleair-vriendelijke
mandatarissen benoemd. De campagne die van socialistische zijde
(terecht) werd gevoerd tegen Cilose-plannen (om ook verregaand
militair Ingrijpen bij binnenlandse
aangelegenheden mogelijk te maken), blijkt al evenzeer een inmiddels politieke strategisch doorprikte droomballon; door de benoeming van een generaal als kabinetschef op binnenlandse zaken...
W e zijn erg ver af van het beleidsmatig in vraag stellen van de konsekwenties van de opgedreven
NAVO-verbintenissen, van koerswijzigingen in het defensiebeleid
of bij Buitenlandse Zaken, van het
Intensief parlementair onderzoek
naar de gewelddadige exfwrt van
onze wapenhandel.
Dat er momenteel dan hoegenaamd geen sprake kan van zijn
om ook maar In enig regerlngsberaad notie te nemen van de waardevolle alternatieve modellen omtrent niet-mllitalre verdediging die
kleine landen als het onze uiteindelijk de beste overlevingskansen
kunnen bezorgen, hoeft nauwelijks nog vermeld te worden.
Over alle bezulnigings-diktaten
heen dikteert de militair-Industriële
lobby dat In de wereld nog Immer
jaarlijks 12 biljoen frank aan de bewapeningswedloop moet gespendeerd worden. (10.000 fr. per in-

woner In ons land); terwijl het wél
voor de Belgische regering een
uitgemaakte zaak is dat onder

meer op de begroting van ontwikkelingssamenwerking
drastisch
dient besnoeid te worden... (hds)

Onze expansieve geweldaadige
Idda
(wapen)export...
Kamerlid Willy Kuijpers heeft (in november 79) ter gelegenheid van
een interpellatie over de Belgische wapenhandel en de mogelijke
omschakeling van de wapennijverheid naar vredesproduktie, ter attentie van de ministers Claes, Simonet Outers, Chabert en Desmarets, een Indrukwekkende lijst voorgelegd van wapentransporten
vanuit Zeebrugge die op nog geen 9 maanden tijds geschiedden.
Geregeld wordt daarbij lakoniek melding gemaakt van «NATOtransporten>, maar In niet weinig gevallen is er ook sprake van wapenuitvoer naar Saoedi-Arabië, Filippijnen, Iran, Argentinië, Israël,
Pakistan, Venezuela, Colombia, Irak, Indonesië, Brazilië, LybiëAl die exporten zullen wellicht kaderen in de zogeheten «NAVOverbintenissen» van ons land-?

De lijst van de door
ons gekende wapentransporten vanuit
Zeebrugge 1 januari15 oktober 1979.
J a n u a r i 1979
(9) CHIEMSEE (Cyprus), naar
Cadiz (Spanje); (13) SARAH
POULSEN (Deen), naar Damman (Saoedi-Arabië); (15) SIR
LANCELOT (Brit), naar Southampton. Nato-munitie uit GrootBrittannië; (15) MANILLA (Filippijnen), munitie voor Filippijnen;
(22) MARIE (Griekenland), naar
Piraeus (Griekenland); (25)
CITO (Deen), naar Casablanca
(Marokko); (25) MAY MITCHELL (Brit), naar Rotterdam.
Nato-munitie; (26) HARRY MITCHELL (Brit), naar Gent Natomunitie; (26) VIOLET MITCHELL (Brit), naar Rotterdam.
Nato-munitie.

F e b r u a r i 1979
(8) SIR GALAHAD (Brit), naar
Southampton. Nato-munitie. De
SIR GALAHAD Is een Brits marineschip met een militaire bemanning; (12) ARYA GAM (Iran),
naar Bandar Shahpur (Iran); (16)
SIR GALAHAD (Brit), naar
Southampton.
Nato-munitie;
(22) SOL LAILA (Argentinië),
naar Le Havre. Aldaar afgevaren
op 23 februari, met bestemming Buenos Aires (Argentinië).
M a a r t 1979
(1) SIR TRISTRAM (Brit), naar
Southampton. Nato-munitie; (8)
LADY ANNE (Deen), naar Lissabon, en vandaaruit naar een verdere bestemming; (14) MAY
MITCHELL (Brit), naar Southampton. Nato-munitie; (14) SIR
TRISTRAM (Brit), naar Southampton. Nato-munitie; (14) HERAKLES (Finland), naar Ashdod
(Israël); (24) SIR TRISTRAM
(Brit), naar Southampton. Natomunitie; (30) MAY MITCHELL
(Brit), naar Marchwood.

A p r i l 1979
(3) INGELIL (Deen), naar Setubal (Portugal) en vandaaruit
naar een verdere bestemming;
(4) SUSAN MITCHELL (Brit),
naar Liverpool. Nato-munitie;
(6) LADY ROSLIN (Brit), naar Irvine. Nato-munitie; (6) PHILIPPINE BAT AAN (Filippijnen), munitie voor Filippijnen; (23) TOWER DUCHESS (Brit), naar
Flushin; (25) SUBROK VESTA
(Brit) naar Felixtowe. Nato-munitie; (25) VIOLET MITCHELL
(Brit), naar Marchwood; (25)
ISABEL MITCHELL (Brit), naar
Southampton.
Nato-munitie;
(26) MAY MITCHELL (Brit), naar
Londen.
M e i 1979
(11) AL KULSUM (Pakistan),
naar Karachi (Pakistan). Munitie, wellicht van Belgische herkomst aangevoerd per trein;
(15) OHRMAZD (Pakistan), naar
Damman (Saoedi-Arabië) en
misschien verder naar Pakistan; (16) SIR GALAHAD (Brit),
naar Southampton. Dit Brits marineschip voert Britse munitie
aan voor de OHRMAZD en misschien ook voor de POAS; (17)
POAS (Panama), naar La Guaira
(Venezuela), en vandaar mogelijk naar Bogotha (Colombia).
De munitie is van Belgische
oorsprong of is overgeladen uit
de SIR GALAHAD; (18) BABYLON (Irak), naar Basrah (Irak).
Hoogstwaarschijnlijk Belgische
munitie; (25) LADY HELEN
(Brit). Nato-munitie; (25) CITO
(Deen), naar Casablanca (Ma-
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onze NAVOTerwijl de nucleaire bewapeningswedloop, ondanks zus-enzoveel immer falikant aflopende
konferenties, ongehinderd gewelddadig expansief blijft, zijn er
evenwel, onder meer in Nederland, gefundeerde onderzoekingen verricht naar de efficiënte
aanwending van niet-militaire of

«sociale» verdediging die zeker
voor de kleine landen van het
wereldforum aangewezen kunnen zijn. De soldaat «Swjeik» in
aktie_!

Omdat er een wijdverspreid misverstand bestaat over de aard van
de techniek van geweldloze akties, kan een gedetailleerde definitie nuttig zijn. Geweldloze aktie is
een term die slaat op dié metoden
van protest, verzet en interventie,
waarbij met sprake is van fysiek
geweld en de leden van een groep
een aantal dingen doen, of weigeren te doen.
Ze kunnen passief verzet plegen
door bepaalde handelingen na te
laten:
• door te weigeren handelingen
te verrichten die ze normaal wel
vervullen, op grond van gewoonte
geacht kunnen worden te vervullen, of op grond van een wet of
verordening gehouden zijn te vervullen;
• of aktief verzet plegen door
bepaalde handelingen te verrichten, die ze normaal niet doen, niet
op grond van een gewoonte geacht kunnen worden te doen, of

die op grond van een wet of verordening, met mogen doen;

In de regeringspolitiek van ons
land moet daarover evenwel nog
het eerste woord gerept worden.

• of een kombinatle van belde.
Als de groep voornamelijk aktie
voert met het wapen van het nietsamenwerken, beschrijven we
haar gedrag als «geweldloos verzet», want het Is In zekere zin een
reaktle op de politiek en de initiatieven van de opponerende groep.
De vele vormen van stakingen,
ekonomische boycot, sociale boycot, en een groot aantal vormen
van politiek met-samenwerken, Inclusief bij voorbeeld het boycotten
van politieke instellingen, burgerlijke ongehoorzaamheid aan «Immorele» wetten, en muiterij, kunnen
we onder deze kategorie rangschikken Als de groep voornamelijk aktie voert via direkte interventie in de situatie kunnen w e haar
aktie beschouwen als «geweldloze Interventie»; voorbeelden daarvan zijn sit-ins, geweldloze ob-

verbintenissen
Soldaat Sw/ellc,
onze onbekende
struktie, geweldloze invasie, en
schaduwregenng. Deze techniek
heeft niets gemeen met passiviteit
onderdanigheid of lafheid en is in
geen geval over één kam te scheren met verbale of puur psychologische overreding.

Politiek jioe-jitsoe
Binnen de techniek van geweldloze aktie kunnen verschillende invloeden en krachten verandenngen teweegbrengen via één van
de volgende drie algemene mekanismen (de relatieve sterkte en
macht van de strijdende partijen
zijn in een dergelijk konfllkt altijd
onderhevig aan voortdurende en
grote schommelingen, afhankelijk
van het verloop van de strijd):
1. De hierboven beschreven metodes van geweldloos protest,
als marsen, nachtwakes, e.d.,

liggen grotendeels In het verlengde van verbale overreding
en protest op het gebied van
sociale akties.
2. Of het met-samenwerken de
vorm aanneemt van een busboycot, een Industriële staking,
een algemene staking, een
campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid, of een openlijke muiterij van militairen, de
aktie kan potentieel lelden tot
ernstige ontwnchting van het
sociale en het politieke systeem, uiteraard afhankelijk van
de betrokken aantallen, de relevantie van de geweigerde samenwerking en de duur van het
verzet.
3. Metodes van geweldloze interventie, als sit-ins, geweldloze
bezetting om bezit te nemen
van bepaalde voorwerpen of

de SUSAN MITCHELL en ook
Belgische munitie; (19) RIO NEGRO (Argentinië), naar Hamburg en dan verder naar Argentinië. Britse en Belgische munitie; (25) ZANET (Griekenland),
naar Piraeus (Griekenland) en
vandaaruit wellicht naar een
verdere bestemming; (25) SUBRO VIKTOR (Britt Komend
van Felixtowe (Gr-BrJ met munitie voor de ARYA NAZ of de
VISHVA SIDDHI; (27) VIOLET
MITCHELL (Brit). Aanvoer van
Britse munitie; (25) ARYA NAZ
(Iran), naar St-Nazaire en vandaar naar Iran. Belgische en
Britse munitie; (25) VISHVA
SIDDHI (India), naar India via
Suez-kanaal. Belgische en/of
Britse munitie; (28) ERSUS
(Deen), naar Damman (SaoediArabië). Belgische en/of Britse
munitie; (29) SERRA ZUL (Brazilië), naar Bilbao (Spanje) en
vandaar naar Brazilië.

Juli 1979

rokko); (29) SIR LANCELOT
(Brit). Aanvoer vap Britse munitie, waarvan wellicht een deel
voor de DJATIWANGI; (28)
(SABEL MITCHELL (Brit). Aanvoer van Britse munitie, wellicht
voor de DJATIWANGI; (28)
HARRY MITCHELL (Brit). Aanvoer van Britse munitie, wellicht
voor de DJATIWANGI; (29)
DJATIWANGI
(Indonesië).
Overladen van de munitie uit de
drie hierboven vermelde schepen. Eerste bestemming van de
DJATIWANGI is Genua; het
schip vaart dan door naar Indonesië.
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Juni 1979
(5) MAI RICKMERS (Singapore), naar Yokosuka (Japan).
Deze munitie komt uit GrootBrittannië en Zweden, niet uit
België en is overgeladen uit de
OIANNEL en de TOWER VENTURE; (5) DIANNEL (Panama).
Komt uit Felixtowe (Gr.-Br.) met
munitie voor de MAI RICKMERS; (5) TOWER VENTURE
(Brit). Voert Britse munitie aan
om over te laden in de MAI
RICKMERS;
(8)
SKIRNER
(Deen), naar Karachi (Pakistan).
Belgische geweren; (14) BRAVO ARES (Griekenland), naar

Marseille, en van daaruit naar
een verdere onbekende bestemming; (19) SUSAN MITCHELL (Brit). Aangekomen met
Britse munitie, wellicht om over
te laden op de MICHALIS of de
RIO NEGRO; (20) HARRY MITCHELL (Brit). Aangekomen met
Britse munitie, wellicht voor de
RIO NEGRO; (20) VIOLET MITCHELL (Brit). Aanvoer van Britse munitie; (19) SIR GALAHAD
(Brit). Ook dit marineschip voert
Britse munitie aan;(18) MICHALIS (Griekenland), naar Ashdod
(Israël). Britse munitie overgeladen uit de SIR GALAHAD en/of

(10) FLAMINGO (Griekenland),
naar La Guaira (VenezueiaX
Twee containers met 30 ton
patronen van de P.R.B.; (11)
HANS OLOENDORF (Singapore), naar Tripoli (LybiëX 37 ton
granaten van de P.R.B.; (14)
ARYA KISH (Iran), naar Port
Said (Egypte) en verder naar
Iran; (18) SIR GERAINT (Bria
Dit Brits marineschip voert
Nato-munitie aan; (27) DAMIAN
(Griekenland), naar Le Havre en
van daaruit naar een andere onbekende bestemming.
Tijdens de zomermaanden zijn
er verder weinig of geen munitieverschepingen meer omwille
van
veiligheidsoverwegingen,
vooral voor de toeristen.

soldaat
posities, zijn stuk voor stuk metodes die verder gaan dan het
weigeren van gewenste of /erwachte samenwerking. Z e vertegenwoordigen een aanvechten van de bestuurlijke autoriteit en kapacitelt van de tegenstander.

Deze summiere flitsgedachten over
«niet-militaire verdediging» werden
gelicht uit een artikel van de Brit
Gene Sharp; gepubliceerd in het tijdschrift «International Reconciliation».
Overigens werd zopas een omvangrijk boek gepubliceerd door Pax
Christi, Groningen-Antwerpen, waarin een tiental auteurs hun visie op de
mogelijke vormen van niet-militaire
verdediging als alternatief voor de
geweldpolitiek en de nucleaire afschrikking samengebald hebben.

Belgische munitie; (6) AQUAMARINE (Deen), naar Damman
(Saoedi-Arabië); (18) SUBRO
VIKING (Brit). Nato-munitie;
(19) SIR GERAINT (BriU Natomunitie; (20) ZAMBOANGA (Filippijnen), naar Manilt»(Rlippi]nenX De vracht bestaat uit 105
ton munitie uit Schotland en 55
ton 20 mm-obussen van Belgische makelij; dit allesiürgeladen
in Zeebrugge; (2W THIASSI
(West-Duitsland). Aangekomen
met 150 ton springstdf uit Ha'iTa
(Israël) voor herbewerking. Afgevoerd per spoor wellicht naar
de P.R.B.; (20) SVENDBORG
BAY (Deen). Aangekomen uit
Stavanger (Noorweger;) en afgevaren naar Cadir" (Spanje).
Waarschijnlijk munitie aangevoerd voor de Zamboaijga; (24)
MARIE (Griekenland)'naar Piraeus (Griekenland) ert van
daaruit naar een verdere««onbekende bestemming»; tön SUSANNE FLINT (Deen^ naar
Hamburg en verder na^Lybiè.
40 ton munitie.

OI<tober 1979

-^""

(1) ROMEO (Deen). naallCHapman. 160 ton munitie; (SriLOYD
BAGE (Brazilië), naar 'Santos
(Brazilië). 85 ton munitie L (4)
KETTY DANIELSEN (Deen),
naar Venezuela 50 ton^munitie;
(15) SIR GERAINT ( B ^ j^atomunitie; (15) SIR TflSTBAM
(Britt Nato-muniti«. ~ * ^ * '

September 1979
(3) LLOYD SANTAREM (Brazilië), naar Rio de Janeiro (Brazilië). 100 ton Belgische munitie;
(5) ELISABETH ROTH (WestDuitsland), naar Le Havre en
verder naar Argentinië. 80 ton

WIJ 11/

De grabbelton

Tl/-PROGR^MMK9
die Welt - 22.00 Roots (fJ 23.00 Kommerciële top-folklore. —
23.45 Nieuws.

Vrijdag

e

Vrijdag — De komische film Mother, Jugs and Speed,
gaat over twee kconkurrerende hulpdienstondernemingen
in Los Angeles. Vooral hun onderlinge strijd om ais eerste
bij de ellende te zijn geeft aanleiding tot heel wat tragikomische gebeurtenissen. Regie: Peter Yates (1976 - VS). Met: Bill
Cosby, Raquel Welch, Harvey Keitel (BRT 1). — In Wat 'n leven
wordt het levensverhaal van de Vlaamse toneel- en filmaktrice
Ann Petersen geschetst (BRT 2). — Ned. 1 brengt een dokumentaire over de hedendaagse poitieke en-sociale toestand in de Midden-Amerikaanse staat El Salvador, waar sinds het begin van dit
jaar ten minste 1200 mensen door de «veiligheidstroepen» van de
junta werden vermoord. — A R D heeft ook een film van Peter Yates op het programma: John and Mary, over twee mensen die na
een avontuurtje op zoek gaan naar eikaars identiteit Met Dustin
Hoffman, Mia Farrow (1969).

^ ^
Zaterdag — De zaterdagnamiddagfilm op BRT Oregon
^Êm
(Paint your wagon) is een muzikale western van Josuah
^
J
Logan (1969), met muziek van Frederic Loewe en André
^*^
Pravin. Lee Marvin en Clint Eastwood vormen er als de
opvliegende Ben en de rustige, in zichzelf gekeerde Pardner een
onafscheidelijk duo, op zoek naar goud en vrouwen. — Z o maar
een keertje een andere show (BRT), een muzikale show, opgebouwd rond «liefde» wordt geprezenteerd door Nicole en Hugo.
Hopelijk haalt deze show een hoger niveau dan wat wij al hebben
gezien met dat duo: het slechtste op gebied van show, zowel wat
de inhoud als de prezentatie en de vormgeving betreft De wekelijkse TV-film op BRT verdient onze bijzondere aandacht De eerste vlucht (The winds of Kitty Hawk) is een vrij akkurate dramatizering van de pioniersstrijd van de vliegende gebroeders Wright
— O p Ned. 2 (Vara) begint een spannende tweedelige Engelse
thriller: Opdacht tot zwijgen, die zich grotendeels afspeelt aan
boord van een Engels oorlogsschip.

«

Zondag — Een betoverende glimp is een Italiaanse dokumentaire over schilderijen, voorwerpen en kuriositeiten
uit de 16de eeuw in de kunststad Firenze (BRT). — De
Tros (Ned. 1) maakt ruimte voor jonge filmmakers. Kasper en Hugo is een proefstuk van enkele studenten aan de Nederlandse Filnn- en Televisie-Akademie. Het werkstuk draait rond
een eenvoudig verhaal: twee vrienden die in een buitenhuisje hun
eindeksamen voorbereiden, worden plotseling gekonfronteerd
met een vrouw. O p school hebben de jongens wel meisjes gekend, maar echt een vrouw, en het idee van een seksuele relatie is
toch heel wat andera En er is de andere mef wie rekening gehouden moet worden. — Fans van Dean Martin komen uitgebreid aan
hun trekken op Z D F : Höhepunkte einer Karrlere. Overzicht van
de shows die Dean Martin al 9 jaar lang op het Amerikaanse
scherm brengt Met talrijke bekende gasten.

«

Maandag — O p deze 2cle Rnksterdag heeft BRT toch
ook even aan de kinderen gedacht In de namiddag staat
de Zweedse deels getekende en deels geakteerde kinderfilm Dunderklumpen op het programma (Muziek:
Toots Thielemans). Tijdens de Midzomer in het Hoge Noorden
van Zweden brengt een Stockholmse familie de vakantie door op
een rustig en prachtig eilandje. O p een avond sluipt het vreemde
mannetje Dunderklumpen de kamer van de kinderen binnen... —
In De niemand minder dan jezelf show krijgen de problemen van
jonge kunstenaars de volle aandacht — Josée Ruiter en Liselore
Gerritsen vormen een opvallend span in drie eenakters die spelen
rond twee vrouwen in ogenschijnlijk gewone situaties: een gesprek op een bank in het park, een winkeldiefstal, een middag aan
die bar van een zwembad... (Ned. 1).

23 MEI

]

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18 00 Drie
kinderen en een chimpansee (fJ —
18.15 Klein, klem kleutertje. —
18.30 Open school. 19.00
Lachertjes (kortfilms). — 19.05
Jeruzalem: navel van de wereld.
(Meditatie). — 19.45 Nieuws. —
20.15 Mothers jugs and speed
jugs. (Film). — 21.55 De vijfde
windstreek.
Cde
gebroeders
Grimm). — 22.45 Nieuws.

LUX.
19.45 Dierenmagazine. — 19.55
Nieuws. — 2000 Sauve qui peut
(fJ — 21.00 La fiancee du vampire.
(Film).

F1
18.57 Mai-juin 40. (Journaal van
een tragische lente). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.44
Les inconnus de 19 h 45. (Spel). —
20.00 Nieuws. - 20.30 Beaufils et
fils. (Teater). - 22.10 Slotgala Filmfestival in Cannes (Reportage). —
23.00 Nieuws.

NED 1

F3

RTB 1

18.50 Emilie. (Strip). 18.55
Nieuws. — 18.59 Barbapapa (fJ —
19.05 Popeye. (Strip). - 19.10 Laurel & Hardy. (Kortfilm). - 19.30
Hoe bestaat het? — 20.10 Met je
ogen dicht (Rob de Nijs zingt). —
20.50 B Salvador. (DokJ - 21.37
Nieuws. — 21.55 Albumbladen.
(Over families). — 2225 De onvoorstelbare wereld van RoakJ
Dahl. CTV-spel). - 22.50 Wat voor
weer zou het zijn in Den Haag? —
23.55 Nieuws.

20.00 Les jeux de 20 heures.
(Spel). — 20.30 Le nouveau vendredi. (Magazine). — 21.30 So
long, rêveuse. (TV-film). — 22.35
Nieuws.

19.10 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin
extraordinaire {natuurmagazine).
— 2025 A Acapuico Madame!
(teater).

BBC 1

ARD

13.00 Golf (reportage). - 13.45
Nieuws en middagmagazine. —
15.30 Golf (reportage). - 18.40
Nieuw en regionale magazines. —
21.50 Points of view (tv-kritiek). —
2225 Starsky en Hutch (O. —
23.45 Nieuws en Wales—Noord
leriand (voettjalreportage). — 0.35
(Counterpoint (film).

18.05 Die Sportschau. - 20.00
Nieuws. — 20.15 Zahme mich - Liebe mich (film). — 21.40 Nieuws. —
22.00 Musik im Disco Zeit - 22.45
C^lumbo: wenn'der Schein trügt
(film). — 0.10 Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Het huis
aan de bosrand (fJ — 20.00
Nieuws. — 2027 James Herriot (fJ
— 2120 Zaalvoetbal. (Nederland—België). — 2220 Hier en nu.
— 23.00 Dr. C. Rijnsdorp over: lage
zon, lange schaduwen. — 23.15
Nieuws.

RTB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A
suivre. (Info). — 21.10 Ma soeur est
du tonnerre. (Film). — 23.00
Nieuws.

RTB 2
19.55 Vendredi sports. — 21.00
Jean sans terre. (TV-film). — 22.00
Nieuws.

ARD
8.05 Schooltelevisie. — 16.15
Nieuws. — 1620 De revolutie in Nicaragua (DokJ — 20.00 Nieuws.
— 20.15 John und Mary. (Film). —
21.45 Over experts en expertisen.
— 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Liebesbriefe auf blauem Papier.
CTeater).

19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 De muzikale
groep Musicanova in Napels. —
2'. 00 Momente. - 21 15 Gott und

W I J 11A

18 55 Nieuws. - 18.59 JJ. De Bom
v/h tie kindervriend. — 19 25 Dick
Turpin (fJ. — 20.00 Nieuws —
20.27 George en Mildred (fJ. —
20.52 Sonja's goed nieuws show.
— 21.55 Achter het nieuws. —
22.25 Opdracht tot zwijgen (thriller). - 23.15 Voetbal '80. - 23.50
Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.35 Sam et
Sally. (fJ — 21.35 Apostrophes. —
22.55 Nieuws. - 23.00 Le sang
d'un poéte. (Film).

^ ^
^ Ê
^
J

«

NED 2

20.15 De Muppets. — 20.40 Wat 'n
leven. (Ann Petersen). — 21.40
Dag aan dag. — 22.10 Verrassende vertellingen. (TV-spel).

18.20 Westem von (Sestem. (Zorro). — 19.00 Nieuws. — 19.30
Auslandsjoumal. — 20.15 Maigret
(fJ — 21.46 Eind himmlisches Vergnügen. (Kortfilm). — 22.00 Heutejoumal. — 2220 Kultureel magazine. — 22.50 Sport am Freitag. —
2320 Begrabt die Wölfe in der
Schlucht (Westem).

Donderdag — De situatie wordt uitzichtloos voor Zola in
de 6de aflevering van Zola, het menselijk geweten. Hij
wordt veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. De moegeplaagde man aanvaardt gelaten het verdikt Maar zijn
vijanden zijn niet tevreden: zij willen zijn vel... De dokumentaire De
nieuwe (bijna)rijken en wij bewijst dat in sommige Derde Wereldlanden de ekonomische situatie verre van slecht is en dat Singapore, Zuid-Korea, Taiwan e.a. geduchte konkurrenten van de westerse wereld aan 't worden zijn (Ned. 1). — In het populair-medische magazine Artsenij worden enkele alledaagse kwalen behandeld: aambeien; vreemde voorwerpen in het lichaam; ongemakken op reis enz. Een aanradertje voor al wie eens ongeremd de
lachspieren aan 't werk wil zetten: Te land, ter zee en in de lucht is
een wedstrijd waarin de deelnemers met tot vaartuig omgebouwde badkuipen te water gaan... (Ned. 2).

15.30 Nieuws. — 15.32 Studio vrij.
— 16.15 Maja de bij (fJ. - 1640
Klassewerk (spel) — 18.50 Emilie
(strip). - 18.55 Nieuws. - 18.59
M o r k e n Mindy (fJ. - 19.25
AVRO's Sportpanorama. — 20.05
Dokter Erika Werner (fJ. - 21.00
Vlinders (fJ. - 21.35 Nieuws. 2155 Udo '80 (Show). - 22.45
AVRO's Sportpanorama. — 23.05
Nieuws.

A2

Dinsdag — T.g.v. het Narrenfeest een internationaal teaj tergebeuren dat wordt gepatroneerd door de Unesco en
' ditmaal doorgaat in Amsterdam wordt de stad in bezit genomen door klowns, zangers, dansers enz. uit de hele wereld. De film Het Narrenfeest, die de N O S vandaag (Ned. 1) uitzendt is een overzicht van de vijf vorige Unesco-Narrenfeesten.
— Nederland kampt (net als vele andere landen) met een sterke
teruggang van priesterroepingen. In De erfgenamen van meneer
pastoor wordt dieper ingegaan op dit voor de kerk belangrijke
probleem (Ned. 2).
Woensdag — W e zijn er stilaan gewoon aan geworden
dat een belangrijk deel van de TV-woensdagavond ingenomen wordt door voetbal. Vandaag wordt de finale gespeeld om de Europese Beker voor Landskampioenen:
Hamburg SV—Nottingham Forest (in het Bernabeustadion in
Madrid). — Veronica (Ned. 2) zet tegenover voetbal de spannende film The Streetfighter met Charles Bronson in de hoofdrol. Hij
speelt er de rol van de zwerver Chaney die in de naargeestige dagen van de Amerikaanse depressie in leven probeert te blijven.
Verder met: James Ck)bum, Strother Martin, Jiil Ireland (1975).
Regie: Walter Hill.

NED 1

BRT 2

BBC 2
15.00 Jumping en golf (reportage).
— 19.55 Britse vrijwilligers in de
Spaanse burgerooriog (dokJ. —
21.30 Vikings (dok). - 22.00 Sing
country. — 22.40 Bectric in the city
(tv-speD. — 23.35 Dance Month
Review. — 23.45 Newsnight (aktualiteit). — 0.30 The Outer Limits
(sf-0.

D 3

ZDF
15.10 P.J. und der Junge aus dem
weissen Haus (jeugdfilm). — 20.15
Musik ist Trumpf (koncert). —
21.55 Nieuws. — 22.00 Sport-studio. - 23.15 Josh (fJ. - 00.05
Nieuws.

D 3
19.55 Regionaal Nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Liedercyclus van
Franz Schubert — 21.30 Auf vollen Touren (tv-film).

LUX.
ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 15.00 Midd^gmagazine. —
16.15 Losing Her (tv-speD. — 19.30
Trips op het platteland. — 20.30
The (iannon and Ball Show. —
23.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 0.05 Soap (O. - 0.35 The late,
late première: Olympian Holiday.

Zaterdag

19.55 Nieuws. — 21.00 La dernière
enquête (tv-film). — 21.45 Filmmagazine. — 22.15 The tx)y friend
(musical).

BRT
15.00 Dag aan dag. — 15.30 Oregon (muzical; tot 17.45). — 18.00
Emilie (strip). — 18.05 Disneyland:
De ballerina (jeugdfilm). — 18.55
Dit leuke land. — 19.45 Nieuws. —
20.10 De dokter heeft het druk (f J.
— 20.35 Zo een keertje een andeMOTHERS, JUGS EN
SPEEDS, een tragikomische film
van Peter Yates met Raquel
Welch en Harvey Keitel.
Vrijdag 23 mei op BRT 1 om
20u. 15.

BRT 1

9.30 Doe mee. se eredienst v
Bergerac (Dord
charistieviering
sur-Loire. — 12J
hoorgestoorder
15.00 Sesamstr
- 15.25 Vnen(
16.50 Wl
voor beroepsdi
(tot 17.55) - 18.35 Een r«
en Fidji (dokJ. de Medici's in I
XVIde eeuw
Nieuws. — 20.
- 20.30 De pa
21.15 Goud (d(
van mijn land (\
ren). - 22.40 I

NED 1

19.00 Nieuws.
Adriaan Cf). —
portage). — 19
zenden (klassie
ouwe (fJ. - 21
22.20 Kasper er
22.55 Nieuws.

NED 2

14.00 Hockey (r
Nieuws. — 15.3
noorden (dokJ.
- 16.30Cantat
ze muziek), (te
Nederiandse o
tralie (dokJ. —
- 18.40 NOS- 19.30 Aan f
(Koot en Bie).
tisch verbond.
20.40 HJA.
Mevr. Zeldenr
21.45 Rome, o
23.25 Nieuws.

RTB 1

16.00 La joyeus
Evéque Erard d
le 30 mai 150(
Nieuws. — 19.
, rampe (variété)
des loups (f J.

F1

RTB 2

18.00 Trente millions d'amis (dierenmagazine). — 18.57 Journal
d'un printemps tragique (dokj. —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.44 Les inconnus de 19 h. 45
(speD. - 20.00 Nieuws. - 20.30
Numero un (variété). — 21.35 Ike
(f J. — 22.30 Sportreportages. —
23.30 Nieuws.

14.30 Tennis (r

A2

ZDF

0

re show. — 21.35 De eerste vlucht
(tv-film). - 23.10 Nieuws.

20.35 La grande chasse (tv-film). —
22.25 Les Wings autour du monde
(reportage). — 23.25 Nieuws.

F3

F1

19.25 Les anim
20.00 Nieuws. sous-sol (film).
daags muzikaal

A 2

20.35 Hunter (I
fonds, een mid
(dokJ. - 21.55
- 22.45 Vide
23.10 Nieuws.

F3

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 La grande duchesse de
Gerolstein (opera). 22.00
Nieuws. — 22.20 Ciné regards
(Cannes).

20.30 Rouen
Nieuws. — 21
(Canada) — '.
The White Hou

BBC 1

ARD

11.55 Golf (reportage). - 14.30
Sportnamiddag. — 1825 Nieuws.
— 19.50 Bank shot (film). - 21.10
Val Doonican show. — 22.45
Nieuws. — 22.55 Voetbal (reportage). — 23.50 Saturday night at the
Mill (gevarieerd magazine).

BBC 2
15.55 Clambake (film). - 17.30
Golf (reportage). - 19.00 Rainhill
preview (dokJ. — 2.00 The Marksman (film). — 0.45 Nieuws. — 0.55
Sea Wolf (film).

ITV

13.10 Oydesse
(TV-film).- 15
Lausbubengesc
film). - 1715
(portreO. —
vrouw na Kf
(dokJ. - 20.0(
Der Unwürdig
film). - 21 50 L
se romantiek. 22.40 Ludwig vs
fonie). - 23.5E

ZDF

15.15 Bittere Be
17.15 Unser I
(film). - 20.00
(TV-film)
-

12.30 Hampshire—Kent (cricketreportage). — 13.30 Sportmiddag en
nieuws. — 15.40 Schotland —Engeland (voetbalreportage). —
19.00 Russ abbwt's Madhouse
(show). — 21.00 Ljves of Jenny
Dolan (tv-film). - 22.45 Mr Botibolls First Love (tv-film). — 23.25
Nieuws. — 23.45 The Barry Westwood Talkabout

22 MEI 1980

Tl^-PROGR^MMK^
21 30 Die Drei Musketiere (film) —
2310 De shows van Dean Martin
(retro) — 01 10 Nieuws

l^ondag
25 MEI

D 3
1900 Rockpalast - 1945 Sport
im Westen — 1955 Regionaal
nieuws — 2000 Nieuws — 2015
Wiskunde in steen gehouwen
( d o k ) - 21 00 Auslandsstudio 21 45 Kolner Treff

\T 1

O Doe mee - 10 00 Protestanteredienst vanuit La Forca bij
rgerac (Dordogne) — 11 00 Eujnstievienng vanuit St-Benoit-Loire — 12 00 Nieuws voor gejrgestoorden (tot 1230) —
00 Sesamstraat Aflevering 51
1525 Vnendschap (jeugdfilm)
16 50 WK-standaarddansen
3r beroepsdansers (reportage),
t 1755) - 1830 Ernilie (stnp)
1835 Een reis naar Hongkong
Fidji (dokJ — 19 00 Florence en
Medici s in het Europa van de
'Ide eeuw (dokJ
— 1945
ïuws — 2000 Sportweekend
20 30 De paradijsvogels (f J —
15 Goud (dokJ - 2210 b e d
1 mijn land (Vlaamse volksliedei) — 2240 Nieuws

;D

LUX
1730 Belle mentalite (film)
21 00 La loi du seigneur (film)

-

BBC 1
1455 The bells go down (film) —
1630 Sportmagazine en nieuws
- 2105 Olivier (film) 2300
M a m e d (O — 23 25 Nieuws en aktualiteiten — 0 1 0 Time out of mind

BBC 2
14 55 Cricket (reportage) - 19 45
Nieuws — 2015 Hamlet (eerste
deel) - 21 05 Nieuws. - 2220
Hamlet (tweede deel) — 2250 Financieel-ekonomisch magazine —
23 55 Golf (reportage) - O 05 The
producers (film)

1

00 Nieuws — 1905 Bassie en
naan ( f j - 1920 Hockey (rertage) — 1950 Muziek uit dun
i d e n (klassiek) — 2050 Onze
we (fJ - 21 50 Aktua plus —
20 Kasper en Hugo CTV-film) —
55 Nieuws

I7V
10 05 C n s i s ' The Energy (Question
( d o k ) — 13 00 Aktualiteitenmagazine — 1550 A town like Alice
(oorlogsfilm) — 17 30 How Green
IS M y Q u a n ^ (natuurdok) — 2 3 0 0
Agony (f) - 2330 South Bank
show (kultureel magazine)

ED 2

00 Hockey (reportage) - 1530
;uws — 15 35 Liefde in het hoge
orden (dokJ - 16 05 Lassie (f J
16 30 Cantate Domino (religieumuziek), (tot 1700) 1815
derlandse oestertelers in Auslie (dokJ — 1835 Emilie (stnp)
1840 NOS-tnbune (diskussie)
1930 Aan hun taas getrokken
oot en Bie) — 2030 HumanisDh verbond — 2035Nieuvre —
40 H J A
Hofland o n t m o e t
3vr Zeldenrust-Noordanus —
45 Rome, open stad (film) —
25 Nieuws

Maandag
BRT 1
1530 Dunderklumpen (film) —
1800 Emilie (stnp) — 18 05 Terugkeer naar de Apenplaneet (SF - F J
— 18 30 Open school Osolatae) —
1900Doemee — 1930Kijkuiti—
1945 Nieuws — 2015 Micro-Macro — 2050 Penmamc (fJ —
21 40 De niemand minder dan jezelf show — 2220 Nieuws

re 1

00 La p y e u s e entree du Pnnceéque Erard de la Marck è Ltege
30 mai 1506 (retro) 1930
3UWS — 1955 Les feux de la
npe (vanete) — 21 30 Le soleil
s loups (fJ — 2245 Nieuws

BRT 2

ÏB 2

2015 Koningin Elisabethwedstnjd
(viool)

30 Tennis (reportage)

RTB 1
1620 La vallee de la poudre —
1930 Nieuws — 2000 Le temps
des doryphores (film) — 2210
France tour detour deux enfants
(kortfilm) - 2240 Nieuws.

25 Les animaux du monde —
00 Nieuws — 2030 Melodie en
js-sol (film) - 2230 Hedenags muzikaal teater

NED. 1

35 Hunter (f J - 21 25 Pien-eids, een middeleeuwse vesting
)k3 — 21 55 Voir (reportages)
2245 Video U S A (dokJ
10 Nieuws

30 Rouen (dokJ
;uws - 21 40 L'lnvite de
anada) — 2 2 3 5 Gabnel
e White House (film), (tot

2125
FR 3
over
005)

=ID

10 Oydesseus und die Steme
/-film) — 15 35 Ludwig Thoma's
usbubengeschichten
(familiefi) — 1715 Mane Antoinette
jrtreO — 1915 De Iraanse
)uw na Khomeini's revolutie
)kJ - 2000 Nieuws - 2015
r Unwurdige üebhaber (TVi ) — 21 50 Liederen uit de Duitromantiek — 2235 Nieuws —
40 Ludwig van Beethoven (symiie) — 2355 Nieuws

DF

15 Bittere Beeren (jeugdfilm) —
15 Unser Mann in Havanna
m) — 2000 Der Pfingstausflug
/-film) — 2125 Nieuws —

RECISIA
kleuren-tv

1855 Nieuws — 18 59 Barbapapa
(strip) — 1905 Nieuwtjes uit
Uhlenbusch (f J - 1935 Koning
Klant — 2015 Dne verhalen rond
twee vrouwen (teater) — 2137
Nieuws — 21 55 Bolivie de tinmijn
(dokJ - 22 35 Opdracht tot zwijgen (thnller) — 23 20 Nieuws

NED. 2
16 00 Die Entfuhtung aus dem Serail (opera) — 1830 Studio S p o r t
- 1855 Nieuws - 1859 Doctor
Snuggles (tekenfilm)
— 1905
A v r o ' s t o p p o p — 19 55 Nieuws —
2017 Kaz (f J - 21 10 Frans op z'n
Brusse — 2115 Televizier magazine — 2200 MUSIC Gallery —
2300 Socutera (Holland Ahoy) —
2315 Nieuws

LUX.
1200 La bonne franquette —
19 45 Entre chiens et chats (dierenmagazine) — 1955 Nieuws —
2000 Sam en Sally (fJ - 21 00
Une espece de garce (film)

TF 1
18 57 Journal d un pnntemps tragique (dokJ - 2000 Nieuws —
2030 Patate (film) - 2205 Jean
Marais (portreü — 2300 Tennis
(reportage) — 2335 Nieuws

F. 3
1830 Jeugdprogramma - 2030
Elle court elle court la banlieue
(film) — 2200 Nieuws

ARD
1530 Sindbad der
Seefahrer
(sprookjesfilm) — 2000 Nieuws
2015 Trafic (film) 2150
Nieuws — 21 55 Handels Auferstehung — 2355 Nieuws

ZDF
1230 Schafskopf im Franzosenviertel (reportage) — 15 00 Zirkus
Zirkus — 16 30 Die W e l t in der wir
wohnen (reportage)
— 1930
Nachbam im Norden (reportage)
- 2000 Bühne f rei fur Kolowitz
(teater) - 21 30 Nieuws — 21 35
Die vier Musketiere - Die Rache
der Milady (thnller)

D. 3
1955 Regionaal nieuwa — 2000
Nieuws — 2015 Sozialhilfe-Roulette (kwis) — 21 45 Mister Universum (film)

BBC 1
10 25 Maryland (film) - 11 55 Golf
(reportage) — 1415 Sportnamiddag - 9 0 0 Nieuws - 2110 Dallas (fJ - 2200 Nieuws - 2210
Little Big Man (film) - 0 2 5 Bellamy's Europe (dokJ

BBC 2
1505 Holiday M a t n e e
Double
O o s s b o n e s — 1650 O n the Double (film) - 1750 His Rocket 1850 SIX English Towns. — 1930
Around with Alliss. - 2000 Die
Entfuhrung aus dem Serail (opera)
- 2245 Nancy Mitford - 2 3 4 5
Nieuws — 2 3 5 0 Rock Athlete —
0 2 0 International (Bolf

ITV
1055 Filmmagazine — 1130 The
Grand Bntish Expenmental Railway
( d o k ) — 1220 Hampshire—Kent
(cncketreportage)
—
1300
Nieuws — 1305 Sportmiddag —
1910 Creature Beyond the Door
(fJ - 2030 Tenxir out of the Sky
(tv-fllm) - 2 2 1 5 Fox (fJ - 2315
Nieuws. - 2 3 3 0 Film

Dinsdag
BRT 1
18 00 Ernilie (stnp) - 18 05 Sesamstraat — 1830 Lachertjes —
1835 Open school (Isolatie) —
1905 Gastprogramma (Het Willemsfonds) — 1945 Nieuws —
2010 Hitnng (show) - 21 05 Spel
zonder grenzen — 2225 Jij of wij
(kwis) — 2 2 5 5 Nieuws

A2
2035 Question de temps (aktualiteitenmagazine) — 21 40 De nieuw e buik van Panjs (dokJ — 22 40
Salie des fétes - 2330 Nieuws
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ZDF
1900 Nieuws — 1930 Ritt zum
OX-bow (film) 2100 HeuteJournal — 22 00 Apropos Film —
22 45 De 500 mijlen van Indianapolis (reportage) — 2320 Nieuws

D 3

NED 1
1855 Nieuws 1859 Ronduit
(Jongerenmagazine) — 1940 Zomaar een vrouw (dokJ — 1955
Pinksterkoncert (koor- en samenzang) — 2040 De Tseetsee-ramp
(dokJ — 21 25 Ten slotte (slotmeditabe) — 21 35 Het narrenfeest
(reportage) — 2240 Nieuws

NED 2
1855 Nieuws — 1859 Herman en
de zes (f J — 19 25 Kun je nog zing e n ' - 2000 Nieuws - 2027 D e
winter die een zomer was (f J —
21 30 Brandpunt - 2205 De erfgenamen van meneer pastoor
(dokJ — 2305 Nieuws.

RTB 1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws - 1955
O n purge bebe (teater) — 21 05
Jeux sans frontieres. — 2225
Nieuws

1615 Tonijnenvangst in Sicilie
(dokJ - 2000 Nieuws - 2015
Gisela Schluters Zwischen-mahlzeit (show) — 21 00 Aktualiteitenmagazine — 21 45 Detektiv Rock-

ca's Agenda — 2302 Teleac —
2337 Nieuws

RTB 1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten - 1930 Nieuws - 2000
Jumping (reportage)
— 2020
Voetbal (Europabeker) 2230
Nieuws

ARD

Nieuws — 18 59 Alleen op de wereld (O - 1920 Blue Velvet O-eportage) — 1950 De nieuwe (bijna) njken en wij (dok) — 2040
Operette-koncert
—
2135
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Artsenij (Info) —
2250 Nieuws

NED 2
1855 Nieuws 1859 W o o d y
Woodpecker (stnp) - 1905 De
Hulk (O - 2000 Nieuws - 2027
Te land ter zee en in de lucht (badkuipenrace) — 21 30 Ik, Qaudius
(f) - 2230 Aktua TV - 2 3 1 0
Soap (O - 2340 Nieuws.

1900 Show des Auslands Joe
Dassin (show) — 1945 Regionaal
nieuws — 2000 Nieuws

1615 Expeditionen ins Tierreich
(natuurdok)
— 2000 Nieuws
2020 Voetbal (Europese beker)
— 2215 Kultureel magazine

LUX.

ZDF

19 45 Entre chiens et chats (dierenmagazine) — 1955 Nieuws —
20 00 L'Homme qui valait trois milliards (SF-f J — 21 00 Le roman
d'un catcheur (tv-film)

1820 Sing mit Heme (show) —
1900 Nieuws — 1 9 3 0 G e g e n d e n
Wind (f J - 21 00 Nieuws - 2120
Die Strassen von San Francisco
(fJ — 2210 Festkonzert Deutscher Schallplattenpreis 1980 —
2255 Achtung Chance i (kwis) —
0 2 0 Nieuws

1915 Waalse gewestelijke aktualn
teiten — 1930 Nieuws — 1955
Autant savoir — 2015 Vincent
Frangois Paul et les autres (fiInrO
— 2210 Le carrousel aux images

D 3

ARD

1900 Hallo Honolulu, bitte melden
(reportage) — 1945 Regionaal
nieuws — 2000 Nieuws — 2215
Sturmfahrt nach Alaska (film) —
2355 Nieuws

1615 Liefdesrelaties bij mensen op
hoge leeftijd (dok) — 17 00 Familie
Wolf (natuurdokJ - 21 00 ü e d e r
und Leute (vanete) — 21 45 ürlaub in der heilen W e l t (reportage)
- 2230 Tagesthemen 2300
Klaras Mutter (tv-film)

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 45 Journal d un temps tragique
(dokJ - 2000 Nieuws - 2030
Numero un sp>ecial (vanete) —
21 30 La roue de la vie (dokJ —
2230 Tennis (reportage) - 2305
Nieuws

A2
1945 Top club (vanete) - 2 0 3 5
Je me souviens (tv-film) — 2330
Nieuvi/s

F3
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 La mort aux trousses
(thnller) — 21 45 Nieuws

BBC 1
1840 Nieuws en regionaal magazH
ne - 2000 Sykes (fJ - 2 0 3 0
ü f e on earth (dokJ — 21 30 Rings
on their fingers — 2200 N i e u v i ^
— 2325 The Vanety Club Lunch
(show)

BBC 2
2 0 2 0 Nieuws - 2030 Cantilena
— 2125 The Sharp End (portret
van multinationals) — 22 (X) A
question of guilt (rekonstruktie van
een veelbesproken proces) —
2320 The Lyon's Rugby Tour —
2345 Newsnight (aktualiteit) —
0 30 Old Grey Whistle lest (magazine)

ITV
11 55 Hampshire—Kent (cncketrefxjrtage) — 1400 Nieuws en regionaal nieuws. — 1500 Middagmagazine — 1525 Paardenrennen
en c n c k e t — 1845 Nieuws en regionaal magazine — 23 00 Nieuwa
— 2330 Matters of life and death
(tv-speD — O 35 George Hamilton
IV (country & western)

Woensdag

BRT 2
2010 Koningin Elisabethwedstnjd
viool

ARD

PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

ford anruf genugt (f J - 22 30 Tagesthemen — 2300 Weense liederen — 2345 Nieuws

LUX.
19 45 Entre chiens et chats (dierenmagazine) — 1955 Nieuws —
2000 Hit-parade - 21 00 Junior
Bonner (avonturenfilm) — 2235
Voetbal (Europabeker)

F1
1857 Journal d'un pnntemps tragique (dokJ — 1920 Cïewestelijke
aktualiteiten — 19 44 Les inconnus
de 1945 (spel) - 2000 Nieuws.
— 20 35 Les liaisons dangereuses
(tv-fllm) — 2245 Tennis (reportage) — 2315 Nieuws.

A2
1945 Top Club (vanete) - 2000
Nieuws — 2030 Voetbal (Europabeker) — 2220 Alain Decaux raconte (reportage) — 2220 Alain
Decaux raconte (reportage) —
2320 Nieuwre

F3
20 00 Les jeux de 20 heures (speO
— 20 30 L'Execubon du Soldat Skivik (tv-fllm) - 2200 Nieuws

BBC 1
1735 The Wombles. 1840
Nieuws en regionaal magazine —
1950 Cancan (film) - 21 30 Lena
Zavaroni show — 2225 The R e k
Business ( d o k ) — 2300 Sportsnight — 2350 Target (fJ

BBC 2
17 00 Cricket (reportage) - 2 0 2 0
Nieuws — 2030 Search fbr the
Master Clarpenters (dossier) —
21 30 Kunstrubnek — 2200 Once
in Pans (tv-f ilm) — 23 00 Games of
Love and Loneliness — 23 35 Darv
ce month preview

BRT 1

ITV

1630 Tip-Top (jeugdprogrj —
1815 Emihe (strip) - 1820 Alias
Smith & Jones (f J - 1910 Lachertjes fkortfilm) — 1917 Standpunten ( P W ) - 1945 Nieuws
2020 Voetbal (Hamburger S V en
Nottingham Forest) — 2215 Mork
en Mindy (fJ — 2245 Nieuws

10 30 The Great Rift Valley (natuurdok J — 14 00 Nieuws en regionaal
nieuws — 1500 Middagmagazine
— 1845 Nieuws en regionaal magazine — 1920 Scene Midweek
- 2015 Hamburger S V - N o t t i n g ham Forest (reportage) — 2330
Matters of live and death (tv-sp)el)

ZDF
1630 Einfuhrung in das Familienrecht - 1900 Nieuws - 1930
Peter FrankenfeW (film) — 21 00
Nieuws — 2120 Kennzeichen D
- 2205 Hexen (tv-film) - 2 3 3 5
Nieuws.

D 3
1945 Regionaal nieuwa — 2 0 0 0
Nieuws — 2015 Zwei in blue
jeans (film) — 21 40 Partner in der
Knse — 2 2 2 5 Zeitreugen Johann
Adolf Graf von Kielmansegg —
2310 Nieuvi/s.

LUX.
1930 La Timbale — 1945 Entre
chiens et chats. (Dierenmagazine)
- 1955 Nieuvi« - 2000 Starsky
et Hutch (f) - 21 00 L'ldole d'Acapulco (musical)

F1
18 57 Journal d'un pnntemps tragique (dok) — 2000 Nieuws. —
20 30 Kick (O - 21 30 Ekonomisch
en sociaal magazine — 22 45 Terv
nis (reportage) — 2320 Nieuws.

A2
1920 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Politieke partijen — 2 0 0 0
Nieuws — 2 0 3 5 Le grand echiquier (vanete) — 2315 Nieuws.

F3
2030 Les cordes de la Potence
(westerrO — 22.05 Nieuvi«

BBC 1
1840 Nieuws en regionaal magazine — 20 00 Milieubeheer m de toekomst (dokJ — 2025 Top of the
pop (popshow) — 21 05 Taxi (fJ
- 21 30 That's life (dokJ - 2225
Bull Week (over gebeurtenissen m
een fabnek in de Midlands) —
2310 Diskussie-programma —
0 1 0 Border Patrol - 0 55 Nieuws.

BBC 2

BRT 2
2015 Koningin Elisabethwedstnjd
(viool)

RTB 1

Donderdag

NED 1
1530 Met de kajak door Alaska
(natuurdok J — 16 05 Ren je r o t —
1 6 5 0 D e v i j f ( f J - 1715Bettyserveert (tennisles) — 1840 Emilie
(stnp) - 1855 Nieuws - 1859
Van gewest tot g e w e s t — 1950
Politieke partijen — 20 00 Panoramiek — 20 25 Voetbal (Europabeker) - 2227 Nieuws 2245
Den Haag Vandaag — 2305
Nieuws

1800 Emilie (stnp) — 18 05 Agenda — 1835 De schelmenstreken
van G o m (f) — 1900 Lachertjes
(kortfilm) - 1905Sporttribune 19 45 Nieuws — 2010 Relaties (O
— 21 00 Panorama — 21 50 Zola,
het menselijk geweten (f) — 22 55
Nieuws

NED 2

BRT 2

1855 Nieuws — 1859 Het paard
van Troje — 2000 Nieuws —
2027 Socutera
2032 The
Streetfighter (film) - 2205 Babe
in Libanon Babe I love you (show)
- 2230 Taxi (f J - 2255 Veroni-

2010 Premiere — 21 00 Koningin
Elisabethwedstnjd

BRT 1

NED 1
1850

Emihe

(stnp)

-

1855

1955 Weekoverzicht en nieuws.
- 2040 Bnghton Boat Show —
2120 Hondendressuur (reportage) — 2200 Adelaide Bartlett (rekonstrukties van dit veelbesproken
proces) — 2230 Jeremy Taytor
showmagazine — 2300 Your life
in their hands (fJ — 2330 Tale
from the long room (dossier) —
2345 Newsnight (aktualiteiO

ITV
1055 The Winstow Boy (film) —
14 00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 1430 For Maddie with love (fJ
— 1500 Middagmagazine
—
1645 Looks familiar (vedetten van
vroeger
vertellen)
—
1845
Nieuws en regionaal magazine —
2200 The Mallens (fJ 2300
Nieuwa — 2330 Matters of life
and death (tv-speO — 0 3 0 Southern news extra — 1 05 Weekoverzicht in de kranten
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Zat. 24 en zon. 25 mei te Ronse

Wat is
industriële
arclieologie?
Op zaterdag 24 mei wordt een
vormingsdag over Industriële
Archeologie georganizeerd, in
het Trefcenter. Hoogstraat 13 te
Ronse. De industriële archeologie is een wetenschap die nog
maar sedert korte tijd in ons
land ingang vond. Toch weet zij
tal van personen en organizeties te boeien, vooral om wille
van de originele benadering van
het erfgoed uit de industriële
periode: oude fabrieken, stoommachines, spoorwegen, arbeidershuisvesting, de geschiedenis van onze brouwerijen, jene-

verstokerijen en siroopfabriekjes, de vroegere kanaleninfrastruktuur, het leven en het
werken van onze voorouders,
bieden meer dan voldoende
stof voor het onderzoek. Het
behouden van belangrijke relikten, en het inschakelen van
deze op een verantwoorde wijze voor de huidige en de toekomstige maatschappij, vormen
een omvangrijk programma.
Tal van geïnteresseerden willen
reeds aan deze discipline meewerken. Toch ontbreken de mo-

gelijkheden tot vorming en opleiding op dit vlak.
De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
richt
daarom in een aèntal gemeenten van het Vlaamse land vormingsdagen in, waarop de deelnemers een eerste grondige
kennismaking met het onderwerp aangeboden krijgen:
# wat is industriële archeologie?
# waarom houdt men zich ermee bezig, en wat kan men ermee aanvangen?
# hoe pakt men het aan? Welke zijn de onderwerpen? Welke
historische dokumenten en
technieken kan men gebruiken?
9 Welke zijn de mogelijkheden voor de eigen regio, en hoe
kunnen wij konkreet tewerk
gaan?
Deze vormingsdagen starten
telkens om 10 u. stipt, en duren
tot ca. 18 u. Tijdens de middag
wordt gezamenlijk gemaaltijd in
een nabijgelegen restaurant
De deelname is gratis. De deelnemers kunnen ter plaatse wel
intekenen op een syllabus, tegen de prijs van 150 frank (WO
frank leden, de co-organizeren-

Gentse, het voornaamste nijverheidsgebied van het toenmalige
Vlaanderen.
Vandaar dat zij al vlug een sterke
trafiek telde van grondstoffen, zoals steenkool, kalk, marmer en
blauwe steen, klei voor steen- en
pottenbakkerijen, enz...

Het huidige station van Ronse is eigenlijk het oude station van Brugge. Dit
laatste werd in 1870 steen per steen gedemonteerd en naar Ronse overgebracht Het is een ontwerp van de architekt Payen, in klassiek-geïnspireerde
stijl.

De spoorweg en het
station van Ronse
Het duurde tot 1861 vooraleer
Ronse door een trein aangedaan
werd: De gemeente was gelegen
op het trajekt van de (privé)spoorlijn "Chemin de Fer Hainautet-FlandreS'.
Deze
naamloze
vennootschap
werd in 1856 opgericht, om twee
reeds toegekende — maar nog
niet aangelegde — spoorwegkoncessies uit te baten, ni de 'Chemin de Fer d'Audenarde
vers
Ganci', en de •Chemins de fer de
Saint-Ghislain
a Audenarde,
a
Journal et Ath'.
De eerste Raad van Beheer van
de maatschappij was samengesteld uit: L Mouton, een ondeme-

NA/IA?
Wie meer wil weten over het
werk van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie neemt kontakt op met W I A ,
Postbus 30, Kantoor Maria Hendrikaplein, 9000 Gent 12.
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mer van openbare werken, uit Parijs (voorzitter): de heer Hubert,
een notaris uit Beaudour (ondervoorzitter); de heer Dubourg, een
bankier uit Parijs; de heer Liefmans, burgemeester van Oudenaarde; de heer Preud'homme, afgevaardigde van de Cie Centrale
des Travaux Publics, uit Morlanwelz; de heer Crabbe, een wisselagent uit Brussel; de bekende
bankier Lagrand-Dumonceau,
uit
Brussel, die nog in tal van andere
spoorwegprojekten
betrokken
was; de
volksvertegenwoordiger
Magherman, uit Ronse en de heer
E. Claessens, eigenaar, als kommissaris van de regering.
Het tracé Oudenaarde-De
Rnte
werd op 28 juni 1857 reeds opengesteld, gevolgd door St-GhislainBasècles (febr. 186V, BaséclesLeuze (mei 1861) en Leuze-Oudenaarde (1 sept 1861) In totaal
exploiteerde de maatschappij hierdoor 76 km spoorlijn op enkelspoor
Deze spooriijn was zeer voordelig
gelegen. Zij verbond het steenkolenbekken van Bergen met het

De bouw van de lijn vroeg een
aantal belangrijke technische realizaties. Tussen Frasnes en Oudenaarde alleen reeds moesten 5
overbruggingen en 11 onderdoorgangen aangelegd worden, en 58
bruggen over waterlopen. Vooral
de tunnel te Loulse-Marie, en een
metalen brug van 35 m lengte
over de Schelde nabij Oudenaarde wekten de bewondering
van
de tijdgenoten.
In een eerste faze werd in Ronse,
net zoals in tal van andere plaatsen, niet onmiddellijk een station
gebouwd.
In 1870 moest, door dé aanleg van
een nieuw emplacement in Brugge, het station van die gemeente
vervangen worden. Het oude station aldaar werd omstreeks 1840
ontworpen
door de
architekt
Payen, en werd — met zijn klassiek-geïnspireerde gevel — In tal
van architektuurpubllkatles
als
voorbeeld aangehaald.
Om onduidelijke redenen
werd
besloten om dit gebouw niet zomaar te laten verdwijnen.
Het
werd steen per steen gedemonteerd, en in Ronse terug opgebouwd.

Bij een bezoek aan een voormalige weverij te Ronse, onder de
aanwezigen senator Germain De Rouck.
de instellingen en de tiouders
van een CJP-paspoort): deze
syllabus is enkel verkrijgbaar
voor de deelnemers aan de vormingsdagen.
Als verlengstuk wordt op zondag 25 mei een stadswandeling
georganizeerd, met als tema:

kennismaking met het industrieel erfgoed van Ronse. Deze
stadswandeling vertrekt om
14 u. stipt, aan het station. Deelname is eveneens gratis. De
wandeling duurt tot ca. 17 u., en
voert langs tal van minderbekende, en zelfs onvermoede
hoekjes van de stad.

Glorie en teloorgang
van textiel te Ronse
Zoals in de meeste Vlaamse steden bestond ook jn Ronse tijdens
de middeleeuwen een bloeiende
textielnijverheid en -handel. Een
eerste spoor ervan dateert uit
1273, toen Jan I, Hertog van Brabant, de lakenhandelaars uit Ronse toestemming verleende om
handel te drijven vanuit de Leuvense Lakenhalle.
Vanaf het begin van 15de eeuw
(o.m. door de moeilijkheden bij de
import van Engelse wol) bemerkt
men een langzame overschakeling naar de produktle van vlasllnnen, voornamelijk afgezet vla de
Oudenaardse markt en bestemd
voor de uitvoer naar Spanje en de
kolonies.
Ondanks herhaalde zware klappen door de godsdiensttroebelen
en oorlogen, kon deze nijverheid
zich steeds herstellen. In 1763 waren er te Ronse 2000 handweefgetouwen aktief, waarvan 1800
voor llnnenproduktie, en de rest
voor katoen- en wol-weefsels. Tot
de krisis van de vlasindustrie, In
1825, bleef de lijnwaadnljverheld
het Industriële beeld van de stad
domineren.

Typische textielfabriek (de voormalige weverij Léon Cambier), gelegen aan de
Watermolenstraat De gebouwen dateren vanaf het einde van vorige eeuw, en
bieden een prachtig overzicht van de bouwtechnische en industriële evolutie
van de textielnijverheid in Ronse. Een ideale site voor behoud en voor de ontwikkeling van een museaal initiatief

Aan het begin van de 19de eeuw
reeds had de moderne katoennijverheid wortel geschoten In Ronse. Om wille van de lage lonen, en
de aanwezigheid van een textieltraditie, en na enkele geslaagde
proeven In de huisnijverheid ontstond In 1804 de eerste «fabriek»
te Ronse: d.wz. dat men toen een
aantal getouwen zou koncentreren onder één dak, en dat men
deze in werking hield met loontrekkende arbeiders.
Voor dit Initiatief kregen F.-G. en H.
Lousberghs, twee Gentse textlelnljveraars, de kelders van het kasteel van de prins de Mérode in
bruikleen. In oktober 1804 weefden daar 280 wevers aan 180 getouwen. In 1839 beweerde de statisticus-ekonomist Briavoine dat
deze weverij «gemechanizeerd»
was, m.aw. dat de machines er
centraal aangedreven
werden
door een stoommachine. Meer
nog: deze auteur vermeldt zelfs
dat het de eerste Belgische mechanische calicot-weverij was, en
dat men er de ultra-moderne «power looms» (uitgevonden door de
Engelsman CartwrIghO gebruikte
Deze calicot-weverij werd gevoed
door draad afkomstig uit Ronse
zelf, maar vooral uit Dendermonde. Gent en RIjsel, Ronse spon tussen 1804 en 1806 jaarlijks
70.000 kg garen d.m.v. «mule
jenny's» weefgetouwen.
Gokkers
Deze eerste nijveraars waren gokkers: zij gokten op de onvolmaakte kwaliteit van de eerste machines, op de onvolmaaktheid van het
fabrlekssysteem, op een onbekendheid met de marktsituatie en
op een gebrek aan bedrijfsekonomische kennis. Net zoals in Gent
waren de faillissementen dan ook
niet uit de lucht
Vanaf ca. 1840 geraakte de traditionele vlasnijverheld In gans
Vlaanderen In een knsis-sltuatie:
zij kon niet meer konkurreren met
de moderne katoennijverheid. De
krisis werd nog verergerd door de
laatste grote landbouwkrisls (de
z.g. «aardappelkrisis») van de jaren 1845-1846.
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Initiatieven in de industriële sektor,
en een mogelijke overschakeling
naar katoenproduktie bleven in
Ronse tot het einde der jaren 1860
geremd door de algemene laagkonjunktuur die er toen in Europa
heerste, door de financiële krisis
van 1866 in Engeland (die ook de
Europese markten aantastte) en
door de «famine de coton» (tekort
aan katoen, als gevolg van de
Amerikaanse burgeroorlog, 18611865). De handelswereld leed vervolgens onder de Frans-Duitse
ooriog (1870-1871).
Naast deze faktoren bleek dat de
struktuur van de Ronsese textielnijverheid niet aangepast was aan
de nieuwe situaties. Ronse bleef
gehecht aan zijn huisnijverheid,
gebaseerd op een traditionele
technologische
struktuur.
De
slechte ekonomische
situaties
maakten gewaagde Initiatieven
niet erg aantrekkelijk...
Pas in 1885 herademde men uit de
lange ekonomische stagnatie, en
de teruggang.
Inmiddels was Ronse echter voorzien van betere verkeersinfrastrukturen. De spoorweg BlatonGent (1861) betekende een verbinding tussen het steenkolengebied (steenkool noodzakelijk voor
de stoomketels!) en het garenproducerende
en
marktcentrum
Gent Het wegennet in de richting
Brussel, Gent, Kortrijk en Bergen
was reeds in de jaren 1830 verbeterd. Na 1860 werden kleinere wegen als deze naar Schorisse en
Orroir geplaveid. Dank zij een betere verbinding met de stad konden de kontakten stad-platteland
toenemen. Het handelsterritorium
van Ronse strekte zich uit en de
arbeidsmarkt werd verruimd.
Vanaf de jaren 1870, ten tijde van
een grondstoffenschaarste, bemerkt men hoe de Ronsese textielnijverheid langzamerhand een
produktieaanpassing zou doorvoeren: meer en meer werden gemengde stoffen geweven, waarbij
men voor de inslag wol of vlas gebruikte, terwijl de ketting van katoen bleef. Sedert 1867 — gevolg
van een nationaal plan om de vlasnijverheid op te beuren — werd in
de vlassektor mechanisch geweven. In 1872 werd een gemechanizeerde katoenweverij opgericht
De katoengarens werden vanuit
Gent ingevoerd; vlas werd waarschijnlijk in de plaatselijke huisnijverheid gesponnen; wolgarens
waren afkomstig uit Roubaix of
Verviers.

Wat U ook verkiest:
'•'j

Een 2-delig
herenkostuum
in polyester-wol

Een 2-delig
herenkostuum
in diolen-wol

3.990 F

4.990 F

reiskosten vergoed!

5.990 F
reiskosten vergoed

Bij ons vindt U altijd
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„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.
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"Uw beste kostuum past U
daarom het best!"

0^

Bovendien worden nu ook

Hoogkonjunktuur
Na 1890 nam de Ronsese textielnijverheid een belangrijke uitbreiding. Evenals elders genqot zij van
de hoogkonjunktuur die de eerste
wereldoorlog voorafging. Ronse
specializeerde zich in fantazieartikelen, voornamelijk op basis van
gemengde weefsels — hetgeen
een afdoend antwoord bleek op
de Gentse massa-produktie.

+ reiskosten vergoed!

Een 3-delig
herenkostuum
in zuiver scheerwol

llll

uw reiskosten vergoed!

Illl

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

De Ronsese spinnerij bleef inmiddels zwak ontwikkeld: voor de uitbouw van een volledig nieuwe mechanische spinnerij waren immers
zeer zware kapitaalsinvesteringen
nodig.
Pas in 1895 werd een waardige tegenhanger der Gentse spinnerijen
gevonden in de firma L Vancoppenolle & Depuis, waar 5.120 spindels stonden. Reeds in 1900 was
het werkmateriaal er toegenomen
tot 11.200 spindels.
Intussen was er nog de kleinere
spinnerij Van Ex-Toelen. Aan deze
spinnerij was eveneens een mechanische weverij verbonden, zodat het wel mogelijk is dat ze
hoofdzakelijk diende voor voeding
van het eigen bedrijf.

s

Modecentrum

Baan Mol-Leopoldsburg

BALEN

Permanent modesalon voor gans het gezin!
D o o r l o p e n d o p e n : A l l e w e e k d a g e n ( b e h a l v e d o n d e r d a c j ! v a n 10 no t o t 19 30 u u r

Meer daarover leest men bii Katrien Vanbutsele, De Ronsese Textielnijverheid in de
XIXde en begin XXste eeuw (uitgeg. door
de Geschied- en Oudheidkundige Kring
van Ronse en van het Tenement van Inde,
1975.105 biz.) en Marie-Thérèse Vanbutsele, L'industrie textile a Renaix de 1900 è
1940 (zelfde uitg.. 1976, 166 bIz.).

Zaterdag

v a n 09 00 tot I H "^ uur

ZONDAG

v a n 10.00 t o t 18.00 u u r

Adv. 111

WIJ IS

22 MEI 1980

;j^*»fR»p-«**l|Si'-HWr»iM*h5^<>fV6|»ÉaiW(U^

.V

rf-*^^w***

'

Wij zijn een reisagentschap rijker!
Juich, Vlamingen juich. Want gij woont In
de zuiverste aller demokratieën. Wij vernamen het dinsdagmorgen van de radio.
Jaak Rogge, ondervoorzitter van het
BIOK en zendingsoverste in Moskou,
zegde het met ontroerende eenvoud. Taal
recht naar het hart: «Wij (de vroede vaderen van het BIOK dus) zijn door de atleten gekozen om sport mogelijk te maken. Wij hebben de internationale sport
willen veilig stellen. Wij zijn eigenlijk
maar een soort reisagentschap, een
transmissiecentrum. Natuurlijk staat het
de atleten vrij de uitnodiging af te wijzen.
Ze mogen zelf beslissen».
Het is om achterover te slaan. Onwaarschijnlijk. Dat het BIOK uiteindelijk zou
besluiten toch naar Moskou te gaan, lag
in de lijn der verwachtingen. Te meer
daar de Belgische regering op de meest
ongelooflijke manier verzuimde desbetreffend een standpunt in te nemen. Waar
In alle overige Europese landen de regeringen minstens wensen, om niet over
richtlijnen te spreken, kenbaar maakten,
verschuilden de Belgische bewindslie-

• MENSELIJK - Arsenal en Valencia streden in Brussel om de Europacup II. Strijden is een groot woord. Zeker voor de uiteindelijk zegevierende
Spanjaarden. De ploeg van de eens zo
briljant en aantrekkelijk voetballende
Alfred! Oi Stefano werkte ergenis bij
neutrale toeschouwers. Ze produceerde een beschamend angsthazenvoetbal. Mario Kempes bewees andermaal
dat hij en zijn Argentinië voor twee jaar
wereldkampioen werden omdat zij van
het (scheidsrechterlijk en organizatorische) thuisvoordeel genoten. Op de
Heizelvlakte groeide Kempes nooit boven de bescheiden middelmaat uit Zijn
ploegmaats evenmin.
Het Engelse Arsenal vermocht niet
veel beter. Het was geweten dat de
Londense Gunners doorgaans werkvoetbal afleveren. Toewijding en moed
gestut door het individueel talent van
een Lian Brady en de jonge Graham
Rix. Uitgerekend deze twee getalenteerde spelmakers veroorzaakten de
nederlaag van hun ploeg. Door hun
strafschop te missen.
Toch werden wij getroffen door het gedrag van de Engelse profs. Toen Rix de
zesde strafschop miste en de onverdiende nederlaag onafwendbaar was
geworden spurtten de nochtans diep
ontgoochelde Guners het veld op richting Rix. De jonge aanvaller werd getroost en geknuffeld. Terwijl de Spanjaarden dolle vreugdedansen uitvoerdenThe Gunners verloren een tweede finale in vijf dagen. Hun ontgoocheling was
diep. Toch gingen zij na afloop hun
15.000 meegereisde supporters bedanken voor de steun en de aanmoedigingen. Het Britse voetbal blijft zich nog
vaak In gunstige zin onderscheiden
van het Europese «sportbedrijf».
• ZOALS TOEN - Herman Vanspringel heeft voor de zesde keer Bordeaux-Parijs gewonnen. Herman is zevenendertig. De uitslag van de wlelermaraton doet denken aan de tijd van
toen. Tijdsverschillen zoals in de vooroorlogse jaren. De twee'de op meer dan
veertien minuten. De vijfde als op meer
dan een half uur en de negende op

den zich achter een nietszeggend Europees standpunt. Het bewijst eens te meer
dat de Belgische buitenlandse politiek
onderontwikkeld gebied is en blijft Wij
zien dan ook niet goed in hoe de regering
nu nog zou durven of kunnen reageren.
Het BIOK besliste soeverein. Het beriep
zich altijd al op zijn «materiële» onafhankelijkheid. Het verhief zichzelf boven de
wet En wetten en sport hebben met elkaar niets te maken. Vraag dat maar aan
de KBVB die sinds enige tijd ook een luide (en biezonder «ambitieuze» nietwaar
meester Meulemans?) stem heeft in het
Olympisch kapittel.
Desondanks hadden wij een meer gefundeerde verantwoording van de genomen
beslissing verwacht Geen verwijzing
naar de internationale toestand. Geen
vinger in de richting van de mensenrechten. Helemaal niets. Enkel één grove leugen. Sinds wanneer worden de bonzen
van het BIOK door de atleten gekozen?
Er is geen land waar de sportbeoefenaars minder inspraak hebben dan in

meer dan één uur.
Bordeaux-Parijs behoort al lang niet
meer bij de topklassiekers. De maratonrace stelt biezonder zware eisen.
Een aangepaste voorbereiding. Een
volhardingsvermogen dat zelfs de
kampioenen van deze tijd niet meer
kunnen of wensen op te brengen. De
deelnemerslijst spreekt dan niemand
aan. Namen als Delépine (ooit winnaar!), Linard, Godde, Tesnière, Muselet en Thevenard. Zelfs geen Belgische
kermiskoers wordt met zulke deelnemers aantrekkelijkerDit alles vermindert de verdiensten
van Vanspringel geenszins. De Kempenzoon beheerst het gebeuren tussen
Bordeaux en Parijs doorgaans met zoveel gezag dat men hem terecht «monsieur Bordeaux-Paris» is gaan noemen.
• SPECTACULAIRE START - De
Grote Prijs van Monaco formule 1 is
voor de autosport wat Parijs-Roubaix
is voor de wielersport De absolute
topklassieker. Het virtuele wereldkampioenschap. Het (levensgevaarlijke)
stratenparkoers stelt de hoogste eisen
aan rijder en wagen. Het koersverloop
is doorgaans spectaculair Ook dit jaar
Inzender in de start toen de wagen van
de Brit Derek Daily de lucht invloog, de
hoofden van een paar piloten scheerde
en uiteindelijk in zijn «vlucht» drie andere bolides buiten strijd stelde. De
overwinning ging uiteindelijk naar de
Argentijn Reutemann die vrijwel gans
de race in het zog van Didier Pironi
reed. De jonge Franse ster maakte uiteindelijk een rijfout Reutemann kreeg
de zege dan ook in de schoot geworpen.
• GIRO SARONNI - De Giro d'ltalia
. wordt herdoopt in Giro Saronni. Beppe
is een kampioen. Dat was al eerder geweten. Maar drie ritten na mekaar winnen In de spurt tegen o.m. Checo Moser, zijn aartsrivaal, nee, daar achtten
weinigen hem toe bekwaam.
Saronni is weer uitgesproken kandidaat voor de eindzege. Hij kan immers
ook voortreffelijk klimmen en tijdrijden.
De Giro Is anders maar een mager
beestje. De Belgen zijn er, na het forfait

België. Er wordt beslist over hun hoofden
heen. In alle overkoepelende komitees, in
alle sportbonden.
En de goedkope verwijzing naar het uiteindelijke beslissingsrecht van de atleten afzonderlijk. Kom. Van de heer Rogge
— ondanks deze miskleun toch niet de
eerste de beste — hadden we wat anders verwacht Het moet de man bitter
opbreken dat precies de zeilbond —
waar hij toch uit voortkom,t — tegen
stemde.
En indien het BIOK haar standpunt hard
wil maken moet zij het spel maar tot het
einde spelen. Indien sport en politiek dan
toch gescheiden zijn, waarom stapt men
dan niet mee op in openings- en
sluitingsceremonie? Waarom geen vlag,
geen jeugdkamp (was dat dan niet gedepolitizeerd?), geen volkslied? Het had of
heeft er toch allemaal niets mee te maken? Wil het BIOK daarmee de voorstanders van de boycot zoet houden? De heren zouden best zichzelf en de gemeenschap die zij ondanks alles beweren te
vertegenwoordigen wat ernstiger nemen.

van de Vlaeminck en De Wolf, amper
vertegenwoordigd. Indien er één ritzege wordt behaald zal dat al erg mooi
zijn.
• TRANSFERS - KV Kortrijk speelt
volgend seizoen opnieuw in de hoogste voetbalklasse. Het is zelfs niet uitgesloten dat de Westvlaamse roodwitten begin juni op de Heizel aantreden in de Belgische bekerfinale. Door
in Waterschei met slechts 2—1 te verliezen behouden zij ruime mogelijkheden.
Kortrijk heeft inmiddels aangekondigd
dat het alles zal in het werk stellen om
topspeler De Lamper voor de klub te
behouden. Meer
gerenommeerde
klubs (Beerschot bij voorbeeld) willen
de Oostvlaming aan zich binden. Deze
gang van zaken bevestigt een oude
voetbalwijsheid. Een in het vak vergrijsde klubleider zegde het zo: «Wie
niemand verkoopt doet de beste transfer.» Een waarheid die door geen kleine klub zal worden tegenspreken• GOUD VOOR VAN DE WALLE Robert Van de Walle Is Europees judokampioen alle kategorieën. Te Wenen

bleef hij aanvankelijk in gebreke in
«zijn» gewichtsklasse, die der halfzwaren. Robert botste er weer op de Fransman Rouge.
Van de Walle herstelde zich evenwel
schitterend in het kampioenschap alle
kategorieën. Hij versloeg de Fransman
Parisi en werd voor het eerst Europees
kampioen. Vorig jaar haalde hij al zil-

W I J lO/s

De beslissing van het BIOK werd ongetwijfeld beïnvloed door het vooraf door
Frankrijk ingenomen standpunt Dat
Duitsland nadien de verwachte boycot
uitvaardigde vormde geen beletsel. Indien er één Westeuropees land wilde
gaan zou het BIOK automatisch volgen.
In Nederland lagen de zaken totaal anders. Daar sprak de Tweede Kamer zich
tot tweemaal toe uit voor de boycot Het
Nederlands Olympisch Komitee besliste
desondanks toch te gaan. Tot ergernis
van de bewindslieden. We vragen ons
dan ook af hoe daarop zal gereageerd
worden.
In een komend nummer komen wij overigens meer uitgebreid op de situatie terug. Op 25 mei verstrijkt immers de inschrijvingsdatum. Op dat ogenblik zal
men een totaalbeeld kunnen ophangen
van de boycotaktie. Maar dat het BIOK
het inzender met de «verantwoording»
van de genomen beslissing bruin heeft
gebakken staat w e l buiten twijfel. Maar
wie is daar nog over verwonderd?

ver. In Moskou kan Van de Walle ongetwijfeld Olympisch metaal veroveren.
De Oostendenaar bereidt zich voor
met uitzonderlijke ijver. Hij was wekenlang in Japan voor een stage die alvast
vruchten schijnt af te werpen.
• CALCIO - Het Italiaans voetbal is
met de «zuiveringsaktie» begonnen. In
het omkoopschandaal — zonder voorgaande of gelijke in de geschiedenis
— werden de eerste straffen uitgesproken. Ze kunnen tellen. AC Milaan,
ooit Europees voetbalkampioen en
boegbeeld van het Italiaanse voetbal,
wordt naar de tweede afdeling verwezen. Levenslange schorsingen voor
klubleiders en spelers (doelman AlbertoslD, schorsingen van vijf en drie jaar
en minder. Paolo Rossi, middenvoor
van Perugia en de nationale Italiaanse
ploeg, kreeg drie jaar Hij zal wellicht
uitwijken. De omgekeerde wereld dan:
een Italiaanse vedette in het buitenland.
Even herinneren waarom het allemaal
ging: spelers, trainers en klubleiders
hielpen uitstagen vervalsen om enorme bedragen te winnen in een illegale
(!) voetbaltoto. Je moet Italiaan zijn om
eraan te denken.
• VIERDE KEER GOEDE KEER Bernard Boileau, 's lands beste tennisser, heeft te Wemmei het vierde tornooi van het satelietcircuit gewonnen.
Nadat de Fransen (De Blicker en Geven) te Waregem, Antwerpen en Vervlers het gebeuren beheersten slaagde
Boileau er te Wemmei In belden in de
nederlaag te spelen. Boileau, 103de op
de wereldranglijst rukte in de totaalstand van het circuittornool op naar de
tweede plaats. Te Luik wordt deze
week het flnaletornool georganizeerd.
Boileau Is Luikenaar. Een overwinning
zou zijn Internationaal prestige ongetwijfeld opvijzelen. Alhoewel ingewijden zich afvragen of de begaafde Boileau genoeg ambitie bezit om verder ta
blijven groeien. Wij lieten ons wijsmaken dat de man nu al moeiteloos
2.000.000 per jaar verdient Hoe meer
geld hoe minder ambitie was al vaker
de gedragslijn voor Belgische tennissers.
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Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen
kongresseerden te ll/lechelen
De 7de kaderdag van de W Z (Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen), die
op donderdag 1 mei plaatshad in het
Oude Klooster te Walem, in samenwerking met de Berthouderskring arr.
Mechelen werd een groot sukses.
Voor verscheidene tientallen aanwezigen uit gans het Vlaamse land
werd de kaderdag geopend door
Koen Van Nieuwenhove, voorzitter
van het Vlaams Ziekenfonds <lc
Dien». Onder de aanwezigen bemerkten we o.m.: kamerlid Joos Somers,
Wilfried Leemans, VU-schepen te
Willebroek, Frans Kuypers, vertegenwoordiger van het VU-partijbestuur,
Kris Versyck, voorzitter van het verbond Gent; Kris Van Esbroeck, Firmin Verlinden, Jan Moons en Arthur
Wijns, VU-gemeenteraadsleden, Germain Desmet, direkteur Multipen,
vertegenwoordigers van de Vlaamse
vakbond e.a.
Als eerste spreker kwam dr. Frans
Devos. VUZ-voorzitter, aan bod. Uit
zijn «vergelijkende studie van Inkomsten en uitgaven van een aantal primaire kassen» bleek duidelijk dat ook een
ziekenfonds onderworpen Is aan de
wetten van de ekonomie, meer t)epaald deze van een kosten-baten-analyse. Het personeelsbeheer, met als logisch uitgangspunt de personeelsplanning, krijgt In de sociale sektor, waar de
kost van de dienstverlening In grote
mate afhangt van de personeelskost,
een enorm en toenemend belang. Uiteraard moet men rekening houden
met het feit dat de meeste Vlaamse
Ziekenfondsen pas vrij recent zijn opgericht, en meestal nog In volle uitbouw zijn. Daardoor dienen veel tijd,
energie en kosten aan ledenwerving
t)esteed te worden. Daardoor ook
dient voortijdig geïnvesteerd te worden In personeel en uitrusting.
In een tweede referaat ging Emiel
Vanlangendonck, diensthoofd van het
Vlaams Ziekenfonds «Ie Dien» dieper
In op de «struktuur van de Vlaamse
ziekenfondsen». Via een uitgebreide
dokumentatiemap konden de aanwezigen kennis maken met de huidige situatie. Daaruit bleek o.a. dat op 1 januari '80 ongeveer 5 % van de Vlaams-nationale kiezers lid zijn van een Vlaams
Ziekenfonds. Per provincie krijgen we
de volgende cijfers: Oost-Vlaanderen
8,20 %, West-Vlaanderen 6,90 %, Limburg 4,15 %, Brabant 3,67 % en Antwerpen 1,80 %. Voor de onmiddellijke
toekomst Cl januari '85) kan het aantal
verdubbelen indien elk ziekenfonds
zijn ledenwerving prioritair blijft stellen.
Struktureel en organizatorisch moet uiteraard de landsbond van neutrale mutualiteiten Cl miljoen gerechtigde leden), waar alle Vlaamse Ziekenfond-
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sen lid van zijn, gefederalizeerd worden. Binnen die gefederalizeerde
Vlaamse CdeeDlandsbond moeten de
Vlaams-nationale ziekenfondsen hun
invloed en hun macht kunnen waarmaken in 5 vertxjnden (één per provincie).
Emiel Vanlangendonck, die tevens
lid van de raad van beheer is van de
neutrale landsbond, besloot zijn referaat met de volgende oproep: «De
Vereniging van Vlaamse Ziekenfondsen heeft sinds Jaren de weg gewezen.
Laten wij hier nogmaals de hoop uitspreken dat iedereen zou begrijpen
dat wij in een maatschappij van organizaties leven waarin de enkeling tot onmacht gedoemd is. Alleen macht zm
ons rechten geven. En die macht kan
maar langs één weg tot stand komen,
langs de weg van de samenwerking*.
Tot slot van de voormiddagzitting
werd het woord verleend aan de h.
Marien, komputerspeclalist van de
Neutrale Mutuallst die het had over:
«De Primaire kas en de informatieverwerking». Uit zijn betoog onthouden
we dat wegens de eisen van het RIZIV
i.v.m. statistieken voor de sektor van
de geneeskundige verzorging de verscheidene landsbonden verplicht zijn
geworden een komputer in te schakelen. Het is nu de zaak van de verschillende ziekenfondsen deze nieuwe mogelijkheden zo positief mogelijk aan te
wenden zodat o.m. één van de voornaamste doelstellingen van de Vlaamse Ziekenfondsen: «het persoonlijk
kontakt met het lid» niet In het gedrang
komt.
Vermelden we ook nog dat tussen
de referaten in Jan Vanlangendonck,
voordrachtkunstenaar, enkele gesmaakte en aangepaste staaltjes uit
zijn repertorium ten gehore gaf..
Na een uitgebreid en fijn middagmaal, dat alle kwaliteiten had eigen aan
de faam van de tafelhouder. Jan Kuypers. uitbater van het Oude Klooster,
werden de verscheidene referaten besproken in drie sektievergaderingen.
Tijdens de besluitvorming bleek de
grote eensgezindheid van de kaderdag-deelnemers i.v.m, de nodige solidariteit en samenwerking. Dit tema kwam
ook uitgebreid aan bod tijdens de slottoespraak van mr. José De Schaepmeester, sekretans van de VVZ Hij
had het o.a. nog over onze plicht to.v.
onze leden: 'Dat meerdere problemen
in de gezondheidszorg hete ijzers zijn,
mag ons niet beletten duidelijke en gedurfde standpunten te formuleren. We
zijn aan onze leden niet alleen de uittietaling van hun doktersbnefjes en van

de invaliditeit verschuldigd, maar zijn
hen ook verschuldigd hun belangen
volgens hun eigen specifiek Vlaamsnationale visie te formuleren en te verdedigen'. Rond 17 uur mocht de kaderdag-voorzitter Koen Van Nieuwenhove de aanwezigen t>edanken voor
hun talrijke opkomst en aktieve medewerking en met het zingen van de
Vlaamse Leeuw werd deze 7de kaderdag — volgens verscheidene aanwezigen één van de beste uit de rij — besloten.

Aan de voorzitterstaf el: v.l.n.r. Emiel Vanlangendonck, Frans Devos,
Koen Van Nieuwenhoven en de computerman van de Neutrale Landsbond aan het woord tijdens zijn lezing.
(foto Marivottt)

ZO ZIET DE VU HET

Demokratisch zelfbeschikkingsrecht
In de jongste kongresresolutles
herbevestigt de V U haar gehechtheid aan het beginsel van het
«zelfbeschikkingsrecht van de volken». Zij eist dit recht niet alleen
voor Vlaanderen op maar wil het
algenneen erkend zien voor alle
volken.
In het jongste nummer van 'L'Europe en formation» behandelt prof.
G. Héraud (in Vlaanderen geen
onbekende) het vraagstuk als jurist en als federalist Volgens Héraud zijn er in deze verwezenlijking van het zelfbeschikkingsrecht vier stadia te onderkennen:
zelfbevestiging, zelfbepaling, zelforganizatie, zelfbestuur.
Wij erkennen deze stadia in de
Vlaamse Beweging. De ontleding
verschaft ons een dieper Inzicht in
ons volksnationallsme.
Zelfbevestiging. Een volk bevestigt zich als dusdanig; In de meeste
gevallen zal de faktor taal de motor zijn. Van in de 19de eeuw heeft
de trage Vlaamse Beweging onze
Vlaamse gemeenschap als volk
«erkend». Dat er In het officiële jargon alleen van gemeenschappen
sprake is doet daar niets van af.
De «officiëlen» leven nu eenmaal
in de volmaakt verleden tijd.
Zelfbepaling. Na een langdurige
ontwikkeling van de Vlaamse Beweging geraakten wij zover dat
ons grondgebied «bepaald» werd,
altans In teorie en niet zonder toegevingen in grensgebieden. Binnen dit bepaalde gebied werd het
als homogeen eentalig erkend,
ook weer niet zonder kleerscheuren van faciliteiten, e.a.
Zelforganizatie is wat ons betreft

Vlaamse staatsorganizatle. Tegenwoordig bevindt onze strijd zich in
dit derde stadium - het «grondwetmakend» stadium, volgens de ontleding van Héraud.
Zelfbestuur, nl. het gebruik van de
georganizeerde autonomie om te
bepalen hoe de natie wil reilen en
zeilen (sociaal, ekonomisch, kultureel, bestuurlijk, enzJ is het vierde
stadium. M.a.w. na «Vlaanderen
vrij» de essentiële vraag: «Welk
Vlaanderen»!
Essentiële vraag inderdaad! Wij allen, en vooral de jongeren, willen
uitmaken voor welk Vlaanderen
wij ons inspannen en velen vinden
dat een Vlaanderen dat een stukje
'Belgique de papa» zou zijn, echt
de moeite niet loont
ALS
VOLKSNATIONALISTEN
WILLEN WIJ HET ZELFBESCHIKKINGSRECHT
WERELDWIJD
TOEGEPAST ZIEN.
Op papier staat het sedert Wilsons verklaring zonder enige twijfel In het internationaal recht ingeschreven. In de praktijk wordt het
met voeten getreden én door de
Staten én, wat erger is, door de
schijnheilige Verenigde Naties
(UNO).
Onrechtmatig hebben de Staten
zich het zelfbeschikkingsrecht van
de Volken toegeëigend. De westelijke demokratieën en de Oostbloklanden wedijveren In een kulturele genocide van volken. Westerse demokratieën trachten dat
zo geruisloos mogelijk te doen. De
Sovjetunie doet het hardhandig.
«Gedekolonizeerde Staten» passen de bloedige genocide toe
door uitroeiing. Onder invloed van

de gedekolonizeerde staten die
west en oost zich als invloedssfeer betwisten, sluit de U N O de
ogen voor de vele massamoorden.
Hitler is niet dood. Zijn geest ftoreert in de satanische ziel van
meer dan een Amin Dada De
massa-media roepen «houdt den
dief» al naar gelang het in het
kraam past van de «groten».
M. Van Haegendoren
L'Europe en formation: 4 Boulevard Carabacel, F.06000 Nice. Abonnement: 60 F.fr.
Postrek. Parijs 19.295J3Z

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 blaaskwintet •Ensemble sonore- oJ.v. M. Swilsers brengen muziek van
Vlaamse meesters, koormuziek
uit de 19e eeuw en volksliederen uit Frans-Vlaanderen.
De koncertavond gaat door op
donderdag 29 mei as. om
20 u. 30 in de feestzaal van het
Quellincomplex,
Quellinstraat
31 te Antwerpen.
Inkom 150 fr. bij bestuursleden
van de vereniging en aan de
zaal.
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Schepenkolfege neemt loopje
met gemeentewet

ANTWERPEN
l^flLCnD^R
MEI

De zitting van 12 mei kunnen wij gerust de raad van het onbehagen
noemen Het begon reeds van bij de
start toen onze fraktieleider G Bergers in niet mis te verstane bewoordingen het proces-verbaal van de vorige zitting betwistte Het ging hier
over de zitting met gesloten deuren

waar drie personeelsleden bestraft
werden en waar voor 3 praktisch
identieke gevallen drie totaal uiteenlopende sancties werden uitgesproken G Bergers stelde dat in het proces-verbaal meerdere elementen ontbraken en beschuldigingen bevatten
die door de verdediging niet konden

UNIVERSITAIRE
INSTELLING
ANTVVERPEN
De Rector deelt mee dat de volgende betrekkingen vacant zl]n
KANDIDATUURSTELLING
Om zich kandidaat te stellen wordt verplicht gebrutk gemaakt van
de daartoe bestemde formulieren die aangetekend overgemaakt
worden aan de Universitaire Instelling Antwerpen DIrektie Perso
neel Unlversiteltspleln 1 2610 WILRIJK VOOR 7 juni 1980
Bedoelde formulieren samen met een uitgebreide beschri|vlng
van de vakatures kan men aanvragen bij deze direktie
(tel 031/26 25 28 post 138)
NADERE INFORMATIE
Kan op hetzelfde telefoonnummer bekomen worden bij de
voorzitter van de departementen op volgende binnenpost
Scheikunde P Gljbels 214 Wiskunde J Haezendonck 209
Natuurkunde F Verbeure 203 Celbiologie P Joos 271
Biologie F De Vree 254 Geneeskunde K Van Camp 322
Farmaceutische Wetenschappen A Haemers 303 Germaanse
Filologie A Lefevere 291 Romaanse Filologie H Delcroix 279
Rechten W Lambrechts 477 Politieke en Sociale Wetenschap
pen J Lauwers 470

1. VOLTIJDS AMBT ONDERWIJZEND PERSONEEL:
Voltijdse opdracht voor onderwijs en onderzoek over politieke
besluitvorming en bestuur

2. DEELTIJDSE OPDRACHTEN ONDERWIJZEND
PERSONEEL:
2 1 Departement Wiskunde
(1 Differentiaalmeetkunde I II en lil
Differentiaal
topologie I Operationeel onderzoek
Sterrenkunde II
2 2 Departement Natuurkunde
n Chemische fysica
Moderne optica
2 3 Departement Scheikunde
G Quantumtheorte en oefeningen
Anorganische
Scheikunde met geleide oefeningen
Anorganische
spectrometrie D Theoretische anorganische schei
kunde DMacromolecuialre scheikunde
Petrochemie
D Industriële scheikunde
2 4 Departement Celbiologie
a Immunochemle
2 5 Departement Biologie
D Systematiek der lagere planten 1 Systematiek der
hogere planten 1 Entomologie
Dierenaardrljkskunde
Biostatistiek 1 Capita
n Biosynthese l Radiobiologie
selecta uit de bodemkunde
Begrippen kiimatoiogie
2 6 Departement G e n e e s k u n d e
I Bijzondere kliniek metabole stoornissen ^ Blometne
en medische statistiek
Aanvullingen medische statls
tiek n Gerechtelijke geneeskunde + demonstraties 1
Semiologie der geneeskundige aandoeningen
Klim
sche propedeutische stage
Kliniek neuroradiologie 1
Infeictieziekten met inbegrip van importpathoiogle 1 Kli
nlek infektieziekten
Aanvullingen infektieziekten anti
blotica
Kliniek aanvullingen infektieziekten antibio
tica
Oncologie radiotherapie en Kliniek
Begrippen
over radioprotectie
tsotopendiagnoseen Kliniek
2 7 Departement Farmaceutische Wetenschappen
n Farmaceutische wetgeving en deontologie
2 8 Departement Romaanse F i l o l o g i e
I I Hedendaagse taalkundige theorièn en taalkunde van
het modern Frans r Poëtica 1 Contrastieve analyse
van het Frans en het Nederlands ! Verklaring Italiaanse
schrijvers ~l Italiaanse taalkunde 1 Morfo syntaxis van
het moderne Spaans 1 Problemen van het modern
Spaans n Taalkunde en automatisering 1 Verklaring van
Franse schrijvers uit de moderne tijden Capita Selecta
Hlstoire des Idees en literaire teksten
2 9 Departement Rechten
n Overeenkomsten en practicum 1 Volkenrecht en
volkenrechtelijke instellingen en Practicum
Rechts
vergelijking en Practicum
Grondige vraagstukken van
strafrecht en strafrechtpleging
Grondige vraagstukken
van Sociaal Recht I
Vergelijkend fiscaal recht
1 Vergelijkend sociaal recht partim Vergelijkend arbeids
recht partim Vergelijkend sociaal zekerheidsrecht
a Verzekeringsrecht
Zee en transportverzekering
n Wetgevingspolitieken techniek
Rechtspsychologie
ü Openbare financiën
2 10 Departement Politieke en Sociale Wetenschappen
D Sociale doctrines 1 en 2 D Geschiedenis internationale
betrekkingen 1 en 2
Sociologie van het gezin n
Sociologie van de gezondheidszorg n Wetenschapskritiek
D Algemene Sociologie J Regionale planning stadsver
nieuwlng en Jaarseminarie
Cultureel en maatschappe
lijk werk methodes van maatschappelijk werk H Arbeid
en economie 2 Arbeidsverhoudingen G Introductiesemi
narle Arbeidsverhoudingen G Sociologie van de vrije
tijdsbesteding O Groepsdynamica 1 en 2 D Aktuele
sociale problemen de vrouwenbeweging (1 jaar)

3. MANDATEN WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL:
Atle mandaten zijn voltijds en te begeven op 0110 1980 (2 Jaar)
betekent dat het mandaat slechts 2 jaar duurt
3 1 Departement Romaanse Filologie
n 1 mandaat taalkunde van modern Frans
3 2 Departement Politieke en Sociale Wetenschappen.
G 1 mandaat polltteke sociologie of bestuurskunde
D 1 mandaat sociaal beleid
3 3 Departement Wiskunde"
G 1 mandaat kanstheorie maattheorieën wiskundige sta
tistlek
3 4 Departement Rechten*
D 1 mandaat burgerlijk recht met zo mogelijk belangstel
ling voor rechtsfilosofie
3 5 Departement Geneeskunde
0 1 mandaat verloskunde en vrouwenziekten/vooropleiding
2 jaar vereist (2 jaar)
D 2 mandaten anesthesiologie (2 jaar)
01 mandaat anesthesiologie voor kinderen/vooropleiding
3 jaar vereist
n 1 mandaat kindergeneeskunde (2 jaar)
G 1 mandaat electrononmicroscopie/mortologisch cyto
logisch onderzoek Diploma licentiaat wetenschappen ook
toegelaten
Q 3 mandaten fonds Medische Promotie 2 mandaten
Interne geneeskunde of 1 van zijn subdisciplines 1 man
daat kindergeneeskunde
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weerlegd worden omdat zij hiervan
niet in kennis waren gesteld daar zij
niet in het dossier werden opgenomen - D i t proces-verbaal is in strijd
met de gemeentewet'» was dan ook
zi|n b e s l u i t
Het kvi/am dan ook tot een scherpe
woordenwisseling tussen de V U en
schepen Geldolf op de vorige raad
dienstdoend
burgemeester
Toen
laatstgenoemde de tussenkomst van
G Bergers onwelvoeglijk noemde
kreeg hij van H Schiltz snel het antwoord dat als er iets onwelvoeglijk
was dat het dan juist de wijze was
waarop het kollege de hele zaak had
behandeld «Als advokaat met ruim 25
jaar dienst weet ik wat ik zeg»
Burgemeester Schroyens die er eer
der ongelukkig bij zat moest er zich bij
neerleggen dat over het proces-verbaal van de vonge zitting gestemd
w e r d Deze stemming wees uit dat
C V P en SP braafjes in de lijn liepen en
dit in tegenstelling met vorige zitting
Het zou echter met het laatste incident
van de avond worden want toen de
jaarrekening 1979 van Integan w e r d
voorgelegd kreeg het kollege een aanval te verduren van raadslid Legrelle
(CVP) die het niet nam dat Integan reklame maakte in het dagblad «De Mor
gen» terwijl andere bladen in de kou
blijven staan Hij verwees hierbij naar
vroegere tussenkomsten in dit ver
band en meer bepaald van ons raadslid Ray De Bouvre
Zowel V U als P W maakten het het
kollege duidelijk dat zij er met aan
dachten deze rekening goed te keuren
daar zij niet vertegenwoordigd zijn in
d e organen van deze maatschappij
Het antwoord van schepen Devroe
was wel ietwat verwarrend maar bewees w e dat hij ook met zo gelukkig
was met de gang van zaken Raadslid
J Van Elewijck (SP) voorzitter van Integan scheen druk bezig te zijn mef
andere zaken Wij kregen hem dus met
te horen alhoewel hij bij vroegere gelegenheden wanneer Integan ter sprake
kwam steeds zijn duit in het zakje
doet
De aankoop van verschillende wagens
voor stadsdiensten was wederom
voor raadslid Legrelle lid van de meer
derheid een gelegenheid om op het
kollege sterke kntiek uit te oefenen
Weer verwees hij naar een vroegere
stellingname van de V U die i v m het
wagenpark van de stad steeds pleitte
voor het oprichten van een dispatching
G Bergers interpelleerde i v m de
proef tweenchtingsverkeer op de
Schoenmarkt en vooral over de daar
door ontstane bussenmisene die echter ondertussen opgelost w e r d Hij
dankte het kollege voor dit initiatief en
vroeg of een verlenging van de proef
met in overweging kon worden genomen
Schepen Oaols sloot de verlenging
met uit maar hier zal dfe desbetreffende werkgroep een advies moeten over
uitbrengen en vooral vanwege de politie zijn er wel wat bezwaren Schepen
Devroe betreurde in zijn antwoord het
incident tussen Miva en de Stad Hij
verklaarde o m «De beslissing van
Miva was in strijd met de afspraak Ingenieur Blonde handelde in stnjd met
de statuten van die vereniging » Zowel
schepen Cïools als Devroe wezen op
de rol die het stadsbestuur heeft gespeeld in dit konflikt
Onbehagen
Een interpellatie van raadslid Van Santvoort (SP) over «Welke belangen worden er vcKjr de haven van Antwerpen
verdedigd en h o e ' » maakte de sfeer
van onbehagen die de ganse avond
over de raad hing volledig In deze interpellatie over de havenproblematiek,
vooral in het licht van Zeebrugge uitte
het raadslid van de meerderheid een

23

24

24

28

31

31

31

BORGERHOUT Maandelijkse VU-ledenvergadenng in lokaal
«De Nieuwe Camot» Camotstraat 60 te Antwerpen O m 20 u 30
Borgerhoutse V U mandatanssen spreken over gemeentebeleid
ZWIJNDRECHT-BURCHT S K Were Di Pinkstertornooi «Wisselbeker -Piet Sevenns» O m 14 en 16 u op het speelplein in de
A Bonnstraat
O p 25 mei om 20 u 30 pnjsuitreiking in het Vlaams Huis
ZWIJNDRECHT-BURCHT
Vlaamse Knng Scheldemeeuw
neemt deel aan de Kultuurdagen Naast een infostand in het
VAB-gebouw richt V K S een kulturele zoektocht in door de gemeente Deelname gratis Voor 3000 fr pnjzen
STABROEK Debatavond over «Zuivere of gemengde interkommunales» tussen de afgevaardigden van Ebes en Interregies Om
20 uur in zaal Schuttershof Kerkstraat te Hoevenen Moderator
Frans Kuijpers
BERCHEM Filmvoorstelling «Laatste V o e r f i l m - I - h e t bezoek van
«Baudouin» aan Antwerpen» O m 20 u 30 in het K O V Grote
Steenweg 66 Spreker Walter Luyten Inlichtingen E Deleu
031-308548
WESTMALLE Herdenking op het gemeentelijk kerkhof van wij
len Jan Haensendonckx bestuurslid van het B D A C (Borms-dokumentatie- en aktiecentrum) Herdenkingsrede door Dnes Bogaert ondervoorzitter B D A C Samenkomst om 1 4 u 30
ZWIJNDRECHT-BURCHT
Fietsenzoektocht ingericht door
Vlaamse Knng Scheldemeeuw Vertrek om 12 u Afstand 20 km
Onkosten 50 fr

aantal beschuldigingen aan Antwerpse
gezagsdragers zonder namen te ver
noemen Verder speelde hij het klaar
een aantal Antwerpse firma s en orgamzaties die deel uitmaken van het Antwerps Front een minder fraai kleedje
te passen
WaterHugo Schiltz was na deze interpellatie
dan ook heel duidelijk toen hij zei «Kolega Van Santvoort zei te veel en te
weinig Als de belangnjkste holding
van dit land (Societe Generale) druk
zou uitgeoefend hebben op politieke
verantwoordelijken dan wensen w e
daar dan ook precieze informatae
over»
Schepen Huyghebaert was zichtbaar
met gelukkig met deze interpellatie van
een lid van de meerderheid en liet het
dan ook duidelijk verstaan dat hij dit
met nam
Ook vond hij het ongepast dat namen
van firma s en organizaties in een minder goed daglicht werden geplaatst
HIJ verdedigde verder zijn beleid en de
noodzaak waakzaam te blijven
Eenmaal zagen wij een eensgezinde
raad toen Denne (CVP) een motie
voorlegde i v m de bevoorrading van
het dnnkwater voor Antwerpen De
vervulling van het Maaswater neemt
dramatische vormen aan en het is absoluut noodzakelijk meer spaartiekkens aan te leggen om het dnnkwater
voor de agglomeratie te verzekeren
Namens de V U bevestigde G De Rijck
hetgeen R Denne naar voren had gebracht en staafde dit met nog enkele
sprekende cijfers over het fluondegehalte van het water
-sport
Tot slot vermelden wij nog een interpellatie van Staf De Lie over de watersport en haar inf rastruktuur in het Antwerpse Staf De ü e betreurde dat Antwerpen ten achter blijft voor wat betreft deze s p o r t De Imalso-jachthaven

heeft grote problemen het is een öjhaven en jaarlijks is er een verlies van
bij de tien miljoen
De interpellant pleitte voor meer gelegenheid te scheppen voor bezoeken
de schepen of boten die wachten om
de haven binnen te varen door bv een
vlottende steiger ter hoogte van de haven of aan de rechteroever Verder
dacht hij aan het gebruik van de dokken als tijdelijke ligplaats
In hun antwoord waren zowel schepen
Posson als Huyghebaert terughoudend om niet te zeggen negatief Voor
al deze laatste was zeer duidelijk «AntwerjDen mag geen al te groot centrum
voor watersport worden»
ledereen in de zaal zal dan ook wel
even met weemoed gedacht hebben
aan de gedempte Zuiderdokken die
wel de oplossing hadden kunnen bieden voor dit watersportprobleem en
tevens voor de wi|k «Zuid» leven hadden kunnen brengen maar gedane zaken nemen geen keer
BL

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn Kontich
Antwerpsesteenweg 62,
2550 Kontich
Het O C M W van Kontich gaat
over tot het aanleggen van een
wervingsreserve van gezins- en
bejaardenhelp(st)ers (voltijdse en
deeltijdse) voor de dienst gezmsen bejaardenhulp
De aanwervingsvoorwaarden en
bijkomende inlichtingen kunnen
bekomen worden op bovenvermeld adres of na telefonisch verzoek 031-577734
De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen (ter
post aangetekend) is gesteld op
30 ]uni 1980.
(Adv 127)

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ANTWERPEN

HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
— Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met
volledig leerplan
— Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOUAAR 1980-1981
van 2361980 tot 107 1980 elke werkdag van de week uitgenomen op
zaterdag tussen 8 en 15 uur in de lokalen van het Hoger Instituut
voor Verpleegkunde Algemeen Ziekenhuis Stuivent)erg Lange Beel
dekensstraat 267 2000 Antwerpen
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden
niet in aanmerking genomen
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan t e bieden
Nadere i n l i c h t i n g e n inzake de selektieproef, die zal p l a a t s h e b
ben o p 15 7 1980 o m 9 uur, k u n n e n b e k o m e n w o r d e n bij de i n schrijving
(Adv 128)
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OCMW Merksem
«Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29, te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving en aanleggen van een
wervingsreserve voor de betrekking van:

één oogarts

(man of vrouw)
deeltijdse betrekking (18/36°)
Nadere inlichtingen in verband
met de aanwervlngsvoorwaarden en de in te dienen bewljsstuken en de bezoldigingsregeling
zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11, te Merksem. (tel.
45.75.80 - toestel 28).
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht aan de
voorzitter van het O.C.M.W., uiterlijk op 30 juni 1980 toe te komen.»
(Adv. 124)

«Kempenland»
nodigt ten dans
O p zaterdag 7 juni, 3de juni-bal van
Fanfare en drumband Kempenland in
de feestzaal NILANIA Kesselsteenweg te Nijlen. Aanvang 21 uur, deuren
20 u. 30.
Vele afdelingen tot ver in het Vlaamse
land doen beroep op Kempenland, mogen w e van hen verwachten ons ook
te komen steunen op het Kempenlandbal op 7 juni. Het voorzien en onderhouden van instrumenten en uniformen kost rond de 200.000 fr. jaarlijks.
Laat de enige VU-muziekvereniging
niet in de steek.

Akties
— IJzerbedevaart; inschrijven in lokaal Kempenland
— Leeuwevlaggen: te verkrijgen in lokaal Kempenland
— Vrouwen
handwerk:
iedere
woensdagavond vanaf 19 uur in Kempenland.

OCMW Merksem
«Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29, te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving en aanleggen van een
wervingsreserve voor de betrekking van:

medisch sekretaresse
(man of vrouw)
Nadere inlichtingen in verband
met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstuken en de bezoldigingsregeling
zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11, te Merksem. (tel.
45.75.80 - toestel 28).
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht a a n de
voorzitter van het O.C.M.W, uiterlijk op 13 juni 1980 toe te komen.»
(Adv. 125)

Wie Zottegem wil bezoeken zal gekonfronteerd worden met een volledige chaOiS omwille van de aan gang zijnde rioleringswerken in het centrum.
Op de gemeenteraad stelde André Geens 10 suggesties voor teneinde da toestand te verbeteren voor bewoners en bezoekers van het centrum.
Hij herinnerde aan de beloften van het kollege van burgemeester en schepenen in verband met de konsultatie van de gemeentelijke kommissie voor Ruimtelijke Ordening en de Middenstandsorganizaties, die tot op heden niet werd
nageleefd.
André Geens onthieW zfch verder van
gemakkelijke kritiek en vroeg enkel
zijn suggesties ter sprake te brengen
op een uitgebreide kommissievergadering.
De geformuleerde voorstellen waren:
1. Het doorgaand verkeer moet steeds
ongehinderd en met duidelijke tjewegwijzering kunnen plaatsvinden.
2. De verkeersborden die in funktie
van de werken niet kunnen worden
gerespekteerd moet men overdekken.
3. Waarom niet overwegen het eenrichtingsverkeer in sommige straten tijdelijk, en voor de duur van de werken,
af te schaffen, al dan niet gepaard
gaande met parkeerveriood.
4. Strikt vennijden dat in de straten
langswaar de omlegging moet gel)euren, werken in uitvoering komen.
5. Plaatsen op alle ingangswegen van
grote borden met plan van het cerv
trum, waarop duidelijk is aangegeven
welke straten ontoegankelijk zijn voor
het verkeer.
Het volstaat hiertoe met eigen mkldelen een basiskalk te laten tekenen en
voldoende afdrukken op kleurvast psipier klaar te maken. O p deze wijze zou
men veel ergemis kunnen voorkomen.
Bij wijziging van de toestand volstaat
het blanco-afdrukken te herkleuren.
6. Toezicht van de politie op de moeilijke plaatsen, zowel om preventief als informatief te kunnen optreden.
7. Informatie doorgeven aan de bevolking via de lokale pers en waarom desnoods niet via reklamebladen, Zottegem is ten slotte een belangrijk commercieel centrum en ook voor de handelaars is dit van het grootste belang.
Hiertoe kan eveneens het plan onder
punt 5 vermeld, gebruikt worden.

€K€K1
BTK-betrekklng te begeven voor
stempelgerechtigde
bediende
A2-A6 - maatschappelijk assistente-licentiate of regentes geschiedenis.
Voor inlichtingen zich wenden;
O. V A N OOTEGHEM, Oud-stiijdersstraat 29 - 9219 Gentbrugge
- tel. 091-30.72.87.
VU-DENDERWINDEKE-LIEFERINGE zoekt een opkoper van
oud papier die het papier zelf
komt afhalen. Z o vlug mogelijk
kontakt opnemen met de voorzitter, Rik Haelterman, Kruisveldstraat 7B, Denderwindeke. Tel.
.054-33.86.87.
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8. De aannemers hebben volgens hun
bestek een PERT (*) F>lanning moeten
vooHeggen, d.w.z. dat de systematiek
van de werken en de volgorde gekend
is, ook hierover moeten zeker de handelaars en ook de bevolking geïnformeerd worden.
W e begrijpen dat de termijnen die
vooropgesteld worden, wijzigen, maar
normalerwijze kan en mag de logische
opbouw van de systematiek niet wijzigen, zoniet is de opgestekie PERT (*)
planning verkeerd!
9. Ombudstelefoon inleggen waar alle
betrokkenen de gewenste informatie
kunnen tjekomen en waar eventuele
klachten worden behandekl.
10. D e aannemers verplichten, duidelijk leesbare en veriichte signalizatie
aan te brengen langsheen de omleidingen.

kamerlid Frans Baert
De zitdagen van volksvertegenwoordiger Frans Baert krijgen
een andere volgorde. De zitdagen voorzien voor de eerste en
derde zaterdag van juni zullen
uitzonderiijk plaatsvinden resp>ektievelijk op 31 mei 1980er\ 14
juni 1980.
Zifterdag 31 mei: 10 u. in Deinze,
Rossbrau; 11 u. 30 te Gent, Koningin Astridlaan 123; 14 u. 30 te
Zomergem, Café «Ledeganck»,
Markt; 15 u. te Lovendegem, café
«Volkshuis-, Dorpsplein.
Zondag 1 juni: 11 u. te Oostak-

ker, bij dr. U e Mllecijn, Holstraat
51,
Maandag 2 juni: 20 u. bij Karel
Rigo, Peerstraat 129, G e n t
Zaterdag 14 juni: 9 u. 30 bij Elie
Peirs, Olsenestraat 5 1 . te Zulte;
10 u. 30 bij René Van Hoecke,
Oudenaardestraat
3, Olsene;
11 u. bij mevr. Nyvels, Bokstraat
40, te Machelen-Delnze; 11 u. 30
te Aalter, bij Guido Van den Kerchove, Ter Walie 12.
Zondag 15 juni: 11 u. bij Guido
Schaeck, Vosselarestraat 16.
Landegem

OOST-VLMNDEREN

VU-raadslid André Geens
doet positieve voorstellen
Gemeenteraad Zottegem

Sociaal dienstbetoon

De schepen van Openbare Werken en
de burgemeester beweerden in hun
antwoord dat alles perfekt in orde was
en dat de Sinksenfoor normaal zou
doorgaan.
Aan de inwoners en de bezoekers van
de gemeente om zelf te oordelen over
deze uitspraken!

AS
(*) PERT = Program Evaluation and
Review Technique
Het is een wereldwijd toegepaste metode waardoor men de nodige informatie bekomt om een planning grondig
uit te werken en bij te sturen. Deze metode geeft een inzk:ht in de opeenvolgende fazen van het (jrojekt ook als
hierin wijzigingen komenl

MEI
23 ZULTE: Toespraak door algemeen voorzitter Vik Anciaux over de
aktuele politieke toestand. O m 19 u. 30 in bovenzaal 't Brouwershuis.
30 WAARSCHOOT: Sympatie-avond met VU-raadslid Daniël D e
Poorter in zaal Fiesta
JUNI
2 BEVEREN: Vlaamse Vrouwenbeweging Nele richt een ééndag»reis in in eigen land Vertrek o m 7 u. 30 op de Markt te Beveren.
O p het programma: Lessive, Han en Bouilbn. Terug onnsb-eeks
24 uur. Inl. en inschr. bij mevr. Jegers, MekJoomlaan 20 te Beveren, of mevr. Goyvaerts, Vesten 60 te Beveren.
6 SINAAI: Spreekbeurt door Nelly Maes over aktuele problemen
in om 20 uur in zaal «De Kroon», Dorpsstraat 17. In samenwerking
met Amedée Verljruggenkring en Gebroeders van Raemdonkkring.
6 DE PINTE: 150 jaar Belgische staat = 150 jaar Vlaamse strijd,
met als sprekers; Clem De RkWer, Paul Daels, Huub Broers en
Andries de Schepper. Amnestiefilm met o.a de «Blijde intocht»
van Baudouin en Fabiola te Antwerpen en te (Sent Voordracht
door Nele Schietecat en Giedo Thiry. Inkom gratis. Initiatief van
het plaatselijk IJzerljedevaartkomitee V O S en de aangestoten organizaties.

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Aalst
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft bij
het verplegings- en verzorgingspersoneel betrekkingen opengesteld van gebrevetteerde verpleegster.
De kandidaturen moeten bij ter
post aangetekende brief worden

gestuurd aan de Voorzitter van
het O.C.M.W, Gïisthuisstraat 40,
9300 AALST, eri dienen met de bewijsstukken uiterlijk op vrijdag
16 mei 1980 ter bestemming te
zijn.
Overeenkomstig de bepalingen
van titel V van de wet tot ekonomische
heroriëntering
van

4.8.1978, 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. 053/2123.93 binnenpost 104).
Adv.-109

Herman en de Paradijsvogels...
Zondag 18 mei 1980: Over de radio spreel<t men van het kortste
formatieberaad maar de grootste
regering (qua aantal wel te verstaan).
Inderdaad nog nooit
voorheen
speelde een formateur het klaar
om in zo'n korte tijd een zo talrijke regering samen stellen.
Wat we te Brakel steeds het>ben
vermoed is bewaarheid:
telkens
als de PW (wie zei er ook weer:
Pest Voor Vlaanderen ?) noodgedwongen in de regering
wordt
opgenomen zal ons aller Herman
het wel voor mekaar krijgen om
een 'pleziertjes-departement»
in
de wacht te slepen.
De ervaring na naweeën van
Nationale Opvoedir\g liggen hem
wellicht nog zwaar op de maag
zodat hij ditmaal voor een meer
'dienstbetoon-gericht'
departement opteerde. Velen onder de
beschermelingen
van
minister
De Croo die destijds een job in
het onderwijs kregen aangeboden kwamen immers
bedrogen
uit toen zij bij de val van de regering waarin De Croo zetelde opnieuw de plaats moesten ruimen
voor de van het kabinet-De Croo
terugkerende
leerkrachten
die
opnieuw hun plaats in het onderwijs innamen en de aldus gedupeerden naar het stempellokaal
verwezen.

Waar de socialisten destijds bij
herhaling hun imago hebben geschonden (o.a het geval Baudrin,
enz-J daar wil de kersverse PTTminister nu schoon schip maken
en de stemlxjsslag met de eraan
voorafgaande
lijdensweg
voor
de PVV des te gemakkelijker maken.

Juist Wat velen bij de samenstelling van de nieuwe regering wellicht is ontgaan: De (5roo is ook
minister voor de pensioenen!
Tot daar geen vuiltje aan de lucht
Ware het niet dat burgemeester
Tortelboom van Brakel zijn voor

Herman zou echter De Croo niet
zijn moest hij niet nu reeds veel
verder kijken en op de toekomst
mikken.
Het is voor velen een publiek geheim dat de zetel van eersteschepen te Brakel wat al te onkomfortabel is voor een ex- en
thans nieuwe 'excellentie:
Een
burgemeesterszetel
zou
beter
passen bij de waardigheid van
onze jonge minister. De volstrekte meerderheid bij de gemeenteraadsverkiezingen
in 1982 is
voor de lijst D.E.C.R.O.O. vooralsnog een utopie en zit er dus voorlopig nog niet in. De zekerheid
om na de volgende
gemeenteraadsverkiezingen
opnieuw met
de socialisten scheep te gaan is,
na de heit>el die er onder deze
laatsten is geweest
en nog
steeds voortduurt, al evenmin zeker. Daarom moest er naar een
andere en meer trefzekere strategie worden
uitgekeken.
En wat dacht je wei.

De Croo al te hoge stemmenaantal bij de voorbije
gemeenteraadsverkiezingen dankt aan zijn
sociaal dienstbetoon inzake pensioenen, departement
waar hij

trouvifens is
tewerkgestekl.
Het mes van Herman snijdt dus
eens te meer langs beide kanten:
Hij kan naar willekeur onder de
duiven van burgemeester
Tortelboom schieten met de eraan verbonden en zeker niet te versmaden stemmenwinst in 1982, maar,
wat meer is: Als -baas' van burgemeester
Tortelboom op het
departement
van
penskyenen
kan hij via deze weg ook het
voortbestaan
van de Brakelse
D.EC.R.O.O.-BSP-koalitie
veilig
stellen.
Dat deze regering liet vrijwel niet
tot aan de
gemeenteraadsverkiezingen van 1982 zei volhouden
weet inmkidels reeds iedereen.
Ook dat kan voor De Croo geen
noemenswaardige
moeilijkheden
met zich brengen.
Uit zijn willekeurige en kant noch
wal rakende
benoemingspolitiek
op Nationale Opvoeding
kunnen
we wel aflekJen dat hij er wel zal
voor zorgen op de dienst pensioenen een -veilige' vriend aan
een top-benoeming te helpen om
zich akius voor de toekomst van
de gedweeë medewerking
van
Wilfried Tortelboom te verzekeren. Of...zoals Mijnheer
Pastoor
uit de 'Paradijsvogels- zei: 'Gouvemer, c'est prévoirh
Frans Van Nieuwenhova
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LIMBURG

Urbaan verliest wei even
zijn engelengeduld

IflUHDCe

pen (daar twijfelen we overigens niet
aan) dat hij verder dit opbouwend
werk als gemeenteraadslid zal blijven verrichten! (J.P.SJ

De gemeenteraad te Sint-Truiden behandelde op 28 april jl. 33 punten
( - f 3 extrapunten van de oppositie).
Zoals altijd werd er heel wat heen en
weer gepraat zodat de openbare vergadering onder een eerder magere
publieke belangstelling tot na middernacht duurde.
Onze aandacht gaat hier uitsluitend
naar de belangrijkste gesprekstema's, die we hieronder proberen toe
te lichten.
Waterzuiveringsstation
Dat de gemeente meer last heeft met
water dan oliesjeiks met petroleum,
heeft de lezeKes) reeds meermaals in
dit weekblad kunnen vaststellen.
We kunnen enkel met zekerheid
neerschrijven dat het water steeds
naar de zee vloeit Voor de rest dient
men zeer voorzichtig te zijn als men
een poging doet om het waterbeleid
in Sint-Truiden uit de doeken te doen.
We denken hier op de eerste plaats
aan de verschillende tarieven, die de
stadsheren aan hun inwoners voorschotelen. De mensen van de stad
betalen immers minder voor hun
drinkwater dan die van de deelgemeenten. Vervolgens zijn er dan nog
de aansluitingskosten op de riolering
en de stadswaterleiding. De prijzen
zullen de mensen zeker niet doen watertanden. Naar onze mening is de
stadsverantwoordelijke
voor
de
kostprijsberekening dringend aan
een vervolmakingskursus toe.
Op deze zitting werd echter de inplanting van een waterzuiveringsstation te Runkeien besproken. Schepen
de Borman legde de raadsleden een
vlekkeloos dossier voor en gaf hierover een uiteenzetting die vriend en
tegenstander voldoening schonk. De
technische biezonderheden gaan we
de lezeKes) besparen. Wel delen we
mede dat het hier gaat over een
projekt, waarvan de aanleg wordt gepland over een periode van 5 jaar en
waarvan de kostprijs wordt geraamd
tussen 500 en 600 miljoen. De bouw
van het station zal voor 105 Lh. betoelaagd worden door de staat De
exploitatiekosten worden tussen de
8 en 10 miljoen per jaar geschat V U raadslid Urbaan Driljeux merkte op
dat er in het centrum van Sint-Truiden belangrijke vervuilers van waterlopen zijn en vroeg dat deze zouden
opgespoord worden door het nemen
van stalen.
Politieagenten
Op 3 maart jl. werden er door de raad
meerdere betrekkingen voor politieagent open verklaard. Deze beslissing werd echter door de provincie
geschorst omdat er geen melding
werd gemaakt van het aantal te bege-

ven betrekkingen noch van het aanleggen van een wervingsreserve.
Burgemeester Jef Cleeren, die de zoveelste stommiteit van zijn werkploeg niet kon verdoezelen, vroeg
bijgevolg de raadsbesllssing van 3
maart '80 in te trekken en over te
gaan tot het open verklaren van 10
betrekkingen. Urbaan, die zeer gevoelig is wanneer hij oneerlijkheid
ruikt, verloor haast zijn benijdenswaardige kalmte en viel scherp uit tegen de vriendjespolitiek van het
CVP-bestuur. Hij eiste dat er een vergelijkend eksamen zou afgenomen
worden. Hij betreurde het ten zeerste
dat meerdere geslaagden van het vorig eksamen nog niet benoemd werden, terwijl anderen die minder goed
geklasseerd waren wel werden aangesteld. Hij beschuldigde het schepenkollege ronduit van korruptie en
manipulatie. De burgemeester deed
alsof hij het begrip «vergelijkingseksamen» niet begreep om zo van een
niet aflatende Driljeux af te geraken.
Verkeersproblemen
Dit punt werd o.a. op verzoek van de
oppositie aan de agenda toegevoegd.
Urbaan toonde hier weer eens dat
het verkeer, dat letterlijk en figuurijk
in de knoop zit, hem zeer nauw aan
het hart ligt Iedereen weet dat de
stad op verkeersgebied (en op welk
gebied feitelijk niet?) zwaar ziek is.
Op sommige uren is het haast onmogelijk met de wagen de stad te doorkruisen. Urbaan herinnerde het schepenkollege aan haar belofte en vroeg
wanneer dit punt eindelijk eens op de
agenda zou gebracht worden. Schepen Ruppol beweerde dat de studie
i.v.m. de verkeersproblemen klaar is
en dat er weldra kopieën van de plannen aan de fraktievoorzitters zullen
bezorgd worden.
M o e d i g raadslid
Tot slot maken we heel even van de
gelegenheid gebruik de enorme verdiensten van ons enig VU-raadslid te
onderlijnen. De tussenkomsten van
U. Driljeux blijven opvallen omdat ze
getuigen van dossierkennis en sereniteit Hij is er de man niet voor om
slagen onder de gordel te geven en
sensatie vlucht hij als de pest Dit is
dan ook de reden waarom hij wat
minder opvalt Wij stellen ons echter
terecht de vraag waar hij de tijd, de
moed en vooral het geduld blijft halen om telkens weer die saaie dossiers in te kijken en te bestuderen.
Door zijn onvoorstelbare werkkracht
zijn wij soms haast vergeten dat hij
er in de gemeenteraad praktisch alleen voorstaat Wij van onze kant blijven rotsvast geloven in zijn manier
van aanpakken. Wij zijn fier dat wij
Urbaan in ons midden hebben en ho-

JMa

MEI
26 BEVERLO: Viswedstrijd, Oosthamsesteenweg 129.
Inschrijvingen aan de vijver vanaf 12 u. tot 13 u. 30.

HONING DERI

MATRASSEN!

Presenteert U alles rechtstreeks
van fabriek naar «erbruiker, gratis afgeleverd.

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

.BEDDEN

^^^^^^

DONSDEKENS
LATTENBODEMS

v:

OPGELET!! ^
ALLES SLAAT
WEER OP!!
EN WIJ... DELEN
NOG GESCHENKEN UIT!!!
Maar u moet minstens eens naar de toonzaal in de fabriek
komen om te weten
— Hoe men aan een lattenbodem (2 pers.) komt
voor slechts
L5 OO F
— Hoe men aan een twree persoons modern
lux-bed (zonder ressort) komt voor slechts
1000 F.
— Hoe men aan een plooibedje (1 pers. - zonder matras) komt voor slechts 250 F.
ENZ. ENZ. ENZ. HET IS ONGELOOFLUKÜ!
En bovenop, zult U weten tioe men aan een GRATIS Palingfeestmaal komt

JA

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

U MOET HET ZIEN OM
GALGENBERG 52 HET TE KUNNEN GELOVEN
9290 BERLARE
Op 200 m van de Ri)kssschool
Besteldienst Kurth
Tel 052-42.34.00

fabriek open dageli)ks van
8 - 12 u en van 14-19 u
Zaterdag doorlopend open 8 Zondag gesloten
Ingang langs de fabriek

Meubelen «TER SCHOOTE»
TONY WATERSCHOOT
A m b a c h t e l i j k e r e p r o d u k t i e v a n o u d e s t i j l m e u b e l e n , uit e i g e n
atelier, rechtstreeks n a a r verbruiker.
V e r d e l e r v a n JEAN ROCHE, DE SEDE, POLTRONA FRAU,
J. GEEREBAERDT, CONSTABLE, GORDOVIL, enz...
M e u b e l e n op m a a t . Eigen o n t w e r p .

Naar Lechtal - Tirol
Met het Vlaams Verbond van Neutrale Ziekenfondsen voor
een lO-daagse natuurvakantie met luxe-autocar n a a r het
Lechtal-Tirol.
Vertrekdata:
4 juli tot en met 13 juli
11 juli tot en met 20 juli
18 juli tot en met 27 juli
1 aug. tot en met 10 aug.
Prijs: 9300 fr. alles inbegrepen: ongevallenverzekering,
middagmaal van iste dag tot en met middag laatste dag,
overnachtingen onderweg, alle uitstappen, Tiroler-avond,
ingang kasteel, lift, ter plaatse eten è, la carte, keuze uit 25
gerechten.
Inschrijvingsformulieren: naam, geb.-datum, volledig
adres

schrijft in voor de reis van

pj
^j:

:;:::::3i
-s

E e g e n e 105
(Stwg Wetteren-Dendermonde)
9328 S C H O O N A A R D E
Tel. 052-42.21.56

zal begeleid zijn door
Te sturen naar, of inlichtingen te vragen aan: V.Z.W^. Medische en Sociale Werken van het V.V.Ni, Hopmarkt 36,
Bus 3, 9300 Aalst (Tel. 053-77.22.24j
Rek. nr. 393-0031363-24. Niet-leden eveneens welkom.

DONDERDAG sluitingsdag.
Ook open tijdens weekends.

lAdv. 130)
(Adv 129)
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VU-evaluatietweedaagse te Groot-Menen
Het was reeds eerder opgenomen in het jaarprogramma voor 1980 van de V U
Groot-Menen om dit jaar even stil te staan en een balans op te maken van wat
we goed gedaan hadden en wat kon verbeterd worden
O p 8 en 9 mei II. was het zover
Onder leiding van Herman Van Vlaardingen van het Dosfel instituut WestVlaanderen heeft de Volksunie-Menen zich twee avonden teruggetrokken in
het Kultureel Centrum te Lauwe voor haar evaluatie-konklaaf. De opkomst was
zeer goed (boven de verwachtingen van het bestuur) en de deelneming aan de
diskusstes was uitstekend.
De nood aan goede informatie-doorstroming werd door veel sprekers beklemtoond
Voor de jeugd w e r d o a aangedrongen om een jeugdherberg in Menen
op te nchten Dit is geen overbodig
fantazietje, omdat het sport- en kultuurcentrum 't Ghelandt op volle toeren draait, en er daardoor veel jonge
(ook buitenlandse) gasten in Menen
vertoeven en er een onderkomen zien
te vinden

Over de struktuurplanning werden volgende pnoritaire aktiepunten gesteld
— Aanpak van verkeers- en parkeerproblemen in de stad
— Sanenng Wijk Barakken, waarvoor
reeds BPA opgesteld is
— Sanenng Kortnjksestraat Menen
waarvoor een voorontwerp en BPA
klaar is
— Differentienng van woningbouw,
waarvoor reeds een aantal verkavelingen in aanleg zijn

Dank zij de V U w e r d in het O C M W
o a een dienst warme maaltijden gestart die, een onverhoopt sukses k e n t
Door de raad w e r d evenwel aangedrongen om ook het probleem van kinderopvang (zogenaamde kinderparkeergelegenheid) niet uit het oog te
verliezen Het is maar een (zeer) kleine
en onvolledige greep uit de suggesties
en aktiepunten die in de twee evaluatie-avonden zijn naar voren gekomen
Opmerkelijk was de grote en akbeve
inbreng van VUJO-Menen, ( V U J O
had er zelfs een speciale voorbereidende vergadenng aan gewijd proficiat O en de positieve ingesteldheid
waann de hele evaluatie verliep
Uit deze twee avonden heeft iedereen
geleerd, en de voorzitter heeft in zijn
slotwoord beloofd alle naar voor gebrachte punten ernstig te onderzoeken en dingen te veranderen die moeten anders aangepakt worden

OCMW-Brugge
Pull-time betrekking van ADJUNKT-GENEESHEER te begeven in de afdeling gynekologieverloskunde van het Algemeen
Ziekenhuis St.-Jan te Brugge.
Vereiste voorwaardeni
1 Lichamehjk geschikt zijn
2 Van goed zedehjk gedrag zijn
3 In het bezit zijn van het diploma van doctor in de geneeskunde
4 In het bezit zijn van bewijzen
van specializatie in de gynekologie-verloskunde (erkenning)
5 Verphchting metterwoon te
Brugge gevestigd zijn 1 jaar na
het einde van de proefperiode
van 3 jaar
De aanvragen, vergezeld met de
bewijsstukken van specializatie
en van erkenning en een afschrift van diploma en curriculum vitae, zullen moeten ingediend worden tegen 23 juni 1980
aan de heer voorzitter van het
Openbaar Centrum voor Maat-

Feestzalen

Otetiseweg 41 Westerto
(Voortknpel) tel 014 2 1 3 6 9 6

HOF VAN ARAGON

Vrang pnjzen voor iiw
feestnienu s

A n g o n s t r n a t 6 Lier

Specialiteiten

Tel 031 80 1568

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomijs

Wiifried BLANCQUAERT

Beilestr.uit 49
1970 HEKFLGEM
f iit n ^1 Hl 1 it sp(. ( Uiiin tt a is
W o f fisfJ K) ( f i <Jon(.k r(i.i(] q( slott n
M t mtJ K) O nsd KJ vrijd K) V in if 1 ^ L
Z iU. rei K) ( n /unci H) V tn jf s nuci
d ïqs

Tel 053 66 87 40

KREKELHOF

FEESTZAAL
<< E D E L W E I S S ..

Drankhuis met sfeer

Vosseniberg 13 1981 V O S S E M
Tel 02/767 45 76
Alle feestelijkheden
M o g e l i j k h e i d tot huren van
bestekken

Brusselbaan 11 G O O I K
Tel 054/33 48 57
Uw tweede thuis'

Spijshuis Béarnaise
VISRESTAURANT
Verzorgde keuken
Proef onze specialiteiten
ZAAL VOOR
FEESTMAALTIJDEN
E. DUYSTERS MINNAERT
de Smet de Naeyerlaan 86
8370 Blankenberge Tel 050-41 30 70
41 36 54

VOEDING «DE POLDER»
Poldtrstr 1 11 12
8458 Oostduinkerke

Vtrzorgde keuken
Demokratiscl''e pnjzen
Uitgelezen dien<;tbetoon

Herberg "t STAMPKOT
SL Mana-Latem Z W A L M
Boerenbrood - Hesp Kaas
Tel 055 49 94 76

Dmsd gestoten
Vroeger uitbater Zwalmlandia

Scliil(l( iMr 1 It 33
2000 Anlwc ipc n
Tl I 031 37 45 72

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Tafelhouder Specialiteit gerookte vis
S c h o o l s t r a a t 52
Kapelle op den Bos
Tel 0 1 5 / 7 1 1 9 4 0
Feestbespreking op n i a a n d i g dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten

[)ot[)spl(ii

H( iisdcn Limburg

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplein 5 Brakel

Lokaal Volksunie
Gontrode Hoirweg 49
9230 Melle

Tel 055/42 4107
Fee stzaat v o ü ' itlf^
gpipgpniiüden

Tel 091 3006 53

Drink

en eethuis

« WALTRA »
Arduinkaa. 2 (bi) KVS)
1000 Brussel
Tel 0 2 / 2 1 9 5 2 12
De vier troeven vnn de Wiltr i
/ Vinnts in l h irt vm Brussel
2 Je k m er illiid p irkercn
3 Je kn/gt er illifd wil Ie tien
4 De f)r i^ei' zifn soci nl

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

^ménÊHKr

I V ^ ^ P ^

WIJNIMPORT HERMAN
M, IK nsi, I it 37G V \ / t V E L G E M
Tel 050/41 2922

Bordeaux en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder
Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vnzn 10 tot 13 uur

Restaurant - snack tea room
pvba SELS
ome Ro na)

Tel 0 3 1 / 3 6 3 1 9 2

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

DM
Duitse
ten

IMPORT
voedingsspecialitei-

Bouillonpasta s
ossestaartsoep goulachesoep
lagerssoep
keukenkruiden
en
specerijen
bchapenstraat 43 2200 Borger
hout Tel 031/36 00 45

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel 052/21 1606

Algemene voeding bieren wijnen likeuren Rechtstreeks mvoer Duitse
en Franse vvijnea

#rt ^almgtmi^
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
J A N PAUWELSDE BRAUWER
Oe familiezaak met traditie

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

2152 Wech«ld*rzand«
Dagmenu van 12 tot t 4 u .
Extra zondagmenu.
Tel 031/2tX>7.t2
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9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Pauwelyn- Duquesne

Café «'t Leeuwke»
Kruittorenwal 2
3690 BREE
Tel 011-463451

W u l v e n n g e m s l r a a t 18
8486 B E A U V O O R D E

Uitsluitend
Vlaamse bieren

Mevrouw

(üaatfjof i e 2Cei>cr

Cafe-Restaurant

D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel 0 1 5 - 7 1 1 5 4 9

031/818841

Turnhoutsebaan 288 290
2200 Borgerhout (naast

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

P A L M H O F

Jonge vrouw zoekt werk als
huishoudster of verkoopster omgeving Leuven - kontakt via
oud-senator Van Haegendoren
016/2Z45.45.
M188

Maak ook 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

Kc^srK{< L n w e g 38
??G0 N j l i n
Tel

Restaurant

fé

C i f o VU l o k i i l

Kattestraat 20, AALST

Steeds welkom in

Bissegem. eerste vnjdag 20 - 21 u
-Leopold», Stationsstraat 23
Marke 2de en 4de zaterdag 1 0 - 1 1 u
Olympiadeplem 14

A I 1 ( nu 1 V in ilk f( ( st( n
Ook v( I lun in(] V in t iff lq( 11( f

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Kortrijk iedere maandag 1 7 u 3 0 20 u «1302», Burg Reynaertstraat 9

DE OUDE KRING

Elie Van Laere Marcoll.-i N.TCssens

UW KOFFIEHUIS

Arr verantw W Vandevijvere ism
gew volksvert L Vansteenkiste en senator Capoen en plaatselijke mandatanssen

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

CORTIIALS

UNDENHOVE

VU-dienstbetoon
te Kortrijk

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'-pjei 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
T e l 0 9 1 67 57 12

Alle d.igeii verse mossele»

(Adv. 123)

Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR- EETHUIS
INGRID

schappelijk Welzijn, Karthujzennnenstraat 4, 8000 Brugge

•d.)

tel 0 5 8 / 2 9 9 4 91
Gestoten vrijdag betiah/a^.

Maanciag gesloten

J
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WIJ IM D€ I^OLK^Um^
FILMTHEATERS

BRABANT

Jaak VAN DUCK

studio
MEI

WEEK VAN 23 TOT 29/5/80

TERVUREN
1500
J u n g l e Book
Film van Walt Disney

Kt
31

Zondag 1800
Pinkstennaandag 1500
The love B u g
Film van Walt Disney

Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valerius De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
tel 053/217138

Tel 011-534252

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

ST.-KATHERINA-LOMBEEK. Kampioenenbal van sportklub
Sparta Den Bosch In het parochiecentrum S t ^ o z e f , Dahlialaan
O m 19 u 30
V O S S E M . v u - b a l met orkest The Spacelights O m 20 u in zaal
Edelweiss

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

Kt

TIENEN
Vnjdag en zaterdag 2000
zondag en maandag 1500, 2000,
dins-, woens- en donderdag
2000
Gejaagd d o o r de wind
Film van Selznich
met Clark Gable, Vivien Leigh,
Leslie Howard,
Olivia de Havilland

WEST-VLMNDEREN
flL€t1D<
MEI
30 KORTRIJK
Toespraak door volksvertegenwoordiger Hugo
Schiltz over -Vlaanderen morgen» O m 20 u in lokaal 1302, Burg
Reynaertstraat 9 te Kortnjk
MARKE: VU-uitstap naar Boknjk Vertrek om 8 u 45 op het
Dorpsplein Terug thuis omstreeks 21 uur Prijs volw 320 fr, kinderen tot 14 jaar 260 fr Inschnjven bij bestuursleden

JUNI
6 lEPER Vlaamse Vrouwen leper jaarlijks etentje om 20 uur in het
Jeugdstadion 250 fr p e r persoon inschrijven op het sekretanaat

Nieuws uit Brugge - Torhout
In memoriam
Rutger Demonie

LEUVEN 1
9de en laatste week 1545 K t
De Witte van SIchem
Film van Robbe De Hert
met Ene Clerckx
2200
Knt
D i e Ehe d e r M a r i a B r a u n
Film van 'R Werner Fassbinder
met Hanna Schygulla,
Klaus Lowisch - Ivan Desny
2400
Knt
La D é r o b a d e
Film van Daniel Duval
met Miou-Miou
en Mana Schneider

1330,

1945
K.t
S t a r Trek
Film van Robert Wise
met William Schatner
(kapitein Kirk),
Leonard Nimoy (Mr Spock)

LEUVEN 2
Tweede week 1 7 0 0 , 2 2 1 5 K t
Yanks
Film van John Schlesinger
1400, 1930
Kt
Tess
Film van Roman Polanski

Nog geen 53 jaar oud is te Turnhout
Rutger Demonie overleden. Als drukker werkzaam in de Kempen maar
door vele familie- en vnendenbanden
met Brugge verbonden, gaf hij schier
al z'n vnje tijd aan onze Vlaamsnationale strijd Zowel de Blauvi/voetvendels, de AB-kemen als de Volksunie zullen een vung medestander en
propagandist moeten missen Vele
goede vnenden, en vooral het gezin
Etienne Demonie te Brugge, denken
met weemoed terug aan de uren die zij
in het gezelschap van Rutger-Demonie
mochten meemaken

Brugse
Gemeentebeleid
halfweg
O p zat 31 mei, met aanvang om 9 u 30
en met einde rond 17 u, geeft de V U CD-fraktie van de Brugse gemeenteraad aan de VU-leden de kans om een
dialoogdag op het tema 'gemeentebeleid halfweg een tenigblik, een visie op
de toekomst' mee te maken
Deze samenkomst gaat door in het
stedelijk domein «Zeventorentjes»,
Canadanng, te
Assebroek-Brugge
's Middags is er een broodmaaltijd

voorzien Deelnemers worden wel verzocht vooraf in te schnjven vóór 27
mei a s op het adres VU-CD-frakbe,
Moerkerkestraat 62 a, Brugge De
deelnameprijs bedraagt 140fr
Deze dialoogdag wordt georganizeerd
in samenwerking met het Dosfel-insttuut

Data
gemeenteraadszittingen
Eerstvolgende samenkomst van de
gemeenteraad op dinsdag 3 juni (en
dus met op 27 mei), laatste zitting voor
de zomervakantie op dinsdag 1 juli (en
dus met op 24 juni)

150 jaar
Vlaamse strijd
te Groot-Damme
Ter gelegenheid van een tentoonstelling opgezet door de Kulturele Raad
pakten de VI nat verenigingen uit
Damme uit met een stand «150 jaar
Vlaamse stnjd» Een initiatief waar men
met naèst kon kijken Tevens een voorbeeld dat navolging verdient (al was
het maar om eens te lezen wat Manu
Ruys 33 jaar geleden o m in «Vive Ie
Geux> heeft neergepend O

Zesde week

030

3538 HOUTHALENHELCHTEREN

Marcel VAN den BULCKE

31

1745,

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

Kt

Vnjdag, zaterdag, zondag, maandag, woensdag en donderdag
2030
Kt
La c a g e a u x f o l i e s
Film van Edouard Molinaro
Pinkstermaandag 1800
Dinsdag 2030
Een d o l l e k a m p
met Ryan O'Neal
en Barbra Streisand

Verzekenngsraadgever
Grote Baan 435

31 KORTENBERG Vujo Optreden van Ed Kooyman en Herman Van
Haeren met het vooroptreden van De Lekse O m 20 u in de gemeentelijke jongensschool van Kortenberg Toegangskaarten
60 f r
31

Zondag

flflnecuoLcn

Verzekenngen - Hypoteken

Knt
Disco Festival
summer night fever
Met Olivia Pascal

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag,
zondag, maandag.
woensdag 15
The love B u g
Film van Walt Disney
Vnjdag, zaterdag, zondag 2 0 3 0
Maandag, woensdag 18
Two Missionaris
Film van Franco Rossi
met Terence Hill en Bud Spencer
Zaterdag, zondag 1730
Maan- dins-, woensdag 2030
Apocalypse now
Film van Francis Ford Coppola
met Marlon Brando,
Robert Duval, Martin Sheen

Vic Anciaux naar Wervik
O p zondag 13 juli, organizeert de Wervikse Dosfelknng een elf-juliherdenking Als gastspreker konden w e niemand minder dan nationaal VU-voorzitter Vic Anciaux bereid vinden om
naar Wervik te komen i Dat zijn komst
een stimulans moet zijn om de elf-julivienng te doen slagen, staat buiten kijf
V I C IS bij ons met meer onbekend sinds
de betoging van verleden jaar voor
een Vlaamse school in Komen en tegen de Waalse autoweg Pecq-Armentières die Wervik moet afzonderen van
Vlaanderen Deze vienng gaat door in
•'t Kapittel» Ooievaarstraat te Wervik
Buiten V I C Anciaux w e r d er nog beroep gedaan op verschillende groepenngen om onze nationale feestdag te
omkaderen Zij die met kunnen komen
gaan zeker iets missen'

Dossier
Pecq-Armentières
Het VU-dossier over deze Waalse
spookweg op Vlaamse grond, is prak-

tisch voltooid op enkele details na Ten
laatste binnen twee weken zal er worden gezorgd voor de verspreiding in
de meer dan 6 000 bussen van WervikGeluwe Dat dit een lange voorbereiding vereiste, hoeft geen betoog Wij
verzekeren u dat het een degelijk
werkstuk is, de moeite waard de nodige tijd eraan te besteden om het te
doorlezen'

Vervuiling Franse
Elektrische centrale
Zoals elke Wervikaan w e e t stuurden
de VU-jongeren van Wervik een open
bnef aan de Westvlaamse goeverneur
om de vervulling van de Franse Elektrische centrale vanuit het Franse Komen aan te klagen Daar Wervik op
55 km van Brugge ligt kregen de V U jongeren slechts na een dikke maand
antwoord er wordt een onderzoek ingesteld Dank u'

>

Wurmstraat 7
StEIDINGE
tel 091/57 3146

U zoekt een goede drukker?
Iedereen kiest

J A N TRUYEN
Waarom u dan niet?
Stationsstraat 58 2440 GEEL
Tel. 014-58.85.81.
* Alle dag- en weekbladen.

VUJO definitief van
start te Izegem
VUJO-lzegem is definitief van start
gegaan. Er zijn allerlei aktiviteiten gepland. Er wordt geregeld vergaderd
en de plannen en ideeën borrelen op.
VUJO-lzegem blijft niet bij de pakken
zitten en fiaakt al onmiddellijk in op
de aktualiteit Hieronder volgt de
tekst van een dubbele motie.
Binnenland
VUJO-lzegem neemt na lezing van het
regeerakkoord (verschenen in de
vorm van een advertente van de SP in
«De Morgen» van 12 m a 1980) volgend standpunt in
Wat betreft het fiskale en financiële
luik stellen w e vast dat de 12,5 miljard
belastingvermindenngen (onder druk
van de liberalen) ruimschoots gekompenseerd worden door een verhoging
van de indirekte belastingen Z o zal o a
de marganne 10 % duurder worden
Daarnaast zal ook de alkoholpnjs na
de vakantie verhoogd worden Andere
produkten zullen volgen
Dat het verlagen van de direkte belastingen een positief feit kan zijn, kan
waar zijn Het verhogen van de indirekte belastingen valt echter met goed te
keuren daar iedereen (om het even
hoeveel hij/zij verdient) dan in dezelfde mate getroffen w o r d t Dit kunnen
WIJ met dulden'
Het luik van de staatsfiervorming is zo
mogelijk nog slechter In het akkoord
zijn geen afdoende waarborgen voor
Brussel voorzien De hoofdstedelijke
grenzen blijven onbepaald D e zes
randgemeenten, Voeren en Ronse zijn
onbetwistbaar Vlaams gebied Toch
worden ze onder nationale voogdij geplaatst Financieel krijgen w e in realiteit
slechts een bevoegdheid over 10 %
van de statsbegroting zodat zeker nog
met gesproken kan worden van een financiële autonomie
W I J kunnen ons dan ook geenszins
achter dit regeerakkoord scharen en
hopen dat de Volksunie een krachtige
maar opbouwende oppositie zal voeren Dat ze daarbij in de oppositie al-

— Jongeman uit Mechelen legerdienst
volbracht
volledig
tweetalig en goede kennis van
het Engels zoekt dnngend een
betrekking in de omgeving Mechelen - Brussel - Antwerpen Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger
Joos Somers Liersesteenweg
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver
of telefonisch op het nummer
015-21 7900 - referentienummer
2027
(N 187)

leen zal staan mag en zal geen hinder
zijn want ze mag zich gesteund voelen
door een groot deel van de Vlaamse
bevolking

De moord op pater
Voordeckers
Met ontzetting nam VUJO-lzegem verleden week kennis van de moord op
pater Voordeckers uit Turnhout Hij
was een voorvechter van de verdrukten en rechtelozen uit zijn parochie
Deze verdrukten worden een loon uitbetaald van 30 tot 80 frank per dag
waar het minimumloon in Guatemala
150 frank bedraagt
Als jongerenleden van een rechtvaardigheidsparbj die sociaal vooruitstrevend wil zijn, menen wij iedereen te
moeten steunen die opkomt voor verdrukten W e keuren dan ook de terreurakte tegen pater Voordeckers af
Bij de Guatemaalse regenng en de
Guatemaalse ambassadeur te België,
Arturo Fajardo-Maldonado, dnngen
w e aan op
1 een ernstig onderzoek naar de omstandigheden en de daders van de
moord op pater Voordeckers op 12
mei laatstleden,
2 een ernstig anti-terreurbeleid,
3 een ernstige poging tot het menswaardiger maken van het lot van de
Guatemaalse bevolking
Aan de Belgische regenng en speciaal
aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking
vragen w e
1 dat ZIJ zich grondig inlichten over de
omstandigheden waann onze landgenoot de dood vond,
2 dat ZIJ aandnngen op een ernstig onderzoek naar de daders van de moord,
3 dat ZIJ, de ontwikkelingshulp die verstrekt wordt aan Guatemala grondig
onderzoeken zodat de hulp bij de echte noodlijdenden terecht k o m t

Beilegemse stem
in Kortrijks OCMW
Nu Guido Verreth in de plaats van Lut
Van Landuyt in de gemeenteraad zetelt wordt zijn vrijgekomen plaats in
het O C M W ingenomen door Lieven
Duprez uit Bellegem
Voor onze kleine afdeling komt er,
naast ons gemeenteraadslid Magda
Verbeke, nu ook nog een OCMW-lid
bij Alvast een stimulans om verder
hard te werken binnen onze afdeling
Lieven Duprez kennende, heeft het
weinig zin van hem een grote inzet te
vragen Wij weten dat hij het goed zal
doen Maar wij danken hem voor het
reeds gepresteerde werk in onze afdeling en in het arrondissement en wensen hem proficiat met zijn benoeming
als OCMW-hd
G Verleye, voorzitter

WIJ 11
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Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij
Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053-2122 48

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

Boetfïonölel

BLOEMEN . E R I K A .

fV,

Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tet 031-880160

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
SCHALUIN 74 AARSCHOT
Tel 016-569334

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

V A N DER CRUYS

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

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

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

Alle bloemen en planten.
Korting van 10 % voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groepermgen.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij .-de Gopaert-,
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel 053-7032,19.

De prijsbreker

.GISELE>
Jonge mode

van het goede meubel

Dames - Heren - Kinderen

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.

Hogeweg 92-94
9440 EREMBODEGEM

O p e n van 10 tot 19 u 30

Tel. 053-21.63.47.

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

Zondag en maandag gesloten

DE CRAEN R O M pvba

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71 12.40

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 70 39

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Dames-, heren- en kinderkleding.

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

STUDIO
DANN

te Niel.
Antwerpstraat 164-177

02-428.69.84

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen.
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52
alle moderne meubelen.
Tel 031-88 13 16
Meer
dan 3 0 0 0 m 2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

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

NV Reinigingswerken
PEETERMANS
Onderhoud en restauratie
gebouwen.
Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel 031-53 9530 en 53 75 75

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
<DEN DUVEL>BAN^ELINDEWEG 1
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrale
verwarming • Houtkachels • Inbouw
openhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers.

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

I D E L - Tel 0 1 1 - 5 3 4 3 4 9
Gelegenheidsgrofiek: Huwelijk - Geboorte • Zelfklevende plakband en
etiketten. Houten drukletters - Reklaiiie-kalenders.

FRANSSENS OPTIEK:
Silhouette
Marwitz
Rodenstock
Herentalsebaan 340
Deurne-Z - Tel 21 0 8 9 6
Kerkstraat 44 - A n t w e r p e n
Tel 3565 75

B -I- M
Bouwpromotoren en
dak timmerwerken.
Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053-6689 73

<
Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH

SCHILDER-BEHANGWERKEN

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel. 031-8811.19

en VLOERBEKLEDINGEN

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 Z O N E N
K e r k w e g 8. 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054-33 3756

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

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

- handtassen
regenschermen

ETN. BERT
Assesteenweg 117. TERNAT
T e l 02-5821312

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

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

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N

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

Chazallaan 83
1030 Brussel CSchaarbeek)

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

Tel. 011/53.50.40

Begrafenissen - Krematies

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

Pannestraat 2 1 1 ,
8480 VEURNE
Tel 058-31 1909

'GALERIJ c ï

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-49 35 07

GALERIJ DE KEIZER
kleinmeubelen
geschenkartil<elen

Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie
Zaakvoerder Staf Kiesekoms

Keizerstraat 2
TERNAT
Tel.: 02-582.2222

Voor Uw verlof aan zee.
Moderne villa's, appartementen en studio's te huur.
Vraag gratis katalogus met foto's.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

West Littoral
Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel 058-51 26 29 (woensdag gesloten)

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

VERVOER-VERHUIZINGEN

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 tot 50 m3

Aalsterse Glazenwasserij

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel 02-2681402

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman
Rollebeekstraat 45,
1000 Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.0318
Aankoop en verkoop van Hollandse.
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 18de eeuw.
Kunstvoorwerpen.

>
LEON KESTELOOTVERMEYLEN

OOSTDUINKERKE

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen,
diverse
bonden,
planten, afzagen van bomen +
verkoop
van
openfiaardhout
aan zeer v o o r d e l i g e prijzen. Tel.
0 2 - 4 6 6 8 0 23 of 452 58 25

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Joons en andere) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS

^'^^

' Tel 053 66 73 33

Tel. bureau 053-21.72.12

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

W i j bouwen voor u sleutel o p de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6, 2100 Deurne.
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9 .
Julius De Geyterstraat 204. Antwerpen. Tel. 031/2907.87

lustrerie

mare
de vriesè

bar ruzetteiaan 56c brugge
050/35 / 4 04
baan brugge-kortrijk

Stoonwog n.jar Ninove 76
9470 DENDERLEEUW

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabeiakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel. 031-88.25.31.
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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 - Lada - Lotus

Tel. 031-4067.80
031-49 76.32

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 S O N C K GEBR.
Anderenbroek 24.
9480 Denderhoutem
Tel 053-219325

Schrijnwerkerlj K e i ^ e n s Resocub
pvba Houtbouw
Coupurestr.l.lt 13
DENDERLEEUW
Tel 053 6 6 6 7 02

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

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

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

Vloeren Open haarden

Kapellestraat 2
9300 AALST
TeL 053-21.19.30.

lel. 053-62.37.65

WIJ

»
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Direkteur G. Eskens:
MECHELEN - Bleekstraat
«De huidige jubelviering
en vooral de terugblik op de honderdvijftig jaar
'School
en internaat'
tonen aan dat onze
school in dat verleden een merkwaardige bijdrage heeft geleverd tot het
religieuze en kulturele leven, en tot de
sociale en Vlaamse
ontvoogdingsstrijd L)
Belangrijker nog dan de
ingrijpende
verbouwingen aan het Klein Seminarie en zijn naaste omgeving, is de
geestelijke evolutie geweest van de
jaren zestig, waaraan een school en
een internaat niet kunnen en niet willen ontsnappen.
Van de twee (één
voor wie niet braaf was!)
'Sorties»
per trimester ging het naar de veertiendaagse, en weldra wekelijkse terugkeer naar huis. Door de vijfdaagse
schoolweek werd het een 'week' van
maandagmorgen tot vrijdagavond; familiaal ongetwijfeld
een
winstpunt.

maar fataal voor vele parascolaire aktiviteiten in het internaat
L)
De 'Leuven-VlaamS'-storm
en de internationale studentenrevolte
van '68
lieten (hoe kan het anders?) het Klein
Seminarie niet onberoerd
en, hoe
moeilijk die periode ook is geeest,
toch overheerst er nu al een gevoelen
van nostalgie naar die te snel verzwonden droom van een samenleving
waarin de verbeelding de macht zou
overnemen. (-)
Na de woelige jaren zestig is dan een
decennium gevolgd dat ook voor het
Mechels Klein Seminarie een periode
van grotere stabiliteit
is geworden.
Maar, een probleemloze
periode is
het geenzins geweest: op onderwijsgebied ontwikkelden zich soms hoog
oplaaiende en vaak verwarde én verwarrende diskussies
over de vernieuwde strukturen voor het secundair onderwijs. Voor de vrije interna-

ten worden bovendien de problemen
(veroorzaakt door een
onrechtvaardige wetgeving) ieder jaar akuter».
De 17de en huidige direkteur, G. Eskens, heeft in zijn twaalfjarige funktie
en gedurende zowat dertig jaar als leraar, de mutatie van een niet onbelangrijke vrije school als het «Kleine
Sem» van zeer dichtbij meegemaakt
en zélf beïnvloed. Zoals reeds eerder
in « W I J . gemeld, is het Klein Seminarie te Mechelen voor Vlaams-Brabanteen groot deel van de provincie Antwerpen uitgegroeid tot een gelijkaardig bastion van Vlaamsgezindheid als
het Klein Seminarie te Roeselare dat
in dit Rodenbachjaar in de kijker staat
als «de grote Stooringhe>. Een kort
gesprek dus met schooldirekteur Eskens die de «kleine Mechelse Stooringhe» alvast de jongste dertig jaar
mee beleefde.

Mechels Klein Seminarie 150 jaar militant
in sociale en Vlaamse strijd
Twee mandementen-.
G. Eskens: -Bij de opening van de tentoonstelling "150 jaar School en Internaat» heb ik er zeer bewust op gewezen dat wij in het Klein Seminarie en in
onderwijskringén in het algemeen geen
goede redenen hebben om vandaag
over onderwijs en opvoeding té triomfalistisch te gaan doen. Ik moet toegeven dat ik een beetje heimwee heb
naar vroegere jaren. Er is vooral dat gevoelen van nostalgie naar die '68-beweging, die al te snel verzwongen droom
van een samenleving, waarin de verbeelding blijvend een sterke troef zou
zijn. Maar, natuurlijk met alleen maar
nostalgie en dromen kan je geen samenleving en geen
onderwijssysteem
stevig uitbouwen».
— Het klein seminarie van Mechelen
is nochtans toch jarenlang ietwat wereldvreemd geweest?
G. Eskens: 'Ik heb in de catalogus bij
de 150 jaar-retrospektieve
allusie gemaakt op de «Bleekstraat die lang een
stille straat met een bijna wereldvreemde sfeer was geweest, totdat in
de jaren zestig hier een ware bouwwoede losbarstte». De stedebouwkundige ingreep op onze werksfeer is ingrijpend
geweest
Terwijl achtereenvolgens
het oude
Sint-Jansgebouw,
de brouwerij,
het
klooster, de historische refter en de
keuken onder de slopershamer bezweken, zijn toch een paar waardevolle dingen ontsnapt aan deze
bouwwoede,
zoals de stemmige erekoer met de vijver en bloemen, het Hof Van Coloma
uit de achttiende eeuw, met zijn historische gevel, waardevolle traphal en zalen, het torentje van het Hof van Hoogstraten (zestiende eeuw), en de oude
bomen, hun groen en hun schaduw...
Je ziet we hebben ons aan een stukje
traditie vastgeklampt Niet alleen stedebouwkundig, maar ook wat de aard van
onze instelling t>etreft: ons Klein Seminarie IS een uitzonderlijk homogeen internaat gebleven en ook de benaming
werd — ondanks felle diskussies daaromtrent — niet gewijzigd.
Maar, dit alles betekent niet dat onze
schoolinstelling immer
wereldvreemd
zou gewerkt hebben. Wél integendeel».
— U heeft in geschriften reeds een allusie gemaakt op de merkwaardige
bijdrage tot het religieuze en kulturele
leven, en tot de sociale én Vlaamse
ontvoogdingsstrijdG. Eskens: «De voorgeschiedenis
en

het ontstaan zelf van het Klein Seminarie van Mechelen waren gesitueerd in
een bewogen en vrij verwarde periode
van onze nationale geschiedenis. Na
sen hevig touwtrekken tussen de Nederlandse koning Willem I en de kerkelijke overheid kon uiteindelijk het Seminarie nog tijdens de Hollandse Tijd, op
1 mei 1830, geopend worden. Het eigendom dat aartsbisschop prins F.A. de
Méan in 1826 opkocht van graaf Coloma, werd ter beschikking gesteld voor
het 'Seminarii
Mechliniensis
Sectio
Prior»
Meteen werd een figuur die niet meer
weg te denken valt uit de Vlaamse ontvoogdingsgeschiedenis,
namelijk JanBaptist David, de eerste retonka-leraar
Zijn vriend en kollega Pieter-Frans de
Ram was een tijdlang titularis van de
poësis, en werd in 1834 benoemd tot
rektor van de heropgerichte
Katolieke
Universiteit te Leuven.
Het Klein Seminarie heeft
mettertijd
een reputatie opgebouwd als een soort
kweekschool
(een tijdlang voor toekomstige geestelijken), voor leidende
of alleszins bezielende figuren in de
Vlaamse beweging. Ik noem bij voorbeeld de liberale flamingant Jan Van
Beers (tekstdichter voor Peter BenoiO,
Pol De Mont (bezielend studentenleider), monseigneur Van Nuffel, kardinaal Cardyn, pater Daelemans (stichter
van Scheut), Hendrik Borginon, Emiel
Van Cauwelaert, Pol Le Roy en ook
nog de voor uw lezers
welbekende
Walter Luyten...
Wereldvreemd is dit Seminarie
duidelijk zeker niet geweest».

over-

— Na het mandement van 13 oktober
1829 waarbij aartsbisschop de Méan
de oprichting van het huidige Klein
Seminarie aankondigde kwam er een
ander mandement van de Belgische
bisschoppen: dat van 1966 voor het
afzweren van een autonome Vlaamse
Leuvense universiteitG. Eskens: «D/e periode heeft ook in
ons Klein Seminarie heel wat op stelten
gezet Tot zelfs de benaming van deze
vrije school — die inmiddels een gewoon kollege was geworden en geen
opleidingscentrum voor priesters meer
— werd in vraag gesteld. Ik schaam mij
er niet voor dat ikzelf toen evenzeer
voorstander was van een benamingswijziging.
Achteraf bekeken ben ik blij dat we een
belangrijke mutatie hebben
meegemaakt maar het is het een goede zaak
dat een aantal waarden (zoals bij voorbeeld de benaming Klein Seminarie)
blijvend gerespekteerd
werden.
Ik heb een beetje heimwee naar die ingrijpende evolutieperiode van de jaren
zestig, hoewel ik ouder wordend de
dingen nogal sterk relativeer Wat mij, in
vergelijking met tien-vijftien Jaar geleden enigszins dwarszit is het hudige
soms overwoekerende zogenaamd kritisch engagement dat wel eens dienstig
IS als voorwendsel om 'het andere»
niet te moeten doen.
Wat de Vlaamse beweging
betreft
grijp ik terug naar bedenkingen uit de
tijd van Pol De Mont: 'We ijveren voor
en stevenen af op het federalisme.
Maar, quid? Om wat ermee aan te vangen... Die (politieke) vraag wordt de
weinig gesteld:
— Nu iets anders: het Mechels Klein
Seminarie is hoe dan ook een ouderwetse onderwijsinstelling gebleven;
met behoud van een homogeen internaatG. Eskens: 'Wat de
onderwijsvormen
betreft hebtien wij ons aangepast aan
bij voorbeeld de nieuwe
VSO-formule;
het onderwijs als dusdanig is dus zeker
eigentijds. Daarover mag geen misverstand ontstaan. Maar, inderdaad, wij
hebben eraan gehouden onze kleine
school (momenteel
275
leerlingen)
voor te behouden aan internisten.
Het internaat vandaag is met meer wat
het tien-twintig jaar geleden was: toen
mochten alleen de brave knapen twee
keer per trimester terugkeren naar de
familie. Ik weet dat sommige oud-leerlingen aan die scheiding echte trauma's

overgehouden hebben. Toch blijf Ik geloven in onze eigentijdse Internaatsformule; er worden biezondere
onderwijs-, opvoedings- en ontspanningsmogelijkheden geboden. Zo bij voorbeeld
hechten wij veel belang aan een lange
middagpauze en aan talrijke onderbrekingen tussen de lessen. (In een externaat tracht men de schooltijd om begrijpelijke redenen zo kort mogelijk te houden).
Ik geef grif toe dat de internaats-formule als dusdanig in diskussie mag gesteld
worden. Het heeft geen zin zo'n schoolformule «zomaar» in stand te houden.
Wel zijn er nog immer goede redenen
die pleiten vóór behoud van internaatmogelijkheden: zo bij voorbeeld de grote afstand tussen school en thuis, de
degelijke opvang van kinderen van ontwrichte gewinnen, van kinderen uit gezinnen met biezondere
moeilijkheden
(ziektes, overspannen of overleden ouders) e.d.m.
Voor sommige gezinnen kan het bestaan van internaten duidelijk nog Immer een onontbeerlijke
pedagogische
hulp betekenen.
Rijst natuurlijk allicht bij U, en zeker ook
bij mij, de vraag of de gemeenschap
ook de dure internaatskosten dient te
betalen voor die gezinnen die bij ons
hun kinderen 'plaatsen» om er als het
ware een tijdlang «van af te zijn»...
Ten slotte zal U mij wel toelaten het politiek aspekt van onze (vrije) internaten
even aan te stippen. Wij zitten diep in
geldnood. Waar we vroeger voor het
hetzelfde aantal leerlingen met 24 priester-leraars konden instaan voor opvang
en t>egeleiding tellen we nu amper nog
6 internaatverantwoordelijken...
Wij zijn
soms gedwongen tot kunst- en vliegwerk. Inmiddels stellen we vast dat de
rijksintematen (financieeO komfortabeler kunnen werken. Wij vragen met
aandrang dat deze diskriminatie tussen
vrije- en rijksintematen ten spoedigste
zou weggewerkt
worden».
(hds)

' MENSEN VAN BIJ ONS
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