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250.000 Vbmingen in Wallonië

• VU zal niet aanwezig zijn
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• „Kollektieve gratie",
maar geen amnestie
voor Vlamingen
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MEER AKTIE

Een paar vraagjes O A V . het artikel van
Karel Jansegers in «Wij» van 29 mei
onder de titel «Wim Jorissen: ZuidAfrika, zondebok of lichtbaken?», en
waarin hij zich nogal laatdunkend uitlaat over de anti-apartheidstrijders.
Afjartheid (gescheiden ontvi/ikkeling)
is als systeem uitgedokterd door de
blanken (zonder inspraak van de anderen) en wordt aan de met-blanken opgedrongen. Noemt Jansegers zo iets
volksnationalisme, zelfbeschikking?
D e anti-apartheidsstrijders gaan uit
van het standpunt «één man = één
stem». Is dit een k r e e t zoals Jansegers
het stelt of een elementair demokratisch princiep?
Waarom zou de grote volkerenverscheidenheid van Zuid-Afrika een beletsel moeten zijn voor het toekennen
van het algemeen stemrecht aan blanken en niet-blanken?
J.V.V, Bnjgge

Dat er jaarlijks miljarden franken van
Vlaanderen naar Wallonië afvkMien.
weten wij. Vlaams-nationalisten, al jaren lang.
Toen enkele maanden geleden enkele
Leuvense professoren met hun studie
afkwamen wist ook de rest van Vlaanderen het spoedig.
D e Belgteistische partijen (CVP. BSP.
P W ) reageerden hierop niet D e V U
wel: met WU-katemen te verspreiden,
alsook werden er tienduizenden affiches aangebracht die er nog altijd hangen I Dit is niet genoeg! ledere dag
worden de Vlaamse mensen voorgek)gen door de geschreven pers, aftiangende van de traditk>nele partijen, die
natuurlijk de eenheid van België pred i k t En dit op het z w e e t dynamisme,
geld en bloed van de Vlamingen I
In vele gemeenten geeft de plaatselijke
VU-afdeling enkele malen per jaar een
inlichtingsblaadje u i t Dit moet meer
gebeuren! Hierin moeten al die ergerlijke feiten centraal worden geplaatst
D e V U moet ook op de straat dergelijke feiten aanklagen en dit o.a met
stands op te stellen in de grote winkelcentra met boeken (o.a «Het geW van
de Vlamingen» van M. Van Haegendoren.J, propagandamateriaal, ludiek
straattoneel, poppenkast., terwijl militanten enkele tienduizenden pamfletten uitdelen en ons weekblad «WU»
aan de man brengen. Het is wel te verstaan dat al de VU-mandatarissen van
laag tot hoog hieraan meedoen. Z o
kunnen wij het Vlaams bewustzijn bij
de gewone man in de straat weer wat
bijbrengen. Sukses alvast gewaarborgd. Ook zou het goed zijn moest de
V U een betoging houden tegen de
geldafvloeiing. Duizenden militanten
zouden opstappen alsook vele andere
niet-partijpolitiek aangesloten bewuste
Vlamingen. De V U , alsook onze
ideeën, zouden dan door middel van
de moderne kommunikatiemedia, direkt nog bij miljoenen Vlamingen
's avonds in de huiskamer terechfi(omen. Het zou ons elektoraal g o e d
staan en van pas komen. Gent is een
goede stad o m deze betoging te houden, daar woont ex-revolutionair Wilfried en zijn belastingenspedalist WHIy
de Krol.
L V . D . W , Hove

JORIS VAN
SEVEREN
O p 20 mei was het 40 jaar geleden dat
Joris Van Severen en Jan Rijckoord
vermoord werden.
O p 18 mei waren mijn echtgenote en
ik zelf aan het graf te Abbeville en
daarna te Long (Somme) waar door de
Vlaamse pastoor, ter nagedachtenis,
een h. mis w e r d opgedragen.
D e «Standaard» van 21-5-80 vermeldt
dat er een 600-tal aanwezigen waren,
meestal oud-dinaso's en verwanten.
Als regelmatige lezer van «WIJ» ben ik
zeer ontgoocheld mets gevonden te
hebben over de figuur van Joris Van
Severen, noch in het nummer voor 20,
noch in het nummer na 20 mei.
A.S., Brussel
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ZONDEBOK.
Het schijnt een van de jongste «argumenten» te zijn van de anti-props o m
te beweren dat de Zuidafrikanen
Vlaanderen niet zouden kennen, zoals
A.C. uit Aalst beweert Wees ervan
overtuigd dat het tegendeel waar is.
Ondergetekende heeft dit bij honderden kontakten in Zuid-Afnka zélf kunnen vaststellen. Ook de Afrikaanse
pers heeft regelmatig berichten over
Vlaanderen. In de voornaamste steden
bestaan (in het kader van de Zuid-Afrika Stk:hting) verenigingen «Die Vriende van Vlaandere». Regelmatig komen
groepen die op alleriei kultureel vlak
aktief zijn. naar hier. In Johannesburg
w o r d t binnenkort een Vlaamse ambassade geopend, dank zij de financiële irv
breng van een (welstellende) Zuki-afrikaan. Dit laatste ook ter intentie van
een lezer die schreef dat het broedervolk ons Vlamingen niet zou bijstaan!
S.D.L, Berendrecht

TELEGRAMIn mijn maandagmorgenkrant van deze
week w e r d ik getroffen door twee
naast elkaar staande berichten. In het
Beierse Regensburg huwde de 53-jarige Johannes von Thum und Taxis,
prins, de 20-jarige Maria Gk>ria von
Schoenburg-Glauchau, gravin. D e basiliek baadde in een zee van bloemen
in de pauselijke kleuren. Een monseigneur las een sympatietelegram van de
paus voor.
D e bruid sleepte een kleed van 7 meter Brusselse kant achter zich aan. De
bruidegom droeg het prachtige uniform van ere- en devotieridder van de
Maltezer Orde. Hij is een trouwe volgeling van de rooms-katolieke kerk en
één van de rijkste mannen van Europa
Het tweede bericht: «Massale slachting onder Mexicaanse boeren». Een
vijftigtal boeren werden door grootgrondt)ezitters vermoord. Anderen
hebben vreedzaam 150.000 hektare
grond bezet omdat deze daad het laatste middel blijkt om grond te verwerven, om zo een fatsoenlijk leven voor
zich en hun familie te verzekeren.
M e t alle sympatie en bewondering
voor paus, prins en gravin, stel ik mij
toch de vraag of die boeren van Mexico niet evenveel recht hebben op een
pauselijke sympatietelegram»
J.V.L. Gent

worpen w e r d en gekozen w e r d voor
de «burgerlijke verdediging» tegen een
vijandige inval. «De verctediging van
ons volk en van onze kuituur kan niet
gebeuren door onze bewapening.
Deze bewapening en de militaire strijd
leiden tot de vernietiging. Het is voor
ons een dwingende op>dracht o m die
weg te veriaten. Maar ook dringend is
de opdracht om het bestaan van ons
volk veilig te stellen. De verdediging
van ons volk k a n ook op een humane
wijze gebeuren. Het V O S is daarom
voorstander van militaire ontwapening
en van de organizatie van de sociale
verdediging.»
En schreef Bruno De Winter niet op
13oktober 1949 (na W O U ) in het
hoofdartikel van 't Pallieterke: «En er is
maar één manier om de ooriog te vloeken, dat is kordaat en konsekwent antimilitarist te zijn. Alle andere manieren
zijn bedrog.»
Hij schreef dit n.av. de oprichting van
de N A V O . De Volksunie is een toekomstgerichte partij. Welnu, meer dan
in 1937 en 1949 is het nu duidelijk dat
door een massale vernietigingskracht
van de atoomwapens elke gewapende
verdediging zinloos gemaakt is. «Verdedigen» is nu gelijk aan «vernietigen».
Want er zal geen overwinnaar meer
zijn. Wij brengen het voortbestaan van
ons volk in gevaar.
Daarom: atoomwapens nooit! Ontwapenen om te overieven. Toen niet —
en ook nu niet — de kreten van naïevelingen maar wel harde noodzaak. De
Volksunie moet haar bewuste keuze
nu ook hard maken.
J.R.. Vilvoorde

ve fascisten, de Waalse schutters waren in staat van wettige zelfverdediging. Zelfs de juristen onder de Waalse aanwezigen beweerden dat die
schutters helemaal fout waren. Maar
niet iedereen dacht er zo over. Ex-minister Defraigne zei zelfs dat hij in zo'n
geval net hetzelfde zou gedaan hebben maar dat hij beter zou gemikt hebben. Bij de kabinetswijziging is deze
heer Kamervoorzitter geworden...
O p een tweede opmerking van Cooreman dat die schutters, zodra ze vóór
een Waalse rechtbank in Verviers
voorkomen, onmiddellijk ongestraft
naar huis gestuurd worden, antwoordden de Waalse pariementsleden verontwaardigd in koor dat dit niet meer
dan normaal is.
Wijninckx verroerde geen vin.
Is dat de houding van een vertegenwoordiger van het Vlaamse volk?
Kort nadat ze door kameraad André
Cools uit hun partij buitengeschopt
werden, kon men hopen dat de Vlaamse socialisten eindelijk begrepen hadden en tot hun volk zouden terugkeren
en zijn verdediging opnemen. Maar
ook dat schijnt niet waar te zijn!
Bij de stemming over artikel 5 van de
regionalizatiewet
hebben
enkele
CVP'ers tegengestemd, enkele andere
hebben zich onthouden. Al de SP'ers
waren het klaarblijkelijk eens met het
bedoelde artikel en keurden het in
groep goed. Z e hebben in de meest
bedreigde arrondissementen BrusselHoofdstad en Halle-Vilvoorde niet
eens één senator gevonden om zich te
onthouden...
De SP is weer eens. zoals voorheen,
de minst betrouwbare van alle Vlaamse partijen.
M.L.. Brussel

HOE VLAAMS IS DE SP?
De RTBF-uitzending «Faire Ie point»
van 16 maart was een konf rontatie tussen vier Waalse en de twee Vlaamse
pariementsleden ( C V P e r Ck>oreman
en S P e r Wijninckx) in verband met de
onlusten in Voeren.
Het ging over de twee- é drieduizend
Vlaamse wandelaars die door de
Waalse pariementsleden op
zijn
scherpst veroordeeld werden. A l de
Vlamingen in Voeren waren natuurlijk
gewapende fascisten...
Wanneer C x ) r e m a n schuchter opwerpt dat alleen een deel van de Vlamingen met stokken en stenen gewapend waren terwijl er reeds drie keer
door Waalsgezinde Voerenaars op
Vlamingen geschoten werd, w o r d t
door de Waalse pariementsleden hevig geprotesteerd. D e vergelijking gaat
niet op: de Vlamingen waren agressie-

VRAAG
W J . , Mechelen, legt in vorig «WU»nummer uit dat het beleid in Zuki-Afrika volksnationaal is. Het erkent immers
thuislanden. Ik twijfel er niet aan dat
W J . volksnationalist is. Wel krijgt
volksnatk>nalisme zo'n ontzettend nauw e en pijnlijke klank. Het wordt immers
een ideeënoptie die weinig ruimte
biedt voor opvallend reële, brede,
emancipatorische sociale konflikten.
O f men het volksnationalisme verdedigt door op een vorm te wijzen die de
realiteit niet aankan, lijkt me zeer de
vraag.
M.C.D., S t - K a t - W a v e r

MISBRUIK
In «Gazet van Antwerpen» van 23 mei
II. las ik onder hoofding «Kritisch bekeken», door K. D e Witte, dat Vic Anciaux een ongelukkige tussenkomst
hield in de Kamer, toen hij zegde dat
het katoliek onderwijs onder de knoet
zou liggen van de CVP. De steller laat
het zo uitschijnen dat de VU-voorzitter
het katoliek onderwijs als dusdanig
aanviel.
De BRT heeft juist dit fragment uit de
tussenkomst van Vic Anciaux uitgezonden, daaruit bleek dat hij toen heel
wat meer zegde en daar werd in het
artikel in de Gazet geen gewag van gemaakt
Vic Anciaux zegde dat hij gruwelt van
het feit dat de huidige CVP-voorzitter
Dhr. Tindemans. verkiezingsmeetings
ging houden in de hogere klassen van
de katolieke scholen, naar aanlekJing
van de Europese verkiezingen.
Wie de katolieke scholen en ook de
kerk misbruikt om elektoraal voordeel
te halen, moet dan ook niet schrikken
dat hij daarover aangevallen w o r d t en
terecht
M.G., Kessel
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knack
Interview met

Craham
Crecne
de schrijver als dubbelspion

Deollawancia—
Als wapen tegen de ongekontroleerde
prijsstijgingen heeft WHIy Cla^s in Saoedie-Arabië
15 miljoen ton olie besteld, bestemd voor de
onafhankelijke verdelers Maar naarmate de
tankers Rotterdam naderen, wordt meer en meer
van die goedkope olie opgekocht door de grote
maatscnappijen.

Pa Koninnin «lialietl»
MfldfMitf
Eindelijk MUZIEK ontdekt

Cgnnw
Slotbeschouwingen en de ervaringen
van jurylid André Delvaux

GEWELDLOOS
VERZET
Met belangstelling heb ik uw artikel gelezen over de technieken van geweldk x » burgerverzet In ruime kring krijgt
de geweïdk>ze weerbaarhekj en de sociale verdediging de nodige aandacht
Het is belangrijk dat de V U drt onderw e r p opnieuw op politiek niveau
brengt; zij neemt aldus een historisch
aandachtspunt van de Vleiamse Beweging terug op.
Immers op 7 oktober 1937 publtoeerde
het Vertjond van Vlaamse Oud-Strijders ( V O S — toen meer dan 100.000
leden O een dokument waarin de gewapende verdediging van het land ver-

P o r t r t van kablnetchef
Een generaal op Binnenlandse Zaken
en verder
De vulkaanuitbarstingen in Amerika / Minister
de Croo en zijn gepensioneerden / 1 0 Jaar
Vrije Universiteit in Brussel / Evaluatie van een
onderwijsbeleid. Ramaekers, drie jaar later /
Het Augustinessenklooster onder de Marollen
in Brussel / De EG In last, en tientallen andere
artikelen, reportages, interviews, kommentaren.

knack
~

N U TE KOOP

\'i']

J*

MAGAZINE

35TR"

•!t'
SJUNI 1980

/1KTU/1LIT6IT

Geldverspillend regeren
De regering Martens III mist niet alleen elke
federalistische reflex, maar matigt zich bovendien ook nog de Inclvieke flair aan om
het land te besturen zonder een geloofwaardige rijksmiddelenbegroting.
Terwijl het op zichzelf al een laakbare politieke gewoonte is geworden om miljarden uit
te geven zonder dat tijdig het parlement zijn
fiat heeft gegeven voor 's lands bestedingen,
zijn er nu bovendien de berichten van begrotingsexperten dat de begroting '80 van ons
land niet veel meer waard is dan slechte rekensommetjes die leerlingen in het lager onderwijs ten beste geven.
Elders in dit blad wordt uit de doeken gedaan hoe het dozijn begrotingskontroleurs
de pas afgesneden wordt, waardoor zij de
verkwisting van gemeenschapsgelden door
het tersluiks en overvloedig misbruik van
bijkredieten niet kunnen tegengaan.
De regering bepleit versobering. Niemand
zal betwisten dat zulks dringend nodig is.
Maar de koalitie Martens III geeft dan toch
maar het bedenkelijke voorbeeld met een
geldverspillend aantal excellenties werk te
verschaffen. 36 ministeries en bijna dubbel
zoveel «ministeriële cellen» zijn dienstig
voor de viering van 150 jaar unitair België,
maar ook voor niets meer.
De voorgenomen besnoeiing van 2,2 ten hon-

derd op elke ministeriële begroting lijkt vandaag een budgettaire grap.
Het moet Wilfried Martens net als eender
welke andere mogelijke premier toegegeven
worden dat hijzelf niet als hoofdschuldige
voor de budgettaire krater in ons staatshuishouden verantwoordelijk kan gesteld worden.
Maar, het is wel ongehoord dat de huidige
premier er niet voor is teruggeschrokken
om een regeringsploeg samen te stellen die
alles behalve een gezondmakend (financieel) beleid op het oog heeft
De controverse rond de liberale minister
van financiën Henrion die deze week scherp
afgetekend werd, spreekt boekdelen. Nog
maar net had de frankofone liberaal (en
bruggepensioneerde topbankier van de Société Générale) in twee kranten laten weten
dat de formateur hem herhaaldelijk en met
aandrang gevraagd had om het kabinet van
financiën te bemannen, of financiënminister Henrion en eerste minister Martens liggen met mekaar reeds overhoop betreffende
het loonbeleid.
Dit land moet dezer dagen leven met een
ronkende, langdradige en vooral nietszeggende regeringsverklaring waartegenover
een komplete afwezigheid van een saneringsbeleid zich in de politiek-van-alledag
vertoont.

Begin deze week hebben de socialistische en
kristelijke vakbonden een agressieve boodschap gericht aan het adres van de huidige
regering. Het hernieuwd vakbondsfront
werd in de pers niet weinig overroepen,
maar wel is het nogal duidelijk dat tegenover een totale afwezigheid van een koherent sociaal-ekonomisch beleid de drukkingsgroeperingen andermaal hun precieze
eisen hebben gesteld.
Zoals de koalitie-Martens momenteel de zaken op hun beloop laat ziet het er naar uit
dat in de komende maanden van een afdoende en sociaal-verantwoorde saneringsoperatie geen sprake zal zijn, aangezien het kabinet, bij gebrek aan een saneringsplan, zal
dobberen op de woelige zee van sociale gevechten, en zal toegeven aan die onrechtmatige eisen die bepleit worden door de meest
invloedrijke machtsg^'oepen. De regering
Martens UI is anti-federalistisch, antiVlaams, maar dreigt uiteindelijk ook te leiden naar een komplete sociaal-ekonomische
chaos. Bij gebrek aan een geloofwaardig en
bruikbaar saneringsplan.
Martens III zal alleen dienstig blijken als retro-kabinet om de ongewenste viering van
150 jaar België mogelijk te maken. En voor
niets anders.
wij
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Superminister
Chabert
«//) de Senaat verdedigde Jos
Chabert als nieuwe minister
van Openbare Werlcen een begroting die fiij van Matliot had
overgeërfd, en die hij niet bijster goed Itende-' Zo berichtte
vorig weekend editorialist en
CVP-gemeentediscipel
van
Meise Manu Ruys in zijn *Van
Kamerleden en Senatoren'.
Wil je minister van Openbare
Werken worden? Je hoeft geen
eksamen af te leggen, en je mag
zelfs blijk geven van een onkunde over budgettaire aangelegenheden in verband met
openbare werken. Wél is het
noodzakelijk CVP-discipel te
zijn.
Met Jos Chabert, de salonflamingant uit Meise, parachuteert de partij van anti-federalist Leo Tindemans zowaar een
machtspion in de tien vaste ministerkomitees die de nieuwe
regering rijk is.
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schappijen, loopt stilaan naar
zijn einde, althans in eerste
aanleg.
De algemene indruk die men na
het rekwisitoor van de openbaar aanklager en na de pleidooien van de verdediging opdoet, is dat er geen sprake kan
zijn van een frauduleus failliet
en dat er, alles bij mekaar genomen, geen sprake van faillissement had moeten zijn. De heer
De Smaele heeft overigens alle
verantwoordelijkheid
voor
zichzelf opgeëist, ter vrijwaring
van zijn twee medebeklaagden.
Ook dit ruiterlijk gebaar kan
men niet zonder meer van tafel
vegen. Een streng vonnis
schijnt men dan ook niet te verwachten.

Chabert kan zich daarbij ontpoppen tot een belangrijker ministrabel dan bij voorbeeld de
vice-premier Vanderpoorten.
Jos Chabert van Openbare
Werken is niet alleen volwaardig lid van het kernkabinet voor
het algemeen beleid, maar hij
heeft bovendien een beslissende stem in de ministerkomitees
voor het buitenlands beleid, de
landsverdediging, institutionele
hervormingen, begroting, informatica,
leefmilieu,
wetenschapsbeleid,
schoolgebouwen, het sociaal-ekonomisch
kernkabinet en het overlegkomitee tussen deelregeringen en
nationale regering.
CVP-minister Jos Chabert is er
meer dan ooit op uit om 's lands
beheer in unitaristisch perspektief voor zijn rekening te
nemen.

Artiest-generaal
Prins Karel, ex-regent en thans
bekend onder de naam van
kunstschilder Karel Van Vlaanderen, mist de jongste tijd geen
enkele gelegenheid om in de
kijker te lopen, zeer in tegenstelling tot zijn thans 80-jarige
broer ex-koning Leopold, die
zich te Argenteuil heeft verschanst
Reeds jarenlang als kunstschilder bedrijvig, beweegt prins
Karel zich regelmatig op volkse
feesten. Onverwacht bracht hij
maandag, dit keer in uniform
van luitenant-generaal, een bezoek aan Breendonk, waar hij
bloemen neerlegde aan de executiepalen van het fort

Een piëteitsvol gebaar, dat echter niet kan doen vergeten dat
diezelfde ingetogen man als regent genade weigerde voor ter
dood veroordeelde Vlaamse
idealisten, zodat een Borms,
een Vindevogel en nog zovele
anderen uit de Vlaamse beweging hun ideaal met de «Belgische dood met de kogel» bekochten.

Het procesDe Smaele
Het proces tegen de voormalige uitgever van De Standaard
en leidende figuur van talrijke
neveninstellingen en maat-

Goede opkomst
De viering van het tienjarig bestaan van de V.U.B, kende veel
bijval. Met niet minder dan zes
ministers waren ze afgezakt om
deze viering bij te wonen.
Uiteraard de ministers van Onderwijs, Calewaert en Geens.
Daarnaast bemerkten we eveneens De Croo, Galle, Kempinaire en staatssekretaris HermanMichielsen.
Er bleek wel enige twijfel over
te bestaan of de adjunkt-minister van Onderwijs, de Leuvenaar Geens, uitgenodigd was.
Ondertussen verdelen beide
ministers mooi de verschillende inwijdingen en recepties. De
ochtendaktiviteiten neemt Calewaert voor zijn rekening.

's Namiddags neemt zijn kollege de officiële plichtplegingen
voor zich.

Een generaal
op Binnenlandse
Zaken
Het heet dat Gramme als minister van Buitenlandse Zaken
niet meer in de regering werd
opgenomen wegens bepaalde
fouten- Tot deze fouten zou de
onhandigheid van de Waalse
minister behoren in de Voerkwestie, tot en met het door
Gramme georganizeerd onderhoud tussen Happart en koning
Boudewijn. Laken zou deze flater vergeten noch vergeven
hebben.
Maar hoe zal Binnenlandse Zaken nu optreden tegenover Vlamingen die hun rechten opeisen? Titularis is immers een
buiten-parlementaire Waal, die
niet onder stoelen of banken
steekt dat de Vlaamse Brusselaars achteraan in de diepvries
veilig opgeborgen zitten en die
het bovendien nog klaarspeelt
een generaal tot zijn kabinetschef te benoemen.
Kan men nog aanvaarden dat
Landsverdediging een hoger
officier tot kabinetschef heeft,
dan is een zelfde praktijk op
Binnenlandse Zaken volstrekt
uit den boze. Steeds heeft men
tegen de politizering van het leger gewaarschuwd.
Moeten we nu waarschuwen tegen de «militarizering» van het
burgerlijk gezag.
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de week van Ge]
35 Jaar vrank
en vrij
't Pallieterke, het weekblad
voor mensen met een goed
hart en een slecht karakter,
is aan zijn 36ste jaargang
toe, maar de redaktie van dit
uniek Vlaams satirisch
weekblad meldde dat deze
week 35 jaar journalistieke
werking kon gevierd worden.
Dit rioolkrantje werd immers in 1945 geboren. Bruno
De Winter riep een apart
weekblad in het leven, dat
hoedanook een belangrijke
plaats heeft ingenomen in
de annalen van de Vlaamse
Beweging.
De haat-liefde-verhouding
die tussen de redaktie van
't Pallieterke en de WlJ-redaktie is gegroeid als gevolg van de VU-regeringsdeelname belet ons geenszins om bij deze gelegenheid de konfraters van 't Pallieterke een eresaluut te
brengen voor hun jarenlang
volgehouden buitengewone
journalistieke werkkracht

Toelage
Ontwikkelingssamenwerking..
Het Vlaams Internationaal Centrum uitte zijn ontgoocheling
over het regeerakkoord, inzonderheid over het hoofdstuk ontwikkelingssamenwerking.
Het Centrum acht het onaanvaardbaar dat de ontwikkelingssamenwerking als nationale bevoegdheid wordt gecatalogeerd, aangezien de bevoegdheid Inzake internationale kulturele betrekkingen tot de
gemeenschappen behoort en
aangezien een gedeelte van de
ontwikkelingssamenwerking

als kulturele samenwerking
moet worden beschouwd.
De Vlaamse en Franstalige gemeenschap moeten als volwaardige entiteiten met hun
wetgevende en uitvoerende organen kontrole- en beslissingsrecht krijgen. Ze moeten over
eigen financiële middelen en
een eigen werkinstrument beschikken. Door de splitsing van
de begrotingsposten zouden
reeds onmiddellijk 6 tot 8 miljard aan de gemeenschappen
kunnen worden toegewezen.
Het is slechts door het voeren
van een vernieuwd ontwikkelingsbeleid dat de Vlaamse ge-

meenschap op volwaardige wijze haar rol kan spelen op het internationaal forum.

... en buitenlandse
handel
Het VIC protesteert bovendien
met klem tegen de band die gelegd wordt tussen het oprichten van een taaikader binnen
het Algemeen Bestuur voor
Ontwikkelingssamenwerking
enerzijds en binnen de Belgische Dienst voor Buitenlandse
Handel anderzijds.
Wat de Buitenlandse Handel
betreft, gaat het hier duidelijk

om een vanuit het binnenland
aanwakkeren van onze export
Aangezien Vlaamse exporteurs
ruim 70 o/o van de Belgische export voor hun rekening nemen,
is een taaikader van 60 Nederlandstaligen
tegenover
40
Franstaligen, zoals voorgesteld
door de voormalige minister H.
De Bruyne, niet meer dan normaal en is dit de enige verdeling die met de taalwetgeving
strookt
De pariteit realizeren via de
koppeling van de dossiers
ABOS en BDBH betekent de
bestendiging van de discriminatie van Vlamingen.

De grote pers geniet financiële
tegemoetkomingen
vanwege
de staat, o.m. een jaarlijkse miljoenentoelage. Nu blijkt dat het
Departement van Nederlandse
Kuituur toelagen verleent aan
het publiceren van feuilletons
in dagbladen. VU-kamerlid
Caudron vroeg de minister van
NK schriftelijk, of weekbladen,
die feuilletons publiceren, ook
voor subsidiëring in aanmerking komen.
Feit is dat de nochtans bloeiende weekbladpers in ons land
door de overheid in tegenstelling met de dagbladen stiefmoederlijk behandeld wordt

150 jaar politieke liaat
De «gestelde lichamen» hebben een drukke werkfjeriode
voor de boeg.
Ze werden, evenals het uitgebreid politiek personeel, door
koning Boudewijn uitgenodigd om de tricolore feesttrein, die ter gelegenheid van
150 Jaar België laattijdig het
sein op groen krijgt te bevolken.
Het Is Inderdaad de grote bekommernis van het Hof om,
na het tot-stand-komen van
een regering van Nationale
Unie, en na het In de dlepvrieskast opbergen van de
Brusselse Vlamingen, en het
al evenzeer bevriezen van de
federalistische stroming, het
eendracht-maakt-macht blazoen kunstmatig met veel
commercieel geglitter op te
smukken.
Omdat de bevolking van dit
land allesbehalve gemotiveerd is om te delen In de koninklijke feestvreugde, werd
een goedkoop goochelnummertje bedacht: al wie militair,
boetstrafrechtelijk of krimineel veroordeeld werd vóór
29 juni krijgt bij koninklijk besluit een behooriijke strafmildering. Zo worden boetstrafrechtelijke
veroordelingen
met een half jaar verminderd.
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Wie wetten overtreedt of
zich door Vrouwe Justitia
achter de tralies verbannen
ziet, wordt nu bedacht met
een -kollektleve gratie*.
Alleen, de geldboeten worden langs geen kanten verminderdDat Is uiteraard nogal begrijpelijk: in het kader van de
«belastingverminderingen»
kan er geen sprake van zijn
om bij voorbeeld verkeersovertreders de aankoop van
boetezegels kwijt te schelden.
150 jaar Koninkrijk vieren is
Immers een kostbare aangelegenheid. Maar ook, en vooral, een politieke grap. Want
het Koninklijk Huis bezondigt
zich aan een kleingeestig
overspel.
150 jaar België is sinds vorige vrijdag wel goed voor
een «kollektieve gratie» ter attentie van korrektionele miskleunen, maar Is dan toch
weer niet goed voor een vergevensgezlnd gebaar ten
aanzien van de zovele Vlamingen die nu reeds jaren te
lijden hebben onder het uitblijven van een amnestie-gebaar van koning Boudewijn.
En toch zag de Grootmaarschalk van het Hof geen be-

zwaar om ook de parlementsleden van de Volksunie
plechtig uit te nodigen om de
«gestelde lichamen» bij meer
dan één festiviteit te vervoegen.
Namens de VU-frakties in
Kamer en Senaat hebben
Paul Van Grembergen en
WIm Jorissen in de Brederodestraat nr. 16, in de brievenbus van het Koninklijk Palels
te Brussel, de Vlaamsnationale motivering voor het 'zal

niet aanwezig zijn op de festiviteiten van 150 Jaar België»
gedeponeerd.
«Hef is de diepe overtuiging
van de twee frakties dat de
Vlaamse gemeenschap geen
reden tot vieren heeft De
door President Wilson tijdens
wereldoorlog I aan elk volk
toegezegde onafhankelijkheid is tot op heden door een
unitair België aan het Vlaamse volk ontzegd. De toekomst van een vrije Vlaamse
Staat in een federaal België

of mogelijk in een federaal
Europa wordt bovendien
door de huidige evolutie van
de staatshervorming in belangrijke mate gehypotekeerd.
Naast deze fundamenteel politieke reden is er voor de
Volksunie-parlementairen het
even belangrijke morele aspekt van "35 jaar na de oorlog nog steeds uitblijven van
amnestie voor hen die met
zoveel idealisme, zoveel goede trouw, zoveel inzet en zoveel offer voor de idee van
een vrij Vlaanderen hebben
gestreden". Ook de hoogste
kringen in dit land weten dat
de repressie een middel was
om de Vlaamse Beweging
neer te slaan. Dat de Belgische Staat en deze hoogste
instanties op dit vlak nog
steeds van geen enkele verzoeningsgezindheid blijk hebben gegeven, ontneemt ons
niet alleen de zin van het vieren van 150 Jaar België maar
tevens het recht om deze viering in geweten en met eer bij
te wonen.
Wij hopen oprecht dat Zijne
Majesteit niet alleen onze
motivatie zal lezen maar tevens naar een oplossing zal
streven, nóg dit jaar.'
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Dit land heeft geen begroting meer...
'De deskundigen die een zo
objektief mogelijk beeid van de
financiële toestand trachten te
maken komen tot vrij
ontstellende besluiten. Het
begrotingsplan dat de regering
voor dit jaar heeft opgesteld is
onuitvoerbaar: Zo berichtte
vorige dinsdag het dagblad «De
Standaard'.
De slotsom van deze korte maar
krachtige echo is weinig
hoopgevend voor de nabije
toekomst: 'De
begrotingsspecialisten zien niet
veel uitwegen: ofwel laat men de
rijksschuld oplopen met een
bijkomende 50 tot 60 miljard,
ofwel ziet men af van de
belastingverminderingen, en hakt
men 40 miljard uit de
begrotingen:

Twee weken geleden brachten
we een omstandig verhaal over
de utopie van drastische
bezuinigingen in de
rijksbegroting "80 onder de titel:
'Behalve fiskale fraude is er ook
nog de begrotingsfraude..»
Hoe twaalf kontroleurs van
financiën onmachtig gehouden
worden om deze
begrotingsfraude aan het licht te
brengen verhalen we in dit
artikel.
We durfden te schrijven dat de begrotingen onderschat zijn. Dit leidt steeds tot
bijlcredieten om de tekorten te del(l(en.
Zelfs met een telcorf op de begroting van
vorig jaar — en dit dan nog na het toekennen van bijkredieten — wordt geen
rekening gehouden voor het opmaken
van een nieuwe begroting.

Het regelmatig terugkerend tekort betreft vooral de vaste uitgaven, nL de wedden, lonen en weddetoelagen. Het daarvoor ingeschreven bedrag is zelfs nog
lager op sommige artikelen van de begroting dan het reeds gekend te laag ingeschreven bedrag van vorig jaar.
We zijn benieuwd te zien welk bedrag op
de begroting zal ingeschreven worden
voor de inrichting, herinrichting en de bevolking (een paar duizend man) van de
zowat zestig kabinetten. «Misschien één
miljard, en dan kunnen de kabinetten
voort voor enkele maanden.».
Op het einde van het jaar — als de kredieten allang overschreden zijn — bijkredieten vragen, valt dan toch minder op.
De waarschijnlijk nodige 2 miljard zal
voor volgend jaar ook niet ingeschreven
worden, maar wellicht iets meer dan de
helft Men kan altijd bijkredieten vragen
en zelfs bijkredieten (apart) voor vorige

jaren. Niet het Rekenhof, noch de Inspektie van Financien, kan bij de uitvoering
van da begroting de bijkredieten vermijden, maar wel de kontroleurs van de
vastleggingen.
Zij zijn verantwoordelijk voor de overschrijding van de begrotingskredieten.
De vaste uitgaven worden evenwel niet
meer voorafgaand aan hun visum onderworpen maar door de Tesaurie voor uitbetaling behandeld en pas nadien voor
inschrijving in de boekhouding aan de
kontroleurs overgemaakt
De kontroleurs worden niet betrokken bij
de opmaking van de begroting, noch geraadpleegd tijdens de uitvoering van de
begroting.
Het is bij de Inspektie van Financiën dat
om advies wordt gevraagd tijdens het
opmaken van de begroting: het begrotingsontwerp wordt aan dit korps voorgelegd.

Alleen nog rode cijfers
Twaalf kontroleurs

van de Raad van State, in zijn voordeel uitgesproken, werd hij afgesteld en ten slotte
Het korps van de inspektie van financiën
werd een einde aan zijn aanstelling geheeft een gev\/eldige uitbreiding genomen
maakt Viermaal ging hij bij de Raad van
zowel in aantal als in graad- en weddebeState in beroep. Twee werden in zijn voorlang. De leden van dit korps lieginnen als
deel afgehandeld en twee zijn nog in t>eadjunkt-inspekteur van financiën met een
handeling.
wedde van advizeur en ze gaan automaInzake advies van het Rekenhof ter zake
tisch tot inspekteur-generaal. Ze zijn op dit
werd (alhoewel hij op de Nederlandstalige
ogenblik met 63 in aantal. In elk departetaalrol staat maar bij een taalinckJent werd
ment zit minstens één inspekteur; meestal
betrokken, om hom te blameren) alle brieftwee en zelfe meer. Velen van hen geven
wisseling tussen minister Geens en het
les in scholen of instituten (kumuD, en zijn
Rekenhof in het Fraits gevoerd. Hij kreeg
ook afgevaardigden in parastatalen. De
alle soorten moeilijkheden en werd tot
meesten van hen worden lid van een kabidriemaal voorbijgestreefd in graadbevornet zodat ze politiek min of meer gebondering. Men kan denken dat de gewone
den zijn. Alle sleutelposities in de adminiskontroleurs-beambten, zich dan ook koest
tratie van de begroting zijn in hun handen.
hieldbn en alles lieten begaan. Ze deden
Ze zijn niet verantwoordelijk tegenover
gewoon de vastleggingen en de ordonnanhet Rekenhof en worden nooit lastig gevalceringen en keken niet verder om. Van
len door het Hoog Komitee van Toezicht
kontrole en vermijding van bijkredieten
Ze hebben een leger van sekretarissen in
kwam niet veel in huis.
dienst dat meer kost dan al de kontroleurs
Bij bevordering van een kontroleur gaat de
samen. Ze onderzoeken voor advies
administratie van de Begroting vragen aan
slechts de dc»siers van hoge financiële
het gekontroleerde departement v«e de
waarde. Ook geven ze advies bij het opbeste kontroleur is. Men kent het resultaat
maken van de isegroting.
wanneer men aan de stroper gaat vragen
De kontroleurs daarentegen zijn met een
12-tal. Sommige kontroleurs moeten meer- wie defc>esteboswachter is.
Het aanzien van de kontroleur is daarmee
dere departementen kontrderen. Bij afv/efel afgetakeld. Hij mag nog «boekhouden»
zigheid (ziekte of verioD moeten de konen registreren.
troleurs mekaar vervangen en soms moet
een kontroleur drie tot vijf departementen Alle stukken worden hem niet voorgelegd
kontroleren. Het is een heen en weer ge- zoals de wet voorschrijft Wedden worden
loop zonder verplaatsingsvergoeding.
automatisch door de tesaurie uitbetaald;
De ministeriële departementen en het
krediet of geen krediet De kontroleur
werk aldaar nam een geweklige uitbreiding
staat voor een voldongen feit als de begrodoch het aantal kontroleurs werd sinds de
ting overschreden wordt
jaren "50 (nu bijna 30 jaar geleden) niet
Bepaalde ambtenaren en beambten van
aangepast Hun wedde nog veel minder.
de gekontroleerde departementen vragen
Ze worden niet betaald volgens hun funkgeldvoorschotten voor één of meerdere
tie, maar volgens hun administratieve
miljoenen zonder een verantwoording bij
graad.
de kontroleur in te dienen. Zij mogen op
hun postcheckrekening tot 10 miljoen hebTussen de jaren 1950 en 1960 waren er vijf
ben, doch wat doen ze ermee? Zij mogen
direkteurs. Nu slechts drie ambteruren
wedden en lonen aan zogezgde gelegerv
(bestuurssekretaris, adjunkt-advizeur of
heidsmedewerkers uitbetalen. Doch, wat
begrotingsrevisor). De anderen zijn onderzijn dat voor medewerkers en van welke
bureauchef of sektiechef. Maar de volle
politieke strekking._?
verantwoordelijkheid dragen ze in alle geVan de eigenlijke boekhouding zoals voorval. Ze hebben overdadig materieel werk
zien In de uitvoeringsbesluiten van de wet
zodat hun kontroleopdracht gehinderd
komt ook niet veel meer terecht
wordt Ze worden slecht gehuisvest en
Na een 'mark-sensing systeem' met ponsminachtend behandeld. Indien ze reklamekaarten die de kontroleurs met de hand
ren worden ze verplaatst of van hun funkmoesten invullen, kwam de vkleo-computie ontheven.
ter. Deze werkt slechts een paar uur per
Sinds Geens minister van Begroting werd
dag. In plaats van boekhouding (waarin
(en hij is dit nu terug) werd het een echte
men dag-in-dag-ult en zelfs uur-per-uur de
chaos onder de kontroleurs. De oudste
stand der kredieten kon zien) moeten de
kontroleur, een adjunkt-advizeur en als
kontroleurs hun vastleggingen en ordondusdanig hoofdkontroleur van de vastlegnanceringen in de video-terminal tokkelen
gingen, maakte zeer veel opmerkingen inzoals een typiste. De schrifturen in de boezake de kontroletaak die afgetakeld werd.
ken vielen weg, doch de computer liep fout
Hij paste de wet op de Rijkstx>ekhouding
en opzoekingen werden onmogelijk. Men
stipt toe, evenals de taalwetten in bekan zelfs niet meer zien wie wat ontvangt
stuurszaken.
en of de betaling wel voor de juiste vastNa een verplaatsing werd hij uit zijn funktie
legging is. Van kontrole gesproken I
ontheven, daarna om wille van een arrest
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Wanneer iets misloopt iroake kontrakten
en het Hoog Komitee van Toezrcht optreedt dan worden niet de inspekteurs van
financiën of het Rekenhofpersoneel op de
rooster gelegd, maar wel de kontroleurs
van de vastleggingen.
Nederlandstalig personeel moet Franstalig
werk doen en Franstalige kontroleurs nrK>gen de Nederitvidstaligen uitschekien. Bij
klacht worden de Nederlandstaligen verplaErtst
Franstalig kontrolepersoneel neemt zoals
bij voorteek! bij Nationale Opvoeding op
de gemeenschappelijke begroting het beschikbaar investeringskrediet voor Franstalige scholenbouw en inrichting zodat
Vlaamse scholen in het Brusselse in de
kou staan voor scholenbouw en inrfchting.
Door een onvoldoende geprogrammeerd
computersysteem kunnen betalingen
plaatsvinden op een visum voor werken of
leveringen aan één persoon of firma waarvoor de vastlegging niet werd gevizeerd.
De eindejaarsvastieggingen worden gebruikt voor alles en nog wat Ook het bedrag per visum kan niet meer gekontroleerd worden zolang men betaalt binnen
het krediet van een begrotingsartikel. Er is
in feite geen kontrole zoals voorheen per
visum; d.wx per voorwerp en per schukleiser.
De betalingen buiten visum en vooral met
geldvoorschotten zijn praktisch niet te
kontroleren. Men kan er alle kanten mee
uit

Vals opgediend
Het land is budgettair zwaar in nnoeilijkheden, en men spreekt maar steeds over bezuinigingen die in alle sektoren noodzakelijk zijn. De beheersing van de overheidsfinanciën is uit de hand gelopen, maar het
regeerakkoord zegt bitter weinig korv
kreets om dit te verhelpen. De chaotische
toestand van de openbare financiën rTK)et
terug onder kontrole en het tekort op de
begrotingea dat leidt tot bijkredieten, moet
ingedijkt worden door een drastische kontrole.
In de laatste konfrontatie tussen de Vlaanv
se partijvoorzitters sprak Tindemans over
het budgettair t)eleid dat zó noodzakelijk
is, doch hij zei niet hoe hij dat belekl zag of
wil. Declercq sprak over besparingen. Men
moet bezuinigen, maar hoe en waar vertelde hij er niet bij. Er is wrijving tussen de regeringspartners op dat vlak, maar dit is niet
alleen tussen de partijen onderiing die deel
uitmaken van de regering, maar ook tussen de ministers, zelfe tussen de ministers
en de staatssekretarissen van éénzelfde
sektor en van dezelfde partij. De ene wil
evenveel of zelfe meer krediet gebruiken
ten overstaan van zijn kollege. Noodzake-

lijke werken in aanbesteding of zelfe reeds
onder kontrakt moeten wachten voor die
van een ander die op dezelfde begroting
moeten vrijgemaakt worden.
De niet doorgevoerde werken die later
toch nnoeten uitgevoerd worden veroorzaken verwijlinteresten of hogere kosten die
lekten tot bijkredieten.
Begrotingen die nog niet ingedierxi werden en slechts in ontwerpvorm t>e8taan
zijn reeds op sommige artikels bijna opgebruikt Een paar zelfs volledig opgetiruikt
of overschrieden.
Voor die artikels worden nu reeds (op een
rwg niet Ingediende t>egroting, laat staan
goedgekeurd) bijkredieten gevraagd. En
dan maar spreken over bezuinigingen!
Op de begroting 1980 werden zetfs nog
wedden van 1979 uitbetaakj en dit dan nog
op weddekredleten die voor 1980 reeds
zijn onderschat Ingevolge eindejaarsvastieggingen en gekivoorschotten waervan
vroeger sprake, waren sommige begrotingseirtikels In 1979 uitgeput (tech wedden die nog moesten betasrid worden, worden dan boven het krediet uitbetaakJ wat
weerom lekJt tot bijkredieten.
Tot wat dient dan nog een t>egroting als ze
toch overschreden wordt ingevolge onderschatting; om niet te zeggen vals opgediend werdiWat Is er van de klee van de wetgever van
1921 overgebleven?
Op papier nog alles! Maar in de praktijk in
feite niet veel. De toen voorziene kontrole
wordt werkelijk geboycot En door wie?
Door de opeenvolgende ministers van Financiën, en vooral de minister van Begroting.
Ten stotte willen we er nog op wijzen dat
natk>naal elke minister onderworpen was
aan een veto of een eventuele Instemming
van de minister van Financiën of de minister van Begroting voor een vastlegging
van krediet (opportuniteltsprinciep). C^ Is
niet het geval voor de kredieten van Kuituur, of m^w. voor de Nederlandse (of
Franse) gemeenschap.
Bij opmerkingen van een kontrole-orgaan,
nl. Inspektie van Financiën of de kontroleur
van de vastleggingen, legt de minister van
de gemeenschap de zaak voor aan de
voorzitter van de «executieve», of- aan
zk:hzelf en deze zelfde persoon geeft dan
toelating aan zk:hzelf.
Zo is de zaak rond en zijn geen kontrole of
opmerkingen meer mogelijk. In feite Is de
voorzitter van de executieve de minister
van de gemeenschap (minister van Kuituur) ook eerste minister, minister van Financiën en minister van Begroting. Dus,
één regionaal minister geeft bevel en toelating aan zk:hzelf zorKJer tussenkomst van
de natk>nale minister van Financiën of de
minister van Begroting.
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Senaatsdebat: zielloos en tegenstrijdig
loften en gemeenplaatsen naar
de archiefkamer te versassen.
Een andere rol kan deze verklaring niet toebedeeld worden. Afgezien van de vele goede voornemens Is het een pover Inhoudsloos geschrijf. De verklaringen over bestrijding van de
werkloosheid, sanering van de
openbare financiën, bevordering
van de uitvoer en strijd tegen de
belastingontduiking zijn slechts
goedkope afleggertjes, die reeds
jaren dienst doen.

Het debat over de zoveelste regeerverklaring Is, na de Kamer,
ook In de Senaat beëindigd. Eén

dag, weliswaar tot In de vroege
ochtenduurtjes, volstond om dat
zielloos geheel van Intenties, be-

ledereen voelt met de ellebogen
aan hoe moeilijk de tegenstrijdigheden binnen de regering te
verzoenen zijn, en hoe moeilijk
het was elke partij een zoethoudertje te geven om het gezicht te
redden. Overtuigend Is het resultaat geenszins. De gelatenheid,
bijna afkerigheid van de verschillende partijkongressen staaft dit
voldoende.

Gevolg hiervan Is dat elke partij
het laken naar zich toe tracht te
trekken. Over de levensduur van
deze regering moeten dan ook
geen illuzles gekoesterd worden.
De vele termijnen en koppelingen zijn onontwarbaar. Voor het
parlementair reces moeten drie
belangrijke
wetsontwerpen,
waaronder de staatshervorming
en de aangepaste programmawet, door beide kamers aangenomen worden. Vóór 21 juli, zegge
en schrijve binnen zeven weken,
moeten nog eenentwintig begrotingen voor het lopend jaar behandeld worden. Komen daarbij
nog de uitvoering van het
schoolpaktakkoord en de vaststelling dat de liberalen niet zomaar goedschiks een tweederde
meerderheid voor de staatshervorming gaan leveren zonder
voldoening op het vlak van de
belastingvermindering. Of zij
zouden wel eens met lege han-

den voor de kiezers kunnen verschijnen.
In beide kamers is ondertussen
een aanvang gemaakt met die
vele begrotingen, eigenlijk een
formaliteit vermits ze reeds grotendeels opgebruikt zijn. Ook de
senaatskommissie
voor
de
grondwetsherziening is met haar
werkzaamheden gestart
Onzinnig, al deze termijnen en
koppelingen. Tot voor kort door
iedereen als waanzinnig bestempeld, worden ze nu schandelijk
door iedereen toegepast Even
onzinnig is het razend tempo dat
nu aan het parlement opgelegd
wordt, omdat elke partij nu eenmaal graag eerst zijn elektoraal
meest gevoelig dossier wenst
behandeld te zien.
En daarover wordt vandaag in
alle media braafjes gezwegen.
Terwijl tot voor kort de koppeling
van Cools in koelen van letters
werd veroordeeld.

Ook de rechtvaardige verdeling
van de gelden tussen de Vlaamse
en Waalse gemeenschap in de
sektor van de sociale zekerheid
en de sociale voorzorg doet heel
wat vragen rijzen. Aldus blijft de
pensioensektor voor Vlaanderen
een verliespost voor ten minste 6
procent van de totale uitgaven. De
balans van de ziekteverzekering
brengt met elk procent verlies nagenoeg 1 miljard minder voor de
Vlamingen op. Het regeerakkoord
bestendigt zonder meer deze miljardenstroom van Vlaanderen
naar Wallonië.

geerakkoord: 'Hoelang het regeerakkoord ook moge zijn, het
blijft een zielloos samenbundelen
van wensen en goede voornemens en van antwoorden van gisteren op vragen van vandaag en
morgen.»
Tot slot vroeg hij aan de eerste minister een verklaring inzake de beleidsverklaring van de executieve
van de Franse gemeenschap.
Hierin wordt immers het voornemen geuit om in de Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in de
Voerstreek de eisen van de Franstaligen te steunen, vooral financieel, en een referendum te organizeren. Voor senator R. Vandekerckhove was het duidelijk dat
deze tekst diende geschrapt te
worden. Eens te meer bleef de
eerste minister een duidelijk antwoord schuldig.

Amnestie en Komen...
deze regering zo vlug mogelijk
Senator O. Van Ooteghem spaarzou verdwijnen om plaats te made de regering geenszins. Met terken voor een nieuwe ploeg die
men als schaterlach, berekening,
echte autonomie verleent aan de
wanhoop en kansloos boorde hij
twee
volksgemeenschapp)en.
haar regelrecht de grond in. Ook
Eerst stelde de senator evenwel
inzake de samenstelling had hij
geen goed v\/oord over: «/n Vlaan- nog een vraag Inzake de opheffing
van de sociale en humane gevolderen kan men weinig entoesiasgen van de repressie. In het reme opbrengen voor het aantreden
geerakkoord is er geen sprake
van de heren Demuyter en Bertouille. Ik stel voor hen te belasten van, en met zijn vraag stootte hij
met het statuut voor de Vlamingen op een «stomme» Martens.
Even stom bleef de eerste ministe Brussel en met het oprichten
ter op de vragen van senator M.
van een Vlaamse school te KoCapoen In verband met de Vlaammen. De heer Moureaux zal ongese school te Komen. De wettelijke
twijfeld zorgen voor de bescherming van de Vlaamse Voerenaars, aanvraag van de ouders is nog
steeds niet beantwoord, maar onde heer Nothomb voor de vervlaamsing en demokratizering van dertussen neemt de intimidatie
steeds ergere vormen aan.
de diplomatie en de heer Poswick
M. Capoen hield tevens een stevig
voor de benoeming van Vlaamse
pleidooi voor een nieuw induskolonels en generaals.'
trieel beleid. Zulks vereist evenwel
Hij drukte dan ook de hoop uit dat

motivatie, kreativiteit en durf. Bovendien moet men voor dit tieleid
terug naar de basis van onze ontwikkeling, het onderwijs: 'Een
aangepaste
scholing
die
kwaliteitsonderwijs levert kan de
technische evolutie bijhouden.
Hierbij is een herwaardering nodig
van het lerarenambt en van het
wetenschappelijk onderzoek:
Hoe ernstig het probleem van de
welzijnszorg ook moge zijn, het regeerakkoord blijft volkomen op de
vlakte. Aldus senator W. peeters,
die konkludeert: 'Tegenover de
dringende noodzaak van een koherent beleid met duidelijke opties,
broodnodige efficiëntie en ingrijpende hervormingen, stelt de regering een samenraapsel van
vage voornemens en losse maatregelen, de naam van beleid eenvoudig onwaardig.»

Als laatste spreker bracht senator
/?. Vandekerckhove een round-up
van de vele kritische bemerkingen
bij het regeerakkoord. Zijn besluit
verwoordt treffend de vaagheid
en dubbelzinnigheid van het re-

Gemeenschapstranfert nodig
van Franse naar Vlaamse gemeenschap
Een gezond princiep bij de interregionale
inkomensherverdeling is dat de rijkste regio
moet geven aan de armste.
Ogenschijnlijk wordt dit princiep door
deze regering Martens onderschreven, want
de Waalse regio, met een fiskaal inkomen per
hoofd dat 3,4 % lager ligt dan het gemiddelde, ontvangt een subsidie. Deze transfer is
weliswaar veel te groot, namelijk 9,12 o/o. Wallonië met slechts 30,29 % van de bevolking
krijgt 39,41 % van de totale regionale gelden.
Tussen haakjes, hoeveel te groot kan gemakkelijk ingezien worden als men deze transfer
vergelijkt met de transfer tussen de inkomensklassen die veel kleiner uitvalt
In de zopas goedgekeurde regeringsverklaring
(biz. 2) lezen wij zelf dat dit interregionaal herverdelingsmekanisme «symmetrisch» kan worden in de
toekomst: 'Indien het fiskaal inkomen per hoofd volgens de personenbelasting in Wallonië gelijk of groter zou worden dan in Vlaanderen, moet het solidariteitsmekanisme herzien worden.
De Volksunie stelt voor dat deze zin letterlijk
wordt geïnterpreteerd en dadelijk wordt toegepast
voor wat betreft de gemeenschappen. Inderdaad,
wanneer wij de gemeenschappen bekijken, dan stelt
men vast dat het fiskaal inkomen van de Franse gemeenschap hoger ligt dan dat van de Vlaamse gemeenschap. Om dit te verduidelijken stelden wij volgende tabel samen.
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De noodzakelijke gemeenschapstransfer van
de Franse naar de Vlaamse gemeenschap
Vlaamse
Franse
gemeensch. gemeensch. Totaal
Bevolking
5,759 milj. 4.054 milj. 9,813 milj.
Tot fiskaal
/
inkomen
157,5 mid fr 116,4 mId fr. 274 mld.f.
Fisk. inkomen
per hoofd
27.400 fr.
28.700
27.900 fr.
Procentueel
verschil
to. het totaal.. - 1.79 % + 2,87 %
Noodzakelijke
transfer
-1- 4,8 %
In deze tabel worden 20 % van de Brusselaars als
Vlamingen t)eschouwd. Hieruit volgt dat ook 20 %
van het totaal fiskaal inkomen van Brussel aan de
Vlaamse gemeenschap wordt toegekend en 80 %
aan de Franse gemeenschap. Het zijn precies de rijke Brusselaars die de balans doen overslaan als wij'
overgaan van gewest tot gemeenschap.
Het totaal fiskaal inkomen wordt dus 157,6 mId.
voor de Vlaamse en 116,4 mId. voor de Franse gemeenschap. Het fiskaal inkomen per hoofd van bevolking bedraagt dus voor de Vlaamse gemeenschap 27.400 fr., zijnde 1,79 % lager dan het gemiddelde 27.900 fr.
Dit terwijl het bij de Franse gemeenschap oploopt
tot 28.700 fr. zijnde 2,87 % boven het gemiddelde.

Rechtvaardige verdeling
Vlaanderen eist dan ook niet meer, maar ook niet
minder dan wat Wallonië krijgt, met name een transfer van de rijke naar de arme gemeenschap. Uit de
cijfers blijkt duuidelijk dat de Franse gemeenschap,
de Brusselse Franstaligen inbegrepen, rijker is dan
de Vlaamse gemeenschap de Brusselse Vlamingen
inbegrepen, meer bepaald 1,79 % rijker.
Het is niet meer dan rechtvaardig dat precies hetzelfde herverdelingsmekanisme zou sp)elen. Bij de
gewesten komt met een inkomensverschil van
3,4 % een transfer van 9,12 % overeen, dit wil zeggen een transfer die 2,68 maal groter is. Het toepassen van dezelfde verhouding op het inkomensverschil tussen de gemeenschappen met name 1,79 %,
geeft dat de Vlaamse gemeenschap een subsidie
moet ontvangen van 4,8 % boven het bevolkingsaandeel.
DiefstalDe Vlaamse gemeenschap vertegenwoordigt
58,7 % van de bevolking. Tellen wij de noodzakelijke
transfer van 4,8 % hierbij op dan heeft de Vlaamse
gemeenschap dus recht op 63,5 % van de gemeenschapsgelden, juist zoals Wallonië 39,41 % van de
gewestgelden krijgt De rechtvaardige verdeling van
de kulturele kredieten zou dus 63,5/36,5 moeten bedragen.
De regering wil hiervan 55/45 maken m.a.w. Martens wil de Vlaamse gemeenschap voor 8,5 % bestelen.
Willy Desaeyere,
kamerlid
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Vreemde vergelijking

Gevaarlijk en
onaanvaardbaar
Fraktieleider F. Van der Eist hekelde scherp de behendigheid van de
eerste minister inzake de staatshervorming. Van federalisme is helemaal geen sprake: *AI wat belangrijk is wordt in handen gelaten
van de nationale overheden. De
gewesten zullen met hun beperkte
bevoegdheden en 10 procent van
de begroting niet ver lopen.»
Bezwarend is vooral dat met het
nijp>end probleem van de Vlaamse
aanwezigheid te Brussel geen rekening wordt gehouden. De regering stelt een oplossing in het
vooruitzicht vóór 1982. Wat is dergelijke belofte evenwel waard,
vooral wanneer men rekening

"Slechts één punt van het regeerakkoord draagt mijn volledige
goedkeuring weg, nl. de vermindering van de verlichting langs de auhoudt met het feit dat de Vlaamse
Een tweede fundamenteel betosnelwegen', aldus besloot B.
onderhandelingspositie
onderzwaar is de financiële regeling.
Maes zijn analyse van het sociaalmijnd wordt door nu reeds aan de
Door het stelsel van dotaties en
Walen hun definitieve gewestvorverdeelsleutels zal Wallonië per in- ekonomisch luik van het regeerakkoord. Daarbij waarschuwde hij
ming te schenken? Ofwel komt er,
woner 1.261 frank meer bekoaldus de VU-senator, geen akmen. 'De Volksunie is niet gekant vooral voor de vreemde wegen
koord en dan worden de Brusseltegen de nationale solidariteit, die men in dit land met de bestrijse Vlamingen aan hun lot overgemaar die speelt nu reeds een be- ding van de belastingontduiking
laten, ofwel zullen wij de randgelangrijke rol, onder meer in het opgaat: eens te meer zal men de
meenten moeten opofferen om
stelsel van de sociale zekerheid en echte en grote fraude niet kunnen
voor de Brusselse Vlamingen iets
in het ekonomisch sektorieel be- of willen aanpakken, en zal men
te bekomen. «De regering begaat
leid. Er zijn grenzen aan die solida- zich beperken tot een scherpere
een taktische vergissing waarvoor riteit Men moet alle overdrachten kontrole op de textielwinkelier en
wij later een zware prijs zullen
naar Brussel en Wallonië in aan- op de zaakvoerder van een minifirmoeten betalen. Een staatshervor- merking riemen, zodat een totale ma.
ming zonder oplossing voor Brusrekening kan worden gemaakt In Als inwoner van een Brusselse
sel is gevaarlijk en onaanvaardhet raam daarvan is de voorgestel- randgemeente, maakte senator B.
baar!'
de oplossing onaanvaardbaar.'
Maes nog maar eens het proces

van de veel gehoorde Franstalige
bewering dat waartx)rgen voor de
Vlamingen te Brussel betaaki
moeten worden met een tegerv
prestatie voor de Franstaligen In
het randgebied. 'De Brusselse
Vlamingen vragen wat hun van
rechtswege toekomt en wat hen
door onrechtvaardige omstandigheden sinds 1830 werd onthelden. In het randgebied is de toestand anders. Na de oorlog begon
de uittocht naar het Vlaamse randgebied, maar men nam niet aan dat
men zich in het Nederlands moest
redden. Integendeel, Franstalige
kernen werden ingeplant die weinig of niets te maken wilden hebben met de Vlaamse gemeenschap en volledig op Brussel waren afgestemd.'

Maclitslionger
en -samenstelling. Voornamelijk
Haast traditiegetrouw vatte senator W. Jorissen zijn toespraak aan laakte hij de machtshonger van
formateur en partijvoorzitters die
met het probleem van de Duitstalihet samenstellen van een regering
gen: 'Ondanks de vele beloften
misbruiken voor een koehandel
van de formateur blijft het gebied
van de Duitstaligen kolonizatiege- rond het voorzitterschap van de
bied voor Wallonië. Het huidige re- pariementaire instellingen.
Kleurrijk schetste hij de omvanggeerakkoord houdt geen reële
rijke regeringsfoto van de «36».
verbetering in. Waar de Duitstaligen iets winnen inzake kultuurau- Leden als Bertouille en Moureaux
tonomie, verliezen ze dat door hun kregen daarbij extra-aandacht Tot
afhankelijkheid van het Waals ge- slot laakte hij de zwendel rond de
kabinetten: 'Nederland en Engewest'
land kennen geen kabinetten en
Daarna bleef de senator geruime
het gaat er zeker niet slechter dan
tijd stilstaan bij verschillende asbij ons!'
pekten van de regeringsvorming

Drieledig
en ongrondwettelijk
Voor senator R Vandezande is
het duidelijk dat men de Vlamingen tracht te paaien met een
tweeledigheid die er geen is. Heel
minutieus en technisch ontleedt hij
tot bewijs van deze stelling het regeerakkoord. Zijn besluit laat aan
duidelijkheid niet te wensen over:
'Van morgen af bestaat er een
drieledigheid. Zowel Vlaanderen,
Wallonië als Brussel hebben momenteeleen executieve, een eigen
administratie, een eigen ministerieel departement De Franstaligen
hebben zelfs drie departementen
tegenover één Nederlandstalig.
Het zal ook een klein kunstje zijn
om voor 1982 aan het Brussels gewest een eigen raad te geven.'
De regeling inzake de nationale
voogdij over de taalgrensgemeenten vormde de kern van het be-

toog van senator G. De Rouck:
'Het is een regelrechte oorlogsverklaring aan de Vlaamse gemeenschap
waarbij
Vlaams
grondgebied wordt bedreigd en er
een ongrondwettelijke bevoegdheidsoverschrijding wordt gepleegd.'
Tot slot maakte G. De Rouck nog
maar eens de balans op van de uitvoering van enerzijds hel herstruktureringsplan voor de Waalse staalnijverheid en anderzijds
het vijfjarenplan voor de Vlaamse
textiel- en kledingnijverheid. Ook is
het voor hem duidelijk dat de uitverkoop van het Vlaamse bedrijfsleven met het aantreden van deze
regering rustig verder zijn gangetje zal gaan. Tot meer dan vrijblijvende vooruitzichten komt deze
regering niet

Referendum!
In tegenstelling met wat in sommige Vlaamse kranten verschenen is, heeft de Senaat en in het
bijzonder de Volksunie-fraktie
wél aandacht besteed aan de beleidsverklaring van de executieve van de Franse gemeenschap.
Tijdens het debat heeft senator
R. Vandekerckhove scherp geprotesteerd tegen het nauwelijks verholen voornemen van de
Franse gemeenschap om in de
Vlaamse randgemeenten rond
Brussel en in de Voerstreek de
eisen van de franstaligen te verdedigen en een referendum te
organizeren. De eis om deze
tekst te schrappen zorgde voor
heel wat heibel tijdens de vroege
uurtjes van 24 mei.
Het antwoord van de eerste minister klonk op z'n zachtst uitgedrukt ontwijkend. Senator R.
Vandezande zal dan ook eerstdaags de eerste minister en de
voorzitters van de Nederiandse
en de Franse gemeenschapsexecutieve interpelleren over die
aanslag op de integriteit van het
Vlaams grondgebied.

«Stomme» Martens
Ook bij heel wat andere vragen
van V.U.-senatoren speelde W.
Martens voor «stomme» Martens. Op de vraag van senator
M. Capoen in verband met de
Vlaamse school te Komen wist
hij niets meer te vertellen dan dat
de wet nu eenmaal de wet is. Ondertussen is de aanvraag van de
Vlaamse Komenaars nog steeds
niet beantwoord en neemt de intimidatie ongekende afmetingen
aan. Is dat volgens de wet, en zijn

Weinig nieuws
onder de zon
Het buitenlands beleid en de defensie werden uitgebreid behandeld door senator H. De Bruyne.
Veel nieuws is er op beide domeinen niet onder de zon. Verder dan
het gebruikelijke gedachtengoed
brengt ook deze regering het niet
zodat de senator dan ook de hoop
uitdrukte dat de regering eindelijk
eens wat tijd zal uittrekken om
zich over het internationaal beleid
te beraden, in overieg met het parlement
Een slechte start neemt de regering alleszins met de aangekondigde taairegeling in het ABOS en de
BDBH.
In de regeerverklaring is al even
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weinig terug te vinden over het
energiebeleid. Het lijkt zelfs, aldus
senator C. Van Eisen, dat de regering dit beleid enkel ziet in funktie
van de energierekening en dus
van een herstel van de betalingsbalans. Maar wat bv. met het
leefmilieu in ruime zin?
Ook komt volgens de senator bij
het uitstippelen van een energiebeleid het streven naar meer onafhankelijkheid to.v. het buitenland
te weinig aan bod. Amper
11,5 procent van de behoeften
wordt op dit ogenblik door binnenlandse energiebronnen gedekt
Tot slot drong hij nogmaals aan op
het energiedebat

van de repressie werd niet beantwoord. Toen sp)eelde hij niet
enkel stomme Martens, maar tegelijk dove Martens!

Arbeidszin..
Bij de bespreking van de begroting van tewerkstelling en arbeid
in de senaat vertolkten G. De
Rouck en W. Peeters het Volksunie-standpunt

Unitair en oneerlijk

Voor VU-senator G. De Rouck is
het duidelijk dat dit land dringend
toe is aan een mentaliteitsverandering om aldus een klimaat te
scheppen waarin het nog zin
heeft om te ondernemen en om
te werken.
Uitgebreid ging hij in op het statuut van de B.T.K.'ers, dat financieel erg ongunstig is. Ook vroeg
hij naar de invloed van de vele
B.T.K-projekten van openbare
besturen op de aanvullingen en
benoemingen van het normale
personeelskader. «De prioritaire
goedkeuring van projekten ingediend door de openbare besturen s/u/f meteen de projekten
van vz.w.'s en vanprivé-instellingen vrijwel geheel uit Het resultaat hiervan is dat er geen nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen, terwijl de B.T.K.-projekten juist het tegengestelde beoogden.'

Inspraak parlement

het eigenlijk de Vlaamse Komenaars niet die eenvoudig de toepassing van een recht eisen?
Ook het antwoord op de vraag
van senator O. Van Ooteghem
betreffende het wegwerken van
de sociale en humane gevolgen

werking van belangen- en drukkingsgroepen is onze maatschappij vastgeroest, zoals blijkt
uit deze begroting. De Volksunie
staat los van alle zuilen en
machtsgroepen en heeft daarom
een eigen inbreng. Spijtig genoeg verleent de regering bijna
uitsluitend voorrang aan de sociale partners boven het parlement wanneer er beslissingen
moeten genomen worden.'

Senator W. Peeters schilderde
zeer nauwkeurig de samenleving van morgen, zoals deze
door de Volksunie op haar jongste kongres van de artjeid uitgetekend werd.
«De Volksunie wordt, aldus de
senator, wel eens omschreven
als een taaipartij maar ze heeft
een sociaal-ekonomische visie
die erop gericht is dat Vlaanderen pas echt zelfstandig zal zijn
als de Vlamingen over alle belangrijke ekonomische en sociale problemen inspraak hebben.
De Volksunie opteert voor een
samenhorigheidsmodel. Door de

Bij de behandeling van de begroting van verkeerswezen hekelde
kameriid J. Somers de voortdurende unitaire benadering en het
feit dat helemaal geen rekening
gehouden wordt met de wil tot
federale omvorming van de
staat De begroting blijft trouwens niet alleen unitair, ze wordt
bovendien oneeriijk verdeeld.
Een rechtvaardige verdeling zou
60 procent aan Vlaanderen
moeten geven en 40 procent
aan Wallonië. Thans betaalt de
Vlaamse gemeenschap via de
begroting van verkeerswezen
6 miljard teveeell
Maar niet enkel via de kredieten
wordt Vlaanderen benadeeld.
De taaiverhouding bij Sabena,
de geleidelijke ontmanteling van
de centrale N.M.B.S.-werkplaats
te Mechelen ten voordele van
Waalse bedrijven, de taalkaders
voor de Regie der Luchtwegen„.
zijn zovele andere voortjeelden
van Vlaamse achterstelling.

Zonder visie
Kameriid J. Gabriels hamerde
nog maar eens op het totaal gebrek aan visie voor het openbaar
vervoer.
Brussel zit aldus de ondervoorzitter, misschien wel volgepropt
met luxe-projekten. Er werd zelfs
geen marmer gespaard voor de
metro. Maar de rest van het land
bleef orKlertussen op zijn honger De gebruiker van het openbaar vervoer dient steeds hoger
prijzen te betalen. Van enige visie is er geen sprake. De autogebruiker mag ontmoedigd worden, maar dan moet het openbaar vervoer een echt alternatief
worden.'

VU op BRT-radio
Vanavond 5 juni om
18 u. 15 hoort u op de BRTradio (1) een Vlaamsnationaal standpunt VU-senator
Bob Maes, vertrouwd met
de Brusselse en Vlaamsbrabantse problematiek, zal het
Brussels luik van het recent
regeerakkoord bekommentariëren.
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Paus in vat vol tegenstrijdigheden
De boycot van de Olympische Spelen te Moskou is'
maar een half sukses, de Spelen gaan toch door (er zijn
een voldoende aantal landen
en atleten). Anderzijds moet
Moskou met een groter en
hardnekkiger tegenstand in
Afghanistan afrekenen dan
verwacht Het staat zo goed
als vast dat Amerika de moslim-rebellen steunt, wat wel
paradoksaal is als men de
anti-Amerikaanse stemming
in de moslimwereld kent Ondertussen
veroverde
een
Poolse paus «Ie tout Paris»
en een flink stuk van Frankrijk
erbij.
Paus Woitila blijft voor de meesten van ons een raadsel. Enerzijds
werpt hij een dam op tegen een al
te verregaand «progressisme»,
houdt hij vast aan het celibaat en
weigert hij het pnesterschap van
de vrouw; anderzijds slaagt hij er
in miljoenen de Kerk en haar voornaamste vertegenwoordiger uitbundig te doen toejuichen, of dat
nu onder de gloeiende Afrikaanse
zon is of onder een regenachtige
hemel in la Ville lumière. Hij Is duidelijk een centrum-figuur (en dat
moet een paus zijn O zodat een
handdruk en een kort onderhoud
met de Franse kommunistenleider
Marchais feitelijk niemand vef^
wondert De paus had eerder
reeds een vriendschappelijk onderhoud met de kommunistische
burgemeester van Rome. Of dat
nu meteen het bewijs zou geleverd hebben, dat de kommunisten
op hun beurt verburgerlijken of
dat ze slechts doen alsof, kunnen
we maar aan de weet komen, warv

Intussen zouden de Fransen geen
Fransen zijn moesten ze zich niet
gevleid voelen met dit vierdaags
pauselijk bezoek. Het Vatikaan
heeft het goed uitgekiend: als oudste dochter van de Kerk kwam
Frankrijk de eer toe, het eerste
Westeuropese land te zijn, waar
de paus een officieel bezoek
bracht Hoewel een kommunistisch regime de macht uitoefent in
Polen, wellicht het meest katolieke
land van gans Europa, kan men
het formeel moeilijk bij het Westen
voegen, wat niet belet dat de
vraag naar de betrouwbaarheid
van het Poolse leger ingeval van
een gewapend konflikt een «zeer
groot vraagteken blijft» voor de
landen van het Warschaupakt Het
is toch opvallend dat telkens wanneer er een westerse bewindsman achter het IJzeren Gordijn
verschijnt de plaatselijke bevolking veel uitbundiger toejuicht dan
voor de eigen leiders. Het onthaal
van Johannes-Paulus in Polen
bracht daarvan het bewijs, ook al
wordt deze gebeurtenis uiteraard
ook in verband gebracht met de
Poolse afkomst en het Poolse
openbaar leven van de kerkvorst

neer ze zelf aan de macfit zijn. Er
zijn overigens voldoende precedenten, niet het minst het «experiment» in het vaderland van de huidige paus, overigera een veel katolieker land dan de «oudste —
maar vaak stoute — dochter van

de Kerk». De Franse kommunisten
k>pen overigens weer wat meer in
het Moskouse gareel dan hun Italiaanse partijgenoten, die nog
steeds het waöndd van het Eurokommunisme trachten hoog te
houdea

Hete hangijzers
Het bezoek van Johannes-Paulus
aan Frankrijk zal logischerwijze in
de eerste plaats de katolieke kerk
in Frankrijk beroeren. Er zijn immers verscheidene zere plekken
bij het godsvolk in Frankrijk Er is
het «schisma» van aartsbisschop
Lefèvre, die echter sinds het aanhalen van de teugels in Rome, feitelijk de basis van zijn verzet ziet
wegvallen, tot en met het gregoriaans in de mis. Er is ok de daling
van het kerkbezoek (15 %D.
Er is zoals reeds gezegd de hand-

Joegoslavië na Tito
Tito regeerde het land met
ijzeren hand. Dat was wel nodig ook om de verschillende
volken, die binnen het Joegoslavische staatsverband leven, bij elkaar te houden. Nu
het centrale gezag met het
verdwijnen van Tito is verzwakt is te verwachten dat
de latente tegenstellingen
weer tot uiting zullen komen.
Wij zien overeenkomstige
verschijnselen in Iran na de
sjah, waar etnische minderheden zoals Koerden, Azerbeidzjanen, Beloetsjistanen,
Arabieren zich thans roeren
en in Spanje na Franco, waar
bewegingen voor autonomie,
en zelfs onafhankelijkheid,
aktief zijn in Baskenland, Catalonië, Andaloesië en Galk:ië.
Joegoslavië wordt bewoond
door vijf volken, namelijk Serviërs, Kroaten, Slovenen, Macedoniërs en Montenegrijnen, alsmede verscheidene
erkende nationale minderheden.
Volgens de schatting van
1976
telt
Joegoslavië
21,6 miljoen inwoners. Volgens de volkstelling van 1971
waren er in dat jaar 20,5 miljoen inwoners, die als volgt
over de verschillende deelstaten waren verdeeld: Servië (de autonome provincies
Vojvodina en Kossovo ink)egrepen), 8.447.(XX) inwoners,
Kroatië 4.426.(XX), Slovenië
1.727.(X)0, Bosniö-Herzegowina 3.746.<XX) inwoners, Macedonië 1.647.(XX) en Montene-
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rooms-katoliek; in Macedonië
zijn veel mohammedanen.
Kroatië ekonomisch
het sterkst

I Hat huldig» Kroatië
I Granxanvanhat onafhankalijka Kroatië
(1941-1946)

gro 530.(X)0 inwoners. De autonome provincies Vojvodina
en Kossovo tellen respektievelijk 1.953.000 en 1 244.000
inwoners, het eigenlijke Servië dus 5,25 miljoen inwoners. Die volken spreken verschillende talen, waarvan er
dne officieel zijn erkend, het
Servo-Kroatisch, het Macedonisch en het Sloveens.
Tussen de taai van de Serviërs en die van de Kroaten is
veel overeenkomst vandaar
dat zij als Servo-Kroatisch
worden aangeduki. Maar de

Serviërs getiruiken veelal het
cyrillisch alfabet en de Kroaten het Latijnse. De bevolking
van Vojvodina bestaat merendeels uit Hongaren, die
van Kossovo uit Altianezen.
Op godsdienstig gebied is er
al evenmin eenheid. De bevolking belijdt de volgende
godsdiensten (cijfers van
1953): ortodoxen 4 1 2 % ,
rooms-katolieken
31,7 %,
mohammedanen 12,3 % en
protestanten 0,9 %. De Serviërs en Montenegrijnen zijn
ortodoxen,
de
Kroaten

Ekonomisch gezien is Kroatië
het belangrijkste deel van
Joegoslavië en één van de
Kroatische grieven tegen de
centrale regering van Belgrado is dan ook dat de Serviërs
te veel profiteren van hetgeen Kroatië voortbrengt en
uitvoert In Spanje treffen wij
het ekonomisch meer ontwikkelde Baskenland en Catalonië dezelfde argumenten aan
tegen het Castiliaanse t>ewind van Madrid.
Reeds m de tiende eeuw was
er een onafhankelijk koninkrijk Kroatië en daarna, door
de eeuwen heen, heeft Kroatië, hoewel niet meer onafhankelijk, toch steeds een
biezondere plaats ingenomen
in een groter staatkundig geheel.
Tijdens de tweede werekJooriog, nauwkeuriger van
1941 tot 1945, bestond er wederom een onafhankelijk
Kroatië. Deze Kroatische
«Oestasjastaat» omvatte (in
grote lijnen) het huidige Kroatië en Bosnië-Herzegowina
Dit Kroatië was tot stand gekomen met behulp van de
Duitsers, streed aan Duitse
zijde en verdween bijgevolg
na de Duitse nederiaag. In
Joegoslavië speelden verder
de Serviërs de eerste viool.
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having van het celibaat en de weigering van het priesterschap aan
vrouwen. Er is ook nog de herhaling van het verbod van abortus,
waarmee Rome regelrecht ingaat
tegen een zeer grote stroming
pro-abortus in de zgn. beschaafde
wereld. Voor Frankrijk is er nog
steeds het probleem van de priester-arbeider, die destijds de hele
Franse kerk op stelten zette, sinds
enkele jaren weliswaar uit de aktualiteit verdween maar nog
steeds spnnglevend is. De paus
heeft zich hier zeer geschakeerd
uitgesproken, wel wetend wat een
heet hangijzer het is Zijn hennnering aan het feit dat hijzelf eens
handarbeider was, deed het ook in
de ultra-rode faubourg Saint-Denis, wat met belet dat het eerder
een gratuit argument is.
Paradoks
Niettemin volgen velen geboeid
deze ontwikkeling vanuit Rome,
die voor de Kerk toch totaal nieuw
is en sommige konservatieven in
en buiten het Vatikaan naar adem
doet snakken, ook al kregen ze op
gebied van de kerkelijke tucht en
van andere «accidenten» voWoening. In dit verband halen we de inleiding aan, verschenen in «Le Figaro» van vorige zaterdag, van het
uitgebreid verslag in deze toonaangevende krant: 'Door een zorrderlinge paradoks landde de helikopter, die de paus van OHy naar
Parijs bracht op de Champs Elysées ter hoogte van het Clemenceau-plein, \^akbij het gedenkteken van een overtuigd godsloochenaar, vurig voorstander van de
scheiding van Kerk en Staat En
op hetzelfde ogenblik dat het
hoofd van deze lekenstaat het
hoofd van de kristenheid begroette begonnen alle klokken te luiden
terwijl de menigte Johannes-Paulus II toejuichte.'
Vermits deze paus de bakens verzet kan men de vraag stellen of Johannes-Paulus II ooit eens de
hand zal drukken van Sovjetpresident Brezjnev of diens opvolger.
In dit vertjand werd dezer dagen
herinnerd aan een rede, die de
Sovjetleider in 1973 te Praag hield.
Wij ateren opnieuw: 'We zijn volop tiezig daar te slagen waar onze
voorgangers zijn mislukt door de
politiek van de ijzeren hand toe te
passen. Hebt vertrouwen in ons,
kameraden. Het resultaat dat we
volop aan het verwezenlijken zijn
dank zij de détente is dat wij in
1985 het grootste gedeelte van
onze objektieven in West-Europa
zullen bereikt hebben.» Dat is toch
een duidelijke waarschuwing, ook
al dreigt Brezjnev zich te zullen
vergissen in een andere «voorsjselling» in diezelfde reóe, nl. daar
waar hij stelt dat een Amerikaanse
versterking tegen de onze (het
Oostblok) weinig waarschijnlijk is.
Want de Verenigde Staten zijn nu
vok}p bezig met de opbouw van
een 100.000 man interventiemacht
terwijl ook de rakettenaanmaak
versneld wordt Dit alles in de
steeds meer schemerachtige
schaduw van de akkoorden van
Helsinki...
De versnelling van de bewapening
i.p.v. de beperking kan ook de
paus niet over het hoofd i\en. Vandaar zijn herhaalde oproepen tot
vrede, vooral nu zich in Afghanistan een tweede Vietnam aftekent met Russen en Amenkanen
in een verschillende toestand, nl.
Rusland als invaller en de Amerikanen als steunverieners aan de
moslim-rebellen. In tegenstelling
tot president Carter heeft Johannes-Paulus wel Lenin gelezen en
waarschijnlijk ook gemediteerd
over Brezjnev, zonder zijn direkte
en jarenlange ervaring van een
Sovjet-bezetting, bovendien dan
nog vanuit een kommando-plaats.
Dit verklaart ook zijn pleidooi voor
«de rechten van de volkeren»
waarvoor alle volksnationalisten
ijveren.
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Gezonde voeding
begint in de eigen tuin
ledereen geraakt er van overtuigd dat onze maatschappij zlel(
is. Eten op grootmoeders
wijze
zoals wij dat zo slecht uit het
Frans vertaalden komt meer en
meer in trek.
De veranderde maatschappij heeft andere
teefgewoonten opgedrongen. De
tuintjesmaatschappij werd vervangen door een flatwereld waar
de neuroses welig bloeien om
Gaston Durnez na te schrijven.
Het buitenshuis werkende echtpaar en hun schoolgaande kinderen verorberen konfektie-middagmalen, moeders boterham is
reeds lang vervangen door termos-eten en het avondmaal moet
rap-rap gebeuren want vader e n /
of moeder moeten gaan fietsen
of naar de turnles, zo nodig afslanken want het welvaartsbuikje neemt onooglijke vormen aan.
Wij nemen niet eens meer de tijd
om rustig samen te avondmalen.
Een familiale en gezonde gewoonte werd uit de weg geruimd
voor Dubbel-DobbeL

Reaktie op deze (ruw geschetste)
gang van zaken kon niet lang uitblijven. Het sukses van bewegingen rond het maandblad De Natuurlijke Weg mag niemand verbazen (Wie wil bij het zien van de
vertoedering van het leven geen
natuurlijl< en energiebewust
leven? Verantwoorde
werkgelegenheid? Spirituele groei?). Een ander
voorbeeld? De Vereniging voor
Ecologische Land- en Tuinbouw
(VELT) bloeit als de weelderigste
plant, natuurwinkels schieten als
paddestoelen uit de grond. Het is
duidelijk: steeds meer en meer
mensen hebben hun buik vol van
minderwaardig voedsel en willen
terug naar grootmoeders keuken
waar de krulden hun plaats had-

den, naar het tuintje van vader
waarin de wortelen zó rood waren, de prei zó dik en de kolen zó
rond... VELT nam zo'n uitbreiding
dat de nieuwe voorzitter Rik Dedapper bij zijn verkiezing t}egin dit
jaar aan de leden van zijn organizatie schreef: 'Samen met de
plaatselijke besturen
willen wij
kleinschalig
handelen
in
een
steeds groter wordende VELT: wij
willen streng waken over het zuiver houden van ideeën en teeltmetoden, hieraan zal trouwens een
speciaal kongres gewijd worden».
Testaankoop publiceerde onlangs
bevindingen waarbij een heleboel
natuurwinkels niet zo zuiver op de
graat waren bevonden en bovendien nog peperduur ook Het is
dus opletten geblazenl
Kanker
genezen
Hoe belangrijk voeding voor onze
gezondheid wel is lezen wij in de
studie van de omstreden Vlaardin-

later beleefde het reeds zijn zesde
druk. Moerman, die om zijn terapie
vervolgd en gekleineerd werd tot
in de Den Haag toe t)esluit zijn
boek met een aantal brieven van
artsen die hun goede resultaten
met de terapie tievestigen. Onder
hen de Vlaamse dokter Gravez
(Aalst). Alhoewel dit boek hier en
daar een duik In een verklarend
woordenboek vergt is het als geheel een boeiend en leerrijk document waaruit te lezen valt dat
waar voedsel van een hoog ruw
vezelgehalte is, produkten van volkoren graan, verse groenten en
fruit (d.w.z. vitamine A, B-complex,
E en D, citroenzuur, jodlum, zwavel en ijzer) vorming van de meeste soorten kanker onnrK>gelijk
wordt

•k 'Kanker als gevolg van
onvolwaardige voeding kan
genezen door dieet en terapie», C. Moerman zesde druk,
ultg. Ankh-Hermes, Menstraat 17 te Deventer.
Tuinpoëzie
Als tweede Boek van de MaeuKl
1980 bracht de Vereniging ter be-'
vordering van het Vlaamse boekwezen Gezond eten van eigen
tuin door de Engelsman John
Seymour uit

John S>eymour is al tientallen jaren
de voorvechter van het streven
naar een kleinschalige benadering
van land- en tuintxxjw. De aanpak
voor dit boek brengt daarvan het
getuigenis. Voor wie het als informatiebron zal raadplegen, zal het
ger arts C. Moerman die met een duidelijk zijn dat geen enkele kurv
dieetterapie
bij
kankerzieken digheid als vooraf verworven beenorme-resultaten zou heblïen ge- schouwd werd. De auteur begint
boekt Zijn studie Kanker als ge- lang vóór de eerste spade-steek,
volg van onvolwaardige
voeding maar begeleidt dan verder — vankan genezen verscheen voor het uit persoonlijke ervaring en in een
eerst in september 1978, een jaar verteltrant die voor iedereen begrijpelijk is — al wat in de eigen
moestuin aan de orde kan zijn en
kan leiden naar de oogst voor eigen tafel. Voor leder van de te telen groente- of fruitsoort telkens:
geschikte t>odem en klimaat,
grondbewerking, het zaaien, verzorging tijdens de groei, ziekten,
oogsten. Grondig en allesomvattend met antwoorden op alleriei
praktische en konkrete vragen.
Wij kunnen ons inbeekjen dat de
vertalers (EJ. Willems en R.
Schilpzand) het niet gemakkelijk
gehad hebt>en. Seymour is een
vlotte verteller met veel knipoogjes naar zijn jeugd maar ook met
veel technische tips. Zo kunnen
wij ons indenken dat de zaai- en
oogsttijd in het land van de auteur
niet dezelfde zijn als hier bij ons,
om maar dit te noemen. Maar het
boek is veel meer, het is biezonder
mooi geïllustreerd, zo prachtig
zelfs dat het een ode aan de natuur in de tuin mag genoemd
worden: tuinpoëzieI Wij zouden
het ten zeerste willen aanraden
aan allen die van tuin en vruchten
houden, maar vooral aan hen die
gezond willen etenl
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• Het Milieubeschermingskomitee LochristI (MBÜ hield onlangs een informatieavond. De
voorzitter van het komitee prof
ir. W. Van der Bruggen beantwoordde er de vraag Induetriëla
afvai te Lochristi: de vergiftiging van ons grondwater? Wie
meer wil weten over het komitee
of over het probleem dat de
streek van Lochristi beroert
neemt kontakt met de MBL,
Dorp West 91 te 9130 Lochristi
C091-5539.65).
'* Naar aanleiding van een
bouwaanvraag door de provincie
Brabant voor de oprichting van
een paviljoen in het Poelbosdomein van het toekomstige Koning Boudewijnpark te Jette,
richtte de sociaatkulturete raad
van Jette een Ixief aan de goevemeur. De raad vestigde er de
aandacht op dat dit paviljoen gepland wordt in een landschappelijk en ekotogisch waardevol get>ied en vandaar onaanvaardt>aar
is.
Uit het antwoord van de goeverneur blijkt de nieuwe betekenis
die het vraord «ekok>gie> in het
huküge België krijgt«Klet geplande (Mvüjoen zal inderdaad een autonome provinciale instelling zijn; dk:ht bij het
Koning Boudewijnpark en waarvan de realizatie evenwel niet
mag verward worden met de
kreatie van het park in kwestia
Het ekologisch karakter ervan
maakt dat het pavil|oan voor de
beide taalgemeenschappen bestemd is».
Waar ekokigie allemaal goed
voor is•k Het Aktiekomitee en de
Werkgroep Oude Landen nodigen uit tot het bijwonen van de
aktie die zal gehouden worden
nu zaterdag 7 juni en op het natuurgebied «Oude Landen»,
Luchtbal, bijeenkomst om 14u
CToespraak door de voorzitter
van dis werkgroep om 15 uJ.
De aktie heeft tot doel de minister van PTT aan te sporen alle op
dit ogenblik bestaande altematieve vestigingsplBatsen voor het
poetsorteercentrum
Antwerpen X grondig te onderzoeken alvorens een definitieve t)e8liS8ing
aangaande de bouw genomen
wordt
Kontaktadres; Mevr. Veriinden,
Groenendaallaan 268/72 te 2030
Antwerpen, tel. 031-4221.43.

• Zowel een matiging van de
afvalproduktie, dus ook de verpakking, als het nuttig aanwenden van alle afval door herwinning, heeft sedert een tweetal ja-'
ren de volle aandacht van de
Diksmuidse Aktiegroep voor
Milieuzorg (DA.MJ - Bagonialaan 6 te 8160 Diksmuide. Tel.:
051-50.15.48.
In deze optiek verspreidt DAM
een mooie affiche. «Afval pakt
ons leefmilieu in - houd de verpakking in de hand». Deze affiche is te verkrijgen op bovenstaand adres tegen de minieme
prijs van 10 fr.
• De «Belgische Natuur-en Vogelreservaten VZ.W.», geeft een
overzicht van meer dan 370 natuur- en landschapsexcursies In
Vlaanderen. Een Iseperkt aantal
geïnteresseerden l^an aan 30 gerichte excursies deelnemen. Telkens wordt een Isepaald facet
van natuurt>ehoud en natuurt)eheer t>elicht De kalender is op
een breed puliek gencht Voorkennis 18 met vereist De fokJer
kan ook bekomen worden door
20 fr. onder gesloten omslag op
te sturen naar. De Belgische Natuur- en Vogelreservaten, Regionale ledenwerking Vlaanderen,
Vautierstraat 31 te 1040 Brussel.

•k Op voorstel van de minister
van de Vlaamse gemeenschap
heeft de Vlaamse deelregering
beskrten op te treden tegen de
firma Continental Pharma gevestigd op het industrieterrein
van Landea
Dit t>edrijf, waaraan staatssteun
werd verleend, moet voldoen aan
een aantal voorwaarden opgelegd door de kommissie industriële ekok)gie.
In deze voorwaarden wordt om.
voorzien dat de reakties dienen
te getjeuren in een gesk>ten
kringkxjp. zodat reukhinder uitge8k>ten wordt en worden t>epaaMe normen opgelegd i.v/n. de
schouvi^hoogte.
Daarantx>ven
was bepaakj dat gezien het gestoten circuit enkel huisafvalwater mocht gekxJsd worden en
geen industrieel afvalwater.
Omdat het bedrijf aan deze voorwaarden niet beantwoordt heeft
de minister voorgesteW de
staatstoelagen van het bedrijf
terug te eisen indien op 15 november 1980 niet aan de voorwaarden is vokJaan.

if 'Gezond eten van eigen tuin»
telt 251 pagina's. Het bevat 875
afbeeldingen waarvan 400 in
twee kleuren en 32 biz. In vier
kleuren.
Het is tot 8 juni ale «Boek van de
Maand» te koop voor 398 fr.
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Willem I, de koning
die Noord en Zuid verenigde
In 1814 kwam de hereniging van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot stand onder Willem I. Na een «gescheiden ontwikkeling» van ongeveer 250 jaar stond Willem I
voor een ontzaglijke opgave: de twee landsdelen versmelten tot een «amalgame Ie plus
complet», en dit in weerwil van de ekonomische, politieke en religieuze tegenstellingen.

Na de val van Antwerpen en haar verovering op
17 september 1585 door Alexander Farnese, bevelhebber van de Spaanse troepen in de Nederlanden,
brak na een periode van eenheid die 37 jaar duurde
voor de huidige «Beneluxlanden» een tijdsspanne aan
van bijna 250 jaar waarin beide streken zich onafhankelijk van mekaar ontwikkelden. Terwijl de Verenigde
Provinciën, mede dank zij de talloos uitgeweken Zuidnederlanders, met de «Gouden Eeuw» een periode van
hoge bloei tegemoet gingen, bleven de zuidelijke Nederlanden achter in het ekonomisch verval. Als twistgebied en slagveld bij uitstek van Europese vorsten
die, om hun gebied te vergroten of om het Europees
machtsevenwicht te herstellen, keer op keer onze gebieden overspoelden met hun rovende en plunderende legerbenden, bleef Vlaanderen gedurende eeuwen
ondergedompeld in de diepste ellende.
Na achtereenvolgens onder Spaanse, Oostenrijkse en
Franse heerschappij gestaan te hebben werd in 1814
voor de zoveelste maal achter gesloten deuren over
het lot van de Zuidelijke Nederlanden beslist door militaire strategen die een nieuw Europa uittekenden op
hun militaire stafkaarten. Uit angst voor de Franse expansiedrang hadden de geallieerde landen na de nederlaag van Napoleon te Leipzig (1813) te Parijs beslist Frankrijk met sterke buurstaten te omringen om
het imperialisme van de Franse staat voorgoed te
stoppen. Aan zijn noordergrenzen zou Frankrijk daarom een nieuwe staat krijgen: het Koninkrijk der Nederlanden.
Tot de oprichting van dit Koninkrijk der Nederlanden,
samengesteld uit de XVII provincies der oude Nederlanden — met aansluiting van het tot dan toe door de
eeuwen heen onafhankelijk gebleven prinsbisdom
Luik — was besloten bij de ondertekening van het
Verdrag van Parijs (30 mei 1814).
De aktie werd vastgelegd in de «Acht Artikelen van
Londen» met o.m. de bepaling dat de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden tot een «amalgame Ie plus
complet» zouden versmelten. Deze «Acht Artikelen»
werden goedgekeurd door de grote mogendheden
(21 juni 1814) en ondertekend door de prins van
Oranje (21 juli 1814). Bij het tweede Verdrag van Parijs (20 november 1815) werd het Koninkrijk der Nederlanden bovendien nog uitgebreid met het hertogdom Bouillon en de steden Chimay, Philipville en Marienbourg, ten nadele van Frankrijk. Tengevolge van
deze overeenkomsten werd zowel tegemoet gekomen
aan de territoriale ambitie van Willem I als aan de
wens van de mogendheden i.v.m. de bufferstaten.

De grondwet van 1815
Tengevolge de bepaling van de
grote mogendheden dat Willem I
de Nederlandse Grondwet van
1814 moest laten bijwerken in
overleg met vertegenwoordigers
uit Zuid-Nederland, werd in april
1815 een grondwetskommissie
opgericht Deze bestond uit 22 leden, waarvan 11 uit het Noorden
en 11 uit het Zuiden. In de zomer
van 1815 kwam als eindresultaat
van deze kommissie een nieuwe
grondwet tot stand. Progressieven en konservatieven in deze
kommissie waren herhaaldelijk
met mekaar in botsing gekomen,
zodat het eindresultaat dan ook
een kompromis tussen beide
strekkingen was.
Volgens de nieuwe grondwet was
de macht van de koning overwegend: de ministers waren alleen
tegenover hem en niet tegenover
het parlement of de staten-generaal verantwoording schukJig, een
groot aantal aangelegenheden,
waaronder Buitenlandse Zaken,
Internationale Verdragen, Oor-
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stitutie liep echter niet van een
leien dakje. Vooral vanuit het katolieke Zuiden rees er fel verzet tegen de — overigens op bevel van
de grote mogendheden OF)genomen — bepaling die de verschillende godsdiensten op gelijke
voet stelde. Dit werd van katolleke
zijde met verontwaardiging afgewezen. Onder invloed van deze
oppositie, waarbij de Gentse bisschop Maurice de Broglie een belangrijke rol speelde, verwierp een
meerderheid van de 1.604 notatjelen die voor de stemming uitgenodigd waren de grondwet Een handige teltruuk maakte echter dat er
een rekenkundige meerderheid
vóór de grondwet was. Tot de jastemmers werden immers niet alleen de 527 ja-stemmen gerekend,
maar ook de 281 afwezigen. De
126 neen-stemmers die hun stem
uitdrukkelijk gemotiveerd hadden
'Omwille van de godsdienstvrijheid» — een motivering die indruiste tegen de bepaling van de
grootmachten op het Kongres van
Wenen die de godsdienstvrijheid
als konstitutionele bepaling had
opgelegd — werden door Willem I
als ongeldige stemmen beschouwd. Zo telde men 808 vooren 670 tegenstemmers voor de
nieuwe grondwet, met 126 ongeldige stemmen. Op 24 augustus
1815 verklaarde Willem I de
grondwet voor aanvaard.

Onderwijspolitiek
Willem I wou het ondervyijs vooral
kwalitatief verbeteren en meer
toegankelijk maken: bijna 90 %
van de analfabeten woonde immers in het Zuiden. De vorst wenste dat het onderwijs verstrekt
door de gemeente, gratis zou zijn
voor de t)ehoeftigen. Gedurende
zijn 16-jarig bewind richtte Willem I
4.000 lagere scholen op en werden er 2.000 onderwijsakten behaaki. Tevens werden vanaf 1817
een aantal middelbare rijksscholen
opgericht
Ook het hoger onderwijs werd
door de vorst gestimuleerd. In
1817 werden drie rijksuniversiteiten opgericht De vroegere katolieke universiteit van Leuven werd
herojjend, maar nu als rijksuniversiteit terwijl voor Vlaanderen de
universiteit van Gent en voor Wallonië de universiteit van Luik geopend werd. Voor het professorenkorps hiervan deed hij, bij gebrek aan voldoende bekwame
Zuidnederlandse hoogleraren, een
beroep op katolieke Noordnederlandse en Duitse hoogleraren. Onder de Nederlandse professoren

logsverklaring, de Munt e.a. behoorden tot de vorstelijke prerogatieven. Het parlement of statengeneraal bestond uit twee Kamers, die om het jaar in Brussel en
Den Haag zoudfen vergaderen.
Het initiatiefrecht om aan de vorst
voorstellen van wet te doen —
een louter teoretisch recht daar
de meeste ontwerpen uitgingen
van de regering — lag bij de
Tweede Kamer, die bij getrapte
verkiezingen gekozen werd. Dit
wil zeggen dat de leden werden
gekozen door de provinciale staten, die op hun beurt door de kiesgerechtigden van de drie standen
(de adel, vertegenwoordigers van
de steden en van het platteland)
gekozen werden. De Zuidelijke
Nederlanden, met 3,5 miljoen inwoners, hadden in deze Tweede
Kamer 55 afgevaardigden, evenveel als het Noorden met een bevolking van 2 miljoen. In de nieuwe grondwet stonden tevens een
aantal «moderne vrijheden» zoals
de godsdienst- en de persvrijheid
en het petitierecht
De stemming van de nieuwe kon-

Het kanaal Gent-Temeuzen (foto) en Charieroi-Bnjssel om het achterland zo direkt mogelijk met de havens te
verbinden.
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die te Gent benoemd werden
moeten J.R. Thorbecke en de katolieke priester J.M. Schrant uit
Amsterdam
vermeld
worden.
Thorbecke toonde de wetenschappelijke bruikbaarheid van
het Nederlands aan en had vooral
begrip voor het bestaan van de
Nederiandse staat die Noord en
Zuid in den natuurlijksten
band
verenigde. In de kring van studenten, die zich rond hem bewoog,
treffen w e namen aan die w e later
in de Vlaamse Beweging terug zullen ontmoeten. Ook J.M. Schrant
verdedigde de eenheid van Noord
en ZukJ.
O m het intellektueel peil in de kerkelijke middelbare scholen te verhogen, vaardigde Willem I in 1825
een besluit uit waardoor alleen
personen met een universitaire
bevoegdheidsakte in het middelbaar onderwijs mochten onderwijzen. Hierdoor werden de geestelijke leraren en de katolieke middelbare scholen getroffen. In oktober
1825 richtte Willem I tevens het
«(Collegium Philosophicum» op te
Leuven om het intellektueel peil
van de geestelijkheid te verhogen.

Taalpolitiek
Alvorens aan een bisschoppelijk
seminarie te gaan studeren, dienden de kandidaat-priesters de lessen aan het Collegium PhilisophiCum te volgen.

De taal die in het Zukien opgeld
maakte bij de aanvang van Willems bewind was het Frans. Niet
alleen was de Franse taal de taal
voor zo'n anderhalf miljoen inwoners uit Wallonië, maar het was tevens de omgangstaal voor de hogere klasse in Vlaanderen. Het
Frans werd door de Kerk als de
taal van de intellektueel en van de
geestelijkheid beschouwd, terwijl
de talrijke Franse uitwijkelingen
die zich in Vlaanderen ophiekJen
de Franse taal en kuituur verdedigden en verscheidene week- en
maandbladen uitgaven. Ook de
pers was hoofdzakelijk Franstalig,
terwijl het ambtenarenkorps na
meer dan twintig jaar Franse bezetting aan het gebruik van de
Franse taal vasthield. Bij het gewone volk leefde evenwel het veriangen om terug te keren naar het gebruik van het Nederiands. Een getuige daarvan was het verzoek, in
februari 1814 reeds, van de negen
dekens van de Brusselse ambachten om een wijziging van het stat u u t dat alleen de Franse taal als
officiële taal erkende, te verkrijgen. In mei 1814 beklemtoonden
ze hun eis in een petitie: ze wensten dat de verbannir^ van de
Vlaamse taal zou eindigen, en zagen in het herstel ervan eeri onderdeel van de bevrijding.
Willem I beschouwde de taal, net

zoals zijn voorganger Lodewijk
Napoleon, als een element v a i zijn
politiek die erop gericht was de
eenheid tussen Noord en Zuid te
verstevigen. Aanvankelijk w o u de
vorst het gebruik van het Nederlands als landstaal in Vlaanderen
verplicht stellen en in Walbnië
naast de Franse ook de «nederduytsche taal» tot lesonderwerp
maken. Uit de hogere kringen en
het verfranste ambtenarenkorps
rees hiertegen verzet
Willem I was echter niet van zijn
plan af te brengen, de taaleenhetd
was voor hem een onmisbaar
steunelement voor de eenhekJ
van Noord en Zuid. Na een lange
voorstudie en een overgangsregeling tussen 1819 en 1823 werd
vanaf 1 januari 1823 alleen het
Nederiands als de taal des lands
toegelaten voor alle openbare
aangelegenheden in de provincies
Limburg, Antwerpen, Oost- en
West-Vlaanderen. O p 26 oktober
volgden de
arrondissementen
Leuven en Brussel. Ook in het
middelbaar onderwijs werd vanaf
oktober 1823 volgens het princiep
streektaal is voertaal overgegaan
tot een trapsgewijze vernederlandsing, in 1824 gevolgd door
Brussel.
Hiertegen rees weldra heftig verz e t vooral vanwege de Vlaamsorv
kundige ambtenaren en advoka-

'Tussen de staatshoofden die over
onze gewesten hebben geregeerd zijn er
weinigen die met zoveel dagelijkse inzet
en met zoveel zakenkennis hun regeringstaak hebben ten
uitvoer gebracht als
koning Willem dit
heeft gedaan.»
Loui* Roppa
Ropp* In zijn voorwoord
Louia
«De laalpotitiak
taalpoKtisk van Wiltot «Da
lam I». (dr. De Jongha)

ten uit Wallonië en Brussel die hun
werkkring of vestiging in Vlaanderen hadden, zij vreesden naar Waltonië te worden overgeplaatst Opmerkenswaardig hierbij is dat oa.
in West-Vlaanderen door de geestelijkheid een petitiecampagne georganizeerd werd tegen deze taaipolitiek, waarbij zij de petities door
ongeletterde plattelandsbewoners
lieten ondertekenen.
De Grootnederlandse politiek van
Willem I die op taalkundig en poli-

"Wisten de Belgen
'Wisten
hoe lief de wettige
koning zijn Vlaanderen en Brabant heeft
gehad!'
gehad!»
Nadariandor aan J.F. WUEan Nadariandar
lama

'Hij was niet en wilde niet zijn de koning
van Holland, maar de
koning van de Nederlanden.»
In zijn
ziin «Gaachladania
Piranna in
«(ïaachladania
van Balg!*»

tiek gebied een versmelting beoogde van twee bijna 250 jaar larig
gescheiden gebiedsdelen zou in
het ZukJen weWra op tegenkanting stoten van de Fransgezinde
ambtenaren, grootgrondbezitters
en kerkelijke hoogwaardighekisbekleders. Toen deze voeling kregen met de demokratisch-liberale
oppositie en btok gingen vormen,
zou de positie van koning Willem
in het Zuiden steeds moeilijker
worden.
(C.BJ

NedeHmdsche
„Algemeene NedeHandsche
ii
yan
Vo/ürsWi/t
Moatschappij
ter
Begunstiging
van
de
Volksvliit
Maatschappii
Begunstiging

##

De vooruitzichten
voor de
ontwikkelirtg van de Vlaamse
industrie waren in 1814, txj
het einde van het Franse bewind, weinig rooskleurig. Nog
steeds werd het ekonomische leven beheerst door de
traditionele landtxKiw en artiarth
nijverheid met een
sanale nijverheki
grote open en
verdoken
werkloosheid. Tekenen daarvan waren de moeizaam op
gang komende
mechanizatie
en het rond het overievingsinkomen
schommelende
loon.
Onder Willem I werd de basis
gelegd voor een aantal strukturele
vernieuwingen,
die
nieuwe
groeikansen
meebrachten voor de Zuidelijke
Nederianden
Nederianden.
De industriële
opkomst van België en meer
bepaaki van Walhnië is vooral aan Willem I te danken. In
15 jaar maakte hij van de Nederianden de meest welvarende staat qp het Europese
kontinent
industriële start Is
Voor een industriëh
een degelijke
verkeersinfrasüvktuur noodzskelijk. Daarom streefde Willem I naar
uiti>reidir}g van het
een snelle uiti>rekiir}g
wegennet (de lengte ervan
nam onder zijn bevend van
165 tot WO kihmeter toe) en
van de havenuitrusting, een
voortzetting van het
b^eki
van de Oostenrijkers en de
Fransen. Door een ambitieus
kanalenplan, dat shchts ten
dele uitgevoerd werd, poogde Willem I een zo ruim mogelijk achteriand te verixnden
met de havens, onder meer
door de kanalen CharieroiBrussel en Gent-Temeuzen.
Een krachtige
overheidssteun bevorderde de industriële vernieuwing en de ekonomische opgang. De textielen metaalirTdustrie
kenden
een nooit eerder
geziene
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De hwdige -Soaété
btoei. Door midtiel van de
doeanetarieven van 1816 en
1819 trachtte Willem I de
Vlaamse textiel te redden na
het veriies van de Franse afzetmarkt (met het ineenstorten van het Napoleontisch imperium) en de sterke konkurrentie van de goedkope Engelse produkten. Ondanks de
felle protesten van de Noordnederiandse
handelscentra.

Générale' aan de Koningsstraat

die in deze
protekdemaatregelen een bedreiging zagen
voor de vrije intemaVonede
handel en voor hun eigen belangen en welvaart
haidhaafde Willem l de protektiemaatregelen ten gunste van
de Gentse
katoervndustrie
die een nieuwe
bloeiperiode
tegemoet ging.
Om de beginnerKb
irtdustrie
de nodige kapitalen te ver-

te Brussel.

schaffen stichtte Wiffem I in
1822 de *Algemeene Nederlandsche Maatschappij
ter
Begunstiging van de V<^svlijt' ('Société Générale des
PaysSas pour
encourager
l'industrie natioriale»).
De ekonomische
heropbhei
onder Willen) I, die ten koste
ging van de landbouwsektor,
zorgde voor een merkwaardige sociale verbetering
van

het k)t van de arb&ders. In
1820 verdiende een
at&der
te Brussel 2 fr. per dag, een
loon dat volstond om de levensbehoeften te dekken De
prijzen van de voedingswaren l)leven aan de lage kant
een kik) brood kostte OJIO fr^
een kik> vlees 0.80 /h, een
kUo boter
1 fr. en
voor
70 centiemen kon men soms
26 eieren kopen
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De grabbelton
Vrijdag — De verschillende zenders hebben blijkbaar
filmregisseur Peter Yates opnieuw ontdekt. Zijn oeuvre
wordt druk aangeboord. BRT 1 draait vanavond zijn geslaagde psychologische gangsterfilm Eddy Coyles vrienden (1973), met Robert Mitchum, Peter Boyle en Richard Jordan.
Eddy Coyle, een oudere tweederangsgangster wil breken met
zijn aktiviteiten. O m bij de politie op een goed blaadje te komen,
belooft hij ophelderingen over een gangsterbende. Maar vooraleer hij die kan geven, wordt die bende opgerold en gevat De bendeleider verdenkt Coyle ervan de politie te hebben getipt... De
BRT-mensen hebben in een begenadigd ogenblik een toe te juichen initiatief genomen: Iedereen weet dat het onze zeevisserij
niet voor de wind gaat In een totaalprogramma wordt geprobeerd
een beeld te brengen van de huidige situatie in die voor velen onbekende wereld waarin hard moet worden gebokst voor het bestaan (Vissen met hot tweede net, BRT 2).

Tl/-PROGR^MMKS
19.45 Mai-juin 40: relaas over een
bewogen lente. — 20.00 Nieuws.
- 20.30 Sam et Sally (teater). 22.25 Tennis (reportage). — 22.55
Nieuws.

^ ^
^ Ê
^ ^

^ ^
^K^
m ^

Zaterdag — Het is dan zover: een vloot van achttien binnenschepen gooit op het watervlak van Péronnes (in de
buurt van Doornik) de ankers los, wat de start betekent
van een tocht over de Schelde, het Albertkanaal en de
Maas, een symbolische tocht waarmee de 150-jarige onafhankelijkheid van België aan de man en vrouw moet worden gebracht
Wat wij over die 150 jaar onafhankelijkheid denken was in dit blad
al enkele keren onderwerp van artikels en zal het in de toekomst
wel meer zijn. (BRT -150 jaar België). — Achter de titel Het huis
in de Garibaldistraat, een Amerikaanse tv-film, gaat gewoon het
verhaal schuil over de ontvoering van de jodenvervolger Adolf
Eichmann door de Israëlische geheime dienst in 1960. (BRT).

BRT 1
13.30 Spmrtreportages (tennis en
wielrennen). — 18.30 Emilia (strip).
— 18.35 Drie kinderen en een
chimpansee (f). — 18.50 Klein,
klein kleutertje. — 19.05 Openbaar
kunstbezit — 19.45 Nieuws. —
20.10 Eddy Coyles vnenden (film).
— 21.50 Zomeragenda. - 22.10
Nieuws. — 22.25 Voetbal: België—
Roemenie.

BRT 2
20.10 Vissen met het tweede net
(totaalprogramma). — 21.40 Profiel
van een mens met hindernissen
(ontmoeting met J.P. Goetghebuer). — 22.10 Biljarten (reportage).

NED 1
18.50 Emilie (strip). - 18.59 Dirk
van Haveskerke (f). — 1955 De
langste dag (film). — 23.00 Gesprek met de minister-president —
23.45 Nieuws.

NED 2
^ ^
^ M
^ ^

Zondag — KRO (Ned. 1) draait het schitterend westernepos van John Ford De laatste der Cheyennes (Cheyenne Autumn, 1964), met Richard Widmark, Carroll Baker,
Karl Malden en Sal Mineo. In de herfst van 1878 besluiten
de overgebleven leden van de stam der Cheyennes te ontsnappen uit het reservaat waar ze van honger en uitputting dreigen uit
te sterven, en terug te keren naar hun oude woongebieden. Over
deze historische 2.500 km lange trek gaat deze film. — Na de film
komt de vredelievende slag Holland —België, een verzameling
openhartige gesprekken met mensen die hun buurland boven het
geboorteland verkozen. — Union der festen Hand (VPRO, Ned.
2) is een doku-drama naar de roman van Erik Reger over de strijd
tussen de industriebaronnen van het Ruhrgebied en de opstandige arbeiders in de tijd van de Weimar-republiek.

18.55 Nieuws. — 18.59 Het huis
aan de bosrand (f). — 20.00
Nieuws — 20.27 James Herriot (f).
— 2120 Minivoetbaishow. — 2220
Hier en nu. — 23.00 Kerkepad '80.
— 23.35 Nieuws.

RIB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 Le
francophonissime (spel). — 20.30
L'ceil des autres (rep>ortages). —
21.30 Le Dossier 51 (film). - 23.15
Nieuws

ARD
^ ^
^ Ê
^
j

Maandag — In het Georges Pompidou-complex in Parijs
loopt een merkwaardige tentoonstelling over kartografie,
het in kaart brengen van de wereld. BRT wijdt een reportage aan deze tentoonstelling: Beelden van de wereld. —
Het Oostfront wekt bij velen diverse beelden en gevoelens op.
NCRV start vanavond een 13-delige reeks dokumentaires over
de dramatische betrokkenheid van Rusland bij de Tweede Wereldooriog. (De vergeten oorlog, Ned. 1).

6

Dinsdag — Via de reeks films «USA-jaren 50» wil BRT 2
een beeld schetsen van Amerika in de jaren 50. In die
reeks komt vanavond de klassieker Tramlijn begeerte (A
Streetcar named Desire - z w . / w J op het scherm. Het is
een film van Elia Kazan (1951) met Marion Brando, Vivian Leigh,
Kim Hunter, Kari Maiden. Blanche, een neurotisch vrouwtje staat
op punt te trouwen met een kleurioze advokaat Onder druk van
haar onbehouwen maar realistische schoonbroer, die de hypokrisie en dubbelzinnigheid in haar leven aan de kaak stelt wordt zij
gek... — O p Ned. 1 begint een nieuwe familiereeks: De Sullivans.
Een Australische reeks rond de familie Sullivan tijdens de Tweede
Wereldooriog. (KRO).

«

Woensdag — Een week lang zullen de radio- en tv-programma's en de sportpagina's in de kranten gedomineerd
worden door de god voetbal. Vandaag starten immers de
finalewedstrijden voor de Europese beker voor landenteams. Vanavond komen aan de beurt: Tsjechoslovakije—WestDuitsland en Griekenland—Nederiand. Wie niet van voetbal
houdt wordt op BRT 1 getrakteerd op de middelmatige film Butterfield 8, een psychologisch liefdesdrama van Daniel Mann
(1960), waarvoor hij Elizabeth Taylor heeft weten te strikken.
Rondborstige Elizabeth speelt er de rol van Gloria, een hoer(tje)
dat per telefoon op «Butterfield 8» te bereiken is. Zij maakt kennis
met een jonge getrouwde man die niet veel heeft aan zijn huwelijk. Zij worden veriiefd op elkaar. Maar Gloria voelt dat haar verieden hun verhouding zal blijven storen... — De zogenaamde «krakers» hebben het woningprobleem in Nederiand in de internationale belangstelling gebracht De nieuwe daklozen (Veronica,
Ned. 2) is een dokumentaire over dat probleem, waarin vooral dan
de woningnood voor jongeren de aandacht krijgt

^ ^
^ ^
^^J

Donderdag — 2de voetbaldag: België—Engeland en
Spanje —Italië. — RTBF 1 gooit er een filmavond tegenaan: La part du feu is een psychologische milieuschets
van Etienne Périer (1977), met Michel Piccoli, Claudia Cardinale, Jacques Perrin, e.a Bob Hansen is een projektontwikkelaar die met het geld van zijn vrouw en via duistere kontrakten een
enorm concern heeft opgebouwd. Zijn huwelijk met Catherine
was aanvankelijk erg geslaagd. Maar ten gevolge van zijn drukke
zakenleven heeft hij zijn vrouw en zijn huwelijk verwaarioosd. O p
een dag vindt hij zijn vrouw in de armen van zijn jongere vennoot..
— Na de film volgt het 1 uur durend filmmagazine Le carrousel
aux images van Sélim Sasson. O p BRT 1 prezenteert Jo Röpcke
zijn filmmagazine Première.
Gh.H.

WIJ I t A

20.15 Geraubte Küsse (film). —
21.45 Staatshulp en konkurrentievervalsing (dok j . — 00.30 Nieuws.

A2
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws - 20.35 Le sexe et
le néant (f). — 21.35 Apostrophes.
- 22.55 Nieuws. - 23.05 Le testament d'Orphée (film).

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
- 20.30 Le nouveau vendredi (magazine). — 21.30 Gueule d'atmosphère (tv-film). — 2225 Nieuws.

BBC1
13.00 Cricket (reportage). - 18.40
Nieuws en regionale magazines. —
2120 Ripping yams (film). — 21.50
Points of view (tv-kritiek). — 2225
D-Day, the sixt of June (film). —
0.10 Regionale berichtgeving en
nieuws. — 0.45 Starsky & Hutch
(fj.

BBC 2
12.00 Playschool: tv-kleuterklas. 20.00 Vrijwilligers van de Spaanse
burgeroorlog vertellen. — 21.05
Robbie (Praatshow). — 21.35 Dance month (balleO. - 22.10 Sing
country. — 22.50 Thank you comrades (tv-spel). — 23.50 Newsnight
(aktualiteiO. — 0.030 Cncket Reportage). — 1.00 The Outer Limits
(SF-film).

— 18.30 Tennis (reportage). —
18.55 Nieuws. - 18.59JJ De Bom
v/h de kindervriend. — 19 25 Dick
Turpin (fJ. - 20.00 Nieuws. 20.27 Drie Is te veel en twee is te
weinig (f J. — 20.52 Een paarse taxi
(film) — 22.55 Achter het nieuws.
— 23.30 Nieuws.

19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 19.30 Nieuws - 19.55
Tu seras un homme mon fils (film).
— 21.55 150 jaar België (reportage). — 23.10 Nieuws

ARD
14.45 Gluckskinder (film). - 20.00
Nieuws. — 20.15 Musikladen extra
(pop-show). — 21.45 Nieuws. —
22.05 FDP-Parteitag (verslag). —
22.20 Der letzte RItt der Daltons
(western). — 23.55 Nieuws.

19.00 Nieuws. — 19.30 Flipperitugeln (jeugdfilm). — 20.15 Fanfan,
der Husar (film). - 21.50 De FDPpartijdag (reportage). — 22.05
Nieuws. - 22.10 Das aktuelle
Sport-Studio. — 2325 Der Kommissar (f). — 025 Nieuws.

ARD 3

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
Robert Mitchum en Peter Boyle in
EDDIE COYLE'S VRIENDEN, een
aantrekkelijke gangsterfilm van
Peter Yates (1973). Vrijdag BRT 1
om 20 u. 10.

ARD

20.00 Nieuws - 20.1 ï
sees (dok). - 21.05
(western). - 2235 h
22.40 Christ! liebe ist s
gieus programma).
Nieuws.

ITV

LUX.

ZDF

14.00 Nieuws en regionaal nieuws
— 14.30 For Maddie with love (fJ.
— 1525 Paardenrennen (reportage). — 16.50 Stars on Ice. - 18.45
Nieuws en regionaal magazine. —
19.30 De luchthaven van Gatwick
(dok). — 23.00 Nieuws en regk>naal nieuws. — 2325 Opinions Unlimited (paneldiskussie). — 0.05
Soap (fJ. — 0.35 The Flagrance of
Wild Rowers (film).

19.55 Nieuws. — 20.00 Les espions
en hélicoptère (film). — 21.35 Cinéselectton. — 22.05 Morocco (film).
— 23.50 Programma-overzicht

1525 Olivia Newton >
show). — 16.15 Mer
Sonntag (film). - 1715
17.17 Die Sport-Rep
18.30 Paradiese der Tiei
20.15 Oronya Oder die
Menschen (dok). — 21
— 21.15 Wer Anderen
grabt (tv-spel). - 222
nesse Intemational 198
Nieuws.

TF 1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.44 Mai^uin 40: relaas van een
tragische lente. - 20.00 Voetbal
(Beker van Franknjk). — 21.50 Ike
(fJ. — 22.20 Tennis (reportage).

20.00 Nieuws. — 20.35 Histoire de
voyous (fJ. — 22.10 Variété
(Thienv Le Luron). - 23.05 Les
dbmets de laventure (dokJ. —
23.35 Nieuws.

18.10 Sumatra: de orang-oetans
(reportage). — 19.45 Dierenmagazine. — 19.55 Nieuws. — 20.00
Dossier danger immédiat — 21.00
Le seigneur de la guerre (film).

12.00 Faire le point (
13.00 Nieuws. - 15.201
(film). - 19.30 Nieuws
Chantez Francais (Het F
- 21 25 Les rebelles <
23.00 Nieuws en laatsl
richten.

20.00 Nieuws. — 2.15 Montepulciano 1979 (muzikaal dagboek). —
21.15 Hort Britanien (dokJ. 22.10 Experimente.

20.15 Der Alte (f). - 21.15 Ein
Abend mit Juliet Prowse (show).
— 22.00 Heute-Joumal. - 2220
Sport am Freitag. — 2320 Stoppt
die Todesfahrt der U-Bahn 123
(film). — 0.55 Nieuws.

LUX.

15.30 Nieuws. - 15.3E
wolven huilen (dok) —
Parnell en zijn big ban(
IJsbreker (dok). — 17
(reportage). — 17.30 He
val magazine. — 18 00 S
1. - 18.30 Emilie - U
nen(dok.). - 1920 Stui
— 20 30 Humanistisch v
20.35 Nieuws.-2040/
mily (f). - 21.15 H.J.
ontmoet., prof. ir Carel \
22.10 Union der festen
film). — 23.40 Nieuws

RTB 1
ZDF

A2

20.00 Nieuws. — 20.15 Trautes
Heim (dokJ. — 21.00 Momente. —
21.15 (3ott und die Welt - 21.45
Argemisse. — 22.00 Roots (f). —
23.45 Nieuws.

1700 David heeft de r
gen'(bijbelopera) — 19
- 19.05 De laatste der (
(western). - 21.25 He
gié (vanètè). — 22 55 L
kaar (gesprek). — 23.(

NED. 2

RTB 1

ZDF

D3

NED. 1

BRT 1
14.00 Tennis 0-eportage). — 14.30
150 jaar België (reportage). —
16.30 Sportreportages. — 18.50
Emilie (strips). — 18.55 Dit leuke
land. — 19.45 Nieuws — 20.10 De
dokter heeft het druk (f J. — 20.35
Het huis in Garibaldistraat (weekendfilm). — 22.15 Internationaal
toernooi biljarten per ploeg (reportage). — 23.00 Nieuws

NED. 1

D 3

19.00 Rockpalast — 1
im Westen. — 19.55
nieuws — 20.00 Nieuv
Astronomie ohne Fe
21.00 Auslandsstudio.
Kontaktmagazine. — 2
des Auslands (show).

LUX.

FR. 3
20.00 Les jeux de 20 heures (speO.
— 20.30 Grace a la musique (Vivaldi). - 22.30 Nieuwa - 22.50 Hollywood-USA (reportage).

19.30 Kupka (portret \
tiesO. — 20.00 La pe
dans la prairie (f). — 21
re pas (tv-film).

F1

BBC 1
14.30 Sportnamiddag. — 1950
Cutters Trail (filnrO. - 2125 Val
Doonican show. — 0.00 Saturday
night at the mill (praatshow).

19.25 Magazine over
20.00 Nieuws. - 20.:
Frangois, Paul et les a
- 22.25 Koncert (^
23.00 Tennis (reportag
Nieuws.

15.30 Nieuvire. — 15.32 Avro's kinderfilmfestival. — 18.50 Emilie
(stnps). - 18.55 Nieuws. — 18.59
Wollies wereld (kinderprogramma). — 19.05 Een kind is ook een
mens, als je dat soms nog niet
dacht (kabareO. — 1925 Sari Martin (show). — 19.50 De ABB-show.
- 21,37 Nieuws. - 21.55 Het lot
van een mens (film). — 23.35 Slotmeditatie. — 23.50 Nieuws.

15.45 The Bishop's Wife (film). 17.30 Oicket 0-eportage). - 2125
llkley Seminar. — 22.15 The Levin
interviews. — 22/45 The Indians
are still far away (film). — 020
Nieuws — 0.35 Cricket (reportage). — 1.05 42nd Street (musicaD.

A2

NED. 2

ITV

F3

14.30 België 150 jaar (reportage).

13.30 Sportmiddag. — 22.45 Tales
of the unexpected (sterke vertialen). — 23.15 Regionaal nieuws. —
2320 The Banry Westwood Talkabout (variété). — 020 (uterine
Valente in koncert

18.40 De vallei van
(dok). - 20.00 Mistet
20.30 La chambre du n
21.25 Nieuws - 21.4<
F 3 — 22.35 Tempête
ton (film).

BBC 2

BBC 1

Zondag

[

20.00 Nieuws. - 20.35
— 21.30 Document i
(dokJ. - 22.25 De ki
Magritte (dokJ. - 2Z5
te Versailles - 23.25

8 JUNI

BRT
110O Konfrontatie Cdebat). —
12.00 Nieuws (voor gehoorgestoorden). — 14.00 Sesamstraat
(f J. — 14.25 Tennis (reportage). —
18.15 Jonger dan je denkt: waar is
de tijd? - 18.45 Emilie (strip). —
18.50 De Middellandse Zee (dok.).
- 1945 Nieuws. — 20.00 Sportweekend — 20.30 De Paradijsvogels (f). — 21.20 Mezza Musica. —
2220 Nieuws

1425 Huisraad in Engel
eeuwen heen. (dok)
Nieuws. — 14.55 The
(film).- 18.00 De F
Gent (reportage). — 1
dogs the Woodhous
21.05 Buona Sera, Mr
(film). - 23.20 Nieuw
Heart of the matter (al
0.05 SF-auteurs vertel

BBC 2

14.55 Cricket (reportaj
Nieuws - 20.15 Lai
earth (fJ.-21.05 Nieu
Romeo and Juliet (ball
Boekenmagazine — 2
(film).

5 JUNI 1980

TI/-PROGR^MfYlKS

d heeft de reus verslaspera). — 19.00 Nieuws.
e laatste der Cheyennes
- 21.25 Holland-Bel0. — 2255 Leven bij elirelO. — 23.05 Nieuws.

ws. - 15.35 Waar de
len(dol<). - 16.00 Jack
zijn big band. — 16.25
Cdok.). - 17.05 Tennis
). - 17.30 Holland Festiie. — 18.00 Studio sport
Emilie. - 18.35 Afrika— 19.20 Studio sport 2.
jmanistisch verbond. —
A/s. — 20.40 All in the fa- 21.15 H.J.A. Hofland
)rof. ir. Carel Weeber. —
n der festen Hand CtvJ.40 Nieuws.

e Ie point (debaO. —
ws. — 15.20 Fra Daviolo
19.30 Nieuws. - 19.55
'an^ais (Het Franse lied),
.es rebelles (tv-film). —
iws en laatste sportbe-

iws. — 20.15 ChimpanO. — 21.05 Cowboy
— 22.35 Nieuws. —
sti liebe ist starker (reliogramma). — 23.35

ITV

BRT 2

13.00 Weekend world (achter het
nieuws). — 15.20 Gigi (film). —
17.30 The secret valley (natuurdokJ. — 17.55 Regionaal nieuws.
- 19.00 Nieuws. - 19.15 The
Christians (dokJ. — 22.45 Australian Royal Ck)mmand Performance.
- 23.00 Nieuws. - 23.15 Kultureel magazine. — 0.20 Between
friends, (fJ.

2015 Hamlet komt op O^ortfilm). —
20.20 Voetbal: Griekenland —Nederiand. — 22.15 Muzieksien: «De
Schuur».

Maandag
BRT
18.30 Emilie (strip). - 18.35 De terugkeer naar de apenplaneet (f J.
— 19.00 Uit het leven van een
toondichter (dokJ. — 19.30 Kijk uit
- 19.45 Nieuws. - 20.15 The Pasadena Roof Orchestra (dok). —
20.30 Beelden van de wereld. —
22.00 Penmarric (fJ. 22.55
Nieuws.

NED 1
18.50 Emilie (strip). 18.55
Nieuws. — 18.59 Wollie's wereld
(fJ. — 19.05 Alle vogels vliegen
(musical). — 20.10 De grootmeester (tv-film). — 21.37 Nieuws. —
21.55 De vergeten ooriog (dokJ. —
22.50 Dr. C. Rijnsdorp over: lage
zon, lange schaduwen. — 23.05
Nieuws.

NED 2
ia Newton John (pop16.15 Menschen am
ilm). — 17.15 Nieuws. —
! Sport-Reportage. —
diese der Tiere (dok J. —
lya Oder: die Würde des
(dokJ. - 21.00 Nieuws,
l/er Anderen eine Grube
ipel). - 2225 Prix Jeumational 1980. - 23.10

kpalast — 19.45 Sport
n. — 19.55 Regionaal
20.00 Nieuvvrs. - 20.15
e ohne Femrohr. —
slandsstudio. — 21.45
igazine. — 22.30 Humor
nds (show).

ika (portret van een ar20.00 La petite maison
lirie (fJ. - 21.00 Ne pleu-film).

gazine over dieren. —
uws. - 20.30 Vincent
Paul et lea autres (film).
Koncert (Mozart). —
nis (reportage). — 23.30

jws. - 20.35 Hunter (fJ.
Document de creation
22.25 De kinderen van
dokJ. - 2Z50 Louis XIV
les. - 23.25 Nieuws.

' vallei van de poema
20.00 Mister Magoo. —
:hambre du roi (retro). —
uws. — 21.40 L'lnvité de
!.35 Tempète è Washing-

iraad in Engeland door de
heen. (dokJ. - 14.50
- 14.55 The way ahead
18.00 De Roraliën van
ortage). — 18.35 Training
I Woodhouse way. —
)na Sera, Mrs. (Dampbell
23.20 Nieuws. - 23.35
he matter (aktualiteiO. —
uteurs vertellen.

;ket (reportage). — 19.45
— 20.15 Last place on
-21.05 Nieuws. -21.10
ld Juliet (ballet). - 23.10
agazine. — 23.45 Mahler

18.55 Nieuws. — 18.59 Alleen op
de wereld (fJ. - 19.25 Mork en
Mindy (fJ. — 20.00 Nieuws. —
20.27 De macht van voetbal (dokJ.
— 21.45 Frans op z'n Brusse. —
21.50 Kaz (fJ. - 22.40 Televizier
magazine. — 23.25 Nieuws.

RTB
20.00 De tous les peuples de la
Gaule... (humor). — 20.30 Images
du monde (reportage). — 23.20
Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Das Krankenhaus am Rande der Stadt (fJ.
- 21.15 Kontraste. - 21.45 New
York. New Yori< (Info). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Züchte Raben (film). — 0.45 Nieuws.

Vivian Leigh en Marlon Brando in
TRAMLIJN BEGEERTE, een Amerikaanse film van Ella Kazan
(1951). Dinsdag BRT 2 om 21 u. 25.

F 3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Peau d'Espion (film). —
22.00 Nieuws.

BBC 1
14.45 Nieuws. — 18.40 Nieuws en
regionale magazines. — 21.10 Panorama (aktualiteit). — 22.00
Nieuws. - 2225 The train (film). 0.37 Bellamy's Europe (dokJ.

BBC 2
20.00 Six english towns (dok). —
20.30 Nieuws. - 20.45 CSesprekken met bekende personen. —
2225 Brass Tacks (diskussie). —
23.15 Cricket (reportage). — 23.45
Newsnight (aktualiteiten).

ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 1525 Promise him anything (tvfilm). — 17.15 Filmmagazine. —
18.45 Nieuws en regionaal magazine. — 20.00 Lingakinga Max
(show). — 21.30 World in actton
(aktualiteit). — 23.00 Nieuws en regionaal nieuws. — 23.30 First Editton (kunstrvibriek).
— 0.15
S.WAT.: Strike Force (fJ.

Dinsdag

ZDF
20.15 Wie gefahrlich ist die Gefahr? (Info). - 21.00 Nieuws. 2120 Eine Liebeserklarung (tvspel). — 23.05 De 868te Duitse Katollekendag in Berlijn (dokJ. —
23.35 Nieuws.

D 3
19.00 Wie aus der France die Norway würde. — 19.45 Regtonaal
nieuws. — 20.00 Nieuws. — 20.15
Lore Lorentz: mein programm. —
21.45 Der König von Marvin (film).
— 2325 Nieuws.

LUX.
19.45 Magazine over dieren. —
20.00 Marilyn Monroe (portreO. —
21.00 La salamandre d'or (film).

F 1
13.00 Nieuws. — 13.53 Variété (Gilles VigneaulO. — 14.08 Honni soit
qui mal y pense (film). — 16.12 La
vie a trois êges. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Mai-juin
40: Relaas van een bewogen lente.
— 20.00 Nieuws. — 20.30 Ce soir...
Versailles. — 22.00 Les nouvelles
de l'histoire. — 23.00 Nieuws.

A 2
20.00 Nieuws. — 20.30 Question
de temps (aktualiteit). — 23.30
Nieuws.

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN
INLICHTINGEN
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TEL 0 5 0 3 1 8 0 7 1

BRT 1
18.30 Emilie (strip). - 18.35 Fitopat
en Ppatafil (strip). — 18.40 Sesamstraat — 19.05 Gastprogramma
(Het Humanistisch Verbond) —
19.45 Nieuws. - 20.10 Hitring
(show). — 21.05 Spel zonder grenzen (met De Haan-Wenduine). —
2220 Jij of wij? 0<wis). - 22.50
Nieuws.

BRT 2
20.10 Sporttribune. - 20.40 De Paradijsvogels (fJ. — 2125 Tramlijn
begeerte (film).

NED. 1
18.50 Emilie (strip). 18.55
Nieuws. — 18.59 Ronduit — 19.30
Een dag uit het leven van Iwan Denisowitsj (tv-film). — 21.10 Bedankt I (reportage). — 21.35 Tenslotte. — 21.55 Den Haag vandaag.
- 2210 Holland festival 1980 (reportage). — 22.55 Studio sport —
23.20 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Cijfers en
letters (spel). — 19.25 De verioren
eilanden (fJ. — 20.00 Nieuws. —
2027 De Sullivans (fJ. - 2120
Brandpunt — 21.55 Leven op aarde (dok.). — 22.50 Heel de mens
(info). — 23.20 Nieuws.

— 21.00 Aktualiteitenprogramma.
— 22.20 Detektiv Rockford: Anruf
genügt (fJ. — 23.05 Tagesthemen.
— 23.35 Zizi Jeanmaire (show). —
025 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Cowboy
mit 300 PS (tv-film). - 21.00 Heute-Journal. — 2120 SPD-partijdag
(reportage). — 21.50 Cowboys der
Landstrasse (reportage). — 22.35
Lissy (film). — 0.00 Nieuws.

D 3
21.45 Schauplatz (VWeoreportage). — 22.30 H.LA. - Angeborene
Gesundheit? (info). 23.15
Nieuws.

LUX
19.45 Magazine over dieren. —
20.00 La brigade du tigre (fJ. —
21.00 La chatte sur un toit brülant
(film).

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Mai-juin 40: Relaas van een
bewogen lente. — 20.30 Variété.
— 21.30 Wat is ouder worden?
(dokJ. — 22.30 Robert Fressoz,
P.D.G. van «Le canard enchainé»
(gesprek). — 23.30 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.40 Le cinquième offensive (film). — 23.30
Nieuwa

F3

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Telespiele.

BRT 1

10.00 Schooltelevisie. — 15.30
Majade bij (f). - 15.55 KROs wereldcircus. — 16.45 De Boris en
Bram show. — 17.35 Toeristische
tips. — 17.40 Voetbal: Tsjechoslovakije-West-Duitsland. - 19.35
Socutera. — 19.41 Politieke partijen: D'66. — 20.00 Nieuws. - 2027
Voetbal: Griekenland —Nederiand.
— 22.20 Den Haag vandaag. —
22.40 Nieuwa - 22.45 Studio
sport — 23.05 Einde van de uitzending^

17.35 Voetbal (Belgiè-Engeland).
— 19.30 Emilie (strip). — 19.45
Nieuws - 20.10 Relaties (f). —
21.00 Panorama. — 21.50 Zola, het
menselijk geweten (f). — 22.45
Première.

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Het paard
van Troje. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Socutera. — 20.32 Ck)untdown (pop). — 21.10 Thrillseekers
(dokJ. - 21.35 A man called Sloane (f.). — 2225 De nieuwe daktozen. — 23.02 Teleac (Mikroprocessors II). — 23.37 Nieuws.

RTB 1
17.00 Feu vert — 20.00 Geschiedenis en legende over Paaseiland
(dok.). — 21.20 La magouille (teater). - 23.10 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Zimmer mit
Bliek aufs Mer (tv-spel). — 21.45
Bilder aus der Wissenschaft (info).
— 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Voetbal (reportage). 0.00
Nieuws.

ZDF

BRT 1
15.15 Tip-top. - 17.00 Voetbal:
Tsjechoslo vaki je—West-Duitsland. — 19.30 Emilie (strip). 19.45 Nieuws. - 20.15 Mork en
Mindy (fJ. - 20.40 Butterfield 8
(film) - 22.25 Nieuws.

18.55 Nieuws - 18.59 Woody
Woodpecker (f). - 19.06 De Hulk
(f). - 20.00 Nieuws - 2027 Ik
Claudius (O. - 22.10 Aktua TV. 23.00 Nieuws.

RTB 1
20.15 La part du feu (film). - 21.55
Le carrousel aux images.

ARD
21.45 Café in Takt (variété). —
22.30 Taghesthemen. — 23.00 Erlich, Warht am Langsten (teater).

ZDF
19.30 Der grosse Preis (spel). —
20.50 Die grosse Hilfe. — 21.00
Heute-Joumal. — 2120 Kennzeichen D. — 22.05 Voetbal (reportage). - 23.35 Nieuws.

LUX.
19.45 Magazine voor dieren. —
20.00 Les années en bref (O. —
21.00 Cabaret (film).

LUX.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Mai-juin 40: Relaas van een
bewogen lente. — 20.00 Nieuwa
— 20.30 Kick (f). - 21.30 Aktualiteitenmagazine. — 22.30 Pleins
feux (magazine). — 23.15 Nieuwa

19.45 Mai-Juin 40: Relaas van een
bewogen lente. — 20.00 Nieuws.
— 20.35 L'épreuve (tv-spel). —
22.10 Literair magazine.

Woensdag

NED. 2

20.00 Nieuws — 20.15 Mittwochs
in... — 21.45 Momente. — 22.00
Brandschutz. - 22.05 Filmtip. —
22.10 Raubfischer in Alaska (film).
— 0.00 Nieuws

10.35 Out of the past (SF-f). —
11.00 Merry go round. — 18.40
Nieuws en regk^nale magazines. —
19.55 The wonderful world of Walt
Disney (dok). — 23.45 Platform
one (diskussie). 8 0.15 Voor amateur-astrotogen. — 0.35 Nieuvw.

14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
- 14.30 Crown Court (f). - 1525
The CoWitz Story (film). - 17.15
Popmagazine. — 18.45 Nieuvire en
regionaal magazine. — 20.00 Emmerdale Farm (f). — 23.00 Nieuvi/&
— 23.30 Film. - 0.30 (Country &
westemmuziek.

NED. 1
• 17.40 Voetbal (België—Engeland).
— 20.00 Nieuws. - 2027 Voetbal
(Spanje—Italië). — 2220 Den
Haag vandaag. — 22.40 Nieuws

D 3

F1

ITV

20.10 Korte film. - 2020 Voetbal:
eindronde EK in Italië (reportage).

19.45 Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuwa - 20.15 Hester Street
(film). — 21.45 Heilpraktiker (reportage). - 22.30 Medienpolitik. —
23.15 Nieuwa

BBC 1

19.40 Carry on (dokJ. - 2020
Nieuws. — 20.30 Koncerten (barok- en renaissancemuziek). —
21.00 De werekl van de rechtbanken (f). - 2125 The Philpott File
(dok. over multinationals). — 2225
The enigma files (f). — 23.15 O i cket (reportage). — 23.45 Newsnight (aktualiteiO. - 0.30 The OW
Grey Whistle Test (show).

BRT 2

16.15 Trickbonbons — 19.00
Nieuws. — 19.30 Gegen den Wind
(film). — 2120 Plezierige dingen uit
het mooie Wenen (reportage). —
22.25 Jesus Christus, Wahrer Gott
und Wahrer Mensch (reportage).
— 23.10 Emigranten (tv-spel). —
0.55 Nieuws.

19.45 Magazine over dieren. —
20.00 Hit-parade. - 21.00 Une
maison dans l'ouest (tv-film).

RTB
19.30 Nieuws. — 19.55 Histoires insolites (tv-film). — 20.55 Tekenfilm.
— 21;05 Jeux sens frontières. —
22.25 Nieuws.

NED 1

19.10 Nieuws. - 1920 Regionaal
nieuws en magazine. — 20.00 Les
jeux de 20 heures (spel). — 20.30
La bataille de Marathon (film). —
21.55 Nieuws.

BBC 2

Donderdag

A2
20.00 Nieuws — 20.35 Palmares
80 (variété). — 21.50 Wetenschappjelijk magazine. — 22.50 Ed Emshwiller (portreü. — 23.15 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 L'Américain (film). —
21 50 Nieuws.

BBC 1
14.15 Nieuws. — 18.40 Nieuws en regionale magazines. — 19.40 C^rry on
(dok). - 22.00 Labour-Kongres —
22.10 Nieuws. - 22.35 Uncle Sams
Backyard (dok). - 23.05 Voetbal.
(Tsjechoslovakije—West-Duitsland).
- 0.10 Target (O. - 0.55 Nieuws.

D3

F1

A2
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuwa - 2025 Voetbal. 2220 Figaro-ci, Figaro-Ia (portreO.
— 22.50 Oiefs d'ceuvre en peril
(Le decor dans la ville). — 2320
Nieuws.

FR 3
18.30 Jeugdprogramma — 20.30 3
questkjns sur la 3. — 20.35 Le dernier des géants (western). — 22.05
Nieuws.

BBC 1
14.15 Nieuwa - 19.45 Milieubeheer in de toekomst (dokJ. —
20.10 Popshow. - 20.50 Mike Yarwood Christmas show. — 21.30
That's life (reportage). — 22.00
Nieuwa - 2225 Square Mile of
Murder (fJ. - 23.15 EK-Voetbal
(België —Groot-Bnttannië). — 0.15
(Question time (diskussie). — 1.05
Nieuws.

BBC 2
BBC 2
14.50 Circket (reportage). - 20.20
Nieuws. — 20.30 Masterclass-Markova (dans). — i l .10 Games of love and
loneliness (tv-film) - 23.05 Cricket
(reportage). — 23.35 Labour-Kongres. — 23.45 Newsnight (aktualiteiO.

ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuws. —
15.00 Live form Liverpool. — 19.45
Nieuws en regionaal magazine. —
20.50 The Wind and the Lion (film). —
23.10 Nieuws en regionaal nieuv»«. —
23.40 Shelley (f). - 0.55 The Bank (O.

15.00 Tennis (reportage). — 18.40
Regionale magazines. — 19.45
Newsweek (weekoverZtehO. —
21.10 The Arts (>Dunsel of Great
Bntain (dokJ. — 23,45 Newsnight
(aktualiteiO.

ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuwa
— i 6.45 Vedetten uit de jaren dertig en veertig vertellen. — 17.45
Turnkampioenschappen (reportage). — 18.45 Nieuws en regionaal
magazine. — 22.30 The Mallens
(historische serie. — 23.30 Nieuws
en regionaal nieuws. — 0.30 Man in
the Middle (fJ.
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Niet alleen lichtvoetige venen
door te bewijzen dat hij nog genoeg geestelijke veerkracht overhield om kreatief te blijven. Van
dan af zal hij aantonen hoeveel
braakliggende terreinen er op kultureel vlak nog wel waren. Peleman werd dan ook weer bekend
als organizator en inspiratorische
kracht van heelwat manifestaties,
die hij vaak uit het vergeetboek
haakJe, maar die hij meteen optilde
uit de zuiver «folkloristische»
sfeer. Stijl was en is voor hem inv
mers een wezenlijke faktori

Wie beweert dat de literatuur in
onze vertechniste, vergader2iel<e
maatschappij alle funktionaliteit
verloren heeft zal dit jaar zijn teorieën wel moeten aanpassen.
Dankzij het Gezelle-, Rodenbachen... Pelemanjaar kunnen wij anderhalve eeuw nefaste nationale
geschiedenis vergeten, om ze positief om te buigen in het teken van
150 jaar Vlaams-kulturele ontvoogdingsstrijd.
Nu ik Bert Peleman zo'n twaalftal
jaren systematisch probeer te volgen en een heleboel van zijn vrienden leerde kennen, blijkt hij inderdaad Iemand te zijn die vele vraagtekens oproept Deze «vriendelijke, ietwat nerveuze man met een
verzorgd uiterlijk en een vlotte
taal. Deze man van projekten en
organizatie en bovenal deze overtuigde en bezielde Vlaming» (zoals
Dammes burgemeester Daniël
Coens hem in het hulde-album typeert) is al vaak het onderwerp
geweest van een controverse, die
niet het minst is toe te schrijven
aan zijn dubbele persoonlijkheid
die zich in zijn initialen reeds verraadt als de «bipolaire* Bert Peleman.
Centraal diskussiepunt hierbij blijft
steeds: «Hoe slaagt die Peleman
er voortdurend in zo'n diverse aktiviteit te blijven ontpkxjien, waarbij hij steeds een aantal personaliteiten rond zich weet te verenigen? Dit laatste uiteraard tot orv
genoegen van die het hem benijden.
Ik zou dan ook in het korte bestek
willen trachten een tipje van die
sluier op te lichten.
Door een jarenlang geïsoleerd
verwijlen aan de boorden van de
«koele meren des doods» is de als
«barokke barbaar» begonnen
dichter o.m. door Mamix Gijsen
geestdriftig begroet, zich intenser
en krampachtiger gaan vastklanrv
pen aan het leven dat een «Trouweloze Wereld» hem wou ontnemen. Eenmaal de beklemmende
staven van zijn kluis zacht vergleden tot «witte bloesemtwijgen» is
hij bevrijd van verbittering en
wraakgevoelens een nieuw bestaan beginnen te leiden, waarin
hij morele weerwraak zou nemen

Het 14de VTV-salon van de
Vlaamse Humor (1981) is in aantocht Tentoonstellingen te Antwerpen (opening op zaterdag,
3 januari). Gent Brugge, Brussel,
enz. De cartoons moeten aan

Vlaams

humorsalon
op komst
volgende voorwaarden voldoen:
formaat: niet te klein, niet te groot;
er mag geen tekst op voorkomen,
de cartoons moeten voor zichzelf
spreken.
De cartoons moeten behooriijk
verpakt zijn, niet opgerold, klaar
om op te hangen en voorzien, op
de rugzijde, van naam, eventueel
schuilnaam, adres en titel van het
blad waaraan men meewerkt Het
aantal inzendingen is onbeperkt
maar worden vóór 15 december
verwacht in het VTB-bondsge-

WIJ 14/6

Dichter
Bert Peleman 65
Nadat op 17 april jl. in het Antwerps Osterriethhuis naar
aanleiding van de 65« verjaardag van de dichter Bert Peleman (Puurs. "13 april 1915) een nterkwaardige hulderedo
werd uitgesproken door dr. H.C. Cyriel Coupé (Anton van
Wilderode), vond op 19 jl. een tweede huldebetoon plaats op
de Antwerpse Zeescoutsbasis, rechtstreeks gelegen aan de
oever van de Schelde.
Hier was het de beurt aan de jonge licentiaat in Germaanse
Filologie Gust Wittebols die, enkele jaren geleden, aan de
Leuvense Alma Mater zijn eindstudie maakte over het letterkundige werk van Bert Peleman, aéhteraf de onlangs bij
Orion verschenen Verzamelde Gedichten samenstelde en
hetzelfde deed voor het eveneens zojuist verschenen huidealbum Bert Peleman: 65.
Hieronder publiceren we fragmenten uit de tekst van de op
de Zeescoutsbasis gehouden feestrede.
VHal Peettra

kend passiespel van Mariekerke,
«Kristus aan de Schelde», behoort
tot het beste van de vele volkstoneelstukken die Bert Peleman
schreef.
Voor Reinaert ontwierp hij in de
Mercatorstede Rupelmonde een
gedroomd Malpertuus, waar nu
nog geregeld fervente vossejagers vergaderen in het unieke kader van de eeuwenoude Reinaertzolder. In de schaduw van dit Reinaerdiaans Mekka ligt in een oaze
van rust lis en riet aan de Schelde
zijn woonark gemeerd, als een
soort refugium, ver van alle drukte.
Hier komt de gevoelsmens Peleman, die de meesten omwille van
de eerder vernoemde nevenaktiviteiten te weinig kennen, pas tot
zijn volle recht Denken we
slechts, als een verlengstuk van
zijn aangrijpende gevangenisbundel «Bij zandloper en zeis» aan zijn
verdere na-oorlogse
bundels
«Denkgebeden van de man Job»,
«De woonark», ingeleid door René
Verbeeck en vooral zijn laatste
bundel «Van vuur tot ijs» ingeleid
door Anton Van Wilderode, alle
geschreven in de stiKe van zijn
woonark aan de Schetóe.

De grote vier
De traditionele muzen ruimden t}ij
hem de plaats voor: Mercator, de
Schelde, Tijl en Reinaert Zij werden zijn onafscheidelijke reisgezelten waarmee hij haast gans Europa en Amerika afreisde om via
lezingen onze eigen identiteit in
het buitenland bekend te maken
en in eigen midden te komen tot
een popularizering van ons kultureel erfgoed. Dit laatste doel wist
hij ook uitstekend gestalte te geven in de jammeriijk ter ziele gegane reeks meertalige kijk- en leesboeken Flandria lllustrata, die gelukkig in dezelfde geest verdergezet wordt in het Orteliusfonds van
de uitgeverij M.I.M. (de meertalige
Misverstand
zojuist verschenen Gezelle-bloemlezing is hier van het beste voorHet droevige misverstand blijft
beeld). Deze taak van kultureel evenwel dat èl te velen Bert Peleambassadeur heeft hij steeds op man blijven vereenzelvigen met
zich genomen met de hem eigen een aantal, hoewel meer dan eens
Uilensplegeliaanse schalksheid en erg geestig geschreven «lichtvoejovialiteit die hem zo typeren. Tijl tige» verzen. Net zoals bij Gezelle,
heeft hij niet alleen teruggeschon- nu en dan een even geroemd geleken aan zijn geboortestad Dam- genheidsdichter, zijn mee- en teme, waardoor de «felle met den ro- gentij op de «Stroom van Vreugde
den beerde» weer alleenheerser en Verdriet» pas duidelijk af te lewerd in het Soete Lant van Waas. zen uit zijn onlangs gebundelde
Bovendien ondernam hij een ware verzen die van bruisend vitalisme
kruistocht voor Tijls herwaarde- in «Variante voor Harp» geleidelijk
ring in de zin zoals Charies De overvloeien naar een ode aan de
(iioster hem had getypeerd als liefde en een gelovige aanvaardi«Eeuwige Schalk en Vrijheids- ging van lijden en dood in «Van
held». Als dank voor al die moeite vuur tot ijs.» Voor allen die Peleinspireerde Uilenspiegel hem niet man eenzijdig zijn blijven belichten
alleen talrijke gedichten, maar ook als de dichter van «Kantiek» en
heelwat liederteksten in het lichte- «Boerenbruiloft» kan ik de lektuur
re genre.
van deze laatste bundel, verscheOm evenmin zijn vorig jaar speci- nen in de reeks «De gulden veder»
aal voor Damme geschreven van de uitgeverij Orion te Brugge,
openluchtspel «Tijl Uilenspiegel of alleen maar warm aanbevelen.
de man met de uil en de spiegel» Want ook dit is een aspekt van de
te vergeten, een veelkleurig open- veelzijdige Bert Peleman.
Uc. Gust Wittabol*
luchtspel dat, samen met zijn be-

Europalio '80 stalt Nederlanden uit
bouw, St-Jakobsmarkt 45, 2000
Antwerpen, of vóór 10 december
in een van de 20 andere VTB-kantoren.
In het kader van de Belgische Europalia 1980 staat een hele lijst
tentoonstellingen klaar, die deze
zomer en in het najaar zullen gehouden worden. Het is niet de bedoeling, een historisch overzicht
te geven van de ontwikkeling in
de beeldende kunst in beide landen, dan wel om de aandacht te
vestigen op bewegingen die gemeenschappelijke
kenmerken
vertoonden in een en dezelfde
periode.

Cobra
Een eerste groep is uiteraard de
«Cobra»-beweging, waarover wij
het vorige week al hadden in deze
rubriek. We kunnen dus gerust
verwijzen naar dit artikel van kdlega Sw. Er zullen werken tentoongesteld worden van K. Appel,
C^nstantse en (Domeille voor Nederiand en van Alechinsky, C. Dotremont en Balthazar voor België.

Hessehuls
Dan is het de beurt aan het zgn.
«Hessehuis» met de «Groep 58»,
die van de zolder van het Hessehuis in de periode van 1958 tot
1962 een internationaal trefpunt
maakte van avant-garde-kunst Er
werd geen «doktrine» noch een
manifest geproklameerd. De kunstenaars wilden gewoon een goede mogelijkheid hebben om hun
werk te laten zien. Onder de gemene noemer avant-garde van
toen zijn er de strekkingen geweest als de informele kunst de
lyrisch-abstrakte of geometrische
en neo-plasticistische kunst Van
«Groep 58» worden werken geëxposeerd van P. Bury, Vik Gentils,
W. Leblanc, Paul Van Hoeydonck
en J. Verheyen. Nedertand wordt
vertegenwoordigd door de «Informele Groep» die in 1960, naar
Duits voortjeeld de benaming
«Nulgroep» aannam. Ze bracht
monokromie, dripping, arte povere
enz. Er zal werk te zien zijn van Armado, H. Peetere en J J. Schoorv
hoven.

De nieuwe visie
Vervolgens komen de schikJers
van «De nieuwe visie» aan de
beurt: Roger Raveel, Raoul De
Keyser en Reubier Lucassen
(Ned J. Dit trio beschilderde op last
van graaf de Kerchove de Denterghem de keklergangen van zijn
kasteel. Deze vier mengden abstrakte en realistische vormen
door elkaar en namen afstand van
elke doktrinaire stijl.
De konstruktivisten
De «Konstruktivisten» zijn de volgende groep, die hoofdzakelijk
een algemene aanduiding bracht
van de geometrisch-abstrakte
kunst Een gesloten groep is deze
«groep» evenmin geweest (wat
niet zo verwonderiijk is in een periode van neo-anarchisme», klassenloze maatschappij e.d.mJ. Marthe Wéry, Bram Bogart, Jo Delahut Dan Van Severen, Guy Vandenbranden en Marcel Verstookt
vormen de eigen bijdrage, uit Nederiand komen Bob Bonins, Ad
Dekkers, Peter Struycken en Karel Visser.

Fluxus Events
Een vijfde groep is de «Fluxus
Events» een radikale poging om
de grenzen tussen kunsten en
werkelijkheid op te heffen. De
kunstenaar moet van zijn troon afdalen en op straat komen, zoals
jongeren uit deze Fluxus-stroming
deden te Amsterdam, Antwerpen
en Brussel. België is vertegenwoordigd door Mass Moving en
Panamarenko; Robert Jasper
Groot Wim Schippers en Willem
De Ridder, vertegenwoordigen
Nederiand.
Gelijk welk gebaar of houding kan
tot kunst verheven worden, dat is
de geloofsijelijdenis van de activity en konceptuele kunst hier
vertegenwoordigd door Marcel
Groothaers, Jacques Chariier en
PanamarenkoAls hekkesluiter krijgen we een
aspekt van de aktuele kunst nl.
«Visuele en konkrete poëzie» van
Pol De Vree. (BC)
Oeza tentoonstelling duurt van 20 juni tot
10 augustus, dagelijks van 10 tol 18 uur,
maandags geslotea Rondleidingen zijn
vooralen, tel. 02-513.2ZtO.
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Russen lezen meer
en meer Vlaams
Het kan verrassend klinken, maar
in de Sovjetunie bestaat een levendige belangstelling voor de
Vlaamse literatuur. Dat blijkt uit
het artikel De Zuidnedeiiandse literatuur in Rusland, verschenen in
het april/mei-nummer van O N S
ERFDEEL, algemeen-Nederlands
tweemaandelijks kultureel tijdschrift. De auteur, dr. Carolina de
Maegd-Soëp, brengt het relaas
van een complexe en haast onuitputtelijke zoektocht naar de verspreiding van de Vlaamse literatuur in Rusland.
Haar onderzoek toont aan dat
voor 1940 Hendrik Conscience,
Guido Gezelle en Stijn Streuvels,
die trouwens de Vlaamse Tolstoj
wordt genoemd, tot de meest vertaalde auteurs behoren. Hedendaagse suksesauteurs zijn vooral
Ward Ruyselinck en Jos Vandeloo. De auteur betrekt in haar betoog ook de problematiek van de
literaire vertaling. Zij ziet een drietal faktoren die bij de vertaling en
verspreiding van Vlaams literair
werk een grote rol spelen. Een
eerste faktor is de situatie van de

wetenschappelijke studie van de
Nederlandse taal en de vorming
van Russische neerlandisten. Vervolgens is er de onvoldoende beschikbaarheid van Vlaams werk in
Rusland.
Dat maakt dat het toeval bij de
keuze van de te vertalen werken
soms een te grote rol speelt Ten
slotte moet het maatschappijbeeld
dat in de Vlaamse literatuur tot uiting komt, voor Russische lezers
toegankelijk en herkenbaar zijn.
Dr. Carolina de Maegd-Soëp verzamelde haar gegevens bij Russische vertalers en neerlandisten
die ze ontmoette tijdens haar studieverblijven in Rusland. Vandaar
het levendig beeld van deze problematiek. Tot nu toe is een zo volledige inventaris van de VlaamsRussische literaire betrekkingen
nooit gemaakt In het mei/juninummer worden deze betrekkingen in een tweede artikel verder
beschreven.
Redaktieadres: Stichting Ons Erfdeel vzw,
Murissonstraat 160 te 8530 Rekkem.

Jeugd in grotten
Tijdens het pinksterweekeind
vertelde mijn nichtje, een tiener als U n n w a a r o v e r hieronder sprake, me entoesiast
over de grotten van Han die
ze
een
dag
tevoren
op
s c h o o l r e i s h a d b e z o c h t En
het t o e v a l w i l t o c h z e k e r w e l
d a t d e r e d a k t e u r v a n Wij d i e
m e g e r e g e l d een s t a p e l t j e
boeken ter bespreking voorlegt, m e d i e z e l f d e w e e k e e n
partij lektuur bezorgde waarin juist geteld twee b o e k e n
v o o r de jeugd zaten die beide
i e t s m e t g r o t t e n te m a k e n
h e b b e n . Een en a n d e r p r i k k e l d e m i j n g e m o e d a l s o f ik e e n
spelonk vol eigen jeugdsentiment had ontdekt.
De twee boeken die me weer bewust maakten van de mysterieuze
aantrekkingskracht die grotten op
mensen hebben, zijn het debuut
van Gert Gimbrère waarin grotten
de erfenis bergen van een prehistorische kuituur, en het literair
hoogstaander werk van Inger
Brattström waarin grotten een
meer psychologische betekenis
krijgen: het decor dat min of meer

de afspiegeling is van het innerlijk
van de hoofdfiguur.
Gert Gimbrère, auteur van De
Wraak van Tam, is een leraar die
veel van archeologie en geschiedenis houdt en blijkbaar ook wat
afweet over de zin voor avontuur
bij een jeugdig lezerspubliek.
Vanuit zijn hobby en reisbelevenissen schreef hij een verhaal op
twee vlakken. Centraal daarin
staat de jonge Tarn die tienduizend jaar geleden met zijn vriend
Alfir en zijn trouwe hond Kor uit
zijn stam wegtrok, nadat hij zich
de woede van de tovenaar van de
stam op de hals had gehaald. Deze
belevenissen, die zich afspelen in
Europa aan het einde van de
Würmijstijd, worden afgewisseld
met het verhaal van een groepje
nieuwsgierige jongelui, in de huidige tijd gesitueerd: aan de hand
van hun ontdekkingen rekonstrueren deze jongelui het verhaal van
Tarn en de andere prehistorische
figuren uit diens omgeving.
Unn en de grotten, van Inger Brattström, is in drie hoofdstukken verdeeld: De grot van de zonnebril.
De zonnegrot en De lavagrot Unn
is een vijftienjarig meisje wier vader een paar weken geleden is gestorven en die met haar stiefmoeder EIna kerstmis op de Canarische Eilanden doorbrengt Unn
kan EIna niet uitstaan en zit bovendien met zichzelf in de knoop. Als
om zich voor de wereld te verbergen draagt Unn overal waar ze
gaat haar zonnebril. Ze komt in
een hippiekolonie terecht maar
een Zweedse jongen — Filip —
brengt haar terug naar de omgeving waar ze thuishoort zoals ze
zelf gaat beseffen.
Het verhaal is geschikt voor jongens en meisjes van 13 jaar en ouoer. Het copyright op naam van de
auteur dateert van 1975.

galerij
• Van 6 tot 20 juni wordt werk
van «Etser uit Brussel» tentoongesteld in de 3B-tentoonstellingszaal. Grasmarkt 61 te Brussel. Toegankelijk van maandag
tot vrijdag van 10 tot 17 uur.
• Tot en met 31 augustus 1980
loopt in de sleepspits «Lauranda> van het Nationaal Scheepvaartmuseum (Steen) een tentoonstelling 'Antwerps Prentenboek». Zij geeft een beeld
van da haven van Antwerpen
van ca 1800 af tot ca. 1914.
Daarvoor worden foto's, fotoreprodukties, prenten, akwarallen
en tekeningen uit de verzameling van het Nationaal Scheepvaartmuseum
aangewend,
naast enkele scheepsmodellen.

De tentoonstelling wil een impressie geven van de oude haven na 1800 en de gedaanteverwisseling die zij in de 19e eeuw
onderging.
Open alle dagen van 10 tot
16u. 45. Toegang gratis.
• José Van Gucht stelt tentoon van 31 mei tot 28 juni in de
Galerij Hugo Godderis, Driekoningen, Vleeshouwersstraat 23
te 8480 Veurne. Dagelijks van
10 tot 12 en van 15 tot 20 u. Buiten seizoen alleen op vrijdag,
zaterdag en zondag.
# In de Bank Brussel-Lambert,
Grote Markt te Veurne stelt van
20 juni tot 9 juli Marcel De Backer tentoon.

Deze niet zo makkelijke tijden
d i e d e m u z i e k i n d u s t r i e en d e
muziekartiesten treffen, werk e n d u i d e l i j k het i n d i v i d u a l i s m e in d e h a n d . W e l is h e t e e n
f e i t d a t het a a n b o d aan g r o e p j e s v o o r het m o m e n t e n o r m
g r o o t is g e w o r d e n en d e nab i j e t o e k o m s t het kaf v a n het
k o r e n zal s c h e i d e n . N a z o w a t
twintig jaar g r o e p s w e r k (sed e r t d e B e a t l e s en k o n s o o r t e n ) is het s t i l a a n w e e r t i j d g e worden
voor
liedjesschrijv e r s d i e zelf h u n w e r k n a a r
voren brengen. Groepswerk

zal o n d e r v e r s c h e i d e n e v o r m e n aan b o d b l i j v e n , m a a r
é é n f i g u u r zal s t e e d s m e e r
naar v o r e n t r e d e n t e r w i j l d e
a n d e r e n een m e e r b e g e l e i dende rol krijgen. V o o r b e e l d e n z i j n er b i j d e v l e e t
«Matador» Garland Jeffreys die na
zijn wereldhit voor één koncert
hier dank zij zijn begeleiders op
zijn echte waarde kan worden geschat terwijl zijn komponeerwerk
door hun inspiratie en inzet tot op
hoog niveau worden gebracht
Een twee uur lange show van rasechte rythm & blues en swingende

reggae waarbij zijn wereldhit het
zwakke broertje was; zo ziet u
maar...
Raymond van het
Groenewoud
blijft scoren, na de denderende
start met «Meisjes» en «Vlaanderen boven» is hij met meer te stuiten. Drie elpees die «goud» haalden, en een suksesvolle toer door
Nederland. Vorig weekeinde nog
was hij er te Geleen op het Pinkpop festival en viel hem internationale erkenning te beurt naast namen als J. Geils Band, voornoemde Jeffreys, de Specials en Joe
Jackson. En de respons was groot
voor zijn nieuwe ludieke-teatraie
singel «je veux l'amour», die eerstdaags hier verschijnt
M c C a r t n e y en Rafferty
Twee namen die een heel muzikaal verleden achter de rug hebben en het beiden achteraf, met
sukses blijkbaar, op hun eentje uitprobeerden, zij het met hulp van
goeie vrienden. Ex-Beatle Paul
McCartney en ex-Stealers Wheel
Gerry Rafferty brachten elk in 7 8
een e\pee uit die hen toen tot dé
namen van de betere popmuziek
maakten.
De twee elpees kun je kwalitatief
zo naast elkaar leggen, zij er aan
toegevoegd dat beiden de hoogten van vong werk met meer halen. Gerry Rafferty mist hoogtepunten als zijn toen prachtige «Baker Street» en titelsong «City to
city» of nog «Whatever's written»
en «Island», terwijl Paul met «With
a little luck» en «London town» op
zijn beurt een hoogtepunt bereikte. Maar de nummers van deze
nieuwe elpees zijn wel vergelijkbaar met het betere werk van vorige platen. Op deze «McCartney II»
staan enorm goeie nummers, fijne
luistermuziek en ntmisch werk als
«Erozen jap», het zacht afsluitende
«One of these days» en de swingende inzet «Coming up» dat echter slechts halfweg de internationale lijsten geraakte. «Temporary
secreatry» doet sterk aan de late
Beatles denken net zoals -Waterfalls» en het zeer dansbare «nobody knows»; het instrumentaaltje
tussendoor lijkt ons overbodig (in
stereo, IA-06263812).
Gerry Rafferty blijft enkel al door
zijn stemgeluid bekoren en ook op
zijn elpee «Snakes and ladders»
staan vele mooie momenten. Zoals de inzet «the royal mile», «lx)y
scout» dat sterk aan zijn vorig
werk doet denken, en ook «Hollywood» en volgende nummers.
Voor je het Ijeseft ben je aan het
einde van de groeven, meegesleept door zijn zachte folkballades en ntmische blues.

G. Gimbrère, De Wraak van Tarn. - 1979 Standaard Uitgeven) - Antwerpen/Amsterdam. • -Zegelvikings- 38. - 107 biz.
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• Van 6 tot 29 juni 1980 stellen
15 beeldhouwers werken tentoon in Kunstgalerij Embryo.
Eric Cardon, Jan Cobbaert Bob
Daenen, Camilla Garbeli, Roland Monteyne, Willy Meysmans, Rik Poot Modesto Roldan. Jet Vaes, Lili Van Laere,
Yvo Van Dyck, Serge Van Der
Cam, José Vermeersch, Vitel,
Paul Van Ghysegem.
De kunstgalerij is gelegen in de
Justus Lipsiusstraat 20 te Leuven (016-2339.2 U

Is Raymond nog te stuiten?

Jan Van Bossuyt

J. Brattström, Unn en de grotten, uK het
Zweeds vertaald door Nini van der Beek.
Oorspronkelijke titel. Unn och grottorna. •
1980 • Uitgeverij Leopold. Badhuisweg 232,
's-Gravenhage. - 16,90 gulden • 93 bIz.

• Van 8 tot 22 juni ti*. stelt
Christine Steel textielplexie
tentoon in het Huidevettershuis
te Brugge (nabij VismarktX
Open van 10 tot 12 en van 15 tot
18 u. Vrijdag gesloten.

Raymond & de Centimeters,

metedang

sukses...

Sargius.
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Hoorn des overvloeds...
Thor Waterschei heeft de Beker van België gewonnen. Bijgevolg zal Limburg
voor het eerst vertegenwoordigd worden
in een Europacup. Eindelijk. Want als er
één gouw recht heeft op sportieve internationale erkenning is het wel de oostprovincie. Jarenlang al is Limburg de
voorraadschuur van het Belgisch voetbal. In de voorbije decennia werd vrijwel
nooit een ploeg landskampioen zonder
Limburgers. Vliers, Vandenboer, Polleunis, Dolmans, Volders, Vandereycken. Te
veel om op te noemen. En toch moest de
Europese bekerkompetitie vijfentwintig
jaar oud worden alvorens een Limburgse
ploeg erin slaagde zich voor het internationale voetbalgevecht te kwalificeren.
Versnippering
De oorzaken van de afwezigheid van Linnburgse klubs in de nationale voetbaltop
zijn menigvuldig. In de oostprovincie slaagde men er nooit in de bestuurlijke en organizatorlsche krachten te bundelen. Er werd
gewedijverd op provinciaal niveau. Dat is
overigens nog altijd zo! In Genk, toch geen
grootstad, dingen twee klubs naar de
gunst van het publiek: Thor Waterschei en
Winterslag.
De fusie van beide levenskrachtige verenigingen zou bij voorbeeld het fundament

kunnen vormen voor een eventuele topklub. Maar Genk is niet alleen. Beringen,
Hasselt, Tongeren, St-Truiden en Hoeselt
om ons tot de in het voorbije seizoen in de
nationale liga spelende formaties te Inperken. De kwantiteit versnippert al tientallen
jaren lang de nochtans ruim aanwezige
kwaliteit
Want het eigenlijke toptalent vormde de
basis waarop o.m. Standard (momenteel
Ressers, Gerets, Poel, Vandersmissen),
Anderlecht (in de voorbije kompetitie met
Jaspers en Rombouts) en Club Brugge
(Vandereycken, Volders, Martens) hun
suksessen bouwden.
De uiteindelijke triomf van Thor Waterschei — in 1955 verloren de Thorianen al
eens een bekerfinale tegen Antwerp met
4—O — beloont dan ook de ganse provincie. En toch heeft het ook nu weer aan een
zijden draadje gehangen. Na een biezonder sterke eerste helft viel Thor enigszins
terug. In het vierde kwartier scheen Beveren regelrecht op een tweede bekerzege
af te gaan. Het was uiteindelijk Jos Heyligen, nog zo'n Limburger die zijn talent
eerst elders (Diest, Beerschot en Antwerp) te gelde maakte, die met een magistrale vrijschop het winnende doelpunt
maakte.

Jos Heyligen, de hoogbegaafde spelverdeler die achter alles toch naast de nochtans
voor hem weggelegde topcarrière liep, legde na afloop de vinger in de (Limburgse)
wonde.
— Zonder trainer Brom winnen wij vandaag de finale niet Ik ben te oud geworden
om trainers voor wonderdoktoren te aanzien. Maar Brom heeft verdiensten. Hij is
een echte Nederlander. Lef en vertrouwen
blijken uit al zijn gedragingen. Hij is zelfzeker. Hij slaagde erin diezelfde eigenschapfjen bij ons tot ontwikkeling te brengen.
Een hele verdienste. Want eer Limburgers
in zichzelf geloven... De deelneming aan de
Europacup kan dit proces van zelfrealizatie alleen maar bevorderen. Waterschei
heeft alles te winnen en niets te verliezen.
Voor mij is het natuurlijk een hele belevenis dit nu nog te mogen meemaken. Maar
ik heb ook al over later nagedacht Ik zou
het geweldig vinden indien ik er, in welke
funktie dan ook, moest kunnen toe bijdragen het Limburgs talent ooit in eigen
streek te houden. De resultaten zouden
dan vanzelf volgen..
Het is dus niet uitgesloten dat Limburg ooit
nog eens een onvervalste topploeg onderdak verleent Het besef van de mogelijkheden begint te rijpen...

In vroeger jaren golden de Europese bekerfinales als de onbetwistbare hoogtepunten van het seizoen. In mei werd voorgetekend hoe in de komende twaalf
maand moest gevoett>ald worden. De Europacup voor landskampioenen, Real Madrid, Benfica, AC Milaan, Celtic, Ajax, Manchester United, Bayem München, Liverpool En de niet minder roemrijke verliezers. Stade Reims, Barcelona, Fiorentina,
Partizan Belgrado, Eintracht Frankfurt Inter Milaan hebtjen we opzettelijk overgeslagen. Omdat met deze nochtans rijkelijk
getalenteerde klub het verfoeilijke resultaatvoetbal zijn intrede deed.
Wij hebben ze allemaal voor ons teruggezien terwijl we moedeloos naar de jongste
finale keken. Di Stefano, Puskas, Santamaria, Gento, Kopa, Eusebio, Simoes, Liedholm, Schiaffino, Johnstone, Rivera, Cruyff,
Keizer, Charlton, Best, Beckenbauer, Muller, Keegan, Dalglish, Kocsis, Czibor, Suarez. En zelfs Mazzola en Corso. Een voetballiefhebber zou er weemoedig bij worden. Het steriele aanvalsspel van een duidelijk uitgeblust Hamburg. Een weliswaar
sterke ploeg die toch de vonk van het geniale talent onÜ)eerde. En het beschamende geklungel van de boswachters uit Nottingham.
Eén week nadat Borussia Moenchengladbach in de terugwedstrijd om de Uefacup
smaad en hoon over het Duitse voetbal
strooide, onteerde Nottingham de reputatie van het Engelse voetbal Wij konden
alle begrip opbrengen voor de minachting
van Keegan ten overstaan van de zegevierende ploeg. Nottingham, weliswaar zonder klasbak Trevor Francis, bouwde negentig minuten lang het spektakel af Het
weigerde de open strijd. Het voerde een
stellingenoorlog en won tegen alle logika in
de fel begeerde cup.

Niet meer
als
weleer...

• BEKERWINNAARS Hermann
Gank kon ar zondag niet voor zorgen
dat naast de voatbalbeker ook de volleybalbeker naar Limburg kwam. In
Kortrijk gingen de Limburgers eervol
onder tegen het plaatselijke Ibis dat
door Insiders nog altijd even hoog
wordt geschat als landskampioen
Ruisbroek.
Ibis won in vier sets. Bij deze gelegenheid nam Roger Maes afscheid van de
klub (als trainer dan) die hij jarenlang
met veel sukses heeft gediend. Kampioenstitels en bekertriomfen. Hij
maakte het allemaal mee. Dat hij als
trainer ofte coach enigszins mislukte
mag geen verbazing wekken. Spelers,
in gelijk welke sportdiscipline, aanvaarden •moeilijk richtlijnen van een
coach die even voordien nog als ploegmaat aan hun zijde stond.
Bij Kortrijk werd aanvaller Van Gheluwe gevierd. Hij was in de voorgaande
dagen uitgeroepen tot beste Belgische
volleybalspeler van het seizoen. Hij
ging Jef Mol, de spelverdeler van Ruisbroek, vooraf.
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• GROTE BELOFTE - Georges Jobé
is negentien en de grote belofte van
het Belgische motorcross. Te Aye, bij
Marche-en-Famenne, won hij de Grote
Prijs van België in de kwartlilerklasse.
Voor Raymond Boven, de Noor Kristoffersen en Mingels. Drie Belgen in de
eerste vier. Dat was zelfs in de tijd van
Joel Robert niet mogelijk Jobé leidt
ook in de tussenstand van het wereldkampioenschap voor de Tsjech Falta
De populariteit van de kwartlilerklasse
is weer groeiende. Na de leegte achter
de zevenvoudige wereldkampioen Robert en de even suksesrijke Roger De
Coster verdringen zich nu een stel jongeren die allen het hoogste willen bereiken: Jobé, Boven, Velkeneers, Lacquaye, Heeren, Everts. Samen waarborgen ze de populariteit van het motorcross.
• DESASTREUS - De Nederiander
Johan Van de Velde heeft de Dauphiné
Libéré gewonnen. Aanvankelijk be-

heersten de Belgen het wedstrijdgebeuren. Criquielion en Daniel Willems
schenen bekwaam een gooi naar de
eindzege te doen. Maar toen de Alpentoppen echt hoog begonnen te worden
kregen de Belgen hun genadeklop. Het
resultaat was desastreus. Meer dan
acht minuten achterstand op Van de
Velde. Uiteindelijk werd Paul Wellens
nog de beste Belg. Hij eindigde zevende. Voor zover het nog nodig was: Belgii is niet langer een toonaangevend
wieleriand.
• GEKKENHUIS - De Belgische regering heeft zich, veel te laat. uitgesproken voor de boycot van de Olympische Spelen. Het BIOK wil daar niet
van weten. Toch hield de Belgische regering nog een troef achter de hand: de
sportbeoefenaars in staatsdienst konden thuis gehouden worden. De uiteindelijke beslissing: ze mogen mee maar
krijgen geen. speciaal veriof Dat zou
er nog aan ontbroken hebben. Van een
(Belgisch) gekkenhuis gesproken.

Een jaar eerder al was de betrekkelijke
kracht van Nottingham Europa duidelijk
geworden. In de eindstrijd werd toen met
alle moeite van de wereld gewonnen tegen
het bescheiden Malmö dat in de finale
'verdoold' was geraakt
Nottingham is een ploeg van arbeiders.
Bandwerkers. Gedisciplineerd. Zonder
veel talent Goede fysiek. Totale inzet Jongens die niet van de been te lopen zijn.
Zelfs in Engeland genieten ze geen grote
reputatie. Ze worden gevreesd maar zijn
buiten de eigen kring nergens geliefd. Een
ploeg zonder veHyeelding.
Hamburg bezit deze fel begeerde eigenschappen wel (zij het in eerder geringe
mate). Maar de Duitse ploeg joeg een
kompetitie lang op vele doelen. In één
week tijd verloor het alles. Fysiek afgetobd. Mentaal gebroken. Maar tenminste
omgeven met een waas van moed en durf.
Zoals destijds Leeds United. Toch was de
jongste finale geen ongelukkig toeval Wel
een onmiskenbaar symptoom. Het Europees voetbal mist absolute toptalenten.
Voetballers die het verschil kunnen maken. Spelers die geen taktisch keurslijf
past Mannen die de massa in beroering
brengen.
IJverig zoekt men naar de oorzaken van
het verschijnsel De verklaring ligt nochtans voor de hand. Sport ligt in het verlengde van de maatschappij In die maatschappij wordt alles afgestemd op het resultaat
op de efficiëntie. Dichters en poëten zijn
(meestal ongewenste) zonderlingen. Bedreven balgoochelaars ookl Jammer. En
erg voor het voetbal
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VU-Wervik publiceerde dossier „Pecq-Armentieres"
De Volksunie is Itlaar met haar dossier over de aanleg van de expresweg 746,
beter gekend onder de naam <Pecq-Armentióres». Dat deze officiële benaming
vals is, zullen reeds velen weten. Het is inderdaad een kind dopen dat in werkelijkheid «Ploegsteert (deelgemeente van Komen)-Moeskroen» zou moeten
heten. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat door deze voor Vlaanderen
werkelijk vernietigende onweg, 35.000 a 40.000 Vlamingen totaal afgesneden
worden van het moederland! Dus bijna tienmaal zoveel inwoners als de Voerstreek telt! Een solldariteitsaktie van alle Vlamingen is ten zeerste noodzakelijk, zoals alle Vlamingen solidair zijn (en het moeten zijn) met Voeren. Om alle
huichelarij en valse mooie woorden en houdingen te ontmaskeren, is het VUdossier werkelijk een noodzaak.
De VU-WervIk vond het dan ook ten
zeerste dringend en nodig een perskonferentle te organizeren. Het is wel
verheugend dat deze druk — en onder een werkelijke belangstelling bijgewoond werd. Deze perskonferentie
werd ingeleid door Rosa Martens,
waarna het woord gevoerd werd door
senator Michel Capoen. Wie deze beminnelijke man kent is soms vert>aasd
door de grondigheid en de hardnekkigheid waarmee hij een goede zaak kan
verdedigen. Hl] is werkelijk iemand die
op een volledige objektleve manier zijn
standpunt verdedigt en daardoor, zonder valse propaganda, de mensen kan
overtuigen. Het kan niet genoeg benadrukt worden dat de mensen, die enige
Vlaamse overtuiging hebben, hier In de
streek werkelijk verontrust zijn! Het is
om totaal je geloof In alles wat demokratie en rechtvaardigheid is te verliezen! Zoals gebruikelijk is de plaatselijke CVP totaal verdeeld. Die mensen
(in Wervik worden ze meestal «totentrekkers» genoemd) vissen nu eenmaal op alle putten. Kwestie van de
profijten. Zij maken geen dergelijke
dossiers, bang als ze zijn dat hun eigen
smeerlapperljen het daglicht zouden
zien! Nog veel minder hebben zij senatoren die het gewone handwerk niet
schuwen en dus niet te lul zijn om van
huls tot huis te gaan en de mensen via
een «goede dag» met de glimlach een
dossier aan te bieden! Dit alles onder
een gutsende regen. Al deze zaken bewijzen dat de VU dikwijls bekritlzeerd
wordt veelal ten onrechte, maar dat

Oproep
Volgende zondag, 8 juni, gaan
we terug de boer op met ons
dossier, dus hebben we man- en
vrouwschappen nodig! Niet
aandringen, maar u melden bij
de bestuursleden! Aan allen die
helpen en geholpen hebben,
onze hartelijkste dank! Meer
kunnen we niet geven-

haar mensen nooit versagen wanneer
Vlaanderen hen nodig heeft En wanneer heeft Vlaanderen niemand nodig? Wanneer za! de «grote» Vlaamse
pers daaraan eens enkele lovende
woorden wijden? Is het werkelijk niet
godgeklaagd dat wanneer er enkele
VU-mensen de baan opgaan met een
noodzakelijk dossier, de BOB er als de
kippen bij Is om te kontroleren wat er
gebeurt zoals verleden zondag bij ons
te Wervik? In Voeren wordt er op
Vlaamse mensen geschoten. Klachten
indienen? Waarvoor? Geen gevolg!
Zopas vernamen wij vla de advokaat
dat de jongeman die te Komen verleden jaar lam .werd geslagen door een
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rijkswachter, zijn klacht als «zonder gevolg» geklasseerd mag beschouwen.
Een Wervikse «groene vereniging»
plaatste op Werviks grondgebied borden tegen de autoweg Pecq-Armentières. Die borden werden door enkele
Vlaamssprekende franklljonse Komenaars besmeurd. En dan? Niets!
Als er een Vlaming eens een affiche
voor de een of andere Vlaamse manifestatie verkeerd durft te hangen,
krijgt hij hier onmkJdellIjk de politie op
zijn dak. En dit alles In West-Vlaanderenl Wanneer we hier te Wervik op
geen enkele solidariteit kunnen rekenen, worden het hier Voerense toestanden, alleen zullen er te Wervik, Menen en Rekkem tussen de 35.000 en
40.000 Vlamingen er het slachtoffer
van worden! En veHiest West-Vlaanderen zijn totale zuidgrens met FransVlaanderenl Zo zie je maar het Belgische systeem, in het Westen (Komen
en Wervik), In het centrum (Brussel en
zijn Vlaamse rand) en In het Oosten
(Voeren en Duitsers met een Belgische pas), alles nnoet Vlaanderen ontstolen worden. Laten we toch alsjeblieft bij de volgende verkiezingen
eens nadenken!
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Heel-Nederland....
Doorheen geheel de Vlaamse Beweging loopt van bij de aanvang
de gouden draad van het Neeriandisnrie.
Reeds J.F. Wlllems, de vader van
de Vlaamse Beweging, schreef
dat wij «van Nederlandse nationaliteit zijn». Sedert 1849 worden er
regelmatig Algemeen Nederlandse Kongressen gehouden. De vrijzinnige Gentse studentenvereniging «'t Zal wel gaan», in 1853 opgericht voerde de Oranje-BlanjeBleu-vlag en zij defileerde er nog
achter bij de marsen op Brussel. In
1861 kon men in een Vlaamse
krant lezen: «Nederlanders in België, zo niet Nederlanders bij Nederlanders». De strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit werd vóór Wereldoorlog I
voorbereid door het Algemeen
Nederlands Verbond.
Vóór Wereldoorlog II werd er
door sommige Vlaams-nationalisten nogal irrealistisch gedroomd

en geschreven over
politiek
Grootnederland. Na Wereldoorlog
II deed de Benelux hopen op een
ekonomisch Neerlandisme. oenelux en relaties met Nederland worden echter tegengewerkt door de
Walen. Sommigen onder hen stellen hun aanhorigheid bij Frankrijk
voorop en willen er naartoe via onafhankelijkheid
van
Walk>nië.
Reeds op het Waals Kongres van
1945 sprak een meerderhekJ zich
uit voor annexatie.
O n z e heelnederlandse
verbondenheid
In onze kongresresoluties leest
men dat de V U streeft naar een eigen Vlaamse Staat met inachtname van de heelnederlandse, Europese en werekiverbondheid.
Streven
naar heelnederlandse
verbondenheid dus ook n u !
Geen zinnig mens twijfelt er aan

dat de kuttuur- en taaiverbondenheid zo intiem niogelijk moeten
zijn. Wij verheugen er ons bij voorbeeld over dat niet alleen menigvuldige
algemeen-Nederlandse
tijdschriften bestaan, zowat voor
alle gebieden van het geestesleven maar wij juichen het ook toe
dat de Nederlandse TV in de
Vlaamse huiskamers binnendringt
(al staan wij er daarom niet kritiekloos tegenover).
Wat de |}olitieke vormgeving betreft die de heelnederlandse verbondenheid kan aannemen ware
het echter naïef, irrealistisch dromen te kultiveren. Wij moeten beseffen dat om te trouwen men met
twee moet zijn. Nederland houdt
niet van «den Bels» en verstaat
daar onderhuids onder de in mentaliteit half verfranste Vlaamse dialektspreker. Heelnederlandse samenhorigheid betekent voor ons
Vlamingen dus eerst en vooral dat
wij er ons op toeleggen in taal en

stijl even Nederlands te zijn als
onze stamgenoten van Breda~ en
even weinig Hollands als zij.
Nederland denkt en voelt «staats».
Als men in Nederland van het Nederlandse «Volk» gewaagt bedoelt
men de bevolking van de Nederlandse staat VerbondenhekJ met
Nederland is, hoe dan ook, niet
denkbaar dan via een Staat Vlaanderen, een Vlaams staatsgezag.
Met de Vlaamse Beweging wil het
officiële Nederland en wil de Nederlandse bevolking liever niets te
maken hebben «omdat men zich
niet mag bemoeien met de binnenlandse aangelegenheden van een
bevriend land». Met een Vlaanns
gezag zal Nederland verre en misschien zeer verre willen gaan.
In heelnederlands perspektief kan
dus alleen het federalisme het
doelwit zijn van het Vlaamse
volksnationalisme.
M. VAN HAEGENDOREN
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vu bepleit sociale maatregelen
te Aartselaar
Sinds burgemeester De Groof (CVP) zich tijdens de raadszitting van maart terugtrolc, houden zijn partijgenoten een beetje de adem m Iedereen Icijkt de l(at
uit de boom en er werd tijdens de bijeenltomsten van april en mei met niets
nieuws uitgepakt- omdat De Groof nog tot voor kort de schepenkolleges leidde. Onze fraktie pakte, bi) monde van R. Thys, uit met een ontwerpreglement ter
betoelaging van de ouders die hun zwaar gehandicapt kind thuis verzorgen en
opvoeden. Een mooi initiatief dat getukkig een positieve weerklank genoot in
het schepenkollege. Fraktieleider Thys kondigde ook een ontwerp-tekst aan
i.v.m. de reeds lang bepleite «huishuursubsidie». Eens die tekst voorligt zal het
voor de CVP niet langer moeilijk zijn ter zake haar verantwoordelijkheid te
ontvluchten.
Het opstappen van burgemeester De
overbodig uitstel, want wie iets wil
Groof (na 33 jaar dienst') zal te Aartsedoen, neemt zelf zijn verantwoordelijklaar ongetwijfeld een ander beleid moheid op
gelijk maken Het laat zich aanzien dat
Moeilijker lag de vraag mbt de bezwazonder zijn autoritaire leiding, de beren over de invordenng van de versluitvorming veel soepeler en voor een
haalbelasting in een gedeelte van de
stuk ook heel wat demokratischer zal
wijk -de Buerstede» Sinds lang is daar
kunnen verlopen
een geschil aan de gang tussen het
Eerste schepen, F Van den Eynde, die
kollege en de buurtbewoners die over
zijn partijgenoot in juni als burgemeesgegronde argumenten beschikken om
ter opvolgt, heeft in die zin informeel al
met de tot nu toe toegeF>aste verhaalwel een en ander te verstaan gegeven
belasting niet akkoord te gaan
Tijdens de laatste raadszitting wachtte
R Thys vroeg de opschorting van de
hij iedereen op aan de ingang van het
invordenng, maar daarop wou Van den
gemeentehuis Er werden handjes geEynde met ingaan Hij zei dat men de
wisseld en af en toe een ongedwonontvanger niet mocht beletten zijn
gen praatje gemaakt Evenwel afwachwerk te doen, maar tot een konflikt zou
ten of dit blijft duren I
men het met laten komen Al bij al een
nogal dubbelzinnig antwoord Maar ja,
Toelage 150 jaar
dit IS een eerste «erfenis- die Van den
Vlaamse Beweging
Eynde van zijn voorganger meeknjgt'
Had de agenda van mei, buiten enkele
aankopen en een paar werken (waarRodenbach, prikkel
bij de gemeente soms slechts zijdevoor het verenigingsleven
lings betrokken is), niet heel veel om
Misschien een wat vreemde tussentihet lijf, dan waren er, naast de reeds
tel Niet echter voor alle getrouwe bebesproken toelage, toch nog 2 andere
zoekers van het Vlaamse Lokaal «Roontierwerpen die door onze fraktie
denbach- in de Kapellestraat Tijdens
werden aangesneden
de laatste twee jaar ontstonden in de
Zo was er een hennnenng i v m de in
Rodent)ach inderdaad al aardig wat
apnl bepleite toelage aan het Komitee
nieuwe initiatieven op het vlak van het
150 jaar Vlaamse Beweging Dd burverenigingsleven Zo was er eerst de
gemeester Van den Eynde bevestigde
oprichting van de Aartselaarse Vlaamde bereidheid van het kollege, maar
wou anderzijds toch nog even afwachten wat er in de konferentie van
burgemeesters van het kanton Kontich zou beslist worden Eigenlijk een

GEMEENTE BOECHOUT
Een betrekking van geschoolde
arbeider A met specialiteit tuinier wordt vakant gesteld met
het oog op een vaste benoeming
De sollicitaties dienen, samen
met de vereiste stukken, aangetekend te worden gestuurd aan
het Kollege van Burgemeester
en Schepenen vóór 171980 Alle
inlichtingen zijn te verkrijgen op
de
gemeentesekretane
(tel
031-55 2016)
(Adv. 142)

GEMEENTE BOECHOUT
Twee betrekkingen van politieagent op proef worden vakant
gesteld en een wervingsreserve
wordt aangelegd met het oog op
latere benoemingen De sollicitaties dienen, samen met de vereiste stukken, aangetekend te worden gestuurd aan het Schepenkollege vóór 17 1980 Alle inlichtingen zijn te verkrijgen op de
gemeentesekretane
(tel
031-55.2016)
(Adv. 142)

O C M W Merksem
Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving van
— Schoonmaakpersoneel (man
of vrouw), zowel deeltijdse betrekking van 19 uur per week, als
voltijdse betrekking van 38 uur
per week
Nadere inlichtingen in verband
met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem (tel
4575 80 - toestel 28)
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gencht aan de
Voorzitter van het OCMW, uiterlijk op 28 luni 1980 toe te komen
lAdv. 143)
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ANTWERPEN

se Knng (A V KJ, die dan op zijn beurt
uitpakte met een speciale biblioteek,
waar op zondagvoormiddag werken
over de Vlaamse Beweging, Toerisme
en Beeldende Kunst kunnen ontleend
worden Verder ontstonden in de Rodenbach de Heemkundige Knng Aartselaar (het logisch vervolg van Ftor
Manvoets boek over de gemeente) en
in maart van dit jaar, de Westvlaamse
Knng Aartselaar

BIJ al deze organizaties pnmeren een
positieve verdraagzaamheid, met respekt voor eenieders opvattingen en de
kwaliteit van wat wordt ingencht Wie
als buitenstaander de Rodenbach binnenloopt weet dat er altijd wel iets interessant plaatsvindt
(wd)

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 buffet 500 fr
per persoon Inschnjven bij mevrouw M De Laet A Coolsstraat
33, tel 031-385687
14 MERKSEM Smulpapenfestival in de vnje natuur vanaf 14 u Deelname in de kosten 300 fr Inschnjven op het nr 466682
20 EKEREN:Guldensporenvienngom20 uur in het Ekershof, Groot
Hagelkruis 6/1 Gastspreker Prof Denne
21 BOOISCHOT: Guldensporendansfeest in de zalen van Karel
Heylen, Aarschotsebaan vanaf 20 u 30 Met «De Pirots» Inkom
60 fr
28 KASTERLEE: California Disco & Dia-show met West Coast Music - Jazz Rhythm Group - D J Free People Dia's op reuze
scherm gekruid met Brasser cartoons Om 20 uur in zaal De
Druif Orgamzatie VUJO

VU-schepen Leemans
pakt luchtverontreiniging aan
In verband met de luchtverontreiniging bevestigt VU-schepen W. Leemans in een persmededeling dat het
gemeentebestuur van Willebroek
momenteel een ernstige inspanning
levert om dit probleem op een wetenschappelijk verantwoorde wijze aan
te pakken. Het op initiatief van de
schepen van Leefmilieu aan gang
zijnde onderzoek, door de diensten
van het Antwerps Stadslabo, is hiervan het meest sprekende voorbeeld.
Schepen W. Leemans stelde de houding van de CVP-oppositie, die deze
ganse kwestie wil politizeren, aan de
kaak, en aldus een objektieve aanpak
van de problemen belemmert

De hele problematiek van luchtverontreiniging en kontrolemetingen is immers zeer complex Vandaar dat het
huidige onderzoek met enkel bedoekl
IS om de graad van vervuiling te meten,
doch tevens — en wellicht vooral —
om realistische en wetenschappelijk
verantwoorde kontrole-mogelijkheden
uit te testen
Volgens schepen W Leemans lijkt fiet
inderdaad weinig zinvol om een polrtiereglement op de luchtverontreiniging
af te kondigen, als men met over praktische mogelijkheden beschikt om overtredingen daadwerkelijk vast te stellen
(even zinloos zou het bv zijn om een
snelheidsbeperking op te leggen, indien men over geen apparatuur beschikte om de snelheid te meten)

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

De technische problemen die zich bij
kontrolemetingen inzake luchtverontreiniging stellen zijn velerlei De gebruikte apparatuur is ingewikkeld, zeer
gevoelig, en de meetresultaten zijn
vaak afhankelijk van de gebruikte
meetmetode
Bovendien kunnen interfererende omstandigheden (weersomstandigheden,
heersende winden) en vooral de «acfv
tergrond-vervuiling» (bv de verontreiniging door huisverwarming, de verkeersvervuiling) de meetresultaten
sterk beïnvloeden
Naar de mening van de schepen van
Leefmilieu, is het een voorspelbaar gegeven dat bij een eventuele klacht op
basis van een poirtiereglement de aangeklaagde industne al deze faktoren
zal uitspelen, met als gevolg een eindeloos jundische touvrtrekkenj Het is
m a w met voldoende om een overtreding vast te stellen, men moet ze ook
juridisch — met wetenschappelijk verantwoorde cijfers — kunnen bewijzen
ErnstOmwille van al deze elementen is VUschepen W Leemans van mening dat
het aan de gang zijnde onderzoek volledig en grondig moet worden doorgevoerd, vooraleer een definitieve beslissing kan worden genomen in verband
met een eventuele afkondiging van het
politiereglement inzake de luchtverontreiniging
Gegeven de plaatselijke situatie inzake
luchtverontreiniging en rekening houdend met de gegevens waarover hij
beschikt is schepen Leemans wel
persoonlijk de mening toegedaan dat
men na afloop van het onderzoek tot
de afkondiging van het poirtiereglement op de luchtverontreiniging moet
overgaan Evenwel zonder hier een
«heilsverwachting» aan te koppelen,
eerder bekijkend als een bijkomend
drukkingsmiddel op de plaatselijke industne, zodat deze terdege beseft dat
het het Willebroekse Leefmilieu ernst
18 met de strijd tegen de luchtverontreiniging

Guido & Gezellen
te Blaasveld
De Berthouderskring van MechelenStad heeft de wind in de zeilen na een
glansrijke avond over de Voerstreek
en een even suksesvolle spreekbeurt
door Maunts van Haegendoorn over
150 Jaar Vlaamse Beweging, wordt nu
door deze dynamische vereniging aandacht gevraagd voor een degelijk
voorbereide ontspanningsavond op
14 juni
In het VNJ-Heem te Blaasveld (weg
Mechelen-Willebroek, juist voorbij de
onbewaakte overweg, schuin over de
dancing RIVA) wordt een uitgebreid
koud buffet voorzien en een optreden
van de kleinkunstgroep Guido en Gezellen
De deelname in de kosten bedraagt
300 f r, de deuren gaan open om 18 u
en het programma begint om 19 uur
Om de nodige schikkingen tijdig te
kunnen treffen, zou het goed zijn spoedig in te schrijven bij de sekretarese
van de Berthouderskring MechelenStad Mieke van Leene, Vlietje 12, te
2800 Mechelen, telefoon 015-21 7762
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VU-Mechelen (arr.)

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE

bezorgd om Vlaams welzijn
De Volksunie arrondissement Mechelen heeft te St-Amands een bijzondere,
verruimde
arrondissementsraad samengeroepen, waarop onder meer de evolutie
van het politiek gebeuren In ons
land werd besproken. Niet alleen de
plaatselijke
VU-bestuursverantwoordelijken namen deel aan deze
raad, maar ook tal van gemeentelijke
VU-mandatarlssen waren aanwezig
Tijdens zijn Inleiding heeft volksvertegenwoordiger Joos Somers op
basis van vijf vragen de regeerakkoorden doorgelicht Deze vragen
verklanken wat er In de Vlaamse gemeenschap leeft en wat door alle
volksbewuste
gezagdragers in
Vlaanderen wordt betracht, betoogde het kamerlid.
Vijf vragen
In hoever wordt de Vlaamse machtsuitoefening in Groot-Brussel door de
regeerakkoorden grondwettelijk gewaartwrgd' De huidige negatieve situatie voor Vlaanderen blijft betwuden, men voorziet zelfs verruimde
geldmiddelen zonder enige ingnjperv
de beslissingsmacht voor de Nederlandstalige gemeenschap De uitbouw
van het «derde gewest» gaat rustig
verder, aldus Kamerlid Somers
In hoever wordt de onschendbaarheid van het Vlaams temtonum beveiligd' Ook hierop krijgt men een negatief antwoord voor Vlaanderen en
moet men zich tevreden stellen met
vage beloften
In hoever is de financiële en fiskale
zelfstandigheid voor de Vlaamse
deelstaat bereikt' Slechts 5 tot 10
procent van de meer dan 1 150 miljard staatsuitgaven per jaar zullen
door de zogezegde deelparlementen
kunnen beheerd worden Het ovenge
blijft onder de voogdij van de unitaire
strukturen, terwijl het onderhoudsgeld dat Vlaanderen per jaar aan de
Franse gemeenschap moet blijven
betalen meer dan 200 miljard bedraagt Daardoor wordt Vlaanderen
verhinderd passende maatregelen te
treffen om eigen welzijn en welvaart
te beveiligen Op half lange termijn
wordt Vlaanderen financieel leeggezogen en zal het door de verarming

elke sociaal-ekonomische slagkracht
verspelen
De Nederlandstalige gemeenschap
stelt zich de vraag in hoever de regeerakkoorden zullen bijdragen om
een sociaal gencht Vlaanderen uit te
bouwen' Door de verhoging van de
indirekte belastingen van 40 tot 60
procent van de staatsinkomsten en
de evenredige vermindenng van de
direkte belastingen worden vooral de
mensen met een klem en middelmatig
inkomen het slachtoffer, terwijl de gemeentelijke belastingen de globale
belastingdruk zullen verhogen Verder blijft de zorg voor het leefmilieu
afhankelijk van de machtshonger en
de financiële relaties van plaatselijke
machthebbers en gemeentelijke mandatanssen en dit zonder daadwerkelijke inspraak van de bevolking en enige demokratische kontrole, meent
Kamerlid Somers.
In hoever dragen de regeerakkoorden bij tot verdraagzaamheid inzake
de ideologische en filozofische opvatbngen' De traditionele partijen kunnen op basis van levensbeschouwelijke inzichten verdergaan met hun discnminaöes inzake het woon- en
grondbeleid, het socio-kulturele leven,
terwijl het onderwijs een parbjaangelegenheid dreigt te worden en men
mets wenst te ondernemen om te
voorkomen dat het kultuurpakt verder wordt uitgehold tot een waardeloos vodje papier, aldus Kamerlid Somers
Beschamende vergetelheid
Volksvertegenwoordiger Joos Somers stelde eveneens vast dat de
Chnsten-demokraten en de humanisten uit de regenngsploeg en uit de
meerderheid weer opnieuw vergeten
hebben iets te voorzien inzake de afbouw van de sociale gevolgen van de
repressie en epuratie De zogenaamde deelstaat Vlaanderen zal met over
enige bevoegdheid in deze aangelegenheid beschikken De regenng
Martens houdt aldus de repressie en
epuratie in stand tot het laatste slachtoffer van dit onrecht overleden is Kamerlid Joos Somers noemde dit beschamend, te meer daar dit pijnlijk
dossier tijdens de vonge regenngen
tot rijpheid kwam en in teksten van
wetsvoorstellen duidelijk deze proble-

Van 12 tot 19 juli met Vormmgscentrum L Dosfel

Ontdekkingstocht
in Baskenland
Reeds tweemaal nchtte het Vormingscentrum Ld Dosfel een grote
«ontdekkingstocht» in naar Baskenland De tocht werd voor al de deelnemers een ware openbanng Men moet
inderdaad ter plaatse dit volk en zijn
problemen leren kennen om een oordeel te kunnen vormen over de gebeurtenissen die zich voordoen in
deze prachtige streek van Europa die
met vastberaden wil naar haar zelfbeschikking voorschnjdt
Opnieuw verblijven we in de streek

SPANJE
Appartement 6 pers te huur augustus Costa Dorada, 2 slaapkamers Mooi zandstrand Tel 05321 2911
FORD TAUNUS TE KOOP
Taunus GXL 2 liter, 6 cilinder, automatisch,
schuifdak,
radio
Bouwjaar 1974 Goede staat Tel
053-21 31 09
(N190)
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van Onéte waar de Vlamingen reeds
talloze vnenden hebben gemaakt
Voor vele deelnemers wordt het een
hartelijk weerzien Nog 25 plaatsen blijven open Wacht niet te lang, reageer
spoedig zodat we weten waar we aan
toe zijn
Opnieuw wordt de tocht geleid door
de Baskenkenner en -vriend Walter
Luyten Haatselijke kunstenaars, politici en leraren zullen elk voor hun specializatie achtergrondinformatie geven
Een ruim kursusdossier en een Baskisch zangboekje worden ter beschikking gesteld Ook families met kinderen zijn welkom, veel tijd voor ontspanning en uitstappen in de bergachtige
omgeving is voorzien Ook een -kijkje»
in Frans-Baskenland staat op het programma
Hoe inschrijven?
De pnjs (verplaatsing met luxe-car,
verblijf en kursuskosten) bedraagt
12 500 f r Voorschot 1 500 f r (geld als
inschrijving)
op
bankrekening
068-0638900-85 van het VCL-Dosfel
voor 1 juli as
Meer inlichtingen bij Vormingscentrum
Ld Dosfel, 091-257527, Bennesteeg 4
te 9000 Gent

matiek werd omschreven en oplossingen werden uitgestippekj
Het Vu-arrondissement Mechelen
kwam dan ook tot het besluit dat wie
in eenklank wil blijven met wat in
Vlaanderen leeft en met de staatkundige en sociaal-ekonomische verandenngen die Vlaanderen verlangt de
regeerakkoorden van de 36-koppige
regenng Martens moet bestrijden en
de uitvoenng ervan moet onmogelijk
maken

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ANTWERPEN

HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
— Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met
volledig leerplan
— Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 1980-1981
van 236 1980 tot 107 1980, elke werkdag van de week uitgenomen op
zaterdag, tussen 8 en 15 uur in de lokalen van het Hoger Instituut
voor Verpleegkunde, Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267. 2000 Antwerpen
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden
niet in aanmerking genomen
^•
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden
Nadere inlichtingen inzake de selektieproef, die zal plaatshebben op 15 7 1980 om 9 uur, kunnen bekomen worden bij de inschrijving
(Adv. 128)

Machtsmisbruik te l\/leerhout?
Het heeft er alle schijn van dat Meerhout naast de ruilverkaveling een
ernstig schandaaltje «rijker» wordt
Voor deze blijkbaar onverkwikkelijke
geschiedenis moeten we teruggrijpen naar de 19de eeuw en cynisch
genoeg doet de hele zaak eerder terugdenken aan de vervlogen tijden
met machtige grondbezitters en baronnen die met de gewone sterveling
konden sollen, kortom een toestand
deze tijd onwaardig.
Op donderdag 10 apnl II liet de gemeente zwaar mateneel aanrukken
vergezeld van de nodige manschappen om ter hoogte van de Emdhoutsebaan een weg open te trekken Nog
voor de haan in die vroege morgen
driemaal gekraaid had, was een runderstalletje afgebroken, een halve wei
omgeploegd en waren de weipalen allen uitgerukt De volledig in onwetendheid verkerende eigenaars verwittigden de politie die onmiddellijk procesverbaal op>stelde en de werken beval
stop te zetten
Toen dat met onmiddellijk gebeurde,
nam de arm der wet gereedschappen
waaronder spaden in beslag En in je
reinste vaudevillesbjl werden de werken ondanks politioneel verljod toch
voortgezet hiertoe gemachtigd door
de burgemeester Een schepen in,
funktie ging zelfs zo ver aangeslagen
gereedschap terug uit de politiewagen
te slepen terwijl de benadeelde eigenares van machteloze woede zich
voor de buldozers wierp De geuite
verwensingen en vloeken zouden menig vroom mens enig schaamrood bezorgen En was het niet dat dit alles
zich afspeelde in 1980, we zouden om
dit tafereel gelachen hebben en het
verwijzen naar één of ander filnndraaiboek

Wat ging nu echter aan de hele zaak
vooraf'
Weg w e g Op een achteruitliggend stukje weiland werd een verkavelings- en bouwvergunning toegestaan zonder dat
deze percelen een uitweg hadden
Allicht heeft men dit laaste toch goedgepraat met vergeelde fjlannen uit
stoffige dozen van anno 1880 Overgrootvader zaliger zou inderdaad kunnen bevestigen dat waar nu de buldozers gereden hebben, destijds de
oude weg naar Eindhout moet gelegen
hebben Doch de huidige eigenaars
van het stuk weiland waardoor de weg
moet lopen, wisten echter van mets
Ook omwonenden schijnen zich in de
verste ver*e geen weg te hennneren

het spreekwoordelijk boekje gelopen
zijn En wie zei ook weer dat in België
een scheiding van de dne machten
bestaat

Welkom
te Kessel!
In het huisgezin van ons bestuurslid
Frank Sluyts, Sleutelstraat 37 te Kessel werd een derde kindje geboren
Stajn IS zijn naam
De VU-afdeling Kessel wenst Frank
en vrouw besje hartelijk proficiat en
dank voor het nieuwe lid Welkom aan
de nieuwe wereldburger'

BeroepToen de gemeente dan het voornemen kenbaar maakte slechts een stukje van deze weg open te trekken, tot
aan de bouwpercelen weigerde de
eigenaar dit waarop de gemeente een
proces inspande De vrederechter
sprak het geding uit ten nadele van de
gemeente Tijdens de gemeenteraad
van januan werden alle gemeenteraat'sleden hiervan in kennis gesteld
en deelde de burgemeester mede dat
geen beroep tegen de beslissing zou
aangetekend worden
Nu blijkt echter dat wel beroep werd
aangetekend en dat voor er een nieuwe uitspraak gevallen was, de gemeente tot de werken overging Men
heeft het niet de moeite gevonden om
op de uitspraak van de rechter te
wachten die nochtans voor de tweede
maal de plaats bezocht had
Een en ander moet hier toch wel buiten

Kortnieuws
uit NIel
Dienstbetoon
Elke 1ste donderdag van de maand
van 19 tot 20 uur door volksvertegenwoordiger A De Beul — of zijn afgevaardigde J Roets — en gemeenteraadslid G Michiels
Info-avond
Wilt u meer weten over de VU, het
aanschaffen van leeuwevlaggen, zelfklevers, enz, elke 3de donderdag van
de maand vanaf 19 uur door een bestuurslid afdeling VU Niel
Diensttsetoon en Info-avond hebben
plaats in het VU-sekretanaat Antwerpsestraat 186, Niel

EUROPECH
samen uit...
samen thuis.
heel europa een gans
jaar door voor chauffeur
en voertuig :95C)F
te verkrijgen:
3 in de VTB-VAB iontoren, bij
de VTB-VAB vertegenwoordigers
en in de i<redietbani<fiiialen.

een#-ledenilienst
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FiiMTHEATERs) WJlly Kuypcrs: vragcn over automobielinspektie
studio en rijbewijseksamen...
WEEKVAN6TOT12JUN11980

TERVUREN
Zondag 15.00
KT.
Dumbo
Walt Disney
Vrijdag, zaterdag 20.30
K.T.
Zondag 18.00
Woensdag, donderdag 20.30
Monty Python
Zondag, nnaandag, dinsdag 20.30
K.T.
The caravans
nnet Anthony Quinn

TIENEN
K.T
Zondag 15.00
Walt Disney
Bezoekers uit een
andere wereld
met Bette Davis,
Christopher Lee
Vrijdag, zaterdag, zondag 20 u.
K.N.T.
Maand, dinsd., woensd., donderd. 20 u. 30
K.N.T.
Laura of de meisjes
een nieuvi/e film van
David Hamilton
Vrijdag, zaterdag 22 u.
K.N.T.
Zondag 17.30-22 u.
Papillon
Steve MacQueen,
Dustin Hoffman
naar het boek van
Henri Charrière

LEUVEN 1
14.00-20.00
K.T.
Revenge of the
pink panther
met Peter Sellers en
Dyan Cannon
een film van Blake Edwards
15.45-21.45
K.N.T.
One flew over the
cuckoo's nest
met Jack Nicholson
Louise Fletcher
film van Milos Forman
18.00-24.00
KT.
Love at first bite
met George Hamilton
Susan Saint-James

LEUVEN 2
15.15-19.45
K.N.T.
The music lovers
met Richard Chamberlain
Glenda Jackson
een film van
Ken Russell
1730-22.00
KN.T
Tweede week
Hanna Schygulla,
Klaus Löwitsch
Die Ehe der
Maria Braun
Rainer Werner Fassbinder
1330-24.00
K.T.
Jabber Wocky

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag 20.30, zaterdag 20.30,
zondag 20.30, woensdag 18u.
Dustin Hoffman,
Steve MacQueen
Papillon
naar het boek
van Herwi Charrière
Zaterdag 18.00, zondag 18.00,
maandag 20.30. dinsdag 20.30,
woensdag 20 u. 30
Chris Christofferson,
Ali MacGraw,
Emest Borgnine
Convoy
film van Sam Peckinpah
Zaterdag 15.00, zondag 15.00,
woensdag 15.00
De ongelooflijke uitstap
Walt Disney

I
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Naar aanleiding van de omkoopschandalen In Limburg en de ergeriijka praktijken Lav. Vlamingen In Brabant stelde kamerlid W. Kuijpers op 5
oktober 1979 een reeks parlementaire vragen aan de heer Chabert. minister van Verkeerswezen betreffende
de automobielinspektie en de afgenomen rijbewijseksamens. Het antwoord dat hij op 21 november 1979
gaf, loont de moeiteNiet zo vaak immers wordt met zo
weinig woorden op zo'n flagrante wijze de benadeling van Vlaanderen in
een deel-domein van het beleid
blootgelegd.

ook bevoegd voor 5 Vlaamse gemeerv
ten, nl. Kraainem, Wezembeek-Oppem,
Tervuren, Overijse en Hoeilaart (De
ondervinding leert dat Nederlandstalige kandidaten uit voormekte gemeenten een sterk benadeekle groep vormen).
•PVBA SA» gevestigd in de Herdersliedstraat 60-66 te 1080 Brussel is ook
bevoegd voor 4 Vlaamse gemeenten,
nl. Snt-Genesius-Rode, Unkebeek.
Drogenbos en Wemmei.
OrKler de bevoegdheid van de «CV.
A.I.B.V.>, Koningsstraat 163 te 1030
Brussel vaK naast de arrondissementen Zinnik, Charleroi en Philippeville
ook het arrondissement Halle-Vilvoordel

De «CV. C.TA» tenstette, met zetel in
de Archimedesstreaat 17 te 1040
Brussel is bevoegd voor de arrondissementen Nijvel, Waremme, Namen,
DInant én Leuven!
Financiële resultaten 1977-1978:
Van de 10 firma's blijken er slechts 3,
nl. net drie Vlaamse firma's, die uitsluitend t)evoegd zijn voor Vlaamse inwoners, winst te maken..
Dat er voor Franstalige vennootschappen geen behoefte bestaat om winst
te maken is de laatste jaren al meermaals duidelijk geworden. Waarom
ook, de Staat past het verlies wel bij,
grotendeels met Vlaamse centen.

Naast een ganse reeks sociale onrechtvaardigheden geeft het antwoord ons volgend beeld van de «automobielinspektie».
«Door het ministerie van Verkeerswezen erkende centra bevoegd voor het afnemen van eksamens tot het bekomen van een
rijbewijs:
Over gans België zijn 10 (privé) firma's
bevoegd voor de eksamenafname,
waarvan: 4 gevestigd in Vlaanderen, 4
(nnet hoofdzakelijk Franstalige irv
breng) in Brussel-19 en 2 in Wallonië.
Zodoende krijgt Vlaanderen 40 procent Brussel 40 procent en Wallonië
20 procent van de koek, terwijl in
Vlaanderen 58 procent van de bevolking woont!
Bevoegdheid van de in de Brussel gevestigde firma's:
«SPRL A.C.T.» met zetel in de «rue Colonel Bourg 118 te 1140 Bruxelles» is

BRABANT
KflLCnDCR
JUNI
7 KESSEL-LO: Afdetingsfeest met Brabantse koffietafel vanaf 19 u.
In de Breugelzaal van «De Kring», Jozef Pierrestraat 74. Gastspreker: Vik Anciaux, VU-voorzitter. Deelname per persoon: 150 fr.
Inschrijven bij Gilbert Gijselings, Groddeweg 15 te Ke^el-Lo. Tel.
016-25.19.18.
HALLE-VILVOORDE: Derde Groot-arrondissementeel bal in zaal
Select Steenweg naar Nlnove te Schepdaal.
16
23

LEUVEN: Vergadering van het arr. VUJ04<om<tee om 19 u. 30 in
Kiekenstraat 1.
LEUVEN: 100 jaar geleden stierf Albrecht RodenbacK VUJO gedenkt dit

Toeristische zoektocht door Diest
Een VUJO-initiatief
Reeds geruime tijd bestond bij enkele
mensen van VUJO de ktee om eens
een speciale aktlvitelt in te richten. De
viering van het verkrijgen der vrijheidskeure door de stad Diest 750 jaar geleden, werd dan het kader waarin onze
VUJO-manifestatie definitief gestalte
zou krijgen.
Wij voriden het herdenken van het bekomen van die vrijheid door Diest belangrijk genoeg om hieraan onze medewerking te verienen op een originele
manier.
Immers, dit steekt schril af tegen de
strijd, die wij, Vlamingen nog steeds
moeten voeren om onze vrijhekj tè bekomen. Daarom wilden wij ook maar
meewerken aan de festiviteiten van
Diest 750 op voorwaarde dat die viering niet zou gekoppeld worder) aan
150 jaar België.
Bovendien vonden wij het positief, dat
ter gelegenhekJ van Diest 750 aandacht werd besteed aan de Unie der

Gtezien deze historische achtergrond
en het historisch erfgoed waarover
Diest beschikt meenden wij er goed
aan te doen zo maar geen diedaagse
manifestatie In te richten, maar iediereen die deelneemt met de neus op fiet
historisch-mooie Diest te duwen, zonder echter zeer geleerd te willen doen.
Zo kwam dan een toerische wandelzoektocht door historisch Diest uit de
bus, die kan ondernomen worden gedurende vier maanden en waaraan kan
deelgenomen worden door indivkiuelen, gezinnen met kinderen, groepen
(o.a schoolklassen, jeugdverenigingen,
enzJ.
Jan THIELS, voorzitter VUJO-Die*t
Oranjesteden, terwijl in 1830 het Oranjet>ewind over onze gewesten werd
vervangen door een kunstmatige Belgische staat waarvan de leiders alleen
droomden van een aanhecfiting bij
Frankrijk

Examens te Diest,
deur dicht!
Zoals wij reeds eerder In deze uitgave
lieten weten, vroeg VU-gemeenteraadslid Dirk Van de Weyer aan het
schepenkollege van Diest om de data
te mogen kennen van eksamens voor
gemeentepersoneel. Omwille van bepaalde geruchten over onregelmatigheden bij vorige gelegenheden, had hij
graag de proeven wilten bijwonen als
waarnemer.
In zitting van 29 januari 1980 besliste
het schepenkollege echter dat het niet
nrwcht
Dirk Van de Weyer liet het hier niet bij
en vroeg volksvertegenwoordiger
Willy Kuijpers een (>artementaire vraag
te stellen aan de minister van Binnerv
landse Zaken.
In zijn antwoord zegt de minister, die
toch als meest gezaghebbende Instan-

tie op dit gebied mag beschouwd worden: «Het recht van de gemeenteraadsleden om de bedoelde eksamens
als weiamemers bij te wonen, is zoals
het recht om de gemeentelijke inrfchtingen te bezoeken, te beschouwen als
een veriengstuk van het recht op inzage van de stukken, neergelegd In artikel 69, derde lid, van de gemeentewet
Het kollege van burgemeester en
schepenen kan de uitoefening van dat
recht regelen, maar niet ongedaan maken.»
Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 6 mei jl. Interpelleerde Dirk
Van de Weyer hierover. Het schepenkollege moest ongelijk bekennen en
beloofde een regeling uit te werken.
Wij zijn benieuwd.
Herman Brem*

Wachttijden:
Om aan een eksamen te mogen deelnemen, moet men zich inschrijven en
zijn beurt afwachten. De wachttijd bek>opt soms zelfs 11 weken (centrum
Asse) en een wachttijd van 6 è 8 weken is gewoon. Dit brengt met zk^ dat
de kandidaat die eventueel mislukt en
zich opnieuw wil Inschrijven, materieel
onnnogelijk binnen de wettelijke termijn opnieuw het eksamen kan afleggen. Om die reden wordt hij verplteht
opnieuw in te schrijven voor de kursus, wat een fameuze financiële meeruitgave betekent Zodoende is het duidelijk dat hoe kleiner de wachttijd, hoe
groter de kansen van de kandklaat
worden om niet financieel gepluimd te
worden.
De heer Chabert antwoordde Kuijpers
verder dat in Vlaanderen de gemiddelde wachttijd 5,5 weken bedraagt in
Wallonië 4,4 weken en in Brussel-I 9
van O (Andertecht) tot 4 weken. Hier
dient toegevoegd dat deze 4 weken
(Schaari>eek) voor de Vlamingen zijn,
de frankofonen wachten dan nfiaar 3
weken!
Besluit
Uit de antwoorden Ijlijkt overduidelijk
dat het rijbewijseksamen de Vlaming
een stuk méér kost dan zijn frankofone «medeburger» en dat hij bewust
kansarmer wordt gemaakt Terijl in
Brussel-19 er een teveel een examinatoren is zelfs in Anderiecht minder
werk hebben (geen wachttijd O, moeten de centra in Vlaanderen het met
een latent tekort aan personeel stellen,
krijgt Vlaanderen 40 procent van de
centra, dus minder artjeidsplaatsen, en
wordt een gedeelte v a i ons grondgebied door frankofone Brusselse firma's
bediend.

Mechelen
naar Diksmuide
Traditiegetrouw worden dit jaar weer
autocars Ingelegd met bestemming de
IJzerbedevaart te Diksmuide (29 junD.
De bijeenkomst Is aan de «London Taverne» waar stipt wordt vertrokken
om 7 uur. De terugkomst te Mecfielen
is voorzien rorKl 20 uur. Na de bedevaart worden haltes voorzien te Brugge en (Sent en de prijs per persoon is
220 ft-, alles inbegrepen (behalve irvkom op de wekte). Inschrijving vanaf
heden in het bkaal «London Taverne»,
Vijfhoek 2, Is wel verplteht
Personen die in DIksmukte kunnen
medewerken aan de «ordedlerwt» kunnen eveneens hun naam opgeven in
hogergenoemd lokaal — in dit vert>and
vewacht het IJzerljedevaartkomitee
een speciale Inzet van de Mechelaars
in 1980. Méér gegevens hieromtrent
volgen later.
Alle inlichtingen: Tel. 01^41.15.98 015-41.51.94 en/of in het k>kaal.

Naar Lechtal - Tirol
Met het Vlaams Verbond van Neutrale Ziekenfondsen voor
een 10-daagse natuurvakantie met luxe-autocar naar het
Lechtal'-nroL
Vertrekdata:
4 JuU tot en met 13 juli
11 juli toten met 20 juU
18 juli tot en met 27 juli
1 aug. tot en met 10 aug.
PriJs: 9300 fr. alles Inbegrepen: ongevallenverzekering
middagmaal van iste dag tot en met middag laatste dag
overnachtingen onderweg, alle uitstappen, Tlroler-avond,
Ingang kasteel, Uft, ter plaatse eten A la carte, keuze uit 25
gerechten.
Inschrijvingsformulieren: naam, geb.-datum, volledig
adres
schrijft in voor de reis van
zal begeleid zijn door
Te sturen naar, of inlichtingen te vragen aan: VZ.W. Medische en Sociale Werken van het V.V.N2, Hopmarkt 36
Bus 3, 9300 Aalst (Tel. 053-772224J
Rek. nh 393-0031363-24. Nlet-leden eveneens welkom.
(Adv. 130)
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WIJ IM De K)LK9Ulil€
Maaseik,
Neeroeteren,
Opoeteren naar
Diksmuide

FVV-kanton Beringen
een en al aktie
Bestuursleden uit Beringen, Beverio,
Heusden, Zolder en Tessenderio waren samen op 'n werkvergadering in
Thierbrau. Z e verheugden zich over de
aanwezigheid van een drietal FVVvrouwen uit Tessenderio.
Volgende agenda werd afgewerkt
Dank zij huisbezoeken hoopt men kortelings te starten met een nieuwe afdeling in Oostham.
Afdeling Heusden-Zolder werkt hard
aan de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.
Groot-Beringen nam zoals vorig jaar
deel aan het tornooi te Peer op 31 mei
jl. Het kanton zal er voor zorgen dat bij
gelegenheid van het aanleggen van de
boten «150 jaar België» de bezoekers
aan deze tentoonstelling zullen inge-

licht worden over «150 jaar Vlaamse
strijd» en dat daar aangepaste pamfletten uitgedeeld worden.
.Op 11 juni zal Groot-Beringen samen
met Heusden-Zolder een onafhankelijke afdeling van het F V V stichten.
Samenkomst 11 juni Thierbrau, Markt
te Beringen. Voorbereidingen werden
reeds getroffen om de VU-afdeling
Antwerpen in Beringen te ontvangen,
te spijzigen en te laven.
Tijdens het dorpisfeest deelgemeente
Beringen, dat ingericht zal worden
door de Kulturele Raad van Beringen
zal het Dosfelinstituut een boekenstand plannen over 150 jaar Vlaamse
strijd.

Het Uzertjedevaartkomitee legt bussen in naar de 53ste IJzerbedevaart te
Diksmuide op zondag 29 juni as.
Vorig jaar zat de bus overvol, daarom
hopen we dit jaar op een tweede bus,

ZO€WRCl€
Gevraagd: een pleeggezin voor
2 kinderen (jongens) van 9 en
5 jaar voor de zomervakantie
(juli-augj. Inlichtingen bij kamerild
Willy Kuijpers, Swertmolenstraat
23 te 3020 Herent die doorzendt
aan bemiddelend psycholoog onder vermelding van 157 L op
briefomslag.

A. Jacobs

dat kan als we allemaal meegaan... W e
hopen dat de jeugd van Noord-Limburg en de Maaskant die 29 juni op
post is.
De bussen vertrekken om 6 u op de
markt te Maaseik, met als verdere opstapplaatsen: Rotem, Neeroeteren,
Opoeteren, Dome, Niel bij As...
Op de terugweg brengen we een bezoek aan de Vlaams-Brabantse streek
van Hoeilaart en Overijse (o.a. bezoek
aan een wijnkelder). W e zijn terug
thuis rond 22 u.
De pnjs: 150fr. per persoon, 500 fr.
per gezin (vanaf 4 personen).

Feestzalen

Otetiseweg 4 1 . Westerio
(Voortkapel). tel 014-213696

HOF VAN ARAGON

Vraag prijzen voor uw
feestnieiui's
Spectaliteiteii.
Alle daget) verse mosselen

C.ife rcst.iiiriiiii spci-ltuin, leir.is
Wüoii'^daq (,*n dOfulefd-K] g r s l o l o n
M,Mn(l,it] OinsdjKj vnjd.Kj v.in.jf I b u
Z , t t f r d a g (-n /üiid.K) v.ifi.if s HÏKI
d.Kjs

KflLCnD€R
JUNI
6 HASSELT (arrondissement): Groot Vlaams Zomert>al om 20 u. 30
in zaal Lorka te Hasselt

Banketbakkerij
ANTWERPIA

Drankhuis met sfeer

Vossemberg 13. 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

Verzorgde keuken
Proef onze specialiteiten
ZAAL VOOR
FEESTMAALTIJDEN
E. DUYSTERS-MINNAERT
de Smet de Naeyerlean 88
8370 Blankenberge Tel. 060-41.30.70
41.38.54

VOEDING «DE POLDER»
Poldcrslr,l,\( 12
8458 Oostduiiikerke

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

Lokaal - T

SCHUURKE»

O u d e Graanmarkt 2 5
1000 B R U S S E L

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken. '

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
t./ ^
\J\lmllUl\

Vt-rzorgde keuken
Demokratische pnjzon
Uitgelezen dienstbetoon

Kosscisleenweg 38
22G0 Nijten -^ Tel 031/818841

^of ten ©cnlioortt
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dóorer
Keierberg 25
1700 Asse
TeL 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten
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FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

Aiinru nici v.in .illc fccstcti
Ook Vf illiiiKKi v.lt) t.lfcl{!('l lef

Cifc v u lok.i.il

S< hilcicisli.i.il 33
^000 A n t w r i p r n
I r l 031 3;'15 17

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Restniir.inl P A L M H O F
Tafelhouder

-

Specialiteit g e r o o k t e vis
Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos
Tel 015/71 1940
Fecstbespreking op mnnnd.ig dinsdag et; dondeidng vnn 19 tot 21 ii
Woensdag gesloten

Lokii,-il Volksunie
Gontrode Hcirweg 49
9230 Melle
Tel 091-3006 53

« WALTRA »
Ardii.nkn.n 2 (bi) !WS)
1000 Brussel
Tel 02/21952 12
De vier troeven v.ui de W.ilfr.i
1 Vl.i.snis in t h.irt v.tn Brussel
2 Je k.iti Cf .tlti/fi fj.irkcrcn
3 Je kn/gt er .i/ff/rf w.it te eicn
4 De i>ni!cn zi/it soci.i.il

f-|cus(i('n Linil)iirc)

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplem 5, Brakel
Tel 055/4241.07

WIJNIMPORT HERMAN
IVt( ni-nslr,i,il 37C WtVELGEIVI
Iel 050/4129 22
Bordeaux- en Bourgognewijn
Recfistreeks van invoerder
Toegonkelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

M a a k ook e e n s kennis met
de g e z e l l i g e s f e e r i n
't is een specialist
zoek hem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordse
pastei
't is de meest
verteerbare
de meest
klassieke,
de beste

D.M. IMPORT
Duitse
ten.

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's,
ossestaartsoep, goulachesoep,
jagerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen.
achapenstraat 43. 2200 Borgerhoul Tel 031/36 00.45

m

Café-Restaurant

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 mim^uis
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
J A N PAUWELSDE BRAUWER
Oe familiezaak mal traditie.

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

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

Mevrouw

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

Dotpsplcir

Ornnk- en eetluiis

DE P U S
GEBROEDERS

Tel. 02-513.25.64
Waar Vlamingen THUIS zijn.

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Kattestraat 20, A A L S T

KREKELHOF

G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 38 Dr. V a n De Per'-Rlei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u n t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053-2135.33
Tel 031-36 56.54

Ehe Vnn Ljero-MiirccILi N.iossens

Het Koffiehuis der
Denderstreek

FEESTZAAL
<< E D E L W E I S S »

VISRESTAURANT

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-6757 12

U\H KOFFIEHUIS

Tel 053-6687 40.

Spijshuis Béarnaise

Wiifried BLANCQUAERT

CORTÏTAT.S

Bellestrna) 49
1970 HEKELGEM

Brus.selbonn 11, GOOIK
Tel 054/33 48 57
Uw tweede thuis!

Roomijs

Ar.lgoiislr.l.nt 6. Lier
Tel 031-80 15 68

LINDENHOVE

Steeds welkom in

Industriële
brood- en banketbakl<erij

W. Rosiers, Wijklaan 21, Neeroeteren
(tel. 86.35.38), Mevr. Vandesande, Kultureel Centrum Neeroeteren; M. Meuwis, Neeroeterenstraat 67, Opoeteren,
L Declerck, Dorpertserg 18, Opoeteren (tel. 86.36.24); R. Nauwelaerts, Dorperberg 33, Opoeteren (tel. 86.34,56);
Cl. Bergmans, Smoutweg 1, Dome;
J. Deben, Oude Ophovenlaan 88, 3680
Maaseik (tel. 56.47.38); P. Pieters, Heppersteenweg 47, 3680 Maaseik (tel.
56.42.15); M. Vastmans, Henrylaan
89a, 3650 Rotem.

LIMBURG

lepel & vork,..
FRITUUR-EETHUIS
INGRID

Inschrijven en betalen tot en met
24 juni a.s. bij:

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

Café -'t Leeuwke»
Kruittorenwal 2
3690 BREE
Tel. 011-46.34.51

^flBtjiof i e 2CEi>£r

Pauwelyn- Duquesne

21S2 Waeh«ld«nand«
Dagmenu van 12 lot 14 u.
Extra zondagfflaniL
Tel. 031/21.07.12

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

Uitsluitend
Vlaanrtse bieren.

Gesloten, vnida^. behalve in seizoen

M a a n d a g gestoten.
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WIJ IM D€ 1/OLK9UMIC
Lede koopt
Tuk-molen
te Papegem

VU-VUJO
Lede en het
leefmilieu

Daensdag
te Aalst
Het Priester Daensforxte ncht op
zondag 15 juni '80 te Aalst de
jaarlijkse Daensdag in, samen
met het stadsbestuur
PROGRAMMA:

De leS «Gemeente en Milieubeleid» in
de lessenreeks «Gemeentebeleid» die
door omstandigheden moest worden
verschoven zal doorgaan op donderdag 5 juni om 20 u in het zaaltje boven
de Brandweerkazerne Vijverstraat
Lede
Na een inleiding door Paul Martens,
schepen te Merelbeke, volgt een open
gesprek waarin de ideeën, voorstellen
en tips van alle aanwezigen de nodige
aandacht zullen krijgen

Om 10 u herdenkingsmis in StMartinus, met het St-Martnuskoor en homilie door prof Herman Mertens (KUU
Om 11 u optocht naar Daensmonument op de werf, met fanfare «Tot Heil des Volks- Toespraak door R Stnjpens, voorzitter knng Aalst
Om 11 u 45 uitreiking van de
driejaarlijkse Pnester Daensprijs
met receptie aangeboden door
het stadsbestuur in de trouwzaal
van het stadhuis
Om 15 u statutaire algemene
vergadenng Nadien sonorama
over het Daensisme te Brugge in
de feestzaal van het stadhuis

Rouw te
Sieidinge
Op Pinksteren stierf onverwacht mevr
Idalie De Baets, de echtgenote van de
h Marcel Bracke Zij werd 79 jaar Talrijke vrienden uit het Meetjesland oji
kamerlid Van Grembergen, woonden
de uitvaart bij om op die wijze de h
Marcel Bracke die op 82-jange leeftijd
een onvermoeibaar aktief bestuurslid
blijft van de Volksunie-afdeling Sieidinge, tot steun te zijn
Aan de familie Bracke, innige deelneming Marcel, sterkte I
(PVKJ

IKONING DERI

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

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

.BEDDEN

pg^gj^j

DONSDEKENS
LATTENBODEMS

OOST-VU\ANDEREN

Het konstant aandnngen en herhaald
aankloppen van schepen Jules Hendenckx (VU) bij het stadsbestuur van
Blankenberge de vroegere eigenaar
van de houten windmolen in Papegem
(Lede), de zogenaamde Tuk-molen
hebben uiteindelijk resultaten afgeworpen De gemeente Lede is voor een
pnkje eigenaar geworden van deze
unieke, zij het sterk vervallen molen
De staat zou voor 65 % en de provincie voor 20 % tussenkomen bij de
aankoop, en bij de restauratie die
hoogstdnngend nodig is wordt ook op
hoge subsidienng van staat en provincie gerekend Dat betekent dat ook
deze molen van de ondergang werd
gered Na verplaatsing en restauratie
zal de molen een bestemming knjgen
Samen met de stenen windmolen van
Oordegem, die op dit moment wordt
gerestaureerd en de geklasseerde watermolen van Impe bezit Lede nu een
molen-tno dat enig is in de streek
Schepen Henderickx heeft nogal wat
plannen in verband hiermee Wij hopen
in de toekomst hierover meer te kunnen meedelen
Werk voor twee mecaniciens
met ervanng in streek Aalst-Dendermonde Kontakt nemen met
OCMW-lid Herman Van Den Abbeele, Losweg 11, 9328 Schoonaarde Tel 052-423549
(N 189)

OPGELET!! ^
ALLES SLAAT
WEER OP!!
EN WIJ... DELEN
NOG GESCHENKEN UIT!!!
Maar u moet minstens eens naar de toonzaal in de fabriek
komen om te weten

— Hoemenaaneenlattenboilem(2pers.)komt
voor slechts
15OOF
— Hoe men aan een twee persoons modem
lux-bed (zonder ressort) komt voor slechts
1000 F.
— Hoe men aan een piooibedje (1 pers. - zonder matras) komt voor slechts 250 F.
ENZ. ENL ENL HET IS ONGaOOFLUKü!
En bovenop zult U weten fioe men aan een GRATIS Palingfeestmaal komt

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

MLCnDCR
JUNI
SINAAI Spreekbeurt door Nelly Maes over aktuele problemen
in om 20 uur in zaal «De Kroon», Dorpsstraat 17 In samenwerking
met Amedée Verbruggenknng en Gebroeders van Raemdonkknng.
DE PINTE- 150 jaar Belgische staat - 150 jaar Vlaamse stnjd.
met als sprekers Clem De Ridder, Paul Daels, Huub Broers en
Andnes de Schepper 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
KAPRIJKE-LEMBEKE Breugelfeest ter gelegenheid van «vaderdag» Om 20 uur in Bar Covitex, Molenstraat 58 te Kapnjke
Mevr H De Bleecker spreekt over gemend onderwijs.
14 WAARSCHOOT: Zomerzangfeest van het Meetjesland om
20 uur in Gislenusknng Eregasten Willem De Meyer en Mon De
Ck>pper
14 ST.-GILLIS-WAAS: VU-ledenfeest om 19 uur
20 DENDERMONDE: Informatie- en debatavond over «Ekonomisch
federalisme en ekonomie in Vlaanderen» Om 20 uur in 't Vestje,
Oude Vest Inleider Jef Maton, prof RU Gent en VUondervoorzitter
22 DEINZE • ST.-MARTENS-LATEM - DEURLE - NEVELE • AALTER - ZULTE- Bezoek aan de Ofienluchtvertoning van Cynel
Buysses «Recht van de Sterkste» Om 16 uur in de Gavers te
Bachte-Mana-Leeme Op uitnodiging van de Vlaamse Vnendenknng van Deinze - Latem - Deurie - Nevele Toegang 100 fr 0<inderen beneden 15 jaar gratis) Nadien gezellig samenzijn met eetgelegenheid

Straattoneelwedstrijd
op Pauluspleintje te Oostende
De zesdaagse van het Pauluspleintje
organizeert dit jaar een toneelwedstnjd passend in het volkse kader van
de zesdaagse die doorgaat van 12 tot
17 augustus '80
Hierbij wordt gedacht aan wagenspelen, cluyten of straattoneel, enz_ en
staat open voor alle amateurs- of gelegenheidsgroepen Benevens een vas-

Jaak VAN D U C K
Verzekenngsraadgever
Grote Baan 435

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

3538 HOUTHALENHELCHTEREN

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

Tel 011-534252

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

GELOVEN
Fabnek open dagelijks van
8 12 u en van 14 19 u
Zaterdag doorlopend open 8
Zondag gesloten
Ingang langs de fabriek

Marcel VAN den BULCKE

Informatie en inspraak over
BPA-Emelgem-Noord
Onlangs heeft de Izegemse gemeenteraad het BPA-Emelgem-Noord goedgekeurd De wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedetwuw voorziet
een periode van 30 dagen waarbinnen
elke burger bezwaar kan aantekenen
Er wordt helaas te weinig gebruik ge-

\

^^ KUNNEN

Op 200 m van de Rijkssschool
Besteldienst Kurtti
Tel 052-42 34 00

Izegem

^ flflnB€uoL€n

Verzekenngen - Hypoteken

U MOET HET ZIEN OM
GAL6ENBERG 52 ^^^
9290 BERLARE

te tegemoetkoming wordt er een
hoofdprijs voorzien van 10000 fr voor
de winnende groep plus het «Pauluspleintjejuweel» voor de beste akteur of
aktnce
Verdere inlichtingen en inschnjvingen
voor 15 juli '80 in 't Kroegske. Iwein
Scheer. Pauluspleintje. 80 of bij Mare
Van Middelem. Nieuwpoortsesteenweg 356. 8400 Oostende

maakt van deze mogelijkheid In feite
kent de burger deze mogelijkheid met
De isesluitvorming gebeurt vaak «achter gesloten deuren» en pas later ondervindt de burger een aantal tekorten
of nadelen
De Izegemse VU wil de traditie van
«zwijgen» rond ruimtelijke ordening
doorbreken Daarom organizeert de

Izegemse VU een informatie- en inspraakavond over het BPA-EmelgemNoord De gemeenteraadsleden Geert
Bourgeois en Enk Vandewalie zullen
er een korte inleiding geven en het
probleem schetsen Er zullen plans te
zien zijn Er zal gelegenheid zijn om zijn
bezwaren te formuleren Er zal ook gelegenheid zijn om suggesties te formuleren Die suggesties wil de VU dan
verdedigen bij de meerderheid
Deze vergadering is bestemd*voor alle
geïnteresseerde Emelgemnaren In het
biezonder voor hen die begaan zijn
met de winkelfunktie van Emelgemseplein. Pnnsessestraat en Dam
De vergadenng gaat door op dinsdag
10 juni om 20 u., in zaal Mandeldaele
Iedereen welkom Er wordt alleen verwittigd via de pers

WEST-VU\ANDEREN
Blankenberge

MienDCR

Naar de IJzerbedevaart
Er zal uit onze badstad een autobus ingelegd worden naar de IJzerbedevaart
te Diksmuide van zondag 29 juni e k
De bus zal vertrekken te 9 u stipt aan
het stadhuis Inschnjven bij provinciaal
raadslid Jef Fryns, Gen -Lemanstraat
12 tel 41J2239 elke weekdag van 14
tot 18 u

JUNI
lEPER: Vlaamse Vrouwen leper jaarlijks etentje om 20 uur in het
Jeugdstadion 250 fr per persoon inschnjven op het sekretanaat
Gastspreker Hugo Schiltz
VEURNE: Kieinkunstkoncert met Wiilem VermarKJere in zaal Retonka, Houtmarkt Inkom 120 fr Voorverkoop 100 fr Vienng 25
jaar VTB-VAB-afdeiing
10 IZEGEM: Informatie- en inspraakavond over BPA-EmeigemNoord, met VU-gemeenteraadsleden Geert Bourgeois en Enk
Vandewalie Om 20 uur in zaal Mandekjaele, Emelgemseplein
KORTRIJK- Familiefeest met barttecue Van 11 u 30 Volksspelen en Vlaamse kermis vanaf 14 u 30 Het feest gaat door in zaal
Troubadour, Stationsstraat 76 te Bissegem

Zitdag
Volksvertegenwoordiger
Raf
De
Clercq zal zitdag houden in het Vissershuis de Smet de Naeyerlaan 29,
op zaterdag 7 juni van 10 tot 11 u Elkeen kan hem zijn problemen komen
voorleggen Men zegge het voort

Molenvest 50
HERENTALS
tel 014/21 1207

V/urmstraat 7
SLEIDINGE
tel 091/57J146

<
U zoekt een goede drukker?

Iedereen kiest

J A N TRUYEN
W a a r o m u dan niet?
S t a t i o n s s t r a a t 58 2440 GEEL
Tel. 014-58.85.81.
* Alle d a g - en w e e k b l a d e n .

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van Brugge
Op woensdag 2 juli 1980 om 11 u
zal er ten zetel van het OCMW,
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000
Brugge, ten overstaan van de
heer F Bourdon, voorzitter of
zijn afgevaardigde, overgegaan
worden tot het openen van de Inschrijvingen voor de openbare
aanbesteding van het lot 2 VoltooUngswerken voor het rustoord Ten Boomgaarde te Brugge
(St-Mlchlels)
Erkenning kategorie D klas 5
Termijn 175 werkdagen.
Dossier ter Inzage In— Het kantoor voor inzage en
verkoop der bestekken. Residence Palace, Jordaenskwartler,
Wetstraat 155 te 1040 Brussel
- De burelen van het OCMW,
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000
Brugge (ledere werkdag van 9 tot
12 uJ

— Het bureel van archltekt Wilfrled Van Oyen, Rijselsestraat
274 te 8200 St-Michiels-Brugge 2
(ledere werkdag van 9 tot 12 uJ,
tel 050-316009
Het bestek en de plannen zijn te
koop mits voorafgaandelijke
storting van 4 640 fr Inkluslef
BTW
op
rekening
nr
380-0030118-22 van archltekt W
Van Oyen, Rijselsestraat 274 te
8200 St-Michiels-Brugge 2 met
vermelding van het BTW-nummer
De Inschrijvingen, 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)
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Aanbevolen huizen
hoeUmtdel

PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

BLOEMEN -ERIKA»
Kerkstraat 23.
2650 B O O M
Tel 031-880160

Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053-2122.48

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

Schoolgerief - Tekengerief •
Boekengerief - Tijdschriften •
Dagbladen

Alle bloemen en planten.

Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74. A A R S C H O T
Tel 016-56 93 34

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

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

Alle maten, alle soorten, ook medikale en anti-allergische matrassen.
Piatteau-Lievens. Portugeesstraat 9,
1780 Teralfene
Tel 053-66 74.56.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Galerij " d e Gnpaert-,
Molenstraat 45, 9300 Aalst
Tel 053-70 32.19

De prijsbreker

«GISELE>
Jonge mode

van het goede meubel

Dames - Heren - Kinderen

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

Zondag en maandag gesloten.

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

DE CRAEN ROM pvba

DROOGKUIS - WASSERIJ

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel. 015-71.12.40

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33. 2400 M O L

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 7039

Verwarming - sloom - sanitair.
Alle herstellingen.

014-31.13.76

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-88.1119

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

Dames-, heren- en kinderkleding.

IO%vr.V.U.Ieden

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

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

MEUBELEN M O E N S

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

- handtassen
regenschermen

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Radio-TV-Hifi-Video
Eigen hersteldienst

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

Oorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-734.06.43

Tel. 011/53.50.40

Na 18u 42546.42

LUKOS p.v.b.a.

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

Ringmappen - dokumenthouder pochetten - snelhechters - offertemappen.

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

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-493507

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

salons

kleinmeubelen

schilderijen

geschenkartikelen

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

Kiesekoms

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Ciaessenlaan 50-52
Tel 031-881316
Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel 059-80 31 72

NV Relnigingswerken
PEETERMANS
Onderhoud en restauratie
gebouwen.
Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m .
Tel 031 5395 30 en 53 75 75

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

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel. 031-88.25.31.

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 tSde eeuw.
Kunstvoorwerpen.

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

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

Tel 053 66 73 33
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Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel. 053-21.4207

Garage
Guy MOERENHOUT
SHOWROOM,
Mechelsesleenweg 145

GARAGE,
Prins Leopoldlei 45
MORTSEL
Verdeler Alfa Romeo
Tel. 031-40.67.80
031-49.78 J 2

Herentalsebaan 340
Deurne-Z - Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 - A n t w e r p e n
Tel 3 5 6 5 75

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

Tel. bureau 053-21.72.12

Zaadhandel

'

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

Tel. 091-62.51.4Z

?\l^k J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Tel

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

I

Silhouette
Marwilz
Rodenslock

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

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

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

TAVERNIER pvba

FRANSSENS OPTIEK:

W e s t Littoral

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 054 4 1 2 5 8 9

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6. 2100 Oeurne
Tel. 031/2166.99.
Julius De Geyterstraat 204. Antwerpen. Tel. 031/29.07.87.

Lada - Lotus

IKEUKgN»I
DURASON-KEÜKENS

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

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schikler-, behang- en dekoratiewerken.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW

Tel. 05a«6.74.08.
lustrerie

mare
de vriesè
bar ruzetteiaan 56c brugge
0 5 0 / 3 5 / 4 04
baan brugge-korlrijk

Steenweg n.-],-ir Ninove 76
9470 D E N D E R L E E U W

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkumulatle.

Gelegeiiheidsgraftek. Hiiweli)k - Ge
boorle - Zelfklevende plakband ei
etiketten. Houten drukletters - Rekin
ine-kntenders

Vraag gratis kalalogus met foto's.

Aalsterse Glazenwasserij

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman

Tel 011-534349

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

VERVOER-VERHUIZINGEN

Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel. 02-268.14.02

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

OOSTDUINKERKE

Laadruimte van 30 lol 50 m3

Keizerstraat 2
TERNAT.
02-5822222

toonzalen.

INTRAFORMEuropameubel

Steenhouwersvest 52, Antwerpen
T e l 031-31.35.83

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02-582.1312

Specialist primitief •
stijlmeubelen en modern

02-428.69.84

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

ETN. BERT

M a r k t 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

te Niel.
Antwerpstraat 164-177

<

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

STUDIO
DANN

alle moderne meubelen.

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

Assesteenweg 65. TERNAT
Tel. 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zoridag gesloten.

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel. 053-21J&36

-DE STER.
IJzerwaren, huishoudartikelen: gewoon en elektrisch.
Kapellestraat 2
9300 AALST
Tel. 053-21.1930.

PVBA DAMA
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren Ojaen haarden

Tel. 053-62.37.65
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nu reeds meer dan twintig jaar onafgebroken verschijnt
Sevenants heeft er zijn levenswerk
van gemaakt
Georges Sevenants: «/n de eerste
werkingsjaren van 'Band' heb ik nogal
eenzaam de Waalse contreien afgetoerd, tot op de verstafgelegen Vlaamse boerderijen.
Evenmin als vandaag konden de Vlamingen in Wallonië genieten van overheidssteun voor hun sociaal-kultureel
opbouwwerk.
Wij hebben mekaar gevonden ten koste van veel avondlijk werk en weekendbedrijvigheid. De organizatie
'Band'
heeft enorm veel vrije tijd van ons opgeslokt
Maar, we zijn er geenszins lastig om dat
we deze band tussen Vlamingen in
Wallonië gesmeed hebben.
Wel zitten we met de jaren opgescheept met wat bittere ervaringen...'
— In welke zin?
Georges Sevenants: Leven als emigrant is natuurlijk onvermijdelijk
een
apart leven. Maar le\ten in Wallonië —
toch als emigrant en dan weer niet ver
genoeg van de heimat — heeft zijn bijzondere ervaringen.
Mettertijd zijn we de
verwachtingen
gaan koesteren dat wij als dan toch een
kwart miljoen (zij het uitgeweken) Vlamingen een- behoorlijke steun vanuit
Vlaanderen en vanwege de Vlaamse
politici zouden kunnen genieten.
Maar, desbetreffend denken we er nu
het onze over...

«Vlaamsch»

Georges Sevenonts:
it

Sant in eigen land a

N A M E N . — De direkteur van de
Waalse toeristische attraktie-bijuitstek de tuinen van «Annevoie>
(na de Grotten van Han) is een
Vlaming; een emigrant in eigen land.
Georges Sevenants werkt, woont en
leeft nu onderhand zowat een
kwarteeuw als Vlaamse uitwijkelingom-den-brode in Wallonië. Hij heeft
met zijn Vlaamse vrienden een
poos geleden 20 jaar werking van
<Band> (de vereniging van
Vlamingen in Wallonië) gevierd.
Het is zijn levenswerk; Georges
Sevenants herleeft als hij het
uitgebreid kan hebben over de
groei en bloei van «Band»; de nietdiplomatieke band die de Vlamingen
over de taalgrens hoedanook
hebben.
Elk jaar halen de Vlamingen in Wallonië wel eventjes de grote pers ter gelegenheid
van
hun
traditioneel
• Band»-kongres. Maar overigens lopen ze er in het feestrijke België b i j .
als verloren schapen. Want, de Vlamingen in Waalse gewesten worden
door Vlaamse politici nogal schromelijk verwaarloosd, en bovendien bepleiten zijzelf langs geen kanten een
bijzonder faciliteitenregime.
Georges Sevenants: «A/u ruim twintig
jaar geleden liebben we werk gemaakt
van 'Band', om de ongeveer 250.000
Vlamingen die in Wallonië werken en
leven te groeperen, maar nimmer is het
onze bedoeling geweest een bijzonder
faciliteitenregime te bepleiten. Dat hoe-

ven we echt niet cadeau te krijgen,
\ maar tegelijkertijd is het wel onze droeve ervaring dat we als emigranten in
Wallonië door de Vlaamse gemeen1 schap volkomen aan ons lot overgelaten worden.»

Isolatie
Sevenants is, zoals nog een goede
kwart miljoen andere Vlamingen, naar
Wallonië om den brode uitgeweken.
Via Brussel kwam de Limburger Sevenants in de buurt van Namen ter e c h t Als emigrant installeerde hij
zich relatief komfortabel: hij werd direkteur van de «Jardins d'Annevoie».
Hoe leven de Vlamingen in Wallonië-?
Georges Sevenants: «De organizatie
'Band' is mijn levenswerk
geworden.
En het blijft een onvoltooid werk.
Ik ervaarde destijd hoe lastig het is
voor een Vlaming om in Waalse bodem
te gedijen.
Vooral de gezinnen van Vlaamse landbouwers leven er jarenlang in een sociaal-lastige isolatie.
Het is een voor velen onmogelijke opgave om de Vlaamse volksaard metter- •
tijd niet te verloochenen.
Hoewel het onderhand geweten is dat
in verschillende Waalse gemeenten de
Vlaamse inwoners een belangrijke minderheidsgroep
uitmaken, is het toch
ook zo dat de Vlamingen zich in Wallonië nog te weinig groepsgebonden georganizeerd
hebben.'
— Georges Sevenants is de stichter
en animator van «Band», de organizatie met het gelijknamig tijdschrift dat

Het was voor ons een aangename zaak
dat de voormalige voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad, Maurits Coppieters, met aandrang een kultureel akkoord tussen Vlaanderen en WaHonië
bepleitte. Maar het stemt ons droef dat
daar nog immer niets vlan in huis Uijkt
te komen.
Wij hebben geleerd ons over een aantal dingen, met betrekking tot de Vlaamse beweging, niet teveel illusies te maken.
Sinds 74 bepleiten we een VlaamsWaals kultureel akkoord, maar vanuit
Vlaanderen genieten we
nauwelijks
enige bijval.
Méér nog: er is een opvallend gebrek
aan interesse in Vlaanderen voor onze
Band-werking.
De proef op de som hebtien we een tijd
geleden genomen, met een trieste slotsom als gevolg.
We schreven een duizendtal Vlaamse
gemeentebesturen
aan met het verzoek om onze werking moreel en ook
materieel te steunen.
Onze suggestie een abonnement te nemen op ons maandblad werd positief
beantwoord door precies 28 van de
1.000 Vlaamse gemeentebesturen...»
— Band in Wallonië is klaarblijkelijk
een stukje miskende én ook verwaarloosde Vlaamse B e w e g i n g .
Georges Sevenants: 'Wij hebben ons
als emigranten van meet-af-aan voorgehouden geenszins op te komen voor
een bijzonder faciliteitenregime; we zijn
de gast van de Waalse gemeenschap,
en we trachten ons daar ook naar te
gedragen.
Maar, men kan ons er niet toe brengen
onze Vlaamse afkomst en eigenheid te
verloochenen.
Om die reden hebben we ons in een
'Band'-werking
georganizeerd.
Maar
de Vlamingen hebben nauwelijks interesse voor onze werking, behalve voor
de aangename opmerkingen als zij als
toerist in zeg maar Spa te gast kunnen
in
een
petit-restaurant
waar
'Vlaamsch' gesproken
wordt'
— De Vlaamse inwijking in Wallonië
is zo oud als de Belgische staat en
kent nog immer geen einde.
Georges Sevenants: 'Als men spreekt
over Vlamingen in Wallonië dan wordt
inderdaad veelal gedacht aan een generatie Vlamingen die hetzij als hard
wroetende kolenputters, hetzij als boeren destijds in Wallonië een nieuwe
broodwinning
zochten.

Daarbij wordt vooral gedacht aan een
migratie-fenomeen dat als het ware volkomen 'geschied is.'
Maar, dat is té afstandelijk gemakkelijk
om waar te zijn.
Nog immer wijken tal van Vlaamse gezinnen uit naar Walhnië; vooral landbouwers.
De politieke wereld heeft ons als elektoraal nuttig geschrapt
Dat is de enige verklaring voor het feit
dat een voor de hand liggend kultureel
akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië, ondanks onze voortdurende
bemoeienis, toch maar niet tot stand komt
Ter gelegenheid van onze jaarlijkse
kongressen genieten we wel bemoedigende sympatieke
steun
vanwege
Vlaamse prominenten
en voorvechters, maar de ganse rest van het jaar
moeten we het dan toch maar op onze
dooie eentje rooien.'
— Van «Nederlandse Kuituur» heeft
U aan de chaussée de Waterloo in
Namen een «Maison de la culture
Néerlandaise gekregenGeorges Sevenants: «We zijn immer
blij geweest om het weinige dat we als
band met de Nederlandse
kultuurgemeenschap mochten t>ehouden of opnieuw verwerven.
Maar, u zal wel begrijpen dat we méér
verlangen dan een bescheiden tref centrum in Namen, dat weliswaar enorm
veel sociaal-kulturele funkties vervult
maar als benedenverdieping
van een
appartementsgebouw
voor een kwart
miljoen Vlamingen in Wallonië toch wat
benepen uitvalt

ZELFSTANDIG MAANDBLAD VOOR EN VAN DE VLAMINGEN IN WALLONIË

Men begrijpe ons niet verkeerd: we zijn
verheugd zo'n 'Maison de la Culture»
in Namen te kunnen openhouden.
Maar mettertijd moet toch wel iets
méér voor de Vlamirtgen die naar Walhnië emigreerden mogelijk zijn.
Men weet nauwelijks dat er hier over
de taalgrens ongeveer evenveel Vlamingen wonen als in BrusseL
Maar nogmaals, het is er ons niet om te
doen een bijzonder
faciliteitenregime
gerealizeerd te zien. Wie emigreert
dient zich aan te passen aan de gemeenschap waarin hij gaat leven.
Wél is het zo dat een kwart miljoen Vlamingen die weliswaar in het Waalse gewest leven, maar dan toch in eigen land,
een behoorlijk steuntje vanwege de
Vlaamse kultuurgemeenschap
waard
zijn. En het stemt ons droef dat 'Band'
weinig of niet gekend is in Vlaanderen,
en vooral dat de Vlaamse politici ons
als een kansarme groep hebben afgeschreven. Van het ministerie van Nederlandse Kuituur krijgen we jaarlijks
een toelage van 70.000 frank...!
Voor het overige is er nauwelijks nog
enige band met Vlaanderen. Tenzij via
de telgen van Vlaams-Waalse gezinnen
die in niet onbelangnjke mate opnieuw
naar Vlaanderen emigreren.
Maar, dat neemt niet weg dat een kwart
miljoen Vlamingen zich immer miskend
voelen als emigranten in eigen land.'
(hds)

MENSEN VAN BIJ ONS
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