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De kortste regeringskrisis sedert jaren
heeft het langste en meest vage regeerakkoord tot stand gebracht en tevens de talrijkste regering.
Moeiteloos hebben premier Martens en
zijn ploeg zowel in Kamer en Senaat het
vertrouwen gekregen. Enig entoesiasme
was evenwel in geen enkele partij te bespeuren. Een uitgebreid verslag van het
debat in de Kamer vindt U op de bladzijden
De echte parlementaire aktiviteiten kunnen nu een aanvang nemen. Ultimatums en
vervaldata van de verschillende meerderheidspartijen hypotekeren evenwel in belangrijke mate deze wetgevende arbeid.
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Het wantrouwen binnen de regering heeft
ertoe geleid dat elke partij het elektoraal
meest gevoelige dossier naar voren geschoven heeft en gebonden aan een vervaldatum. Voor de CVP is dat de uitvoering van de schoolpaktakkoorden, voor de
Vlaamse liberalen de belastingvermindering en voor de Waalse socialisten het statuut voor Brussel.
Deze koppeling van staatshervorming, fiskale wetten en onderwijs moet daarenboven voor eind juli tot een goed einde gebracht zijn.
Een ondemokratische en schandelige handelwijze!
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SCHIJNHEILIGHEID
In de CVP is er nog altijd een machtsstrijd aan de gang tussen de konservatieve Belgicistische (Tindeinans) en de
demokratische «Vlaamse(7) groep».
De eerste voert een strijd voor een
«etisch reveil» en voor het behoud van
de «kristelijke waarden». Voor hen is
dit de strijd voor de Kerk, Koning en
groot-Kapitaal. De vrouw is in hun optiek goed voor aan de haard (keuken
en kinderen). Sommigen onder hen
willen zelfs terug naar het Arxaen Régime, de periode van voor 1'^39. Dezs
konservatieve vleugel heeft rond het
jaar 1900 de Vlaanrwgezinde «Christene Volkspanij» van priester Daens gebroken en vernietigd en zo het Vlaamse volk onder de knoet gehouden. Zij
speeklen «gerxiarm» voor Lakenl
Dezelfde konservatief-Belgk^istische
groep heeft de Frontere en aktivisten
bevochten en is mede verantwoordelijk voor de onmeneelijke bk>edige repressie die na de tweede wereMooriog
op de Vlaamsgezinden kwbarstte. Zij
hebben ook het Egmontpakt gekelderd, om de massa te misleiden zogezegd voor Vlaanderen, maar in werkelijldiekJ om de Vlaam»natk>nalisten te
vernietigen of toch grote schade toe te
brengen, en dus om de fiktie: «La Belg*que est une et indivisible», langer te laten leven.
Vooriopig nog slaagt de CVP ate standenpatiij erin voor iedere maatschappelijke groep in de samenleving een
aanvaardbare en overtuigende taal te
vinden. Dit kan zo niet lang blijven duren. Er doen zk:h nu reeds op verschillende partijniveaus al ernstige innerlijke moisüijkheden voor en de mensen
worden er ZKh stilletjes ook meer van
bewust hoe zij door een zKfizelf noemende «kristelijke» partij Gn werkelijkheki een machtspartip worden beetgenomea

Het te de taak van de VU om de zaken
eens klaar en duidelijk te stellen en de
CVP-echijnheUghekl bkx>t te teggen.
LVD.W, Hove

ZANGFEEST 9
Hierbij enkele bedenkingen bij de lezsrsbrieven in verbarxi met het zangfeest
Het al dan niet zingen van «Die stem
van Suid-Afrika» op het Zartgfaest of
de IJzerbedevaart heeft niets te maken met het ai dan niet goedkeuren
van de door Z - A gevoerde (tinnenlandse) politiek
Na een weliswaar kort verbfijf ter
plaatse (ook in Transkei b v j durf l<
geen ongenuanceerd oordeel vellen
over de Z.-A polHiek Gk was recent
ook in 2^8iire).
Wat ik niet durf, durven blijkbaar beter
ingeKchten (7) wel Ik vrees dat de
t>aik-splinter legende hier wel eens kon
gelden. Vaag eerst in eigen Vtefmderland (amnestie, repressie in Voer en
Komen, miskenning Vlaamse Brusselaars en BrabarxJersJ. Een aanrader:
lees bij gelegenfieid ook iets objektiefs
over Z.-A
F.S., Antwerpen

-•_•-••.•.•_•_•

ZANGFEEST 10
Wat zijn de doorsnee Vlamingen toch
een pak onnozelaara Mijlen ver weg
van het zuiden van Afrika staan ze mekaar te b»bekvechten of «De Stem» al
of niet gezongen mag worden. In ZuidAfrika zelf weten ze van het bestaan
van die stoere Vlamingen niet eens af
en ze zouden gek opkijken ate ze hierover iets konden vernemen. En vooral
de zwarten zouden zKh een buit lachea Met zulke snuHen — want laat
ons een spa een spa noemen — te
geen larxi te bezeilen, laat staan Vlaarv
deren naar het federalisme te lekJen.
A C Aalst

WAARSCHUWING
Op 19 mei jl. ontving ik van de nv Sodefina uit Brussel een eentalig Franse
reklamefokier. OnmiddeHi^ hieb ik de
betrokken firma gewezen op de grote
onbeleefdheid die ze hiermee begaat
Vooral onder een hoofdffig: «Chez
nous Ie dient est roil» ffiij ons te de
klant koning I»).
F.CMol
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Het Akademisch Ziekenhuis Antwerpen van de
Universitaire Instelling Antwerpen werft aan (voor indiensttreding in 1980 en voor de wervingsreserve):
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Kandidatuurstelling:
D De kandidatuurstelling dient te gebeuren op het daartoe
bestemde sollicitatieformulier en persoonlijk of aangetekend overgemaakt te worden aan het Akademisch
Ziekenhuis Antwerpen - ulterIJjkopdinsdag 17]unl 1980Dlenst Personeel - Aanwerving en Beheer,
Wilri|kstraat 10, 2520 Edegem.
Dit dokument dient men aan te vragen bij deze dienst,
(eventueel tel. 031/29.11.11.,toestel 1170 of 1181 )
D De preselektleproeven zullen plaats hebben op
zaterdag 21 juni 1980 in de voormiddag.

600 fr.
380 fr.
18 fr.
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Oal, Hugoké. Robj— en Burtsens
Konfrontatie met de vier Vlaamse exposanten op
de Biënnale van Venetië.

n diploma van gegradueerde in de logopedie bezitten;
D ervaring strekt tot aant>evellng.

Opstel en samenstelling:
het komitaa van redaktaurs
OH. De Schuyteneer, Johan Artote, M. Van Uedekerke)

^M

Pebunne

2. LOGOPEDiST(E)
Algemene aanwervingsvoorwaarden:
Q De Belgische nationaliteit bezitten.
D Bij eventuele indiensttreding beschikken over:
- een bewijs van goed gedrag en zeden; - een getuigschrift waaruit blijkt dat men voldoet aan de mllltleverplichtingen.
D De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
D In het bezit zijn van het vereiste diploma of getuigschrift,
afgeleverd door een nederlandstalige inrichting opgericht, gesubsidieerd of erkend door de Staat of door een
van regeringswege samengestelde examencommissie

Wij ontvangen graag brieven vart
onze lezers, als ze ondertekend zijn.
Naamloze brieven gaan de scheurmand m, evenals scheld- en smaadbrieven. De andere publiceren wij.
naargelang er plaats beschikbaar is.
Wij 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 m een lezersbrief,
is niet noo<tzakelijk de onze.
De redaktie

Gesprek met ABW-leider

1.AUDI0L0(0)G(E)

Uitgave van het Vlaams Pars-,
Radio- en TV-Instltuut v.z.w.

Een applauske voor de moedige Belgen, die de wereldhonger van Amerika
hebben durven trotseren. Ze gaan wel
niet met trom en vlag naar ginder, maar
ja, wie durft nu nog In de wereld met
ontzag naar de Belgische vlag opzien,
die bij ons in eigen land, na 150 jaar
toch in wind en storm erg versleten Is
geraakt Wij, bewuste Vlamingen, hebben de volle overtuiging dat binnen 4
jaar onze eigen Vlaamse atleten onder
een stevige leeuwevlag zullen opstijgen in de toekonrtende Olympische
opeten.
Men schrijft nu wel in de Belgische
pers, dat we nu in een stevige schuit
zitten, maar een klein onweer kon toch
zo veel onheil en miserie t>rengen. Wij,
Vlaams-nationalteten, houden onze
ogen en oren goed open, wij wanfiopen ntet want wij t>ezitten een grote
schare mensen die maar één doel nastreven. Vlaanderen te ons land, los
van België, een eigen staat met eigen
mkidelen en geMI
Ad.K, Oostende
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D diploma van gegradueerde In de audlologie bezitten;
D en/aring In de klinische audlologie strekt tot
aanbeveling.
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akademisch
ziekenhuis
antwerpen

De PVV en haar Jonge Wachters vierden onlangs in Vlaanderen feest Alle
liberale tenoren van het arrondissement waren aanwezig.
Wij moeten de inrichters gelukwensen
met hun organizatie. Interdaad feestvieren kurwien zij. Maar wat zij niet
kunnen Is verdoezelen dat ze nog
steeds een unitaire partij zijn en helemaal geen interesse hebben voor de
Vlaamse problemen.
De splitsing van hun unitaire partij hebben zij met veel spijt moeten doorvoeren omwille van de sterke federalistische stroming; die zij spijts hun tientallen jaren verzet niet hebben kunnen
verhinderen.
Het was op die 19e april de eerste
maal dat wij persoonlijk hun paradepaard en welbespraakte volksvertegenwoordiger H. Decroo aan het
woord nnochten horen.
Ate een echte spraakwaterval, met zinnen'die soms noch onderwerp noch
gezegde hadden, bestookte hij de zaal.
Hij orakelde dat de P W de kumul zou
afschaffen, maar vertelde er niet bij dat
tijdens het ministerschap van Willy De
(DIercq de kumul tot 350.000 fr. (samengevoegd Inkomen) door de wet
van 5 januan 1976 werd ingevoerd. Dit
bedrag lag zo belachelijk laag dat er
praktisch niemand voordeel kon uithalen. Waarom hebben de liberalen toentertijd geen ernstige kumuul voorzien?
De liberalen zullen alleen In de regering
stappen, riep Decroo, wanneer er een
billijke kadastrale perekwatie wordt
doorgevoerd. Normaals vergat de eminente woordvoerder te vertellen dat
juist hun liberale minteter van Financiën
naliet in 1975 die aanpassing die voorzien was en niet meer had jslaatsgevonden sedert 1955 door te voeren.
Toen de uitvoeringsbesluiten te veel
tegenstand ondervonden Itet de weinig
moedige minister alles over aan zijn
opvolger.
De derde ete der liberalen, de afschaffing van de BTW op de investeringen,
zouden zij eveneens doordrukken. Wij
moeten aan onze frank denken riep hij
uit en onze ekonomie stimuleren, maar
hij vergat de totaal murw geprate zaal
te verklappen dat de liberale minister
van 1975 deze tijdelijk voorziene maatregel datererxi uit 1969 niet wenste af
te scfiaffen.
Dit eerste triomfalistisch gedeelte
werd pk>ts afgesk>ten, de volksredenaar hieki zijn stem in, wachtte even en
sprak dan somber ab een stationcfief

die pas een trein op fiet verkeerde
spoor het station heeft zien binnenrijden... en er Is nog de gewestvorming.
Toen schoot zijn stem terug de hoogte
In en hij nep teatraal: hoevelen interesseren zteh nog aan de gewestvorming?., nog geen vijfduizend in het
ganse land. Dat er 's anderendaags
40 000 waren te Gent kon de man, die
alleen het groepsegoïsme en de eigen
camére dienen wil, niet weten.
Hij voelt de hartslag van zijn volk niet
en verkerend in de laatste unitaire middens, zullen hij en zijn partij het nooit
weten..
N.P., Maaricedal

De progr—Iev frontvormlng
Gesprek van Ward Bosmans met VU-kamerlld
André De Beul.
•• •
•«•

Interview met Karoi Van Miert
En verder
verslag vanuit Cannes - gesprek met Jos
Heyjigen (Waterschei) - de affaire de Brogue het VKW-kongres - vervolg van Johan Anthierens'
gesprek met Hilda Saeys (weduwe van Reimond
Tollenaere, in 1942 gesneuveld aan het
Oostfront)
en zoals iedere week
de beste strips en cartoons van de Vlaamse pers
(Jan, Gal, Royer, Woody Allen, Bristow, de
Gefrustreerden, Peter van Straaten)
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Elektorale spookbeelden
De nieuwe regering kan uit de startblokken. Zonder entoesiasme, haast
koel, hebben de meerderheidspartijen
haar uitgewuifd. Maar de klassieke goede vaart-wensen konden er niet af.
Het vertrouwen tussen de regeringspartners is zoek. Dat blijkt uit het regeerakkoord dat in zijn essentiële onderdelen vaag, onduidelijk en voor allerlei tegengestelde interpretaties vatbaar is gehouden. Voor elk wat wils,
maar niet één partij die onverdeeld gelukkig kan zijn.
Ook de samenstelling van de regering
draagrt niet bij tot de opbouw van een
vertrouwen. Struktuur en bevoegdheidsverdeling zijn zelfs voor de leden
ervan sibillijns.
Dat wantrouwen tussen de partijen kan
niemand verbazen. De jongste politieke
gebeurtenissen in dit land duiden erop
dat politieke deugden als loyauteit en
eerbied voor het gegeven woord, op een
laag pitje branden. Hun plaats is ingenomen door partijpolitieke intriges,
elektorale spelletjes en paleisrevoluties.
Het spookbeeld van verkiezingen houdt
ook nu nog menige partij in de greep.
Vervaldata en ultimata rond partijpolitieke gevoeligheden zijn daarvan een logisch uitvloeisel.
Slechts luttele weken is het geleden dat

banbliksems geslingerd werden naar
koppelaars van dossiers en stellers van
prioriteiten. Vandaag stelt elke partij
zich bloot aan deze banbliksems.
De CVP wedt op het onderwijs. Haar
voorzitter stelde zonder blikken of blozen dat vóór het parlementair reces
werk moet worden gemaakt van de
schoolpaktakkoorden, ten voordele van
het katoliek onderwijs.
De partij van A. Cools zag de kans
schoon om na dit CVP-gebaar ook haar
ultimatiun te stellen: vóór midden 1981
moet Brussel over een eigen statuut beschikken of de Waalse socialisten trekken er onderuit.
Voor de Vlaamse liberalen is het zonder
meer duidelijk dat de belastingverminderingen niet op de lange baan mogen
geschoven worden. De schrik zit er bij
De Clercq en de zijnen immers dik in dat
zij wel eens zouden kunnen opdraven
voor de vereiste tweederde meerderheid
bij de staatshervorming, waarna zij
vriendelijk zouden wandelen gestuurd
worden.
De Vlaamse socialisten van hun kant
weten blijkbaar niet meer van welk hout
pijlen maken. Verbouwereerd begrijpen
zij nog steeds niet hoe zij in dergelijke
regering van Nationale Unie gesukkeld
zijn. Stilletjes hebben zij een evaluatie-

kongres aangekondigd voor eind juli en
nog stiller hebben zij Van Elewijck gevraagd te pleiten voor een verruiming
van het kultuurpakt.
Alle dossiers — staatshervorming, belastingvermindering en uitvoering van
het schoolpakt — zitten rotsvast aan mekaar geklonken. Gisteren als ondemokratisch en absurd betiteld, vandaag
een politieke must.
Al even ergerlijk is dat deze drie aan
mekaar gekoppelde dossiers binnen de
twee maanden door de parlementaire
molen moeten verrast zijn. Daarbij vergeleken is de doodversleten «karwats»
van gewezen voorzitter H. Schiltz, die na
anderhalf jaar niets doen het lef had
aan te dringen op de uitvoering van het
regeerakkoord, klein bier.
Het is daarenboven niet denkbeeldig
dat na de afhandeling van deze verwerpelijke en omvangrijke koppeling de regering Martens III vriendelijk bedankt
wordt. Wat zou betekenen dat dit- land
zal verder sukkelen met een unitaire en
paritaire staat, waarin Vlaanderen opgezadeld zit met een decentralizatie van
niet eens 6 procent van de rijksgelden
en waarin de Brusselse Vlamingen veilig weggeborgen in de diepvriezer vertoeven,
y^

icfViini fff Rcr^i
Verdeel en heers
Ook nam de voorzitter van Caritas Catholica geen blad voor
de mond om zijn verbazing te
uiten over de iul^ral^e wijze
waarmee met de persoonsgebonden materies wordt omgegaan, zodat niemand nog weet
bij welke minister hij terecht
moet.

per gemeenschappen
niet mogelijk, want het is binnen de
ziekteverzekering
dat bedisseld wordt hoe dat beleid gebeurt'
Dit is geen paragraaf uit het
programma van de Volksunie,
wel een uittreksel uit een toespraak van de voorzitter van
Caritas Catholica, gewezen minister J. De Saeger. Hoe ongelooflijk ook, tijdens het traditioneel jaarlijks overzicht van de
gezondheids- en welzijnszorg
pleitte deze man voor een splitsing van de RIZIV tussen de
twee gemeenschappen.
Dit bewijst dat men inderdaad
nooit te oud is om bij te leren,
wat ons hoopvol stemt met betrekking tot de heren partijvoorzitters L Tindemans, K.
Van Miert en W. De Clercq.

Orde van de
Vlaamse Leeuw
Over de struktuur en de bevoegdheidsverdeling van de
Vlaamse deelregeling bestaat
zelfs binnen de Vlaamse deelregeling niet de minste eensgezindheid, laat staan dat er iemand een kijk zou op hebben.
De enige die hierbij haar positie versterkt ziet, is mevr. R. De
Backer. Her en der heeft zij wat
bevoegdheden uitgestrooid en
zodanig versnipperd dat ruzies
onmogelijk lang kunnen uitblijven. Verdeel en heers!

Nooit te oud...
'Zonder eigen
RlZIV-middelen
is een eigen
gezondheidsbeleid
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De Orde van de Vlaamse
Leeuw wordt dit jaar toegekend
aan de heer J. Van Overstraeten, gewezen voorzitter van
VAB-VTB.
Met deze onderscheiding eert
men verdiensten in verband
met de sociale en kulturele ontvoogding van de Vlaamse
volksgemeenschap, prestaties
die de integratie van de Nederlanden bevorderen en akties en
initiatieven met het oog op de
uitstraling van de Nederlandse
taal en kuituur.
Voorgangers van de heer J .
Van Overstraeten zijn ir. E.
Soens, J. Deleu, G. Durnez, G.
Sevenants, prof. dr. A. Gerio en

M. Grammens. De uitreiking
vindt plaats op donderdag, 26
juni in de Stadsfeestzaal te
Aalst

Gelukkige Nothomb
In een schrijven aan mevr. 5.
Veil, voorzitster van het Europees Parlement, verklaart de
kersverse minister van Buitenlandse Zaken met spijt afscheid te moeten nemen van
deze hoge vergadering. Hij
prijst zich gelukkig om er één
jaar te hebben kunnen zetelen,
maar andere
verplichtingen
roepen hem nu eenmaal.
Daarmee gaat voor C.F. Nothomb een droom in vervulling:
de portefeuille van Buitenlandse Zaken. Het voorzitterschap
van de Kamer was hij allang
beu.
Ondertusen is wel een antwoord gevonden op de vraag
waarom deze PSC'er zo lang
heeft moeten wachten op de
verwezenlijking van zijn droom.
C.F. Nothomb is geboren onder
het teken van de Stier, vandaar
het vele geduld dat hij moest
uitoefenen.
Rijst de vraag of een slordige
kunstenaar, iet of wat snobachtig — zoals stieren volgens
kenners meestal zijn — wel geschikt is voor buitenlandse zaken.

Onbekend,
onbemind
Bij de Vlaamse liberalen heerst
er ontstemming over de opvolging van minister
Vanderpoorten in het Europees Parlement.

Vooral de jongeren van deze
partij zijn er niet mee gediend
dat de illustere onbekende Karel De Gucht, advokaat uit Lebbeke en voorganger van de huidige voorzitter van de P W - j o n geren, zomaar een mandaat cadeau k r i j g t
Voor de betrokkene zelf zal het
waarschijnlijk ook een verrassing zijn, daar hij slechts derde
plaatsvervanger was. De eerste
en de tweede plaatsvervanger
noemen evenwel De Croo en
Kempinaire en houden meer
van een ministeriële funktie.
Het ongenoegen van de P W jongeren voor het mandaat van
hun vroegere voorzitter klinkt
evenwel onbegrijpelijk, vooral
wanneer men weet dat de liberalen nu niet bepaald hun jongste ploeg in de regering hebben
afgevaardigd met Vanderpoorten, Poswick, Henrion en De
Winter. Hadden zij misschien
liever iemand als Van Audenhove opgediept om in de Eurokussens te zetelen?

nisterschap. Dat onvervindt
dan vooral de nieuwe vice-premier, H. Vanderpoorten. Tijdens
de eerste dagen van het kamer-»
debat zag deze zich verplicht
her en der wat rond te wandelen in afwachting dat zijn voorganger afstand zou nemen van
het voorbehouden vice-premier-zeteltje.
Ook bij de groepsfoto van de
regeringsploeg kon een ontgoochelde W. Claes niet nalaten zich tussen premier en vicepremier te drummen.

Zware slag
Voor W. Claes, opnieuw minister van Ekonomische Zaken,
moet de regeringssamenstelling een zware vernedering zijn.
Niet alleen verliest hij aan de
PSC'er Desmarets een pakket
bevoegdheden, maar daarenboven wordt hem het vice-premierschap ontnomen. Zulks
moet juist de man overkomen
die in ondankbare omstandigheden als informateur de weg
geëffend heeft voor de premier.
Het is dan ook moeilijk wennen
voor Willy aan het gewone mi-
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de week van G e j
Eerste kink

Brussel te klein

Tussen de twee ministers van
onderwijs, de heren Geens en
Calewaert, is reeds een kink in
de kabel. Tijdens een toespraak
liet adjunkt G. Geens verstaan
dat hij bevoegd is voor het ganse vrij gesubsidieerd onderwijs, van Ideuterldas tot universiteit, van welke ideologische
strekking ook:
De tekst van het protokol is
hierover niet zo duidelijk. Men
zou evenwel kunnen besluiten
dat, aangezien de CVP'er bevoegd is voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, hij ook bevoegd is voor de VUB. Het is
dan ook vooral in die kringen
dat er ongerustheid heerst
De beide ministers hebben ai
een vergadering belegd om tot
een interpretatie van het protokol te komen. Het is nu reeds
duidelijk dat indien de Vlaamse
socialist Calewaert bevoegd
wil blijven over de VUB, de
CVP'er het medebeheer zal opeisen van de pluralistische instellingen, zoals de UIA en het
LUC.

Over de kabinetten doen momenteel de wildste verhalen de
ronde. De jacht op bureau's, auto's, telefoons en tikmachines
heeft de voorbije dagen de gekste vormen aangenomen.
Iemand als Bertouiile bij voorbeeld moest tot viermaal toe
verhuizen, tot hij eindelijk een
onderkomen vond in het kabinet van gewezen minister Ansalme. Daar vond hij evenwel
enkel kale muren. Zelfs de telefoondraden bleek men meegenomen te hebben.
De liberaal De Croo had het
iets gemakkelijker. Hij kon kiezen tussen twee woonplaatsen.
Als minister van PTT moest hij
tot zijngrote ergernis vaststellen dat zijn telefoon nog niet
aangesloten was. Ook het jongste lid van deze regering,
staatssekretaris Willockx, is
niet te spreken over zijn huisvesting. In afwachting van een
definitieve verhuis, heeft hij
een voorlopig onderkomen gevonden, maar dan wel zonder
enige infrastruktuur. Zijn koiiega-staatssekretaris De Winter,
die daar ook enige dagen verwijlde, had alles meegenomen
en zelfs de telefoon laten afsluiten.

De verenigde provinciën^
- zijn blijkbaar ook de «Verenigde Taalwetovertreders», te
oordelen althans naar de parlementaire vragen die gesteld
werden door VU-kamerlid J.
Somers en zijn kollega's K
Poma en W. Demeester.
J. Somers wijst erop dat binnen
deze verzekeringsmaatschappij de overgrote meerderheid
van de departementshoofden
franstalig is, dat bijna alle dokumenten van de informatica
franstalig zijn en dat zelfs op de
vertaaldienst nederlandatallge
werknemers
gediscrimineerd
worden.
Dezelfde gegevens vinden we
terug in de vragen van Poma en
Demeester In zijn antwoord belooft de bevoegde minister De
Wulf een onderzoek. We hopen
dat hij op spoed zal aandringen
en maatregelen treffen tegen
de «Verenigde taalwetovertreders».

VerdnI I
We beseffen al te best dat
het dikw^ijls vechten tegen
windmolens is om tendentieuze berichtgeving in dagof weekbladen te weerieggen. Maar de berichtgeving
waarmede de lezers van de
Gazet van Antwerpen tijdens
de voorbije week gekonfronteerd werden, dwingen ons
toch in de roi van Don Quichotte.
Onder de titel 'Tijdelijk vertrouwen» schrijft redakteur
K. De Witte op 23 mei jl.:
'CJ Zo stekte CVP-voorzitter
Tindemans dat er voor de vakantie werk moet gemaakt
worden van de schoolpaktakkoorden, ten voordele van
het katdiek onderwijs. Wat
vanwege VU-voomitter Anciaux de opmering uithkte
dat dit onderwijs onder de
knoet van de CVP zou liggen.
Was dit een slippertje of een
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toemaatje voor de vrijzinnigen in de VU? In elk geval
geen gelukkige tussenkomst
vanwege de VU-voorzitter.'.
Opvallend Is dat zijn kollega
L Van Nuland daags voordien In zijn overzicht van het
kamerdebat dezelfde toer
opgaat
Een slippertje.» of een gewild
achterhouden van Informatie?
Uit het stenografisch verslag
van de toespraak van voorzitter V. Anciaux blijkt duidelijk
dat deze een pleidooi heeft
gehouden voor het behoud
en de volledige ontwikkeling
van het katollek onderwijs,
alsook voor het wegnemen
van elke discriminatie tegenover dit net Letteriijk vervolgt de «ongelukkige» voorzitter: 'Ik zeg dit als katdiek
die trouwens zelfkatoliek onderwijs heeft genoten en die

*!"'!'

Werk gezocht
Deze mammoet-regering van
36 leden zal meer dan waarschijnlijk niet voldoende hebben aan de BTW-verhoging van
de margarine (500 miljoen) om
de extra-kabinetsuitgaven te
dekken.
Naast de vele regeringsteden
die er een tweede kabinet op na
mogen houden, zijn er ook verschillende «cellen» in wording:
een onderwijscel voor de liberalen, een kultuurcel voor de
socialisten; een cel voor de
Oostkantons, een cel voor de
sociale huisvestingDe PSC van haar kant zit nog
met een apart probleem. Van de
400 kabinetsleden die zij tijdens de vorige regering wist te
plaatsen, moesten er nog een
150-tal ge-kabinetteerd worden.

iheid is geen slippertje
zijn kinderen er laat school lopen. Ik huiver echter voor
een katoliek onderwijs dat
onder de knoet van één partij
staat:
Na een woordenwisseling
met de CVP-voorzitter, waaraan hij het verwijt richt propaganda gevoerd te hebben in
een aantal scholen tijdens de
Euro-verkiezingen, vervolgt
de voorzitter: 'Ook de socialisten kunnen op onze waakzaamheid rekenen ten overstaan van het rijksonderwijs,
dat we niet in handen van de
socialistische partij'willen laten komen!:
Voor mensen als Van Nuland
en De Witte moet het toch
duidelijk zijn dat dit geen toemaatje voor de vrijzinnigen is,
noch een slippertje. Wel een
essentieel punt uit het Volksunie-programma: verdraag-

zaamheid en pluralisme!
Verdraagzaamheid
tegenover de twee netten! Steeds
heeft de Volksunie willen beletten dat het beleid inzake
onderwijs gepolitizeerd zou
worden, zoals dat nu reeds
het geval is voor het kultuurbeleid, de interkommunales
en de ministeriële en parastatale administraties. Huiverig
kijkt de Volksunie aan tegen
een maatschappij van verzuiling en machtsgroepen.
Nooit heeft de Volksunie een
eenrichtingverkeer geduld en
men moet haar daarvan niet
beschuldigen! Maar mag dan
niet meer gezegd worden dat
anno 1980 nog steeds mensen gebroodroofd worden
omdat zij e«n bepaalde overtuiging toegedaan zijn? Mag
dan niet meer gezegd worden dat partijpolitiek meer en

meer vat krijgt op het onderwijs? Dat het vrij gesubsidieerd onderwijs meer en
meer centraal geleid wordt
vanuit een sekretariaat dat
zich begint te vereenzelvigen
met de CVP?
Dat alles belet niet dat de
Volksunie In tempore non
suspecto gepleit heeft voor
de katolieke internaten die In
moeilijkheden zijn.
De verzuiling van het onderwijs Is filozofisch beledigend
voor een volk dat op weg is
naar zelfstandigheid, ledere
opvoeder wijst de polltizering
van de onderwijsnetten van
de hand. ledere ware opvoeder moet zich verzetten tegen pogingen om iemand het
recht op een eigen levensovertuiging te ontzeggen. En
dergelijk verzet is geenszins
een slippertje!
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Brussel in de koelkast,
Vlamingen
•f-

te Brussel
in de diepvries?
In alle dubbelzinnigheid kon de sex-partij
Martens III uiteindelijk de zoveelste Wetstraat-story worden. Laken wilde immers
op de woelige politieke golven de nodige
olie uitstorten om van de kaap van 150
jaar Stomme van Portici een Kaap van
Goede Hoop te maken en geen Kaap der
Stormen.
Belgische staatsmisvoring of Vlaamse
staatsvorming?
Zelfs zij die de Belgische staatsmisvorming als hoogste CVP-zaligheid belijden
hebben Wilfried Martens op de dubbelzinnigheden van het regeerakkoord gewezen bij het investituurdebat Een
staatslunch van joernalisten had echter
volstaan om sommigen te doen blokletteren: een Vlaamse Deelstaat
De massa (ook de massa van de parlementsleden van de regeringspartijen) beseft niet dat dit «zelfstandig Vlaanderen»
een onbenullige bedoening is daar het
hooguit over 60 miljard op de 1000 (volgens begroting 1980) zou beschikken. In
1980 worden dan nog verder 6 miljard uit
onze portemonnee gegraaid als alimentatiegeld voor Wallonië.
D e elektorale taktici van de regeringspartijen spekuleren erop dat de 45 % vem de
Vlamingen die zich eerst Vlaming en pas
dan Belg voelen daarin trapF>en: Hoezee
Vlaanderen bestaat eindelijk.
Wie zou het de «massa» kwalijk nemen
misleid te worden, des te meer dat men
haar misleidt door de voorgeschotekte ersatz te versieren nriet ons nationalistisch
woordgebruik?
Waarom ontgaat en ontging het de p)olitieke «strategen» van de Vlaamse regeringspartijen dat een fatsoenlijke Vlaamse autonomie met de bevestiging van onze rechten in Brussel slechts haalbaar is mrts de
Walen te laten wachten op hun Waals republiekje?
Dit drong niet door tot deze strategen, ofwel omdat zij niet eci^t Vlaamsgezind zijn
ofwel omdat zij geen strategen zijn. Deze
waarheid ontging echter niet aan de verstandige Waalse liberale heer (Sol die op
zijn kongres te Waver verklaarde (15 mei):
«De Walen zullen sterker zijn om Brussel
te verdedigen als zij hun
gewestvorming
zullen hebben verkregen. Ze kunnen dan
niet meer door de Vlamingen onder druk
gezet worden, die hun de gewestvorming
weigeren indien over Brussel geen toegevingen worden gedaan.»
Niet frankofoon Brussel maar alleen Vlaan-

Besparen
De moraliteitsverklaringen van
deze mammoet-regering over
besparingen en saneringen zijn
een lachertje, en kunnen niet
langer «au sérieux» genomen
worden bij het aanhoren van de
vergoedingen die toegekend
worden aan direktie en beheerders van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij
voor
Vlaanderen.
Bij de aanvang van. het Kamerdebat maakte de VU-fraktie be-
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deren — te — Brussel, in de koelkast
Sorry hiertoe de aandacht te vragen voor
saaie werkelijkheden op een rijtje! Het is
het doel van deze bijdrage in noteck>p
onze militanten te helpen opdat ieder
Vlaamsgezinde van man tot vrouw en van
vrouw tot man de Vlaamse deuren zou aftopen om te bewijzen dat de frankofone
Brusselaars er warmpjes blijven inzitten en
alleen de Vlamingen in de koelkast gestopt
werden.
1. Het Brussels gewest heeft een deelregering evengoed als het Vlaams en Waal
gewest
2. Het Brussels gewest heeft in feite een
«gewestraad» evengoed als de Vlaamse
en Waalse gewesten.
3. Het Brussels gewest behoudt zijn ongekontroleerde financiële voorzieningen.
4. De Brusselse gemeenten, O C M W s en
openba-e instelllingen blijven eigenmachtig de Vlamingen benadelen.
5. De faciliteitengemeenten blijven in vraag
en worden in feit meer en meer bij Brussel
geannexeerd. De Vlaningen te Brussel
dienen daartoe als gijzelaars.
Brussel heeft zijn gelijkwaardige deelregering.
Zij Is niet paritair (3F - 2 N - voorzitter F).
Voor zoverre deelregeringen iets betekenen zijn «regeringen» belangrijker dan parlementen.
Brussel heeft in feite een gewestraad.
In toeptassing van de wet van 26 juli 1971
kwam de Brusselse agglomeratieraad tot
stand. Er zouden taalgroefjen zijn «gewapend» met een alarmbel die 3/4 vem een
taalgroep nnoet luklen. Het Rassemblement Bruxdlois onder FDF-obediëntie
vond of maakte echter handlangers met
een Vlaamse identiteitskaart Z o fiad het
RB meer dan 1/4 van de zetels in de
Vlaamse groep en kon de alarmbel niet
eens geluid worden. Dat was nu eenmaal
het ergste niet want alarmbellen kunnen
toch alleen maar luiden in de Wetstraat 16,
handelshuis van |X>titieke koehandel Gets
anders dan fatsoenlijk politiek kompwomis}.
Het agglomeratie-kollege zou fjaritair zijn,
op de voorzitter na (dus niet paritair). Daar
het RB de meerderheid behaald had kreeg
het zijn «Vlaamse» kollege-leden. Aan het
v\«rkelijk Vlaamse Iki werd geen bevoegdheid toegekend.
In volle Senaar hoor ik Lagasse nog bekennen dat dit alles inderdaad een «tricherie»
(bedrog) was — volgens hem als antwoord op de -tricherie» de Vlamingen te
Brussel enigszins te beveiligen door de
zgn. pfiriteit
Nogal vanzelfsprekend werd het personeelsbestand van de aggk>meratie zeer
overwegend franstalig.

kend dat de voorzitter van de
GIM, de heer R. Van Outryve
dYdewalle, gewezen kabinetschef van Streekekonomie, een
jaarlijkse wedde van drie miljoen frank o p s t r i j k t
De direkteur-generaal G. Van
Acker, tot vorige week kabinetschef van minister van Ekonomische Zaken W. Claes,
moet het met 2,4 miljoen stellen. De leden van de Raad van
Beheer nemen per zitting vrede
met a7S0 fr.
Moet hierbij nog vermeld wor-

De machtsoverschrijdingen en het financieel wanbeheer werden vaak voor het
voetlicht gebracht Dat kan alleen niaar erper worden vermits het toezicht op de agglomeratie nu toevertrouwd is aan de rabiate heer Moureaux. De Belgische Staat
dus Vlaanderen voor 60 %, zal de Brusselse verfransingsmacNne blijven financieren.
Uit de agglomeratieraad ontstonden de
Brusselse Kultuurkommissies en een Verenigde Kommissie die inaktief bleef.
Het werd slechts nipt vermeden dat de
franstaligen met hun fjseudo-Vlamingen in
de meerderheid waren in de Nederlandse
.Kultuurkommissie. De N C C moet het met
hetzelfde budget stellen als de Franse
Commission. De franstalige initiatieven
worden echter bevoordeligd door de
meeste genneentebesturen en hebben
geen bijkomende steun nodig. De N C C
moet echter bijsfxingen o m de diskriminatie enigszins proberen goed te maken. Of
de N C C het allemaal zo goed doet is een
andere zaak.
Aggk>meratieraad en -kollege en de Kultuurkommissies werden in november 1971
verkozen voor zes jaar (Caeinstalleerd februari 1972).
Wederrechtelijk werd hun mandaat verlengd. Dit is een cynische diskriminatie
daar de Brusselse randfederaties (de fameuze gordel van smaragd) door minister
Michel bij de samenvoeging van gemeenten afgeschaft werden voor het einde van
hun ambtstermijn. De Brusselse aggk)meratieraad bij dezelfde wet voorzien, wordt
echter met financiële kunstmatige ademhaling in leven gehouden.
Het Brussels gewest behoudt zijn ongekontroleerde financiële
voorzieningen.
Het geniet verder van de dotaties al noemt
Martens ze nu «begrotingskredieten».
Minder bekend zijn de min of meer verdoken financiële faciliteiten voor Brussel uit
het gemeentefonds, als supplementaire
begrotingen en zgz. om de kosten van de
tweetaligheid te dragen. Dit alles afgezien
van de financiële inspuitingen aan failliete
gemeenten en aan de agglomeratieraad
om bv. in Linkebeek te demonstreren dat
het feitelijk tot Brussel behoort want Brussel haalt er het huisvuil op.
Men mag schatten dat het Brussels gewest behalve zijn dotatie nog een slordige
3 miljard opsoepeert
De Brusselse gemeenten, OCMWs
en
openbare instellingen blijven eigenmachtig.
Niet alles is in Vlaarxleren voWoende bekerxi. Regelmatig vernemen wij onwettelijke personeelsverhoudingen, toestanden in

den dat alle topfiguren van
CVP- of PS-huize zijn? Voor lagere funkties is wel een eksamen v e r e i s t vermits deze volgens minister Galle een «verregaande bekwaamheid» vergen.

Wet is wet
De oprichting van een Vlaamse
school in Komen bij de aanvang van het schooljaar 19801981 is nog geen vaststaand
f e i t Weliswaar zijn de vereiste
aanvragen voor nederlandstalig onderwijs wettelijk inge-

de OCMW-ziekenhuizen, achterstelling
van Vlaamse initiatieven in de nrieeste
Brusselse gemeenten. Minder bewust zijn
wij van de sociale weerslag van de franstaligheid van interkommunales, maatschappijen voor huisvesting en dergelijke. En
toch betalen de Vlamingen te Brussel mee
belastingen.- om de expansie van de frand t é te bevorderen.
De
faciliteitengemeenten.
Teoretisch behoren zij tot onze zgz. deelstaat maar om ze te behouden en zeker
o m er orde op zaken te stellen dienen de
Vleimingen te Brussel als gijzelaars, want
voor hen is het de koelkast-diepvries- en
alle overtredingen door de FDF faciliteitengemeenten zal minister Moureaux wel afdekken.
Groot is de vergissing van Vlamingen die
zich in hun pseudo-deelstaat verheugen
en die menen dat zij voor het probleem
Brussel alle troeven in handen houden
daar het nu toch in de koelkast gestopt
werd.
En toch blijven wij optimist Niet optimist
wat de moed van de Vlaamse regeringsp>artijen betreft
Optimist wat de Vlaamse volkskracht betreft Wie, zoals steller dezes. 52 jaar geleden als jong ambtenaar-pendelaar te Brussel aanspoeWe, durft beweren dat wij er
kwalitatief enorm op vooruit gegaan zijn.
Optimist wat de levenskracht van de Vlamingen te Brussef betreft Ook al zou Binnen-Vlaanderen die lastige Vlaamse Brusselaars Ofjgeven en verder krijsen: «Wij laten Brussel niet tos!»
De Brusselse Vlamingen zijn «de besten
onzer broeders». Ten eerste omdat zij een
fiere hoofdstedelijke nnentaliteit fiebben,
ten tweede omdat zij meer keurig Nederlands spreken dan in de provincie, ten derde omdat zij gehard zijn in de strijd in het
dagelijkse teven.
Een gemeenschap van ten allerminste
200.000 mensen die over eigen onderwijs
beschikt van kleuterschool tot universiteit
is niet uit te roeien.
Wie «Onze Maand in Brussel» leest steK
vast dat het kulturele teven er heelwat intenser is dan in eender welke p>rovinciestad van 200.000. Vlaanderen leeft te Brxjssel!
Brussel is onze hoofdstad en een volk dat
zijn hoofdstad eris zetel van zijn staatsgezag opgeeft is geen volk.
De p)olitieke koelkast van Martens zal de
Brusselse frankofonte niet afkoelen maar
nog minder de tevenswil van de Vlamingen
te Brussel.

diend, maar de intimidatiepolitiek vanwege het Komens
schepenkollege zou heel wat
aanvragers kunnen afschrikken.
Aldus verzond het schepenkollege aan de aanvragers een
Franstalige brief waarin deze
erop gewezen worden dat ze
wellicht niet in orde zullen zijn
met de schoolplicht van hun
kinderen en wel eens moeilijkheden kunnen krijgen. Slechts
één van de vele voorbeelden.
Brieven van ouders aan het ge-

M. van Haegendoran

meentebestuur blijven onbeantwoord of komen terug met
de vermelding: -Gelieve
geen
afschrift naar de hogere overhad te sturen. Martens heeft
reeds voldoende werk.'
Of de eerste minister voldoende werk h e e f t weten we n i e t
Wel, dat de rechtszekerheid
van de Vlaamse Komenaars
hem niet interesseert O p een
tussenkomst van senator M.
Capoen tijdens het debat kon
hij enkel mededelen dat de wet
de wet is.
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Het mvesHtuurdebat:

Wantrouwig en wanhopig
Dat onze bloedeigen BRT het allemaal belangrijk
genoeg vindt om beeldjes te schieten, doet niets af
aan de vaststelling dat de regeerverklaring en het
daaropvolgend debat in Kamer en Senaat verworden is tot een formaliteit, die noodgedwongen na
de goedkeurende partijkongressen moest vervuld
worden.
De regeerverklaring van eerste minister W. Martens kan moeilijk als een prachtig staaltje van redenaarskunst beschouwd worden. Laat staan dat
ze inhoudelijk wat betekent Een poging om water
en vuur te verzoenea Het vuur is evenwei geblust
en wat rest is. aldus voorzitter V. Andmux, niet
meer dan een modderpoel
Ook de hoop die sommige kommentatoren op de
regeringsleden zelf vestigen, wordt stilaan de
grond ingeboord. Van een ploeg die als grootste
gemene deler slechts «wantrouwen en logheid»
vooriegt, kan niet veel verwacht wordoa Het valt
zelfs te betwijfelen of er ooit een Mare, afgelijnde
bevoegdheidsverdeling uit de bus zal komea
Een regeerverklaring met voor elk wat wils en een
kabinet waarin zowat elk dorp een vertegenwoordiger heeft dat waren de ingrediënten voor een
debat waarvan iedereen de afloop kende. Een
overdonderende meerderheid in Kamer en Senaat
al was het helemaal niet van harte.
Een futloos en gelaten debat dat in de Kamer ruim
22 uur duurde en in de Senaat een voile dag tot in
de ochtenduurtjes in beslag nam. Aan tussenkomsten was er geen gebrek, wel aan degeüJklMid,
klasse en toehoorders!

Vooral in de Kamer heeft het absenteïsme tijdens
de bespreking een zware klap toegebracht aan de
zo geroemde pariementaire demokratie. Eeriijkheidshalve moet opgemerkt worden dat de V U fraktie onder impuls van voorzitter P. Van Grembargen hierop een uitzondering vormde. Niet al-

.M
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leen fysisch was de frakUe aanwezig, daarenboven
bestookte zij de premier en zijn kabinet met niet
minder dan tien degelijke tussenkomsten, die de
hele waaier van het maatschappelijk en politiek leven bestrijken.

Het liet zich zo reeds voorspellen dat onze senatoren geenszins zouden onderdoen voor hun kollega's uit de Kamer: allen kwamen zij tussenbeide.
Het lange pinksterweekeinde is er evenwel de oorzaak van dat het personeel van het Pariement niet
klaargekomen is met het verslag van het senaatsdebat
Het debat werd zowel in Kamer als Senaat grotendeels door de oppositie gedragen, en niet in het
minst door de Volksunie. De andere partijen beperkten hun tussenkomsten. IJzig vertolkten zij de
goedkeuring van hun partij. Tobback bij de Vlaamse socialisten. De Clercq bij de P W — welk een
bocht heeft die man op enkele dagen tijds genomen! — en Tindemans bij de CVP. De poespas van
algemeenheden en nietszeggende «waarheden als
een koe» die deze laatste naar voren bracht is een
aanfluiting voor het programma van de CVP.
Daarnaast waren er uiteraard een reeks «mindere
goden», die in opdracht van de partij de netelige
dossiers naar voren mochten brengen, de zgn.
knelpunten voor morgen of overmorgen. Vanuit
alle regeringspartijen regende het ultimata en koppelingea Als we het allemaal begrepen hebben,
komt het erop neer dat in de loop van de eerstvolgende weken én het dossier van het onderwijs én
de staatshervormnig én de belastingsvermindering door het Pariement moeten gesast worden.
De regering heeft daarbij één enorm voordeel In
de regeerverklaring staat letteriijk genoteerd dat
aan het Pariement alle initiatief ontnomen wordt
op het vlak van de staatshervorming!

Vooral vage en loze beloften
Ondervoorzitler d Gabriëts hendeide voomamei^ over het openbaar vervoer en het leefmiea
Fleeds sedert de energiekrisis
wordt gezegd dat het openbaar
vervoer een volwaardig ahematief
moet worden. In de praküfk. Is daar
weinig van te merken. «Wanneer
iMordt er in du land eens iets anders gedaan dan het afschaffen
vanÊjneneneenvertKjgingvande
prijzen?' Van een werkei|( beleid
is er geen sprake, en met het aarv
treden van deze regering tekenen
zich volgens het kameHki al geen
betere perspektieven af.
Het leefmSeuprogramma van de
regering is zo nrK^eli|( nog ongekx>fwaardiger. Die ongek>ofwaardigheid wordt nog aangedict door
het feit dat de Vlaamse deelregering op dK vlak al haar invfoed ver-

Best Het t>eleid inzake runntelijke
ordening, afvalstoffen, waters en
bossen, energie- hangt van ai te
veel ministefs af.
Tot stot viel de Limburger fel uit tegen het beleid Inzake wapenfabrikatie en kemwapena De regeringsverklaring is ter z ^ e erg
vaag en dubbelzinnig, zodat orwnogeli^ kan uitgemaakt worden of
de kemraketten al dan rüet In ons
land zullen geplaatst worden.
KamerVd A De ^pul van zijn kant
verweet de regering dezelfde weg
op te gaan ais de Britse premier
M. Tatcher: ook zij verminderde
de belastingen, maar dwong tegelijk de gemeenten om de hunne te
verfxjgen.
Normaal zou het Giemeentefonds
65 miljard moeten krijgen, het zullen er evenwel slechts 54 zijn! «Oe

Geen onderwijsbeleid
'Op negen mandaats^ren kende i< in du land niet minder dan
zes nninisters van onderwijs. Thans zijn het er zelfs twee. ftoewel geen enkele aanwezig is.' Met deze kwinkslag vatte kameriki W. Kuipers zijn tussenkomst aan betrefferKle het or>derwija Een kwinkslag die evenwel duidelijk het gebrek aan
een continu opvoedkundig beleid in het onderwijs weerspiegelt sdsook de verziiËng.
Al even ergerlijk zijn de zeven paragraafjes die In de regeerverklanng aan onderwijs besteed worden, zeven doodversleten paragraafjes die reeds sedert het begin van de zeventiger
jaren dienst doen. Zelfs de Inleidende paragraaf Is Identiek gebleven: onderwijs blijft behoren tot de nationale macht De
kern van de zelfstandigheid van het Vlaamse volk, onderwijs,
l}lijft dus Belgisch-unitair!
De tradltkxiele partijen zijn enkel bekonrwnerd om de scholerv
en gebouwenpoKtiek. De echte onderwijsprot)temen zijn pkxv
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nen op het politieke schaakbord: de uitvoering van de schoolpaktwetten, het waartx>rgfonds voor schoolgetx>uwen, de betoelaging van intemerten, de herziening van het statuut voor
het Ofxierwijzend personeel van de gesubsidieerde sektor. de
rationallzatie, de gemeenschafjsschoo) en de Nationale Dienst
voor het Leerimgenvervoer.
Deze zeven grote onderwijsvraagstukken zijn door de dne traditionele partijen, die over een vetorecht beschikken in de
Schoolpaktkommissie, gegk)balizeerd en, tot overmaat van
ramp, worden ze nu nog uitgespeekJ als Achillespees tegenover de andere hete hangijzers binnen de regering.
Het enige echte uitgangspunt om een bestendig eigentijds
kwalltettsonderwljs te brengen is volgens W. Kuijpers, niet het
partijpolitieke uitgangspunt maar het pedagogische. Dat mag
niet-eens behandeW worden in de schoolpaktkommissie, waar
CVP, P W en PS niet verder komen dan een veilig stellen van
hun politieke ldeok)giscfie machtskonstruktiesl

gemeenten worden dan ook gedwongen hun belastingen te verhogen. De gemeenten
financieel
uitpersen is de gemeenschap in
haar meest leefbare kern treHen',
akjus het kamerikl
Ook over het tot van de provlrv
cies, de aanpassing van de wet op
de O C M W , de fusies van de Antwerpse gemeenten, de herziening
van de gemeentewet., stelde hij
vragen aan de eerste minister. In
heel de regeerverklaring Is over
dit alies geen woord terug te virv
den.
Als AntwerjDenaar beëindigde A.
De Beul zijn tussenkomst met de
waterverdragen, voor Antwerpen
van levensbelang.
Kamerild W. Desaeyere kraakte
ongenadig het fiskaal luik van de
regeerverklaring. Van een fiskaal
beleid kan moeilijk gesproken
worden, eerder een sterk staaltje
volksbedrog.
Niet minder dan tien fiskale blurv
ders klaagde het kamerikj aan, zoals op het vlak van het overfieklsdeflcit de bezuinigingen, de aanp>assing van het kadaster en de
vervanging van het autowegenvignet
Ook de verhoging van de indirekte
belastingen is een blunder van jewelste. Indirekte belastingen kunnen enkel selektief aangewend
worden om bv. de milieuvervuiling
tegen te gaan. Het zijn de milieuvervullende goederen die met een
extrè-belasting kunnen getroffen
worden, zodat deze dan toch een
positieve politieke funktie krijgen.
Tot stot behandelde hij de diefstal
die ten nadele van Vlaanderen geschiedt vla de gewestdotaties: «En
dian maar praten over intergewestelijke solidariteit en ons zoethouden met een verandering in de
toekomst Een kjze behfte, waardoor volgende regeringen niet getionden zijn!'
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Afbraak en haat
O p basis van zeven vragen lichtte
kamerlid J. Somers het regeerakkoord door. Indringend weerklonk
vooral zijn laatste vraag: in hoeverr e draagt het regeerakkoord bij tot
verdraagzaamheid inzake de ideologische en filozofische opvattingen?
Voor de Mechelaar is het duidelijk
dat de tradtionele partijen op basis
van levensbeschouwelijke inzichten verdergaan met hun discriminaties inzake het woon- en grondbeleid, het socio-kulturele leven,
terwijl het onderwijs een fjartijaangelegenheid wordt en men
niets wenst te ondernemen om te
voorkomen dat het kultuurp)akt
verder wordt uitgehotó.
'En weer opnieuw hebben de
kampioenen van het schijnkristendom en het schijnhumanisme vergeten iets te voorzien inzake de
afbouw van de sociale gevolgen
van de repressie en epuratie. De
tricolore regering Martens houdt
de repressie in stand tot het laatste slachtoffer
van dit onrecht
overleden is!'

Even scherp rondde kamerlid
F. Baert zijn tussenkomst af: deze
regering is er niet alleen een van
de federalistische afbraak, maar
ook een van de verhoogde haat!
Met dit laatste beduidde F. Baert
het gebrek aan enige verklaring
over het uitvlakken van de gevolgen van de repressie.
Wat de federalistische afbraak betreft, doelde hij voornamelijk op de
ontwikkelingssamenwerking.
Deze blijft uitdrukkelijk unitair, wat

De kleine man

• • •

Als fraktieleider rorKlde P. Van
Grembergen de tussenkomsten
van zijn koltega's af. Er komt geen
Vlaamse, noch een Waalse staat
Er is immers een enorm verschil
tussen enerzijds zelfbestuur waarbij Vlaanderen zelf bepaalt wat het
nog wil samendoen met de andere
deelstaat en wat het nog aan
macht wil overlaten aan de centrale regerir>g en anderzijds een bep)erkte vorm van regk>nallzatie
waarbij men slechts wat schijrv
macht afstaat aan de deelregeringen.
«De VU-fraktie kan zk:h niet van
de indruk ontdoen dat t>ij deze regeringsvorming het Hof, de invhe-

den daarrond van de staatsbehoeders en -behouders, fieel wat achter de schermen hebben uitgespookt om de ongekx}flijke verandering in de houding van sommige
woordvoerders
van de meerderhektepartijen te verklarenNa dit orgelpunt bij de tussenkomsten van zijn kotlega's befiarKJekte
het kamerlid twee dossiers: de
verhoudingen van België met Zatre en het politiek dienstbetoon.
Het was niet de dichterlijk aangelegde P. Van Grembergen die onomwonden de eerste minister
aanraadde op te houden met te lullen over Zuid-Afrikïi, over Argentinië en over kolonelsregimes wan-

een achteruitgang betekent to.v.
vroegere voorstellen. De gemeenschappen zullen wel betrokken
worden, maar de raden en executieven krijgen geen bevoegdheid.
Ook hekekJe hij scherp de regeringst>elofte om de parM&X in de
Dienst voor Buitenlandse Handel
in te stellen. De p)anteit is voor de
Vlamingen nadelig. Destijds plcinde gewezen VU-minister H. De
Bruyne een 60-40 verhouding.

neer w e daar, waar We het meest
in de pap te brokken hebben, de
mond stijf dtoht houden, de ogen
sluiten en in commerxaële onverschilligheid slechts oog hebben
voor handelsbelangen.
Zijn tweede dossier was een
prachtig, doch scherp pleidooi
voor een proper p)olitiek bedrijf,
een plekiooi tegen een verziekelijkt en overmatig materialisme en
bezitsstreven, tegen een buitenmatig voeren van weelde evenals
een p>leidooi voor het inzien van de
gevaren die schuilen in een te talrijke groep van werkk)zen. Tot stot
raadde hij regering en meerderheid de lektuur aan van het prachtige gedk;ht «fia//ade van de kleine
man' van A. Van Wikierode. «De
id&ne man, hij noemde Frans en
Jan, Nj wist er alles van-'

Over noodzaak
en macht
Aan k£tfner1id J. Valkeniers viel de
eer te beurt om het luik van het gezondheidsbeleid en de sociale
voorzorg te bespreken.
Vooreerst verweet hij de eerste
minister bij de regeringssamerv
stelling geen rekening gehouden
te hebben met de bekwaamheid:
«De bevoegdheden van staatssekretaris Coens zijn thans aan verschillervie leden toevertrouwd, die
ter zake iedere ervaring miasen.
De bevoegdheidsregeling
is ronduit
verwarrend!'
Vervolgens bleef hij stilstaan bij de
noodzaak van het ondertwengen
van de RlZIV-matenes bij de bevoegdheid van de gemeenschap»fjen, om tot slot over te gaan tot
een gedetailleerde dooriichting
van het regeerakkoord.
Zijn vaststelling dat er in ons land
overtxxiige
ziekenhuizen
zijn,
maar dat deze vastzitten in een
zuil, tokte bij de C V P heel wat protesten uit Het is volgens het kamerikJ ergerlijk dat de regering bij
het uitstippelen van haar beleki
niet uitgaat van de rKxxJzaak en

«De kortste regeringskrisis
sedert
jaren heeft het langste regeerakkoord en de talrijkste regering tot
stand getjracht', aWus vatte een
strijdlustige H. Schihz zijn tussenkomst aan. Een uitgebrekJ regeerakkoord was vereist omdat er
voor elk toch wat wils moest instaan, en over struktuur en bevoegdheidsverdeling tussen de 36
regenngsleden moet men het nog
eens worden.

Water en vuur: slechts een modderpoel
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En dan zwijgen we nog over
de 10 miljard die u supplementair aan Brussel gaat geven!'
Meer dan waarschijnlijk zal
deze regering trachten te bezuinigen door de aanbestedingen, de investeringsprogramma's uit te stellen tot bij
het jaareinde. Een zware klap
voor de tewerkstelling en
voor een vernieuwd industrieel beleid.
Achtereenvolgens
komen
dan het energiebeleid, de tewerkstelling, het buitenlands
k)eleKl, het onderwijs en de
sociato zekertieid aan bod.
'Vooreerst is er de zware financiële weerslag van de sociale zekerheid op de staatskas. Daarnaast is er het feit
dat heel wat Belgen volledig
of gedeeltelijk afhankelijk zijn
van de sociale zekerheid. Een
vierde van de gezinnen ha^t
zijn inkomen voornamelijk uit
de sociale zekerheid!
Hoe doelmatig is het stelsel?
Er zijn nog 5 a 10 % werkelijk
armen in ons land. Er zijn wel
misbruiken aan te duiden,
maar het wegwerken
ervan
maakt het stelsel fundamenteel niet gezonder In elk geval mag men de illuzie opgeven dat daar veel te bezuinigen valt Trouwens in de re-

geerverklaring
is niet veel
meer terug te vinden dan de
aankondiging van een onderzoek, tiet zoveelste.'
Inzake de staatshervorming
neemt de voorzitter vooral de
minim^istische aanpek van
de drie tradittonele partijen
zwaar op de korrel. De regering van nattonale unie betekent tegelijk een terugkeer
naar meer centralizatie. De
drie Vlaamse partijen hebben
enkel wat ballast laten vallen.
«De deelstaten komen niet
eens aan 10 procent zelfbestuur De residumre tjevoegdheid blijft nationaal. De voogdij in een groot aantal geval-

J. Valkeniers bestoot met de irv
breng van de Volksunie aan te bieden voor de «Koninklijke Kommissie voor hervorming van de sociïite zekerheid».

Unitaire machtskern
behouden

Vic Anciaux

Bijna anderhalf uur ontleedde
voorzitter Vic Anciaux het regeerakkoord van de ptoeg
Martens - Spitaels - Vanderpoorten, een regering van nationale unie die meer ministers dan de oppositie leden
tett
Vooreerst het sociaal-ekonomisch luik, waarbij de aangekondigde besparingen het
voornaamste mikpunt zijn.
O m het tekort voor 1980 op
82 miljard te houden moet de
programmawet zo 'n 50 miljard opbrengen en is elk departement verplicht 2,2 % te
besparen. Uit het onderhandelingspakket vloeit nog een
bijkomende 42,3 miljard voort
om te bezuinigen.
'Een totaal van om en bij de
100 miljard. Dat is een illuzie.
U weet zelfs niet waar en hoe
u dit kan realizeren. Wij weten al te best dat het grote
departement van Onderwijs
niet in aanmerking komt om
aan deze bezuinigingen mee
te werken. Bovendien
kan
ook het departement
van
Landsverdediging
geen besparingen doorvoeren. Daar
blijkt men nu al geen benzine
meer te hebben.
Het is een illuzie en eigenlijk
demagogisch wanneer u beweert dit te zullen realizeren.

de behoeften, maar wel van de
machtsfxjlitiek.
Inzake de hervorming van de sociale zekerheki, merkte het kamerM op dat de beschikbare mkjdelen ruimschoots bestaan, maar dat
er dringend een herverdeling
moet komen. Hij deed de regenng
daart}ij een hele reeks suggesties
aan de harvd. Een greep daaruit:
«Er moet een harmonizatie komen
tussen art>eicls- en gezinsvertof.
Ook is het niet langer aanvaardbaar dat sommige mensen een
enorm hoog pensioen krijgen dat
ze niet eens opkunnen. De Volksunie is dan ook voorstander van
een nationaal basispensioen. Ook
inzake het RIZIV zou de regering
de moed moeten hebben tegen de
misbruiken op te treden. Met
schijnbezuinigingen zal men het
niet redden.»

len eveneens. Van federahzermg van ontw^keKngssamenwerking
en
buitenlandse
fiandel is geen sprake. Bovendien doet het finarKieringssysteem
miljarden van
Vlaanderen
na^
WaHonië
vk>eien, en is van een eigen
fiskaliteit
vooreJsnog
geen
sprake.'
Brussel blijft een apart derde
gewest met een eigen regering, een eigen administratie,
een eigen financiële inspektie
en een eigen begroting.
'Het Brussels gewest bestaat rijkelijk gespijsd met
miljarden maar zonder waarborg voor de Vlaamse gemeenschap.'
Tot besluit richt voorzitter V.
Anciaux zich rechtstreeks tot
eerste minister Martens: 'U
bent een goochelaar en u
hebt trachten water en vuur
te verzoenen. Het vuur is
echter geblust en enkel een
modderpoel is overgebleven!
.„Enkel de Volksunie
t^ijkt
nog in staat een alternatief te
bieden. Enkel de Volksunie
kan nog voorstellen
doen
voor een open, vrij en ongebonden beleid, gebaseerd op
een sterke
samenhorigheid
binnen
de
vdksgemeenschi^ en in het werekikader.'

Niet alleen het vertrouwen tussen
de meerderfieidspartijen is zoek,
maar ook fiet vertrouwen van de
bevolking in de politiek. De oorzaak van dit wantrouwen staat
Fxachtig verwoord in een artikel
van de hukJige eerste minister,
waarin deze stelt dat een regering
moet steunen op toyauteit en eerbied voor het gegeven woord. Er
moet een einde gemaakt worden
aan de politieke spelletjes, a€in de
p)aleisrevoluties en de F)artij-intriges, zo schreef Martens enige jaren geleden.
Karwats, ultimata en koppeling
van dossiers: drie termen die tot
voor kort door iedereen verworp&n werden. Nu aanvaardt men de
meest omvangrijke koppeling van
staatshervorming, fiskerie wetten
en schoolpaktuitvoering, die bovendien binnen twee maanden
door het parlement moet gejaagd
worden.
In de regeringsverklaring staat
zwart op wit dat men ztoh verzet
tegen ieder F>arlementair initiatief.
Tegelijk belegt men een krisis vem
het federalisme. Wat nu voorgesteW wordt heeft aWus H. Schiltz,
weinig te maken met federalisme:
«De machtskern blijft unitair en natkjnaal Slechts 8 procent van de
rijksmiddelent)egroting
wordt gefederalizeerd en de fiskale autonomie zal nooit gerealizeerd worden.
Voor de Brusselse
Vlamingen
werd niets verworven, en van een
gelijkwaardige deelname van Vlamingen en Franstaligen aan het
bestuur van het Brussels gewest
is niets terug te vinden. Tot sht
blijft de voogdij over de randgemeenten nationaal en zelfs in fianden van iemand als Moureaux.'
In zijn slot waarschuwde de gewezen voorzitter de regeringspartners van de C V P : «Wat zal er gebeuren zodra er geen tweederde
meerdertieid meer nodig is voor
de staatshervorming? Wie zal er
dan uit de boot gedrumd worden?
De C V P zal opnieuw op de wip zitten en de braafste zal eruit vallen!
Intussen zal hiet land verder sukkelen met een unitaire en p>aritaire
staat waarin Vlaanderen 10 %
van de staatsgekJen zal ontvangen.»
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Giscard te Warschau
Er b e s t a a n v a n o u d s h e r s e n t i mentele
banden
tussen
Frankrijk en Polen. D e strijd
v o o r o n a f h a n k e l i j k h e i d in P o len heeft steeds de steun van
Frankrijk gehad en de Franse
garanties v o o r een onafhankelijk Polen heeft zelfs Frankrijk moreel gedwongen, de
o o r l o g aan h e t D e r d e R i j k t e
verklaren.
G i s c a r d s reis naar W a r s c h a u ,
o m er d e R u s s i s c h e l e i d e r
Leonid Brezjnev te ontmoet e n l i g t d u s in d e l i j n v a n e e n
reeds oude Pools-Franse relatie (men mag bij v o o r b e e l d
niet vergeten dat de Poolse
elite Frans sprak, wat overig e n s niet zo v e r w o n d e r l i j k is
daar de Polen samen met de
Vlamingen tot de meest polyglotte naties van Europa behoren).
In een reaktie op de zuurzoete
kommentaren in het westen over
zijn ontmoeting met Brezjnev
wees de Franse president terecht
op het recht van een souvereine
staat die kontakten te leggen, die
hij nodig acht voor zijn belangen
en voor de belangen van het westen Waarom trouwens zou Muskie wél met Gromyko mogen ken-

nis maken in een eerste bespreking over de huidige spanning en
waarom zou Giscard dit niet mogen doen? Alles wat de huidige
gevaarlijke spanning kan doen afnemen IS welkom.
Overigens: heeft Washington zijn
txMidgenoten ingelicht over de
mislukte raid ter bevnjding van de
gijzelaars m Iran? Heeft Carter de
boycot van de Olympische Spelen

niet eenzijdig afgekondigd en acfv
teraf zijn bondgenoten onder zware druk gezet, om dit voorbeeld te
volgen? Het resultaat van deze
druk is alleszins niet van die aard
en die omvang om erover naar
huis te schrijven. In heel wat landen waren de landelijke OS-komitees voor een deelneming Als de
V S A ontevreden zijn om de geringe geestdrift voor de boycot van
de O S of voor ekonomische sanc-

ties van West-Europa tegen Iran,
dan hebben ze dat uitsluitend aan
hun polibek van voldongen feiten
te wijten.
Het ongeluk wil trouwens dat de
op Engeland na dne grootste westerse landen in een harde kiesstrijd verwikkeld zijn, die elke objektieve benadenng en ook besluitvorming zeer moeilijk en zeer
gevaarlijk maakt Met name de

VSA, de Bondsrepubliek
en
Franknjk staan voor verkiezingen
voor een nieuw parlement en/of
een nieuw mandaat van president
Een Panjse krant onthaalde president Giscard, terug uit Warschau,
met de slaglijn «Réélu» of «herkozen». Dit IS een rake typ)enng. Bovendien gaf Giscard Helmuth
Smidt steun in de flank, veeleer
dan dat Giscard Schmidt het gras
van onder de voeten zou gemaaid
hebben.
Het antwoord op de vraag of Giscard Schmidt nu heeft gesteund
of benadeeld, zou eerder positief
moeten luiden Er is immers het
precedent Giscard om nu ja te
zeggen te Bonn tot de Russen, die
nota bene Schmidt hebben uitgenodigd
De koude oorlog zal nog wel een
|tijd duren. Maar men kan elke poping tot vermindering van een oorlogsrisico slechts toejuichen. Het
voornamste is momenteel «het automatisme naar een oorlog» (zoals
in 1914) uit de weg te i ruimen en
opnieuw aan de groene tafel te
gaan plaatsnemen. Is Afghanistan
een derde wereldoorlog waard?
Waarom geven de Islamitsche
staten, In konferentie te Islamabad
bijeen, dan zo weinig politieke en
militaire steun aan de Afghaanse
moslimrebellen?

Wim Jorissen:

Zuid-Afrika, zondebok of lichlbaken?
Wim Jorissen voorstellen in dit
blad ware een open deur instampen. Voor hen die hem minder
goed kennen nochtans kan het
nuttig zijn op een merkwaardige
konstante, misschien wel een karaktertrek van hem te wijzen. Hij
heeft namelijk de neiging o m op
de bres te gaan staan voor
schijnbaar verloren zaken. W i j
benadrukken -schijnbaar'.
Daarin (onder andere!) onderscheidt
hij zich van «La libre Belgique»,
die al v ó ó r de oorlog gebrandmerkt werd als «advokaat der
verloren zaken».
Toen kort na de Bevrijding en
praktisch nog in volle respressietijd alle gezaghebbende perskommentatoren «de Vlaamse
grieventrommel naar de zolder»
verwezen en vriend en vijand
dacht dat het nu eindelijk gedaan
was met die Vlaamse beweging,
trommelden enkele onverbeterlijken de jeugd bijeen in paaskongressen om na te gaan of er
nog Vlaams vuur brandde en zo
ja om het wat aan te blazen. W i m
Jorissen was één van hen.
Wilden een aantal Jongelui dan
toch voortwerken aan die Sisyphosarbeid, tot daar toe. Maar
opnieuw nationalistische partijvorming, met de volle lading van
h a a t verdachtmaking en diskrediet waarin het VNV zopas ten
onder was gegaan? Dit ware
toch al te uitzichtloos. Toch is het
gebeurd, nog wel met sukses. En
met als medestichter en jarenlang algemeen sekretaris van de
Volksunie: Wim Jorissen.

Een ander taboe in het politieke leven van Belgiè: de Duitsers van de
zogenaamde Oostkantons (en de
anderen). Tot op de huidige dag
bestaat daar in geen enkele partijbelangstelling voor. Wie wil zich
druk maken over 65.(XX) a 1 (X).(X)0
mensen, behorend tot een overwonnen, «vijandelijk» volk, zelf zo
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t>ang en machtekx>s gemaakt dat
ze zich nauwelijks durven roeren
en bovendien niet eens., kiezers?
W i m Jorissen. Dat daar eindelijk
iets van de grond komt en dat de
Belgische Duitsers niet meer als
onbestaande worden beschouwd,
IS onder meer zijn werk.
Is dit een lofrede op W i m Jorissen? Geenszins. Wij willen £illeen
maar wijzen op de bovengenoemde konstante: voorvechter van
schijnbaar verioren zaken. Herhaaklelijk heeft hij verioren gewaande zaken helpen winnen met
een mengeling van politieke intuïtie en moed.
Het verschijnsel is opvallend gerK)eg om tegenstanders, opportunisten en skeptk:i op hun hoede te
stellen wanneer W i m Jorissen ertoe overgaat ergerw zijn lirede
schouders ofKter te zetten.
Volksnationalisme
en a p a r t h e i d
En dat doet hij nu sedert een paar
jaren met opzienbarende hardnekkigheid voor Zuid-Afrika. Niet dat
hij even ongeschakeerd en vooringenomen dit land en zijn aF>artheidsregime zou goedpraten als
zijn overtalrijke tegenstanders het
vermaledijden. Hij wil gewoon ingaan tegen de kwaadwilligheid
waarmee alles wat in Zuid-Afrika
gebeurt wordt uitgelegd. Hij wil ingaan tegen het stelselmatge verzwijgen van het goede en vooral
van de snelle en opzienbarende
vertjetenngen in de institutionalizenng van de rassenverhoudingen. HIJ wil ingasm tegen de inter-

nationale gewoonte, het slechte
van Zuid-Afrika op te blazen, helemaal volgens de parabel van de
splinter en de balk. Hij wil ingaan
tegen de heersende onweterKlheid nopens cijfers, feiten en toestanden, wat de anti-propaganda
al te schoon spel geeft
Hij wil een verklaring geven voor
de merkwaardige eensgezindhekj
waarmee het marxistische Oosten
en het kapitalistische Westen
ZukJ-Afrika in de vernieling willen
drijven en, in een eerste faze, o p
werekivlak afzonderen. Ten slotte
wil hij opkomen voor een regime
dat van alle Afrika£uise staten het
dk:htste staat bIj de openlijke, institutonele erkenning van zijn v d k e renverscheidenheid. Wij mogen
aannemen dat deze omstandigheid, méér nog dan de evidente,
ook door hem niet verioochende
stamverwantschap, hem er toe
gebracht heeft de handschoen op
te nemen. Zij bepaalt de felheid
van zijn mzet en geeft er tevens
de grenzen van aan.
Het is immers precies daar waar
volgens hem de rechten op zelfontplooiing van somnruge met-blanke groejjen nog onvoldoende aan
bod komen, dat hij knbek uitoefent
en zijn goede raad met spaart Hij
die, voor de Vlamingen en de Duitsers in België, nooit de overheersing van een volk door een ander
heeft verdragen, doet dit evenmin
voor zwarten of bruinen in ZuidAfrika. Het is de sterke zijde van
zijn positieve ingesteldheid tegenover Zuid-Afrika en in een zekere
mate zelfs tegenover de apartheid
(als men maar wil verstaan wat dit

is) dat hij deze volksnatkxiaal kan
verantwoorden.
Zoals het de zwakste zijde van de
anti-apartheid-strijders is dat zij
geen weg weten met de volkerenverscheidenheid van ZukJ-Afrika
Ofwel omdat die hen met interesseert (wat erg genoeg is, want dit
is de kern van de zaak) ofwel omdat ze er geen optossing voor hebben (zoals blijkt uit hun kreet «één
man = één stem» of uit hun gewoonte, aHe zwarten — soms
zelfs alle niet-blanken — in één
zak te steken).

Kei in kikkerpoel
Dit is wel een lange maar, naar wij
menen, nuttige inleiding als achtergrond voor het situeren van een
boek waarin Wim Jorissen duidelijk heeft willen maken wat er volgens hem met Zuid-Afrika aan de
hand ia Vroeger had hij dat al
eens gedaan, in een meer brochure-achöge vorm («Zuid-Afrika, realistisch bekeken») en in eigen beheer uitgegeven.
Dat eerste werk was in de kortste
keren uitverkocht OngetwijfekJ
heeft dit sukses hem aangemoedigd om door bijwerking en uitbreiding tot een regelrecht boek te
komen, dat nu ook in de boekharv
del verkrijgt>aar is
In dit boek ontwaart men gemakkelijk twee karaktertrekken van de
schrijver: de (gewezen ateneum)leraar en de (huidige) politicus De
leraar verschaft een massa objektieve inlichtingen over het land en
zijn bewoners; de feiten alleen al
volstaan om sommige aantijgingen

in rook te doen opgaan. De politicus herkent men in de polemische
toon, die op verfrissende wijze het
hele boek doordringt
Geen enkel anti-verwijt geen enkel heet hangijzer (gemengde huwelijken, de zwarten in blanke steden) gaat hij uit de weg. Zij die
gunstig staan tegerK>ver Zuid-Afrika zullen er argumenten in vinden.
Zij die nog geen stelling gekozen
hebtien of er te goeder trouw tegen zijn, zullen een zware dobber
hetjben aan zijn argumenten en
weerleggingen.
Zij die er alleen kwaad willen van
horen en wier taktiek bkx>tgelegd
w o r d t zullen er zk:h matekx>s aan
ergeren.
Ten sk>tte dient nog gewezen op
een verschijnsel dat de schrijver
aanstipt als medeverklaring voor
de negatieve houding die het
Westen veelal aanneemt tegenover Zuid-Afnka: de finlandizering.
Deze subtiele vorm van ontmanning dreigt het Westen geleidelijk
in een gevaariijke p>ositie van hongheid tegenover de Sovjetume
te brengen. Het hoeft geen betoog
dat een dergelijk gebrek aan
weerbaarheid onverenigtjaar is
met een vechtersnatuur als die
van Jorissen
Misschien beukt hij ooit daar eens
tegen aan. Inmiddels zal hij aan
Zuid-Afrika nog wel een t j d lang
de handen vol hebt>en.
Karel Jansegers

Wim JORISSEN. Zondebok Zuid-Afrika,
e«n positieve balans. UHg. Lannoo. Tielt
Amsterdam. 1980, geilL 237 Uz.. 2S0B.fr.
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Het Europarlement dobbert
door Europa's krisis
STRAATSBURG — Europa zit in de rats. Britse krisis, budgettaire krisis, landbouwkrisis, krisis van de instellingen. Wie in de vijftigerjaren
nog naïef-entoesiast over Europa's eenmaking droomde, ziet de hele
machinerie stilaan in panne vallen. En het was te verwachten: de Europese instellingen blijven één mislukte driehoeksverhouding. Daarin
zit de wetgevende macht helemaal nog niet bij het nochtans demokratisch gekozen Europarlement Zelfs de Europese Kommissie met zijn
tienduizend ambtenaren moet steeds lijdzamer toezien hoe beschamend de Ministerraad de touwtjes in handen h o u d t Elk van de negen
De barmeid van Tindemans
Neem nu de «Vlaamse» verkozenen. Tijdens het jongste halfjaar
was De Clercq hooguit drie dagen
in Straatsburg,
Vanderpoorten
zette hier sedert november geen
voet binnen! De 26-jarlge KarelDe
Gucht belooft op zijn parlementaire schachtenziel dat hij het echt
beter zal doen dan zijn liberale
voorganger. Hij zal het werkelijk
niet moeilijk hebben. De C V F e r s
Menckens, CrouK Venoken
en
Verhaegen .stralen in hun zalig
nietsdoen. Daar moet Vandewiele
de eer wat hooghouden. Van
Miert vloog vliegensvlug even
over en weer tot ongenoegen van
een diep ontgoochelde Veminv
men. Resten Colla en Coppieters.

Beiden hebben zich, door de lusteloosheid van de gevestigden heen,
een imago van werkpaarden opgebouwd. Tindemans hoeft dat
niet Hij doet het overigens helemaal niet: op zijn aktiviteitenpalmares van de jongste zes maanden
prijkt één enkel speechke over de
invoering van het Eurofjees paspoort O p het thuisfront heeft men
toch geen weet van wat hier zoal
gedaan w o r d t Bovendien kan Tindemans rekenen op de slaafse lofartikels van journalist
Guido
Boodts, die door «De Standaard»
voor elke zitting naar de bar van
het Europ)ees Parlement gestuurd
w o r d t Terwijl Tindemans in de
zitting van mei geen uur in Straatsburg was. slaagde die er waarempel in om tot twee keer toe een ar-

lidstaten koestert er angstvallig zijn eigen egoïsme en dwingt Europa
van kompromis naar kompromis. Van droom naar ontgoocheling. De
parlementaire ambtenaren die het allemaal al veel langer meemaken,
weten je trouwens minzaam te vertellen dat het eerste rechtstreeks
gekozen Europarlement eigenlijk weinig verschilt van het oude. De
grote tenoren, die de kop van de grote Eurolijsten trokken, komen
steeds zeldzamer naar Straatsburg. Enkele mindere goden werken
zich de ziel uit hun lijf, maar de pers, die kent alleen de g o d e n tikel geprezenteerd te krijgen in
«De Standaard» over diens...
Straatsburgse werkzaamheden.
Het nucleair Europa
Tijdens de apriizitting had een tandenknarsende Seligman
(Bnts
Konservatief) op initiatief van
Maurits Coppieters zijn plutoniumrapp)Ort zien uitstellen. Dit keer
dienden de Europariementsleden
ruim twee uur lang over een wervelwind van Coppieters' amendementen te stemnnen. Een dertigtal
kolleèa's volgden in het verzet tegen de opwerking van plutonium
ten behoeve van de kernenergie.
Zij kregen twee dagen later gelijk
toen vanuit Frankrijks nucleaire
stortfabriek La Hague het bericht
binnenkwam dat er zk;h weer een

Wn in Europa

ongeval had voorgedaan in de
kerncentrale...
A r m o e en v e r d r u k k i n g
Ook Marollenpriester
Jacques
Vander Biest was in Straatsburg.
Hij kwam er, samen met een paar
Franse, Ierse en Italiaanse armoewerkers pleiten voor de hernieuwing van financiële steun ten voordele van enkele private projekten
in dienst van de minstbedeelden.
De Brusselse Marollen hebben
voorwaar een schitterende pleitbezorger aan Vander Biest!
Tijdens de openbare zitting ging
Coppieters nog een stuk verder.
Er is niet alleen de verdoken en
onbekende armoede, luidde h e t
er is ook de wettelijk erkende armoede doorheen gans Europa
Hoe moeten w e anders een erkend levensminimum van 7 a 8.000
frank betitelen? Wordt het niet
hoog tijd dat Europa zichzelf een
menselijker gelaat geeft door onder meer een uniformizering van
de pensioenstelsels en het waarborgen van een werkelijk levensvatbaar
minimumbedrag
voor
allen.
Wij zijn gelukkig de feodale uitbuiting lang voorbij. Een land als Guatemala zit er nog middenin. Daar
werd de Vlaamse Scheutist Voordeckers in het hart van zijn armenparochie koudweg neergekogeld
door «het eskadron van de dood».
Voor de Vlaamse EVPers was dit
blijkbaar geen gebeurtenis waar je
de Europese kollega's moet mee
opzadelen. Het was weerom alleen Coppieters die een ontwerpresolutie indiende over de brutale
moord- en terreurpraktijken die
men in Guatemala blijkbaar onge-

Quebec, een zwcrre nederlaag?
Het is telkens weer opvallend
hoe slecht de internationale
media
inlichten
over
de
meeste gebeurtenissen. Telkens weer moeten we vaststellen dat eenzijdigheid en
oppervlakkigheid
troef zijn.
We zijn te Brussel goed geplaatst om na te gaan hoe
bvb. de medewerker van 'Le
Monde' zijn krant inlicht (?)
over de strijd tussen de gemeenschappen.
Zelfs
van
Nederlandse
zijde
hebben
we praktisch geen enkele reden om met de korrespondentie over onze tegenstellingen tevreden zijn.

Het referendum in Quebec
werd dan opnieuw in zeven
haasten benaderd en woensdag blokletterden de meeste
kranten, dat de separatisten
'een zware nederlaag* hadden geleden. Een zo degelijk
blad als 'Die Zeit- vond zelfs
geen plaats om kommentaar

W I J lO

aan dit referendum
den...

te wij-

Is 40 pro en 59 tegen dan wel
zulk een enorme nederiaag?
Het gaat tenslotte toch maar
om 10 % verschuiving. Het is
niet zo verwondeHijk dat een
gedeelte van de massa terugschrok voor de afscheiding.
Daarmee is echter niet gebleken dat die 10 a 20 % franstalige kiezers die Levesque's
droom niet wilden helpen verwezenlijken, straks niet opnieuw voor Levesque's partij
stemmen, wanneer het provinciaal parlement zal moeten
gekozen worden. Wie zou
bvb. boud durven
beweren
dat het Vlaamse volk in zijn
meerderheid voor een federale Belgische
staat
zou
stemmen? De massa is bijna
altijd konservatief
aangelegd
en heeft schrik voor wat men
'avonturen' noemt Zo ook in
Quebec. De
onbevooroordeelde waarnemer zal trou-

wens vaststellen dat de Canadese premier Trudeau de
juiste konklusie heeft getrokken uit het referendum. Hij
kraaide geen viktorie doch
behofde dat zijn regering iets
zou gaan doen aan de verscheidenheid van belangen
van de tien Canadese provincies. Wij grijpen weer naar
een Vlaams precedent:
de
verkiezing van Borms (toen
deze in de gevangenis zat)
betekende een mijlpaal in de
Belgische geschiedenis
en
leidde de ware ontvoogdingsstrijd (die nog steeds voortduurt!) naar een nieuwe faze.
Levesque zelf maakte zich
trouwens
binnenskamers
geen illuzies. Ook al vielen de
meeste recente opiniepeilingen in het voordeel van Levesque uit (ze voorspelden
nagenoeg hetzelfde cijfer als
dit van de stembusuitslag) de
Québecse leider bleef in zijn
evaluatie realist Hij verklaarde trouwens direkt na de be-

kendmaking van de uitslag,
dat de strijd zou
worden
voortgezet
De eerste taak
van Levesque zal waarschijnlijk zijn het verhinderen van
een nieuwe terreurgolf na te
streven.
Veel zal ook afhangen van de
houding van de Engelstalige
minderheid. Zoals we in een
vorige beschouwing al schreven, tjakten sommige Engelstaligen zoete broodjes. De
vraag is nu of ze daarmee zullen voortgaan of
opnieuw
een harder standpunt zullen
innemen als winnaars. Want
hoe men het draait of keert
een gedeelte van het Franstalig kiezerskorps heeft die
terugkeer van de taalkundige
en sociale
onverdraagzaamheid mogelijk gemaakt Misschien wenst Levesque dit
want een terugkeer naar de
status quo ante speelt onvermijdelijk in zijn kaart Qui vivra verra/Wait and see...

straft kan begaan tegenover zendelingen en ontwikkelingshelpers.
Pater Voordeckers is er één van
een lijst van 1.300 aanslagen op
.vier maanden tijd. In zijn resolutie
vraagt (Coppieters een eensgezinde houding vanwege de negen lidstaten tegen de gruwelijke terreur
en de schandelijke sociale wantoestanden in Guatemala. Misschien Is Walter
Voordeckers'
dood niet helemaal zinloos geweest
N o g steeds geen
begroting
Europa heeft nog steeds geen begroting voor 1980. Het begrotlngsontwerp dat de Kommissie had
voorbereid, werd In december
door het Pariement verworpen.
Het zijn weer eens de ministers
van de Negen die er niet In slagen
een nieuw ontwerp aan het Pariement voor te leggen. Ondertussen
werkt Europa maar verder op basis van de cijfers van het vorig begrotingsjaar én bijgevolg op basis
van een afgekeurde beleidslijn.
Naar het schijnt moeten wij de begroting 1980 pas tegen oktober In
het Pariement verwachten. Voor
zover de Giemeenschap niet helemaal zonder centen komt te zitten.
Van pariementaire Insptraak gesproken!
Midden In de debatten over het
uitblijven van die begroting 1980
werden de Eurofjariementsleden
uitgenodigd hun zegen te geven
over het gebruik van de gelden
voor het jaar 1978. Hieruit blijkt dat
op de 52 amendementen die het
Pariement toen had goedgekeurd,
er voor 34 gevallen geen cent Is
uitbesteed geworden. Meer nog,
voor het Sociaal Fonds, voor de
Regionale pxDiltiek, voor ontwikkelingssamenwerking en energiefKH
litiek werden nauwelijks 40 % van
de middelen ook werkelijk aangewend.
De kritiek was niet mals. De
Vlaamse socialist (k)lla klaagde
bijzonder vinnig de holle woordkramerij van de Ministerraad aan
en de maskerade die hij tegenover
het Pariement opzet (Coppieters
was praktischer en vroeg een onmiddellijke konkrete diakxig tussen het pariement en de Rekenkamer die de technische kontrole
over de aanwending van het budget voor zijn rekening neemt

En nog dit_
• Nu Catalonië en Baskenland
door een autonomiestatuut een
eigen parlement en een eigen regering hebben, is het maar doodnormaal dat zij officieel een afvaardiging kunnen sturen op alle vergaderingen en voortjereidende
onderhandelingen over de toetreding van Spanje tot de Europese
Gemeenschap. Dit is de inhoud
van een ontwerp-resolutle die
Maurits Coppieters indiende. Zijn
31ste.
• Ook
Europariementsleden
kunnen een zonneslag krijgen. Dit
moet alvast gebeurd zijn met de
Duitse socialist Dieter Schinzel die
de oprichting voorstelt van een
pariementaire voetbalploeg, «vermits
de
Europariementsleden
voortaan elektronisch stemmen,
waardoor zij hun enige vorm van lichaamsoefening, nl. het stemmen
door opsteken van de hand voortaan zullen missen»...
• Jan Verroken heeft verklaard
dat hij gedurende het eerste jaar
van zijn Europees mandaat zou
zwijgen. Tot nu toe hield hij
woord...
Jaak Vandemeulebroucke
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Een uitgave
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Volksunie klaagt verdwijnen
leefmilieukabinet scherp aan!
In zijn regeringsverklaring heeft
eerste minister Martens het duidelijk gezegd: de regering wil besparen. En hij meent het: het kabinet voor Leefmilieu wordt afgeschaft Minister Califice van
Volksgezondheid mag wel de t i tel van minister van het Leefmilieu dragen maar een volwaardige kabinetscel voor deze materie
heeft hij niet Naar verluidt Is hij
daar ten zeerste om verbolgen.
Deze beslissing van het kernkabinet is een kaakslag voor al degenen die zich reeds jaren belangloos inzetten voor ons leefmilieu. Van Poma tot Dhoore is
de strijd voor een echt leefmilieukabinet een kruisweg geweest en de diverse kabinetten
een zoethoudertjeStukken leefmilieu zullen onder de
hoede vallen van een resem ministers en staatssekretarlssen van de
nationale en de zogenaamde
Vlaamse deelregering. W e sommen wat op: minister Galle blijft
verantwoordelijk voor natuurtieschermlng, vogelvangst, jacht visvangst en waterbeleid. Minister
Kempinaire moet de vaste afvalstoffen ophalen en... (proberen te)
verwerken, het energiebeleid valt
eveneens onder zijn bevoegdheid,
verder moet hij personeel opleiden voor een soort industriële archeologie en stadskernvernieuwing. Staatssekretaris Akkermans
behoudt de bevoegdheid over
ruimtelijke ordening en stedetx)uw en de ruilverkaveling. Zijn
bevoegdheid over natuurlijke rijkdommen en gewestelijk energiebeleid moet hij aan Kempinaire afstaan.

Door het opentjaar vervoer wordt
onze leefomgeving beveiligd, de
veiligheid van het verkeer verbeterd en de energiebalans van het
land verlicht
Het openbaar vervoer moet geherwaardeerd worden. De spoorwegen moeten het lange afstandsvervoer verzorgen, naast een aanvullend regionaal
streekvervoer.
Het leefmilieuprogramma is ongeloofwaardig. De Vlaamse deelre-_
gering verliest haar invloed. Het
tieleid inzake ruimtelijke ordening,
afvalstoffen, waters en txjssen,
energie, enz., hangt af van meerdere ministers.
Hoe zal men het evenwicht herstellen tussen de mens en de omgeving? De loodvergiftiging te Hoboken, de bevuiling van waterlopen, de verpesting van het leefklimaat, de storting van giftige afvalstoffen; wat doet men daartegen?
Zuivering van afvalwater en kringloop van afval get>euren op onsamenhangende wijze. Moeten we
een drama, zoals te Hanisburg beleven om op te treden? Wanneer
komt het beloofde
energiedebat?VerontwaardigingMaar ook de VU-kamerfraktie
deelde in een motie mee dat ze
met verontwaardiging kennis genomen heeft van het opdoeken
van het leefmilieukabinet en de op-

deling van deze materie onder verschillende ministers en staatssekretarlssen.
«£r zullen in dit land wellicht ook
eerst incidenten moeten
komen
als in Harrisburg, Love Canal, Lekkerkerk, enz... eer de ogen van
sommigen opengaan. De stank
van de waterlopen, de verpesting
van onze lucht, de vergiftiging van
mens en dier, enz... zijn blijktjaar
nog niet voldoende.
Dat bovendien minstens een zevental ministers met deze tema's
te msiien hebben, wijst op het gebrek aan samenhangende
visie.
Dan in de regeertekst
van de
nood aan koördinade durven gewagen is zonder meer beschamend. De onaanvaardbare
nonchalance waarmee om. het kabinet wordt opgedoekt is typerend
voor de graad van ekohgisch bewustzijn trij de •traditionele' partijen.'

Oproep
D e VU-kamerfraktie besluit haar
motie met alle milieubewusten in
Vlaanderen op te roepen een
krachtig protest te laten horen en
aktie te voeren opdat deze mammoetregering van Martens III die
voor alles en nog wat een kabinet
over had — behalve voor leefmilieu — tot betere gevoelens zou
gebracht worden!

Prangende v r a g e n Tijdens het kamerdebat heeft de
Volksunie zich bij monde van kamerlid Jaak Gabriels scherp verzet tegen deze gang van zaken en
stelde een aantal prangende vragen:
'Reeds
sinds de
energiekrisis
wordt gezegd dat het openbaar
vervoer een volwaardig alternatief
moet worden. In de praktijk komt
hiervan echter niets terecht Als er
over tjesparingen wordt gesproken, schaft men treindiensten af.
Wanneer wordt er eens iets anders gedaan dan het afschaffen
van lijnen en de verhoging van de
prijzen? Nochtans is een t)evolkingsgroep van 25 tot 50 procent
niet in staat om eigen gemotorizeerd vervoer te gebruiken. Deze
niet-autobezittende
groep is de
eerste t>estaansreden van het
openbaar vervoer

Zal er in ons land eerst een ramp moeten komen zoals in Love Canal
eer de ogen van sommigen opengaan ?

itNatuw is dvwu
In dit lijvig boek (228 bIzJ,
geschreven door
Wouter
van Dieren en Marius G.W.
Humelinck, wordt de natuur
eens op een andere manier
bekeken. De blik van de natuurminnaar wordt vervangen door die van de ekonoom, zakenman of politicus, die ongevoelig is voor
ideële en filozoflsche argumenten, maar meer waarde
hecht aan zakelijke en ekonomische overwegingen. De
waarde van de ons omringende natuur voor het be-
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houd van de gezondheid,
visserij, een evenwichtig
landbouwsysteem en het
behoud van een duurzaam
produktiestelsel dat met al
zijn wortels gebonden Is aan
natuur en milieu. De auteurs
introduceren
het
begrip
'Natuurkapitaal',
waarvan
alleen de rente kan en mag
getrokken worden. Zij beschrijven hoe het maatschappelijk faillissement er
uitziet als dit kapitaal zélf
wordt aangetast en schilderen het utopisch beeld van

een ekonomie die duurzaam
Is, omdat zij in harmonie verkeert met de natuur.
«Natuur is duur» bevat talrijke illustraties van de hand
van Peter van Straaten.

•k De Belgische Natuur- en
Vogelreservaten organizeren tot
en met 21 juni 1980 een uitgebreide tentoomtelling in ( ^ 2 te
Brussel. Op deze tentoonstelling
wordt een beekj opgehangen
van de door de vereniging k>eheerde reservaten: meer dan
2500 ha bos, heide, moeras, kalkgrasland, hooiland- waaronder
185 ha in eigendom. Verder
schelpen uit de Noordzee, een
skwt-aquarium, een terrarium, vogels, vleermuizen, enz_ Tevens is
er een stand met txiekea
posters, stfckers, nestkastea
Deskundige medewerkers beantwoorden alle vragea De tentoonstelling bevindt zich in (3ty 2,
op vtoer 2, ingang Blekerijstraat
De tentoonstelling is elke dag
open van 10 tot 20 u, vrijdag tot
21 u. (zondag gesk>ten). Gratis ingang.

•
Door het Europees Informatiecentnjm voor Natuurt>escherming wordt een aktie op het getouw gezet voor de •Bescherming van in het wild levende
planten en dieren en de natuurlijke habitats». Symbool is de otter, die in Europa sterk achteruitgaat en in vele streken zelfs niet
meer voorkomt
Men wil het put>liek attent maken
op de ernstige achteruitgang van
de Europese fauna en fkxa en de
aandacht trekken op de maatregelen die moeten genomen worden. De Wielewaal publiceert
daarom in haar maandt>lad een
reeks temanummers. In oktober
1979 verscheen een Bosnummer. Een temanummer over de
Heide verschijnt kortelings. Ruime t>elangstelling gaat uit naar
het behoud en de tjescherming
van de roofvogels. In februari
1980 publiceerde de Wielewaal
een artikel over de Zeearend. De
amfibieënaktie «Ken jij hun plekje?» is vooral gericht op het onderwijzend p>ersoneel en de leerlingen.
Meer inlichtingen: De Wielewaal, Graatakker 11 te 2300
Turnhout Tel.: 014/41225Z

•k De Milieu-Kontaktgroep Regio Antwerpen (Mikra) is een feitelijke vereniging, die op 1 februari 1980 opgericht is op initiatief van de Bond Beter Leefmilieu-Vlaanderen. De groep heeft
tot doel de aktiviteiten van de
plaatselijke milieugroeperingen,
aktiegroepen en afdelingen van
landelijke verenigingen te koördineren.

MIKRA streeft binnen de grootAntwerpse-agglommeratie naar
analogie met andere streekfederaties zoals Red de Voorkempen
en Aktjegroep Leefmilieu Rupelstreek. MIKRA zal om de zes weken bijeenkomen met tussentijdse vergaderingen van de kerngroep.
Als kontaktpersoon fungeert:
Jim Van Leemput Veltwijcklaan
81 te 2070 Ekeren (031-42.08.48).
MIKRA telt de volgende leden:
Aktie Groen Ekeren, Belgische
Jeugdbond voor Natuurstudie
Gewest Antwerpen, De Planeet
Mens, Groenkomitee Wilrijk,
Mortsels Aktiekomitee Leefmilieu, Natuurbelevers, Natuurgidsen, Vlaamse Jeugdtxind voor
Natuurstudie, Natuur 2000 Giewest Antwerpen, Poleko, Red de
Arenaweide, Studiegroep Boekenbergpark. Verenigde Aktiegroepen tegen de Uitbreiding
van het VHegveld te [}eume,
Werkgroep Hobokense Pokter,
Werkgroep Natuurbehoud Linker-Oever, Werkgroep Oude
Landen, Werkgroep Verkeer
Antwerpen, Werkgroep De Lei,
Wielewaal-afdeling Mortsel en
Wijkgroep Ertbrugge.
4 De Vereniging voor Openbaar Groen die zo'n 120 steden
en gemeenten groepeert hield
een algemene vergadering. In
een memorandum werd siangedrongen op financiële staatssteun en de kreatie van de funktie van groenambtenaar.
De oprichting van een Regionaal
Groenfonds zou er op gericht
zijn de financiële lasten van de
gemeenten te helpen dragen bij
het aanplanten van nieuw groen.
Verder zouden provinciale technische werkvergaderingen ingericht worden om het groenpersoneel van een gemeente bij te
schoten, het groen zou per gemeente dienen te worden genoteerd in een projekt Groeninventarisatie, de bestrijding van de olmenziekte dient aangepakt en
een animatieprojekt voor een betere leefomgeving uitgewerkt
De Groenfunktionaris zou een
ambtenaar zijn zoals die nu reeds
bestaat op het vlak van de sport
en kuituur. A2-afgestudeerden
richting tuinbouw zouden na tjijscholing voor deze funktie in aanmerking kunnen komen.
De vereniging drong verder ook
aan op de installatie van een
Hoge Raad voor de Groene
Ruimten en vroeg de aanpassing
van het boswettx>ek en verouderde wetten i.v.m. Stedebouw
en Ruimtelijke Ordening.

'Natuur Is duur' kan men
bestellen
bij Bond
Beter
Leefmilieu-Vlaanderen,
Aarlenstraat 25 te 1040 Brussel
door
overschrijving
van
250 BF + 20 BF verzendkosten op rekeningnummer
427-9082201-48 met vermelding: 'Natuur is duur'.
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CANNES '80
CANNES - Traditiegetrouw was heel de kinemawereld weer prezent
te Cannes, van 8 tot en
met 23 mei. Dit gerenommeerd luxe-oord was andermaal als een sardineblikje voor meer dan
25.000
filmprofessionelen. Producenten, filmers,
akteurs en aktrices, technici, perslui en klaplopers
en -loopsters die nadien
thuis blij maar naïef hopen uit te kunnen pakken
met het feit «erbij» te zijn
geweest. Deze overbevolking in een zeer kunstmatig milieu leidt tot verwarde en verwarrende
gebeurtenissen. Niet zoveel jaren geleden werd
er nog met bommen gejongleerd en viel er zelfs
een dode (een man die
net een bommetje plaatste). Dit jaar werd de festivalsfeer vergald
door
twee stakingsgolven (op
13 mei en op 23 mei) die
speciaal het
filmfeest
troffen: schokakties van
de elektriciteitsarbeiders.
En. zonder elektriciteit
kunnen de films natuurlijk niet afgerold worden.
Precies tijdens het vertonen van de film Surprise
viel na 35' de elektriciteit
weg en flitsten slechts 2
noodlampen aan in de immense grote zaal van het
«palais
du
festival».
Grootste slachtoffer was
natuurlijk de film zelf:
Stalker van Andrei Tarkovsky, de film is zo al
ontoegankelijk
genoeg
dat een totale duisternis
best
achterwege
had
kunnen blijven. De hele
dag door waren er elektriciteitsonderbrekingen.

Heel het dagprogramma
lag erdoor in de war.
Wanneer Cannes volgend jaar weer zo'n dagen te wachten staan,
vrees ik het ergste: in de
chaos nog 'ns wanorde
brengen is dodelijk voor
de chaos. Maar de wanorde lost wel tijdelijk je problemen op: die twee dagen hoefde je je alvast
niet gefrustreerd te voelen omtrent het feit, dat,
als je één film ziet, je er
tegelijk 35 andere mist.
Want dat is de regel in
Cannes. Vandaar dat het
hiernavolgend overzicht
arbitrair en zelfs vrijblijvend is: ik zal het enkel
hebben over de films die
ik intuïtief heb bekeken.
Dus van mij geen woord
over Kurosawa's nieuwste opus die met (een gedeelde)
gouden
palm
ging lopen. Waarom zou
ik naar Cannes reizen om
films te zien die ik toch in
België cannes zien.
Het belang van Cannes
ligt precies in die realiteit
dat je daar — in mijn geval een 40-tal — films ziet
die — soms jammer genoeg — nooit een kans in
ons hollyweird
België
krijgen. Van die 40 heb ik
het meest gehouden van
de regionale films. Weet
je wel, films dio het klassieke
en
stereotype
beeld van een (film)land
doorbreken, bijschaven,
demystificeren, verbeteren, nuanceren. Kortom
films (of ze nu intellektueel, belerend of ontspannend zijn) die bol
staan van verrassende
emoties en uit een waar
leven gegrepen ervaring.

wreedaardige love story gesitueerd In een landelijk dorpje van
Anatolië. Tradities en vooral het
feit dat ze vastgeroest zijn verhinderen de individuele ontplooiing
op sociaal en sentimenteel gebied.
Een jonge vrouw moet — na het
verdwijnen van haar man — met
diens jongere broertje aanpappen
op last van de mater familias. Het
geslacht moet nl. voortgezet worden en dus moeten zonen verwekt. Deze krankzinnige toestand
wordt bevestigd door de Islam-ritus, de burgemeester van het dorp
en een (blinde) raad van wijzen en
ouden. Gazal raakt evenwel verliefd op een jongeman die bovendien het lef heeft als enige dorpeling te gaan werken bij «vreem-den» die in de buurt van het dorp
een weg aanleggen. Beide geliefden vluchten uiteindelijk weg uit
dit onverzoenbare dorp maar een
groep gewapende dorpelingen
(de privé-milities van vandaag, de
«posse» uit de antieke western)
doodt hen in de kilte van de morgen in een naburige stad. Kineast
Ali Ozgenturk is een leerling van
Yilmaz Güney — de bekendste
Turkse kineast — en het is helaas
te weinig bekend dat Güney nog
steeds een politieke gevangene is
in zijn land. De kontradiktie wil
evenwel dat Güney vanuit zijn cel
nog steeds een belangrijke rol
speelt in de Turkse film, scenario's
schrijft ( die ook verfilmd worden,
bv. Sünj van Zeik Okten, vertoond
in Film International en het Brusselse RImarchieO en filmers
vormt Zoals onderhavige Ozgenturk.

Isabelle Huppert en Gérard Depardieu in Maurice Pialats Loulou, een on- _ open Oosten
gezouten, pessimistisch maar oprecht portret van een eigentijdse, losgeslagen jeugd.
Een andere erg belangrijke film is
Constans van Kristof Zanussi.
Deze Pool geniet in ons land reeds
bekendheid door lluminacja (Verlichting). Constans is een boeiend
portret van een elektricien (met
als hobby bergbeklimmen) die op
zoek is naar een houvast (een
«constans») in de maatschappij
waarin hij leeft Ondanks het feit
dat hij slechts korruptie ziet rondom zich heen, poogt hij de handen
niet vuil te maken. Dus zal hij de
maatschappelijke ladder niet beklimmen (zoals hij trouwens ook
nooit het Himalaya-gebergte zal
opklauteren). Zoals Wajda's Zonder Verdoving bevat Constans
een bikkelharde kritiek op die arrivisten en charletans die de Poolse
socio-politieke strukturen verneuken om hun materialistische verzuchtingen bot te vieren. Ook in
het Tsjechische Causa Kralik (De
zaak Konijn) van Jaromil Jirés
wordt de dagdagelijkse korruptie
Sesf Boy van de Amerikaanse op de korrel genomen. Een 60-jarijood Ira Wohl is er zo eentje. Deze ge advokaat veriaat om gezondexperimentele filmer heeft een heidsredenen (maar is dat wel de
portret gedraaid van zijn achterlij- reden?) zijn suksesvolle Praagse
ke neef, van het milieu waarin hij praktijk om zich op het platteland
— 5 jaar — heeft geleefd. Maar de te vestigen en aldaar zich enkel
film heeft een onuitwisbare indruk nog onledig te houden met futiele
op Philly, de 52-jarige mentaal ge- zaakjes. O.a. neemt hij het op voor
handicapte, achtergelaten. De een oud vrouwtje dat door haar
neef-kineast de cameralui hebben neef-klaploper enige tienduizenPhilly uit zijn wereldje van misprij- den lichter werd gemaakt Op een
zen, angst en vals schaamtege- vooral ironische en een zeer lucievoel losgerukt Ook zijn oude ou- de manier schetst Jirés de tweeders hebben van het medium ge- strijd tussen de advokaat en de arprofiteerd. Aan het einde van de rivist deze laatste telkens galant
film zal Philly de wereld kennen zo- slinkse toeren uit de mouw schudals hij is, en zal hij niet meer «uit- dend. De oude advokate weigert
sluitend» afhankelijk van zijn ou- evenwel zijn heil te zoeken tot geders zijn: hij heeft hen nl. geleerd lijkaardige praktijken. Hij wil fundadat hij ondanks zijn handicap toch menteel eeriijk blijven, vooral omzelfstandig door het leven zal kun- dat zijn jonge sekretaresse dat
nen gaan. Ira Wohls recht-voor-de- ook van hem verwacht
raapse dokumentaire ontroert
maar is bovendien erg eeriijk en
vooral niet-sentimenteel. Best lx>y Zij ziet in deze oude, grijze man de
kreeg dit jaar ook de oscar voor verpersoonlijking van de rechtde beste feature dokumentaire.
vaai-digheid. Toch veriiest de adMon oncle d'Amerique van Alain Resnais. Voor mij alvast het absolute hoogtepunt op dit festival. Ondanks het
vokaat de zaak. Op het einde laat
vrij intellektualistische begin schetst Resnais een aangrijpend familieportret waarbij jacht op sukses en macht
de film duidelijk voelen dat de korBoeiend en_
het menselijk geluk In de weg staat Op meesterlijke wijze heeft scenarioschrijver Jean Gruault daartussen
rektheid van de oude man voor de
een soms erg ironisch klinkende genetische teorie en evolutieleer verwerkt Mon oncle d'Amerique is een film
Uit Turkije signaleer ik Hazal (Ga- jonge vrouw de beste garantie
om telkens weer opnieuw te zien. Zoals 2001 van Kubrick zal Resnais' film straks uitgroeien tot een filmklassiezelle) van Ali Ozgenturk, een lyri- moet zijn om haar integriteit verker.
sche en zelfs zeer poëtisch- der uit te bouwen.

WIJ 11/

Triomf van het
individualisme
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De muzikale film is weer erg in
trek. Een gedeelde gouden palm
voor Bob Fosses All that Jazz (1),
een swingende parafraze van de
aloude the show must go on-mentaliteit en met een uitstekende Roy
Scheider in de hoofrol. Punk en
new wave uit Groot-Brittannië in
het superieure speelfilmdebuut
van Brian Gibsons Breaking Glass
met Hazel O'Connor (2) als de
nieuwgerezen ster die spoedig

door de muziekindustrie zal worden verneukt Geëvolueerde pop
uit de jaren zestig staat auditief
centraal in de gevangenisontvluchtingsfilm McVicar van Tom
Clegg met Roger Daltrey (foto 3)
in de hoofdrol. Een schijnbaar immorele prent met toch erg kritische resonaties omtrent zogenaamde rehabilitatie van misdadigers in supermodeme gevangenissen.

,^/M'/<'''/''"~

Vasarnapi Szulok (Zondagsouders) van de Hongaar Janos Rözsa was voor mij evenwel de revelatie uit de Oostbloklanden. Een
film die zich afspeelt in de verbeteringsinstellingen voor minderjarige
meisjes. De reïntegratie van deze
ontwortelden is het grondtema
van de film, maar daarnaast wordt
een cynische en niet mis te verstane analyse van het falen van de
kommunistische welvaartstaat geschetst (dit laatste doet kommunistenvreters natuurlijk grijnzen,
maar ik refereer gewoon naar een
realiteit die in onze contreien vooral door politici en wapenhandelaars ontkend wordt).

Vooral de kollektieve zelfmoordpoging van dronken en rock and
roll-geile meisjes maakt in deze
film indruk.
Belangrijk bij deze drie films is hun
openheid; er mag aan zelfkritiek
worden gedaan in bepaalde Oostbloklanden. Zelfkritiek die niet ontaardt in uitzichtloosheid maar integendeel uitmondt in een positieve
en weldoende morele herbewapening, een opblazen van machtsstrukturen uit het verleden en een
streven naar sociale, politieke en
individuele vernieuwing. Vrijheid.
Van de Italiaanse kinema (zoals

La Femme Enfant met Klaus Kinski (foto) is het sfeervolle regiedebuut
van romanschrijver Raphaele Billetdoux: een poëtisch-tragische schets
van een onmogelijke, pure liefde tusen een stomme en een 13-jarig meisje.

die in Cannes te zien was) kan dit
helaas niet worden gezegd. Oggetti Smarritti bv. van Guiseppe
Bertolucci (inderdaad broer van
Bernardo) is puur intellektualistisch en pretentieus gekwijl over
de verdrukte bourgeois-vrouw
(met een minnaar, een echtgenoot
en een onbekende bewonderaar).
Technisch is de film knap (de aanvang is zelfs veelbelovend), de
vertolking (Mariangela Melato,
Bruno Ganz) is uitstekend maar
de algehele nihilistische sfeer doet
biezonder overjaars en gezocht
aan. Ettore Scola neemt met La
Terraza in een viertal episodes de
Italiaanse filmwereld op de korrel.
Vertrekkend van party's (die uiteraard schering en inslag zijn in dit
milieu) wordt het portret geschetst van één van de deelnemers. Soms erg leuk (de autokritiek!) mist La Terraza ritme en
kernachtigheid
(totale
duur2 u. 201).

Met The Big Red One heeft Sam Fuller een droom waargemaakt: zijn
kijk op de rol van de Amerikaanse bevrijdingstroepen (meer bepaald
«The Big Red One-divisie») tijdens WO II. Ondanks het heldhaftig optreden van Lee Marvin (foto) werd Fullers prent één van de intelligentste
anti-oorlogsfilms ooit gedraaid. Vooral de overlevingsdiscours van de
film is de moeite waard. Bovendien rigoureus gedraaid in de stijl van de
war movieg uit de jaren vijftig.

De choos van Ginnes
Twee Italiaanse «vrouwenfilms»
van mannen vielen voor mij grandioos door de mand: La citta delle
donne van Federico Fellini (met
Mastrioanni als vrouwengek op
een feministisch kongres enzJ is
het werk van een verzuurd, en paternalistisch man die naar goedkoop sukses oogt met afgezaagde
erotische spielereien die visueel
spetterend werden verpakt Maar
daar zat ik niet meer op te wachten en begaf me naar 40' Fellini,
naar een echte Felliniaanse prent
nl. The Alternative Miss World
Contest waarin de meest grotesk,
vulgair en dus zeer smaakvol opgetutte travesties voor een opmonterend, sprankelend en geestig spektakel zorgden. Vooral het
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slot is onweerstaanbaar, wanneer
de kersverse Miss (een man uiteraard) echt met kroon, lang gewaad en ezel tijdens de ererit van
het podium duikelt Met de nodige
oneerbiedigheid kon je in dit pretentieloze werkje een verafbeelding van de Cannes-chaos zien.
(Chaos die nog werd aangemoedigd door een bijna voortdurend
regenen gedurende 14 dagen.
Waar is de Azurenkust heengevaren?)
Maar uit de chaos wordt het nieuwe, het mooie, het heerlijke en ook
wel het onbekende attraktieve gecreëerd. Enkele staaltjes daarvan
worden door bijgaande fotoreportage geïllustreerd.
Ronnie Pede
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Vrijdag — Toen Cy Endfield in 1964 zijn pseudo-histonsche avonturenfilm Zulu maakte, stond het nog goed een
heldenrol te spelen in de kolomen Deze film gaat over de
«manhaftige» stnjd van een 100-tal goedbewapende Bntse soldaten in Zuid-Afnka tegen een aanval van 4 000 inh)oorlingen Met Stanley Baker, Ulla Jacobson, Jack Hawkins (BRT 1) —
Sommerstürme ( z w / w ) is een Amenkaanse filmbewerking van
Douglas Sirk (1944) van een novelle van Tsjechov over een tragische liefdesgeschiedenis in het tsanstsch Rusland CARD)

e

Zaterdag — Aangezien de Vara de degelijke dokumentaire De slag aan de Somme in het namiddagprogramma
prezenteert, zou men licht de indruk hebben dat het hier
om een produkbe gaat die eerder bedoeld zou zijn voor
kinderen Niets is minder waar De slag aan de Somme is een degelijke volwassen dokumentaire over de beruchte slag die begon
op 1 juli 1916, honderdveertig dagen duurde en een enorm aantal
doden en gewonden eiste (Ned 1) — Albert speelt toneel CThe
cost of loving) is een Britse TV-film die handelt over een plichtbewuste filiaalhouder die door de direkbe als een stuk van de inventans wordt beschouwd Wanneer hij bij een promote voorbij
wordt gegaan, neemt hij op een uiterst onginele en doeltreffende
wijze wraak-

0

Zondag — O p BRT komen de operette-liefhebbers aan
hun trekken een Duitse produkte van de operette De
Tsarevitsj van Franz Lehar, over de liefde tussen het balletmeisje Sonja en de zoon van de Tsaar Met Wislaw
Ochman als de jongen en Teresa Stratas als het meisje — O p
Ned 2 prezenteert Koos Postema in De Strijd om de Gouden
Lier, de finalewedstnjd tussen elf finalisten van het Nationaal Concours Zondagsdichters 1980 — Later op de avond brengt VPRO
(Ned 2) een teaterwerkstuk van Gied Jaspers en Wim Schippers
dat als start van het Holland Fesbval 1980 in het Amsterdamse
Teater Carré wordt gebracht «Elly> of «Het Beroemde Stuk».

Tl/-PROGR^riMKS
Vrijdag
30 MEI

1

BRT 1
1800 Dne kinderen en een chimpansee (fJ — 1820 Klem, klem
kleutertje — 1835 Open schcx)l
Osolatie) — 19 05 Protestantse uitzending — 19 45 Nieuws — 2015
Zulu (film) - 2220 Dag aan dag
— 2250 Nieuws

BRT 2
2015 Koningin Elisabethwedstnjd
(viool)

NED 1
1850 Emilie (stnp) 1855
Nieuws — 18 59 BaHsapapa (fJ —
1905Popeye(stnp) - 1910 Laurel & Hardy (kortfilm) - 19 30 Ombudsman — 2000 Twee voor
twaalf (kwis) — 2040 Nieuwe gezichten in Vare's voorstelling —
21 37 Nieuws — 21 55 Een ander
uur U Onfo) — 2300 Albumbladen
(info) — 2335 Nieuws

Maandag — Fans van de Duitse Afro-popgroep Boney M worden lekker verwerKJ door BRT een 50 minuten
durende show rond het suksesvolle huppelende, heupwiegende en meestal lippende tno — In Casino Royale
(Ned 1) komen een hele schare eersteklasse-akteurs in aktie Peter Sellers, Ursula Andress, Deborah Kerr, Oiaries Boyer e a
Deze film van een groepje regisseurs ts een bewerking van de
eerste thnller van lan Fleming, de «vader» van 007 Na een indrukwekkende camère gaat de grootste spion aller tjden Sir James
Bond met pensioen Hij heeft rKX)it een hoge dunk gehad van de
Bntse geheime dienst en met zijn opvolger die zijn legendansche
naam en nummer (007) in stand moet houden, loopt hij met hoog
op HIJ vindt dat hij om de geheime dienst en zijn «opvolger» een
lesje te leren, nog maar eens in a k t e moet k o m e n . — A v r o
(Ned 2) prezenteert de Italiaanse inzending voor de CaOuden
Roos van Montreux 1979 II Ribaltone, een uiterst meuwsoortge
manier van TV-maken een improvizate rond humor.

«

Dinsdag — BRT 1 en 2 zorgen voor een overvolle avond
BRT 1 Het tenermagazine Tienerklanken is o a gewijd
aan jeugd en reizen en aan muziek. — Grijze haren, een
toneelstuk van de Nederlander Dimitn Frenkel Frank
werd al eerder door de Nederlandse TV (Tros) uitgezonden Het
gaat over een vijftgjarige schnjver die leeft als een kluizenaar en
slechte kontakt heeft met de buitenwereld via een meisje dat wat
voor zijn huishouding z o r g t Zekere dag maakt zijn broer hem attent op de mooie vormen van de jonge vrouw — Na het toneelstuk volgt het wetenschappelijk magazine Verover de aarde.
Hienn wordt geprobeerd het profiel te schilderen van een huisarte
anno 1980 Aan de hand van een diskussie zou worden geprobeerd een diagnose te maken van een roeping, of van wat een
roeping zou moeten zijn. — O p BRT 2 komt in de reeks «Filmtribune» de Russische film De liefdesverklaring (1979) waann aan
de hand van het leven van een ongewoon echtpaar enkele jaren
uit de geschiedenis van de Sovjetunie worden beschreven

1855 Nieuws — 1859 Het hus
aan de bosrand (fJ - 2000
Nieuws — 2027 James Hemot (fJ
— 2120Minivoett)alshow - 2235
Hier en nu — 2325 Dr C Rijnsdorp over lage zon, lange scheiduwen — 2340 Nieuws

1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws. — 1955 A
suivre &nfo) — 21 15 Un pur pour
mon amour (film) — 2250 Nieuws

ARD
1620 Budapest (dok) - 2000
Nieuws — 2015 Sommerstürme
— 2200 Ekonomisch nieuws —
2230 Bencht uit Bonn — 23 00 Die
Sportschau - 2325 Der Chef (fJ
— 010 Nieuws.

ZDF
1615 De Uanos (dokj - 1645
Nieuws — 1840 Western von Gestem - 2015 Demck (fJ - 2115
C^lowns, (DIowns, ( ^ w n s (show)
— 2200 Heute>k)umal — 2220
Kultureel magazine — 2305
Schmutziger Lort>eer (film) — 050
Nieuws

D 3
1945 Regionaal nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Arbeidsplaats
woning (dokJ — 21 00 Momente
- 2115 Gott und die welt - 21 45
Argemisse — 2200 Roots (fJ —
23 00 Die Anschneidmaschine
(film)

LUX
1810 De Asmats van Inan Jaya
(reportage) — 1945 Entre chiens
et chats (dierenmagazine) —
1955 Nieuws - 2000 Dossiers
danger immediat (TV-film) — 21 00
Strategie air command (film)
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Woensdag — NTG bracht het toneelstuk Chez nous van
Peter Nichols, een produkte die met onopgemerkt is gebleven BRT 1 maakte er een TV-opname van Twee Engelse echtparen die regelmatg met vakante in de Dordogne verblijven, zijn nog al eens te gast bij elkaar Beide echtparen voelen aan dat zij in de sleur van het burgerhuwelijk vastgelopen zijn Zij willen uit dat stramien wegvluchten, maar durven met
de grote stap te wagen Met Nolle Versijp, Chns Bond, Eddy
Spruyt en Herman Coessens — Zomergasten, een Duitse bewerking van het toneelstuk van Maxim Gorki, wordt door Ned 1
gebracht in het kader van het Holland Festival 1980. Rusland, een
vakantekolonie De advokaat Basov en zijn vrouw Varvara hebben een aantal gasten in hun villa uitgenodigd Zij verdrijven hun
tijd met gesprekken, toneelvoorstellingen, een boottochtje, een
wandeling, wrijvingen en irntates, en de liefde Door alles wat zij
doen loopt eén rode draad hun leven zou anders moeten zijn,
maar hoe verander je jezelf, de samenleving'

^ ^
•^Km
^LJ

Donderdag — O p deze kleurloze donderdagavond kunnen wij u twee films aanraden Nederland 1 draait een
western van Sam Peckinpah Goudtransport (Ride the
high country) (1962) met Randolph Scott, Joel McCrea,
Edgar Buchanan — O p RBTF komt de Franse spionagefilm Le
fauve est laché van Maunce Labro (1958), met ü n o Ventura en
Estella Blain — En wie geïnteresseerd is in de Europese politiek
en zeker in de personen die er het hoge woord voeren, kan heel
wat leren over de voorzitster van het Europese Parlement, de Frangaise Simone Veil (ARD - Madame le Président)

WIJ 14 A

80 (show) — 2305 Les cascades
de la nuit (dokJ - 2335 Nieuws

van Cannes (report»
Nieuws

F3

ZDF

BBC 2

1830 Jeugdprogramma — 20(X)
Les jeux de 20 heures (speD —
2030 La chauve-souns (liallet) —
2200 Nieuws - 2220 Cine regards (filmmagazine)

17 00 Cncket (reportage) — 19 55
Bntse vnjwilligers bjdens de
Spaanse Burgeroorlog (dokJ —
21 00 Robbie (praatshow) - 21 30
The Royal Academy Summer Exhibition — 2200 Sing Country —
22 40 Playhouse (tv-spel) - 2355
Aktualiteiten - 0030 Cncket (reportage) — 01 00 The Outer Limits
(SF-fJ

ITV
1400 Nieuws en regionaal nieuws
— 1500 Middagmagazine —
1845 Nieuws en regionaal magazine — 1930 Mong May You Run
(reportage) — 23 (X) Nieuws en regionaal nieuws — 2335 Opinions
unlimited - 0005 Soap (fJ 0035 Fifty Fifty (film)

Zaterdag

NED 2

RTB 1
^ ^
^^Ê
^ ^ J

2225 Starsky & Hutch (fJ - 2315
Regionale zenders en Nieuws —
2350 Here we go round the Mu^
berry Bush (film)

14 05 Les premiers temps de I aviation (dok J — 16 00 Aankomst van
de paus op Oriy — 18 00 Pauselijk
bezoek (reportage) — 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 1945
Journal d'un temps tragique (dokJ
— 2000 Nieuws - 2030 La fraicheur de l'Aube (teater) - 2300
Tennis (reportage)
— 2330
Nieuws

A2

BRT1
1530 Kleine Mo (film) - 1800
Emilie (stnp) — 18 05 Echo's in de
Badlands (jeugdfilm) — 1900
Vnjetijdstema's (Schilderen is zeker ontroenng) — 1945 Nieuws.
- 2010 Kolderbngade (fJ
2045 Terloops — 21 30 Koningin
Elisabethwedstnjd voor viool 1980
(reportage)

15 30 Nieuws — 15 32 De film van
Ome Willem — 1600 De slag aan
de Somme (dokJ - 1712 Popkrant — 1850 Emilie (stnp) —
1855 Nieuws - 1859 De vijf (fJ
— 1925 Banana Split (Vertxxgen
camera) — 1950 We gaan naar
Rome (show) — 2040 Charlie's
angels (fJ — 21 35 Nieuws. —
21 55 Demck (fJ - 2300 Nieuws.

NED 2
1030 Defile Soestdijk (reportage)
— 1600 Pauselijk bezoek aan
Franknjk (reportage) — 1855
Nieuws — 1859 J J De Bom v/h
de kindervnend — 1925DickTurpm (fJ - 2000 Nieuws - 2027
(5eorge en MiWred (fJ - 2052 Albert speelt toneel (fJ — 21 45 Achter het nieuws — 2215 Cleo Laineshow - 2305 Voetbal '80 —
2340 Nieuws

RTB1
2005 Le jardin extraordinaire (natuurmagazine) — 2035 (^eux de
(Dordura (film) — 2230 Risquons
tout (kwis) — 2325 Nieuws

ARD
2000 Nieuws — 2015 Auf tos
gehts los (show) — 21 45 Nieuws
- 2205 Das Kabarett-Podium —
22 50 Die schwarze Tuipe (film) —
0040 Nieuws

ZDF
2015 Fantomas (fJ 2145
Nieuws — 2150 Das aktuelle
Sport-Studio - 2305 Der Kommissar (fJ — 0005 Nieuws

D3
1955 Regionaal nieuws — 2000
Nieuws — 2015 Was kommt nach
modern dance' (reportage) —
21 45 Fernsehspiel des Monats —
2315 Klangobjekte (film)

1955 Nieuws — 2000 Superflics
(film) — 2135 Filmmagazine —
2205 Aloise (film)

F3

FJ

BBC 1
11 40 Cncket (reportage) - 1415
Nieuws — 18 40 Nieuws en regionale magazines — 21 20 The Sun
Trap (dokJ — 21 50 Points of view
(TV-kritek) — 2200 Nieuws —

BBC 1
1230 Watch your stem (film) —
1400 Sportnamiddag 1810
Nieuws — 1920 What's on Wogan (vanete) — 1950 The legend
of the golden gun (film) — 2120
Val Doonican show - 0020 Saturday night at the mill (amusementemagazine)

BBC 2
1545 Cinderella Italian Style (film)
— 1710 Mr Ludwig's tropical
dreamland (dokJ - 1835 Rugby
(reportage) — 1945 Architecture
for everyman (dokJ — 2050 The
Levin Interviews — 21 20 La Sylphide (balleO - 2255 Cna Cuervas (film) — 0045 Broadway Metody ' 1940 (film)

LUX.

1857 Mai-juin 40 relaas van een
tragiscne lente — 1920 Gewestelijke aktualiteiten — 1944 Les mconnus de 1945 (speD - 2000
Nieuws — 2030 Numero un (vanete) - 2133 Ike (fJ - 2230
Tele-foot I (sportreportage) —
0000 Nieuws

A2
2000 Nieuws - 2035 Les hentiers (fJ — 2210 Bemard Lavilliers

1030 Der Wachsbl
(flm) - 1450Kari-M
portage) - 1530 La
me (show) - 1830 h
ners (dokJ - 190(
1910 Bonner persi
1930Onkruidkultuur
Harrods fing es an
21 40 Nieuws - 21'
Arabischen Sudan (r
2240Chnstaktuell (i
2340 Nieuws

D 3

19 45 Sort im Westen
gionaal nieuws — 2
— 2015 Asb-onomM
rohr — 21 00 Ausla

LUX.

1730 Les Oublies (f
Nieuws - 19 02 Tele
1930RTL-Theêb-e tate maison dans la |
21 00 On acheve bier
(film)

ITV

F 1

13 30 Sportnamiddag (paardenrennen, vogelpik worstelen) — 1805
Nieuws — 1900 Russ Abtx>t's
Madhouse (show) - 21 00 Desbny of a spy (spionagefilm) —
2325 Nieuws en regionaal nieuws

1800TV-film - 20(
2030 L'Odysseedu
sell (film)

A 2

2000 Nieuws - 2(
bezoek (reportage)
cometb (dok) - 23
van Nam June Paik d
Nieuws

F 3

NED1

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Top club (vanete) - 2000
Nieuws - 2035 Sam et Sally (fJ
- 21 35 Apostrophes - 22 55 Or
phee (film)

20 30 Le nouveau vendredi (weekendmagazine) — 2130 Cest la
fete chez I apprenti-sorcier (vanete) — 2225 Nieuws

^ _

2030 Dijon (reports
Nieuws - 21 40 Irer
b-eO - 2235 Wilso

BRT 1
9 30 Doe mee — lOOOEuchansbevienng vanuit Leupegem-Oudenaarde — 11 00 Konfrontabe (debat) — 12 00 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1525 De slag om
Billy's goed (jeugdfilm) - 1620
Studio vnje bjd — 1830 Emilie
(sbip) — 1835 Feesten m België
(dok) - 1845 De Middellandse
Zee (dok) — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekend - 2030 O cus. — 2055 De Tsarevitsj (operette) — 2225 Nieuws

NED 1
1900 Nieuws. — 1905 Wollies wereW (kinderprogramma) — 1910
U ZIJ de gtorie (koorzang) — 2015
Ja, natuurlijk Ocwis) — 21 50 Mensen van het Hoge Noorden (dok)
— 2220 Dr C Rijsdorp over lage
zon, lange schaduwen — 2230
Nieuws

NED 2
1535 Kun je nog zingen III (show)
— 16(X) Natuur m eigen land
(dok) 1635 KRO Roxene
(pop) — 1730 Holland fesbval magazine — 1800 Studio Sport 1 1930 Emilie (atnpi - 1835 De
stnjd om de gouden lier (poeziewedsbijd) - 1930SbKlioSport2
— 2030 Humanistisch vertxind —
2035 Nieuws. — 2040 De dans
der vierkanten (tv-epeO — 2315
Nieuws.

BBC 1

1425 Engelse meufa
eeuwen heen (dok)
quiet man (film) — 1
dressuur (reportagi
Nieuws — 21 05 F
pey — 2305 Mame
Nieuws — 2340 He
ter (aktualiteit) — O
of mind (SF-f)

BBC 2

1455 Cncket (report
Tales of Beatnx Pot
2120 The Broke La
2315 Boekenmagaz
Invitabon to the dan
stnjd)

ITV

1005Oi8is?TheEn
(dok) - 1300 Akti
zme — 1520 Log
pearl (TV-fNm) - 1
1940 - Oxnrades m
- 2230 Nearly of
- 2345 South Ba
0045 Film

RTB

BRT1

1200 Faire Ie po«it (debat) 1300 Nieuws — 1930 Nieuws —
19 55 Chansons a la carte (vaneté)
— 2115 Mort d'un guide (tv-film)
— 2255 Nieuws

1830 Emilie (ship) rugkeer naar de Ape
fJ - 1900 Uit het I
toondichter (TV-film]
chertjes (kortfilms
Nieuws - 2010BO
(show) - 2055 Per
21 50 Tenuto - 22

ARD
1745 De Amenkaanse vloot in de
Midfdellandse Zee (dok) - 1830
Nieuws — 1833 Die Sportschau
(voetbal) 1915 Wir uber uns —
1920 Buitenlandrubnek — 2000
Nieuws — 2015 Tatort (fJ —
2145 Die Knminalpolizei rat —
21 50 Nieuws — 21 55 Cari von
Clausewitz (portret van deze Pruisische filosoof) — 2240 Fesbval

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

NED1

1850 Emilie (sbip
Nieuws — 1859 B.
aan(fj - 19 20 Bed
wereld (dokJ - 19
(konsumentenrubnel
Casino Royale (film)
schatten van Porto S
2340 Nieuws

NED 2

1856 Nieuws — 1{
de wereld (fJ — 1
Mindy (fJ - 20Ö
2027 II Ribaltone (hu
Frans op z n Brusse
(f) - 2220 Televi,
— 23 00 Nieuws —
bezoek aan Franknj

29 MEI 1980

rin

W-PROGR/IMMr\S
teiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00 Le
Gabon (dokJ, - 21.15 TVF Mag»-'
zine (damesmagazine).

nes (reportage). — 23.40

RTB 2

•er Wachsblumenstrauss
14.50 Kari-Marx-Stadt (re. — 15.30 Larry's ShowtiN). — 18.30 Kleine vegeta)kJ. - 19.00 Nieuws. —
tonner perspektiven. —
iknjidkultuur. - 20.00 Bei
fing es an (teater). —
euws. — 21.55 Frauen im
len Sudan (reportage). —
irist aktuell (diskussie). —
euws.

14.00 Tennis (reportage).

ARD

21,00 Heute-Joumal. - 2120 Die
Strassen von San Francisco (f). —
22.05 Sieh mal an. - 22.10 -Was
heisst das, wenn du sagst du bist
ein Christ?» — 22.40 Prüfung eines
Lehrers (tv-spel).

/-film. - 20.00 Nieuws. —
Ddyssée du docteur Wasi).

ieuws. — 20.35 Pauselijk
(reportage). — 22.05 Gla(dokJ. - 2325 De wereld
n June Paik (dokJ. - 00.00

•ijon (reportage). — 21.35
— 21.40 Irene Papas (por22.35 Wilson (film).

— La verité sur Bebe Donge,
psychologische studie naar
een roman van Sinnenon nnet
Jean Gabin en Danielle Darieux. Maandag 2 juni op BRT 2
om 20 u. 40.

BRT 1

19.30 Nieuws. - 19.55 Mère Theresa (reportage). — 20.40 La vérité
sur Bébé Donge (film). - 2220 VIdéopgraphie 0<ortfilm). - 22.50
Nieuws.

15.00 Wielrennen (Ronde van Italië). - 18.30 Emilie (strip). - 18.35
Sesannstraat — 19.00 Toestand
'80. - 19.45 Nieuws. - 20.10 Grijze haren (tv-film). — 21.00 Verover
de aarde. — 21.50 Jij of wij (kwis).
— 2220 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Das Krankenhaus am Rande der Stadt (fJ.
— 21.15 Shangai - Schaufenster
Oiinas (dokJ. - 22.00 Sok) fur
Spassvögel (humor). — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 (ïousine Angeltea (film). — 0.45 Nieuws.

ticket (reportage). — 20.15
• Beatnx Potter (ballet). —
he Broke Lance (film). —
loekenmagazine. — 23.45
n to the dance (danswed-

risJs? The Energy Questkin
- 13.00 Aktuallteitenmaga• 15.20 Log of the black
V-fNm). - 17.00 Dunkerk
Zkxnrades in Arms? (dokJ.
0 Nearly of happy ending.
15 South Bank Show. —
ilm.

aandag

19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '80.
— 20.15 Gebrekkige geneeskundige informatie? Onfo). — 21.00 Heute-Joumal. — 2120 Luftwaffenhelfer CTV-film). - 22.50 Die Ann Margret Olssen-show. — 23.40
Nieuws.

D3
19.00 Portret van een medische fabriek (dokJ. — 19.45 Regionaal
nieuws. — 20.00 Nieuws. — 20.15
Die NIederlage (dok). — 21.45 Five
easy pieces - Ein Mann sucht sich
selbst (film). - 2320 Nieuws.

LUX.
19.45 Entre chiens et chats (dierenmagazine). — 19.55 Nieuws. —
20.00 Sam en Sally (fJ. - 21.00 Qa
fait tilt (film).

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Mai-Juin '40 (relaas van een
tragische lente). — 20.00 Nieuws.
— 20.30 L'ile du docteur Moreau
(film en debat over genetische manipulatie) — 23.00 Nieuws

A2

nilie (strip). — 18.35 De tenaar de Apenplaneet (SF9.00 Uit het leven van een
Iter (TV-film). - 1925 Lai Ocortfilms). 19.45
— 20.10 Boney M special
— 20.55 Penmarric (fJ. —
enuto. — 22.50 Nieuws.

Emilie (strip). 18.55
— 18.59 Bassie en Adri— 19.20 Bedreigde dieren(dokJ — 19.45 Kieskeurig
nentenrubriek). — 20.30
Royale (film). - 22.45 De
1 van Porto Santo (dok.). —
lieuws.

Iieuws — 1859 Alleen op
eld (fJ. - 1925 Mork en
(fj. - 20.00 Nieuws. Ribaltone (humor). - 21.25
p z'n Brusse. - 21.30 Kaz
22.20 Televizier magazine
) Nieuws — 23.05 Pauselijk
aan Franknjk (reportage).

1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Top Club (variété). - 20.00
Nieuws. — 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 21.40 Operation StMichel (fJ. - 22.40 Salie des fêtes
(spektakelmagazine). — 23.30
Nieuws.

F3
20.40 Violette et Frangois (film).
22.00 Nieuws.

BBC 1
18.55 Regionale magazines. —
21.10 Panorama en Nieuws. —
22.25 The rollicking adventures of
Eliza Eraser. (Film). - 0.15 Bellamy's Europe. (DokJ.

BBC 2
20.35 Six English towns. (Dok .1 —
2105 Bird spot (DokJ - 23.15
Rock at Peru. (DokJ.

ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
- 1530 C^oney Island. - 17.15
Filmmagazine. — 18.45 Nieuws en
regionaal nieuws. — 20.00 Lingalonga Max. (Humor). — 21.30
Aktualiteiten in beeld - 23.00
Nieuws en kunstmagazine

29 MEI 1980

BRT 2
20.10 Allemaal beestjes (primaten,
verre voorzaten). — 20.40 De liefdesverklaring (film).

RTB 1
19.15 Waale gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55
Histoires insolltes (fJ. — 21.00 Une
seule terre (reportage). — 21.55
Paroles d'hommes. — 2255
Nieuws.

NED. 1
18.50 Emilie (strip). — 18.55
Nieuws. — 18.59 EO-kinderkrant
— 19.30 3 X M (Evangeliscfie onrv
roep in Oiina). — 19.55 EO-fanrwliedag '80. - 21.35 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag. — 22.10 Rlobolus dance théötre (reportage).
— 23.00 Nieuws.

19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Landesspiegel.
— 21.00 Frauen-studien (filmreportage). — 21.45 Jeder kann fur Sich
was tun (info). — 23.00 Nieuws.

BBC 1
1620 Nieuws uit Wales. - 18.40
Nieuws en regionale magazines. —
20.35 The compulsive communteators. (DokJ — 2225 Dunkirk.
(DokJ - 23.15 The Crystal Gayle

BBC 2
2125 Treasure Island. (Portret van
een multinationaD. — 22.00 AdelaSde Bardett (Rekonstruktie van een
proces). — 23.15 The Lions Rugby.
- 0.30 The Old Grey Whistle Test
(Show).

ITV
1 A.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 14.30 The Electric Theatre
Show. — 15.(X) Mkidagmagazine.
— 18.45 Nieuws en regionaal magazine. — 22.00 Frontier. (FJ —
0.35 George Hamilton IV. ((Country
& westemmuziek).

Woensdag
4 JUNI

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Cijfers en
letters (spel). — 1925 De verioren
eilanden (fJ. — 20.00 Nieuws. —
20.27 De winter die een zomer was
(fJ. - 21.30 Brandpunt - 22.05
Leven op aarde (dokJ. — 23.05
Nieuws.

BRT 1

LUX.

15.00 Wielrennen (Ronde van Italië). — 16.30 Tip-top. — 18.15 Emilie
(strip). — 1820 Alias Smith en Jones (f). — 19.17 Standpunten
(CVP). - 19.45 Nieuws. - 20.10
Chez Nous (teater). 22.40
Nieuws.

19.45 Dierenmagazine. — 19.55
Nieuws. — 20.00 La brigade du tigre (fJ. - 21.00 La petite hutte
(film).

20.10 De ontvoenng uit fiet Serail
(opera).

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Mai-juin 40. Relaas van een
bewogen lente. — 20.00 Nieuvra.
— 2030 Starlettes en herbe (musical). — 21.55 Les roues de la vie
(dokJ. — 22.55 Tennis (reportage).

— 2325 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.40 Victoire sur
Ie silence (tv-film).

F3
20.00 Les jeux de 20 heure (spel).
— 20.30 Le défi de Lassie (film). —
21.35 Nieuws.

BRT 2

NED 1
15.30 Jan de muzikant (kinderprogramma). — 15.35 Een vrouw als
een koningin (bijbelstrip) — 15.45
De slang, de aap en de papegaai.
- 15.55 De grote klok (f). - 16.45
Voor kleine potjes met grote orert\
— 17.05 Teelepelvrouwtje (f). —
18.40 Toeristische tips. - 18.50
Emilie (strip). — 18.55 Nieuws. —
18.59 Van gewest tot gewest —.
19.45 Politieke partijen: DS 70 19.55 Studio Sport - 20.10 Zomergasten (teater). — 21.37
Nieuws. — 21.55 Den Haag Varv
daag. — 22.10 Zomergasten (vervolg) - 22.40 Schooltelevisie. —
22.55 Nieuvifs.

NED 2

ZDF

18.55 Nieuws. - 18.59 Het paard
van Troje. — 2000 Nieuws. —
2027 Socutera (R. Kruis). - 20.32
Vakantie in Nederiand (vanété). —
21.30 Remmers ontmoet- Pieter
Kleyn van Willigen (portreO —
22.05 Taxi (f). - 2255 Veronicas
agenda — 23 02 Teleac (mikroprocessors II) — 23.37 Nieuws.

19.00 Nieuws — 19.30 Steek lieber
mal was ein (dokJ. — 21.00 Heutejournal — 21 20 De Sovjetunie be-

19.15 Waalse gewestelijke aktuali-

ARD
1615 Leipzig (reportage). - 20.00
Nieuws. — 20.15 Rattenküche
(show). — 21.00 Panorama. —
21,45 Schauplatz New Yori< (fJ.

20.00 Nieuws. — 20.15 Anruf erwünscht (reportage). — 22.45
Konflikt (film). - 0.10 Nieuwa

LUX.

D 3

RTB

ZDF
ngelse meubelen door de
heen (dokJ. — 14.55 The
an (film). — 18.35 Hondenir (reportage). — 19.00
— 21.05 Festival: Shep23.05 Married (fJ. - 23.30
— 23,40 Heart of the matjaliteit). — 00.15 Time out
(SF-fJ.

Dinsdag

dreigt Noorwegen (reportage). —
22.00 Alamo (western). - 0.35
Nieuws.

RTB 1

20.15 Le fauve est léché (film). —
21.45 Le carrousel aux imagea
(Filmmagazine). — 22.45 Nieuwa

RTB 2

ZDF

D 3
SS Oubliés (film). - 19.00
— 19.02Télé-Lux-hebo. —
FL-Théêtre. - 20.00 La pe5on dans la prairie (fJ. —
1 achève bien des chevaux

18.55 Nieuws. - 1859 De Tros
Top 50. - 20.00 Nieuws. - 2027
Ik. Oaudius (fJ - 2210 Aktua TV.
— 23.00 Nieuws.

RTB1

20.00 Nieuws. - 20,15 Lucilla (tvfilm), — 21,50 Sonnenfeuer auf der
Erde (dokJ, — 22.30 Tagesthemen.
— 23.00 De Biënnale van Venetië
1980. - 23,45 Nieuws,

irt im Westen. — 19.55 Renieuws. — 20.00 Nieuws.
> Astronomie ohne Fem21.00 Auslandsstudio.

NED 2

19.45 Dierenmagazine. — 19.55
Nieuws. - 20.00 Hit-Parade. —
21.00 Les pionniers (tv-film).

F1
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.44 Mai-juin 40, relaas van een
bewogen lente. — 20.00 Nieuws.
— 20.30 L'inspecteur mène l'enquéte (film). — 22.10 Literair programma. — 23.10 Tennis (reportage). — 23.30 Nieuws.

A2
1920 GiewesteVjke aktualiteiten. —
19.45 Top club (vanété). - 20.00
Nieuws. — 20.35 Mi-fugue, mi-raison (vanété). — 22,40 Magazine
medical Onfo), — 2325 Nieuws.

14.00 Tennis (reportage)

ARD
13.55 Rraten im Karibischen Meer.
— 20.00 Nieuwa — 20.15 Lucilla
(TV-film). — 21,45 Madame le président (Simon Veil). — 22.30 Tagesthemen. — 00.00 Nieuwa

ZDF
13.35 Auto, Geige und der Hund
Klecks (film). - 16.00 Nieuwa 16.05 Noorwegen: land tussen
berg en fjord. (dokJ. - 16.35 Der
junge Mr. Lincoln. — 18.15 Rondtrekkende zigeuners (Reportage).
- 19.00 Nieuvw. - 19.30 Starparade (show). - 21.00 Heute-journal. - 2120 Wir sind die Hilltjilliea
(Reportage). - 22.00 «Jaucfizet
dem Henren, alle Welt». - 2Z45
Wie das Meer und seine Wogen
CTV-spel). - 0025 Nieuws.

D3
19.45 Rockpalast - 19.55 Regionaal nieuwa — 20.00 Nieuwa —
20.15 Du solist mein Glücksstem
sein (film). — 22,00 Sommerfreuden fur Geniesser. — 22.45 Hinter
den Schlagweilen.

F3

LUX

20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.30 Notre bien chère disparue
(film). — 2220 Nieuws.

19.45 Dierenmagazine. — 1955
Nieuws. — 20.00 Les années d'Hlusion (fJ. — 21.00 Café Europe en
uniforme (musical).

BBC 1
14.15 Nieuwa — 16.53 Regionaal
nieuws. — 16.55 Kinderprogramma's. — 18.40 Nieuws en regionale
magazines. — 19.45 Assault on a
queen. (Film). — 21.30 Lena Zavaroni show. — ,22.00 Nieuws. —
2225 Unde Sam's Backyard. —
22.55 Sportreportages. — 23.50
Target (FJ.

F1

BBC 2

1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Top Club (Vanété). - 20.00
Nieuwa — 20.35 Le pett Baigneur
(film) - 2Z05 Vkieo USA (dok). 22.30 C^urte échelle pour grand
écran (kortfilms). — 2325 Nieuws.

21 10 Reputattons. (Kennedy). —
22.00 The Abdications. (Film).

ITV
14.00 Nieuws en regkinaal nieuws.
— 14.30 Paardenrennen in Derby.
— 18,45 Nieuws en regionaal magazine, — 19.35 Scene MWweek.
— 20.00 The Rank, (Show). —
22.00 The Mexicans (Reportage).
— 23.00 Nieuws — 0.05 The Radical. (FJ.

Donderdag
BRT1
14,00 Sportreportages (tennis en
wielrennen) — 18.30 Emilie (strip)
— 18.35 De schelmenstreken van
Gorri (f J — 19 25 Natuur in Nederland (dokJ. - 19.45 Nieuws. —
20.10 Relaties (fJ - 21.00 Panorama — 21,50 Zola het menselijk geweten (fJ — 22,50 Nieuws. —
23,05 Einde van de uitzending.

BRT 2
20.10 Premiere. (reportage)

21.00 Biljarten

NED 1
18,50 Emilie (strip), 18.55
Nieuws, — 18,59 Tom & Jerry
(stnp). — 19.10 Zing met ons mee
in. Havelte. — 20.00 Gtoudtransport (Western). — 21,37 Nieuws
— 21.55 Het leven van een misdadiger (dokJ - 22.55 Den Haag
vandaag — 23.15 Nieuws.

19.45 Mai-juin 40. Relaas van een
bewogen lente. — 20,00 Nieuwa
- 20.30 Ktek (fJ - 21.30 Aktualiteitenmagazine. — 22.30 Nieuws.

A2

FR 3
20.00 Les jeux de 20 heures (SpeO.
— 20 30 Une biWe et un fusil (film),
— 22.00 Nieuws,

BBC 1
10.47 Schooltolevisie. - 1225 O i cket
(Reportage). — 14.45
Nieuwa — 18.40 Nieuws en regionale magazines. — 20.00 Milieubeheer in de toekomst (DokJ —
20.25 Top of the popa (Show). —
21.30 That's Life Report - 2225
Het dagelijkse leven in een fabriek.
(DokJ - 0.05 Don McLean and
Friends. (Show).

BBC 2
1505 Cricket (Reportage). —
20.00 Phelake. (DokJ - 2025
Nieuws en weekoverztaht —
21 10 Summer Horizons. - 22.00
Adelaide Bartlett (Rekonstruktie
van een proces). — 22.30 Jeremy
Talor. (Variété). - 23.00 Your life
in their hands (DokJ — 23.30
Technische en elektronische revolutie. (DokJ.

ITV
14,00 Nieuws en regionaal nieuwa
— 15,25 Paardenrennen in Epsom
— 16.45 Vedetten van vroeger
vertellen — 18.45 Nieuws en regionaal magazine. — 21.30 Achter
het nieuws. — 22.00 The MaHena
(F) — 23.00 Nieuws en regionaal
nieuws — 23.35 Cross-channel. —
005 Stuff Me a Flamingo. (TVspel).
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COBRA
De naam COBRA is vrij
goed bekend in de wereld
van de beeldende kunst
Men onderscheidt in deze
beweging doorgaans alleen
een estetische revolutie en
niets meer. Dat is evenwel
een te beperkte kijk,
COBRA was niet alleen een
luidruchtig protest tegen het
establishment in de kunst
maar tegen geheel het
maatschappelijk stelsel
zoals het zich voordeed na
de Tweede Wereldoorlog.
Men heeft trouwens COBRA
bijna steeds vergeleken met
DADA, ontstaan tijdens en
na de Eerste Wereldoorlog,
dan nog precies vanuit
Zwitserland, dat buiten de
gruwelen van deze eerste
wereldbrand was gebleven,
doch onderdak bood aan
vooruitstrevenden die hun
eigen land ontvlucht waren.
Dat het hier evenmin om
alleen estetizerenden ging
blijkt uit het langdurig
verblijf van Lenin in het
neutrale Zwitserland.

Een typisch werk voor Cobra van de hand van de feitelijke
stichter van de beweging, de Deense schilder Jakobsen.

Tekening van Lucebert, de Nederlandse zwerver-dichter-kunstschilder

Westeuropese revolutionaire beweging
COBRA is hier niet de naam van
de giftige slang, ook al diende de
slang als symbool voor de beweging, die haar naam ontleende aan
de twee eerste letters van de
naam van drie Westeuropese
hoofdsteden:
Copenhagen,
BRussel, Amsterdam, het was ook
een Noordeuropese beweging, in
tegenstelling met DAD die eerder
een midden- en zuideuropese beweging was. Tegenover het surrealisme van Breton en het existentialisme van Sartre stelde COBRA
zich op als een niets ontziende aft)raak en een even niets ontziende
scheppende wervelwind. Het
meest overtuigende voorbeeld
daarvan is het werk van Karel Appel (die op zijn doeken afstormde
met de verfspuit) die overigens de
meest bekende van de hele groep
is gebleven.
COBRA ontstond feitelijk in Denemarken met de schilder Egill Jakot)sen die er na een periode van

naturalisme, sociaal-realisme, surrealisme en expressionisme naar
het «spontanéisme» overstapte.
Aanvankelijk sterk onder de invloed van Picasso ging hij zijn eigen weg, die van het er op los
schilderen met wilde, grijnzende
maskers, als nieuwe wezens in tegenstelling tot Picasso wiens maskers geen eigen leven leidden
maar uit ontlede werkelijkheid
stamden. Jakobsen werd vervoegd door Ejer Bille (van Isegin af
abstrakt en autodidakü. Richard
Mortensen kwam eveneens geheel vrij tot een spontane schilderkunst die mede als basis zou dienen voor Ck)bra, die hij echter de
rug toekeerde toen deze beweging wortel schoot De invloed van
Jacobsen zou zich op twee jongere schilders laten gelden, nl. Cart
Henning-Petersen en Else Alfet
(t>eiden huwden elkaar). Een andere naam duikt in verband met (Do-

bra op, nl. Asger-Jorn (1914-1973).
In de dertiger jaren was er dan
nog de zgn. Höst-groep, een losse
vereniging van kunstenaars, die
samen exposeerden om de kosten ervan te kunnen dragen. Een
tweede band was «Helhesten»
(Het Hellepaard) dat werd volgeschreven en uitgegeven door de
zeer bedrijvige Asger Jorn.
In haar proefschrift — dat zopas
als boek, geïllustreerd en aangevuld verscheen — gaat dr. Wiilemijn Stokvis de ontwikkeling na
van de kunstenaars, die in Denemarken, Nederlarfcl en België (in
feite alleen Brussel en Vlaanderen) de basis legden voor (Dobra.
Zij vervolgt met de ontwikkeling in
België, dat via Brussel nauw aanleunde bij het surrealisme, dat als
een Frans verschijnsel dient beschouwd met Parijs als hoofdkwartier. Van de drie hoofdsteden
zou België het minst bijdragen tot

EUROPECH
samen uit...
samen thuis.
heel europa een gans
jaar door voor chauffeur
en voertuig :95(}F
te verkrijgen:
B in de VTB-VAB itantoren, bij
de VTB-VAB vertegenwoordigers
en in de iiredietbankfiliaien.

een#-ledendienst
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de Cobra-beweging, wat verklaarbaar is door de Franse overheersing. Was het trouwens niet zo dat
de «Jeune Peinture Beige» vooral
een Franstalig-Brusselse bedoening was, zodat weldra enkele
zeer begaafde Vlaamse kunstenaars de «jeune peinture» de rug
toekeerden. Sindsdien leidt deze
«jeune peinture» (men zou haar
beter «la vieille peinture beige»
noemen) een steieds twijfelachtiger bestaan.
De Nederlandse bijdrage komt
ah.w. uit het mets. Terwijl in Denemarken en in België avant-gardegroepen zich laten gelden moeten
de jongeren in Nederlands van
niets vertrekken. Het zoeken naar
een eigen uitdrukkingswijze verloopt dan ook moeizaam. Tijdens
de oorlog en de bezetting was er
geen kontakt mogelijk. Men kon
pas in 1945 starten. Een belangrijke rol in deze beginperide speelde
Willem Sandberg, konservator
van het stedelijk museum te Amsterdam, die pogingen deed om de
eigentijdse kunst uit de provinciale
afeondering te halen. De in het najaar van 1945 gehouden mammoettentoonstelling (900 werken)
«Kunst in vrijheid» was voor velen
een revelatie. Dan duikt de figuur
van Appel op, ongetwijfeld de
belangrijkste figuur in Cobra-Nederland, die aanvankelijk in de
trant van Breitner schildert ook
leentjebuur speelt bij Van Gogh
en bij het Duitse expressionisme
van «die Brücke». De openbaring
echter was zoals voor zovele andere jonge kunstenaars het werk
van Picasso. De direkte beïnvloeding (ook door Matisse en Pigon)
zou drie jaar duren. Ook Appels
vriend Corneille onderging de invloed van het kleurenkrachtig
Duitse expressionisme. Appel en
Corneille verblijven enkele tijd samen te Parijs, om na te gaan wat
er daar allemaal te koop was. Pas
einde 1947 vindt Appel een eigen
stijl, die hij in een teugelloze werkdrift stormenderhand zal veroveren. De gouache «Rode Kubistische figuren» en «het visvrouwtje»
zijn de eerste stappen op een eigen weg. Corneille maakte van zijn
kant een beslissende wending

door tijdens een verblijf in het
door de oorlog zwaar gehavende
Budapest Hier heeft een zelfde
werkdrift als bij Appel Corneille te
pakken, die echter minder koloriet
is dan Appel doch een krachtige
graficus.
Een derde figuur is Constand Anton Nieuwenhuys, die uiteraard
eveneens de invloed ondergaat
van Rcasso, maar ook van Braque
en Paul Klee. Andere Cobra-figuren in Nederland zijn Wolvecamp,
Rooykens, Brands, Jan Nieuwenhuys en enkele experimentele
dichters. Een andere bekende
naam is Lucebert dichter en schilder, die kontakt had met Ck)bra.
Ook Vinkenoog, dichter en romanschrijver had kontakten met de
groep.
Van de stichting af begint Cabra
invloeden uit te oefenen, niet alleen in de drie betrokken landen
maar ook in Frankrijk, Tjechoslovakije, Engeland, Duitsland, Zweden, Zwitserland. In eigen land
deed Cobra zich gelden bij Louis
Van Lint Bury, Uba, Jan (Dox, Alechinsky, Jean Raine, Reinhoud
D'haese en Hugo Claus (veel
meer als dichter, toneel- en romanauteur t>ekend).
Het boek is rijk geïllustreerd (kleuren en zwart-wit), bevat een aantal
noten, bibliografie, register en een
nawoord bij de tweede druk. Het
is het meest komplete werk dat
we hebben over deze boeiende
evolutie in de beeldende kunst
Het verzamelen van de gegevens
moet een enorm werk geweest
zijn, dat grote waardering verdient
(Sw)
— COBRA bij Oe Bezige Bij — Amsterdam
- 408 biz.

GEVRAAGD
Een pleeggezin voor 2 l<inderen
(9 en 5 j r j voor de zomervakantie (juni-juli)
iniiclitingen bij kamerlid Willy
Kuijpers, Sw^ertmolenstraat 23 te
3020 Herent die doorzendt aan
tïemiddelend psycholoog onder
vermelding 157 L op bnefomslag.
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Vlaamse Renaissance en
Boudewijn de Groot:
troebadours van vroeger én nu
Paul Rans en Lieven Misschaert
zijn niet meteen bekende namen
voor de gev\/one man in de straat
Maar dit duo brengt muziek uit de
tïjd dat barden en troubadours
met luit en gezang, de hertogelijke
hoven en de marktpleinen opluisterden, het volk deden dansen, én
enorm populair waren.
Een weloverwogen keuze uit de
Vlaamse liederenschat uit die Renaissance en samengaande luitmuziek verscheen in vlekkeloze
produktie van Paul Moens op de
plaat, en omvat nummers uit het
bekende
Schoon
Liedekens
Boeck uit Antwerpen en in 1544
uitgebracht, en waaruit vong jaar
ook «groep 1544» zijn elpee putte.
Liederen ook van Josquin des
Prés, die omstreeks 1500 leefde,
en het titellied Die Nachtegael in 't
wilde komt van het Amstelredams
Amoreus Liedboeck, 1589. Hierbij

nog een drietal nummers van Emanuel Adrianssens, tijdgenoot van
onze P.P. Rubens. De middelnederlandse teksten die op de binnenhoes zijn afgedrukt hebben
nog veel weg van het Westhoeks
en was misschien beter door iemand van daar gezongen. Maar dit
zou uiteraard de toehoorders hebben beperkt, en het gekuiste
Vlaams van Paul Rans zal het ongetwijfeld beter doen bij de Nederlandsprekenden van vandaag,
zoals Wannes van de Velde reeds
eerder uitprobeerde. Hoewel het
niet altijd aanvaardbaar klinkt.
Maar alleszins een prachtverzameling van muziek die door de
Bruggeling Lieven Mi^chaert op
de luit en viola da gamba en Paul
Rans met vooral zang en luit fijn
naar voren komt. En in het kader
van de nog steeds suksesvolle
volksmuziek misschien meer nog

dan de klassieke uitvoeringen de
Renaissancemuziek van bij ons
weer door eigen volk zal herontdekt worden (op Philips, stereo, nr.
6320054, met teksten binnenin afgedrukt).
Boudewijn De Groot:
syntese
De man die de zestigerjaren in de
voetsporen van Bob Dylan en Donovan bij ons het meest suksesvol
afrondde was ongetwijfeld Boudewijn de Groot, de hedendaagse
troubadour bij uitstek Hij was het
die toonaangevend en wég van
het namaakchanson het Nederlandse luisteriied een muzikale
nieuwe dimensie gaf. Het was Angelsaksisch getint sprak de jeugd
aan door vooral mooie melodieën
en poëtische teksten. En we hebben sedertdien tot dit jaar op Wal-

ter Verdin moeten wachten om
weer echte vernieuwing mee te
maken.
Dat de nieuwe elpee Van een afstand de syntese is van al wat hij
ooit muzikaal maakte komt bij het
beluisteren overduidelijk over Het
eerste nummer Hoogtevrees, op
de achterkant bezingt onomwonden de moeilijke maar aantrekkelijke trap naar het sukses, en het besef hoe diep je dan kan vallen Na
de Eenzame fietser heeft Boudewijn het nu over «de zwemmer»,
waann ongeveer dezelfde tema's
van strijd om het leven en herinnenngen verwoord zitten Met «Telkens weer» is spitsbroeder en
tekstdichter Lennart Nijgh terug.
Een singlehit zit er bij deze plaat
wellicht met in, maar omwille van
de plaats op de schijf zal de inzet
«Een tip van de sluier» denkelijk
het nummer voor deejays zijn.

«Zonder jou» is een nummer dat
beter bij Rob de Nijs zou passen,
maar dan is de oude Boudewijn terug met de titel «Als het bericht
slecht IS, dood je de boodschapper» die hem aan de piknik-tijd
doet herinneren, waarna het zachte «Zolang ik niet beweeg» helemaal aan «Verdronken vlinder» en
ander werk van toen doet denken.
Het bluesy swingen in «Captain's
table» en het korte «Kindertijd»
spreken voor zichzelf, en zijn typerend voor de hele plaat: het is een
achteruitkijken op elk vlak, zij het
met af en toe inspirerende vernieuwing die soms muzikaal naar
Fleetwood Mac's «Tusk» neigt
Boudewijn blijft echter konsekwent zijn eigen gangetje gaan, en
heeft niks met hedendaagse pop
te maken.
Sergius

T J . Suffeleers:

„Taalvenorging
in Vlaanderen
# /

Tony J. Suffeleers (1936) promoveerde In 1979 te Leuven tot dr.
in de Germaanse filologie met
een studie over de taaiverzorging in Vlaanderen. Deze studie
is thans verschenen onder de titel «Taaiverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis».
De bestudeerde periode loopt
van 1815 (Verenigd Koninkrijk)
tot 1930, jaar van de wettelijke
vastlegging van de eentaligheid
in Vlaanderen. Onder koning Willem I werd de grondslag gelegd
voor de totstandkoming van de
taaleenheid in de Nederlanden.
Terecht voelt de auteur het verzekeren van de basis van het Nederlands voor de taaleenheid aan als
een paradoks, daar juist die 15 jaar
hereniging
de
tegenstelling
«Vlaams-Hollands een van de oorzaken was van het uiteenvallen
van het Verenigd Koninkrijk».

Remain Malfiets'
prinselijl(e grafiek
Tot en met 15 juni (en niet tot 2
juni zoals oorspronkelijk gepland)
exposeert de etser, tekenaar en
schilder Romain Malfliet in de Galerij Brabo, Desguinlei 100 (6de
verdieping) te Antwerpen.
Romain Malfliet werd op 17 mei
1910 geboren te St-Niklaas en
voltooide zijn opleiding aan de
Akademie en het Hoger Instituut
te Antwerpen met o.m. als leraren
Walter Vaes en Jules De Bruycker. Hij werd herhaaldelijk onderscheiden, nam vooral deel aan
groepstentoonstellingen en was
van 1950 tot 1975 leraar vrije grafiek aan de stedelijke akademie te
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St-Niklaas. Hij woont thans te Belsele.
Zijn vakkennis wordt overal geroemd, vooral wat het etsen aangaat Maar iemand als Jules De
Bruycker tot meester te hebben
gehad is een geschenk uit de hemel voor een begaafd jong kunstenaar. Men zou het oeuvre van
deze knappe etser een inventaris
van stads- en landschapsschoon
kunnen noemen, zoveel te waardevoller omdat reeds heel wat
landschappelijk schoon is verdwenen, ten offer aan de vooruitgang.
Zijn inventaris heeft dan ook historische waarde naast het estetisch
genot dat men ervaart bij het be-

kijken van deze prinselijke grafiek.
Dit werk weerspiegelt ook de intense liefde van de kunstenaar
voor zijn land, dat niet beperkt
bleef tot Antwerpen en omliggende maar ook elders in Vlaanderen
inspiratie gaf.
Malfliets kunst doet volks aan, niet
gezocht maar spontaan. Hij liet de
stormen in de kunstbeweging aan
zich voorbijgaan en werkte onverstoorbaar in de traditie van de grote meesters. Geen patos, geen
sentimentaliteit Maar ook geen
koelheid, geen misprijzen.
Een aparte plaats nemen zijn portretten in, met hun rake en scherpe observatie en aanvoelen. (SW)

Voor het overige moet het duidelijk gemaakt worden dat dit boek
geen taalgeschiedenis is maar een
uitgewerkte geschiedenis van de
opinies ter zake (zijn Hollands^ en
Vlaams verschillende talen; vormt
het noordelijke Standaard-Nederlands geen bedreiging voor de
Vlaamse identiteit enzJ. Het is uitgewerkte geschiedenis van opinies die sinds het begin van de vorige eeuw door de Vlamingen werden naar voor gebracht met bovengenoemde en andere taalpolitieke kwesties. Ondanks de
diversiteit van de opvattingen betreffende de oriëntering van de
taaiverzorging bleef er één konstante op de voorgrond met name
het bezit van een volwaardige kultuurtaal in Vlaanderen. Het gaat
dus om meningen en uitspraken
van personen en instellingen, die
zich geroepen achtten hun opvatting bekend te maken over de nor-

men die zij voor het taalgebruik in
Vlaanderen wensten gebruikt te
zien.
De auteur onderzoekt dus de diverse opinies over spelling, uitspraak, woordenschat vaktaal,
Franse beïnvloeding e.d.m. De
meeste ijveraars voor een «nieuwe taal» verkondigden hun mening met het heilig vuur der idealisten. De geëxalteerde uitspraak
«de taal is gans het volk» is dus
niet zo verwonderiijk. We moeten
trouwens vaststellen dat deze opinies varieerden en alvast veel
meer schakeringen vertoonden
dan men nu denkt
De auteur mag het als een grote
verdienste aanrekenen dat hij de
trage groei van de taal naar haar
volwassenheid op de voet volgt
Er is ook een enorm bronnenmateriaal in verwerkt dat onze hoge
waardering afdwingt
Talrijke foto's van de «heklen van
dit verhaal» illustreren een vlot lezend boek, dat helemaal niet verdrinkt in vakjargon, al kan de auteur er vaak niet van onderuit
Wij besluiten met een excerpt:
«Öe moeilijkheden die de Vlamingen ondervirKlen bij het gebruiken
van de Nederlandse standaardtaal
zijn in eerste instantie het gevolg
van linguïstische diskonbnuiieit
Daarom dienen alle inspanningen
om de taal te verzorgen (en dat is
zeker voor volksnationalisten eerste plicht n.v.d.rJ erop gericht te
zijn Vlaanderen uit zijn isolement
te halen en in de Nederlandse taalgemeenschap te integreren. Integratie, door interaktie en kommunikatie is immers het sleutelwoord
voor de oplossing van onze taalproblemen'.
— Taaiverzorging in Vlaandaran, aan opiniagaachiadania>. Uilgavarij Orion. Brugga
• 272blz..440fr.
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Ze was weer (veel) te laat
Belgi6 blijft de omgekeerde wereld. Een
paar dagen nadat het BIOK «officieel»
had aangekondigd dat het de Olympische Zomerspelen niet zou boycotten
kwam de Belgische regering zowaar met
een eigen, officieel standpunt Om van
achterover te vallen. In geen ander land
had het kunnen bestaan.
Geen andere Westeuropese regering
durfde het aan zolang te wachten om zelf
«kleur» te bekennen in de boycotkwestie.
Zelfs niet Frankrijk. Giscard d'Estaing en
zijn regering stelden al heel vroeg dat zij
vóór de boycot waren. Ze voegden er wel
aan toe dat zij de nog te nemen beslissing van het Frans Olympisch Komitee
eventueel niet zouden proberen ongedaan te maken. Dat was tenminste duidelijke taal. Maar zoals al vorige week op
deze bladzijde werd gezegd stoorde de
Belgische regering zich aan niets of niemand. Zij wist blijkbaar van geen Olympische Spelen. Daaromtrent ondervraagd
verschool men zich achter de aanslepende regeringskrisis en een al even vaag
gezamenlijk Europees standpunt Net
alsof men niet vooraf wist dat moeite-

• NEERPELT KAMPIOEN ^ De
handbalklub uit Neerpelt is voor de
tweede keer nationaal kampioen geworden. In de beslissende testwedstrijd versloegen de Limburgers Avant!
Lebbeke in de ultieme sekonden (19—
18). Oe handbalsport maakte in de
voorbije maanden een goede beurt
Spanning waarborgt nu eenmaal belangstelling. En die wes msandenlang
volop aanwezig. Voor Avanti Lebbeke
eindigde het seizoen dus met een anticlimax. De Oostvlamingen waren onbetwistbaar de tweede besta ploeg van
het land. Zij zullen volgend seizoen
evenwel niet Europees spelen. Want
Sasja kwalificeerde zich voor deelneming aan de Europacup II. De Antwerpse klub werd in de Belgische bekerfinale weliswaar door Neerpelt verslagen, maar doordat de Limburgers nadien kampioen werden volstond de finaleplaats voor het Europese ticket
De klub uit Neerpelt bestaat amper
tien jaar. Zij kwam als een sneltrein uit
de laagste regionen naar de topklasse
en werd intussen al tweemeel landskampioen. Dit seizoen won zij voor het
eerst de dubbel: titel en beker. Grote
troef ven Neerpelt is topschutter Dirk
Verhofstedt De beste speler van het
lend die voor een peer jeren bi|_ Aventi
Lebbeke werd weggekocht

loos een meerderheid voor de boycot
kon worden gevonden.
Eens de beslissing van het BIOK gevallen deed de regering dan toch (voorzichtig) de mond open. Zij is natuurlijk vóór
de boycot Wat dacht je? De mensenrechten en Afghanistan, daar kan zelfs
het met het bochtenwerk vertrouwde
Belgische kabinet niet zomaar omheen.
Maar ook België respekteert de beslissing van het B I O K Wel zal men geen
subsidies toekennen.
A d d e r onder het gras
Toch zitten er voor de Belgische regering
nog een paar serieuze adders onder het
gras. Zal zij de atleten in staatsdienst naar
Moskou laten vertrekken? Een aantal
Westeuropese landen hebben deslsetreffend al duidelijke taal gesproken. O.m. Italië
dat op deze wijze één derde van de normale afvaardiging wil thuis houden. Een
soortgelijk besluit van Belgische zijde zou
o.m. repercussies hebben voor._ Leon
Schots (rijkswachter), Breydenbach (sol-

daat), Wallez (soldate) en nog een paar anderen.
Een andere adder betreft de televisieuitzendingen. Zal de voogdijoverheid de BRT
toelaten beelden te brengen van een evenement dat zij wenst te boycotten? Dat
zou toch onlogisch zijn, niet?
Wij beseffen maar al te goed dat de hierboven vermelde problemen en hun oplossingen direkte gevolgen kunnen hebben
voor de (elektorale) populariteit van de betrokken regeerders. Maar verandert dit de
problematiek? Overigens dient men zich
over de sportieve waarde van de komende zomerspelen geen illusies te maken.
Het worden «zwaar gehandicapte» Spelen.
In het televisiejournaal van maandag rekende Daniël Mortier de kijkers voor dat
één derde van de potentiële medaillewinnaars zullen ontbreken. Inzonder de atletiek- en zwemwedstrijden zullen een sterk
gedevalueerd verloop kennen. Mortier
kwam, na grondig onderzoek, tot de konstatatie dat slechts de 1.5(X) m, de 5.(XX) m
en de 3.000 m steeple normaal zullen verk>pen. Hij hield dan nog geen rekening met
de afwezigheid van de Keniaan Rono. De

• GIRO IS ANDERS - De Giro is de
Tour niet Dat heeft Bernard Hineult intussen al aan den lijve ondervonden.
De Franse kampioen had in een tijdrit
de «maggia rosa», de leiderstrui, gegrepen. In Frankrijk zou zoiets ruimschoots volstaan om als de onbetwistbaar beste erkend te worden. In Itelië
liggen de zaken blijkbaar anders. Hineult moest eigenlijk nog wennen aan
het roze toen een stelletje Itelianen, gesteund door de sterk rijdende Spenjaard Ruperez, de Zwitser Schmutz en
de Belg Ronald De Witte, de handen in
elkaar sloegen en Hineult op meer den
drie minuten fietsten. Hineult verloor
de leiderstrui en het staat wel vast dat
de ambitieuze Fransman tot de laatste
dag zal moeten strijden om de Giro te
winnen. Gelukkig maar voor de wieler-

tetie, wilde niet en kon bijgevolg ook
niet Inzonder de instelling ven de eens
zo (terecht) geroemde Borussen ging
de voetballiefhebber te ver. De ploeg
ven Jupp Heynckes, eens de gevierde
middenvoor van Weisweilers onoverwinnelijke groen-witte felenks, speelde
van stonde af aan uitsluitend behoudend. Voetbal zonder risico's, zonder
ideeön, zonder bezieling. Ergerlijk en
pijnlijk tegelijk. Dat Frankfurt — echt
geen ploeg voor de internationeie top
— uiteindelijk won was niet meer dan
verdiend. Eintrecht probeerde ten minste. Zowel uit (tijdens de heenmatch)
als thuis. Toch heeft deze dubbele finalepartij bewezen det ook het Duitse
voetbal niet langer immuun blijft voor
de kwalen van het overgecommercializeerde voetbelbedrijf.

• ONTGOOCHELEND - Er wordt
vaak beweerd, en niet ten onrechte, dat
de wielersport de televisiekijker nog
maar weinig te bieden heeft Maar het
is zeer de vraag of het met de voetbalsport wel beter is gesteld. De terugwedstrijd in de finale om de Uefecup
tussen Eintrecht Frenkfurt en Borussia
Moenchengledbach werd in alle geval
een miskleun van formaat Eintrecht
wilde wel maar kon niet Borussia, een
klub met een grote Internationale repu-

Zeterdag jl. werd wellicht ook beslist
over de toekenning ven de Duitse titel
79-'80. Die gaat na een onderbreking
van enkele jaren opnieuw naar Bayern
'München. Een klub die uit het puin verrees. Na het vertrek van Beckenbauer
en Muller en de voortijdige carrièrestop van UlkHoennes en Sepp Meier
bouwde de klub geduldig een een nieuwe ploeg. Die ploeg staat er nu en ze
mag gezien, worden. Ze is gebouwd
rond Peul Breitner en prijsschutter
Rummenige. Die Paul Breitner is een
geval apart Hij beweerde destijds een
geboren anarchist te zijn. Hij werd ooit
aangehouden wegens verboden wapendracht Toch verkoos hij — hij was
back in de vorige grote ploeg ven
Beyern — eieren voor zijn geld- en
ging bij Real Madrid een peer jaren
grof verdienen. Uiteindelijk keerde
Breitner naar Duitsland en Bayern terug. Hij is nu de dynamo van de ploeg,
de verkeersregelaar. De spelmaker. Hij
beleeft een omgekeerde cerrière. Van
de achterlioede naar voor. Een levensgroot bewijs ook van de ongewone
aanleg waarover deze kleurrijke voetballer beschikt Andere biezonderheden aan het nieuwe Beyern: Uil Hoennes, de sterspeler ven voordien is nu
manager en_ Pal Csernei is treiner.
Deze Hongaar werkte ooit voor Antwerp. Zonder sukses evenwei- Of zou-
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kampnummers, doorgaans een Oosteuropese aangelegenheid (de hormonale doping..J, zullen wel op peil staan. In de
zwemsport wordt het nog erger. De Amerikaanse heren regeerden in Montreal inderdaad over het water.
Nog andere sporttakken lijden zwaar onder de boycot: het turnen en het judo (de
afwezigheid van de Japannersl), het basketbal (de Amerikanen wonnen vrijwel al,tijd — op één uitzondering na — goud), de
paardensport (slechts 20 % van de normale bezetting) en de zeilsport Neen, het
worden geen grote Olympische Spelen.
Men moet ver in de geschiedenis teruggaan om nog zo 'n povere Spelen terug te
vinden. Alle Ijeweringen van de zelfgenoegzame en buiten de maatschappij levende Olympische Komitees ten spijt Wie
overigens aandachtig de op televisie getoonde kaart (met de boycottende landen
gezwart) bekeek kwam tot de bevinding
dat wanneer men het organizerend land
niet meetelt, méér dan de helft van de wereldbevolking thuis blijft! Wat kan men
daar nog aan toevoegen?

den de spelers van Bayern den toch
zoveel beter zijn den die van Antwerp?
• ERG KALM — De doorsnee voetballiefhebber merirt het amper op: de
Belgische spelersmarkt is wel degelijk
open. Er worden echter weinig (belangrijke) transfers gerealizeerd. De prijzen
liggen veel te hoog. Lechwekkend
hoog eigenlijk. In zoverre det er meer
wordt geruild den gekocht of verkocht
Belangrijkste nieuws in de voorbije
week was de overgang van Geurts van
Antwerp naar Anderlecht Voor meer
dan negen miljoen. Kommentaar overbodig. Ook Hofkens van Beveren verhuisde naar de hoofdstad voor twaelf
miljoen. Ook op de trainersmarkt viel
enige beweging te noteren: Kees Rijvers, de bouwer van PSV Eindhoven,
onderschreef een kontrakt voor één
jaar bij Beringen. Toch wel een verressing dachten we. Alhoewel we de ontevredenheid van de Belgische trainers
gemekkelijk kunnen begrijpen. Die
mensen vinden ai maar moeilijker werk
en er is nog niemend opgestsan die
heeft kunnen bewijzen dat de buitenlandse miijoenenvreters ook meer een
weinig beter zijn dan de degelijk geschoolde Belgische oefenmeesters.

• DE BESTE - De KBVB, en meer
bepaald het door grote klubleiders bezette Uitvoerend Komitee heeft naar
jaarlijkse gewoonte, de scheidsrechters «near waarde» gerangschikt Alex
Ponnet is voortaan 's lands beste
scheidsrechter. Na hem komen Schoeters. Van Langenhove, Rion en Peetere.
Inzonder de klessering van de nochtans niet onbekwame Schoeters zal velen in het verkeerde keelgat schieten.
Schoeters wordt inzonder in (Oost)VIsanderen aangezien els een man die
Petit ven Standard naar de ogen kijkt
Voor ons staat het vast dat België momenteel geen enkele «grote» scheidsrechter bezit Wij verheugen ons over
de teruggang ven Rion — alhoewel we
er rekening mee houden dat de man
door een wankele gezondheid werd gepleegd — en konstateren dat home-referee Peetere standhoudt
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EEN UNIEKE
VLAAMSE AVOND !

zo ZIET DE VU HET

De olievlek
van de verdoken faciliteiten
De wet op het taalgebruik in bestuurszaken van 1963 is niet alleen
van toefjassing op de overheidsdiensten maar op alle openbare
diensten zoals intercommunales
en koncessiehouders (bv. water-,
elektriciteits- en gasmaatschappijen).
De faciliteiten betreffen alleen de
plaatselijke diensten in de faciliteitengemeenten. Alleen in hun berichten en mededelingen en in betrekking met parökulieren hebben
zij ook het Frans te gebruiken.
Er zijn echter ook gewestelijke
diensten die meer dan één gemeente bestrijken. Zij gebruiken
de taal van het gebied waar zij gevestigd zijn in binnendienst Voor
de berichten en mededelingen en
voor de kontakten met het publiek
gelden de bepalingen voor de
plaatselijke diensten. Dwz dat hun
berichten en mededelingen uitsluitend voor de inwoners van de
faciliteiten-gemeenten en hun betrekkingen uitsluitend met deze inwoners Frans mogen zijn.
Er bestaan een groot aantal interkommunales en koncessiehou-

ders onder heerschappij van
Brusselse gemeenten wier ambtsgebied Brusselse gemeenten, faciliteiten-gemeenten en homogeenNederiandse gemeenten bestrijkt
Voor de gemeenten van het Nederlands ta^ebied moeten hun
berichten en mededelingen eentalig Nederlands zijn en tegenover
de inwoners ervan moet hun personeel geen Frans kennen.
Uit verfransingsdrang, uit gemakzucht of uit Vlaamse «vriendelijkheki» zijn deze -gewestelijke diensten» echter tweetalig en onder de
druk van Brusselse meesters zelfs
overwegend franstarfig.
De inwoners van het Nederlands
taalgebied krijgen dan ook de indruk dat zij in een tweetalig gebied
wonen. De franstaligen voelen
zich perfekt Brussels «thuis». Zij
worden in het Frans bestuurd
evengoed als te Brussel.
Als men weet dat de burgers welIrcht meer kontakten hebben met
deze interkommunales en koncessiehouders dan met de besturen
van de gemeenten «waar Vlamingen thuis zijn», ziet men hoe Brus-

VU verwerpt nationale
voogdij over Ronse!
In het verloden week goedgekeurde
regeerakkoord blijft duidelijk de nationale voogdij over Ronse behouden. In zijn antwoord aan senator
Germain De Rouck liet premier Martens daar niet de minste twijfel over
bestaan. Hij precizeerde trouwens
dat zolang het geheel van het probleem Brussel niet geregeld is, er
ook in het voogdijregime geen wijziging zal komen. Senator De Rouck
had echter ook vastgesteld, dat in het
regeerakkoord van de executieve
van de Waalse gemeenschap een paragraaf stond, die duidelijk een aanslag was, niet enkel op Vlaams
grondgebied, maar ook op de grondwet en de taalwetten.
* Daar deze tekst niet vertaald werd, geven we hem eerst in het Frans weer
om alle misverstanden te vermijden.
'L'Exécutif veillera é ce que les habitants des communes a statut linguisdque spécial qui comptent une presence francoplione importante, voire majoritaire, puissent exprimer leur appartenance a la communauté
frangaise.'
(De executieve van de Franstalige gemeenschap zal er over waken dat de
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inwoners van de gemeenten met Wezonder taaistatuut die een belangrijke
Friestalige aanwezigtieid of meerderheid kennen, hun aanhankelijkheid aan
de Franste^ige gemeenschap
kunnen
uitdrukkenJ
Daarover stekle senator Germain De
Rouck premier Martens enkele pertinente vragen, waarmee de premier
kennelijk verveeW zat Ook de Franstaligen begonnen zenuwachtig te worden. Ten slotte ontweek Martens het
antwoord door naar een eventuele
verwijzing naar de raad van State te
grijpen.
Geweigerd
Daarop vroeg de V U de schrapping
van deze tekst uit het regeerakkoord
daar hij een duidelijke bevoegdheidsoverschrijding is van de Franstalige gemeenschap, tevens ongrondwettelijk
en onwettelijk. Dit werd door de regering geweigerd.
De regeringspartijen stpmden het regeerakkoord, ook de vertegenwoordigers van het arrondissement Oudenaarde, ondanks het feit dat ze zich op
zondag 4 mei '80 in de Muziekakade-

sel op deze wijze zijn vangarmen
uitstrekt
Alle ambtsgebieden moeten samenvallen met de grenzen van
een deelstaat Vlaanderen. Dit is
de betekenis van de kongresresolutie: de ambtsgebieden van alle
officiële en van alle officieel-erkende diensten worden aangepast
aan de taalgrens.
Een ander aktief gevaar voor de
uitbreiding van de olievlek is de cynische overtreding van het septemberdekreet Vandezande, niet
alleen door de vanouds franstalige
grote bedrijven in de kanaalzone
maar door de talrijke Brusselse
bedrijven die zich in Halle-Vilvoorde komen vestigen. De leiding is
Frans en de arijetder werkt er onder franstaligen.
Het is de pircht van alle Brabantse
Vlamingen de overtredingen door
interkommunales, door koncessiehouders en door bedrijven, aan
onze parlementsleden te signalerea Aan hen dan het rotwerk in de
gekende Icopgrachtenoortog tot
toepassing van taalwettea
M. VAN HAEGENOOREN

mie te Ronse vertxxxten hadden tegen de «onzinnige natkxiale voogdij
over de stad Ronse te zullen strijden-.
Stemden dus voor de nationale voogdij: De Smeyter en Cuvelier (senatoren) De Croo en De Cordier (kamerleden).
Stemde tegen de natwnale voogdij: senator Germain De Rouck. Jan Verroken (kamer) was afwezig.
Duidelijke
motie
De vergadering van 4 mei, het stadsbestuur van Ronse. alle socio-kulturele
groeperingen van de stad hadden zxh
nochtans duidelijk uitgesproken. Uit de
motie hden we nog één paragraaf aan
om te bewijzen hoe doodsgevaarfijk
deze nattonale voogdij (nu uitgeoefend
door de Vlamingenhater Moureaux
met een generaal als kabinetschefO
voor de stad wel is: «De vergadering
weigert te aanvaarden dat Ronse geisdeerd wordt uit het Vlaamse gewest
en zowel ekonomisch, sociaal, kultureel als administratief afgezonderd
wordt van de Vlaamse gemeenschap,
de provincie Oost-Vlaanderen en het
arrondissement Oudenaarde.»
Zoals voor de Voerstreek is dit voor
Ronse, waar het al zo slecht gaat de
werkelijke doodsteek. Daarom moet
iedere politieke mandataris zijn verantwoordelijkheid namen. In de komer>de
weken en maanden zullen we dukJelijk
weten wie Ronse kapot wil maken.

VRAAG
PROPAGANDA
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Intercommunales:
15.000 fr. per zitting!
De Vereniging van Vlaamse Mandatarissen organizeert een gespreks- en informatiedag over de
interkommunales op zaterdag 31
mei 1980 in het Auditorium van het
International Press Centre, Karel
De Grotelaan 1, 1040 Brussel.
Dat een grondig uitbouwen van dit
aktueel tema noodzakelijk is, hoeft
amper meer gezegd!
Wat weet men over de interkommunales?
Wat onderschekJt de zuivere van
de gemengde interkommunale?
Weet u waarom de Volkisunie
voor de zuivere interkommunale
kiest?
Wat kan er gedaan worden aan de
ongezonde en ondemokratische
machtspositie van de interkommunales?

Is het normaal dat een beheerder
van bij voortieeld één der 7 interkommunales voor wegenbeleid ±
15.000 fr. per vergadering ontvangt?
Hoe kan men kontrole verwerven
op het ondoorzk;htig befieer van
de interkommunales?
Wat vertelt de nieuwe regeringsverklaring ter zake?
Drie specialisten op dit vlak zullen
u de omvang wan het probleem
duidelijk schetsen en het partijstandpunt terzake kenbaar maken.
Hoewel onze gespreksdag zteh
hoofdzakelijk tot mandatarissen
en bestuursleden richt zijn alle belangstellenden hartelijk welkom!

Leer FRANS
in FRANKRIJK
Data: 10 tot 23 augustus.
Leeftijd: 12 tot 18 jaar.
Verblijf: in uitgekozen gezinnen.
Studie: aangepaste Franse taallessen.
Aktiviteiten: sport en uitstappen.
Reissom per persoon: 16.300 fr. exclusief BTW
2,08 %.
Inbegn'epen: vervoer, volledig pension, taallessen, sport, uitstappen, VTB-reisleiding en VTBreisplusverzekerlng.
Beperkt aantal plaatsen!
Voor alle Inlichtingen en inschrijvingent VTB. Vergunning
nr 1185 Kat A, Sint-Jakobsmarkt 45-47. 2000 ANTWERPEN,
tel. 031-34J4.34; en in onze kantoren tei Aalst, Bree, Brugge,
Brussel, Deinze, Genk, Ont, Hasselt, Herentals, leper. Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Turnhout, Vilvoorde.
Adv. 126

WIJ 19

WIJ IM D€ lOLKSUmC
Zaterdag 31 mei

LIMBURG

VU-Peer speelt 12 voetbalploegen
tegen mekaar uit
Vorig jaar — bij gelaganheid van hat
15-jarig bastaan van da Vollcaunia in
Paar — ward voor hat aarat hat Paaraa VU-voatbaltomooi gaorganizaard.
Mat aulcaaa, want da 12 daalnamanda
ploagan hialdan 9r aan prattiga harinnaring aan ovar, wat blijlrt uit da
apontana raaictiaa om hat niat bij dia
ana Icaar ta latan. Da jariga gaathaar
uit Paar l(wam toan zalf ala tomooiwinnaar uit da bua.
Op zaterdag 31 mei. is het dan weer
zover, on wordt het VU-Voetbaltorr>ooi voor de tweede keer georganizeerd.
De organizatoren, met een speciaal
dankwoord voor onze bestuursleden
Jef Daniels en Raf Dreeesen, hebben
hun beste beentje voorgezet om ook
dit jaar een gezeKge ontmoetingsdag
voor de deelnemende Vl>afdetngen
te organizeren.
De meeste deelnemers van vorig jaar
schreven ook nu weer in: de afdeKrv
gen uit Bree, BgenbÜzen, Beringen,
Lommel-Overpelt Munsterbüzen, de
niet bronsgroerhelcenhouten pk>egen
uit Dworp (BrusseO, N i ^ en Wilrijk.
Met daarbij die nieuwermgen, die met
entoesiasme t>egroet worden, het
Vlaams Kruis, het Taalaktiekomitee en
tenslotte onze biezondere vrienden
van de Harde Vlaamse Voerkem. De
eigen pk>eg uit Peer kompleteert het
deelnetnersvekl van 12 pk)egen.
In de voormiddag om 11 uur wordt het
tonwoi geopend en worden, op twee
terreinen, de reekswedstrijden achtereenvolgens gespeeld in wedstrijden
van twee keer 15 minuten, met twee
wedstrijden per pkieg. htoma wordt
de reeksrangschikking gemaakt en
worden vanaf 15 uur de halve firiales
gespeekt ook weer één wedstrijd per
pk>eg. Rond 18 uur of daaromtrent
wordt dan de tomooifinale gespeekl
Na de finale en een rustperiode, is er
ter plaatse de prijsuitreiking en wordt
de dag besktten met een gezeMg samenzijn op de terreinen zelf.
Ter plaatse zijn de nodige voorzienirv
gen getroffen om aan zeer schappelijke kostprijzen doorioperxJ drank en
broodjes te verschaffen aan de spelers 3n talrijke supportera
Evenals vorig jaar worden aan de spelers en supporters van de buiter>-LkTv
burgse pk>egen (Dworp, N i ^ , WHrijk
en ook VoererO gratis de nodige konsumptiebonnetjes verstrekt om min-

stens één broodmaaltijd kostekx» te
kunnen genietea
De omgeving leent zKh uitstekerHJ om
er een gezellige dag van te maken: de
voetbalterreinen zijn rustig gelegen,
tussen de Limburgse bossen, ver van
verkeer en arxJere drukte, zodat ook
de kinderen ongestoord kunnen spelen en ravotten, terwijl de ouders genieten van het samenzijn. Ter dekking
van de onkosten wordt nog een tombola voorzien, waarvan de opbrengst
dient om de trofees aan te scfwffen
(iedere pk>eg krijgt een trofee uitgereikt en een herinneringsfarMon aan het
tomooO.
We wijzen er nog op dat dit voetbeltorrKX>i overheerst wordt door de Olympische gedachte, nl. dat het t)elangrijker is deel te nemen dan te winnen. De
bedoeling is om er een fijne ontmoetingsdag voor VU-afdelingen van te
maken, in het kader van de voett>alsport Reden waarom ook de wedstrijden van kortere duur zijn, en de ptoegen zo vaak mogelijk kunnen spielen:
akJus kunnen ook onze bestuurstedenannateurs er een sportdagje van maken.
Het wedstrijdervschema ziet er uit als
volgt:

13.00 Bree-Wilrijk
13.40 Munsterbitzen-TAK
1420 Beringen-Wilrijk
Halve finales
A-TERREIN
15.00 3e Reeks 1 —3e Reeks 2
15.40 2e Reeks 1 —2e Reeks 2
1620 (A) I e Reeks 1 - 1 e Reeks 2
B-TERREIN
15.00 3e Reeks 3—3e Reeks 4
15.40 2e Reeks 2 - 2 e Reeks 4
1620 (B) I e Reeks 3 - 1 e Reeks 4
Troosting
1730 Veriiezer A-Veriiezer B
(derde en vierde plaats)
Finalewedstrijd
laiO Wvmaar A-Wrmaar B
(eerste en tweede plaats)
Het voetbaltomooi wndt plaats op de
terreinen van FC BreugeL Kaulillerweg
te Grote Brogei-Peer, waar aan de ingang voMoerKle t>ewegwijzering voorzien ia

Vlaams
Zomerfeest
te Hasselt
Senator Rik Vandekerckhove,
voksvertegenwoordiger
Wily
Desayere, de provincieraadsleden en het arr. l>estuur rKxligen u
uit op het arrondiss. «Vlaams Zomerfeest» op 6 juni 1980 in zaal
«Lorica» te Hasselt Aanvang
20u30.

Wedstrijdenschema
De deelnemende pk>egen werden
door k>ting verdeeM in reeksen van
drie, waaiiNj de pk>egen van buiten
Limburg (Dworp, Nijlen. WSrijk en
TAK) Üj voorbaat ingedeeM werden,
om hen zo laat mogefijk de eerste wedstrijd te laten spelen gezien de afstand
naar Peer.
Uit deze reeksrangscfiikking worden
dan de halve finales samengesteM. De
verliezers van de eerst gerangschikten
spelen de troosting, de vMrmaars de
tomooifinale.
Reekswedstrijden
A-TERREIN
11.(X) Eigenbilzen—Lommei
11.40 Vlaams Kruis—Voeren
1220 Eigenbüzen—Nijlen
13.00 Dworp—Vlaams Kruis
13.40 Lommei—Nijlen
1420 Dworp—Voeren
B-TERREIN
11.00 Munsterbflzen—Peer
11.40 Beringen—Bree
1220 TAK-Peer

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Borgerhout
Openverklaiing betrekkingt
In het Algemeen Ziekenhuis StErasmus is volgende bietrelddng
vakant: DIËTISTE.
CïeUeve uw verzoek voor deelneming aan het bekwaamheidseksamen vóór 14-6-1980 te richten
aan het OCMW van Borgerhout,
Luitenant Lippenslaan 57, 2200
Borgerhout
(Adv. isa

KONINKRUK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIËN

12,75 % LENING 1980-1988
RE>rrE. — 12,75 % 's jaars v a n a f 12 juni 1980.
EFFEKTEN. — Toonderobbgatie v a n 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 e n 500.000
frank.
D e c o u p u r e s v a n 5.000 frank w o r d e n als bijpassing fifgeleverd.
AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRUS. — T e g e n het pari o p d e e i n d v e r v a l d a g v a n 12 juni 1988.
UITGIFTEPRUS. - 100%
OFFICIËLE NOTERING. — D e obligaties zullen officieel ter beurze w o r d e n g e n o teerd.

INSCHRIJVING

A a n de inschrijving k a n v ó ó r laatstvermelde d a t u m e e n e i n d e w o r d e n gesteld.
De inschrijvingen w o r d e n zonder kosten a a n g e n o m e n bij de N a t i o n a l e Bank
v a n België e n bij de In België gevestigde b a n k e n , « d s s e l a g e n t e n e n de e i t e e g e m a c h tigde f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n v a n de o p e n b a r e sektor e n s p a a r k a s s e n .
D e uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij d e inschrijving.
Brussel, 16 m e i 1980.
D e Minister v a n Financiën,
G. GEENS
(Adv. 121)

' *
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JUNI
6HASSELT (arrondissemsnt): Groot Vlaams Zomert>al om 20 u 30
in zaal Lorka te Hasselt

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen

Plaatsen van draaier
Huidige bruto-aanvangswedde
per maand: 20.530 fr. of 30.466 fr.
naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding of op haardtoelage.
Een vergelijkend eksamen zal afgenomen worden, waarna een
werfreserve zal worden aangelegd met een geldigheidsduur
van 3 jaar.
De kandidaten moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur en een militieattest inleveren.
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd
van 21 jaar bereiken en deze van
40 jaar niet overschreden hebben
op 16-6-1980. Toepassing der wetten van 3-8-'1918, 27-5-1047 en 277-1961.
Een biezondere reglementering
op de standplaatsverplichting is
van toepassing.
Studievereiston: A3 of A4-I of
B6/B2 over het betrokken beroep, ofwel 5 jaar praktijk.
Inschrijvingrecht: 120 fr.
Volledige voorwaanten en verlicht inschrijvingsformulier te
ekomen op de 7e afdeling personeelszaken van het Openbaar
Centrum voor Maatsduqqiemk
Welzijn. Lange Gftsthulsstraat 38;
Antwerpen (teL 32B63S - 3lX)e.70).
De aanvragen dienen op het sekretariaat Lange Gfisthuisstraat
33. Antwerpen toegekomen te
zijn uiterlijk op 16-6-1980.
(Adr.lsM

Plaatsen van paswerker
De bediening van paswerker
wordt openverklaard.
Huidige bruto-aanvangswedde
per maand: 29.530 fr. of 30.466 fr.
ntiargelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsvergoedtng of op haardtoelage.
Een vergelijkend eksamen zal afgenomen worden, waarna een
werfreserve zal worden Etangelegd met een geldigheidsduur
van 3 jaar.
De kandidaten moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur en een militie-attest inleveren.
Leeftijdsvoorwaarden: de leeftijd
van 21 jaar bereiken en deze van
40 jaar niet overschreden hebben
op 16-&-1980. Toepassing der wetten van 3-8-1919.27-5-1947 en 27-71961.
Een biezondere ref^ementering
op de standplaatsverpUchting is
van toepas^ng
Studievereisten: A3 erf' A4-1 Of
B6/B2 over het betrokken beroep, ofwel 5 jaar praktijk.
Insdirijvingsredit: 120fr.
Volledige voorwaarden en ver^
pUdit inschritvingsformulier te
bekomen op de 7e afdeling personeelszaken van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn. LangeGastbuisstraat 30.
Antwerpen (teL 32:9835 - 31.09.70).
De aanvragen dienen op het sekretariaat, Lange Gasthuisstraat
33. Antwerpen, toegekomen te
zijn uiteriijk op 16-6-1980.
(AdT.lsM
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31 MECHELEN (arrondissement): Anxindissementeel VUbd in samenwerking met de afdeling Putte-Beerzel-Peulis-Grasheide. Om
21 u. in zaal De Ster, Mechelt>aan te Putte. Orkest: André Romano
en zijn Skxix
31 BERCHEM: RImvoorsteliing «Laatste Voerfitm -i- het bezoek van
•Baudouin» aan Antwerpen». Om 20 u 30 in het KOV, Grote
Steenweg 66. Spreker: Walter Luyten. InKchtingen: E Deleu
031-30B5.48.
31 WESTMALLE: Herdenking op het gemeenteijk kerkhof van wijlen Jan Haensendonckx, bestuursM van het BDAC (Borms-dokumentatie- en aktiecentrurrO. Herdenkingerede door Dries Bogaert ondervoorzitter BDAC. Samenkomst om 14 u. 30.
31 ZWUNDRECHT-BURCHT: Pietsenzoektocht ingericht door
Vlaamse Kring ScheMemeeuw. Vertrek om 12 u. Afstand: 20 km.
Onkosten: 50 fr.
JUNI
12 ANTWERPEN: Kontaktklub: onmoetingsavond om 19 u 30 in de
kelders van het Rockoxshuis, Keizerstraat 10. Sprekers: Mark Plattel, Guido Fonteyn en Herman Verheirstraeten. Koud txjffet: 500 fr.
per persoon. Inschrijven bij mevrouw M. De Laet A Coolsstraat
33, tel. 031-38.56.87.
14 MERKSEM: Smulpapenfestival in de vrije natuur vanaf 14 a Deelname in de kosten 300 fr. Inscfirijven op bet nr. 46.66.82.

OCMW Merksem

VAN DINSDAG 27 MEI
TOT WOENSDAG 11 JUNI 1980
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«Het Openbaar Centrum voor
Maatschapi>eUjk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving en aanleggen van een
wervingsreserve voor de betrekking van:
Ergoterapeut (man of vrouw)
Nadere Inlichtingen in verband
met de eianwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregeUng zijn te bekomen bij het jDersoneelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem (teL
45.75B0 - toestel 28).
De eigenhandig geschreven aan-

vraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht aan de
voorzitter van het OCMW, uiterlijk vóór 28 juni 1980 toe te komen.
(Adv. 136)

vu- en VUJO-Antwerpen naar Boom
v u en VUJO van Antwerpen stappen
mee op in de betoging tegen het storten van kernafval in de Rupelstreek.
De betoging gaat nu zaterdag 31 mei
a.s. door.
Samenkomst om 13 u. aan het VU-tokaal Nele te Boom.

29 MEI 1980
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NIET ALLE BELGEN GAAN OP REIS
Heel wat Belgen gaan niet op reis omdat er omstandigheden zijn die hel hen verhinderen of gewoon
omdat zi) er geen zin m hebben Of misschien omdat
zi( iets opzi| willen leggen voor een heel wat grotere
reis het volgende jaar
Vfaor het vakantiegeld dat u niet onmiddellijk wenst
te besteden heeft de ASLK heel renderende beleggmgsmogelijkheden

Spaarlmns
Veilige beleggingen aan toonder,
met alles wat dit begrip inhoudt
Een gegarandeerd hoge
opbrengst zonder kopzorgen
Terniijnboekje
U profiteert van de piekinteresten
die in de regel voor beleggingen op

langere termijn worden vergoed
Korte termijnrekeningen
Een hoge opbrengst voor het geld
dat u voor 15 dagen, 1, 3 of
6 maanden kunt inleggen
ES-rekening
Met alle voordelen van een spaarboekje plus de soepelheid van

EEN KEUR VAN SPAARVORMEN

IN UW AGENTSCHAP VAN DE

een zichtrekening
Spaarboekje
Heel soepel inzake terugbetalingen U knjgt een fikse
interest en een aantrekkelijke getrouwheidspremie
En daar bovenop een aangroeipremie
Loop even binnen in het ASLK-agentschap in uw buuit
Het loont de moeite

ASLKi

Bejaardenzorg

VU-OCMW-fraktie stelt S-jarenplan voor
Onlangs hield de VU-fraktie van het O C M W een perskonferentie over haar
S-jarenplan, dat ze nu ruim twee jaar geleden voorgesteld heeft Nog drie jaar
blijven over om dit plan volledig te verwezenlijken of er m elk geval voldoende
stevige aanzetten voor te bezorgen. Het O C M W St-Niklaas waarborgt een
openbare maatschappelijke, financiële en verzorgingshulp voor een kostprijs
van driekwart miljard fr. met een menselijke uitzet van ca. 500 personeelsleden
voor 800 zieke bejaarden in eigen instellingen en 200 andere hulpbehoevend e a De VU-fraktie wil al haar krachten inzetten voor een goed gekoördineerd
efficiënt en toch echt menselijk beleid voor de derde leeftijd.
Vcx}raf werd heel wat cijfermateriaal
aangebracht waar ojn uit blijkt dat België in 1976 1 376000 bejaarden telde,
waarvan 75 % valide is, 10 % invalide
en 15 % semivalide 5 % is koHektief
gehuisvest ( 2 / 3 in tehuizen, 1 / 3 in verpleeginstellingen), 25 % IS individueel
gehuisvest (22 % alleenwonend)
De nota ontleedt dan de maatschapjoelijke situatie van de bejaarde Voor StNiklaas zal de werkelijke uitgavepnjs
per dag en per persoon 1 000 fr bedragen of 365000 fr per jaar De
dienst bejaardenhulp ten huize door
het C X ^ W zal per jaar 80000 fr per
bejaarde kosten dat is 4 è 5 maal goedkoper dan een opname m een rusthuis
van het O C M W
Intussen moet men vaststellen dat de
bespanngspolitiek van de CVP-BSPregenng in de bejaardenzorg een bewijs van onkunde is De nota gaat dan
na, wat een werkelijk bejaardenbeleid
IS, nl meer dan het opstellen van een
begrobng en rekeningen betalen, maar

29 MEI 1980

ook een akteplan ontwerpen en dit
plan jaarlijks bijsturen Dit gebeurt aan
de hand van studiewerk dat natkmale
normen toetst aan de plaatselijke situatie Thans moet men vaststellen dat er
preventief vnjwel niets gedaan wordt
Inspanningen kunnen slechts een
maximum resultaat geven wanneer
men de diverse diensten koordmeert
Een koordmenngscentrum moet volgens de V U gevestigd zijn in de door
het O C M W nog op te nchten bejaardendienstencentrum

De VU wil
1 Een breed bejaardenbeleidsoverteg
wordt opgezet tussen het O C M W , de
adviesraad voor de derde leefbjd, de
openbare en pnvate instellingen, organizaties, diensten en pnvé-personen
die zich inzetten voor de bejaarden
van onze stad
2 Deze koordinate zou gekonkretizeerd worden in het O C M W
3 Het O C M W deze coordinatiedienst

zou ondertxengen in een op te nchten
bejaardendienstencentrum
4 Het O C M W een studie- en ombudsdienst opncht die mede de draaischijf wordt van deze koordinatie
5 Dnngend de effektures van de bejaardenhulp worden verhoogd om
zodoende de wachtlijst voor de rusthuizen tot een redelijk minimum te her6 Eerst de hulp en vooral preventieve
hulp ten huize van de bejaarden maximaal wordt uitgebouwd vooraleer men
nog spreekt over vergroting van bestaande of bouw van nieuwe rusthuizen, zowel pnve als openbaar
W i n s t In
Stadskliniek,
maar hoe
WIJ stellen met genoegen vast dat de
stadsklliniek van Sint-Niklaas voor het
eerst sinds jaren winst maakte in 1979,
namelijk 16770826 op de expk>itatiebegroting en 5140 726 op de mvestenngsbegroting De winst van 5140 726
• van de investenngsbegroting is geen
reële winst en slechts een boekhoudkundige vermits het hier in feite gaat
om een met gebruikt bedrag
Aan de hand van ajfers kunnen wij
vaststellen dat er inderdaad bij de bevolking meer vertrouwen is in de
Stadskliniek (stijging aantal patiënten)
WIJ stellen ook vast dat er een stijging
IS in de gemiddekle ligduur van de

pabent en geven hiertnj de ojfers
speaaal voor de nnatemiteit omdat die
best vergelijkbaar zijn
Uit deze ajfers leiden we af dat
± 4 1 6 4 ligdagen te veel zijn genoteerd en gerekend
De uitgaven voor voeding (78/
12783665 fr - 79/13866203) zien wij
een stijging van 8,4 % wanneer wij
hier de indexstijging ( ± 5 % ) aftrekken komen wij opnieuw rond het percentage van de stijging van het aantal
p>atienten en niet van de stjging van
het aantal ligdagen, wat ons verTTx>eden rond het aantal extra ligdagen bevestigt
Deze extra ligdagen betekenen een
som 9 0 0 0 0 0 0 dus meer dan de helft
van de winst
Merkwaardig is ook de evolutie van
het gemiddelde aantal ligdagen per pabent dat sbjgt de laatste 3 jaar daar
waar de tendens in de moderne geneeskunde dalend zou moeten zijn
Bouwen en verbouwen
In planningsfaze1 Gezinsvervangend tehuis voor 30
werkende mindervaliden
2 Tehuis voor 100 demente bejaarden
Een renderende hulpmstallabe voor
warmwater op zonneenergie wordt
van hogerhand afgewezen omwiHe
van dubbele installabekosten.

3 Kinderdagvert)<ijf
Dit laatste kent een lastige geboorte,
niettegenstaande de volledig bezetbng
door eigen personeelskinderen gewaarixxgd blijkt komt er, net als bij
een knb, plan van de vroegere C O O ;
geen schot in de zaak tweespalt en
naijver in de CVP-BSP-meerdertieid «
hier met vreemd aan
In uitvoering:
1 Rusthuis Nieuwkerken
af e n d
1980
2 Admmistrabegebouwen 26 müj.
Hierbij dient hennnerd aan
— het voorstel van de Volksunie, om
k>kalen bij te huren, waardoor op 20 j .
minstens 40 milj. zou t>espaard worden,
— de mogelijkheid die de BSP-CVPmeerderheid van St-Niklaas heeft verprutst door de gebouwen en terreinen
(8 ha) van de N V Meert aan hun neus
te laten voorbijgaan (30 miljj,
— het verlies dat geboekt wordt door
het met gebruiken van de nieuwe vleugel van de V-dienst waarvoor een
wachtlijst bestaat aangezien de adnua
er haar intrek heeft genomen.
Juist afgewerkt:
Het nieuw rusthuis van Smt-Niklaas,
bjd tussen planning en intrek 16 jaar.
Het parkje rorKl het rusthuis van Sinaai
is nog alleen maar een droombeekl
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Naweeën Egmontbetoging
in Gentse gemeenteraad

OOST-VU\ANDEREN
KflL€nD€R
MEI
30

De Gentse gemeenteraad van 12 mei II. leek bij de aanvang aan een zeer snel
tempo beëindigd te worden Eenmaal de mterpellaties werden aangevangen
bleek, gezien hun belangrijkheid, evenwel het tegendeel. Vanuit VU-zijde werden enkele opmerkelijke tussenkomsten gehouden, onder meer over de bouw
van een parkeergarage aan de Vrijdagmarkt te Gent, de aanvraag tot het oprichten van een filiaal van een grootwarenhuis te Ledeberg en het buitenzetten
van een aantal huurders uit hun huisjes in het Oud-Begijnhof SL-Elizabeth
VU-fraktieleider Guido Deroo zorgde
een duidelijk antwoord van de schevoor een kleine politieke bom toen hij
pen, die hem verzekerde dat er geen
aankondigde dat de Gentse V U de
grootwarenhuis in Ledeberg komt
procedure bij het toewijzen van een
Egmontbetoging
aannemersfirma voor de bouw van
een parkeergarage onder de VnjdagDoor PVV-fraktieleider Schrans wermarkt onaanvaardbaar vond
den vragen gesteld rond de houding
van de Gentse politie tegenover het afOnaanvaardbaar
rukken, besmeuren en verbranden van
De voorzitter van de Raad van Beheer
Belgische vlaggen tijdens de Egmontvan de firma De Meyer is immers debetoging van 20 apnl jl
zelfde als deze van fiet studiebureau
Vanuit een k>elgicistische houding bedie de werken moet kontroleren Dit
treurde hij het afrukken van Belgische
studiebureau is voor 50 Lh in handen
vlaggen, wat hij omschreef als baldavan de NIM Er werd een beperkte ofdigheden Schrans begreep met waarferte uitgeschreven, zodat het niet onom de politie met had ingegrepen Bowaarschijnlijk 18 dat de prijsofferte
vendien greep deze betoging plaats op
werd gemanipuleerd Zo stekle Deroo
een zeer ongelegen tijdstip, namelijk
vast dat er een te groot verschil was in
tijdens de Gentse Fk)ralien
betonpnjs, en in het dossier ontbreken
Frans Baert (VU) wees eveneens uitrK>g altijd een aantal belangnjke inlichtingen
CVP-schejaen Monsaert was erg verveeld met deze tussenkonrist In een
hachelijke p>ositie verkerende draaide
hij al maar rorKl de pot Uiteindelijk
werd het voorstel van Deroo om vooralsnog een openbare aanbesteding uit
te schnjven door de «tnpartite» CVP,
SP en P W afgewezen
G r o o t w a r e n h u i s te L e d e b e r g ?
De (sublieke tnbune zat overladen vol
met middenstanders uit Gentbrugge
en Ledeberg Reden daartoe was een
interpellatie van VU-senator Van Ootaghem rond de mogelijke inplanting
van een Delfiaize-vestiging te Ledeberg
Daardoor zou de leefbaartieid van een
groot aantal kleine zelfstandigen in het
gedrang komen, met werkkxjsheid tot
gevolg Van Ootegfiem beklemtoonde
dat er geen bouwn/ergunning kan worden afgeleverd omdat dit in fegenstnjd
IS met een in 1957 aangenomen BPA,
dat voorziet in de uittxxiw van een
woonzone akjaar Trouwens, honderden bewoners werden indertijd door
de bouw van de E3 uit Ledeberg verdreven Rondomliggende wijken werden bedreigd met verkrotting en onleefbaarheid Dit getNed biedt dan ook
een goede kans om voor een valabel
tegengewicht te zorgen
Van Ooteghem verwachtte dan ook

STAD AALST
Bl| het stadsbestuur zijn volgende betrekkingen vakant
Niet gekwalificeerdet 10 handlanger-vegers; 5 handlangers.
Geoefende Ai 1 helper-bankwerker; 1 helper-elektricien; 3 helper-magazijniers; 1 helper-metselaar; 1 helper-smid; 8 helpervaklieden wegen; 2 helper-vaklieden lood en zink; 4 helper-vaklieden schrijnwerkerij; 2 helpervaklieden stukadoor; 1 helpervakman schilder; 1 helpervakman kerkhof.
Geoefende Bi 10 opladers.
Brandweerman 1 7.
Brandweennan-autogeleideri 8.
Brandweerman-ambulancieri S.
Brandweerman-autogeleider
ambulancediensti 1.
Brandweerman aangestelde H.C.
OOOi 1.
Deze betrekkingen zijn zowel
voor mannelijke als vrouwelijke
gegadigden toegankelijk
De kandidaturen voor deelname
aan het eksamen worden ingewacht tot uiterlijk 9 juni 1980 Zij
moeten bij ter post tiangetekende bnef gericht worden tian het
kollege van burgemeester en
schepenen,
stadhuis.
Grote
Markt 3, 9300 Aalst
De formulieren voor kandidaatstelling alsmede de volledige
voorwaarden kunnen schriftelijk of telefonisch aan de personeelsdienst, Capucijnenlaan 63,
9300 Aalst, worden aangevraagd,
teL 053-77.11.11, toestel 3 i a
Adv. 133
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drukkelijk het afrukken van tnkotore
vlaggen van de hand «De Volksunie is
tegen separatisme, maar wel voor een
ver doorgedreven federalisme-, aldus
Baert die meende in deze vlaggenvernieling een uiting te zien van een gevoel van frustratie die bij heel wat
Vlaamse jongeren in deze onrustige
en onzekere hjd leeft Er is bij hen wel
een toenemende radikalizenng waar te
nemen, ondermeer door bepaalde onrechtvaardige Voertoestanden
Burgemeester De Paepe verdedigde
zijn politiekonss Evenals Baert en
Schrans betreurde hij de incidenten
Een eventueel politioneel ingnjpen zou
evenwel voor heel wat onnodige herrie
gezorgd hebben De Paepe kondigde
aan dat een aantal vlaggenvemielers
gekend zijn Het dossier zal aan het
parket overgemaakt worden voor verder gevolg Het Egmontkomitee zal als
inrichter de rekening van 32 vlaggen
en enkele partikuliere beschadigingen
geprezenteerd knjgen Hoeveel jongeren met deze gang van zaken last zullen knjgen kon met medegedeekl worden

Schandalige
OCMW-praktijken

Senator Van Ooteghem hield
een interpellatie rond het buitenzetten van huurders in het
Oud-begijnhof St-Elizabeth. Tot
deze huurders behoren een
aantal hoogbejaarde personen.
Het plaatselijk
aktiekomitee
WEB nam de belangen van deze
mensen ter harte, nadat op een
niet-taktvolle
wijze
door
OCMW-voorzitter Plasschaert
(SP) aan de huurders een schrijven werd gericht waarbij zij binnen korte termijn hun huisjes
moesten verlaten. Dit schrijven
zorgde voor onnodige paniekreakties bij de bewoners.
Van Ooteghem schetste het
verdere verloop van de evolutie: Plasschaert krabbelde terug, en met schepen Monsaert
werd een min of méér aanvaardbaar voorstel uitgewerkt waarbij gedeeltelijk aan de problemen van de huurders werd tegemoet gekomen. Het Begijnhof
zou ook als prioritaire renovatiezone worden ° beschouwd.
Daarvoor is immers in de Gentse begroting 10 miljoen voorzien
Van Ooteghem vond dat het
O C M W de gerenoveerde woningen aan deze bewoners
diende aan te bieden. Na vrijwillige verhuis zou dan kunnen be-

gonnen worden met de verkoop
en de renovatie.
Bovendien werd de procedure
niet gevolgd, waardoor aan het
advies van het schepenkollege
werd voorbijgegaan en er geen
machtiging
werd
verkregen
door de goeverneur.
Van Ooteghem deed een aantal
suggesties in de richting van
een met-gedwongen verhuizing
en de renovatie van leegstaande panden. Er moet een herbevolking komen, waardoor een
normale leefbare wijk tot stand
komt In de toekomst dient gedacht te worden aan sociale begeleiding bij de benadering van
dergelijke problemen. Van Ooteghem wilde per se weten of
de bejaarden zondermeer verplicht zouden worden te verhuizen.

WAARSCHOOT- Sympatie-avond met VU-raadsW Dwiiel De
Poorter in zaal Fiesta

JUNI
2 BEVEREN; Vlaamse Vrouwenbeweging Nele ncht een eendagsreis in in eigen land Vertrek om 7 u 30 oo de Markt te Beveren
Op het programma Lessive, Han en Bouilbn Terug omstreeks
24 uur Inl en inschr bij mevr Jegers, Meidoomlaan 20 te Beveren, of mevr Goyvaerts, Vesten 60 te Beveren
6 SIN AAI- Spreekbeurt door Nelly Maes over aktuele pwoblemen
in om 20 uur in zaal «De Kroon», Dorpsstraat 17 In sannenwerking
met Annedee Verbruggenknng en (Sebroeders van Raemdonkkring
6 DE PINTE: 150 jaar Belgische staat = 150 jaar Vlaannse stnjd,
met als sprekers Clem De Ridder, Paul Daels, Huub Broers en
Andnes de Schefjper Amnestiefilm met o a de «Blijde intocht»
van Baudouin en Fabiola te Antwerpen en te Gent Voordracht
door Nele Schietecat en Giedo Thiry Inkom gratis Initiatief van
het plaatselijk I Jzerbedevaartkomitee V O S en de aangesloten orgamzaties

Sociaal
dienstbetoon
senator
Walter Peeters
Dendermonde
Vlaams-Nationaal
Dienstcentaxim, Oude Vest 129 ledere zondag van 10 tot 11 uur
Hamme ten huize van Senator Walter Peeters, Nijverfieidsstraat 64 ledere 2de en 4cle zaterdag van 9 tot
10 uur
Waasmunster ten huize van mevr
Leona Van Dooren-De Lamper, Dnes
26, Sombeke ledere 1ste zaterdag
van 9 tot 10 uur
Zele in het kkaai «De Kkxide» ledere 1ste zaterdag van l O u 30 tot 12
uur
Lebibeke ten huize van gemeenteraadslid Johan De Mol, Brusselsesteenweg 96 ledere 2de zaterdag
van l O u 30 tot 12 uur
Weiteren in het k)kaal van het Vlaamse Ziekenfonds, Jagersstraat 2 ledere 3de zaterdag van 10 tot 11 uur
Kalken-Laame ten huize van André
De Rijcke, Pennemansbaan 248, Kalken of op het bekendgemaakt adres
ledere 3de zaterdag van 11 u 30 tot
13 uur
SclKionaarde
ten
huize
van
O C M W - l i d Herman Van den At>beele, Losweg 11 ledere 4de zaterdag van 10 u 30 tot 12 uur
Senator Walter Peeters, Nijvertieidssti-aat 64.9160 Hamnne Tel sekretanaat 052-479250

Vlaamse familiedag
te WortegemPetegem
De Zuidvlaamse i.sm V A B en F V V .
organizeren op zondag 6 juli in Barba's (te Petegem aan de Schelde).
11 u in de Art Cïallery officiële opening van de tentoonstelling (premiere
in Vlaanderen) «Hedendaagse plastische kunst in Zuid-Vlaanderen- (schilderkunst beeklhouwwerken), inleiding
door Juwet van de dienst plastische
kunst van het ministene van Kuituur
Ook vanaf 11 u tot 15 u (dooriopend)
jazz-afjentief met de Oudenaardse
jazz-formatie «Tfie Anchorage Fnends
New Orleans Band» Bezetting Willy
Aelvoet (trombone, sax-sopraan, alto,
terKM-), Robert De Bisschop (piano).
Pascal Spellers (slagwerk) en Danny
Verstaen (zang-vokaaO
12 u tot 14 u barbecue.
Vanaf 13 u tot 15 u start van de familiale formule B op de Plancquaert-route
(25000fi- pnjzen) Inschnjving ter
plaatse mogelijk
15 u tot 17 u geleid bezoek aan
Streuvels-museum, door diegenen die
de zoektocht met meemaken
Tussen 17 u en 18 u
voor de zoektocht

pnjsuitreiking

Begin van Vlaams Feest met OJL de
Zwalm-fanfare, dansgroep Pemken,
dia's «Boodschap aan Vlaanderen»
CSelegenheid om 's avonds nog iets te
eten tegen nnatige prijzen (bartïecue of
belegde broodjes)
Deelname in de onkosten lOOfr

OCMW-voorzitter Plasschaert
waande zich van geen schuld
bewust, ook al hebben heel wat
feiten in het verleden zijn paternalistische, diktatoriale en onmenselijke manier van optreden
aangetoond. In deze zin dient
herinnerd te worden aan het
ontslag
indertijd
van
VUOCMW-lid mevr. Lieske Van
Campenhout, die niet naliet
hiermee het beleid van Plasschaert aan te klagen.
Mark Symoens

VU-trefcentrum te Dendermonde geopend
In de Oude Vest net op de hoek van
de Papiermolenstraat staat een oud
gebouw, een oude herberg feitelijk,
die onder impuls van VU-arr.-voorzitter Marcel Verschelden en Koen
Van Der Poten tot een gezellig onthaalcentrum werd omgebouwd. De
ingebruikneming werd dan ook met
de passende luister gevierd in aanwezigheid van partijvoorzitter Vic
Anciaux, senator Walter Peeters, kamerlid Jan Caudron en vele plaatselijke mandatarissen.
Op het gelijkvloers ts er een vergaderzaal en een gezellige zithoek. Op
de eerste verdieping is er een kantoor
voor de voorzitter en voor het sociaal
dienstbetoon Verder een tweede

vergaderzaal en een biblioteek Een
derde ruimte wordt voortiehouden
aan een drukkenj met een huis-burooffset die o a diverse streekkranten
zal drukken Ten slotte is er nog een
propagandawinkel
waar
stackers,
schildjes, (jaspoorten, enz verknjgbaar zijn
In een toespraak wees arr-voorzitter Verschelden op de slagvaardigheid van de de Dendermondse V U ,
waarvan de aktiviteit in de kiop der jaren dermate toenam, dat er moest uitgezien worden naar een eigen centrum
Dit centrum is er nu en kreeg de
naam «'t Vestje» Omdat er met alleen

op sociaal vlak wordt gewerkt doch
ook kultureel, werd maar dadelijk met
een tentoonstelling van de zgn konstruktivisten uitgepakt
Voorzitter
Verschelde wees er op dat senator
Peeters het sociaal dienstbetoon zou
organizeren Hij dankte verder allen,
die bijdroegen tot de totstandkoming
van het centrum, vooral Koen Vander
Poten en Johan De Mol
Senator Peeters ging In een toespraak nader in op wezen en betekenis van het soaaal diensti>etooa Ook
hij prees de nriedewerkers die het
centrum mogelijk maakten o.w nog
behalve de reeds genoemden Toon
Keldermans en Karel Uytersport

Vik Anoaux zelf noemde het Vestje zowat de identiteitskaart van de
VU-Dendermonde Hij onderstreepte
de belangnjke rol van de V U in de
jongste 25 jaar en stelde aan de hand
van recente opiniepeilingen vast dat
de V U oj3nieuw sympatiek bij de bevolking overkomt Ten slotte legde de
algennene voorzitter de band tussen
politiek en sociaal dienstbetoon Vic
Anciaux verklaarde daarop 't Vestje
voor offteieel geopend
Iedereen is in 't Vestje welkom en
kan lid worden van het Vlaams-nationaal Dienstcentrum mits betaling van
600 fr lidmaatschap. Aan de VU-Derv
dermonde en 't Vestje goede vaart'
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Jan Caudron en de
vechtende RTB-geitjes...
Naar aanleiding van een lezersbnef
in ons weekblad stelde kamerlid Jan
Caudron een schnfteli|ke vraag tot
de minister van de Franse Gemeenschap en de minister van Verkeer
over een kwetsende uitlating van een
RTBF-prezentator tijdens het programma «Vouiez-vous |ouer>.
"Op zondag 10 febnian werden tijdens de RTBF-uitzending 'Voulezvousjouer"^' vier geitjes ten tonele gevoerd Een van de diertjes begon te
vechten met de prezentator dte hierop
reageerde met de woorden «C'est un
flarnand' Graag kreeg k antwoord op
vaigende vragen
— Keurt u dargetjk optreden af en
welke maatregelen werden tegen
deze persoon genomen'^
— Welke maatregelen werden genomen om dergelijke onbeschoftheden
n de toekomst te voorkomen?
— Weke bedragen werden er rt de
dne gewesten in 1979 geïnd als ki^-en
ktstBrgeW
— Is het waar dat deze gekjen aan
BRT en RJBF verdeeU worden op basis van de 50-50-verhouding'^

— Hoe komt het dat de BRT fiknen
vertoont met tweetahge onderschriften terwijl de RTBF hiervoor niet dezelfde inspanning doet ten aanzien van
de Nederlandstalige kijkers, die mede
deze uitzendingen fielpen bekostigen''
— Hoelang zullen de Vlamingen nog
verplicht worden de beledigingen en
plagenjen aan hun adres zelf te financieren'^'

FW-Gent
deelt mee
Op zaterdag 31 mei organizeert F W Gent haar jaarlijkse uitstap We bezoeken gezamenlijk Het Zwm (met
gids) en de kindeHaoerdenj te Assebroek. Kontakt nemen met Helene
Depestele, tel 091-826950
Zaterdag 7 juni van 14 tot 18 u organizeert FW-Gent m samenwerkrig
met het Vlaams Krus een EHBO-kursus voor kiTKleren We ontmoeten elkaar m de parochiale zaal van St-Salvator, St-Salvatorstraat 40, 9000
Gent (parochie H KersO
Kontakt nemen met Mieke BourguÜlioen. Sanderusstr 21. 9000 Gent (tel
091-2562.61)

Strijddag voor

Naar Lechtal - Tirol
Met het Vltwims Verbond van Neutrale Ziekenfondsen voor
een 1 O-daagse natuurveütantie met luxe-autocar n a a r het
Lechtal-Tirol
Vertrekdata
4 )uli tot en met 13 ]uli
11 j u l i tot en met 20 j u l i
18 juli tot en met 27 juli
1 a u g tot en met 10 a u g
Prijs 9300 fr alles inbeg^refwn
ongevallenverzekering,
middagmaal van 1ste 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.
Inschn)vingsformuheren

In de verpleegdiensten zijn volgende bedieningen vacant .

GEGRADUEERDE
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN
bnito-aanvangswedde: 35.194,- fr. per maand of
3 5 . 6 6 1 , - f r . m e t haardgeld

GEGRADUEERDE VROEDVROUW
bruto-aanvangswedde: 35.194,- fr. per maand of
3 5 . 6 6 1 , - f r . m e t haardgeld

PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN
PEDIATRISCH VERPLEEGKUNDIGEN
SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGEN
bruto-aanvangswedde: 35.194,-fr. per maand of
3 5 . 6 6 1 , - f r. m e t h a a r d g e l d

GEBREVETTEERDE
ZIEKENHUISVERPLEEGKUNDIGEN
bruto-aanvangswedde: 3 2 . 8 5 5 , - f r . per maand of
3 3 . 7 2 1 , - fr. met haardgeld

ZIEKENHUISASSISTENTEN
(voorheen VERPLEEGASSISTENTEN)
bruto-aanvangswedde: 31.764,- f r . per maand of
3 2 . 7 0 0 , - f r . m e t haardgeld
D e kandidaten moeten in het bezit zijn van een wetteiijii diploma,
geviseerd en geregistreerd door de Provinciale Geneeskundige
Commissie. Houd(st)ers van een wettelijk brevet van ziekenoppass(t)er (oud regime) kunnen postuleren voor de plaats van
ziekenhuisa$$istent(e).
Vorige diensten worden i n aanmerking genomen voor bijkomende
weddeverfaogingen.
Buiten de geneeskundige en heelkundige diensten zijn alle
andere verpleegkundige specialisaties voorzien, waaronder bejaardenzorg.
Een kribbe staat ter beschikking voor kinderen tot 2 jaar.
Kandidaten die de leeftijd van 40 jaar niet hebben bereikt bij
hun indiensttreding kunnen in aanmerking komen voor vaste
benoeming indien zij hun aanvraag indienen uiterlijk op
22 jufi 1980 op het Secretariaat, Lange Gasthuisstraat 33,
Antwerpen en het inschrijvingsrecht betalen ten bedrage van
120,-lr.
VerpUcht inschrijvingsformulier en volledige voorwaarden te
bekomen op de 7e Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 031/31.09.70 - 32.98.35).
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volledig

adres,

Te sturen naar, of inhchtmgen te vragen a a n V2LW Medische en Sociale Werken van het VVN2L, Hopmarkt 36,
Bus 3, 9300 Aalst (TeL 053-77.22.24J
R^L nr 393-0031363-24 Niet-leden eveneens welkom
(Adv. 130)

STAD AARSCHOT
BERICHT
E^n betrekking van bureauchef
IS te begeven
De kandidaten moeten voldoen
a a n de volgende voorwaarden 1
Belg zijn, a Voor de mannelijke
kandidaten in regel zijn met de
voorschriften
veui
de
dienstplichtwetgevmg, 3 Van
goed zedelijk gedrag zijn en genieten van de burgerlijke en p)ohtieke rechten 4 Houder zijn van
een universitair diploma, 5 Lichamelijk geschikt zijn, 6 Leeftijd maximum 50 jeiar oud zijn op
1 j a n u a n 1981 Deze leeftijd wordt
verhoogd tot 55 jaar voor de prionteitsgerechtigden De leeftijdsgrens is niet toepasselijk voor de
personeelsleden van Afnka, die
kunnen aanspraak maken op
dat voordeel ingevolge de wet
van 22.71969 tot wijziging van de

O p zondag 8 juni heeft in het arrondissement Oudenaarde een
stnjddag plaats onder het motto
«Werk in eigen streek» Hier het
programma

• O m 10 u 30 vertrek autokaravaan aan «La Moderne», Kluisbergen, over Oudenaarde en Ronse
naar Brakel (aankomst rond l u J

• O m 14 u 30 spreekbeurt door
prof Jef Maton over «Ekonomisch
Federalisme»

zal begeleid zijn door

Er zal overgegaan worden tot de
aanwerving van vijf halfgeschoolde arbeiders. De kandidaten moeten voldoen a a n de volgende voorwaarden
1 Belg zijn.
2. Voor de mannelijke kandidaten in regel zijn met de voorschriften van de dienstphchtwetgevlng
3 Van goed zedelijk gedrag zijn
e n genieten van de burgerbjke
en politieke rechten.
4. Lichamelijk geschikt zijn.
5. Leeftijd minimum 18 jaar en
maximum 50 jaar oud zijn op 1
december 1980 De maximum
leeftijd wordt verhoogd tot 55
jaar voor de pnonteitsgerechtigden.
De leeftijdsgrens is met toepctöselijk voor de personeelsleden
van Afrika, die kunnen cuuispraak maken op dat voordeel
ingevolge de wet van 22-7-1969 tot
wijziging vein de wetten betreffende het personeel m Afnka, gekoördmeerd door het K.B van 21S-1964
6 Slagen in een bekwaamheidsproef, bestaande lut een praktische proef voor de beoordeling
van h u n beroepsvaardigheid.
De kandidaturen moeten gericht
worden a a n de heer burgemeester, stadhuls, 3220 Aarschot, bij
aangetekend schrijven, afgegeven bij het Bestuur der Posterijen
ten laatste op 22-6-1980 Zij moeten vergezeld zijn vtui
— Een mihtiegetulgschrift
— E^n getuigschrift van goed
zedelijk gedrag met vermelding
van de nationaliteit
— Een uittreksel uit de geboortefikte
— Eventueel het bewijs van prloriteitsgerechtigde
(Adv. iss)

Eigen Streek»

• Mogelijkheid tot demokratosch
eten in zaal Ceres te Brakel

schrijft in voor de reis van

Stad Aarschot
BERICHT

OPENBAAR CENTRUM voor
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN van ANTWERPEN

naam, geb-datum,

«Werk in

Optreden van Manjn De Valck.
Ook deelnemers uit andere arrondissementen worden verwacht op
deze belangnjke dag voor d e
Vlaamse Ardennen'

BRABANT
MLCnDCR
MEI
31 KORTENBERG Vujo Optreden van Ed Kooyman en Herman Van
Haeren met het vooroptreden van De Lekse Om 20 u in de gemeentelijke jongensschool van Kortenberg Toegangskaarten
60 fr
31 ST-KATHERINA-LOMBEEK Kampioenenbal vwi sportklub
Sparta Den Bosch In het parochiecentrum St-Jozef, D^ilialasvi.
Om 19u 30
31 VOSSEM vu-bal met orkest The Spacelights. Om 20 u m zad
Edelweiss.
31 ST-KATARINA-LOMBEEK Kampioenenbal van Sporta Oen Bos
(eerste en tweede reeks) Parochiecentrum St-Jozef DaNialaan
Vanaf 19 u 30
JUNI
7 KESSEL-LO Afdelingsfeest met Brabantse koffietafel vanaf 19 u
m de Breugelzaal van «De Knng» Jozef Pierrestraat 74 Gastspreker Vik Anciaux, VU-voorzitter Deelname per persoon 150 fr
Inschnjven bij Gilbert Gijselings Groddeweg 15 te Kessel-Lo Tel
016-251918
HALLE-VILVOORDE Derde Groot-arrondissementeel bal in zaal
Select Steenweg naar Ninove te Schepdaal

wetten betreffende het personeel in Afnka, gecoördineerd
door het K.B van 21 5 1964 7 Sla
gen in bekwaamheidsproeven,
omvattende a) samenvatting en
kommentaar op een voordracht
of lezing, b) konversatieproef
over algemene onderwerpen, c)
een prcüéf over volgende vakken
1) administratief recht, 2) grondwettelijk recht, 3) burgerlijk
recht, 4) staathuishoudkunde
De kcuididaturen moeten gericht
worden a a n de heer burgemeester, sttidhuis, 3220 Aarschot, bij
aangetekend schrijven, afgegeven bi] het Bestuur der Posterijen
ten laatste op 2261980 Zij moeten
vergezeld zijn van een uittreksel
uit de geboorteakte, een militiegetuigschnft (voor de mannen),
een getuigschrift van goed zedelijk gedrag met vermelding van
de nationaliteit, een eensluidend
verklaard afschrift van het universitair diploma, eventueel het
bewijs van pnonteitsgerechtigde
Adv 134

ZO€KlËCl«
Jongeman uit Erps-Kvi/erps 18 j
zoekt werk als ongeschoolde
lefst in klem bednjf om sbel aan
e leren (as Brussel Leuven Me::helen) Zich wenden Jef Vinex,
Vlechelsestwg 67 Erps-Kwerjjs,
el 02 7596024

VUJO
Halie-Vilvoorde
besprak toestand
Het arrondissementeel bestuur van
Volksuniejongeren Halle-Vilvoorde m
spoedvergadenng bijeen
— heeft het regeerakkoord Martens III en in het biezonder het luik van
de staatshervorming onderzocht
— stelt dat niet wordt tegemoet gekomen aan de Vlaamse ets tot zelfljestuur de voorgestelde staatshervorming brengt niet eens 10 t h zelfbestuur (financienngsregeling als cntenum) en laat de centrale macht ontieperkt en pnontair bovendien wordt
Vlaanderen door de doorvoenng van
de dneledigheid en de geinstitutionalizeerde miljardendiefstal zwaar benadeeM
— wijst derhalve dit akkoord als «nog
slechter dan het Egmontpakt» volledig
af en roept alle Vlaamse krachten op
het te bestnjden
— oordeelt verder dat meer dan ooit
blijkt dat het verderbestaan van België
zelf een zware hypoteek legt op de
welvaart en het welzijn van het Vlaamse volk
— hennnert aan haar alternatief vo<*gesteld in het -Manifest van Diegem»
(2 september 1978) nl een autonome
«Republiek Vlaanderen»
— kondigt hiermee aan ter uitvoenng
van de beslissing van de arrondissementele VUJO-raad van 1 september
1979 op zondag 12 oktober 1980 te
Brussel een arrondissementeel korv
gres te zullen houden over «Republiek
Vlaanderen» om dit alternatief op politiek sociaal en ekonomisch vlak konkrete inhoud te geven
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In de stad van Tijl Uilenspiegel...
Ingericht door de kulturele raad van
Damme had een vierdaagse infobeurs plaats, om aan te tonen wat er
leeft en werkt te Damme Naast talnjke organizaties waren ook de Vlaamse Kring en het Politiek Vormingsinstituut vertegenwoordigd, hun opge-

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Brugge
Op woensdag 2 juli 1980 om 11 u
zal er ten zetel van het OCMW,
Karthuizennnenstraat 4 te 8000
Brugge, ten overstaan van de
heer F Bourdon, voorzitter of
zijn afgevaardigde, overgegaan
worden tot het openen van de inschn)vingen voor de openbare
aanbesteding van het lot 2 Voltooiingswerken voor het rustoord Ten Boomgaarde te Brugge
(St-Michiels)
Erkenning kategone D klas 5
Termijn 175 werkdagen
Dossier ter inzage in
— Het kantoor voor inzage en
verkoop der bestekken, Residence Palace, Jordaenskwartier,
Wetstraat 155 te 1040 Brussel
— De burelen van het OCMW,
Karthuizennnenstraat 4 te 8000
Brugge (iedere werkdag van 9 tot
l^.u)
— Het bureel van architekt Wilfned Van Oyen, Rijselsestraat
274 te 8200 St-Michiels-Brugge 2
(ledere werkdag van 9 tot 12 u J,
tel 050-316009
Het bestek en de plannen zijn te
koop mits
voorafgaandelijke
storting van 4 640 fr inklusief
BTW
op
rekening
nr
380-0030118-22 van architekt W
Van Oyen, Rijselsestraat 274 te
8200 St-Michiels-Brugge 2 met
vermelding van het BTW-nummer
De inschnjvingen, in gesloten
omslag, mogen ter openbare zitting vóór de openingen afgegeven worden of in een dubbele en
gesloten omslag gestuurd worden aan het OCMW Brugge en
dienen toe te komen binnen de
termijn voorzien in art 26 van
het KB van 22-4-1977 (Adv. 137)

Zilveren echtpaar
te Ingelmunster
Het echtpaar Hendriek Vandenbussche-Clara Pofielier vieren hun zilveren huwelijksfeest een gezin dat
zijn woning altijd openstelt voor de
Vlaamse vrouwen en waar alles wat
Vlaams is steeds welkom is. Wij wensen het paar langs het weekblad voor
aHe Vlamingen proficiat en nog vele
jaren
GDI
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merkte stand was een doorn in het
oog van dd burgemeester Dousselaere (de man heeft het lef om in de
stad van ex-staatssekr Coens officieIe tweetalige uitnodigingen rond te
sturen )
Meer dan duizend bezoekers werden

OCMW-Brugge
Full-time betrekking van ADJUNKT-GENEESHEER te bege-

ven in de afdeling gynekolog;ie-

verloskunde van het Algemeen
Ziekenhuis St.-Jan te Brugge.
Vereiste voorwaarden >
1 Lichamelijk geschikt zijn
2 Van goed zedelijk 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 Verplichting 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 Maatschappelijk Welzijn, Karthuizennnenstraat 4, 8000 Brugge
(Adv 123)

VAD te voet
naar Diksmuide
O p 21 juni '80 vertrekt vanuit Keulen in
Duitsland een groep VAD'ers (Vlaams
Aktiekomitee Duitsland) De groep zal
een mars van ruim 350 km afleggen op
t)edevaart naar de graven van de Uzer
te Diksmuide
O p 9 dagen tijd zullen de marcheerders deze enorme afstand afleggen
Belangrijk O p zondag 29 juni '80 vertrekt voor de laatste kilometers de
groep om 8 u 30 aan de kerk van Zarren
Belangstellenden en sympatizanten
kunnen deze laatste 8 km mede afleggen
De VAD-bedevaarders

25 jaar Volksunie
te Gistel
Een kwarteeuw is het geleden toen de
eerste VU-sympatizanten samenkwamen in het Gravenhof te Gistel, en de
sympatizanten ook VU-leden werden
en ten slotte de afdeling Gistel gesticht
werd
Dit zilveren feest wordt plechtig gevierd op vrijdag 30 mei 1980 om 20 u
in de zaal Flandria Hoogstraat
BIJ deze gelegenheid zal aan de afdeling een eigen VU-vlag overhandigd
worden
De feestrede wordt uitgesproken door
senator Frans Vanderelst stichtervoorzitter en na het feestmaal zal kamerlid Emiel Vansteenkiste een overzicht brengen over 25 jaar V U te Gistel met huldiging van de pioniers

WEST-VLAANDEREN

gekonfronteerd met tekeningen en
geschnften uit «150 jaar Vlaamse
strijd- de anti-Vlaamse repressie
w e r d in t>eeld gebracht door bneven
van Dom Modest Van Assche Irma
Laplasse, dr Borms e a
Onze Vlaamse sociale stnjd kwam tot
uiting in boeken van het Dosfelinstituut en pnve-personen Vooroorlogse
zangbundels affiches, jeugduitgaven
zoals -Vive les gueux» de «Blauwvoet» waren gretige gesprekstema's
voor jonge en oude bezoekers de
snuffelstand met «IJzerbedevaarthennnenngen- en stickers vonden talrijke afnemers
Met de vnenden van «Nieuw Vlaarv
deren» was het werkelijk prettig samenwerken
Dat sommigen «allergisch» waren
voor leeuwevlaggen konden wij niet
voorzien en dat er slechts leeuwevlaggen te zien waren is niet onze
f o u t Kortom het was een vruchtbare
inf obeurs voor onze Vlaams-nationale
gedachte
Na het sluiten van de vierdaagse werden door de Vlaamse Knng en het
P V I bloemen overhandigd aan mevr
Van Kerschaever, voorzitster van de
kultuurraad, uit dankbaarheid voor
haar onbezoldigde werklust
Dit was wellicht weinig officieel, het
gebeurde met een goed hart
Onze dank eveneens aan alle vnjwilligersCsters) die vier dagen lang elke
namiddag van dienst waren, ook onze
V U J O was aanwezig om met «woord
en daad» de tainjke bezoekers wegwijs te maken in onze Volksnationale
stnjd

Eerste aktiviteit
van VUJO-Geluwe
,

,,

QeSlaagCl!
O p vnjdag 16 mei 1980, m de «Gapervond de eerste informatieavond plaats
van VUJO-Geluwe
Peter Vervaeke, VUJO-voorzitter van
Geluwe leidde Nelly Maes in die op
deze avond als gastspreker optrad
Mevr Maes gaf een biezonder geslaagde uiteenzetting over volksnationalisme hier en in de wereld Z e schetste het miserie-Vlaanderen van vroeger en het Vlaanderen van nu met zijn
financiële ekonomische en sociale
problemen Z e onderstreepte hoe belangrijk het IS voor een volk zichzelf te
kunnen zijn zijn eigen kuituur te kunnen beleven en zijn toekomst in eigen
handen te kunnen nemen
Achteraf konden de talrijke aanwezigen, na een verfnssing aan de V U J O bar van gedachten wisselen met Nelly
Maes
Onder de aanwezigen bemerkten w e
nationaal VUJO-voorzitter Freddy Segers senator Michel Capoen, provincieraadslid Hoflack en gemeenteraadslid mevr Maddens

Hof ten Ct'cnl|oortt
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dborei.
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandaer eesloten

MEI
30 KORTRIJK
Toespraak door volksvertegenwoordiger Hugo
Schiltz over «Vlaanderen morgen» Om 20 u in lokaal 1302, Burg
Reynaertstraat 9 te Kortnjk
31 MARKE VU-uitstap naar Boknjk Vertrek om 8 u 45 op het
Dorpsplein Terug thuis omstreeks 21 uur Pnjs 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 per persoon inschnjven op het sekretariaat
Gastspreker H u g o Schiltz

Nieuws uit Brugge-Torhout
Medeleven
Te Brugge is mevr Simonne Vande
Voorde, weduwe van wijlen stadsarchitekt Marcel Koekelbergh, schielijk
overleden Het VU-medeleven ncht
zich biezonder tot de familie van haar
beide broers, de hh Roger en Fernand
Van de Voorde
Aktiviteiten
Aktiviteiten van Groot-Brugge V U raad en gemeentefrakbe
• Donderdag 29 mei maandelijkse
fraktie-vergadenng
9 Zaterdag 31 mei dialoogdag over
Brugs gemeentebeleid in de «Zeventorentjes- van 9 u 30 tot 17 u , vooraf inschnjven, kostpnjs 1 4 0 f r , broodmaaltijd inbegrepen
# Dinsdag 3 juni gemeenteraadszitting om 18 u 30
• Donderdag 5 juni maandelijkse
redaktie-vergadenng voor «Wij in
Brugge»
# Donderdag 19 juni samenkomst
van de Groot-Brugse raad. gewijd aan
«Het toensme, nu en straks»

Leden-blad
De Brugse VU-leden ontvangen dezer
aagen een nummer van het ledenblad
dat speciaal gencht is op gemeentebeleid-halfweg

Hulde
Brugge huldigt Club Brugge en stersp>eler Raoul Lambert vnjdagavond 30
mei om 20 uur zal op de Burg te Brugge publiek hulde worden gebracht aan
afscheidnemend Club-speler Raoul
Lambert en ook aan de Brugse kampioenenptoeg
Totaalprogramma
over zeevisserij
O p vrijdag 6 juni van 20 tot 21 u 40
brengt de BRT-TV een programma
over de zeevisserij o m vanuit de vismijn te Zeebrugge Misschien een gelegenheid om publiek de vraag te stellen waarom ook de Vlaamse zeevissenj met waardig wordt geacht om aan
de zgn «nationale bevoegdheden» te
worden onttrokken''

Verschaeve en Rodenbach,
gespreksstof te Roeselare
O p zaterdag 31 mei a s . gaat in de
konferentiezaal van het Stadhuis te
Roeselare het tweede colloquium
door over Cyriel Verschaeve. Organizator IS opnieuw de raad van beheer
van het Jozef Lootensfonds, de uitgever van de wetenschappelijke uitgaven voor studie van C Verschaeve
en zijn tijdgenoten, Verschaeviana.
Het tema van het colloquium is Cynel
Verschaeve en Albrecht Rodenbach
Na elk referaat is er gelegenheid tot
een korte gedachtenwisseling Hier het
programma
10 u Verwelkoming door de voorzitter
van het Jozef Lootensfonds, abt Eligius Dekkers
10 u 15 prof dr Ret Thomas Rodenbach en Verschaeve Aspekten van
het romantisch dichterschap
11 u 15 dr Karel Wauters Het Wagner-beeld van Rodenbach en Verschaeve
13 u Middagmaal aangeboden door
het Jozef Lootensfonds
1 4 u 15 prof dr Hendnk Vandermoe-

re Verschaeve en de dramatiek van
Gudrun
1 5 u 30 Ronnain Vanlandschoot Verschaeve en de Roeselaarse Rodenbachherdenking van 1909
16 u 30 Besluiten van het colkxjuium
1 6 u 45 Gelegenheid tot euchanstievienng
17 u 15 Statutaire vergadenng van de
leden van de vereniging
19 u Opvoenng van Gudrun, in de Hallen, Diksmuidesteenweg
Voor meer inlichtingen ncht men zich
het best tot het J Lootensfonds, Baron
Ruzettelaan 433 te 8320 Brugge
Naar de IJzerbedevaart
Er wordt een autobus ingelegd uit
onze badstad naar de 53e IJzertsedevaart te Diksmuide op zondag 29 juni
e k Vertrek aan het stadhuis Het vertrekuur zal later worden medegedeekl
M e n kan inschnjven bij provincieraadslid Jef Fryns, Gen Lemanstraat
12, elke weekdag van 14 tot 18 u Tel
41 22 39 Men zegge het v o o r t

Algemeen komitee Vlaanderen-Komen
samengesteld
De vertegenwoordigers van een groot
aantal Vlaamse stnjd- en kultuurverenigingen te Kortrijk samengekomen, zijn
overgegaan tot de opnchting van het
Algemeen Komitee Vlaanderen-Komen (zie ook «WU» van vonge week)
Dit komitee heeft tot doel het stuwen
en bundelen van de initiatieven en akties van de aangesloten verenigingen
in v e r t a n d met de aanwezigheid en de
kulturele ontwikkeling van de Vlaamse
gemeenschap in het kanton Komen
Het Komitee zal vanzelfsprekend een
biezondere zorg wijden aan de spoedige verwezenlijking van een Vlaamse
scfKXJl te Komen

ging, het Vermeylenfonds, het Davidsfonds het Willemsfonds, het Uzertjedevaartkomitee, de Vlaamse Toenstenbond de Vlaamse Automobilistenbond, de Marnixnngen, de Zuidvlaamse Vereniging, het Karel Bulsfonds, de
Jef Lesageknng te leper de Vereniging voor Algemeen Nederlands, het
Komitee voor Frans-Vlaanderen, de
Vereniging van Vlaamse Leerkrachten, de Groep Gamma, het Vertiond
van het Vlaams Overiieidspersoneel,
het KVHV-Leuven, het Vertx)nd van
Vlaamse Academici, het Algemeen
Nederlands Zangverbond, het Pater
Strackefonds

Bij het Komitee zijn aangestoten de
Vriendenknng van het Komense, de
vzw KNOKK, de Vlaamse Volkslaewe-

Een voorlopig Uitvoerend Bestuur
werd verkozen dat als volgt is samengesteld

Voorzitter
Kortrijk

Michiel Vandekerckfiove,

Ondervoorzitters Paul Sergier, Neerwaasten-Konrien en Paul Daels, Mechelen
Sekretanssen Noel Decramer, Komen
en Jean-Pierre Dewijngaert Kortnjk
Penningmeester Jef Gallens, leper
Leden Andre Lammertyn, Kortnjk
Luc Mortier W a t o u , Lode Ck)me, Z w e vegem, Jaak Moerman, Waasten-Komen. Rik Honore, Kortnjk en Jocelyn
Van Eycken, Oostende
Het korrespondentieadres werd gevestigd txj Jean-Pierre Dewijngaert
Olmenlaan 10 te 8540 Bellegem (056211612)
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1. 22-jange jonge man uit het
Waasland met diploma A3 elektnciteit zoekt passende betrekking.
2.31-jarige man uit het Waasland
met middelbare studies en verschillende jaren ervanng als waterklerk zoekt passende betrekking
3. Jonge man uit het Waasland
met diploma moderne humaniora
- wetenschappelijke B zoekt passende betrekking
Kontakt via mevrouw Nelly
Maes, Gentsebaan 50. 2700 StNiklaas, tel.. 031-76.49.74. ( N I 8 5 )

ZO€K€R'C]ï
Jong echtpaar zoekt studio, appartement of klein huisje (bij
voorkeur bemeutiekJ) te huren
voor een periode van 6 maanden,
vanaf augustus 1980 Voorkeur
voor Izegem of omgeving of Roeselare. Kontakt opnemen met gemeenteraadslid Erik Vandewalle,
H. Dunantstraat 11 8700 Izegem,
tel. 30.2670.

Dokter in de geneeskunde, specializatie anestesie. zoekt per
1 oktober passende betrekking
Voor inlichtingen zich wendensenator O Van Ooteghem, OudStnjdersstraat 29, 9219 Gentbrugge, tel 091-307287
(N186)

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 ó twee
maanden gezocht voor 18-jarige
juffrouw, studies moderne humaniora. Voor inlichtingen zich wenden O. Van Ooteghem, senator,
Oud-Stnjdersstraat
29, 9219
Gentbrugge, tel. 091 /30.72.87.
Meisje van 17 jaar zoekt vaste
betrekking als meid, schoonmaakster, hulp in de keuken of
dergelijke. Voor inlichtingen zk:h
wenden O. Van Ooteghem, senator, Oud-Stnjdersstraat 29, 9219
Gentbrugge, tel. 091/30.72.87.
BTK-betrekking te begeven voor
stempelgerechtigde
bediende
A2-A6 - maatschappelijk assistente-licenbate of regentes geschiedenis.
Voor inlichtingen zteh wenden:
O V A N OOTEGHEM, Oud-strijdersstraat 29 - 9219 Gentbnjgge
- tel. 091-30.72.87.

— Schoonmaakster gezocht —
één of twee dagen per week.
Voor inlichtingen zich wenden,
senator O Van Ooteghem, OudStnjdersstraat 29, 9219 GentDrugge, tel 091-30.72.87
Jonge vrouw zoekt werk al«
huishoudster of verkoopster omgeving Leuven - kontakt via
oud-senator Van Haegendoren
016/22.45.45.
M 188

Olenseweg 41 Westerio
(Voortkapcl) tel 014-2t3696
Vrang prijzen voor uw
feesttnetui s
Specialiteiten
Alle dage» verse mosscloti

HOF VAN ARAGON

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

Tel 053-668740

Kattestraat 20,

Steeds welkom

KREKELHOF

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

Drankhuis met sfeer

Vossemberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

Spijshuis Béarnaise
VIS RESTAURANT
Verzorgde keuken
Proef onze specialiteiten

Alle feestelijkfieden
Mogelijkheid tot fiuren van
bestekken

Vt'rzoigde keuken
M57,) Demokratthclv pii)zcn
Uiigetczen diciiitbeloon
KcssrKtcuiiwi^q 38
2260 Niikïii
~
Tül 031/818841

Restaurant

VOEDING «DE POLDERPoldcrstr.i.il 12
8458 Oostduinkerke

Specialiteit dag vers fruit en
groenten
Dubbele Valois-zegels aan al'e
leden

Herberg 't STAMPKOT
St-Mana-Latem, Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055-499476

Dmsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandw
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tea

-

snack

-

room

pvba

AALST

Restnurnnt

PALMHOF

Tafelhouder

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

A.iniu nu ( v.in illt f( ( sli n
Ook V( i h u t n l y v.tn t.if< t()( i l r f

C.id- V U lük.i.ii

S( llilcli isli.i.it 33
?000 A n l w c i j H n
!, I 031 3/'15 7?

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Lokiitil Volksunie
Gontrode Hcirweg 49
9230 Melle
Tel 091-3006 53

!)oips|>l( in Ht'usdcn Linit)iir()

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplein 5 Brake!
Tel 055/42 4107
} <M'sI/.i.it vooi <lllr
a«li}g<siih<(d<'n

Drank- en cctluiis

.. WALTRA ..

-

Specialiteit g e r o o k t e

vis

Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos
Tel 015/71 1940
Fecslbespreking op nm.indng dins
dog en donderdag van 19 lot 21 ii
Woensdag geslolcn

Arduink.iai 2 (bi| IWS)
1000 Brussel
Tel 02/21952 12
De vier troeven v.iii de W.iltr.i
) W/.M/iis m I h,lrl v.in Sriyïïe/
2 Jt' k.ni Cf ttllifd ii.tthcicn
3 Je ktiffjt er ,iliiid w,tl Ie eicn
4 De itni/en rifit SüCf.r.l/

'(is een specialist
zoek hem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordse pastei
'tis de meest verteerbare
de meest klassieke,
de beste

D.M. IMPORT
Duitse
ten

SELS

Turnhoutsebn.ln 268-290
2200 Borgerhout (nnast
Tel 031/363192

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr Van De Per'-elei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel. 053-21 35 33
Tel 031 -36 56 54

WIJNIMPORT HERMAN
M, .11 nsii.i.ii 3/G WEVtLGEM
Irl Ü5Ü/41 2922
Bordeaux- en Bourgognewijn
Recfistreeks van invoerder
Toegankeli)k
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tol 13 uur

M a a k ook e e n s kennis met
de gezellige s f e e r in

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

ZAAL VOOR
FEESTMAALTIJDEN
E. OUYSTERS-MINNAERT
d . S m M de Naayartaan 86
8370 Blankanbarga Tel. OGO-41.30.70
41.36.54

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Studente
uit
Bonhelden
z o e k t e e n vakantiejob tijdens
d e z o m e r m a a n d e n in d e o m geving
Mechelen-BrusselAntwerfjen. Belangstellenden
kunnen zich w e n d e n
to»

Banketbakkerij
ANTWERPIA

Elie Van Ljero-f^arccll.i N.iossens

uw KOFFIEHUIS

s niui

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

Wiifried BLANCQUAERT

coR'j.i::TAr-S

Belleslriu-it 49
1970 HEKFLGEM
C.if*^ r(*st.uir(itil sptv'ltutn lL(r<js
Wofüsd.iq on doiHlctii.U] gcslolf n
r\/],i,ind.i() dins<Lit) vrlJ(^,lt| v.tn.it tb u
/unct.K) v.fn.jf

Roomijs

Ar.igonstr.l.il 6 Lier
Tel 031 80 1568

LINDENHOVE

ZMf rdrk) rn

Industriële
brood- en banketbakkerij

Feestzalen

volksvertegenwoordiger
Joos S o m e r s , Liersesteenw e g 11 te 2 5 8 0 Sint-Katelijn e - W a v e r , of telefonisch o p
het nummer 015-21.79.00 - referentienummer 2 0 3 9 .

— Jongedame uit Erfjs-Kwerps,
diploma hoger middelbaar bureauwerken. zoekt een vakantiejob
in de omgeving Mechelen - Leuven - Brussel Belangstellenden
kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Bomers, Liersesteenweg 11 te 2580
Sint-Katelijne-Waver. of telefonisch
op
het
nummer
015-21 7900 - referentienummer
2028
(N 187)

lepel & vork...
FRITUUR-EETHUIS
INGRID

VU-DENDERWINDEKE-UEFERINGE zoekt een opkoper van
oud papier die het papier zelf
komt afhalen. Z o vlug mogelijk
kontakt opnemen met de voorzitter. Rik Haelterman, KruisvekJstraat 7B, Oenderwindeke. Tel.
054-33.86.87.

cine Ronin)

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

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's, ossestaartsoep, goulachesoep, /agerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen
tschapenstraat 43. 2200 Borgerhoul Tel 031/360045

Cafè-Restaurant

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

mt ^ajinglmiö
WEKELIJKSE RUSTDAG
V R U D A G TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAyWER
O* familiezaak mat traditie.

DE P U S
GEBROEDERS

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

Lambroeckstraal 89
9320 O U D E G E M
Tel. 052/21.16.06

Mevrouw

Algemene voeding, bieren, wijnen, likeuren Recfilstreeka invoer Duitse
en Franse wijnea

O^aBtfïof i e 2Cei>er
2152 WechaManande
Dagmenu van 12 lot 14 u
Extra zofldagmanu.
Tal. 031/2tX>7.t2

Pauwelyri", D u q u e s n e

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Café «'t Leeuwke>
Kruittorenwal 2
3690 BREE
Tel, 011-46.3451

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

UitsluiterKl
Vlaamse bieren.

Gestoten vnjdag betialve m seaoen

Maandag gestoten.

WIJ t s
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Westouter verhuisde
200 jaar geleden
WATOU

Opstaan in Frankrijk en slapengaan in Oostenrijk, dat gebeurt met het
Internationaal toerisme wel meer. Maar 200 jaar geleden, toen koetsen
nog dokkerden op de eerste "calchieden- deden alle Westouternaars
dat
O p 13 juni 1780 bezegelde een ceremonie de grote overdracht — «'t
groot transport» werd het genoemd — van Westouter van het koninkrijk Frankrijk naar het land van koningin-keizerin Maria Theresia van
Oostenrijk.
O p 18 november 1779 werd tussen Oostenrijk en Frankrijk een overeenkomst bereikt. Zeven maanden later bracht een .eenvoudige ceremonie de uitvoering. De wetheren van Westouter werden van hun eed
van trouw aan de Franse koning ontslagen. Met de hand op het evangelie legden ze de eed van trouw af aan het nieuwe bestuur en aan
keizerin Maria Theresia. Handtekeningen werden geplaatst in dikke
boeken en voortaan moest men naar de ontvanger in Poperinge om
zijn belastingen te kwijten.
Westouter werd geruild met een
flink stuk van Watou dat van Oostenrijk naar Frankrijk kwann. Maar
die Watounaren, aangewakkerd
door de heer van Watou verzetten
zich tegen die ruil: de overdracht
bleef betwist tot hfj op 28 maart
1820 in het Frans-Nederlands verdrag van Kortrijk definitief werd
geregeld. Daarmee kreeg de
grens In onze streek de vorm die
w e nu kennen. Tien jaar eerder, op
24 oktober 1769, was er een zelfde weremonie te Dranouter en te
Nie'iwkerke: belde dorpen kwamen naar de Oostenrijkse Nederlanden, In ruil voor enkele Oosten-

rijkse enclaves op de Lele en in de
buurt van Mergem (Mervllle) en
Stegers (Estalres) die ware smokkeiparadljzen geworden waren
zoals Baarie-Hertog In zijn beste
doen.
Bij al dat wisselen was ook Zoetendael betrokken, een heel kleine
heerlijkheid (tussen Reningelst en
Westouter); op 14 maart 1770
was het «aen Vranckryck overgegaan, ten tyde dat de twee croonen d'enclavementen aan malkander overgaven, door dien alle de
regeerders vertoonden dat de
boeren daer omtrent te verre la-

Beauvoorde nodigt uit

Het groen vakantieoord Beauvoorde in Veurne-Ambacht is
weer een en al aktiviteit.
Zaterdag 31 n>ei vanaf 15 u.
folkloristische dorpsmarkt met
oude ambachten, reuzen en
volksliedjes. O m 19u. 30 een
wagenspel door de plaatselijke
St.-Omaarsgilde
opgevoerd.

Wë^u nlf

O p 1 juni «dag van de toerist»
met geleide wandelingen en om
14 u. een koncert.
In galerij Driekoningen de tentoonstelling met werk van
kunstschilder Werner Labarque (zie foto). Alle dagen van 14
tot 19 u. open, dinsdag gesloten.

gen van Iper marckt, en Belle
marckt noodig hadden».
Maar willen of niet, Zoetendaal
kwam — samen met Westouter
— terug naar Oostenrijk.
Zoetendaal Is een bijzonder mooi
plekje langs de Heuvellandroute.
Nu nog Is het een grensgeval. Het
was gemeente Reningelst (na de
fusies Poperinge) en parochie
Westouter, Reningelst «ter Stokke» en Westouter «ter Klokke».
De grens ligt nu al zovele jaren
vast, aangeduid met stevige
grenspalen. Al een grenspaal met
enerzijds een arend (Oostenrijk)
en anderzijds drie leliën (Frankrijk)
gezien? Er staan er nog steeds
een drietal te Nieuwkerke (o.m. In
de Zakstraat). F.N. palen uit 1819
(Nederlandse tijd) staan er ook
nog, o.m. In de Boescheepsestraat
te Westouter en bij de Speelberg
te Dranouter.
VIEREN
Bedenk eens dat zonder dat
«Groot Transport» Westouter nu
In Frankrijk lag... Was er dan nu
wel een «Volkstoneel voor FransVlaanderen», was er dan wel...?
...wie was er dan wel pastoor In
Haringe?
Gelegenheid tot vieren: de toneelgroep «de Verbroedering» viert
deze overdracht met een plezierig"
wagenspel, geschreven door Gerard Declercq. Het wordt gespeeld tijdens Westouterkermis,
enkele keren op kermiszondag 1
juni In de loop van de dag, op Koekezondag 8 juni nog eens om 17 u.
Meer Inlichtingen bij: V.V.V. Westvlaamse Bergen, Streekhuls Malegljs, 8948 Kemmel, tel. 05744.47.10, verantw. Flllp De Rynck.
Toneelgroep «de Verbroedering»,
Viooltjesveld 4, 8961 Westouter.

Jaarlijkse prijs
stichting voor
federale demokratie

en
zelfbestuur 1980
In 1980 wordt door de Stichting
Zelfbestuur voor de 1 e maal een
prijs toegekend ter waarde van
10.000 fr. voor een onuitgegeven
verhandeling of studie over de
Vlaamse en heel-Nederlandse
beweging.
leder Vlaams of Nederlands student uit het universitair en nietuniversitalr hoger onderwijs kan
deelnemen aan deze prijsvraag.
De ingediende werken dienen bij
voorkeur betrekking te hebben
op de idee. zelfbestuur, kleinschaligheid, herverdeling van de
(centrale) macht door (integraal)
federalisme, en te getuigen van
een Vlaamse bewogenheid.
Aspekten zoals gemeentelijke
autonomie, fiskaal federalisme, interkommunales, zelfstandigheid
van de onderneming, enz. kunnen onder bovengenoemde idee
gerangschikt worden.
Niettemin zijn ook andere werken over een ander aspekt van
de Vlaamse beweging uitermate
welkom.
De werken dienen in drie eksemplaren toegestuurd te worden
aan het sekretanaat van de stichting. Jan Van Rijswijcklaan 276/4,
2020 Antwerpen, vóór 1 oktober
1980.
leder die het wil kan nog vóór
1 juli 1980 een bijdrage storten
op rek. 001 -0462987-82 om stichtend lid te worden van deze prijs,
leder jaar worden 2 stichtende leden opgenomen in de jury die de
ingezonden werken zal bekronen. De mogelijkheid bestaat dat
het bekroonde werk wordt uitgegeven.

Verzekeringen - Hypoteken

>) flf)nB€uoLcn

Jaak V A N D U C K
Verzekerlr^gsraadgever
Grote Baan 435

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK
Reeds 20 jaar ervaring
2.500 tevreden klanten
Valerius Oe Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
tel. 053/21.71.38

3538 HOUTHALENHELCHTEREN
Tel. 011-53.42.52

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand
Marcel VAN den BULCKE
Molenvest 50
HERENTALS
tel. 014/21.12.07

Vi/urmstraat 7
SLEIDINGE
tel. 091/57.31.46

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.

lustrerie
baron ruzettelaan 56 brugge
baan brugge-kortrijk
telefoon 0 5 0 / 3 5 7 4 0 4
lichtarchitectuur
voor modern woonkomfort
lichtrails, in- en opbouwspots voor
nieuwbouw of bestaande woningen
fluorescentieverlichting
voor kantoren, magazijnen,
winkels, tioreca, feestzalen
en tentoonstellingsruimten.

de beste verlichtingsmerken

y

Hugo Schiitz voor vierende
Vlaamse Klub te Brugge
Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de Vlaamse Club sv en het
eveneens 15 jaren tiestaande Breydelhof sprak Hugo Schiitz voor een grote
opkomst in het «Breydelhof» over de
toestand na Egmont
Inleidend stelde hij vast dat tussen
1970 en 1980 de Vlaamse Beweging
haar doelstellingen niet heeft kunnen
realizeren, wat een erge zaak is omdat
o.a. de anti-Vlaamse politiek te Brussel
steeds erger wordt. Nochtans in
Vlaanderen zijn ontwikkelingsgroei te
boven en is het thans welvarender dan
V^/allonlë, alhoewel zijn meerderheidspositie niet voldoende wordt aangewend. Op wereldvlak moet o.m. het
Vlaams karakter nog nadrukkelijker tot
uiting komen. In die zin moet ook de
Franse oriëntering afgebouwd worden
op gebied van ontwikkelingssamenwerking. De Vlamingen moeten offensief optreden en de beleidsinstrumenten veroveren.
Hugo Schiitz pleitte voor de afbraak
van de onverdraagzaamheid en voor
nieuwe strukturen, nu gebleken is dat
het kapitalisme geen volledige tewerkstelling kan waarlx)rgen. Op taalvlak
moeten we ijveren voor een zo veelzijdig mogelijke talenkennis zonder de
Vlaamse eigenheid te verloochenen.
Tot besluit drong spreker aan op een
dialoog tussen de federale vennoten.

Het komt er trouwens niet alleen op
aan gelijk te hebben, men moet ook
aanvaard worden.

Vlc Anciaux
naar Wervik
Op zondag 13 juli, organizeert de Wervikse Dosfelkring een elf-jullherdenking. Als gastspreker konden we niemand minder dan nationaal VU-voorzitter Vic Anciaux bereid vinden om
naar Wervik te komen! Dat zijn komst
een stimulans moet zijn om de elf-jullviering te doen slagen, staat buiten kijf.
Vic is bij ons niet 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 viering gaat door in
-'t Kapittel», Ooievaarstraat te Wervik.
Buiten Vic Anciaux werd er nog beroep gedaan op verschillende groepenngen om onze nationale feestdag te
omkaderen. Zij die niet kunnen komen
gaan zeker iets missen!
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Aanbevolen huizen
hoekhandel

PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

BLOEMEN .ERIKA»
Kerkstraat 23,
2650 B O O M
Tel. 031-88.01.60.

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel. 053-21.22.48

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

Schoolgerief • Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen

Alle bloemen en planten.

Verantwoord speelgoed)
S C H A L U I N 74, A A R S C H O T
Tel. 016-56.9334

Korting van 10 °/o voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen.

KEUKENS - SANITAIR
VEflWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

Assesteenweg 65. TERNAT
Tel. 582.14.41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9,
1780 Teralfene.
Tel. 053-66.74.56.

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

Zondag en maandag gesloten.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
G.'ilenj -(.ie G.ip.iert...
Molenstrnal 45, 9300 Aalst
Tel 053 70 32 19

«GISELE»
Jonge mode
Dames - Heren - Kinderen
Hogeweg 92-94
9440 EREMBODEGEM
Tel. 053-21.63.47.

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71.1'2.40

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M O L

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031-53.70.39

Verwarming - sloom • sanitair.
Alle herstellingen.

014-31.13.76

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Dames-, heren- en kinderkleding.

IO%vr.V.U.Ieden

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel. 031-88.11.19

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054-33.37.56

- handtassen
regenschermen

te NIel,
Antwerpstraat 164-177
Stijlmeubeten + kleinmeubelen.

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52
Tel 031-88.1316
Meer
dan 3.000 m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

INTRAFORMEuropameubel
Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel. 059-80.31.72

NV Reinigingswerken
PEETERMANS
Onderhoud en restauratie
gebouwen.
Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel. 031-53.95.30 en 53.75.75.

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
«DEN DUVEL>BANKEUNDEWEG 1
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Centrale
verwamning • Houtkachels # Inbouw
openhaarden • Ga&radiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezera

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

lULL

- Tul 011-534349

Gelegenheidsgr.ifiek; Huwelijk - Geboorte - Zelfklevende pl.ikb;ind en
etiketten Houten drukletters - Reklnine-kDlenders

FRANSSENS OPTIEK:

(

Silhouette
Marwitz
Rodenslock

Herentalsebaan 340
Deurne-Z. Tel. 21.08.96
Kerkstraat 44 • Antwerpen
Tel. 35.65.75

B -I- M
Bouwpromoloren en
daklimmerwerken.
Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W .
Tel. 053 66.8973

OOSTDUINKERKE
Voor Uw verlof aan zee.

KOSTUUMS - VESTONS BROEKEN - PAROESSUS.
O O K NAAR MAAT

lot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

STUDIO
DANN

alle moderne meubelen.

DE CRAEN ROM pvba

D R O O G K U I S - WASSERIJ

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

Moderne villa's, appartementen en studio's te huur.
Vraag gratis kalalogus mei foto's.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

W e s t Littoral
Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel. 058-51 26.29 (woensdag gesloten)

Sleenhouwersvest 52. Antwerpen.
Tel 031-31 35.83

>
MEUBELEN MOENS

ETN. BERT

Markt 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

Assesteenweg 117. TERNAT
Tel. 02-582.13.12

Specialist primitief stijlmeubeten en modern

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

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Radio-TV-Hifi-Video
Eigen liersteldienst

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

Dorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-734.06.43
Na 18 u. 425.46.42

Tel. 011/53.50.40

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

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

Begrafenissen - Krematies
Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel. 058-31.19.09.

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel. 031-49.35.07.

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

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

Voor ieder onderhoud
en/of
aanleg v a n tuinen, snoeien v a n
fruitbomen,
diverse
bomen,
planten, afzagen van b o m e n +
verkoop
van
openhaardhout
aan zeer voordelige prijzen. Tel.
0 2 - 4 6 6 . 8 0 2 3 of 4 5 2 5 8 2 5

TeL bureau 053-21.72.12

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel. 054-412589

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

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

BROEKEN (Jeans en andere) PARK A S - BLOESONS - ANORAKS

050/35/4 04

Tel 02-582 22 22

®"^

baan brugge-kortrijk

geschenkartikelen

lustrerie

Tel 053 66 73 33

lustrerie

bar. l u z e t t e i a a n 5 6 c b r u g g e

Steenweg naar Ninove 76
9470 DENDERLEEUW

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huis-,
houdtoestellen - draad en
kabelakkumulatie.
MUWELIJKSLIJSTEN
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. 053-21.42 07

Garage
Guy MOERENHOUT
SHOWROOM,
Mechelsesteenweg 145

GARAGE,
Prins Leopoldlei 45
MORTSEL
Verdeler Alfa Romeo • Lada - Lotus

Tel. 031-40.67.80
031-49.76.32

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.

Algemene Bouwondernemingen

Keizerstraat 2
TERNAT

schilderijen

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

mare
de vriese

kleinmeubelen

Kiesekoms

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

Aalsterse Glazenwasserij

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP AAN
FABRIEKSPRIJZEN»

salons

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

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 lot 50 m3

I KEUKENS I
DURASON-KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24,
9480 Denderhoutem.
Tel. 053 21.9325.

Schrljnwerkerij Keukens Resocub
pvba Houtbouw
Coupurestraat 13
DENDERLEEUW
Tel 053-666702

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

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

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

Vloeren Open haarden
lel. 053-62.37.65
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HEKELGEM Na 120 uren
strooien is een nieuw zandtapijt
klaar geraaict. Het stelt een huiselijk rijkemensentafereel voor, met
mannen, vrouwen en kinderen in
achttiende-eeuwse kledij klaar
voor een partijtje muziek. Het is
een ietwat kitscherig schilderij, typisch voor de grote tijd van de
zandtapijten. Feestelijk, pompeus
en groots: een onbereikbare wereld voor gewone mensen van
even voor de eeuwwisseling. Dit
tafereel ligt er vandaag terug als
een herinnering aan de vrouw die
het zandtapijt uitvond: Adéle Callebaut (1860-1924).
Een familielid van deze Adéle Callebaut
heeft dit tafereel in zand gestrooid: Ro
ger De Boeck. Een gekende en geliefde
figuur in het heuvelende dorp rond de
abdij van Affligem. Een man die verzot
IS op alles wat dorps is en kleinschalig,
op mensenmaat gesneden, met een
knipoog naar gisteren maar altijd in de
weer om wat goed en schoon is voor
morgen te bewaren.
Hekelgem qnthulde op tweede Sinksendag een gedenkbeeld tegen de gevel van het Oud-Zandtapijt als herinnering aan de vele zandschilders die deze
Vlaamsbrabantse gemeente heeft gekend. Jozef Van Overstraeten schonk
het namens de VTB-VAB.
In zijn brochure Van zandman totzandschilder beschnjft Laurens Van der
Scheuren de plaats die zand in het
Vlaamse volksleven innam. Hij heeft
het over de zandleurders die met hun
waar van dorp tot dorp trokken en over
de tekeningen van zand rond de kachel
en op de straat wanneer de processie
voorbijtrok.
Roger De Boeck: «/Vef zoals overal
toen werden ook hier rond de kachel
zandkrullen gestrooid, eenvoudige motieven die je overal in Vlaanderen terugvindt Wanneer de processie voorbijtrok deed men iets speciaals, men
bootste dure tapijten na. Het dochtertje
van een Hekelgems café van Den Destel deed dat echter zo kunstig dat iedereen er een beetje verbaasd van stond.
Het meisje Adéle strooide niet zo maar
krullen maar slaagde erin figuurtjes met
zand te tekenen. De mensen die haar
zandtapijten op straat hadden gezien
spoorden haar aan om tekenles te volgen en het was niemand minder dan
Valerius De Saedeleer die haar kon
overhalen zich verder te bekwamen.
Om haar fantazie gestalte, lijn en kleur
te geven begon ze haar zand te kleuren
waardoor ze echte schilderijen kon maken. Elke zondag konden de herbergbezoekers naast de pint nu ook een
heus zandschilderij bewonderen maar
ge begrijpt dat daar tegen 's avonds
niet veel meer van overbleef De ouders die hun dochter niets in de weg
wilden leggen zochten een oplossing.
Adéle mocht haar zandtapijt in een aanpalende kamer strooien en voortaan
kon het daar bekeken worden. Steeds
meer en meer mensen zakten naar Hekelgem af om de zandschikierijen van
dat meisje te bewonderen. Het uithangbord 'Den Destel' werd naar beneden
gehaald en vervangen door 'Tapis de
Sable-... Men mikte vooral op de Brusselse voorbijgangers die op uitstap waren in het landelijke Hekelgemül
Hoe meer Adéle de stiel in de vingers
kreeg hoe fraaier haar onderwerpen
werden, ze begon gekende schilderijen
van Vlaamse meesters na te tekenen.
Op een bepaald ogenblik zat ze te piekeren over het korte leven dat zo'n tapijt beschoren was en na veel protjeersels vond ze een manier om haar zandschilderijen te fixeren, zodat ze voor altijd konden bewaard blijven.
In 1924 overleed deze merkwaardige
vrouw. Roger De Boeck zegt over
haar: -Zij heeft van het eenvoudig
volksgebruik een kunst gemaakt door
de techniek te verbeteren. Als eerste
werkte zij met gekleurd zand, ze verliet

Roger De Boeck :

„De Hekelgemse landtapilten
mogen niet stervenl"
de abstrakte figuren en kopieerde gekende schilderijen en ten slotte vond zij
het vastgekleefde zandtapijt uit Door
dit alles kreeg ze de kans de groten der
aarde van haar tijd in zand te schilderen
(de sjah van Perzië in 1906, bvJ en in
haast alle grote steden van Europa op
wereldtentoonstellingen en in koninklijke palijzen haar kunsten te laten zien!»
Na Adéle Callebaut zou ook haar zuster Victorine zandstrooien, net toen
deze bezig was «Rebecca aan de fontein» te strooien werd ze ziek en diende
ze opgevolgd door haar nicht Maria De
Boeck, de tante van Roger. Maar het
sukses van het zandtapijt werd ook in
klinkende munt omgezet de herberg
langs de Brusselsesteenweg, tussen
Asse en Aalst en langs het stoomtramspoor draaide goed. Het zou niet lang
duren of de zandtapijtencafé's kropen
als paddestoelen uit de grond. Er kwam
zelfs een «Nieuw Zandtapijt» zodat het
autentieke zandtapijt een nieuw uithangbord nodig had en «Oud Zandtapijt» werd. En alhoewel de tijd over veel
kwaje woorden zand heeft gestrooid
zit de naijver er nog een beetje in. Ergens lazen we: 'Onze Hekelgemse
zandschilders hingen aan elkaar als
droog zand: erger nog: zij maakten elkaar wel eens zandruiter...»
De opvolgster van Adéle Callebaut,
Maria De Boeck, was vooral gekend
om haar forse tapijten die gedeelten
van gekende schilderijen, «Het Lam
Gods», bv. voorstelden, ook «Diana op
jacht» was een geliefd onderwerp. In
1948 liet zij de oude herberg ombouwen tot een ruim café met een afzon-

deriijke kamer waar een groot zandtapijt kon gestrooid worden en bestendig
te bekijken lag. Na Maria was het de
beurt aan haar neef Roger De Boeck
om het zand in eigen hand te nemen. En
dat doet hij op een meesteriijke wijze.
Roger De Boeck heeft alles over voor
het zandschilderen, hij ging naar de
akademie te Aalst om er zich in tekenen en schilderen te bekwamen. In binnen- en buitenland strooide hij tapijten
en verbeterde de techniek die Adéle
Callebaut had uitgevonden en ging een
stap verder. Hij kopieerde niet alleen, hij
was ook kreatief en schilderde plaatselijke figuren, streek, landschappen en
stillevens. In de herberg-zandtapijt
«Sportwereld» is van hem een fietsende Eddy Merckx in zand te zien, hij
schilderde John Kennedy, Boudewijn
en Fabiola en een reeks Vlaamse koppen: Gezelle, Claes, Streuvels, enz...
Terwijl het stil geworden is rond de Hekelgemse zandschilders doet er zich
een verheugend feit voor: de zeventienjarige dochter van Roger De Boeck,
Greet, strooit in de schaduw van haar
vader, op haar beurt zandtapijten...
Een stap verder
Roger De Boeck: 'Voor een groot
zandtapijt heb je zo'n 10 é 15 kilo zand
nodig. Je neemt daarvoor wit Kempisch zand dat een paar keer gewassen is, daarna moet het gezeefd en gerold worden en als het flink droog is
krijgt het een kleurbad van blauw, geel
of rood, de andere kleuren bekom je
door de hoofdkleuren te mengen. Vervolgens wordt het tafereel met krijt ge-

tekend en dan begint het strooien. De
hand ferm toegenepen, de wijsvinger
tegen de duirh gedrukt zodat je het
straaltje naar wens kunt regelen. Vroeger gebruikte men ook wel eens een
puntzak zoals een pasteibakker, maar
de techniek die Adéle uitvond lijkt mij
de beste.
Om een gelijmd zandschilderij te bekomen strijkt men het paneel eerst met
een dun laagje lijm in waarop de grondkleur van het schildereij gestrooid
wordt Als die goed vastzit komt een
tweede laagje lijm en dan opnieuw
zand. Wel vijf lagen zand en lijm worden zo boven elkaar gebrachtToen op het einde van de vijftiger jaren
de autostrade Brussel-Oostende de
weg naar kust korter maakte vielen de
Hekelgemse zandtapijten als deeg in
mekaar. Deze en vele andere oorzaken
en niet het minst het langdurige werk
aan zo'n zandtapijt zijn de redenen dat
dit oud gebruik meer en meer in verval
geraakte. De eens zo werkzame groep
Hekelgemse zandschilders takelde af.
Het Nieuw Zandtapijt van Pierre Van
Ransbeeck werd uitsluitend restaurant
het Oud Zandtapijt ging een tijdje dicht
een ogenblik wou men het zelfs slopen,
en een wedstrijd voor jonge zandschilders in 1973 leverde niets op... De liefde
voor dit oude gebruik en voor zijn dorp
heeft Roger De Boeck de moed gegeven weer aan het strooien te gaan. De
steun van zijn vrienden en niet in het
minst van Jozef Van Overstraeten en
van de plaatselijke VTB-VAB-vertegenwoordiger Laurens Van Der Scheuren
hebben hem daarbij ongetwijfeld geholpen.
Maandag tweede Sinksen was het
verzamelen geblazen in Hekelgem. Terwijl honderden kinderen de St.-Michielsdorpskerk met gekrijs vulden verzamelden alle Hekelgemse zandschilders. Er werden zandgedichten voorgedragen, redevoeringen uitgesproken
en geschenken gedeeld. Jozef Van
Overstraeten kreeg een zandschilderij
als geschenk en zong de lof van de
zandstrooiers. Aan een zijmuur van het
Oud Zandtapijt de bakermat van de
Hekelgemse zandschilders, werd ten
slotte een fraai beeldje onthuld: de
zandstrooiende Adéle Callebaut
Vanachter het raam keek de hoogbejaarde maar krasse Maria De Boeck,
eens de schakel tussen Adéle Callebaut en de jongere generatie zandschilders — over de schouders van Roger
De Boeck fier toe. Maar dat zagen de
Hekelgemse zandschilders niet meer,
want toen waren ze reeds terug elk in
hun zandtapijt..
(MVL)
— Van Zandman tot Zandschilder, het verhaal van de zandschilderkunst, vooral te
Hekelgem — door Laurens Van der Scheuren, uitg. de Vlaamse Toeristische biblioleek, 60 fr, St-Jakobsmarkt 45, 2000 Antwerpen.

Roger De Boeck aan het werk: 'Zo kwetsbaar als een zandtapijt is het geluk. Bescherm en schut het voor altijd of het vliegt stuk.-

MENSEN VAN BIJ ONS
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