Akkermans^ beleid
Nu ook Sylvania multinationaal
uitgespeeld na uitverkoop van
Gevaert, Marie-Thumas,
La Moderne...
Lees biz 5
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ZONDEBOK
Het is nogal verbijsterend bepaalde uitlatingen over Zuid-Afrika te lezen van
mensen die er blijkbaar erg weinig van
afweten en er zeker nog nooit zijn geweest De historisch gegroeide toestand die in Zuid-Afrika bestaat is
uniek in de werekj en wordt dan ook
op een unieke wijze benaderd via de
apartheki. Als, wat J.V.V. («Wij» van
5 junO uit Brugge beweert, het standpunt van de anti-apartheidsstrijders
«eéh man — eéh stem» is, dan wens ik
die strijders heel wat moed, want van
alle in de UNO vertegenwoordigde landen, zullen er hoogstens 20 % (voornamelijk westerse) staten zijn die aan
hun criterium beantwoorden.
Dat de Zuidafrikanen Vlaanderen niet
kennen, zou ik zomaar niet durven beweren. Toen ik in 1976 in Zukl-Afrika
was, bleken er heel wat mensen een
vrij grote kennis te hebben van onze
problemen. Dr. Van Tonder uit Philipoiis bv., een Afrikaander van generaties
ver, had niet alleen tientallen boeken
over Vlaanderen, maar kreeg ook wekelijks «Wij» toegezonden vanwege
een Oostvlaamse kollega
A.D.. Wakken

tische Komitee Pro Belgica 1830-1980
plaatsen: Qk ben en ik blijf Belg, trouw
aan de koning en de eenheid van België).
De drie traditionelen gaan direkt door
de knieën wanneer ze denken de Walen of franskiljonse FDF-Brusselaars
op de tenen te trappen.
De Vlaamse (?) regeringspartijen
CVP, P W , SP sollen serieus met het
Vlaamse volk, zie maar: school te Komen. Voeren, belastingafvloeiing naar
Wallonië, belastingverhoging, werkkjoshekl- Hoe kunnen wij daaraan iets
doen? Heel eenvoudig. Ontneem de
Belgk:isten zoveel mogelijk van hun
werkinstrumenten, v.n.1. de financiële.
Hoe? Veriaat de door de 3 traditionelen (geel-rood-blauw) overheerste zuilenorganizaties (ziekenfondsen, vakvereniging, sockvkulturele en jeugdverenigingen.J en sluit aan bij zuivere
Vlaamse organizaties en verruim daarbij de kracht van de enige demokratische partij die ijvert voor de volledige
ontplooiing van het Vlaamse volk, de
VU. Zet zoveel mogelijk vrienden en
familieleden aan om dit ook te doenl
Dan zal de financiële sterkte van de
Belgk:i8tische partijen afnemen. Wacfit
niet tot morgen, neem nog vandaag
kontakt op met de respektievelijke
plaatselijke afgevaardigde.
LV.D.W, Hove

DE WAARHEID
Het is nu wel duidelijk dat de drie traditkjnele Belgk^istische partijen (CVP,
SP en P W ) nooit zullen tegemoetkomen aan de gerechtvaardigde eis van
het Vlaamse volk voor zelfbestuur.
Naar buiten hebben zij soms wel een
Vlaams profiel en af en toe zwaaien
sommige van hen eens met een Leeuwevlag of spreken eens een harde
taal. Naar binnen blijven zij nog altijd
Belgteistisch en kunnen zij zk^ zelfs
achter de skigan van het superpatriot-
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150 JAAR BELGIË
Op het ogenblik is men over het ganse
land in volle aktie om 150 jaar België te
vieren. Niettegenstaande de toespraak
van de koning en de kritiek van sommige bladen, kan ik het alleen maar toejuichen dat de VU en de andere federalistische partijen, niet aanwezig waren
op de receptie t)ij de vorst
Nadat Vlaanderen 150 jaar het zware
Belgische kruis heeft moeten torsen,
vraag ik mij af. om welke redenen
Vlaanderen aan deze viering zou moeten deelnemen? Moeten wij vieren dat
Vlaanderen 150 jaar verdrukt vernederd en als een kokxiiaal volk behandeld werd? Of moeten wij champagne
drinken omdat Vlaanderen tot in de jaren '30 heeft moeten strijden om in eigen taal te mogen studeren? Dat
Vlaamse soldaten in de Franse taal de
k>opgrachten werden ingejaagd om er
in het Frans te sterven. Moet men
feest vieren omdat in Brussel Vlaamse
scholen in brand worden gestoken en
de Claessens, de Petersen en de Jansene als een minderwaardig volk aanzien wordt dan de Mohamed's. de Pedro's en de Francisco's? Of is het omdat Vlaanderen ieder jaar 100 miljard
als geschenk moet geven aan Wallonië, omdat dit zijn Herrenvolk de luxe
niet wil ontzeggen waarin ze al jarenlang gewoon zijn te leven? Moeten wij
juichen dat men in 1957 Evere, St-Agatha-Berchem en Ganshoren aan Brussel schonk en alsof dat nog niet genoeg was, de Franstaligen in 1962 nog
de Platdietse streek, Edingen en Komen-Moeskroen als geschenk kregen? Moeten wij jubelen dat het in de
Voerstreek een hobby geworden is
om op Vlamingen te schieten en degenen die er het meest schieten als een
hekl aanzien wordt? Misschien kunnen wij dansen van plezier, omdat de
regering ons een derde gewest wil opdringen, waardoor wij voorgoed in de
minderhekJ zullen gestekJ worden. Nu

al hebben 91 franstalige kamerieden er
evenveel te zeggen als de 121 Vlaamse en dat maar vieren I
J.V.P, Blankenberge.

150 JAAR BELGIË
Bij de jongste boodschap van de koning aan de gestekie Ichamen, graag
enkele bedenkingen.
Deze boodschap werd voorgelezen
aan de «traditioneel» belangrijken van
ons land. Als bewust Vlaming valt mij
op: De aanwezigheid van de CVP-top.
Als de CVP echt zo Vlaams is, als z»
beweert wat valt er dan te vieren?
150 jaar Vlaams onrecht? De Vlaamse
scfHX>l in Komen? De Voer? Brussel?
Of kan de CVP terugblikken op
150 jaar machtsvertoon in Vlaanderen? Denken we maar sian de belangrijkste maatschappelijke en financiële
instellingen in ons land. (Vrij onderwijs,
banken, gezondheidssektor. Boerenbond J . De CVP heeft inderdaad alle
redenen om de afgek>pen 150 jaar te
vieren. Of Vlaancisren ook redenen
heeft tot vieren is een andere vraag.
De aanwezigheid van de SP-top. I-leeft
de SP dan al niet genoeg gek)ofwaardigheid verioren dat ze de «gestekJe»
lk:hamen moet gaan vervoegen? Derv
ken we maar aan de Zaüre-flaters,
atoomraketten, onderwijsministers, de
ruzie Qaes-Van Miert Waar blijft de
zg. «progressieve frontvorming» — of
denkt men bij de SP hiervoor bij de gestekte lichamen soms vrijwilligers te
vinden.
De aanwezighekl van de PW-top kan
niemarKl verbazen, het kapitaal is immers een onderdeel van h<9t monsterverisond kerk, koning, ks^jitaal. Hoe de
P W werkelijk over federalisering
denkt moet nu toch iedereen duidelijk
zijn. Maar ja, nu de belastingen zullen
veriaagd worden, heeft men zeker redenen tot vieren, zeker nu de staatshervormingsplannen toch op het unrtaristische spoor gerangeerd zijn.
In de boodschap valt het op hoe België
als het land der bebfte afgeschilderd
wordt Het feit dat meer dan de helft
van de bevolking ondertussen op een
professionele manier wordt gediscrimineerd wordt uiteraard verzwegen.
Geldt de moraal op 't einde van het
verhaaltje (bezuinigen is nodig in
slechte tijden) ook voor de Franstaligen? Of zullen zij rustig blijven verder
parasiteren op onze Vlaamse rug?
Wanneer zal onze goede vorst eindelijk — als laatste in Europa — amnestie
aankondigen? Binnen 150 jaar soms?
Als Vlaming wordt het steeds duidelijker dat binnen deze kunstmatige Belgische staat wij nooit onze rechtmatige
eisen zullen verkrijgen — daarvoor is
de kombinatie tussen kerk, koning en
kapitaal en het hypokriet gedrag van
de 3 traditionele partijen te zeer met
mekaar vergroeid. OngewikI dwingt
het gezond verstand mij dan ook meer
in de nchting van een republiek Vlaanderen te denken. En wordt het geen
tijd dat onze enige echte Vlaams nationalistische partij dit ook gaat inzien?
Of zal ze deze boot missen?
P J , Dendermonde

rechte volksnationalisten zullen er eerlijke voorstanders en eeriijke tegenstanders van de meegedeelde opvattingen bestaan. Het kan niet anders,
want zelfs in het beste huishouden is
men vaak grondig verdeeld.
In een rechtvaardigheidspartij als de
VU is het normaal dat over talloze bijkomstigheden en zelfs over de belangrijke problemen verschillende opvattingen bestaan.
De honderdduizenden Vlamingen, die
zoals ik voor de VU stemmen «orndat
ze geen onrecht kunnen verdragen»
(cfr de «Mens van goede wil» van Walschap) mogen inzake Zuid-Afrika,
abortus, het hiernamaals, de schoolkeuze, de weerstand en dus ook over
geweldloos verzet over de dienstplicht over de wijze waarop we ons
volk tegen aanvallers moeten verdedigen een andere opvatting hebben dan
ik. zo J.R. uit Vilvoorde. Maar dit verschil in opvatting kan geen reden zijn
om niet in de VU te geloven als de enige gestruktajreerde partij, die voor
Vlaanderen (in of buiten de regering)
kan verwezenlijken waarop Vlaanderen recht heeft
De statuten van deze partij werden bij
haar stichting vastgelegd en wie er lid
van wordt heeft zich er alleen toe verbonden deze te aanvaarden. Voor de
rest is hij vrij om over de duizenden zaken des levens te denken zoals hij wil
en zich voor andere zaken en doelstellingen in te zetten. Maar als partij kan
de Volksunie zich alleen laten leiden
door bezorgdheid voor de meest gepaste middelen om op het gepaste moment sterk genoeg te staan. Tot die
meest gepaste middelen behoort
steeds meer kiezers voor zich winnen
en ze niet af te schrikken door scherpe
standpunten over opvattingen, die belangrijke groeperingen afstoten of die
niet anders dan gevaariijke verdeekiheid kunnen wekken.
Om op «geweldloos verzet» terug te
komen: iedere mens, die mens is, weet
dat «ooriog» een menselijke schande
is. maar of we ons de weekte mogen
veroorloven «geweldk>os verzet» op
het VU-programma op te nemen dat
betwijfel ik. Ik meen oprecht dat we atles moeten vermijden wat «aanval» is.
maar dat «verdediging» onmisbaar i&
Terecht was er massaal verzet tegen
«aanvallende» kernwapens (kruisraketten bvJ, maar, zolang Rusland geen
bewijs levert dat het geen kemraketten heeft staan, die op ons gericht kunnen worden, is «verdediging» te verkie-

zen boven «geweldloos verzet». Dus
geen «aanval», geen «geweldloos verzet», maar gewoon ons deel in de «verdediging» tot Rusland, ook politiek, de
wereld een beetje rust gunt
M.V., Vilvoorde

ABSENTEÏSME
EN PENSIOENEN
Twee dingen die de gewone mens in
de straat niet meer over zich laat gaan
maar stilaan pijn doen.
Gelukwensen voor de VU-mandatarissen die er telkens weer bij zijn om hun
(en onsD standpunt te verdedigen.
Maar het wordt hoog tijd dat de demokratie tot haar recht komt en alle vertegenwoordigers van het volk — zoals
wij op ons werk — in het partement
zijn wanneer nodig en niet enkel wanneer bij stemmingen afwezigheden
worden opgenomen.
Dat zij eens het goede voortjeeld geven en hun kumuls van prof. en zoveelste raad van beheer eian een ander
overtaten. Elke Belg zou gelijk moeten
zijn voor de wet Geen pensioentjes
meer van 8.000 fr. waarmee zovele
oudjes moeten leven.
Niet genoeg meer in de pensioenkas?
En de sommen van 300.000 fr. per
maand aan hoge pieten en kokmels die
al genoeg hebben meegegraakt?
Waarom niet een eenvormige som van
b.v. 20.000 fr. waarmee iedereen fatsoenlijk de oude dag kan doormaken?
Wie van onze mandatarissen durft dit
probleem aansnijden?
DS., Diegem

BHW

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

GEWELDLOOS
VERZET
Met aandacht las ik de brieven «Zondebok» en de brief «(3eweklkx>s verzet» in «Wij» van 5 juni II. Onder de op-
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Onzekere sociale zekerheid
Het stelsel van de sociale zekerheid is virtueel failliet, wat betekent dat veel sociale uitkeringen geschieden met geld dat in feite
veeleer nog de waarde van een schuldbrief
heeft.
Niemand durft nog preciese cijfers aan te
stippen betreffende het miljarentekort, want
dag-op-dag wordt de put alsmaar groter.
Nadat een aantal professoren en andere
RSZ-experts alarmerende berichten verspreidden, is nu ook de politieke wereld in
beweging gekomen.
Hervormingsplannen zijn er onderhand voldoende; het komt er nu vooral op aan effektief sanerend maar daarbij ook sociaal verantwoord te sleutelen aan de zekerheidsstelsels.
Minister van Sociale Voorzorg D'Hoore
heeft een beknopte raamwet van dertig artikels opgesteld. Zijn eerder vage voorstellen
zullen als leidraad dienen voor de laatste
diskussies vooraleer beslissingen genomen
worden.
De sociale gesprekspartners verwachten
veel van het bijzondere topoverleg dat volgende week woensdag een aanvang neemt,
en waarbij de hervorming van de sociale zekerheid vrij zeker de vetste kluif zal worden.
Nadien is het woord aan het parlement en de
regering om hun wetgevende en uitvoerende
verantwoordelijkheid te nemen.
Het is zeer de vraag hoe en met welk betekenisvol resultaat het zover zal komen, gezien
de fel uiteenlopende en mekaar tegengestelde standpunten van de zes partijen die de
huidige regering steunen...
De minister van Sociale Voorzorg heeft nog-

al goedkoop gesteld dat hij er niet aan denkt
nog één frank op zijn begroting te bezuinigen. Wat betekent dat voor een gedegen saneringsoperatie nieuwe inkomsten dienen
gezocht te worden.
In dat verband hebben de werkgeversorganizaties VBO en VEV al gewaarschuwd voor
een stijg^g van de loonkost door een merkelijke verhoging van de zogenaamde bijdrageplafonds voor de afhoudingen op het loon
ten bate van de uitkeringsstelsels werkloosheid, ziekte, en bediendenpensioenen.
Het ontbreekt echt niet aan waarschuwingen wederzijds, tussen partijen en ministers
onderling, tussen politici, vakbondsleiders,
en patroonswoordvoerders...
Door al dat kluwen heen dreigt men de bomen in het bos niet meer te zien, zodat behalve de financiële sanering ook het meer doorzichtig maken van het globale stelsel van de
sociale zekerheid een miskleun dreigt te
worden.
Door al dat kluwen heen dreigt er uiteindelijk ook niets in huis te komen van een socialer maken van de sociale zekerheid. Mindervaliden en langdurig zieken bijvoorbeeld
hoeven zo te zien niet veel goeds te verwachten van de hervormingsplannen...
Het zou volkomen fout zijn, zoals het Vlaams
Ekonomisch Verbond reeds deed, de sociale
zekerheid uitsluitend te zien als een stelsel
van verzekeringen. Het bijzonder stelsel van
sociale zekerheid krijgt precies zijn sociale
dimensie wanneer tegelijk op efficiënt verantwoorde wijze maar ook ingrijpend een
herverdelingseffekt wordt bekomen; een betere verdeling van geldmiddelen tussen de

rijke en arme sektoren, tussen de hogere en
lagere inkomens, tussen de werkende en de
niet-aktieve bevolking.
Een behoorlijke sanering kan bekomen worden door een onderscheid te maken tussen
vervangingsinkomens en aanvullende inkomens; de vervangingsinkomens (werkloosheidsvergoedingen, pensioenen...) moeten
gefinancierd worden via bijdragen, terwijl
de aanvullende inkomens (bijv. kinderbijslag) het best vla fiskaliteit gereallzeerd
worden.
Uiteindelijk dient bij de uitbouw van de verschillende stelsels van sociale uitkeringen,
en vooral dan wat de vervangingsinkomens
betreft, het gezinsinkomen als sociale maatstaf te primeren boven het individueel inkomen.
Van een ftuidamentele en toekomstgerichte
hervorming van de sociale zekerheid kan
evenwel geen sprake zijn indien er geen gedegen inzicht wordt verkregen in de verhouding tussen inkomsten en uitgaven, en in de
efficiëntie van de herverdelingsmechanismen.
Precies de federallzering van de sociale zekerheid is hiertoe een probaat middel om
terzake orde op zaken te stellen. Maar zulks
is helemaal zoek in de ministeriële hervormingsplannen. De federallzering van de sociale zekerheid is een tot op heden miskend
saneringsmiddel, aangezien een gemeenschap slechts een sociaal zekerheidsstelsel
gezond kan houden als er het besef is van de
inspanningen die ervoor dienen opgebracht
te worden.
WU
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Elektoralisme

Poswick
liefst elders
In een gesprek met de krant
'La libre BelgiquO' verklaarde
minister van Landsverdediging
C. Poswick onomwonden dat
hij zich niet geroepen acht om
de curator te spelen bij een faillissement van het leger. 'Wanneer er generaals zijn die om
die reden, meer bepaald omwille van een gebrek aan voldoende geldmiddelen, opstappen,
dan ga ik met hen weg:
Dat weten we dan ook weer. Alles bij mekaar klinkt het hele
fiskale en saneringsprogramma
van de liberalen er nog onbegrijpelijker door. Belastingverminderingen en saneren, dat
wel, maar niet in een departement dat onder liberale bevoegdheid valt
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Maar niet enkel Poswick laat
zich tot krasse uitspraken leiden. Tijdens een onschuldige
opening van een al even onschuldige handelsbeurs ging
de minister van Onderwijs, de
heer W. Calewaert, in de aanval
tegen de dubbelzinnige toestand op zijn kabinet De benoeming van G. Geens tot zijn
adjunkt betitelde hij als een
symbool van wantrouwen.
Al even scherp zijn de pijlen die
het CVP-blad «Zeg» op Calewaert afschiet Hij wordt daarin
beschuldigd van sabotage van
het autonome Vlaanderen.
Wantrouwen binnen de regeringspartijen is bij al dit gekrakeel een veel te zachte uitdrukking. Het lijkt er sterk op dat
deze partijen gewoon de verkiezingsstrijd hebben ingezet

Mister Europe?
Zes maanden voor de Brit Roy
Jenkins afscheid neemt als
voorzitter van de Europese
Kommissie, cirkuleren reeds de
geruchten over mogelijke opvolgers.
Het zal wel niemand verbazen
dat tussen de vele namen eens
te meer deze van L Tindemans
te vinden is. Waarvoor heeft die
man nog niet gekandideerd?
In ieder geval is het duidelijk
dat de voorzitter van de CVP,
tevens voorzitter van de Europese Volkspartij, hoogleraar
aan de KUL en auteur van het
rapport over de Europese Gemeenschap, veel kans maakt
om eindelijk de toenaam «Mis-

ter Europe» in werkelijkheid om
te zetten. Dat kan zijn partijgenoot W. Martens enkel verheugen.

Hun gegeven woord
'Op het vlak van het staatsbeleid ondermijnt het getalm en
de besluiteloosheid de onafhankelijk en het krediet van de
natie, wat op zeer korte termijn
de verarming van de ekonomisch zwakkeren met zich
brengt' In een toespraak tot de
gestelde lichamen heeft koning
Boudewijn geen kritiekloze
woorden ten aanzien van regeringslieden en andere politieke
verantwoordelijken geuit Hij
hekelde de maatschappelijke
verhoudingen waarbij 'het gegeven woord niet wordt gehouden, waar men het gezag niet
meer durft uit te oefenen en
men aan zijn verantwoordelijkheid verzaakt, en iedereen alles
van de anderen verwacht, zonder zélf iets te willen geven.»
Van het Koninklijk Hof is het
geweten dat het zelfs in kiese
aangelegenheden zijn verantwoordelijkheid niet ontvlucht
en bijvoorbeeld een konfrontatie met de frankofone bendeleider José Happart geenszins uit
de weg gaatAfgezien daarvan zullen de wijze koninklijke woorden vooral
een aantal regeringsleden en
gewezen excellenties getroffen
hebben in de passus over «het
gegeven woord dat niet gehouden wordt».
Omdat we niet uitgenodigd waren op de koninklijke receptie,

(en we er overigens ook feestelijk zouden voor bedanken),
kunnen we jammer genoeg niet
berichten over de devote houding van ex-premier Leo Tindemans bij het aanhoren van deze
koninklijke preek.

Direkteur-generaai
Voor een beetje humor kan men
steeds bij minister De Croo terecht Tijdens een gesprek met
het Oudenaardse weekblad
'AZ' verklaarde hij over zijn
kabinet van PTT:
'Ik leer en ontdek dat PTT uit
twee totaal verschillende werelden bestaat, de regie TT en
de Posterijen. Zij kennen elkaar
niet en zitten bovendien in verschillende gebouwen. Ik nam
als kabinetschef een direkteurgeneraai van de Regie TT en als
adjunkt-kabinetschef een direkteur-generaai van de Posterijen. Nu reeds ken ik meer over
de Regie dan zij en nochtans
zijn zij reeds meer dan 30 jaar
in dienst'
De vraag is of beide direkteursgeneraal met deze krasse uitspraak zullen kunnen lachen.

Kluif voor Wiilockx
Er is momenteel, en middels de
aanstelling van een bijzondere
staatssekretaris voor financiën
(de socialist Wiilockx), nogal
wat te doen omtrent de bestrijding van de fiskale fraude.
De socialistische vakbondscentrale van de Voeding- en
Hotelwerknemers heeft vorig
weekend een goede wenk gegeven.
Het zou een uitgebreid onderzoek waard zijn om de boekhoudkundige kunstgrepen na te
gaan van de grote multinationale hotelgroepen die in ons land
aktief zijn. Behalve het feit dat
de gekende hotel- en restaurantflats (er is een Hilton, maar
er zijn ook al die andere wereldvermaarde hotelketens) op een
behoorlijke wijze profijt trekken uit de keuze van hun hoofdzetels in fiskaal-vriendelijke
onthaallanden, is er ook de niet
te onderschatten invloed van
haastige geldtransakties die
volgens de ABW-centrale de
monetaire chaos in niet onbelangrijke mate beïnvloeden.
Nu is het begrijpelijk dat in
deze feestpaleizen niet al teveel gouden bruiloften en andere dorpsfeesten plaatsgrijpen,
maar wel in hoofdzaak officiële
en dikwijls niet van leute gespaarde manifestaties van
commerciële diensten én van
overheidsinstanties; waaronder ministeriële dienstenStaatssekretaris Wiilockx kan
alvast eerstdaags laten becijferen hoeveel geld de staat zelf in
de fraudepot van de multinationale Horeca-ketens (in Brussel
en elders) stort-?
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KOMM€MT^/^R
de bevoegdheid tot amnestieverlening wordt toevertrouwd
aan de gemeenschappen. In het
raam van de grondwetsherziening is dat perfekt mogelijk,
omdat ook art 59 bis voor herziening vatbaar is verklaard.
Dit amnestiekomitee werd genoemd naar de Antwerpse verpleegster Hubertina Arretz, die
wegens haar hulp aan ondergedoken joodse medeburgers
naar nazi-kampen werd weggesleept Zij kwam als zwaar invalide terug, maar toen zij In
Vlaanderen met de brutale repressie werd gekonfronteerd
werd zij een vurige ijveraarster
voor amnestie.
Het komitee-Arretz heeft twee
kontaktadressen: Werkplaatsenkiezel 41, 3900 Lommei (tel.
011-54.68.85) en Bierbeekstraat
30, 3030 Heveriee (tel. 01623.16.47).

de week van Gej'

Over cellen

indrukwekkende
oproep.
Op de vooravond van 1980, het
jubeljaar voor België, publiceerden 8 bekende Vlamingen,
van uiteenlopende politieke en
filozoflsche overtuiging, een
oproep om de unieke kans van
het jubeljaar niet voorbij te laten gaan zonder maatregelen
tot verzoening.
De aktie ging uit van het
Spoedkomitee-Amnestie-Arretz. Het doel van de oproep en
van het komitee is dat, in het
raam van de grondwetsherziening, de bevoegdheid tot amnestieverlening wordt toevertrouwd aan de Gemeenschappen.
Vorige dinsdag werd een oproep gericht tot alle Vlaamse
volksvertegenwoordigers
en
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senatoren, en kregen zij een
lijst met namen van 200 prominenten uit de hoogste sociale,
ekonomische, kulturele en wetenschappelijke kringen die de
oproep van de 8 hebben ondertekend.

Voor amnestie
In de lijst van 200 prominenten
vinden we onder meer: 6 oudministers (minister van staat J.
De Saeger, en de oud-ministers
Bertrand, Custers, De Paepe,
Van Mechelen en Verlackt); 26
oud-parlementsleden (10 CVP,
14 VU en 2 SP); 40 burgemeesters (o.m. Gent, Leuven, Overijse, Dilbeek, Eekio, Wervik,
Deurne, Nieuwpoort, Bree,
Genk, Waregem, Geel, Mol,
Veurne). Daarenboven nog de
voorzitters van ACW, KAV,
NCMV, LBC, BGJG, COV,

CMBV, VTB-VAB, VEV, ANZ,
VOS, Band, NSKO. FW, Brusselse Welzijnsraad, Davidsfonds, BVSE-UEF, Lodewijk de
Raet-stichting, Lod. Dosfelinstituut, Vlamingen in de Wereld,
Alumni-Lovanienses,
GOMLimburg, Bank Brussel-Lambert,
IJzerbedevaartkomitee,
Stracke-Noodfonds,
Berten
Fermontkring.
Maar ook de rektoren van KULAK, LUC en UFSIA evenals de
vice-rektor van de KUL en de
voorzitter van de Algemene
Vergadering van UFSIA, oudrektor GerIo van de VUB en
ere-rektor Brugmans.
Bij de kunstenaars noteren we
ondermeer: Albert Westerlinck,
Hugo Claus, Felix De Boeck,
André Demedts, Maurits Gilliams, Hubert Lampo, Flor Peetere, Gerard Walschap.

Er zijn ook erkende gewapende
verzetslieden of politieke gevangenen bij: Bert Aerts, E.F.
Pilaet, prof. Van Bilsen, L De
Lentdecker en A. Verbist Ook
nog: de abten van Tongerio,
Westmalle, Steenbrugge, mgr.
Dondeyne, baron W. Opsomer,
baron V. Leysen, ridder Victor,
M. Naessens- Wel ontbreekt
nog een naam als bijvoorbeeld
Boudewijn L

Hubertina Arretz
Het komitee Arretz staat buiten
en boven alle partijpolitiek en
groepeert mensen van verschillende filozoflsche overtuiging. De leiding wordt waargenomen door prof. dr. K Van Isacker en B. Aerts, oud-politiek
gevangene.
Het doel van de aktie is, in het
jaar 1980, nog te bekomen dat

Een abstrakt opblaasbare

De koninklijke akenstoet die
vorig weekend in Péronnes is
uitgevaren doet op zaterdag
21 juni de Antwerpse metropool aan. Het belooft daar
een feestelijk hete dag te
worden. Er f)ebben zich immers reeds ordeverstoorders gemeld. Met name de
kristelijke vakbond van de
Antwerpse
politie-agenten
voorziet die dag een protestmanifestatie in het stadscentrum om de eis voor het bekomen van een kledijvergoeding kracht bij te zetten.
Het ministerie van binnenlandse zaken heeft al prompt
gereageerd: minister Moureaux heeft gemeld dat hij die
zaterdag zelf ter plaatse zal
instaan voor de ordehandhaving. Zijn kabinetschef generaal Sokay, heeft inmiddels
de opdracht gekregen om
een biezonder veiligheidsdossier samen te stellen.
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De Antwerpse politie-agenten die van zins zijn als f eestverstoorders tijdens het koninklijk tjezoek op te treden
zullen op hun tellen moeten
passen. Want generaal Sokay zal hard toeslaan.
Maar, ze zullen wel wat militante steun krijgen. Het Taalaktiekomitee en de Vlaamse
Militantenorde hebben namelijk ook aangekondigd koning
Boudewijn en koningin Fabiola aan de Scheldekaai te willen vergasten op een ongewoon festijn.
België / Belgique
Ontwefper / Créateur Jo Moorbergen

Er is de melding dat op een
*aparte manier zal afgerekend worden met dit onding
van 150 jaar België:
Generaal Sokay zal ook wel
zorgvuldig nota genomen
hebt>en (nadat een kabinetsmedewerker moest zorgen
voor een Franse vertaling)
van de VMO-uitdaging: 'België zal zijn verjaardag niet
vieren zonder de rekening
van 150 jaar onrecht aangeboden te krijgen. Op 21 juni
wordt die rekening geprezenteerd.'

De aanduiding van de CVP'er
G. Geens als adjunkt voor Nationale Opvoeding en van de
SP'er F. Wollockx als adjunkt
voor Financiën, heeft binnen de
regering een ware lawine van
cellen en andere pottenkijkers
veroorzaakt
Een derde minister van onderwijs, van liberale huize, leek de
partijvoorzitters bij de regeringsvorming waarschijnlijk al
te bar. Ondertussen hebben de
liberalen wel voldoening gekregen met een zgn. onderwijscel
bij minister H. De Croo.
Ietwat te laat betreurden de
Vlaamse socialisten geen adjunkt voor Nederlandse Kuituur
opgeëist te hebben. Ook hieraan is ondertussen een mouw
gepast: een socialistische, én
ook een liberale, kultuurcel.
Daarmede is de celvorming
nog niet ten einde: PS-minister
Urbain van Buitenlandse Handel krijgt een PSC-pottenkijker
op zijn kabinet, in ruil hiervoor
krijgt de PSC-minister van Buitenlandse Zaken een PS-kabinetslid, CVP-minister Lavens
van Landbouw zit opgescheept
met een Waalse liberaal.
Ondertussen is reeds lang duidelijk dat de B.T.W.-verhoging
voor de margarine, die zowat
500 miljoen moet in de schatkist brengen, reeds lang niet
meer zal volstaan om de bijkomende onkosten van de regering te dekken.

struktuur ff
Kunstmatig

Inmiddels is het nog vrij onduidelijk welke zuinige financiële rekening de tievolking
van dit land geprezenteerd
zal krijgen voor de viering
van 150 jaar unitair koninkrijk
België. De tweestromentocht
die momenteel aan gang is
zou naar veriuidt 10 fr per inwoner kosten, behoudens
dan de financiële steun van
de 9 provincies, en de kosten
voor de 9 aken die de EG-landen aan de stoet toegevoegd
hebben.
Het is natuuriijk zeker zo dat
met zegge en schrijve
100 miljoen frank de Schelde- en Maasbekkens niet volkomen kunnen gezuiverd en
opnieuw zuurstofrijk gemaakt worden... Je kan dan
ook tjest met dat weinige
geld een feestje tjouwen tot

algemeen volksvermaak en
tot eer en glorie van de gestelde lichamen.
Voor de organizatoren van
dit merkwaardig kunstmatig
festijn kunnen we slechts het
tjeste hopen; die jongens mogen in deze nare tijden toch
ook wel hun bezigheid hebben.
Alleen wagen ze zich aan een
paar explosieve stunts. Of
zou het met symtMÜsche bijtiedoelingen zijn dat bij voorbeeld de Belgische admiraalboot bekleed werd met -een
abstrakte opblaasbare plastieken struktuur:..?
Dit gevaariijk element in de
koninklijke akenstoet dient
generaal Sokay alvast de nodige aandacht te geven in zijn
biezonder veiligheidsdossier
met het oog op de geplande
festiviteiten in de Antwerpse
haven.
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Akkermans gunt
7.000 Hagelahdse gezinnen
geen werk meer
Indien het alleen van de staatssekretaris
voor Vlaamse streekekonomie, CVP-er
Paul Akkermans, zou afhangen dan stonden 889 werknemers van GTE-Sylvania
In Tienen nu al een week op-de-dop. Zo
simpel is dat. De staatssekretaris die
(middels zijn «originele aanpak» van andere krisisdossiers zoals Agfa-Gevaert,
Marie Thumas, La Moderne.) gekend is
geraakt om zijn desinteresse voor de no•.len van de Vlaamse werknemers, heeft
Immers vorige vrijdag door adjunkt-kabinetschef Kapellemans laten weten dat
zowel werknemers als direktie van Sylvanla best hun eenzame zoektocht naar
andere en betere investeerders zouden
vergeten.
Om dit te staven werd uiteraard uitgepakt met een aantal argumenten, zoals
het onwrikbare optierecht van de Franse
groep Thompson-Brandt op de Tiense installaties en de weigering om alle huidige
Sylvania-afdelingen levenskrachtig uit te
bouwen zelfs als de staat met 100 miljoen frank steun over de brug k o m t
De werknemers en direktie van Sylvania
zelf oordeelden echter anders; na een
korte bedrijfsbezetting werd een overeenkomst bereikt die nog niet meteen
van aard is om de werkgelegenheid van
de haast 900 Sylvania-werknemers veilig
te stellen, maar die toch nog een goede
kans op een sociaal aanvaardbare oplossing mogelijk maakt
De gedeeltelijke of algehele sluiting van
Sylvania betekent voor het Hageland een
regelrechte ramp. Waar in de sociale geschiedenis dit gebied immer een wingewest Is geweest, is de werkloosheid er
vandaag Ofsgelofjen tot 16 procent Met de
sluiting van Sylvania zouden nog eens duizend gezinnen door werkloosheid getroffen worden, terwijl bovendien ook nog een
aantal andere toeleveringsbedrijven (zoals
wasserij, vervoerbedrijven voor goederen
en personeel, een beschuttende werkplaats, en enkele horeca-vestigingen)
zwaar in moeilijkheden dreigen te komen...
Dit alles is desondanks niet van aard om
staatssekretaris Akkermans te bewegen
tot al was het nog maar een bedrijfsbezoek om zich persoonlijk en ter plaatse te
vergewissen van wat er achter een zoveelste dossier-bedrijfssluiting aan sociale ellende steekt Evenmin als Akkermans bij
Marie Thumas of La Moderne te zien was...
Het is nu onderhand geweten dat Sylvania
in moeilijkheden is gekomen als gevolg
van een afspraak tussen twee multinatio-

Athus...
Sylvania VU?
Terwijl voor de werknemers
van Sylvania in Tienen ondanks
de schromelijke ministeriële
desinteresse toch nog een
overlevingskans is gerezen (na
een
maraton-onderhandeling
van 7 uren vorige zaterdag tussen werknemers, vakbonden en
direktie), is de verschuiving van
de sluitingsdatum met één
maand op zichzelf een relatief
stakingssukses omdat meteen
ook een betere kans wordt geschapen om al was het nog
maar een socialer regeling voor
de afwikkeling van de werkloosheidsmiserie mogelijk te
maken.
Hierbij maken de Sylvaniawerknemers dezer dagen bijzonder bittere opmerkingen.
Waar het staatssekretariaat
voor Vlaamse streekekonomie
te kennen gaf dat maximaal 100
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nale ondernemingen. Sylvania is een dochteronderneming (een «vestiging» zonder
meer) van de Amenkaanse elektronische
reus «General Telephone and Electronics»
(GTE). De topdirektie van GTE heeft de exploitatie van haar filialen in West-Duitsland,
in Frankrijk en in ons land toevertrouwd
aan de Franse groep Thompson-Brandt

1 frank voor Sylvania
Door harde commerciële afspraken verliest Sylvania plots de belangrijkste klant
voor de levering van beeldbuizen: GTESaba in de Duitse Bondsrepubliek. De
Franse groep Thompson-Brandt wil voortaan beeldbuizen vanuit eigen vestigingen
(vooral uit Amerika) leveren aan Saba, en
pakt uit met goedkoper produkten door in
te voeren uit de zogenaamde lage-loonlanden.
Kortom, er is een multinationale poker geschied ten koste van het GTE-filiaal in Tienen. Het heet dat geen enkel regeringsleider in dit land zulks kon verhinderen, zoals

ook niets werd ondernomen om de verkoop van het Vlaamse Gevaert-bedrijf aan
de industriële reus Bayer te verhinderen.
Zomaar, «stoemelings», kon een |X)OS geleden de Franse groep een stevige greep
krijgen op een vestiging in het Vlaamse gew e s t waar een duizendtal mensen werken, voor de symbolische prijs van 1
frank...
Het blijkt bij dit Sylvania-konflikt weer eens
overduidelijk en op dramatische wijze wat
voor een onzinnige Sinterklaas-politiek de
Belgische regering in de «golden sixties»
gevoerd heeft Toen werden nogal wat miljarden aangeboden aan multinationale ondernemingen die evenwel in niets gebonden werden om de realizatie en handhaving van tewerkstelling gedurende een behoorlijke tijd te verzekeren.
Het doet dan ook nogal zielig aan staatssekretaris Akkermans zalvend te horen aankondigen dat na een volgens hem onafwendbare bedrijfssluiting (geheel of gedeeltelijk), de staat een pak van de inmiddels opgebruikte investeringskredieten

Na de uitverkoop van Gevaert, Marie-Thumas,
La Moderne... Nu ooic Sylvania
in Tienen multinationaal uitgespeeld

miljoen frank voor het overeind
houden van de werkplaatsen in
Tienen zou kunnen vrijgemaakt
worden, bleek anderzijds bij afdankingen in het Waalse staalbedrijf Athus-Luxemburg toch
voldoende politieke en financiële slagkracht voorhanden
om een bijzondere tewerkstellingscel in het leven te roepen
die de getroffen werknemers
het eerste jaar na de afdanking
een onverminderd loon waarborgde, 90 procent in het tweede en nog 70 procent in het derde jaar na de bedrijfssluiting.
De werknemers van SylvaniaTienen, in het wingewest Hageland, kunnen naar het oordeel
van de Vlaamse staatssekretaris voor Streekekonomie van
vandaag op morgen onbevoordeeld genieten van de gewone
afdankingsregelingen.
Een
Vlaamse werknemer is duidelijk in regeringskringen minder
waard dan een Waalse-

Wle koloniseert?
Volgens minister
Dehousse
van het Waalse gewest wordt
Wallonië door Vlaanderen gekoloniseerd. Als bewijs hiervan
verwees hij onlangs naar d e '
verdeling van de kredieten die
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling de jongste jaren toegekend heeft Aldus zou Vlaanderen vanaf 1975
reeds 650 miljoen ontvangen
hebben, Wallonië slechts 550
miljoen.
Vooraleer zulke beschuldigingen te uiten zou deze Waalse
excellentie er best aan doen
zijn cijfers te kontroleren bij de
Europese Kommissie.
O p een vraag van Euro-parlementslid M. Coppieters
antwoordt de Europese Kommissie immers dat door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling 640 miljoen werd
uitgekeerd voor projekten in
Vlaanderen en 920 miljoen aan

van de Amerikaanse GTE-direktie zal terugeisen. Z o 'n goedkope mededeling zal
de GTE-top doen grijnzen, want men behandelt inmiddels in de Sylvania-affaire de
staatssekretaris voor Vlaamse streekekonomie reeds als een tuinkabouter.
Het kan dan al mogelijk zijn dat tegen de
drijverijen van de multinationale reuzen
GTE en Thompson-Brandt nauwelijks een
investeringsverplichting kan gehandhaafd
worden, maar de wijze waarop regeringslid Akkermans de zaken zomaar op)-hunbeloop laat is een kaakslag voor zowel
werknemers als direktie van de GTE-vestiging in Tienen.
Er kan een parallel getrokken worden tussen het Sylvania-dossier en de Marie Thumas-affaire. Afgezien van het feit dat juridisch de p)okerkaarten anders verspeeld
werden, is er het feit dat hoe dan ook in
beide gevallen een industriële vestiging in
aanmerking komt voor bedrijfsovername,
en dat staatssekretaris Akkermans een
ernstige kandidaat in de kou laat staan.
Geruime tijd reeds is een Japans bedrijf
(Hitachi of Sanyo?) fel geïnteresseerd om
de werknemers van Sylvania een nieuwe
hoofjgevende toekomst te geven. Van regeringszijde werd niets ondernomen om
dit aanbod ernstig te overwegen en een
kans te geven.
Er was een bedrijfsbezetting en een behooriijke wil tot samenwerking tussen
werknemers tussen werknemers en direktie nodig om ten eerste de afdanking van
750 mensen met een maand uit te stellen,
en ten tweede Thompson-Brandt ertoe te
nofjen de Japanse industnëlen een kijkje
te laten nemen in de Sylvania-vestiging.
Er was ook een fjerskonferentie van de
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Vlaams-Brabant nodig om aan het licht te
brengen dat drie multinationale reuzen
(GTE, Thompson-Brandt — met de merknamen AE(j, Telefunken en Nordmende
— evenals Philips) blijken samen te spannen om een Japanse konkurrent-in-opmars de pas af te snijden. Terwijl voornoemde multinationals Sylvania afschrijven omdat zij elders (in lage loonlanderO
voortaan winstgevender kunnen werken,
IS een Japans bedrijf geïnteresseerd om in
een Vlaams gewest honderden mensen
werk te verschaffen.
Maar, daar blijkt staatssekretaris Akkermans langs geen kanten interesse voor te
hebben. En zo gaat de uitverkoop van
werkplaatsen in Vlaanderen ongehinderd
voort..
(hds)

projekten in Wallonië. Vanwege
de Europese Investeringsbank
ontving Vlaanderen slechts 880
miljoen, tegenover 2 miljard 480
miljoen voor Wallonië.
Het is ergerlijk dat een minister,
die deel uitmaakt van een ploeg
onder de leiding van een
Vlaamse eerste-minister, dergelijke leugenachtige beschuldigingen ongestraft mag uiten.

Melkkoe Vlaanderen
Het Nationaal Instituut voor de
Statistiek berekende dat Vlaanderen in 1976 56 procent van de
belastingen betaalde, Wallonië
33 procent en Brussel 11 procent
Het gemiddeld inkomen per inwoner bedraagt 129.300 fr. in
Wallonië, slechts 118.800 fr. in
duitstalig België, 137.700 fr. in
Vlaanderen en 163.300 fr. in
Brussel.
Koploper is de Brusselse gemeente St-Pieters-Woluwe die

een gemiddeld inkomen van
250.090 fr. heeft Als eerste
Vlaamse gemeente komt Kraainem, waar het gemiddeld inkomen 232.600 fr. bedraagt Aan
de staart bengelt Fauwiilers
van het arr. Bastenaken, met
76.800 fr. per inwoner.

...betaalt Wallonië
Twee ekonomen van de Université Catholique de Louvain
hebben ondertussen reeds duidelijk gemaakt dat die gemiddelde inkomenskloof tussen
Vlaanderen en Wallonië verwaarloosbaar is.
Weliswaar verdient een Waal
gemiddeld iets minder, daarentegen staat evenwel dat hij via
de transfers van onder meer de
sociale zekerheid meer ontvangt
Hun besluit is dan ook duidelijk: het gemiddeld inkomen van
de Waal overtreft lichtjes dat
van de Vlamingen.
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Vlamingen(kjj Het valt zelden voor dat wij
een voorstel van het FDF kunnen bijtreden. Onlangs is dit gebeurd, met een amendement op
de benaming van de in België
wonende «gemeenschappen».
Het FDF stelde voor, te gewagen van «Nederlandse, Franse
en Duitse» en niet meer van
«Vlaamse, Franstalige en Duitstalige». Met het argument dat
deze gemeenschappen voortaan met méér dan kulturele bevoegdheden bekleed worden
en dat dus niet naar hun taal als
zodanig moet verwezen worden.
Dit is niet alleen objektief juist
maar bovendien, voor éénmaal,
van volksnationaal standpunt
uit toe te juichen.
De Senaatskommissie voor de
herziening van de grondwet
heeft er anders over beslist
Voortaan zou volgens de
Grondwet (indien de openbare
vergadering de kommissie
hierin volgt) België bestaan uit
een Vlaamse, een Franse en
een Duitstalige gemeenschap.

„Fransen.
Daarmee zitten we volop in een
onsamenhangende Belgische
toestand. Die, onbedoeld, weer
eens illustreert wat hier aan de
hand is.
De Vlamingen: een nog steeds
niet volksbewuste bevolking,
waarvan de besten «flamingant» zijn zonder veel verder te
kijken dan de grenzen van do
Belgische staat
De Walen en verfranste Vlamingen: een groep die zich duidelijk bekent ais Fransen, die
buiten de Franse staat wonen.
Maar die bewust zijn van hun
geestelijke aansluiting bij hun
hoofdgroep in Europa

en Duitstaligen
De Duitstaligen: ocharme!
De Walen, daarin gesteund
door meelopers zoals de liberale burgemeester van Eupen,
Evers, en door «parachutisten»
als de te Eupen wonende Waalse PS-senator Dauine, beweren
dat de Belgische Duitsers
vooral niet «Duits» wensen genoemd te worden, maar liever
«Duitstalig». Dit betekent duidelijk een verzwakking en afstand nemen van hun groepsidentiteit De Walen hebben het
hen, in de voorbije 60 jaren, in
het hoofd proberen te heien dat
zij «Belgen» zijn, (voorlopig
nog) duitstalige dan. Wat is dit
voor onzin in een tijd waarin
België zelf aan 't uiteenvallen is
in volksgemeenschappen? Of
de betrokken bevolking zelf er
ook zo over denkt is niet uitgemaakt De volksnationalisten
aldaar denken er zeker anders
over. in het Frans is de stap nog
duidelijker dan in het Nederlands: «communauté germanophone» in plaats van «allemande».
Het is een proces van losweking eensdeels, van integratie
(in de deelstaat Wallonië) anderdeels.
En wat doen do Vlamingen mot
hun modevorantwoordolijkhoid
voor deze Belgische landgenoten? Zii leggen zich neer bij de
Waalse bewering dat de betrokkenen het zo wensen. Zij informeren daar niet zelf naar, zij
laten hen. zoals altijd, in handen
van de Walen. Is het zó dat do
«flaminganten» hun verantwoordelijkheid in Europa opvatten, als zij dit binnon België
nog niet vermogen te doen?

FDF-ers anti-Nols
Het FDF is dringend aan een
naamverandering toe want
sinds vorig weekend is er nauwelijks nog sprake van een
«Front Démocratique».
Tijdens een kongres zaten immers geregeld FDF-discipelen
van liberaal, kristelijk of eerder
socialistisch pluimage mekaar
in de haren.

Bij gebrek aan een tegenkandidaat werd voorzitster Spaak
met zowat 90 procent van de
stemmen herkozen, maar het
FDF-front viel op dit partijkongres kompleet uiteen bij de gelegenheid van de aanduiding
van een nieuw algemeen sekretaris. Zes kemphanen vochten
voor deze job, en senator Goorges Désir, tevens burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, haaide het met moeite van
de liberaal Poupko. Er was nogal wat tumult bij toespraken en
stemmingen, en tijdons oen
schorsing van de werkzaamheden geraakte het zelfs tot een
handgemeen toen Roger Nols
van Schaarbeek, tijdens een

pleidooi ten gunste van Poupko, van zijn voetstuk werd gehaald.

Clerfayt buiten
Dit FDF-kongres heeft (middels
een bittere toespraak van voorzitster Spaak) de breuk in het
Brussels-frankofone front open
en bloot gemaakt; het gemeenschappelijk front van franstalige partijen is stukgesprongen.
En, de frankofonen binnen het
FDF zelf weten niet meer waar
ze met hun «Bruxellois mattre
chez soi» aan toe zijn.
Kemphanen als Nols en Désir
kunnen mekaar nauwelijks nog
luchten. Anderzijds is er wél de
oprisping van een Clerfayt omtrent de Inwoners van de Brusselse periferie, 'die slechter
behandeld worden dan de
vreemdelingen-, maar diezelfde Clerfayt werd vorig weekend zowaar uit de FDF-top gebannen.
Evenwel is de FDF-mailaise
geenszins van aard om de frankofone aanspraken op VlaamsBrabant te verminderen, aangezien de eiektoraie messen
reeds bij de politieke rivalen, en
met name vooral bij de Brusselse liberalen en de PSC, gescherpt worden.

de Ghelderode
Tijdens het weekeinde werd in
de trouwzaal van het Schaarbeeks gemeentehuis Michel de
Ghelderode herdacht, de beroemde Vlaamse toneelauteur
die in het Frans schreef.
Nog maar zelden werd in deze
zaal zoveel Nederlands gesproken als bij deze herdenking door de vele eminente de
Gholdorode-kenners. In zover-

re dat een FDF-aanhangster het
een voldoende reden vond om
ostentatief de zaal te verlaten.
Dat belette FDF-burgemeester
R. Nols niet om vanaf een briefje een reeks algemeenheden te
vertellen over de illustere
stadsgenoot, uitsluitend in het
Frans.
De Ghelderode is bijna 20 jaar
gemeentebediende geweest te
Schaarbeek en schreef een
groot deel van zijn literair werk
tijdens de diensturen. Ook had
hij last na de bevrijding, wegens een te vriendelijke houding tegenover de Duitsers.

Kangoeroe
De regering Tindemans II werd
destijds door de persjongens
vergeleken met een albatros,
een prachtige grote vogel die
evenwel moeilijk van de grond
geraakt
Uiteraard is men ook voor deze
regering op zoek gegaan naar
een of andere vergelijking.
Journalist P. De Buyser van het
dagblad 'Vooruit' tipt vooralsnog op een kangoeroe, want
'net als dat grote, sympatieke
Australische dier zal deze regering grote sprongen moeten
maken om aan haar belagers te
ontsnappen, terwijl ze bovendien in haar buidel nog enkele
jongen — met name de deelregeringen — dient mee te slepen.'
De vergelijking lijkt ons eerder
ongelukkig, of beter de kangoeroe: we vrezen immers dat deze
regering ten onder zal gaan aan
de zwaarte van haar buidel met
vakbonden, drukkingsgroepen.
en daarenboven dat bij de eerste sprong het dier de poten zal
breken.

De Belgische regering
en de Olympisclie Spelen
De houding van de Volksunie
ten opzichte van de Olympische Spelen is algemeen bekend. De huidige organizatie
is aan de eigelijke Olympische vredesgeest en sportkode al lang voorbij gegaan.

Het alternatief van de Volksunie is
vrij eenvoudig: decentn^zabe van
deze spelen naar kleinschalighekJ,
per sporttak over de verschillende
werekidelen. Aklus zou In de
hoogst mogelijke mate iedere politizering kunnen geweerd worden
en de Olympische geest hersteki.

Reuze
commercializatie,
staats- en beroepstraining,
politizering, enz_ hebben van
deze vredesspelen kijksportprojekten gemaakt, die alleen
nog kunnen uitgevoerd worden door kapitaalkrachtige
staten of ontwikkelingslanden die een bepaald prestige
willen verwerven.

Dubbelzinnigheid troef
Toen wij — via een parlementaire
vraag — de aandacht van mevrouw R. De Backer-Van Ocken,
toenmalig minister van Nederlandse Kuituur, vestigen op het feit dat
twee Sovjet-KGB-agenten in het
negenkoppige gastkomltee zetelden en dat dit In overtreding weis
met de Olympische kode, antwoordde de minister «dat zij onbevoegd was».
De Belgische regering is de enige
in West-Europa die haar boycotstandpunt Isekendmaakte, nadat
haar landelijk komitee reeds had
stelling genomen om deel te nemen. De omgekeerde procedure
ware allezins logischer geweest
Atleten In staatsdienst mogen
deelnemen, maar zonder extra-vakantie. Ook hier blaast de Belgische regering warm en koud. De
regering besliste niet te betoelagen, wei wetende dat het BIOK —
langs omwegen — voor eigen financiering zorgde, o.a vla de privé-sektor (bv. Du Pare, G.BJ en
via de Bonden, het Gemeentekrediet..

Allen houden ze er gewoonlijk een flinke financiële kater
aan over - Montreal tot het
begrotingsjaar 2015.
Anderzijds gaat het niet op,
wanneer de regeringen klaarblijkelijk zonder protest voor
enkele jaren de gaststad
Moskou aanvaardden, wel
wetend dat mensen- en volkerenrechten in de Sovjetunie
niet geëerbiedigd worden,
men deze kandidatuur plots
afwijst omwille van deze
rechten, de Afghaanse oorlog
of het VSA-beleid.
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Geen enkel protest liet de regering horen nadat de Sovjetunie beslist had zelf geen spelen te willen
Inrichten voor gehandicapten (zoals Canada dit deed te Toronto).
Er zijn In de Sovjetunie nu eenmaal geen gehandicapten!
Nog steeds nam de regering geen
beslissing ten aanzien van de
voogdij-stelling BRT, wat technisch onverantwoord Is. Het recht
op Informatie is aanwezig zolang
de uitzender objektief het lieeld
beheerst Welke waarborgen bieden de spelen dienaangaande?
Nederiand verminderde zijn uitzenduren van 90 u. tot 40 u. WestDuitsland zetKlt niets uit en In
Groot-Brittannië halveerde ITV
haar pwogramma's.
En sportief?
De top>-sportwaarde van deze
spelen Is reeds gehalveerd. Wat
betekenen zwemwedstrijden-heren zonder Amerikanen, paardenwedstrijden zonder Britten, Zwitsers, Oostennjkers en Duitsers...?
Ongeveer eenderde van de atleten/landen die In 1976 In Montreal
medailles behaalden, blijft weg.
Voor de nIet-Oostbloklanden zal
hierdoor een vierde van de medailles overblijven. Zo zullen de Olympische spelen Moskou '80 een gebruikte overwinning worden voor
de Sovjet-propagandal
WiHy Kuijpers,
kamerlid
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KOMM€riT/1/1R
Bange afwachting
Nu reeds een negental maanden is het Sylvania-bedrijf te
Tienen in «bange afwachting».
In een vraag aan staatssekretaris Akkermans polst Itamerlid
W. Kuijpers de regering of de
vele toegekende miljoenen gemeenschapsgelden zullen teruggevorderd worden van de
eigenaars om aldus met de kandidaat-kopers een volledig tewerkstellingsplan uit te werken.
Het antwoord laat zowat alle
mogelijkheden open. Feit is, aldus de staatssekretaris, dat
momenteel onderhandelingen
aan de gang zijn in verband met
een alternatief plan voor de
kleurenbeeldbuizenafdeling
van Sylvania

mrSTRAAT

Even logisch is de voorrang
voor de reeds begonnen werken. Talrijke autowegen hebben
nog geen begin- of eindaansluiting. Aldus de E 10 te Antwerpen en te Brussel, de tunnel van
de E 5 te Brussel, de aansluiting van de E 39 te Lummen-

Welzijnsgericht

Diepe wonden
Bij de begroting van Tewerkstelling en Arbeid kwamen
twee VU-kamerleden tussenbeide. Vooreerst J. Valkeniers,
die als uitgangspunt stelde dat
de werkloosheid niet alleen
maatschappelijk, maar ook psychologisch diepe wonden slaat
De tewerkstelling moet dan
ook met alle mogelijke middelen bevorderd worden. Een aantal maatregelen hebben in dit
verband een gunstig effekt gehad, zo bv. de regeling voor jonge stagiairs en het brugpensioen. Thans is de deeltijdse arbeid aan de orde. Sinds lang
heeft de V U ruime faciliteiten in
die zin bepleit .
De bestaande misbruiken moet
men durven aanpakken. De
vraag wordt aldus gesteld of
van de werklozen geen gemeenschapsdiensten
kunnen
gevraagd worden in evenredigheid met de vergoeding die ze
ontvangen. De diskriminatie
tussen mannen en vrouwen
moet opgeheven worden, maar
tevens moet durven gezegd
worden dat een aantal vrouwen
ten onrechte aanspraak maken
op werkloosheidsuitkeringen.
Hetzelfde geldt voor de ingeweken arbeiders: het integratiebeleid verloopt nog steeds
gebrekkig, en dient alleszins
verbeterd. Maar dit betekent
nog niet een zich nestelen in de
werkloosheidsuitkering.

Schijnoplossingen
Algemeen voorzitter V. Anciaux
bleef voornamelijk stilstaan bij
het gevoerde tewerkstellingsbeleid. De maatregelen die tot
nog toe getroffen werden zijn
slechts schijnoplossingen.
Een verkorte arbeidsduur bv.
kan heel wat vruchten afwerpen, maar dan mag men dit probleem niet langer amateuris-

staan dat elke
verspilling
vermeden wordt dat prioritair
de reeds begonnen werken beëindigd worden en dat een zo
groot mogelijk tewerkstettingseffekt nagestreefd wordt
De verwijzing naar Zeebrugge,
de Rupeltunnet, de vele overbodige verlichting volstaan om
aan te tonen hoeveel miljarden
de jongste jaren verspild werden.

tisch aanpakken: 'Liever dan
enkele minuutjes van de arbeidsduur af te knijpen, zou
men met deeltijdse betrekkingen en arbeidsonderbrekingen
moeten leren omgaan. Dergelijke versoepeling van het arbeidsstelsel zou veel opleveren voor tewerkstelling.'
Vals is de bewering dat de
technologische
vernieuwing
moet afgeremd, omdat ze de
werkloosheid in de hand werkt
Hoogdringend is wel een vernieuwd industrieel beleid. In
België staat men terzake nergens!
Tot slot handelt de voorzitter
ook over de rol van de sociale
partners en het parlement

Loze beloften
Over de krisis in de konservennijverheid interpelleerden zowel kamerlid J. Gabriels als zijn
kollega W. Kuijpers.
De ondervoorzitter herinnerde
eerst aan de vele beloften terzake van de staatssekretaris:
het Vlaamse bedrijf uit Franse
handen houden, de merknaam
in eigen handen houden en de
Vlaamse konservennijverheid
via een promotiemaatschappij
een nieuwe impuls geven.
Van deze beloften is niets in
huis gekomen. Het touwtrekken
van bevoegdheden binnen de
Vlaamse deelregering en het
niet-beleid van staatssekretaris Akkermans heeft het ontslag van 200 werknemers tot
gevolg gehad. En tevens de
Vlaamse konservennijverheid
een onoverkomelijke slag toegebracht
Kamerlid W. Kuijpers van zijn
kant situeerde het probleem
van de konservennijverheid in
het kader van de hoge werk-

loosheidscijfers van het Leuvense. 'De Levense kanaalzone is een industrieel kerkhof
geworden; aldus het kamerlid.

Bij de begroting van Sociale
Voorzorg hield senator W. Peetere een fel opgemerkte tussenkomst Als uitgangspunt
stelde hij dat een «welzijnsgericht>
welzijnsbeleid
geba-

seerd moet zijn op het principe
dat alle voorzieningen in de
welzijnssektor in het bereik van
iedereen moeten komen en dat
deze voorzieningen hun grondslag moeten vinden in onderkende behoeften en daarop gericht moeten blijven.
In het licht van dit uitgangspunt
ontleedde hij zeer nauwkeurig
de ingediende begroting. Zijn
besluit: 'Ons stelsel van sociale voorzorg is ernstig ziek. Alleen een grondige alomvattende hervorming van gans ons
beleid van welzijnszorg kan
redding brengen. We stellen
echter vast dat de regering
voortgaat met haar beleid van
fragmentaire, willekeurige en
ondoeltreffende
schijnverbeteringen. Een echte hervorming
wenst men waarschijnlijk niet
omdat het precies
diegenen
zijn die erbij te verliezen hebben, die zouden moeten hervormen. Niemand snijdt graag in
eigen vlees.'

Vlamingen
in het ootje
In de senaat kwam de begroting van Openbare Werken als
eerste aan bod. Een formaliteit
aldus senator P. Van Ooteghem, vermits de gelden reeds
voor de helft verbruikt zijn.
Ergerlijk evenwel is dat de Vlamingen inzake openbare werken andermaal in het ootje worden genomen. Van de 16 miljard voor de gewone wegen
krijgt Vlaanderen 3 5 3 procent
tegen 49,4 procent voor Wallonië en 15,1 procent voor Brussel. Voor de autowegen is de
verhouding Vlaanderen-Wallonië 4 2 3 procent tegen 57,2 procent
Ingevolge het goedkeuren van
het prioritair infrastruktuurplan
wordt het aandeel van Vlaanderen in de kredieten van openbare werken verminderd met
133 miljard. Rekent men de havens niet mee, dan daalt het
aandeel van Vlaanderen in de
sektor openbare werken van
50,2 tot 37 procent
De splitsing van het departement dringt zich op. In afwachting daarvan moet evenwel ofwel een redelijke verdeelsleutel ofwel een stelsel van objektieve criteria worden toegepast

Stop aan
verspilling
Senator B. Maes van zijn kant
drukte de hoop uit dat de nieuwe minister van openbare werken een nieuwe richting zou inslaan, waarbij centraal moet

Steenkool herwaarderen

Bij de bespreking van de begroting Ekonomische Zaken
behandelde kameriid W. Desaeyere
hoofdzakelijk
het
steenkoolprobleem,
in de huidige regeerverklaring
is er geen sprake meer van
nieuwe projekten voor de
steenkoolmijnen in Limburg. En
toch zou de cokesproduktie
veeleer
moeten
opgevoerd
worden, dan wel afgebouwd.
Evenals in Duitsland dienen de
mijnen geïntegreerd te worden
in één vertikale energiesektor.
Het gaat aldus het Limburgs
kamerlid, niet op artificiële prijzen van cokes in te roepen om
een heroriëntering van energie-

bronnen buiten de steenkool
om te bepleiten.

drag van de Verenigde Naties inzake de mensenrechten Blijkkiaar
had men eerder geen tijd gevonden.

vania, Marie Thumas...? De be- scherming van het kind, en de vele
verkeersongevallen 7 Het recht op
Inkomen, en de zeven procent gezinnen dat een inkomen onder het
levensminimum geniet?

Voor elektriciteitsproduktie is
steenkool overigens nog de
goedkoopste grondstof. Steenkoolelektriciteit is heel wat
goedkoper dan nucleaire elektriciteit en komt daarenboven
onze autonomie op het vlak van
het energiebeleid ten goede.
'Een echte rendabiliteit van het
Kempense Bekken zal slechts
mogelijk zijn indien er een geïntegreerde vertikale
struktuur
komt, met de mijnen als vertrekpunt en verder de steenkoolverwerkende bedrijven die
daarop aansluiten.'

Bitterzoete voldoening
De pariementaire begrotingsmolen gaat langzaam, zonder al te veel
animositeit zijn gangetje. Erg opwindend is het allemaal niet Enkel de
oppositie, en aan Vlaamse zijde is dat alleen de Volksunie, lijkt een inspanning te doen om de begrotingen grondig door te nemen en te
analyseren. Frustrerend daarbij is wel dat het allemaal grotendeels
vechten is tegen windmolens: de meerderheid is overtalrijk en de
meeste begrotingen zijn reeds voor de helft gebruikt
De houding van de liberalen typeert de ommezwaai van deze partij:
tot voor enkele weken de bevechters, nu de verdedigers van diezelfde begrotingen.
O o k Vlaanderen
Twee debatten, toevallig belde in
de Kamer, verdienen wat meer
aandacht Vooreerst inzake de
Franse plannen om In het grensstadje Chooz vier kerncentrales te
bouwen. De vele Waalse lnterp>ellanten pleitten voor inspraak van
het Waalse gewest
Slechts één Vlaamse volksvertegenwoordiger achtte het nodig
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tussenbeide te komen: W. Desaeyere. Zijn aanhef zorgde voor
de nodige verwondenng: 'Als er
ooit een ongeval gebeurt met de
vier centrales die in Chooz komen,
dan zullen de gevolgen
voor
Vlaanderen zwaarder zijn dan
voor Wallonië.'
Bij een ongeval moet volgens de
Limburger imniers vooral gelet
worden op de dosis radkjaktiviteit

die de grond bereikt De risicovolle
zone In Vlaanderen is daarbij dnemaal zo groot als die van Wallonië.
Ook wees hij erop dat gezien de
overheersende zuidenwind in ons
land, agglomeraties als Brussel en
Antwerpen zwaar bedreigd zijn.
Hij stelde dan ook klaar en duidelijk dat bij onderhandelingen met
de Franse overheid ook de voor
Vlaanderen nadelige asp)ekten ter
sprake moeten komen. Een antwoord heeft W. Desaeyere van de
minister van Volksgezondheid en
leefmilieu, de Waal Califice, niet
gekregen.
D e foto van Borms
Na meer dan veertien jaar heeft
vorige week in de Kamer het debat plaats gevonden over het ver-

Ook hier kwam de enige échte bijdrage tot het debat vanuit de
Volksunie. Een ernstige W. Kuijpers lietr zich niet vangen aan het
plechtige historische
ogenblik,
maar hekelde de kruidenlersp>olltiek die de Belgische regenng
voert op het vlak van de mensenrechten.
Er kunnen in ons land, aWus de
Leuvenaar, voldoende
punten
aangestipt worden waar de fundamentele rechten van de mens niet
worden gerespekteerd.
Het principe gelijk kx)n voor gelijk
werk, en de vrouw? Het recht op
bevordering, ook zonder politieke
kleur? Het recht op artjeid, en Syl-

'En wat is er in België gebeurd tijdens de repressie? De oorlogstoestand IS bij ons pas in 1949 beèindigd, maar nu nog zijn er honderden die op hun pensioen moeten wachten. In 1949 werd bij ons
de laatste persoon
gefusilleerd.
Als kwestor wil ik als tdijk van eerherstel in mijn bureau een foto van
Borms ophangenl' Terecht merkt
M. Ruys hierbij op dat het een «bitterzoete votóoening voor de vele
Vlaamse idealisten Is, die in de
kxjp van de voorbije decennia in
de Wetstraat gehoond en beledigd werden».
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Een scholenpolitiek, geen onderwijsbeleid
De regeiim Mortens HI
en het m^erw^s
0p 7 tn^» l i . *ïiq>tfts te Sr»s««f
4é!ia:en<ten {e*rttraet»t*« 6jp, efttis»
gexlfttl vaft Icé^uterkia* tot uttlversiteit llo«Jöt««ja was h«t in»,
hoüij van de tfiwefkötettin^.
H«t antwoojHi hierop van de
kerevaree r e ö e i ^ Marteaa MJ
omvat «?et weer da» eefi leevaBc
tai doodvef«)ete» |Mim$f»ai^as IA
de rege»FV»i*;fafiftf. Wet werdett
twee J8int»t»f& va» Natiöitale
Opvoeding b«»oei«d. Om de
vete prebteiwes beter h&t höc

O p onze 9 mandaatsjaren kenden wij in dit
land, dat geregeerd wordt, met alleen op
bet geduld en met het geld der Vlamingen,
maar ook op basis van opiniep>eilingen, met
minder dan 7 ministers van Wetenschapsbeleid en 6 ministers van Onderwijs
In deze regenng oefenen nu zelfs 2 ministers éen onderwijsmandaat uit op de 36 leden-tellende regenng' Deze vaststelling alleen al, weerspiegelt
a) het gebrek aan opvoedkundig continu-beleid;
b) het ingebakken wantrouwen t a v
waardevol maatschappelijk gebeuren,
c) hoe het onderwijs en het wetenschapsbeleid een wisselmunt zijn bij
de verschillende regenngsknsissen
Ik huiver bij het feit hoe de verzuiling nu
bekroond wordt een minister voor het
rijksonderwijs en eentje voor het vrij onderwijs Deze formule geldt voor de Vlamingen, met voor de Walen Zal men er in
de toekomst ook aan denken een vrijzinnig én katoliek minister voor te dragen
voor Kuituur, Volksgezondheid enz
Inderdaad deze 2 mimstenes zijn sedert jaren beheerd door CVP-mimsters
Het oorspronkelijk pluralistisch denken
van Mijnheer Martens is erg verdund tijdens zijn beleidsjaren

Scholenpolitiek
Deze verzuiling is met alleen filozofisch beledigend voor een volk-op>-weg-naar-zijnzelfstandigheid, maar ook erg duur Sinds
haar ontstaan heeft de Volksunie hardnekkig geweigerd de onderwijsproblematiek
te benaderen vanuit de spanning tussen
de onderwijsnetten ledere ware opvoeder
heeft de groeiende fx^litizenng van onze
onderwijsnetten afgewezen Een inspekteur zei me vonge week nog smalend
«Een leeuwespeldje dragen in sommige
scholen is nog steeds staatsgevaarlijk
maar de voorzitter van de C V P wordt in
een aantal schoolinnchtingen ter gelegenheid van de Europese verkiezingen «ten
tonele» gevoerd » Deze praktijken kosten
onze gemeenschap erg duur omdat zij
elke rationele, praktische samenwerking
tussen de netten verhinderen Rijks- en
vnje scholen leven in een zelfde stad
meestal als onbekenden naast mekaar, terwtjf de gemeentescholen stuk voor stuk
ontmanteld worden door de 2 grote konkurrerende zuilen Is dit een onderwijsbeleid?
Neen, enkel een scholenpolitiek
De 7 punten die verband houden met onderwijs in de regeerverklanng, zijn dezelfde als deze in de regeringsverklaring van 1
apnl 1979 en ongeveer dezelfde uit de 2
regenngen-Tindemans Ook de inleidende
paragraaf bleef dezelfde onderwijs blijft
behoren tot de nationale macht De kern
van de zelfstandigheid voor ons volk, onderwijs, bitjft Belgisch-umtair Niet alleen
de kulturele autonomie blijft dus een peulschil in deze regeerverklanng, het onderwijs raakt met eens in de autonomie-bespreking

Federalizering
De echte onderwijsproblemen blijven pio n r e n op het partijpolitieke schaakbord
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te l<««>»e» biedott?
Met meeat ergartffke van d5«
ven para^raafjee js de,gees
k« awioe waarva» a» |i«tui£
Atgemeeoheden, die stfid» f
fa*0in van de zeventtger fareo
dieast doe». Het viel Icamerfid W.
KtfiiP^m dan ook niet moelijk
e » tijdens het ^h$ii ever de regeerverklaHas, dit gebrek 9«n
oftdemffsbelaid veer Vlaaaderea
schar}» aan te ktagen.

Deze zijn
1 de integrale uitvoering van de schoolpaktwetten: de volledige gelijkberechtiging in wedden en lonen van het onderwijzend personeel ongeacht het net waartoe
het behoort,
2 oprichting van een waarborgfonds
voor schoolgebouwen;
3 ernstige betoelaging van de internaten in het gesubsidieerd onderwijs,
4 een herziening van het statuut voor
het onderwijzend personeel van de gesubsidieerde sektor,
5 onmiddellijke behandeling van de rationalizatieplannen voor het basis- en het
secundair onderwijs,
6 de oprichting van de gemeenschapsschool door de installatie van de Raad van
het Ruralistisch Onderwijs,
7 de oprichting van een Nationale Dienst
voor het Leerlingenvervoer
De Volksunie heeft in 1973 het schoolpakt
en de schoolpaktprotocollen ondertekend
ZIJ beschikt met over het onzalig vetorecht
van de dne traditionele partijen Reeds 6
jaar lang is de Volksunie erover onthutst
hoe al deze vraagstukken pionnen geworden zijn op het politieke schaakbord
Z o wil de C V P terecht de gelijke financiële
rechten voor het gesubsidieerd onderwijs,
maar gaat die partij dwars liggen wanneer
het erop aankomt aan eigen personeelsleden gelijke rechten toe te kennen inzake
stabiliteit van betrekking
Z o knipt de BSP de rationalizatie naar het
patroon van het Rijksonderwijs Z o wordt
het gemeentelijk onderwijs grofweg overgeleverd aan een uitverkoop aan de twee
grote onderwijszuilen
En omdat het tere punt van ideologische
tegenstellingen zo diep geworteld is, blijft
het voor de traditionele partijen een wellustig geliefkoosd speelveld Daarom krijgt
ook de gemeenschapsschool geen kans
Daarom ook worden de 7 grote schoolvraagstukken geglobalizeerd en, tot overmaat van ramp, uitgespeeld als achillespees, tegenover de andere hete hangijzers
binnen de regenng
Deze globalizenng is bovendien in de praktijk onuitvoerbaar, wanneer alles moet behandeld blijven in een unitaire, want Nationaal gehouden, Schoolpaktkommissie De
onderwijstoestanden zijn in struktuur en in
ideologie immers totaal anders in het
Franstalige als in het Nederlandstalige
landsgedeelte

van de schoolpaktkommissie naar de
twee volksgemeenschappen toe, een wezenlijk onderdeel van de federalizering
van het hele onderwijsbeleid, inbegrepen
alle departementen met onderwijsbevoegdheid

Kwaliteit in plaats van
kwantiteit
Volgens de Volksunie is het enig echte uitgangspunt om een bestendig eigentijds
kwaliteitsonderwijs te brengen, het pedagogisch uitgangspunt De V U wijst er op
dat het pedagogisch uitgangspunt met
eens mag behandeld worden in de schoolpaktkommissie, waar de traditionele partijen trouwens nog steeds over een vetorecht beschikken om hun politieke ideologische machtskontrukties veilig te stellen
Vanuit haar pedagogische visie pleit de
Volksunie voor een onmiddellijke realizatie
van eerlijke en evenwichtige rationalizatieplannen Immers, sedert 1966 is het
technisch onderwijs door het opstellen
van de noodzakelijke rationalizatieplannen
achterop geraakt Ér mag sedert die datum
geen enkele nieuwe afdeling of school
worden opgericht zodat de bednjfswereld
IS gaan instaan voor nieuwe opleidingsvormen (bv computerkunde, analist), die eigenlijk tot het terrein van het onderwijs
zouden moeten behoren De Volksunie
acht trouwens de ongebreidelde wildgroei
van onderwijsvormen over de verschillende andere mimstenele departementen met
alleen een zoveelste ideologische machtsstnjd maar bovendien een verspilling zonder weerga
Hoe kan de heer minister van Verkeerswezen het blijven verantwoorden dat hij
voor de opleiding van 250 leerlingen in de
zeevissenj beschikt over gemeentelijke
visserijscholen, vrije visserijscholen en
een neutrale vissenjschool? Hoe kan de
minister van Nederlandse Kuituur een andere weddeschaal goedpraten in «haar
kunstonderwijs» maar anderzijds opkomen voor het principe «gelijk werk, gelijk
loon» 7

Normensysteem
De V U schaart zich achter de rechtmatige
eis tot verlaging van de normen in het
kleuter- en in het lager onderwijs. Zij wijst
er evenwel op dat deze verlaging van de
normen vooral voor het kleuteronderwijs
geen bijkomende werkgelegenheid zal
scheppen voor jonge kleuterleidsters, vermits vandaag de dag talloze vast-benoemde kleuterleidsters wegens ontstentenis
van betrekking op de reaffektatielijst staan
en dus wettig voorrang hebben op pas afgestudeerde gediplomeerden
Anderzijds blijkt het systeem van de inschakeling van stagiairs in het onderwijs
voor een maximale duur van 12 maanden,
alleen maar desillusies op te roep)en De
stagiairs worden duidelijk politiek aangesteld en na een jaar weer naar het stempellokaal verwezen
Dit politiek favontisme is moordend voor
het idealisme van zoveel jonge leerkrachten
De Volksunie stelt dan ook een volledig
nieuw normensysteem voor dat kan fluktueren volgens het evoluerend bevolkingscijfer en volgens de verschillende
landelijke en stedelijke gebieden.

Een dergelijke regelmatige indexenng van
de normen is trouwens de enige manier
om het gemeentelijk onderwijs, vooral in
landelijke gebieden te redden van de totale
ondergang
Dit gemeentelijk basisonderwijs is de
Volksunie het dierbaarst omdat het kind er
kan opgevoed worden in zijn eigen kleine
leefknng

VU-alternatlef
1 koordinatie van alle onderwijsvormen
met het oog op de invoenng van een verantwoorde rationalisatie en een beter gebruik van de bestaande schoolakkommodaties
Z o vindt de V U het verbijsterend dat herscholingskursussen worden ingencht door
de diensten van de RVA, met opnieuw opnchting van eigen akkommodaties, terwijl
honderden technische scholen 180 dagen
per jaar leeg staan en een ongemeen njke
technische uitrusting hele avonden ongebruikt gelaten w o r d t Op die manier zouden de diensten van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening vele miljoenen per jaar
kunnen besparen en zou de onderwijsminister met verplicht zijn bespanngen in te
voeren ten koste van de kwaliteit van het
onderwijs
Deze herscholingskursussen zouden kunnen verstrekt worden door de ontelbare
beroepsleerkrachten die vaak met grote
offers een pedagogisch diploma hebben
behaald, toegespitst op een bepaald beroep en wier idealisme in de wereld van de
arbeid voldoende bekend is
2 De V U pleit voor de onmiddellijke oprichting van de Nationale Dienst voor het
Leerlingenvervoer Zij betreurt dat deze
dienst al jaren lang in de mimstenele mappen blijft steken, omwille van de futiele diskussies of de scholieren van verschillende
netten wel op dezelfde bus thuishoren
Van apartheid gesproken'
Vandaag de dag is, na de NMBS, het bussenpark van het Rijksonderwijs het grootste van het land Bovendien tieren welig de
«gebruiken» van de touroperators in het
op- en afnjden van kleine pendelaars naar
de school van hun ideologische keuze
Z o worden in Vlaanderen alleen 40 000 km
per dag afgelegd tegen een kostprijs die
schommelt tussen 12 fr en 45 fr per km
In het vnj onderwijs njden, vaak in samenwerking met de landelijke gemeenteschool, honderden schoolbusjes rond met
de onderwijzer achter het stuur Talloos
zijn de voorbeelden van trajekten die elkaar overlappen
De V U acht deze miljoenenverspilling ongehoord en pleit dan ook voor de invoering van een scholierenkaart voor iedereen en de Integratie van het leerlingenvervoer m de sektor van het openbaar
vervoer
Alleen wanneer het openbaar vervoer met
bij machte zou zijn, in bepaalde uitzonderingen, het leerlingenvervoer op zich te nemen zou het bussenpark van de Nationale
Dienst van het Leerlingenvervoer mogen
ingeschakeld worden De bestaande bussenparken kunnen overgedragen worden
naar de Nationale Dienst van het Leerlingenvervoer, wiens opdracht er in de eerste plaats in bestaat deze bussenparken
geleidelijk af te bouwen
3 De V U pleit tevens voor een uniformisering van de bouwplannen en bouwmetodes m alle schoolnetten

De enige manier om uit de impasse te geraken IS dan ook resoluut opteren voor het
federalizeren van de schoolvraagstukken
langs een gefederalizeerde Vlaamse
Schoolpaktkommissie om, evenwel met
volstrekte garanties voor de verdedigers
van de neutrale onderwijsvorm
Deze garanties kunnen o m bestaan in de
oprichting van een eigen inrichtende
macht van het Rijksonderwijs, geleid door
de uitgesproken voorstanders van dit
schoolnet
Op deze manier zou de Minister van Nationale Opvoeding met langer de minister zijn
van de ideologie en van een schoolnet
maar eindelijk de minister worden van alle
onderwijsvormen en van alle schoolnetten
V'iör de Volksunie is ds federalizenng
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Israels dalend krediet
Het Blok van het Geloof (de
Goesj Emoniem) Is een extreme
organizatie, die voor de Israëli's
het recht opeist zich metterwoon te vestigen in het door Israël bezette Jordaanse gebied,
ook nog genoemd Transjordanië.
Dit Blok geniet de nauwelijks
verkapte steun van premier Begin, wat uiteraard de voornaamste oorzaak is van het stranden
van
het
Egypttsch-lsraëlisch
overleg tot verdere uitbouw van
de vrede in het Midden Oosten.
Het is immers zo, dat de Israëli's
voortgaan met het stichten van
nederzettingen in Transjordanië
waartegen de jonge Israëlische
soldaten weinig vermogen in te
brengen, vermits ze doorgaans
zelf instemmen met deze politiek.
Hoe wil men dat in dergelijke omstandigheden, het Israëlische leger een ernstig onderzoek naar
de daders van de anti-arabische
bomaanslagen te Nabloes en Ramallah zou instellen. Men heeft
veeleer de indruk dat het leger
«de andere kant» opkijkt
Het moet echter Jeruzalem niet
meer verwonderen dat vooral in
de Westeuropese opinie een kentering ten nadele van Israël zich
begint af te tekenen. Het begon al
ten tijde van de Gaulle, die van
oordeel v\/as dat men op de Arabische kaart moest spelen en niet
op de Israëlische, omdat nu eenmaal de Arabische wereld alleen
reeds op ekonomisch gebied honderd keer belangrijker was dan Israël. Pompidou zette deze fjolltiek
voort en Giscard eveneens. Dat
Frankrijk daarbij cavalier seul
speekJe, ligt nu eenmaal in de
Franse traditie. Gaat Giscard niet

derhandelingen uit het slop te halen, vaart Begin woedend uit tegen
de «bemoeials», daarin trouwens
gesteund door Carter, die nog altijd meent lauweren te kunnen
plukken op een zoveelste Camp
David. De Negen zullen waarschijnlijk terugkrabbelen, dat zou

naar Warschau om er Breznjev te
ontmoeten, zonder de EG-partners te kennen? En staat Frankrijk
niet op het punt de aanmaak van
de neutronenbom te bevelen?
Maar zelfs wanneer de Negen gezamenlijk een Initiatief willen nemen om de Midden Oosten-on-

De toe^tsri<elde

burgemeester

althans op de EG-konferentie te
Venetië moeten blijken. Dat zal
waarschijnlijk niet gebeuren zonder Frans verzet Parijs vaart inderdaad
sinds
verscheidene
maanden opnieuw een zelfstandiger koers dan voorheen. Niet alleen Carter en Schmidt denken

aan hun herverkiezing, ook Giscard wil zijn tweede ambtsperiode
op het Elysée veilig stellen. Hij pikte ook ijverig een graantje mee
van het pauselijk bezoek aan Parijs en Normandië.
Nochtans ziet de Arabische Wereld nog steeds veHangend uit
naar een Europees tegengewicht
In het Midden Oosten. In feite verlangen ze meer naar een samenwerking met West-Europa dan
naar een samenwerking of met de
Verenigde Staten of met de Sovjet-Unle, alleen reeds omdat de politieke en ekonomische prijs veel
te hoog Is.
In leder geval zullen de joodse
aanslagen (die door de aard van
de toegebrachte verwondingen
bijzonder antipatiek overkomen)
de PLO niet tot een matiger houding (o.m. erkenning van de joodse staat) aanzetten. Het ligt er Integendeel vingerdik op, dat de Israëlische regering niets liever w e n s t
dandat de PLO zijn terreur zou
hervatten, om daardoor een rechtvaardiging te vinden van de eigen
inplantingspolltiek In Transjordanië
(Palestina). De enige hoop op een
kentering ten gunste Is de val van
het kabinet Begin. Het verloor
reeds twee Internationaal gewaardeerde ministers (Dayan en Welzman) en In de openbare mening
tekent zich een steeds scherper
afkeuring van Begins dubbelzinnige en fanatieke politiek af. Israël
zal uiteindelijk moeten toegeven,
toegeving die evenwel moet gewaarborgd worden door de supermachten. Dat houdt vooralsnog In
de stopzetting van de terreur en
van de Israëlische vestlgingspolltlek in Palestina.

van Nabloes...

Anti-revolutionairen straffen
rr dissidente"
(jeeveedee) Ver vooroplopen
kan in de sport (soms!) sukses
opleveren, in de politiek is het
wel haast zeker een uitzichtloze
aktiviteit In Nederland is de massa van het kiezersvolk traag van
nature, en wie zich inzet voor
ideeën waarvan de verwezenlijking in de buurt van de horizon of
nog daarachter ligt draaft wél
ver vooruit maar verliest tegelijk
het kontakt met het «groot peloton». Dat ondervonden de afgelopen dagen de zogenaamde dissidente kamerleden uit de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), één van
de drie kristelijke partijen die
straks, na de zomer, zullen opgaan in het CDA, het ChristenDemokratisch Appèl. Deze «dissidenten» hadden voor zichzelf
een meer progressieve koers uitgezet binnen hun eigen Kamerfraktie en lieten dat — hoewel
meestal slechts met mooie woorden — in de Kamerdebatten ook
blijken. Voor dat optreden zijn ze
nu door de pers eenvoudig een
flink aantal plaatsen laten duikelen op de kandidatenlijst voor de
parlementsverkiezingen die over
een jaar worden gehouden. Degradaties dus die in 1981 heel
goed zouden kunnen betekenen
dat «de dissidenten» niet in de
Tweede Kamer worden herkozen.
Dissidenten?
Het verschijnsel «dissidenten»
dook In de Nederiandse politiek
op In het late najaar van 1977 toen
de huidige kristelijk-llberale rege-
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ring-Van Agt werd gevormd. Zes
kamerieden van de ARP en één
van de KVP, de Katolieke Volkspartij (die in de komende herfst
eveneens in het C D A zal opgaan),
wensten toen géén pariementalre
binding te hebben met het nieuw
geformeerde kabinet
Z e konden, zo vonden zij, niet akkoord gaan met de regeringsafspraken tussen kristenen en liberalen. Wel beloofden zij de regering op haar daden te beoordelen
en «zo enigszins mogelijk» loyaal
op te treden.
W e moeten hier nog aan toevoegen dat het kabinet-Van Agt
slechts een Kamermeerderheid
van twee zetels achter zich had.
Volgens de oppositie en ook volgens staatsrechtgeleerden was
door de verklaring van de «dissidenten» het kabinet niet langer
een meerderheidskabinet een opvatting die door de toenmalige informateur (prof. Van der Grinten)
werd bestreden. O m d a t zo zei hIj,
het regeerakkoord wordt gedragen door de kristelijke en liberale
fraktles die samen een Kamermeerderheid vormen, Is het kabinet-Van Agt wel degelijk een
meerderheidskabinet Deze opvat-

koplopers af

ting heeft het uiteindelijk gewonnen.
Zoals gezegd bleef het optreden
van de «loyalisten» (zoals de «dissidenten» in eigen kamp werden
genoemd; op de opposltlebanken
sprak men liever van «déloyalisten») In hoofdzaak beperkt tot
woorden. W e hennneren ons
slechts twee gelegenheden waarbij de betreffende Kamerleden
hun nek uitstaken. Dat was eerst
In 1978 tijdens het debat over de
neutronenbom, toen Hans de
Boer, «dissident» én tegelijk voorzitter van de ARP, een motie Indiende die overigens werd verworpen. De tweede «aktie veroorzaakte veel gerucht In de afgelopen decembermaand gingen de
«dissidenten» namelijk achter een
motie van de (socialistische) oppositie staan bij de behandeling
van de NATO-kemwapenplannen.
Toen het kabinet echter dreigde te
struikelen over deze zaak, gingen
de «loyalisten» overstag: de politieke solidariteit haalde het op de
kristelijke
bewogenheid.
Degradaties,Hoewel het dus In de praktijk allemaal erg meeviel met-de Ant-Re-

volutlonaire dwarsliggers, bleek
hun optreden niet In goede aarde
te vallen bij de basis van de partij.
In de ARP beslissen de plaatselijke afdelingen, «kiesverenigingen»
genoemd, over de volgorde van
de kandidaten op de lijst voor de
Kamerverkiezingen. Deze «kiesverenigingen» nu hebben de volgorde zoals het partijbestuur die
had opgesteld, radikaal gewijzigd.
De hierboven genoemde Hans de
Boer degradeerde van lijstaanvoerder tot nummer vier, andere
«dissidenten» maakten eveneens
een ferme duikeling. Prof. Goudzwaard, nota bene opsteller van
het vorige CDA-verklezingsprogram maar óók fel supporter van
de «loyalisten», kwam zelfs op een
onverkiesbare
plaats
terecht
(Men moet namelijk rekening houden met het feit dat de ARP-IIjst
straks maar een onderdeel uitmaakt van de CDA-lijst en dus
«gemengd» wordt met de kandidatenlijsten van de andere CDA-partljenJ
Ver voorop lopen In de politiek
loont zich in Nederiand (en wellicht ook elders) dus niet Voor de
ARP, steunend op de uitermate
gezagsgetrouwe Gereformeerde

protestanten, gedroegen de «dissidenten» zich niet Anti-Revolutlonalr, maar juist revolutionair Dat
verwijt krijgen trouwens ook veel
Gereformeerde jonge dominees
te horen, evenals de studenten
van de Vrije Universiteit In Amsterdam die in de vorige eeuw met
de kwartjes en dubbeltjes van de
Gereformeerde kerkleden werd
opgericht Dat «revolutionaire» oftewel opstandige gedrag wensen
de ARP-klezers niet te aanvaarden.
O p rozen
De afrekening met de «dissidenten» betekent tegelijk dat de kansen op voortzetting van een knstelljk-llberaal regeringsbeleid na de
verkiezingen van volgend jaar behooriijk lijken te zijn gestegen. In
plaats van de teruggestuurde kandidaten staan nu drie ministers van
het huidige kabinet op de eerste
dne plaatsen van de ARP-lijst Zij
zijn best bereid hun beleid en dat
van het hele kabinet tot inzet van
de verkiezingen te maken. En
waar alle onderzoeken en enquêtes profijt voorspellen voor het
C D A en zwaar verlies voor de socialisten, zitten de knstenen In de
Nederlandse politiek op rozen.
Voor de liberalen geldt dat minder,
maar als zij weten overeen te komen met de sterk gegroeide Demokraten '66 (die een soort «.nodern liberalisme» voorstaan), dan
IS er volgend jaar voor Van Agt
geen vuiltje aan de lucht Dat kunnen w e nu al voorspellen.
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Een u i t g a v e
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Gents buffergroen bedreigd

Gentbrugse Yoordries
tweede Arenaweide?
In de Gentse
deelgemeente
Gentbrugge is er bij de bevolking beroering ontstaan toen uitlekte dat het bosrijke gebied
Voordries zou verkaveld worden
door de bouw van een RVA-opleidingscentrum.
In dit 25 ha. groot gebied, dat net
naast de E3 ligt en een goede
bufferzone is tegen de lawaaihinder van deze autosnelweg, staan
een aantal unieke bomen en
struiken. De gronden zijn grotendeels eigendom van de Brusselse Compagnie
Immobiliére
de
Belgique.
Dat de Voordries altijd in de belangstelling lag bij een aantal
bouwheren en beleidsmensen
bewijst het feit dat in 1968 de gemeente Gentbrugge het BPA
nr. 10 uitwerkte dat erin voorzag
een groot aantal appartementsgebouwen neer te zetten. Vooral
de sociale
huisvestingsmaatschappij «Gentbrugse Haard»,
met als voorzitster het huidige
CVP-gemeenteraadslid mevr. De
Rey-Rabaut,
toonde
daarvoor
grote belangstelling. Dit BPA
werd evenwel net voor de samenvoeging met Gent verworpen, en sindsdien voert de Gentbrugse Jeugdraad (GJR) aktie
om de Voordries te behouden als
bos- en rekreatiegebied.
Vanuit de nationale overheid
werd eveneens geopteerd voor
het klasseren van de Voordries
en het aanpalende Heldenplein.
De GJR hield over dit gebied een
hoorvergadering, waar de hele
zaal met een nnist van onduidelijkheid werd omgeven. De vrees
bleef l}estaan dat de ingezette
klasseringsprocedure wel eens
vlug zou kunnen teniet gdaan worden.
Na deze hoorvergadering, die heel
wat aandacht kreeg in de plaatselijke pers, is er een tijd lang geen
nieuws meer. De GJR blijft wel
waakzaam toezien. Met resultaat,
want begin 1979 verneemt zij dat
een aantal lindebomen op het aanpalende Heldenplein zouden verdwijnen. Dit kan gelukkig door het
optreden van de GJR vermeden

worden. In november 1979 schrijft
de GJR aan de ministers Galle en
De Backer een brief waarin zij vreigen hoever het staat met de klasseringsprocedure. Zowel De Backer als Galle beloven bij de bevoegde instanties aan te dringen
om bij de klasseringsprocedure
zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de jeugdraad, een konkreet antwoord inzake de procedure zelf is er niet Dit
antwoord wekt bij de Gentbrugse
jeugd toch enige geruststelling en
hoop op een positieven afwikkeling op. Maar in een Gentse krant
van 18 december 1979 wordt geschreven dat de RVA, samen met
de bouwinterkommunale Veneco,
plannen koestert om op de yoordries een nieuw administratie- en
opleidingscentrum uit te bouwen.
Tegenstrijdigheden
O p 20 decemljer 1979 wordt in
een andere Gentse krant dit bericht tegengesproken bij monde
van RVA-direkteur
Meesseman,
die vindt dat de Voordries een
mooi stuk natuur is waar een
bouwwerk niet op zijn plaats staat
Diezelfde RVA-direkteur verklaart
evenwel op een perskonferentie
in februari 1980 dat de RVA zijn
oog heeft laten vallen op gronden
aan de Voordries te Gentbrugge.
Dit tegenstrijdig bericht ontsnapt
evenwel niet uit het oog van het
bestuur van de GJR. Ondertussen
lekt ook uit dat CVP-burgemeester D e Paepe persoonlijk een ministerkabinet bezocht heeft om
zowel de klasseringsprocedure
aan de Voordries als deze van het
Heldenplein stop te zetten. Nieuw
is ook dat niet alleen de RVA belangstelling blijkt te hebben voor
dit gebied, maar ook opnieuw De
Gentbrugse Haard.
O p 6 maart 1980 wordt aan CVPschefjen Monsaert per brief om
verduidelijking gevraagd, maar
naar traditie komt er geen enkel
antwoord.
Aktles
De GJR beslist dan om over te
gaan tot aktie, ten einde de bevol-

king verder op de hoogte te houden van de toestand. Op 12 april
wordt een ludieke milieunamiddag
georganizeerd, waarop VU-gemeenteraadslid Verpaele zijn aktieve steun kwam betuigen. Evenals de GJR zal Verpaele met hardnekkigheid het behoud van dit
mooie gebied blijven verdedigen.
Ook VU-Gentbrugge staat achter
de eisen van de jeugdraad.
O p dinsdag 15 april had dan onder
grote Ijelangstelling een hoorvergadering plaats met CVP-schepen
van stadsontwikkeling Monsaert,
die beweerde van de ganse zaak
niets af te weten. Zeer vreemd als
men weet dat hij juist de man is die
bevoegd is voor deze materie.
Monsaert sprak uit persoonlijke
naam daar het Gents schepenl<ollege nog geen standpunt terzake
had ingenomen. De mogelijheid is
helemaal niet uitgesloten dat CVPburgemeester De Paepe het dossier uit handen van schepen Monsaert heeft genomen en zelf behandelde. De talrijke aanwezigen
hadden de indruk dat zowel de
CVP'ers De Paepe en Monsaert,
de RVA en de Gentbrugse Haard
al de moeite van de wereld doen
om alles te verzwijgen.
Momenteel worden politieke mandatarissen van alle partijen aangeschreven om hun standpunt over
deze zaak te kennen. Er is een petitie-aktie aan gang onder het motto «»Houd de Voordries groen!».
Deze aktie-elementen zijn slechts
een begin. Stilletjes aan zal de beweging een verdere uitbreiding
kennen. De Gentbruggenaars nemen het niet dat zij de Voordries
kunnen veriiezen door de onzinnige verkavelingswoede van het
CVP-SP-bestuur.
De primordiale eis, namelijk de
klassering van de Voordries en
het Heldenplein als landschap, zal
desnoods via harde aktie kracht
bijgezet worden. Misschien wordt
de Voordries te Gentbrugge wel
eens een tweede Arena weide?
Mark SYMOENS
* Voor meer informatie: GJR, Peter
Benoitlaan 135, bus 4, 9219 Gentbrugge-Gent tel. 091-3030.20.

De treinen der schande!
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De kranten brachten het verbijsterende nieuws: zo'n 150 treinwagons met atoomafval stonden twee weken
lang in de stations van Molen Herentals op het signaal te wachten om naar Zeebrugge te vertrekken. Vandaar
zou het levensgevaarlijk goedje op het afvalschip Smith geladen worden om vervolgens in de Atlantiek gestort te worden. Het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol liet weten dat 'het' geen kwaad kon en ook de
NMBS verzekerde dat 'alles- in orde is en paniek totaal onzinnig...
Zowat gelijktijdig werd in het Nederlandse Petten krachtig geprotesteerd tegen een gelijksoortig
schandaal
Vanuit het daar gelegen Energiecentrum vertrokken twaalf kernafvalkamions naar de haven van Umuiden, een
schip zou vandaar de gevaarlijke lading in open zee storten. Maar militanten van Greenpeace houden het schip
tegen, zolang kan het niet naar Zeebrugge om daar het Molse vergif op te laden...
Op 4 juli II hield VU-senator Oswald Van Ooteghem een prangende interpellatie tot vier ministers en één
staatssekretaris over het storten van giftig slib en industrieel afval in het Gentse en in de kanaalzone. De senator besloot zijn pleidooi (waarop wij binnenkort uitgebreid terugkomen) als volgt: 'De strijd tegen de vervuiling van ons milieu is een race tegen het uurwerk en als wij niet resoluut het roer omgooien zullen wij die
wedstrijd verliezen en de natuur rondom ons verknoeien en onze eigen gezondheid grondig
schaden!-

•k Hoeveel txwnen en bossen
moeten er wel niet worden opgeofferd om alle telefoonboeken en
kranten van om het even welke
grote Europese stad uit te geven I
Voeg daar nog bij het huishoudelijk en industrieel gebruik van papier en karton en het wordt duidelijk dat wij met z'n allen erK>rme
hoeveelheden papier verslinden.
Het grootste gedeelte daarvan
moet worden ingevoerd.
Na de olie is het p>apier ons duurste importartikel. En deze toestand dreigt nog erger te worden, want het is onwaarschijnlijk
dat de bossen in de negen Lidstaten in dezelfde mate groeien
als de vraag naar houtprodukten,
in het bijzonder papier. Toch helv
ben de meeste Europese landen
nog geen afdoende maatregel
genomen om het verisruik van
deze voor ons schaarse produkten te verminderen.
Daarom heeft de Europese Kommissie onlangs aant)evolen dat
de Lid-Staten deelnemen aan
een programma ter bevordering
van herget>ruik van papier en
karton, die tot nu toe letterlijk in
rook opgingen• Deze aant>eveling ging vergezeld van een studie waaruit
blijkt dat het totale papiergebruik
in de Gemeenschap 30 miljoen
ton per jaar bedraagt En het
handelstekort in deze sektor
komt overeen met een waarde
van 16 miljoen ton papier. Van de
25 miljoen ton, die door partikulieren en de Industrie wordt gebruikt wordt slechts 10 miljoen
ton herwonnen.
De Kommissie heeft voorgestekl
dat het hergebruik van papier zo
snel mogelijk wordt bevorderd.
Om te k>eginnen in de administratie. Momenteel wordt op dit gebied alleen in Frankrijk een aktief
beleid gevoerd, in België, Luxemt>urg, Duitsland en Italië wordt
het hergebruik van papier alleen
in overheidsdiensten aangemoedigd. De Kommissie zou graag
zien dat deze akties in alle LidStaten en op alle niveaus, k>kaal,
regkxiaal en nationaal, worden
gevoerd.
IfKiien deze aantseveling in de
praktijk zou worden opgevolgd
zouden enorme hoeveelheden
grondstoffen, geW en energie bespaard kunnen worden. Het programma van de Kommissie voorziet ook informatiecampagnes
om konsumenten en industriëlen
voor te lichten, alsook een aanvullende sut>sidie voor het onderzoek van nieuwe technologieën
op het gebied van de herwerking
van oud papier.
* De Stichting Lodewijk de Raet
organizeert twee natuurkursussen die heelwat mensen zullen
interesseren. Van 18 tot 24 juli
a.s. een vakantieweek te Qassel,
Natuur-lijk, waarin vrije ogenblikken en zelf te t>epalen aktivrteiten
gekoppeld worden aan informatie over natuur, voeding, geneeswijze, enz.Van 18 tot 23 augustus te Kessel-Lo, Tippen aan kruiden, leven
met natuur. Voor het leren gebruiken, kennen, waarderen van
natuurvoeding, geneeskrachtige

krukJen is deze kursus van groot
belang.
Meer inlichtingen bij Stichting L
de Raet Uedtsstraat 27-29,
1030 Brussel (02-241.8833X
•k De Aktie-Kern Antwerpen,
Consciencestraat 46 te 2000
Antwerpen wijst erop dat in het
Energiespaarplan van het Ministerie van Ekonomische Zaken en
de verklaringen van minister
Ctaes gepleit wordt voor overschakeling op elektrische verwanning. Dit betekent dat men
bewust kiest voor enorme energieverspilling en kunstmatig t>ehoefte schept aan nieuwe kerncentrales. Om een huis elektrisch
te verwarmen met elektriciteit
voortget>racht door een kerncentrale is 1,8 maal meer primaire
energie nodig dan om dit te doen
met een individuele ketel. Voor
t>eide energiegrondstoffen zijn
we afhankelijk van het buitenland.
Verder veroorzaakt de energieverspilling termische vervuiling
van rivieren, horizonvervuiling
door hoogspanningslijnen en
koeltorens. Inlichtingen kan man
bekomen
op
bovenstaand
adres.

if Samen met de Verenigde
Aktiegroepen voor Kemstop is
ook de Bond Beter Leefmilieu
Vlaanderen toegetreden tot het
Waals ^(tiefront. dat zich verzet
tegen het projekt van de EDF en
van de Franse regering om te
Chooz vier kerncentrales te bouwen van elk 1000 MW.
Dit projekt houdt zware risKo's in
voor Vlaanderen; de nevenaspekten eraan vertxmden zijn verontrustend onridat de kwaliteit
van het Maaswater in het gedrang komt en nieuwe milieut>elastende projekten, zoals de
bouw van een stuwdam op de
Houille, onvermijdelijk dreigen te
worden.
Gezien het internationale karakter van dit projekt en van zijn gevolgen, verzocht de Bond Beter
Leefmilieu Vlaarxleren de Stichting Natuur en Milieu in Nederland om eveneens toe te treden
tot het aktiefront
Tenstotte roept de Bond Beter
Leefmilieu Vlaanderen de bevolking op om deel te nemen aan de
autokaravaan die de Verenigde
Aktiegroepen voor Kemstop op
zaterdag 14 juli a a naar Chooz
zullen sturen. Wie wenst deel te
nemen aan deze symbolische solidariteitstocht telefonere vooraf
naar het nummer 091-77.46.82.

(foto Luc P»9t»n)
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De operetterei van 1830
-Nu wij onze gedachten terug laten gaan naar de geboorte van onze natie en anderhalve eeuw van onafhankelijkheid vieren, is het niet meer dan passend dat
wij hulde brengen aan de heroïsche mannen en vrouwen die gestreden hebben voor onze kostbare vrijheid; aan diegenen die - Vive la Belgique» roepend het
vuur der vaderlandsliefde
in de straten van Brussel
aanwakkerden; aan diegenen die de gelederen van de
burgerwacht kwamen versterken en vol vuur de barricaden oprichtten; ook aan al de mannen die zo moedig
in de aanval op het Park vochten».

i##t

Neen, dit is niet de bijdrage van de Volksunie voor de
viering van 150 jaar België. Het is wel een citaat van
de advertentie van Pro Belgica, een vaderlandslievende herdenkingssocieteit die het 150-jaar bestaan van
het operettestuk «Belgique S.A.» met wat (klater)goud
wil vieren. Dit was dan ook een welgekomen gelegenheid om eens te gaan grasduinen in een niet zo ver
verleden. Wie waren die heroïsche mannen en vrouwen dan wel, die «Vive la Belgique» schreeuwend met
de traditionele heldenmoed en smachtend naar vaderlandsliefde de Nederlanders uit Brussel verdreven?

Bergen een som van 10.000 frank
uitkeerde om hem te vergoeden
voor zijn handgeld aan plunderaars en voor spionage en geheime opdrachten. We mogen ons
wel afvragen wie de vaderlandslievende scholing van de opstandelingen verzorgde wanneer we horen dat de plunderaars te Verviers
leve Napoleon en te Brussel Leve
de hertog van Orleans en Leve
Napoleon riepen. Intussen was er
In Vlaanderen van oproer niets te
merken. Te Antwerpen en Gent
bleef alles rustig.
Na enkele dagen keerde de rust
weer. Toen de arbeiders aanstalten maakten om de werktuigen in
de fabrieken te vernielen, trad de
liberale burgerij op en richtte onder leiding van baron F. van der
Linden d'Hoogvorst een burgerwacht op.
Te Brussel werden de wapens van
de muiters door de burgerij opgekocht, de burgerij die de macht in
handen had kon nu haar politieke
eisen stellen. Ze wenste de inwilliging van een aantal liberale eisen
voor de hervorming van de staat:
een herziening van de Grondwet
en de verwijdering van minister
Cornells van Maanen, die zijn verachting voor de Zuidnederlanders
nooit onder stoelen of banken gestoken zou hebben. Een afvaardiging werd naar Den Haag gezonden, en door de koning ontvangen
met de belofte de Staten-Generaal
op 13 september bijeen te roepen
om de eisen te bespreken. De
troepen die Willem I enkele dagen
voordien onder leiding van zijn belde zonen Willem en Frederik naar
Brussel gezonden had vertroebelden echter de relaties. Prins Willem liet zijn troepen te Vilvoorde
achter en trok onder bescherming
van de burgerwacht te paard
Brussel binnen om te onderhandelen. Prins Willem beloofde de eisen (o.m. de personele unie tussen
België en Nederland) bij zijn vader
te zullen verdedigen, doch bekwam alleen het ontslag van Van
Maanen. De beslissing over de administratieve scheiding liet de
vorst over aan de Staten-Generaal.
Intussen bleef de onrust te Brussel voortduren. Charles Rogier,
wonende in Luik maar geboren In

In mei 1830 liet niets In de Zuidelijke Nederlanden — die sedert
1814 met de Noordelijke Nederlanden verenigd waren in één
staat het Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I — vermoeden
dat enige maanden later in Brussel
een operetterei zou opgevoerd
worden. Van 26 mei tot 30 juni
maakte Willem I nog een rondreis
door het hele Vlaamse land en
werd er overal luid toegejuichd: in
Mechelen, Gent
Antwerpen,
Brugge, Oostende, leper. Kortrijk,
Oudenaarde, Aalst Maastricht
Leuven, Diest Brussel. Ook in de
Waalse Industriecentra werd Willem met vreugde onthaald.
De julirevolte. die op 27 juli 1830 te
Parijs losbrak, bracht ook in het
ons Zuiden iets In beweging. Parijse agenten kwamen te Brussel de
gemoederen ophitsen en ijverden
voor een hereniging met Frankrijk.
De geestdrift voor de get)eurtenlssen in Parijs werd nog groter toen
door de julirevolte de Bourtxjns
door de liberale hertog van Orleans werden opgevolgd en het liberalisme aan de macht kwam. De
terugkeer van vele ballingen naar
Frankrijk waar ze hoge posten be-
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zetten versterkte hun Invloed op
de oppositie in het Zuiden, waarmee ze door persoonlijke relaties
verbonden bleven.
Toch was er nog geen spoor van
onrust te bekennen bij het feestelijk bezoek van Willem I aan Brussel van 8 tot 10 augustus. Intussen
bereidden Gendebien, Van de
Weyer en hun mederedakteurs
van de Courrier des Pays-Bas
evenwel de revolutie voor.

Vrij planmatig werd de 300-kopplge massa door de Brusselse straten gevoerd, wapen- en ijzerwlnkels plunderend. De ruiten van het
regenngsblad Le National werden
Ingegooid en de Inboedel van de
uitgever-journalist Libri Bagnano
en van minister Van Maanen werd
kort en klein geslagen. Hierbij vielen twee doden. Intussen wapperde op het Brusselse stadhuis de
Franse tricolore en werd de Marseillaise gezongen.

La muette de Portici

Nog enkele dagen gingen de relletjes door en bleef de werkloze
massa plunderen. Jammer genoeg
voor de reunionisten, die een hereniging met Frankrijk voorstonden, kwamen de relletjes te vroeg.
In een brief van 16 september
1830 aan de verbannen De Potter
meldde de advokaat Gendebien
dat hij In overieg met Parijse kringen een aktieplan had beraamd
voor 1 5 september, bijna een
maand later. Toch financierden
deze kringen mee de opstand:
Gendebien organizeerde nog op 6
en 12 september betaalde opstanden te Brussel, terwijl het Voorlopig Bewind na de Omwenteling
aan de leider van de beweaina te

De dag na de verjaardag van de
koning kwam het te Brussel op 25
augustus 1830 tot relletjes bij de
opvoering van La muette de Portici Deze rellen waren al aangekondigd op 22 augustus. De politie signaleerde dat agenten van de Parijse klub Les amis du peuple te
Brussel aan het werk waren. Bij de
aria Amour sacré de la patrie raakten een aantal Brusselse bourgeois en Fransen oververhit en
leuzen tegen de koning roepend
veriieten ze de schouwburg. Hierbij werd het vertrouwde beeld van
alle omwentelingen ten toon gespreid: de massa werklozen die
aan het plunderen sloeg.

Frankrijk, rukte aan het hoofd van
300 Luikenaars Brussel binnen.
Ook uit andere Waalse steden
kwamen vrijwilligers aan. In afwezigheid van de wettige vertegenwoordigers van het land, die naar
de Staten-Generaal waren, poogden een aantal radikale elementen
waaronder Charles Rogier een
echte revolutie door te drukken,
met het oprichten van een gewapende macht en het nemen van
politieke beslissingen. Hiervoor
werd een nieuw komitee, de Reunion Centrale, gevormd.
In Vlaanderen bleef alles relatief
rustig. Pas eind september waren
er relletjes In de Vlaamse steden.
Steeds waren hierbij Franse uitwijkelingen of agenten uit Brussel of
Luik — van oudsher een opstandige stad — aanwezig. De passieve
houding van steden zoals Antwerpen en Gent In deze beroering
ontlokte oud-minister Faick volgende opmerking- 'Hieruit blijkt
dat men toch die vijftien jaren met
tevergeefs aan de verbroedering
heeft gewerkt, en hoe jammer indien dat alles nu, ten believe van
enige Waalse warhoofden, vruchteloos werd.'
In september vonden de zittingen
van de Staten-Generaal te Den
Haag plaats om te debatteren
over de gevraagde staatsomvorming. Alle afgevaardigden, met uitzondering van de revolutiegezinde
progressief en oud-dienaar van de
Franse keizer Charles de Brouckère, verklaarden tegen de volledige afscheiding te zijn. Alleen
wenste men een nieuw statuut
voor de Zuidelijke Nederlanden
binnen het Nederlands Koninkrijk.
De Henegouwer Le Hon was tegen de gehele schelding; Surlet de
Chokier wenste een schelding
maar met het behoud van de koning en van enige gemeenschappelijke ministeries; de Antwerpenaar Geelhand della Faille bracht
een hulde aan de regering; de Limburger de bedelde We//pleitte ervoor dat wanneer er een scheiding zou komen, elke provincie de
vrije keuze moest krijgen om te
beslissen tot welk landsdeel ze
wilden behoren...
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Na twee weken debatteren kwam
de Tweede Kamer op 29 september tot de eindstemming: 55 leden
aanvaardden het principe van de
bestuurlijke scheiding, 43 waren
er tegen en 2 leden onthielden
zich. De volgende dag stemde de
Eerste Kamer met grote meerderheid in met deze beslissing. Nu
moest de koning, krachtens het
Verdrag van wenen, nog de instemming van de mogendheden
krijgen. Te Brussel moest intussen
de orde worden hersteld. Alles
leek erop dat de revolutie haar
doel bereikt had en zou doodbloeden. De gebeurtenissen te Brussel
beslisten er echter anders over.

Dat België niet alleen een kreatie
hellen. De Koninklijke troepen
was van Waalse en Fransgezinde
trokken zich terug op de lijn Bergen-op-Zoom, Breda en Den oproerkraaiers, maar dat deze
kreatie ook ten dienste zou geBosch. Wat ten Zuiden van deze
steld worden van de Waals-Franlijn lag, zou stilaan door de revoluse belangen, zou vlug blijken. Daar
tie ingepalmd worden, ook Vlaanwaar het Voorlopig Bewind
deren dat aanvankelijk niet geestslechts twee Vlamingen telde op 9
driftig achter de opstandige beweleden, de in Maastricht geboren
ging stond. Er waren wel grieven
maar in Frankrijk gehuwde Felix
tegenover de politiek van de regede Mérode en de al even Fransgering, maar het is tekenend dat nog
zinde Bruggeling Louis de Potter,
op 10 september 3000 inwoners
zou de toestand met het Nationaal
van Gent een petitie ondertekenKongres met beter worden. Alleen
den, gericht tegen de scheiding,
de Franssprekende, bezittende elimet de belofte van trouw aan de
te kwam er aan het woord, niet de
vorst Later werd bij de petitie het
kleine Vlaamse man. Het Frans
verlangen gevoegd dat, indien er
werd de taal van de staat, als ceeen scheiding kwam, Oost-Vlaanment voor de nationale eendracht.
deren bij het Noorden wenste te
komen. Ook in Antwerpen, DenDe Hollandse troepen
Het zou de aanzet zijn voor een
dermonde en Sint-Niklaas volgden
Union, die tot in 1980 een farce is
te Brussel
dergelijke petities. Ondanks de
gebleken.
vernederende terugtocht van de
Het vertrek van de kamerleden
(C.BJ
Nederlandse troepen, het sukses
naar Den Haag had de radikalen te
van de revolutie en de hatelijkheBrussel nieuwe mogelijkheden geden die het Noorden tegen het
boden. De Commission de sCireté ganse Zuiden richtte, zou het nog
publique, beheerst door radikale
tot eind oktober duren vooraleer
extremisten zoals Charles Rogier, Antwerpen door de opstandelinGendebien jr., Fr de Mérode en S. gen bezet werd.
van de Weyer, had van het stadsbestuur de leiding van de stad
Foto's: (op biz. 12) de gevechten
overgenomen. Het Brusselse
België»
in het Brusselse Stadspark en
stadhuis werd op 20 september
Met de onafhankelijkheidsverklaGendebien op de Square Frèrebestormd door de opstandelingen
ring
van
4
oktober
1930
door
het
Orban. (op bIz. 13). Charles Rogier
en de burgerwacht werd vrijwel
Voorlopig Bewind vangt de politie- en de familiefoto van het Voorloontwapend. Op 23 september verpig Bewind.
scheen de onervaren prins Frede- ke geschiedenis van België aan.
rik met zijn troepen voor de stad,
en veroverde de benedenstad. Hij
beging hierbij de taktische fout dat
hij niet dadelijk verder oprukte
maar zich in het Koninklijk Park ingroef, waardoor de opstandelingen de kans kregen zich te hergroeperen en te vesterken.
le' en op de barrikaden bij
Op een paar uitzonderingen
en verbleef sinds zijn huweDe komst van de Hollandse groede eerste straatrelietjes te
na berust de leiding van de
lijk in Frankrijk; zijn broers
pen had bij de leiders van de opBrussel, op de zittingen van Henri en Felix waren geOmwenteling in handen van
standelingen voor enige paniek
de klubs, trouwens, bij alle
Waalse en Franse personahuwd met nichten van de begezorgd. Omstreeks 20 septembelangrijke gebeurtenissen.
ges.
roemde Franse generaal La
ber waren de meesten van hen
Fayette; zijn vader was
Van de Fransen noemen wij: Zien wij nu naar enkele
reeds uit de stad weggevlucht of
'Belgische' leiders van de
'membre de la Legion
baron Chazal, de latere
ondergedoken. Onder hen Charopstand: Charies en Firmin
d'Honneur'; Surlet de Choorganizator en chef van het
les Rogier, Van de Weyer, GendeRogier, beiden woonachtig
kier, de latere regent, geboleger, en Charias Mellon,
bien, Rouppe en anderen.
te Luik, zijn in Frankrijk geren te Luik, was in dienst
opperbevelhebber van het
boren; Gendebien, geboren
ven het Directoire en zeteleerste vrijkorps; van de
Op 22 september vergaderden de
te Bergen, is Frans door zijn
de later te Parijs in het
oversten: burggraaf Charies
opstandelingen op het Brusselse
opleiding; de Brouckère en
'Corps Législatif'; de Gerlade Culhat, Adolphe Ledoulstadhuis. Velen wilden geen weerde Cesses waren, evenals
che, de president van het
ee, graaf de Pontécouland,
stand bieden aan de troepen van
de hertog van Ursel, dienaNationaal Kongres, was geHavelt, leider van het ParijWillem, maar drie Franse en een
ren geweest van de keizer;
boren in de provincie
ae legioen, en Jenneval-DeWaalse leider beslisten er anders
graaf Frederik de Merode is
Luxemburg en studeerde te
ehet, de dic'iter van de Braover: de stad moest verdedigd
geboren
te
Maastricht,
maar
Parijs,
waar hij zich als adbanfonne;
van
de
kommanworden. Aanvankelijk gebeurde
is door bloedverwantschap
vokaat vestigde tot 1818;
danten: Mellinet, Lafeuillade
dit met 500 man, meestal Walen,
innig met Frankrijk verbonCharles Destouvelles, de
en de beruchte dr. Grégoire.
Fransen en werklozen uit Brussel
den:
hijzelf
was
gehuwd
met
vice-president van het NaFranse
helpers
treffen
wij
en omgeving. Dit aantal groeide
de Franse gravin du Cluzel
tionaal Kongres, was geboaan in de 'Reunion centrasnel door de komst van Waalse
vrijwilligers. In de nacht van 26 op
27 september trok Frederik ontmoedigd met zijn troepen weg uit
het Koninklijk Park van Brussel, tot
grote verbazing van de opstandelingen die 's morgens hun posities
opnieuw kwamen innemen achter
de barrikades.

Hoe Belgisch was de Omwenteling?
ren te Parijs; Jean-Baptiste
Nothomb, lid van het bureau,
was geboren in de provincie
Luxemburg en Joseph Raikem zag het levenslicht te
Luik. En zo gaat de lijst verder, ook van de gewone leden van het Nationaal Kongres. Merkwaardig: 12 gekozenen weigerden zitting te
nemen in het Nationaal Kongres, onder wie 9 in Vlaanderen waren geboren-!
Trouwens, uit Parijs kwamen
de steungelden en In Parijs
werden het Frans-Belgisch
Legioen en de Franse vrijschutterskorpsen opgericht
(Uit 'Dt Geschiedenis van
Vlaanderen; deel 3, 1973, Heldeland-Orbla - HaaaeltX

In de nacht van 25 op 26 september keerden Gendebien, Van de
Weyer en anderen terug naar
Brussel, waar intussen ook de ondergedoken Charles Rogier weer
op het voorplan was getreden. Er
werd, in plaats van de Commission
administrative die nog tot onderhandelingen bereid leek, een
Voorlopig Bewind opgericht waarvan Gendebien, De Potter, Felix de
Mérode, Charles Rogier en Van
de Weyer met een aantal medestanders, allen voorstander van
een hereniging met Frankrijk, deel
uitmaakten. Gendebien werd belast met de opdracht te Parijs hulp
te zoeken en de mogelijkheden na
te gaan om de Zuidelijke Nederlanden met Frankrijk te verenigen.
Deze plannen hadden echter geen
sukses. Wel zijn ze typerend voor
de geest van de leiding van deze
nationale opstand.
Het onbetekenende optreden van
de Hollandse troepen en hun
nachtelijke vlucht uit Brussel was
een nieuwe stimulans voor de opstandelingen en deed de onbeslisten naar de revolutionairen over-
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De grabbelton
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Vrijdag — Mijn vrouw is getikt (For Pete's skae) is een
niet zo fel geslaagde komische film van Peter Yates
(1974). Barbra Streisand speelt de rol van een jonge echtgenote die gedwongen wordt allerlei baantjes aan te nemen. En telkens weer eindigt het In een ware katastrofe (BRT 1).
Na de film komt Première magazine van Roland Lommé waarin
uitgebreid aandacht wordt besteed aan het filmfestival van C)annes 1980.

«

Zaterdag — Wij schreven al eerder dat in de reeks
Weekendfllm regelmatig geslaagde produkties getoond
worden. De film van vanavond Liefde is onbetaalbaar
(Dark side of love) is zo 'n degelijke prent: een spannend
scenario, enige psychologische diepgang en uitstekende akteurs.
Het gaat over een wat achterlijk meisje dat zwanger raakt en ondanks het aandringen van haar schatrijke vader geen abortus wil
plegen. Het komt zover dat zij het ouderlijke huis uit vlucht en op
zoek gaat in de sloppenwijken van New Orieans naar een vrouw
die haar al eerder heeft verzorgd. Zij ontmoet een gedeeltelijk
veriamde man die als beroepsjoumalist is mislukt en die uit zijn
grauwe milieu weg probeert te komen... (BRT).
^^Ê
^^V
^ /

Zondag — BRT brengt vanavond een tv-opname van het
toneelstuk Onderons (Just between ourselves), een
wrange komedie van Alan Ayckboum die wordt gespeeld
door het toneelgezelschap De Korrekelder. Met Nolle
Versijp, Marga Neirynck, Daniel Muyilaerts, Marleen Maes en Cecile Rigolle. Twee huwelijken dreigen uit elkaar te vallen. De oorzaak van beide mislukkingen is echter totaal verschillend. — Elfriede (Avro-Ned. 1), een Duits tv-spel is als het ware uit het leven
gegrepen. Elfriede is 27, ongetrouwd, schuchter. Haar vader is
hertrouwd met de jongere Sonja. Sonja en Elfriede zijn helemaal
niet gesteld op elkaar. Elfriede droomt van de ideale prins die haar
uit haar eenzaamheid weg zal halen. En dat gebeurt Zij ontmoet
de gescheiden Kari en zij trouwen gauw. Haar tot werkelijkheid
gekomen droom duurt echter slechts twee dagen, tot zij haar
droomprins in de armen van haar stiefmoeder vindt..
^ ^
^ ^
^^J

Maandag — De Muppets hoeven wij niet meer voor te
stellen. Het populairste dierenvolkje uit de tv-wereld doet
het al even goed op het grote scherm. En de bijna één uur
durende show Muppets go Hollywood (BRT), een Amerikaanse show rond de Muppets en hun gasten, zal de kwaliteit
van de reeks en van de film zeker evenaren. Het wordt één grote
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Vrijdag
13 JUNI

1

BRT 1
14.30 Tennis (reportage). — 18.30
Emilie (stnp). — 18.35 Drie kinderen en een chimpansee (fj. —
18.50 Klein, klein kleutertje. —
19.07 Standpunten (CVP). - 19.45
Nieuws. — 20.15 Mijn vrouw is getikt (film). — 21.45 Première-magazine. — 22.35 Zomeragenda. —
22.55 Nieuws.

BRT 2
20.15 Muppets. - 20.40 Cassata
(fJ. - 21.05 l=landmuziek - 21.40
Horizon (Info).

NED 1
18.50 Emilie (strip). 18.55
Nieuws. — 18.59 Bedreigde dierenwereld (dok). — 1923 Op volle
toeren. — 20.30 Derrick. — 21.35
Nieuwa — 21.55 Gesprek met de
minister-president — 22.05 Traces
of love (tv-musical). — 22.55 Voorlichting tiasisonderwljs. — 23.05 Albumbladen (f J. — 23.40 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 Het huis
aan de bosrand (f). — 20.00
Nieuws. — 20.27 James Hemot (f).
— 21.20 Showroom (satire). —
2220 Hier en nu. - 23.00 Kerkepad '80. - 23.20 Studio Sport —
23.40 Nieuws.

RIB 1
20.30 French (Confection (reportage over de Franse konfektie). —
21.30 Senso (film). 2320
Nieuws.

14.30 Tennis (reportage). — 19.00
Volleybal (pre-olympisch tomooi).

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Die wunderbare Macht (film). — 22.30 Bericht uit Bonn. — 23.00 Die Sportschau - 23.45 Der Chef (tJ. 0.30 Nieuws.

ZDF

^ ^
^ ^ ^
^ ^ ^

Dinsdag — BRT 1 nam een gelukkig initiatief: een opname van het merkwaardige poppenspel Genoveva van
Brabant in regie van Kris Betz en op tekst van Géal (Toone), gespeeld door Poppenteater Toone. De muziek werd
geput uit het oeuvre van Erik Satie en wordt uitgevoerd door de
leden van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. In de reeks
«USA jaren '50» komt vanavond op de BRT 1 de Amerikaanse
psychologische film De gang overvalt de stad (The wild one) van
Laslo Benedek (1953). Een rake milieuschildering van een provinciestadje in Amerika in de jaren 50. Met Marion Brando, Lee Marvin en Mary Murphy in de hoofdrollen.
^ ^
^B^
^^J

Woensdag — Velen zullen vanavond voor een keuzeprobleem gesteld worden: voetbal of toneel. Wij vinden
het spijtig dat net vandaag, nu België speelt tegen Italië en
dus heel wat voetballiefhebbers naar de match zullen kijken, de BRT een meesterstuk van het moderne Vlaamse toneel
brengt: Suiker van Hugo Claus, uitgevoerd door Teater Antigone
uit Kortrijk. Regie: Albert Hanssens. Suiker is een door sterke
emoties gedragen werkstuk waarvan Claus de stof ontleende aan
zijn eigen ervaringen als seizoenarbeider in Noord-Frankrijk. Dit
was een uitgelezen kans voor de brede bevolking van Vlaanderen
om via de televisie kennis te maken met een uitstekend stuk van
Hugo Claus. Wij maken ons echter geen illuzies: voetbal zal voor
gaan. Spijtig. En daar is alleen de BRT schuldig aan.
^ ^
^^Ê
^ _ /

Donderdag — BRT 1 start vanavond een reeks dokumentaires over de Amerikaanse stomme film: Hollywood.
In de eerste aflevering «Pioniers» gaat het o.a. over «The
great train robbery» (1903), de eerste film die reakties van
het publiek op grote schaal loswerkte. «Birth of nation» (1915) van
D.W. Griffith, werd het t)egin van het financiële fortuin van het Hollywood-imperium. — O p BRT 2 komt de 1ste aflevering van het
Franse historisch tv-spel van Jean Anouihl over Karel de Grote.
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F1

ARD

14.45 Nieuws. — 15.00 Jumping. —
18.40 Nieuws en regionale magazines. — 21.15 Ripping yams (f) —
21.50 Points of view (TV-kritiek). —
2225 Starsky & Hutch (f) - 23.15
Regionale programma's. — 23.50
Jumping. — 0.35 The Landlord
(film).

19.45 Mal-juin '40: relaas van een
bewogen lente. — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Numero un (show). —
21.30 Ike (f). - 2230 Nieuws.

17.45 Dreyeckland (dokJ.
Nieuws. — 18.33 Weltspi
19.15 Wirüber u n a - 19^
bal. — 20.00 Nieuwa Voetbal. — 2220 Nieuws.
Macao (reportage). — 23.
scher Fllmprels 1980.
Nieuws.

BBC 2
19.55 Vrijwilligers van de Spaanse
burgeroorlog (f) — 20.25 Nieuws.
— 21.00 Gesprekken met bekende
personen. — 21.30 The Lancaster
Legend (dokJ — 22.40 Coming out
(TV-film). — 23.50 Aktualiteitenrubriek — 0.30 Tennis (reportage).
— 120 The Outer Limits (SF-fJ

ITV
14.00 Nieuws. — 16.45 Stars on Ice
(Show). - 00.35 A handfull of love
(film).

Zaterdag

NED 2

RTB 2

parodie op de premiére-rage in Amerika. De party van het jaar!
Kikker Kermit nodigt in de wereldberoemde Cocoanut Crove in
Hollywood, al zijn Muppet-vrienden en talloze t)eroemdheden uit..

BBC 1

18.20 Westerns uit de oude doos.
— 19.00 Nieuws. — 19.30 Korrespondentles uit het txjltenland. —
20.15 Aktenzeichen: XY.. ungelöst
— 21.15 Tele-Zoo (magazine over
dieren). — 22.00 Heute-Journal. —
2220 Kultureel magazine. — 23.05
Aktenzeichen: XY... ungelöst —
23.15 Verruckte Mama (film). —
0.30 Nieuws.

D 3
19.00 Vrijetijdsmagazine. — 19.45
Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Ernst Meister Versuch einer Annaherung (dok).
— 21.00 Momente — 21.15 Gott
und die Welt — 21.45 Aergernisse.
- 22.00 Roots ( f ) . - 23.00 Das Lek)en auf dem Lande (reportage). —
23.45 Nieuws.

LUX.
1945 Magazine over dieren. —
20.00 Dossiers danger Immédiat
(f). — 21.00 Tant que soufflera la
tempéte (avonturenfilm).

F1
19.20 Gewestelijke aktualitelten. —
19.45 Mai-juin 4iO: Relaas van een
bewogen lente — 20.00 Nieuws.
- 20.30 Louise (musical). - 22.55
Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Sam et
Sally (f). — 21.35 Apostrophes. —
22.55 Nieuws. — 23.00 Les trois de
la rue Mischanskaia (stomme film).

F3
20.30 Le nouveau vendredi (reportage). — 21.30 La dame en eire (tvfilm). - 22.25 Nieuws.

BRT 1
14.30 Tennis (reportage). — 17.35
Voettial (West-Duitsland—Nederland). — 19.45 Nieuws. - 20.10
Koklerl)rigade (fJ. — 20.45 Terloopa — 21.30 Liefde is onbetaalbaar (tv-film). — 23.05 Nieuws.

BRT 2
20.10 Feesten In België (dokJ. —
2020 Voetbal (Tsjechostovakije—
Griekenland).

NED. 1
15.30 Nieuws. - 15.32 Gtods prentent>oek (natuurfilm). — 17.00 De
vijf (f). — 17.25 Betty serveert
(tennisles). — 17.40 Voetbal (reportage). — 19.35 Studio sport —
20.00 Nieuws. - 2027 Voetbal (reportage). — 2225 Schooltelevisie.
— 22.40 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 JJ. de Bom
v/h de kindervriend. — 1925 DIck
Turpin (fJ. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Een man over de vloer (f). —
20.52 Alleen jij en Ik (tv-speO. 2225 Achter het nieuws. - 23.10
Simon (^rmlggelt — 2320 Studk)
sport — 23.40 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Les enquêtes du commissaire Maigret (f). —
22.05 Thierry Le Luron (variété) —
23.00 De mens en de haaien (dok).
- 23.30 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Le marchand de Venise (teater). - 2200 Nieuws. - 2220
Ciné regards (de Italiaanse film).

BBC 1
10.40 The adventure game. (SF-fJ
— 13.15 Sportnamiddag. — 19.40
What's on Wogan? (Show). —
22.40 Nieuws. - 23.05 Telford's
change, (fJ — 23.55 Saturday night
at the Mill. (Variété). - 0.45 Bilko
(fJ

BBC 2
16.10 The Canadians. (Film). —
18.10 The sky at night (Voor amateur-astronomerO.
—
20.45
Nieuws. — 21.(X) The Levin Interviews. — 2240 Return call to Brass
Tacks.

Zondag

[

15 JUNI

LUX!
19.30 Aventures des hommes (exploratiemagazlne) — 20.00 Les ennemis (film). — 21.35 Clné-sélection. — 22.05 La mort d'un bücheron (film).

19.25 Dierenmagazine. Nieuwa — 20.30 Le Pacf
- 22.30 Nietzsche (passlei
23.30 Nieuwa

F3

20.30 De oorsprong van di
de Wereldoorlog (dok). Nieuws. — 21.40 L'lnvité <
(Paul G u t h ) . - 2 2 3 5 Septj
mal (film).

LUX.

BRT 1
10.(X) Eucharistieviering. — 11.00
Konfrontatie (deljat) — 12.00
Nieuws voor gehoorgestoorden.
— 14.00 Sesamstraat - 14.30
Tennis (reportage). — 17.35 Voetbal (Spanje-België). - 19.30 Emilie (strip). — 19.45 Nieuws. — 20.00
Sportweekend. — 20.30 Onder
ons (teater). — 22.05 üed van mijn
land (Vlaamse liederen). — 22.30
Nieuws.

1730 La grande Nouba (I
20.00 La p>etlte maison dans
rie (f). — 21.00 Le Bt conjug

BBC 1

14.55 The black shield of F
(Film). — 16.30 Sportnamk
18.55 Nieuwa - 20.15 Mi
(Film). — 22.30 Buccaneei
23.15 Nieuwa - 2325 Al
tenmagazine.

BBC 2
BRT 2
2020 Voetbal (Italië-Engeland).

ARD

D3

F1

A2

19.00 Nieuws. — 19.05 Alleen op
de wereld (f). — 19.30 Dirk van
Haveskerke (f). - 19.55 Hier Parijs (kroniek). — 20.05 Muzikale
hartewensen. — 21.05 Elfriede (tvfilm). — 22.40 Nieuwa

19.15 Sport lm Westen. - 19.55
Regionaal nieuws. — 20.00
Nieuws — 20.15 Maria Callas
(dokJ — 21.30 Freizelt (film) en
Das stille Dorf (dok).

19.45 Sport lm Westen. Regionaal nieuws —
Nieuws. — 2025 Evolutie
astronomie (reportage). Auslandsstudlo. — 21.55
Brown (portret van deze i
ger). - 22.55 Bonkers (si

20.00 Nieuwa — 2025 Voe
portage). — 2225 Par am
hasard Qe nord» (dok). Nieuws.

NED 1

19.30 Liedercircus (show). — 20.15
Fantomas (f). — 21.45 Nieuws. —
21.50 Das aktuelle Sport-Studlo. —
23.40 Josh (f). - 00.30 Nieuws.

D 3

13.30 Sportnamiddag. (Paardenrennen en tennis). — 18.05
Nieuws. — 18.15 Planet of the
Apes. (SF-film). — 22.30 Nieuws.
— 22.45 The Man at the Top. (TVfilm). — 23.15 From here to eternity. (fJ - 1.05 Film.

19.30 Nieuws. — 19.55 Van de
Seychellen tot Thailand (dok). —
2025 La txinne année (film). —
22.15 Musicope (show). — 23.15
Nieuws.

ZDF

14.50 Harold Uoyd: Der C
töter (film). - 16.15 Ihr
wunsch. — 17.15 Nieuws.
Die Sport-reportage. — 1
de katolleke kerk. — 18.3(
gaskar (reportage). —
Nieuws. — 19.10 Bonner F
tlven. — 19.30 Die Medici ren sle? — 20.00 Katharl
(teater). — 22.00 Nieuws.

ITV

RTB

20.00 Nieuws. 20.15 Allein
gegen alle (spel). — 21.45 Nieuws.
— 22.05 Friedrich Luft lm Gesprach mit Axel von Amtaesser —
22.50 Der Schatz der Slen-e Madre
(film). — 00.50 Nieuws.

ZDF

NED 2

14.55 Cricket (Reporta<
19.45 Nieuws. - 2015 No
repte streken. (Dok) Nieuws. — 21.10 Ballet var
land. — 0.30 Weekends
dows. (Film).

ITV

10.05 Invasion road. (Dok.
vasiepogingen In Engelai
12.33 Interviews met bel
mensen. — 1520 Cricks

15.30 Nieuwa - 15.35 Kuifje en
het Geheim van de Eenhoorn (tekenfilm). — 17.05 Holland Festival
magazine. — 17.40 Voetbal (reportage). - 19.35 Studio Sport 20.25 Voetbal (reportage). - 2220
Union der festen Hand (dok). —
23.50 Nieuws.

RTB 1
12.00 Faire le point (debat). —
13.00 Nieuwa — 15.00 Jason et les
Artgonautes (film). — 19.30
Nieuws. — 19.55 Voulez-vous
jouer? (spel). — 21.15 Les Rebelles (f). - 22.40 Nieuws.

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S!
DIREKT
I
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I
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klancKdokJ. - 18.30
8.33 Weltspiegel. sruns. - 1920 Voet) Nieuws. - 20.25
220 Nieuws. - 2225
tage). - 2325 Deut•eis 1980. 0.10

Uoyd: Der Drachen- 16.15 Ihr MusikM 5 Nieuws. - 17.17
ortage. - 18.15 Uit
^erk. - 18.30 Madaortage). — 19.00
1.10 Bonner PerspekDie Medici - wer wa!0.00 Katharina Knie
2.00 Nieuws.

m Westen. — 19.55
iieuws
— 20.00
025 Evolutie van de
•eportage). — 21.10
io. — 21.55 James
jt van deze soulzan( Bonkers (show).

magazine. — 20.00
0.30 Le Pacha (film),
sche (passiespel). —

sex—West-Indie).'— 18.00 Btoennlezing uit kindergeschriften. —
19.15 The Christians. (DokJ. —
22.30 Nieuws. — 22.45 The Wages
of Fear. (Film).

Maandag

f)rong van de TweeHog (dokJ. - 2125
l.40LlnvitédeFR 3
- 22.35 Sept jours en

ide Nouba (film). —
! maison dans la Prai) Le lit conjugal (film).

;k shield of Falworth.
0 Sportnamiddag. —
— 20.15 Mayerling.
10 Buccaneer, (fJ —
. - 2325 Aktualitei-

t

(Reportage). —
— 2015 Nog ongeX (Dok) - 21.05
.10 Ballet van SchotWeekends of sha-

I road. (Dok. over in1 in Engeland). —
'ws met belangrijke
1520 Cricket (Sus-

NED 1

Mork en Mindy (f J. - 20.40 Suiker
(teater). — 2255 Nieuws.

20.00 Colette (portret van een
schrijfster). — 21.00 Les jeunes années (film).

17.40 Voetbal 0-eportage). - 1935
Studio Sport — 20.00 Nieuws. —
2027 Voetbal (reportage). - 2220
Den Haag vandaag — 22.40
Nieuws. - 22.45 Studio Soort

BRT 2

Agenda — 19.17 Standpunten
(VU). - 19.45 Nieuws. - 20.10
Relaties (fJ. - 21.00 Panorama —
2150 Hollywood (dokJ. - 22.40
Nieuws.

20.15 Lachertjes Ocortfilm). —
2020 Voetbal Italië-België.

BRT 2

NED 2

NED 1

20.10 Première. — 21.00 De jongeling en de leeuw (tv-speO.

18.55 Nieuws. - 18.59 Cijfers en
Letters (speO. — 19 25 De verioren
eilanden (fJ — 20.00 Nieuwa —
20.27 De Sullivans (fJ - 2120
Brandpunt — 21.55 Leven op aarde (dokJ — 22.55 Nieuws.

15.30 Vara's Filmklub (totaalprogramma). — 17.40 Voetbal (reportage). — 19.36 Socutera — 19.41
Politieke partijen (Boerenpartip. —
2027 Voetbal: Italië-België. 22.20 Den Haag Vandaag. - 22.40
Nieuws. — 22.45 Studb Sport

F1
19.45 Mei-juni 40. Relaas van een
bewogen lente. — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Les messieurs de la familie (film).

BRT

A2

18.30 Emilie (strip) - 18.35 De terugkeer naar de apenplaneet (SFf) — 19.00 Op zoek naar... Anastasia (dok) — 19.25 Lachertjes (Komisch filmpje) — 19.30 Kijk uit! —
19.45 Nieuws. - 20.15 De Muppets in Hollywood. — 21.05 Penmarric (O — 22.00 Wikken en wegen. — 22.40 Nieuws.

NED 1
18.50 Emilie (strip) 18.55
Nieuws. — 18.59 Tom & Jerry
(strip). — 19.20 De avonturen van
Ivanhoe (f). — 19.45 Voor een
bnefkaart op de eerste rang (kwis).
— 20.35 De kleine Willem Ruis
show. — 21.37 Nieuws. — 21.55
Sanford en zoon (f) — 2220
Kloosterieven na vijftien eeuwen
(dok). — 23.15 Nieuws.

NED 2

- 20.25 Voetbal (re!225 Par amour, par
ird. (dok). - 23.15

LUX

18.55 Nieuws. — 19.59 Alleen op
de weretó (f) — 1925 Toppop-special. - 20.00 Nieuw». - 2027
Shovi/t>and parade. — 21.30 Kaz
(O. — 2220 Televizier magazine. —
23.00 Studk) Sport 2320
Nieuws.

RTB 1
19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. — 20.00
Razzia sur la chnouf (film). — 21.40
Portret van Eva Forest — 22.30
France tour détour: deux enfants
a<ortfilm). — 23.00 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 La legon particuliere (film).
— 21.50 Nieuws.

BBC1
14.15 Nieuwa — 18.40 Nieuws en
regionale magazines. — 21.10 Panorama — 2225 The Intemeciti
Project (film). — 23.55 Beroemde
uitgevers (dokJ.

BBC 2
19.55 Six English towns (dokJ. —
2025 Nieuws. — 20.35 Reeks over
beroemde schilderwerken. —
22.00 Innes book of records (variété). — 2225 Brass Tacks (diskussie). — 23.45 Aktuaiiteiten.

ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuwa
— 1525 Mulligans Stew (tv-film).
— 17.15 Filmmagazine. — 17.45
The Latchkey Oiildren (fJ. - 18.45
Nieuws en regionaal magazine. —
21.30 Aktualiteit in beeM. - 22.00
The Sandbaggers (fJ. - 23.00
Nieuwa — 23.35 Entertainment en
kunst in Zukj-Engeland. — 020
S.WAT. (fJ.

2030

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Das Krankenhaus am Rande der stadt (f). —
21.15 Eine Familie macht blanz. Het
Groothertogdom ( dok). — 22.00
Ratselbox. — 22.30 Tagesthemen.
— 23.00 Die Schwestem Brontë.
— 0.55 Nieuws.

BRT 1
17.35 Voetbal (Tsjechoslovakije—
Nederiand). — 19.30 Emilie (strip).
— 19.45 Nieuws. — 20.10 Genoveva van Brabant (poppenteater). —
20.45 Tocht door de middeleeuwen
(dokJ — 21.35 De gang overvalt
de stad (film). — 22.55 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Ericennen
sie die Melodie (kwis) — 20.15 Kinder Kinder. — 21.00 Heute-joumal.
- 2120 Unda (TV-film) - 23.05
Kariheinz Stockhausen. (portret).
— 0.05 Nieuws.

D 3
22.00 Verisrechen ohne Leidenschaft (film). — 23.10 Nieuws.

RTB 1

BRT 2
20.10 Natuur in Nederiand (dokJ
2020 Voetbal (West-Duitsland —Griekenland).

— Mijn vrouw is getikt, konnische film nnet Michael Sarrazin
en Barbra Streisand.Vrijdag 13
juni om 20 u. 15 op BRT 1.

18.59 Het paard van Troje OdeuterprogJ. - 20.00 Nieuwa - 2027
Socutera — 20.32 Genghis Khan
(film). - 22.35 Info. - 23.07
Nieuws.

ARD

RTB 1

12.15 Over de vrijheidsstrijd (dokJ
— 14.10 Das veriDotene Spiel (SFfilm). — 15.45 Der Berg der Versuchung (film). — 17.30 Nieuws. —
19.30 .„Über alles in der Welt?
(dokJ - 20.00 Nieuws. - 2025
Voetbal. - 22.15 Gebruder Mainz
(dokJ - 23.15 ARD-Sport extra
- 23.30 Nieuws. - 23.35 Video
Magk:. — 00.35 Nieuws.

19.15 Waalse gewestelijke aktuaiiteiten. — 19.30 Nieuws. - 20.00
De besnijdenis in Senegal (dokJ.
- 2120 Le tiercé de Jack CTVfilm). — 22.45 Nieuwa

ZDF
16.45 Mecklenburg in Mecklerv
burg_. (reportage). — 17.30 Zirkus,
Zirkus (variété). — 19.00 Nieuwa
— 19.30 Oomwell - Krieg dem Konig (film). - 21.45 Nieuwa - 21.50
Staat ohne Natk>n. — 22.35 Freude
an Bach. — 23.35 Nieuwa

D 3
19.55 Regkjnaal nieuwa — 20.00
Nieuwa — 2025 Deutscher Alltag:
keine verschkjssenen Turen. —
21.55 Landesspiegel. — 22.40 Medizin im Dritten (reportage).

20.00 La brigade du tigre. — 21.00
Les filles d'Adam (film).

FI
19.45 Mai-juin 40 (relaas van een
bewogen lente). — 20.00 Nieuwa
- 20.30 de (ïaulle (archief). 22.00 L'opéra de Pèkin OballeO. 23.00 Nieuwa

A2
20.40 Operation patnmoine ó Bazas en (aironde (dossier) — 23.30
Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le gentleman de C^DCody
(film). — 21.50 Nieuws.

BBC 1
15.15 Nieuws. — 15.15 Paardenrennen. — 1718 Regionaal nieuws.
— 20.00 Wonderwoman (film). —
2225 Nobody asked us (dokJ.

BBC 2
17.15 Paardenrennen en voetbal.
— 19.40 Rugby (reportage). —
2320 All change for Brighton
(dokJ.

ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
- 14.30 Crown Court (f) - 15.25
Seven days to noon (film). — 17.15
Popmagazine. — 17.45 De kindertijd van gekende figuren (dokJ. —
18.45 Nieuws en regionaal magazine. — 22.30 Love among the artists
(f). — 23.30 Nieuws en regionaal
nieuws.

Woensdag

I
BRT 1
15.45 Tip-Top. - 17.35 Voetbal
Spanje—Engeland. — 19.30 Emilie
(strip) - 19.45 Nieuwa - 20.10
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NED 2

19.15 Waalse gewestelijke aktuaiiteiten. — 19.30 Nieuws. — 20.00
Ciné-tilt (kwis). — 20.35 Histoires
insolites (fJ — 21.30 Pèlerinage
(reeks over massale bedevaarten).
- 2225 Nieuws.

LUX.

Dinsdag

RTB 2
19.55 The tent (Ballet).
Koncert Modi

20.35 Aktualiteitenmagazine. —
21.40 Portrait de l'univers (dok). —
22.35 Salie des fetes. - 2325
Nieuws.

ARD
18.00 Der legendere Howard Hughes (reportage). — 20.00 Nieuwa
- 20.15 Krock 4 Co. - 21.55 Lebenselement Wasser zum Tode
verurteilt (dolO.

ZDF
19.30 Waarheen met de genetika
(reportage). — 20.15 ZDF Magazin. — 21.00 Heute-Joumal. —
2120 Voetbal. - 22.50 Nieuws. 22.55 Michael Heltau: meme Leute
(variété). — 025 Nieuws.

D3
19.00 De vogelwerehd op het eiland
Texel (dokJ. - 19.45 Regonaal
nieuws, - 20.00 Nieuwa — 20.15
Gesprekken en ontmoetingen. —
21.45 Momenta — 2205 Umleiting
(film). — 2310 Rockmuziek en film.
— 23.55 Nieuws.

LUX.
20.00 Hitparade. - 21.00 Oue^
ques dollars (western).

F1

NED. 1
18.50 Emilie (strip). — 18.55
Nieuvi^ — 18.59 Wdlie's wereW
(fJ. — 19.05 Een arme miljonair
(filnO. — 20.40 Enkele reis Bom
bay (dok). - 2120 Dr. Rijnsdorp
over: lage zon, lange schaduwen
(dok). - 21.37 Nieuws. - 2155
Den HAag vandaag. - 22.10 Holland Festival 1980: Poëzie in het
(jark — 22.55 Nieuvi«.

NED. 2
20.00 Nieuw«. — 2027 Te land, ter
zee en in de lucht — 21 30 Ik CiiaudiusefJ. - 2220Aktua-tv. - 23.10
Nieuws.

RTB
18.00 Onem. — 19.30 Nieuws. —
20.15 La poursuite impitoyable
(film). - 2225 Filmmagazine. —
2325 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuwa - 20.15 Drei jahre
die die welt bewegten (dok over
Korea 1950). — 21.15 Internationale tv-diskoteek - 22.00 Verstehen
sie spass' (verlxjrgen camera). —
22.30 Tagesthemen. — 23.00 ARDSport extra - 23.15 Oiarkow
1943 (dok). - 00.00 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuwa - 19.30 Der Soundexpress (show). — 20.30 Die Mike
Kruger-show. — 21.00 Heute-journaal — 2120 Die Bonner runde. —
22.20 Septemberweizen (tv-film).
— 23.50 Nieuvira.

D3
19.45 Regionaal programma. —
20.00 Nieuws — 2015 Der genere
starb im morgengrauen (film). —
21.50 Hollywood mosaik (dokJ. —
22.50 Expenment ohne happe end.
- 23.45 Nieuwa

19.45 Mai-juin 40: Relaas van een
oewogen lente — 20.00 Nieuwa
— 20.30 La falaise aux comeilles
(tv-film). — 2215 Literair magazine.
- 23.15 Nieuwa

20.00 Les années d'illusion (fJ. —
21.00 Trois valses (film).

A2

F1

20.00 Nieuwfa - 20.35 Osllaro
show. — 21.35 Voetbal (reportage). — 2325 Paris fête le 18 juin. 23.45 Nieuws.

1920 Gewestelijke aktuaiiteiten. —
19.44 Les assemblees parlementairea - 2000 Nieuws - 2030 Kick
(fJ. — 21.30 Aktualiteitenmagazine.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 M 15 demande (jroctection (film). - 22.10 Nieuws.

BBC 1
14.14 Nieuwa — 18.55 RegkKiale
magazines. — 22.30 Nieuw« —
22.45 Vrij scherm voor aankomend
talent — 23.00 White tribes of Afnca (dokJ. - 0.05 Target (O.

BBC 2
15.15 Paardesport (reportage) —
21.50 Like normal people (film). —
23.25 Paardenrennen.

ITV
14.00 Nieuws en regionaal nieuwa
— 15.00 Live from two (Talkshow).
— 17.15 The Walt Disney Classic.
— 19.45 Nieuws en regionaal magazine. — 21.00 The Last Wamor
CTV-film). - 23.35 Shelley (f). 0.50 The Baby Broker (f).

LUX.

A2
20.00 Nieuwa — 20.35 (kimme le
temps passe (tv-film). - 21.50 Première (piano).

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.35 Ames perdues (film). —
22.10 Nieuwa

BBC 1
1225 Cricket (reportage). — 14.45
Nieuwa — 18.40 Nieuws en regionale nnagazines. — 20.00 Mllieut>eheer in de toekomst (dok) — 2025
Popshow. — 23.15 Uncle Sam's
backyard (dokJ

BBC 2
15.00 Tennis, paardesport en cricket — 2035 Newsweek (aktualiteiO - 22.00 Jeremy Tayksr show.
- 22.30 Worid about us (dok)

ITV

Donderdag
BRT1
18.30 Emilie (strip) - 18.35 Feesten in België 0<ortfilm). — 18.45

14.00 Nieuws en regionaal nieuwa
— 15.00 Mensen en dingen in de
aktualiteit — 15.45 Fathers Day
(TV-speD. - 16.45 Vedetten vertellen anekdotes van vroeger. —
18.45 Nieuws en regk>naal magazine. - 21.30 Aktualiteit in beeW. 22.00 The Mallens (fJ - 23.00
Nieuwa — 0.05 Celebnty O x x » r t
(Jack Jones).
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Camera Belgica...

Portretten door:
Paul Ausloos (Antwerpen)
en Jacques Sonck (De Pinte).

mee te delen van zichzelf en over
een of ander aspekt van België in
een kwalitatief hoogstaande fotografie:
Nu, voor een expositie in het algemeen, en zeker van fotografie,
geldt nog altijd als enige en échte
proef op de som: het kijken, oog in
oog met de foto, die naast het
technische niveau, de vorm, toch
ook moet aanspreken door zijn visie, zijn herkenningssignaal, de inhoud.
Van een expositie met dergelijke
ambities als «Camera Belgica»
mag men dus wel verwachten dat
men tot een uitgepuurde selektie
komt van ai wat fotografisch lééft
en aanspreekt in dit land. In dit opzicht lijkt ons de samenstelling van
de expositie niet geheel gelukt.
Men krijgt de indruk eerder van
een fotografische «cocktail mélange» dan van een echt doorgedreven kwalitatieve selektie. Men zit
ergens tussen twee stoelen met
deze «Camera Belgica». Men blijft
ietwat op z'n honger zitten.

— Camera Balgica, in het kader van Europalia-150 België, in de ASLK-Galeri| te
Brussel, Kreupelenstraat 12 (naast Martelarenplein), toegang is kosteloos, tol 24 augustus 1980. alle dagen van 10 tot 18 uur,
ook op zon- en feestdagen. Catalogus Ie
koop.

IVie \s kunstfotograaf?
In de ASLK-Galerij te Brussel
wordt door Europalia ter gelegenheid van 150 jaar België
een fototentoonstelling opgezet. 300 foto's van een twintigtal Belgische fotografen met
naam (what's in a name?) zijn
er samengebracht rond de
nogal wazige tematiek *Camera Belgica: Fotografie in
België. België in de Fotografie, zoals het heet.
Door de technische ongehoorde
hoogvlucht en de verfijnde mogelijkheden vooral der laatste jaren,

is de fotografie als expressievorm
toegankelijk geworden voor iedereen. Naast deze populaire faktor is
de fotografie in zijn kombinatie
van technologisch produkt —
waar een miljardenindustrie achter zit — en artistieke discipline
met eigen vormwetten, het moderne medium bij uitstek in de lieeldkultuur. Fotografie kón in één oogopslag veelzeggend zijn. De
kracht van het herkenningsmoment Met de fotografie kan men
zowat alles liestrijken en visualizeren wat men wil. Een oeverloos
domein. Een onuitputtelijke tema-

Het klikf
Bij het bekijken van 'Camera
Belgica' blijkt ons nog eens
duidelijk dat fotografie als
géén enkel ander medium op
de ingekaderde, tjeperkte
ruimte van het papieren vel
een geheel universum, een eigen sfeer kan evoceren. Een
goede foto kan direkt de ziel
beroeren, het herkenningseffekt in één oogwenk, het zonder enige bijkomende uitleg
vatten, het spanningsveld van
oog tot oog. Hef «klikt» of het
klikt niet bij de genade van
het oog van de fotograaf, de
Grote Ziener?
In dit opzicht is fotografie misschien de meest sociale
kunst én omdat eenieder ze
kan beoefenen met het gemak van de huidige verfijnde

camera's en technieken, én
omdat de foto als kommunikatie met de kijker direkt aanspreekt zonder enige tussenweg.
De kunst bestaat er juist in de
foto op te tillen uit zijn anekdote, uit zijn toevallige beperktheid van tijd en ruimte.
De overstijgende dimensie
van het universele herkennen. Daar ligt visie en menselijke bewogenheid ten grondslag. Het verschil tussen modetrend- en kunstfotografie
lost in deze mate zichzelf op.
Op een tentoonstelling als
'Camera Belgica' komt dit
verschil dan ook tot uiting.
Autenticiteit drijft ten lange
laatste altijd t>oven. En échte
kunst is altijd autentiek... (gvdp)

of het klikt niet
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tiek, de mens en zijn omwereM.
Het eeuwig originele t>likveki via
het magisch prisma der fotografie,
waar de objektieve waarneming
door het subjektieve oog van het
individu een universeel realisme,
een nieuwe ervaring kan worden.

Selektie
Een tentoonstelling van fotografie
organizeren, is steeds een hachelijke onderneming, omdat men in
feite slechts enkele druppels kan
opnemen uit een zee van fotografisch materiaal en mogelijkheden.
Voor de expositie «Camera Belgi-

ca» heeft een der samenstetters
ervan, Roger Coenen, assistent
van het Sterckhofmuseum dit selektieprobleem reeds elegant afgedekt en ondervangen door op
voorhand in de inleidende katabog te stellen wat «Camera Belgica» als expositie niet is: géén
mooie plaatjes brengen, geen kritische en geëngageerde fotografie
over landschaps- en stadsverkrachting, dus géén objektief verhaalprogramma over «Belgium Today».
Als criterium stelde het selektiekomitee: 'Fotografen die iets hadden

Potpourri
Naast aansprekend en «universalizerend» werk van o.m. Filip Tas
met zijn mooie vormtaal, het fjeilend menselijk anekdotisme van
Herman Selleslags, Karl Goffin
met zijn als akwarellen ingevroren
kerkhofbloemen, een John Vink
met zijn proeven van schreeuwlelijke stadschaos in felle kleuren,
de «human factor» bij reportages
van Mare C^ls, de onhandige
broosheid der kinderen van Jacques Sonck, hangt er tussendoor
uit de toon vallend of volstrekt
overt)odig werk, of wordt de fotograaf vertegenwoordigd door
zwakker werk, zoals b.v. voor een
Walter De Mulder onder meer het
geval is. Ook ontbreken in Camera
Belgica nog verscheidene waardevolle en écht representatieve
namen, zoals b.v. van Guyaux of
Moysard. En waar valt de gedemptgetuigende reportagefotografiek van b.v. Van den Atjeele te
bespeuren?
Nee, Camera Belgica lijkt ietwat
scheefgelopen te zijn van bij het
t)egin, nl. én in de tematische benadering, én de representatieve selektie van de expositie.
Uit de bestaande inlandse fotografische overvloed lijkt er o.i. méér te
halen. Als resultaat heeft Europalia
in de ASLK-Galerij eerder een fotografisch
po^urrAkompromis
opgehangen. Misschien heeft men
hiermee inderdaad dan tóch als
«Camera Belgica» een symbolisch
beeld gegeven van België-Vandaag... (gvdp)

Gedichten
Bij Orion verscheen de derde
druk van de dichtbundel «Zolang
er sneeuw ligt» van Herman De
Coninck, poëzie die sterk erotisch
gekleurd is. Het gaat om luchtige
kapriolen om soms ernstige en
minder ernstige dingen. Een staaltje van deze poëzie:
Ik zoen je nog een laatste keer,
plak een zoen als een scheve
postzegel op je wang en stuur terug retour echtgenoot
Uitgeverij Orion, Brugge.

«Bevrijding»
Een der beste gedichten, zo naar
inhoud als naar vorm in de dichtbundel «Bevnjding» van Andries
Bogaert, in Vlaanderen wel bekend, is «Zeven volkse plagen»
waarin hij raak de draak steekt
met het Frans taterend establishment Hier een paar eerste regels:

Vanwaar het geld ook komt
van Schelde of van Maas.
Het stroomt naar 't waterhoofd
én dat heet: Beulemans...
wat dacht je wel: in 't Frans.
De grote verdienste van deze
dichtbundel is zijn beheerst gevoel. Nergens ontspoort de dichter in grootsprakerigheid, die zo
vaak de poëzie, ook de Vlaams-na-

tionale, teistert. Hier geen zweem
van, doch rake trekken (zoals b.v.
in «Verkiezingen», spot met de
Bruxellois en frankofonen van diverse pluimage, ernst waar het
past liefde voor Vlaanderen zonder bombast
«Bevrijding» door Andries Bogaert uitgever VVNA (Vereniging
van Vlaams Nationale Auteurs).

«150 jaar... Guido Gazelle»
Prachtige kunstreproduktie — In 4 kleuren — op zwaar
kromkote papier — gevernist — 60 cm x 80 cm — gemaakt
naar het énige schilderij, waarvoor Gezelle geposeerd heeft,
in stevige kartonnen koker bi) U thuis voor 448 fr. (zijnde
395 fr. voor reproduktie — 36 fr. voor koker — 17 fr. voor
postzegel). Voor aangetekend 35 fr. bijvoegen a.u.b. Stort dit
bedrag op Rek. 425-2085821-29 ten name van Poketino - Brussel.
Deze kunstreproduktie kan ook afgehaald worden bi] Poketino-Fonoplaten in Standaard-Boekhandel 146, A. Maxlaan 1000 Brussel.
(Adv)
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Kris De Bruyne naar Amerika
Kris De Bruyne, kleinkunstzanger
en neef van senator de Bruyne
stak vorige donderdag samen met
zijn Barbara (die ook op de hoes
van zijn jongste prachtelpee «Paprika» prijkt) de grote plas over
naar de Verenigde Staten. Bedoeling is even uit te blazen na zowat
tien jaar kleinkunst met al zijn wel
en wee.
In deze overgangsperiode is het
uitkijken naar nieuwe horizonten,
zoals trouwens ook Boudewijn de
Groot vorig jaar deed onder de
muzikale Californische zon. Kris
blijft echter in het oosten en heeft
dank zij vrienden een verblijf gevonden in West Redding Connecticut, waar hij zo'n half jaar wil
doorbrengen. Ondertussen heeft
hij niet stil gezeten en schreef
nieuwe nummers voor een singel.
In september komt De Bruyne
voor een geplande akoestische
toer een paar weken terug en dan
wordt wellicht ook aan de opnamen van het plaatje gewerkt
B o b F r a n k en Z u s s e n ,
tweede elpee
Gestart als trio in de omgeving van
de Antwerpse universiteit, begin
zeventig werden Bob, Frank en
zus Gina laureaat van de «ontdek
de Studenten-Ster». Kort hierop
kwam de zus van Bob, Annemie
de groep met haar sterke vokale
mogelijkheden versterken. Gitaren, fluit slaginstrumenten, vedel,
viool en cornamuze waren de eerste instrumenten, en Vlaamse en
Amerikaanse volksliederen het
eerste repertoire. Gauw ontdekten ze de rijkdom van de oude Europese volks- en hofmuziek uit de
Renaissanceperiode. Studie en interpreteren leidde tot zowel originele als bewerkte gezangen en instrumentale nummers, en de eeuwenoude liederen en balladen
werd nieuw leven ingeblazen. Ook
op deze tweede elpee «Audite silete» zijn het deze die vooral aan
bod komen, en aangevuld met het

talent van Filip Lardinois wordt er
prachtig
gemusiceerd.
Zoals
Groep 1544 en Paul Rans en Lieven Misschaert putten ook zij
(even) uit het Antwerpse Liedboek maar ook uit de meest verscheidene bronnen uit die tijd zoals de Souterliedekens (1540)
Phalesius, Jan Escobar, Pickerings
Luitboek, Praetorius en Refreinen

en Liedekens. Zeer degelijke muzikale en vokale uitvoeringen die
een aanrader zijn voor liefhebbers.
Voor Philips (stereo 6468-050) onder het waakzame oor en oog op)genomen door Frans leven, Gilbert Steurbout en Dirk Apers.
Voor kontakt: Turnhoutse Baan
190 te Borgerhout
Sergius
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De amnestiemis
van
Preud'homme
Het Verzoeningslied van de Amnestiemis werd door e.h. Fr.
Meertens geschreven, dit gezongen gebed is opgedragen
aan Theo Brouns «door eigen volk op 28 maart 1946 vermoord». Wij drukken hierbij - met dank aan beide kunstenaar — de tekst van het lied af. De partituur bevat verder
nog een Gloria, Sanctus, Onze Vader en Agnus Oei.

Verzoeningslied
Op een dag in de lente
hebt G'uw zoon zien vermoorden.
Moeder Maria;
alle handen die sloegen,
alle voeten die stampten
't waren handen en voeten
van 't volk van uw Zoon.
Op een dag in de lente
zijn zovelen bezweken,
Moeder Maria.
In de kampen en kooien,
in de straten van Vlaand'ren,
spijts we samen toch baden
in bomvolle kerk.
We verwachten een lente
maar wanneer zal zij komen.
Moeder Maria,
dat we allen in Vlaanderen,
zoals Gij eens vergeven
En de haat in de harten
van alle verdwijnt
Kris De Bruyne: een Vlaming ontdekt Amerika...

„Salamanders" bij Querido
Vier jaargetijden van Carry Van
Bruggen is het derde deel van drie
boeken waarin deze joodse auteur een beeld van haar jeugd oproept. Vandaar ook de soms kinderlijke toon van deze boeken
waarin de verwondering, de blijdschap of de treurnis doorklinken.
Carry Van Bruggen wordt in Nederland als de enige klassieke romancière beschouwd. Ze heeft
gelukkig de vervolging niet meegemaakt vermits ze reeds in 1932
overleed, op amper 51 -jarige leeftijd. Ze was een van de weinige intellektuele vrouwen in de eerste
periode van de vrouwenemancipatie.
Haar jeugd beschreef ze in drie
boeken: Het huisje aan de sloot
Avontuurtjes, en Vier jaargetijden.
Het eerste boek werd opgenomen
in vijf romans. In deze autobiografie geeft ze heel raak de sfeer
weer van het fin de sicle in een
dorp dat vlug naar een stad evolueert, Zaandam. Dat er ook zonder
Duitsers een zekere vorm van antisemitisme heerste blijkt uit dit levensverhaal. De vreemdelingenhaat heeft dan ook dit arme ortodoks-joodse meisje voor het leven
getekend. Dit komt treffend tot uiting in dit nostalgieke verhaal, met
korte, levendige trekjes, slgsnlijk
een nerveuze stijl, die de ongerustheid verraadt van een volk in
ballingschap meer dan welk ander
volk ook onzeker over zijn toekomst.
In dezelfde reeks verscheen van Carry Van
Bruggen nog de roman Eva. 128 biz. 6,50 fl.

De partituur van de Amnestiemis door Annand Preud'homme is uitgegeven. De brochure bevat de muziek en de tekst
van het Verzoeningslied in handschrift van de toondichter
zelf. Op de omslag (zie de illustratie) zit een ets van Vic
Buys uit M o l en stelt de gekruisigde Kristus en het joelende
«bevrijde» volk voor, de kreupele Borms die naar de paal
gesleept wordt en midden onderaan de Kempische schilder
Dirk Baksteen te Mol mishandeld.

Vijf vadem diep van Simon Vestdijk is het verhaal van vrouwelijke
heerszucht, die hardnekkig streeft
naar invloed op twee mannen,
haar echtgenoot een aan de
drank verslaafde en de puriteins,
doch zich slechts zwak verdedigende journalist Lannooy. Een banaal driehoeksgeval ware het niet
het onder de van Vestdijk een
vreesaanjagende nachtmerrie in
spe w o r d t Lannooys minderwaardigheidsgevoel is de ergernis van
de druk die zijn vader op hem uitoefende. Om zijn geweten te sussen beweert Lannooy van zich
zelf dat hij door een kracht sterker dan hem zelf als het ware aangezogen wordt door alles wat tnviaal is. Het type daarvan vormt

het echtpaar drankzuchtige mannenjaagster
In deze roman heeft de schrijver
de vrouwelijke heerszucht in het
kader van een half misdadige verwikkeling beschreven, met vele
tussenstadia doch ten slotte naar
een burleske ontknoping zal leiden,
een quasi surrealistische
vlucht van de journalist achterna
gezet door een stomdronken
echtgenoot die uitermate verheugd is wanneer Lannooy hem
zegt dat zijn vrouw zelfmoord
heeft gepleegd. Je ziet het zo voor
je gebeuren: Vestdijk weet inderdaad in personages en toestanden
een meeslepende presence te leggen. Met af en toe een knipoogje...
755 bIz., 6,50 fl. Em. Querido's Uitgeverij nv
- 1980.

De partituur kan besteld worden bij de toondichter zelf: Zestienbunderstraat 9 te 3500 Hasselt waar eveneens de muziek en de
tekst te verkrijgen zijn van het liedje De Stoere Voer op tekst van
Lambrecht Swerts. Dit is een van de vier Limburgliedjes op een 45toerenplaatje gezongen door frater Gustaaf (120 fr, KB 45«9526721-60, Fraterhuis, Borchgravevijverstraat 9 te HasseltX
Vermelden wij nog dat de vzw Vlaamse Kulturele Produkties een
monument voor Preud'homme wil oprichten. Hef zal in de schaduw
van het Hasselts Kultureel centrum een plaats vindan en op 30 mei
1981 onthuld worden.
Wie wil meehelpen om de kosten van dit initiatief te steunen neemt
best Icontakt op met VI. Kulturele Produkties, Kapelsestwg 852 te
2070 Ekeren (031/64.26.00 Brknr 407-3039881-84).

Rodenbach -poëziewedstrijd
Nieuw Vlaanderen organizeert
een poëzie-prijsvraag naar aanleiding van het Rodenbachjaar.
Alle Vlaamse en Noordnederlandse jongeren kunnen aan deze
wedstrijd deelnemen.
De ingestuurde gedichten dienen in moderne bewoordingen en
stijl gesteld te worden en blijk geven van een Vlaamse sociale bewogenheid die ook Rodenbach en
zijn werk zo sterk kenmerkte.
ledere deelnemer dient zijn
werk onder schuilnaam (liefst aangetekend) op te sturen naar:
«Nieuw Vlaanderen», sekretariaat:

de heer Juul Moens, Alfred Coolsstraat 33 te 2020 Antwerpen.
Voeg bij uw inzending een gesloten omslag waarop u eveneens
uw schuilnaam vermeldt en die
een brief bevat met uw naam,
adres, school (eventueel) en leeftijd.
De uiterste inzenddatum is 1
november 1980^
'Nieuw
Vlaanderen'
organizeert in het najaar eveneens een
opstelprijskamp voor middelbare
scholieren. Inlichtingen hierover
kan u bekomen op het redaktieadres. Fonteinstraat 133/41, 3000
Leuven.
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Geloofwoardigheid
staat centraal''
Sinds gisteravond is de jacht op het Europese voetbalgoud weer open. In Italië
strijden acht landenteams om de Europese kampioenstitel. Onder deze acht: België. Zonder veel kansen op sukses overigens. In het hoge gezelschap mogen de
Rode Duivels zich weinig of geen begoochelingen maken. Eén eervol resultaat,
één sterke prestatie zal al mooi zijn.
De Belgen zijn immers ondergebracht in
de reeks met de vermoedelijke laureaat:
Italië.
Het kan misschien verwondering wekken
dat wij de kansen van de gastheer zo
hoog aanslaan. Het calcio werd in de
voorbije maanden immers geteisterd
door een prestigerovend omkoopschandaal. Bovendien werden een aantal waardevolle spelers voor korte of lange tijd
geschorst Onder hen Paolo Rossi. De
aanvaller die tijdens de wereldkampioenschappen in Argentinië tekende voor
vrijwel al de gevaarlijke akties van de
azurri.
Maar juist in het verloop van de wereldkampioenschappen in Argentinië liggen
de redenen opgesloten om Italië nu als
uitgesproken favoriet naar voor te schuiven.
Lachwekkend
Wie maandagavond op de AVRO naar de
Braziliaanse filnn over het verloop van de
WK 78 keek, kon er weer niet onderuit: in
de grote internationale voetbaltomooien
van deze tijd wordt het organizerend land
op de meest schaamteloze wijze bevoordeeld. In de voetbalsport deinst men voor
niets terug. Sport en politiek reiken mekaar
de hand. Scheidsrechters zijn marionetten.
Zij aarzelen niet een wedstrijd naar een
welbepaald resultaat te fluiten.
Wij durven veronderstellen dat het in Italië
niet anders zal verlopen. De Uefa wordt
geleid door de Italiaanse bondsvoorzitter
Artemio Franchi. Een kleine, vinnige Streber. Een mannetje dat nooit aarzelde het
Italiaanse klubvoetbal zoveel mogelijk te
bevoordelen in de Europese klubkompetities. Het volstaat te verwijzen naar de beruchte incidenten tussen Borussia Mönchengladbach en Inter Milaan in de beker
voor landskampioenen, naar de finale om

• ONDER DE ALLERGROOTSTEN
— Bernard Hinault heeft met klinkend
overwicht de Giro naar zich toegehaald. Een enkele zware bergrit (over
de Stelvio) volstond om de tegenstand
vernietigend te verslaan. Meteen
neemt de Bretoen plaats onder de allergrootsten van de wielersport Net
als Jacques Anquetil, Felice Gimondi
en Eddy Merckx slaagde hij erin de
drie grote ronden (Vuelta, Giro en Tour)
op zijn erelijst te schrijven. Indien hij
nu ook de Tour nog wint vervoegt hij
Fausto Coppi, Anquetil en Merckx, die
al eerder Giro en Tour in een en hetzelfde seizoen wonnen.
• DE ZOON VAN DE BAKKER - De
21-jarige Jean-MarieWampers is in het
Waalse Nandrin nationaal kampioen
wielrennen bij de amateurs geworden.
Wampers is een_ Vlaamse Brusselaar.
Of beter, een uitgeweken Limburger
die zich nu eenmaal niet liet verfransen.
Zijn ouders baten in Eisene een bekke-

de Europabeker tussen Leeds en AC Milaan die door een «omgekochte» Griekse
scheidsrechter in het voordeel van de Italianen werd beslecht
Deze door de recente omkoopschandalen
in zijn «nationaal gezag» bedreigde Uefavoorzitter zou de geloofwaardigheid van
het Europees landenkampioenschap moeten waarborgen door aan te dringen op
een buiten alle verdenking staande arbitrage? Wij durven het Ijetwijfelen. Het is heus
geen toeval dat de wereldkampioenschappen in '66, 74 en 78 door de nationale
ploeg van het organizerend land werden
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gewonnen. In de aangehaalde film over de
WK 78 speelde Franchi overigens een
hoofdrol. Telkens wanneer het beeld bewees dat de Argentijnen op cruciale momenten flagrant bevoordeeld werden in de
leiding kwam de kleine Italiaan trots (en tegelijkertijd lachwekkend) verkondigen dat
de geloofwaardigheid van het wereldkampioenschap voor hem centraal stond... Het
zal in Italië wel niet anders zijn..
De grote kans
Er bestaan natuurlijk ook nog andere redenen om in de winstkansen van de Italianen
te geloven. De azurri waren altijd al geboren voetballers. Technisch zeer bedreven.
Taktisch gedisciplineerd. Fysiek onwrik-

baar. Snelheid en koelbloedigheid in vrijwel al de akties. Die bundel van kwaliteiten
werd in het verleden meestal verkeerd
aangewend. Om een negatief doel — verdedigend voetbal — te dienen. Wij hebben
altijd al geloofd dat de Italianen veel vaker
internationale roem zouden verworven
hebben indien zij hun natuurlijke aanleg in
een offensief voetbalsysteem hadden pogen te verzilveren. In de komende dagen
krijgen zij daartoe uitgelezen kansen. De
motivatie zal immers ijzersterk zijn. De nationale voetbaleer moet gered worden.
Daartoe bleef de kern van Juventus (de
ruggegraat van de nationale ploeg) buiten
schot (ondanks zware verdenking) bij het
inventarizeren van het omkoopschandaal.
Italië kan zich geen neergang veroorloven...
Voor België liggen de zaken natuurlijk anders. De Rode Duivels gaan naar het heet
goodwill oogsten. Zo werd het tenminste
omschreven door praatvaar Thijs. Men
doet er best aan desbetreffend duidelijke
taal te spreken: er zal voor België in Italië
niet veel weggelegd zijn. De ploeg loopt
niet over van talent Zij komt pas tot bevredigend rendement wanneer de ouwe Van
Moer ritme en stijl bepaalt Wilfried kan onmogelijk drie zware matchen aan binnen
zeven dagen. Niet enkel hij overigens. In
soortgelijke omstandigheden faalde België
geregeld (denk aan Mexico 70) wegens
het ontbreken van professionele background. Bovendien spelen de Belgen
tweemaal in de late namiddag. Wanneer
het nog erg warm kan zijn in Italië. De klimatologische omstandigheden zullen niet
enkel België benadelen. Op Italië, Griekenland en Spanje na zal iedereen er last van
ondervinden. Een bijkomende reden dus
om Italië als favoriet naar voor te schuiven.
Toch moeten de Belgen zich van één zaak
scherp bewust zijn: voetballers uit dit land
krijgen niet vaak de kans om op het hoogste vlak hun kunst te tonen. De internationale beurswaarde van een voetballer
wordt nochtans in die absolute toptornooien vastgelegd. Erwin Vandenbergh bijvoort^eeld moet daar zeker aan denken.
Want wie durft stellen dat België er over
twee jaar in Spanje zeker bij zal zijn?

rij uit Wampers won dit seizoen nog
maar drie koersen. Hij is geen veelrijder en het kan bijgevolg best dat hij
zich ontpopt tot een der sterksten van
de aankomende generatie.
• ONGEKENDE WEELDE - De Belgische motorcrossers vestigen nieuwe
rekords. Zo mag men dat toch noemen.
Zondagavond immers werden de tussenstanden voor het wereldkampioenschap 125, 250 en 500 cc alle aangevoerd door- Belgen. Everts, Jobé en
Malherberbe. Een feit zonder voorgaande. Inzonderheid in de 500 cc
werd onverwacht krachtig uitgehaald.
In het Italiaanse Fermo won de oude,
maar nog altijd ongemeen populaire
Roger De Coster de eerste reeks. Malherbe zegevierde in de tweede reeks.
Hij won de Grote Prijs en werd meteen
leider in de stand om het wereldkampioenschap. Ook André Vromans (derde
en tweede) was niet uit de eerste gelederen weg te slaan.

De vierentwintigjarige Björn Borg heeft te
Parijs voor de vijfde maal het internationaal
tenniskampioenschap van Roland Garros
gewonnen. Hij versloeg in de finale Vitas
Gerulaitis. In drie sets: 6—4,6— 1 en 6—2.
In zeven wedstrijden gaf Borg geen enkele
set uit handen. Op gravel is de Zweed gewoon ongenaakbaar Hij speelt met zijn tegenstanders. Zijn grimmige koncentratie,
zijn stalen polsen, zijn ijzersterk baselinespel, zijn beheersing en doorzicht Björn
Borg is vrijwel zeker de grootste tenniskampioen uit de geschiedenis en meer dan
waarschijnlijk ook een der allergrootste
sportmannen van de XXste eeuw.
Want wat onderscheidt deze uiterlijk onbewogen kampioen van andere toptennissers?Zijn verschroeiende, mateloze ambitie. In zeven jaar toptennis won hij, naast
vijf Roland Garros-titels, ook vier Wimbledon-titels. Hij haalde alle bestaande rekords neer. Hij verdiende in de voorbije jaren zoveel dat het grootste gedeelte van
zijn inkomsten nu wel naar de belastingen
zal vloeien. Maar toch traint Björn voort
met de ijver en de toewijding van een zeventienjarige die droomt van een eerste...
nationale titel

en
18-7

Björn Borg heeft wereldwijde belangstel•ling voor de tennissport weten te wekken.
Zijn beroepsernst is daar debet aan. Van
hem niet alleen overigens.
Je moetje de situatie indenken. Björn Borg
en Vitas Gerulaitis trekken het hele jaar
door samen op. Demonstratiewedstrijden
in alle hoeken van de wereld. Samen uit
samen thuis. Gerulaitis is een kampioen
van grote klasse. Een lefgozer die almaar
nieuwe taktieken uitprobeert om de
Zweed toch maar eens op de knieën te
krijgen. Vooriopig zonder sukses. En wat
zeggen de beide heren na afloop van de finale? Borg: 'Ik wil ook een zesde keer Roland Garros winnen." Gerulaitis: 'Ik blijf het
proberen. Zelfs al zit ik in een rolstoel.'
Het klinkt toch ongelooflijk voor mensen
die elkaar door en door kennen? De toptennissers van vandaag verdienen onwaarschijnlijk veel geld. Maar dit is een
rechtstreeks gevolg van de ernst waarmee zij hun sport bedrijven. Zelfs in demonstratiewedstrijden worden geen cadeautjes gegeven. Toptennis moet vóór alles geloofwaardig blijven. Daar zorgen de
heren wel voor En daarom ook vindt geen
mens het erg dat Gerulaitis in de finale amper zeven spelen kan pakken: 18— 7. Zeven wedstrijden zonder setverlies: 21—0.
Wie kan dat overwicht breken ? Een pikant
detail nog: het veertien dagen durend tornooi van Roland Garros bracht.. 222.316
toeschouwers op de been. Zij zorgden
voor een totale ontvangst van 11.012.465
Franse francs.
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IV

Betwiste enquête te Edegem

VU brengt waarheid aan het licht
Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 april II. onthulde VU-raadslid Karel
Van Reeth dat in de lagere scholen van Edegem een sociologisch onderzoek
op naam was gebeurd waarbij de persoonlijke levenssfeer van de gezinnen
werd aangetast Ondertussen is er omtrent deze aanslag op de privacy heel
wat te doen geweest In de pers en op de diverse informatievergaderingen
werden voortdurend tegenstrijdige verklaringen afgelegd door de verantwoordelijke schepen, mevrouw Aerts-Liétaer, en door de voorzitter van de Edegemse gezinsraad, mevrouw De Cleyn. Steeds trachtte men zich te verschuilen
achter de brede rug van de wetenschap, met name achter de Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), die het onderzoek zou opgezet en uitgevoerd hebben.
Op de gemeenteraadszitting van 5 juni
II. ontmaskerde K. Van Reetfi deze leugencampagne: alleen het schepenkollege van Edegem en niemand anders
liet — vla een gemeentelijke BTKprojekt — dit onderzoek uitvoeren.
Een gemeentelijk BTK-projekt
De ware toedracht van de zaak was
het VU-raadslid aan de weet gekomen
door te gaan snuffelen in de verslagen
van het schepenkollege en In de briefwisseling van het gemeentebestuur,
en door het feit dat 2 onderzoekers
het verloop van de enquête verteld
hadden aan de VU- en PVV-oppositle

(de SP toonde geen belangstelling).
Op een fjerskonferentle na afloop van
de gemeenteraad van 5 juni hebben zij
hun verhaal nog eens bevestigd.
In februari van 1979 verzocht de schepen van het Gezin de h. M. Van Gorp,
sock>kx}g aan UIA en voorzitter van de
Edegemse CVP-Jongeren, om een
voorstel van onderzoek over -De buitenhuis- en thuiswerkende vrouw».
M. Van Gorp verstrekte zijn advies Inzake mogelijke «topics» en metodlek
en suggereerde het gemeentebestuur
een BTK-projekt aan te vragen bij de
RVA.

Op 5 septemkjer 79 werd door het gemeentebestuur een dergelijk projekt
Ingediend op basis van bovengenoemd onderwerp. Het gemeentesekretariaat werd hieriaij opgegeven als
lekier en verantwoordelijke voor het
projekt Prof. Van Hove en assistent
Van Gorp zouden het projekt begeleiden. (Een tijdje later vertrok prof. Van
Hove voor enkele maanden naar de
VSA). Op 18 oktokjer werd het projekt
door de minister goedgekeurd, voor 6
maanden. Op 17 december traden 2
soclokigen, 2 maatschappelijk assistenten en een typiste in dienst van de
gemeente. Eén van hen begon fjas effektlef te werken op 2 januari 1980.
Onderwerp gewijzigd
Gedurende een viertal weken bogen
de onderzoekers zich over de literatuur l.v.m. «De buitenhuis- en thuiswerkende vrouw». Begin januari '80 werd
hun door de schepen en de voorzitter
van de gezinsraad meegedeeld dat
een ander onderzoek moest verricht
worden, nl. «De leefsituatie van het

ZO ZIET DE VU HET

Staatsburgerschap en nationaliteit
Dat er twee volken (en een Duitse
nninderheid) in België leven en niet
alleen «taalgroepen» zoals de
grondwet het zedig uitdrukt, kan
niet geloochend.
Vele tekenen aan de wand bewijzen het Een kennnerk van alle federale staten is de eenheid van de
politieke partijen. Deze heeft opgehouden te bestaan.
In dit opzicht is het federalisme
voorbijgestreefd.
De nationaliteit
een noodzakelijkheid
Waar twee of nneer volken in een
staat of konfederatie samenleven
moet de aanhorigheid tot een
volksgemeenschap als basis kunnen dienen voor een aantal sociale, fiskale en andere rechten en
verplichtingen.
Het onderscheid tussen het (kon)federaal staatsburgerschap en de
nationaliteit is vooral aangewezen
in gemengde gebieden. Nochtans
zou het onvoldoende zijn zich te
beperken tot het toekennen van
het subnationaliteit te Brussel of
tot gescheiden bevolkingsregisters. Zulke oplossingen werden
destijds van CVP-zijde voorop gesteld.
Vlaming zijn op de identiteitskaart
ware een machtige hefboom tot
Vlaams natiebesef.
Bewuste Walen zijn er eveneens
op gesteld officieel tot de francité
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te t)ehoren. Het algemeen toekennen van de nationaliteit is niet alleen een Vlaamse aangelegeheid.
Tot beschaming van de Westerse
demokratieën in Europa valt het
op dat in de kommunistische landen aan de volken of minderheden
hun nationaliteit officieel wordt
toegekend. O p dit recht kan men
zich beroepen. Dat dit recht in vele
gevallen doorkruist wordt door
het alles overheersende kommunistisch staatspatriotisme en dat
minoriteiten in feite hardhandig
verdrukt worden, kan niemand t>etwisten.
Toekenning of keuze?
Het een en het andere.
Aan de inwoners van Vlaanderen
en Wallonië zou de nationaliteit
van ambtswege worden toegekend; tevens aan de recent in
Brussel ingewekenen. Inwijkelingen behouden hun nationaliteit
Personeelsleden in overheidsdienst (in ruime zin) hebben de nationaliteit van hun taalrol.
De inwoners van Brussel die er
reeds lang wonen (bv. 10 jaar)
zouden vrij kiezen en later zelfs
kunnen veranderen.
Het zou niet te vermijden zijn dat
de toekenning van ambtswege tot
anomalieën leidt Ook zou het tegen de mensenrechten indruisen,
mensen tegen hun wil in, bij een
nationaliteit In te lijven indien zij

wel te verstaan de gevolgen aanvaarden van een naturalizatie in
een andere nationaliteit
Wie in Vlaanderen als staatsburger niet tot de Nederlandse nationaliteit tjehoort geniet alleen van
de persoonlijke rechten van de
staatsburger (bv. vrijheid van de
persoon, onschendbaarheid van
de woning, godsdienstvrijheid, onschendbaarheid van het briefgeheim enzJ. Verder is hij er een
«vreemdeling».
Tot beslechting van randgevallen
en moeilijkheden zou er een Hof
van Nationaliteiten funktioneren
dat volgens bepaalde regels uitspraak doet t)etreffende aanvragen of klachten.
Deze ruwgeschetste procedure
betekent dat het toekennen van
de nationaliteit niet met de hakbijl
ineens kan geschieden. Ook moet
aan geboren Brusselaars de tijd
gegeven worden.
Eenmaal vast toegekend wordt de
aanhorigheid tot de N-, F- of D-nationaliteit het aangewezen middel
om aan een aantal diskriminaties,
betwistingen, vergissingen en onzekerheden een einde te stellen.
Beschotten als middel tot pacifikatie. Dat zij die er afwijzend tegenover staan bewijzen hoe hun
geklungel een einde stelt aan de
ruzies.
M. van Haegendoren

10 VU-interpellaties
Het zeer talrijk opgekomen publiek op de gemeenteraadszitting
van 5 juni kon vaststellen dat
wakkere VU-oppositle niets onverlet laat om het machtsmisbruik van de Edegemse CVPstaat hard aan te vallen. Wij
lk;hten uit de pleiade de meest
markante tussenkomsten.
J. Goris onthulde dat een privèflrma rechtstreeks van het rijksregister gegevens had verkregen over Edegem, ondanks het
kontrakt dat bepaalt dat het gemeentetjestuur toelating moet
verstrekken.
Fraktielelder L Van Huffelen
weidde uit over de rol van de gekind». Volgens hun verklaring was het
onderwerp verkeerd doorgegeven
aan RVA. Niet de moeders maar de
kinderen moesten ondervraagd worden, de metode kon uitgetest worden
In de Vesaliusschool en de schepen
zou alle scholen kontakteren.
Vragenlijsten
Het ontwerp van de definitieve vragenlijst werd op een vergadering met de
schepen en met mevr.De Cleyn en M.
Van Gorp doorgelezen. In tegenstelling met vroegere verklaringen was de
overheid dus wel degelijk op de hoogte van de vragenlijsten (mevr. De
Cleyn bracht trouwens enkele taalkorrekties aan). Door niemand van de
aanwezigen werd enig t)ezwaar geuit
Wel werd het verzoek van de onderzoekers om de ouders te verwittigen
afgewezen. Volgens de enquêteurs
werden de namen vermeld om de vragenlijsten van kinderen en leraren te
kunnen samenbrengen en om de ontbrekende gegevens te kunnen opvragen bij de burgerlijke starKl van de gemeente.
De vragenlijsten werden gedrukt met
een embleem dat door de onderzoekers zelf was ontworpen. Nadien startte het onderzoek in alle lagere scholen
van de gemeente.
Uitgelekt
Vrij vlug kwam er reaktie van ouders,
nog tijdens het onderzoek. De BTK'ers
drongen er nogmaals op aan dat de

zinsraad inzake de betwiste enquête en eiste waarborgen voor
Inspraak en informatie van de leden van deze adviesraad in de
toekomst
H/fcte De Wit-Jacobs pleitte voor
afdoende veiligheidsmaatregelen
voor spelende kinderen tijdens
de vakantie (en daarbuiten) en
voor fietsvellige wegen.
R. Dekeyser klaagde de partijdigheid van het schepenkollege aan
Inzake de 11 juli-vlering: Jef Elbers mag niet zingen omdat hij
weigert zijn teksten ter goedkeuring voor te leggen.
K. Van fleetf) t>epleitte de oprichting van een demokratlsche ouderraad in de gemeenteschool.
ouderkomitees zouden ingelicht worden. De schepen en mevr. De Cleyn
stelden de onderzoekers gerust met
de belofte dat dit zou gel)euren. (Later
is getjieken dat nergens enige Informatie verstrekt werd).
Na de Interpellatie In de gemeenteraad
op 24-4 en na verklaringen In de pers
groeiden de vraagtekens bij de
BTK'ers. Zo lazen zij in de (jers o/n. dat
de vragenlijsten zouden vert)rand geweest zijn, waar dat in werkelijkheid
niet het geval was. (Zij het)t)en ze nadien metterdaad verbrand). Zij eisten
dan ook waarborgen inzake de pdolitkatie van de resultaten. Met name
wensten zij fiet rapport te kunnen toelichten voor alle ouderkomitees. Ook
dit werd hun door schepen Aerts beloofd. Maar_ het kontrakt met de gemeente loopt af op 16 juni en het rapport zal pas nadien gepubliceerd worden. Tenzij de rechter dit in kortgeding
zou verhinderen^
Stoorzender
VU-raadslid Van Reeth poogde zijn uiteenzetting op 5 juni doorheen het orv
ondertjroken geroep van de burgemeester te loodsen. Deze laatste bleef
tegen de onweerlegtare feiten In, volhouden dat het onderzoek gebeurde
door de UIA. Op de perskonferentie
achteraf waren de onderzoekers hierover formeel: noch prof. Van Hove,
noch M. Van Gorp het}k)en zkdi met de
enquête bemoeid!

Nu reeds noteren!

^^^t^
^i^^-<
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VU-Wilrijk keek even achterom
om jubileum voor te bereiden
Nu het aan gang zijnde politiek werkiaar 1979-80 weer stilaan ten einde
loopt, past h e t dunkt me, aan onze leden en aan alle «Wij'-lezers een
overzicht te geven van hetgeen de
VU-Wilrijk in de afgelopen periode
heeft gepresteerd en wat de plannen
ziin voor de toekomst
Het Vlaams-Nationaal jaar te Wilnjk
startte op 11 november met een
groots opgezette A RodenbachhuMe
m de prachtige zaal van het gloednieuw kultuurcentrum «De Kern» Het
was een schitterende avond Zowel
oud als jong hebben er met volle teugen van genoten Ook de opkomst
was overdonderend
In ieder geval is deze Rodenbachhulde welkcht de grootste en meest stajlnjke Vlaams-Nationale manifestatie
geweest die Wilnjk ooit heeft gekend.

Top 20
Dit jaar hadden wij een meuwe formule uitgedokterd i vm de ledenhemieuwing en de ledenadministratie Blijkbaar met veel sukses want voor het
eerst sinds vele jaren was met nieuwjaar alles m kannen en kruiken Wat
betreft de abonnementenslag in onze
gemeente, die verliep zoals andere
dw.z. zeer goed Dit was natuurlijk
grotendeels te danken aan Anny Lenaerts die eens te meer vooraan in de
top eindigde Hier mag v i ^ eens aangestapt worden dat Anny Lenaerts de

enige dame in Vlaanderen is die vijf
achtereenvolgende jaren in de eerste
20 van de «Wij-top eindigde
En dan begon de voort>ereiding voor
eén van onze hoogtepunten ons jaarlijks baL Voor de eerste keer hadden
WIJ de prachtige, grote zaal van het
kultuurcentrum «De Kern» gekozen
Het werd een alles overdonderend
sukses Ik mag wel zeggen dat dit bal
het beste was dat de VU-WiInjk ooit
heeft gekend En dit zowel wat betreft
opkomst sfeer, geestdrift en stjl En
wat belangnjk is wanneer onze
schatkiewaarder 's morgens huiswaarts keerde keek hij eerst nog
even naar de inhoud van zijn geMkoffer Een tevreden, gelukzalige glimlach
verdreef meteen de zorgennmpels
van de laatste dagen
Gent, Peer en Plons
Z o waren we dan stilaan beland in de
periode van polrbek hoogspanning die
uiteindelijk leidde naar de val van Martens II In deze sfeer namen we met
een propjsensvolle bus deel aan de
betoging te Gent Samen met 40000
anderen maakten we er luidkeels aan
Martens en C V P duidelijk dat het bewuste VlaarKleren genoeg heeft van
het ellendige, hopeloze Belgische geklungel en dat Vlaanderen zelfstandigheid eist
Onze laatste akbviteit was dan onze
deelname aan fiet VU-voetbaltomooi
te Peer

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de Romeinen reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschappen
van
• Tonissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
oude inschnften als «fons
sanitatis, effectu mirabilis»
(gezondheidsbron,
wonderbaar in hajir helende werking).
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Rom e m e n heel erg dankbaar. D a a r o m een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de Romeinen zou s t e m m e n .
Een acl)ttal jaar gefeden,
zat Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd met nierstenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger kunnen inkomen
Gelukkig hoorde de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tonissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
v/aarachtig
wonderwater.
Naar Duitsland geschreven, waar de wonderbronnen zich bevinden, kwam
snel een antwoord met het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn maakt echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren. En

waarachtig, er bleek calciu m en magnesium en nat r i u m en al die dingen die
o p het etiket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestigde dat Tonissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).

b) reinigen bij nierstenen , ook fosfaat- en
karbonaatstenen
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen.
3 chronische ontsteking
der luchtpijpen (phai7ngitis tracheïts, chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie).
4. ziel^teverschijnselen bij
de stofwisseling. Urinezi'ur diathese met h a a r
gevolgen. Jicht
Wie meer wil weten over
Tonissteiner, het levende
water, neemt best even
kontakt m e t Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

ANTWERPEN
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Alhoewel de voorbereiding wegens
allerlei redenen, te laat was gestart
slaagde onze jonge en dynamische
proF>agandaleider Luk temmens enn
op het laatste ogent>lik nog een pk)eg
uit de grond te stampen, die het er ver
van slecht afgebracht heeft Om bij de
sport te blijven, orue dames van de
zwemklub «Plons» kenden met hun
wekelijks zwemmen weer een bemoedigend sukses.
Wie er dit jaar ook een grote pluim
verdient is onze VU-frakbe in fiet
O C M W Niet alleen omwille van hun
sociale inzet maar vooral voor de kundige en handige wijze waarop ze insjaeelden op de moeilijkheden rond
het ouderlingentehuis «BtoemenveW»
en de strubbelingen daaromtrent in
de plaatselijke C V P
Onze gemeenteraadsleden hebben
zich aktief ingezet in verband met alles wat het welzijn van de Wilnjkenaars aanbelangt Maar vooral alle
problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks kaderden in de leefmilieuproblemabek, trokken hun biezondere aandacht Z o b v het verkeer,
opent>are
werken,
geluidshinder,
groenvoorzieningen, fietspaden e.a
Met als klap op de vuurpijl het aanvaarden door fiet kollege van een V U voorstel om aan te sluiten bij «150 jaar
Vlaamse Beweging» Dit ging gepaard
met fieel wat gehakketak en fiet gevolg was dat de CVP-SP-meerderheid verdeeM stemde
2 0 jaar V U !
In vert>and met de toekomst B fiet
duidelijk dat wij ook hier in Wilnjk een
heftige stnjd zullen leveren tegen de
nefaste plannen van Martens III
Maar voor de rest zal onze aandacht
vooral gaan naar de vienng in 1981
van 20 jaar V U te Wilnjk Eerstdaags
wordt een werkgroep opgericht die
er voor zal zorgen dat dit jubileum
met de gepaste luister zal gevierd
worden
Ik dank hiermede al de medewerkers,
bestuursleden, mandatarissen, leden,
sympatizanten die fiet mogeli^ gemaakt hebben dat dit werkjaar een
goed Vlaams-nationalistisch jaar wa&
Ik hoop dan ook dat in de toekomst
die samenwerking even vruchtbaar
zal mogen blijven
Z o ziet u, beste lezer en lieve lezeres,
dat Wilnjk onverstoort>aar verder
werkt WIJ doen dit omdat wij rotsvast
geloven in de woorden van Lodewijk
Dosfel «De Vlaamse beweging staat
of valt met de overwinning of nederlaag van het politiek Vlaams-nationalisme» En voor ons bTijft de V U de
politieke speerpunt van de Vlaamse
Beweging Wij weten dat wij reeds
een groot stuk van de berg, die leidt
naar de Vlaamse zelfstandigheid, hebben afgelegd Maar wij beseffen ook
dat de laatste meters de zwaarste
zijn Wij rusten niet alvorens ons volk
eigen politieke strukturen bezit waarbinnen fiet zich volledig en ongeremd
kan ontpkxjien op sociaal, ekonomisch, politiek en kultureel vlak. Wij
versagen met vooraleer een echte
Vlaamse staat is geboren
Jan Lenaerts
voorzitter VU-Wilnjk

Uitslag tombola
«Voerslachtoffer
Luk Van Linden»
00180 01061 11572 21113 21874
20597 05419 00550 02021 14712
21924 06096 2)957 06649 00980
18782 21603 00705 17056 00098
01550 08141 20842 06384 01905
00268 12199 02590 09351 20932
02255 21016 00578 13789 05070
20962 12234 04695 21706 00928
07740'10421 00043 15494 04905
02228 18209 08680 11981 01533
06505 00837 03028 19759 12510
05683 19304 11955 00877 10008
20180 16351 06053 19474 15515
11198 20519 20420 20031 11363
17955 03757 12908 21439 20590
11993 20024 20075 04947 14978
20600 21261 13393 20554 20695
16298 20640 00212 14683 20764
12867 18508 21170 00882 15133
21845 16437 00129 21740 05182
21764 00216 16447 00359 00161
20023 21824 00346 17867 02039

00476
21343
04421
09029
20046
09084
09661
16559
00217
18814
14431
20299
00887
19604
20731
21639
07907
21035
21204
19443
06722

Pnjzen na tel 031-886459 Van den
Eynde, VNJ-JSK Rupelstreek

WIJ lO

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. Smulpajienfestival in de vnje natuur vanaf 14 u Deelname in de kosten 300 fr Inschnjven op het nr 4 6 6 6 8 2
15

BORSBEEK: Herdenking van 150 jaar Vlaamse Beweging in zaal
Riviera om 20 u M m v De Vaganten, Diets zangkoor en de Voerenaar Guido Sweron als feestredenaar
20 EKEREN:GukJensporenvienngom20 uur in het Ekershof, Groot
hiagelkruis 6/1 Gastspreker Prof Denne
21 BOOISCHOT: Guldensporendansfeest in de zalen van Karel
Heylen, /Wscfiotsebaan vanaf 20 u 30 Met «De Pirots» Inkom
60 fr
21BERCHEM: VU-afdeling doet mee aan de anb-Belgiscfie betoging.
Verzamelen om 10 a 30 op de Grote Markt te Antwerpen Inlichtingen E Deleu Tel 031-308548
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. O m 20 uur in zaal De
Dnjif Organizatie VUJO.

Dank om poetsbeurt te Borgerhout
In dne dagen doodeenvoudig al hun
ander werk vergetend, hebben enkele
fiinke vrouwenhanden het schijnbaar
onmogelijke waar gemaakt fiet sekretanaat aan de Stabelei 8 werd grondig
in een nieuw kleedje gestoken
Grote kuis in de oude trant jjoetsen,
schuren, schikleren, behangen en vervangen van (mits wat mannenhulp) de
vk>erbekleding werd in een mum van
tajd verwezenlijkt
Op een kleine intieme plechbgfieid
werd vonge zaterdag met een dnnk
fiet welslagen van deze opkuis-opera-

tie gevierd Burgemeester Dirk Stappaerts deed elke glimlach nog breder
streden toen hij als persoonlijke bijdrage in de verfraaiingskosten, een niet
onaanzienlijk bedrag overhandigde
aan de voorzitter van de afdeling Fijn,
was dat Dirk. Van harte bedankt
Nogmaals onze dank aan al onze
(voornamelijk vrouwelijke) VU'ers, die
door hun aanpak, vlijt en onbaatzuchtigfieid bewezen fiebben dat samenhongfieid en teamwork, ook als fiet om
minder aangename karweien gaat
goud waard zijn.

In memoriam
Joris Ferir
Op woensdag 4 juni werd op de begraafplaats van Berchem Joris Ferir
ten grave gedragen. De overtedene
werd te Tongeren geboren en was gehuwd met Lisette Gorramans. Joris
was de oud-voorzitter van VU-Berchem en in zijn tweede termijn van
gemeenteraadslid.
Van in zijn prille jeugd reeds was Joris Ferir vertrouwd met de Vlaamsnationale beweging. Na de ooriog bleef
hij, ondanks zijn jeugdige leeftijd niet
gespaard van het Belgische geweld
en werd tot twintig jaar buitengewone hechtenis veroordeeld. Drie en
een half jaar verbleef hij In de koolmijn. Net zoals zoveel Limburgse nationalisten kwam hij dan in het Antwerpse terecht waar hij gewoon
doorging met de strijd.
Joris was lid van de Vlaamse Koncentratie, later een van de eerste leden van VU-Antwerpen en werd propaganda- en organizatieverantwoordelijke van het arrondissement Velen zullen hem herinneren als de man
die op de jaarlijkse voormiddagmeetings van het Zangfeest te Antwerpen de overiedenen herdacht Joris
Ferir was ook een naaste medewerker van Wim Maes en geruime tijd
leider van de VMO-muziekkapel. Te
Berchem was hjj jarenlang verantwoordelijk voor de VU-propaganda
en achteraf afdelingsvoorzitter Later
werd hij gemeenteraadslid die dank
zij zijn voornaam optreden bij vriend
en tegenstrever eerbied en waardering afdwong.
Aan het open graf hield oud-senator
Hektor Goemans de afscheidsrede
waarin hij sterk de nadruk legde op
'de trouwe eerlijke kameraad die in

Voska-Edegem
zoekt spelers
Graag hadden we nog enkele
spelende leden bij voor het lopend seizoen. Liefhebbers van
een goeie «set» en een goeie
pint zijn welkom.
Voor
inlichtingen,
volgend
adres: Bert de W i t Jan de Sadeleerlaan 10 te 2520 Edegem (tel.
49.17.66X

alle omstandigheden
loyaal was met
de meerderheid
van de
VU-fraktie.'
Hektor Goemans besloot zijn afscheidswoorden: 'Allen kenden Joris zijn verteden, allen wisten dat hij
trouw en standvastig zijn
jeugdidealen bleef hooghouden,
maar allen
wisten ook dat Joris in zijn hart niet
alleen eerlijk en oprecht was, maar
ook dat hij een goed mens was. Vol
medeleven
met de zwakken,
vol
begrip voor andere meningen maar
omwille van de eendracht en de samenhorigheid
steeds bereid zijn eigen visie in te tomen. Alles in funktie
van een fier zelfbewust vrij en onafhankelijk
Vlaanderen. Zijn
grootste
en voornaamste
eigenschap,
een
voorbeeld voor onze jongeren,
was
zijn onwrikbare
trouw.'
Aan mevrouw Ferir-Gorremans en de
kinderen bieden wij ons medeleven
in de rouw aan.

Gemeente Ekeren
Bij het gemeentebestuur van
Ekeren is een betrekking van
tekenaar vakant
Inhchtmgen en voorwaarden te
bekomen op de gemeentesekretane, Veltwijcklaan 27 te Ekeren.
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten a a n de
heer burgemeester der gemeente Ekeren uiterhjk op 15 luli 1980
(Adv. 148)

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn Ekeren
Bij het OCMW te Ekeren is volgende betrekking vakant in vast
dienstverband voor de Centrale
Administratie 1 voltijdse betrekking van klerk.
Inlichtingen en voorwaarden te
bekomen op het sekretanaat van
het OCMW, Veltwijcklaan 130.
Aanvragen met de nodige bewijsstukken te richten aan de
heer voorzitter van het OCMW
vóór 25/7/1980
(Adv. 147)
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VU protesteert tegen politieoptreden
Zaterdag 31 mei werden een aantal TAK-leden opgepakt omdat ze toeristische
Informatie over de Voer uitdeelden op de Meir en de Wapper Twee uren werden deze mensen vastgehouden voor identifikatie Dit incident was de reden
waarom de VU bij orde-motie krachtig protesteerde m de raadszitting van 2
juni. TAK had aan het stadsbestuur toelating gevraagd een infostand te mogen
oprichten aan de Wapper. In 15 gemeenten werd toelating verleend voor zo
een stand, maar in Knokke en Antwerpen werd dit geweigerd. In Knokke werd
deze weigering gemotiveerd. Dat was niet het geval te Antwerpen waar de
TAK-leden zonder enige motivatie wandelen werden gestuurd.
T A K heeft dan maar gevi/oon de toeristische foldertjes over de Voerstreek
uitgedeeld Dit viel met in de smaak van
de politie die de identiteit kontroleerde
en de TAK-mensen verzocht zich te
vespreiden De propagandisten verspreidden zich maar even later werden
ZIJ dan maar opgepakt en een hele tijd
vastgehouden
Gerard Bergers noemde dit optreden
van de politie een flagrante inbreuk op
enkele grondwettelijke vrijheden zoals
de vnjheid van drukpers en van meningsuiting De heer Geldolf, dd burgemeester, verklaarde in zijn antwoord
dat het stadsbestuur had besloten niemand nog toelating te geven tot het
opnchten van een infostand ter hoogte
van de Wapper en op andere centrale
gedeelten in de stad Voor wat betreft
het opleiden van de TAK-mensen kon

hfj mets anders zeggen dan dat hij de
zaak zou onderzoeken
Blijkbaar zijn hier wel wat te ijvenge
politiemensen aan het werk geweest
die met dadelijk het verschil zagen tussen een infostand (die er met was) en
het gewoon uitdelen van informatie En
voor wat dit laatste betreft als men dit
optreden wenst vol te houden dan
moeten er heel wat mensen worden
opgepakt want wie in het centrum
komt wordt regelmatig gekonfronteerd met personen die iets uit te delen
hebben
Geld, ruitenwas en water
De rest van de raad werd vlug afgehandeld Toch enkele aan te stipp>en
agendapunten zoals het stemmen van
een overgangskrediet van 1,5 miljard
bij het Gemeentekrediet De V U stemde hier, traditiegetrouw, tegen Moet

Originele 11 juliherdenking te Meerhout
Na de opnchting in 1971 van de V U
«Drie Eiken» zijn w e er nu negen jaar
later, in geslaagd ons lokaal aan te kopen
Deze aankoop danken w e aan de ontbaatzuchtige financiële inbreng van ettelijke Vlaamse vrienden, die zoals wij
terecht van mening waren dat de aankoop nu moest doorgevoerd worden
Nogmaals namens de VU-Edegem,
onze dank hiervoor
Ook onze voorzitter Renaat De Keyzer bedanken wij voor alle avonden die
hij opgeofferd heeft om deze zaak tot
een goed einde te brengen Hoed af
voor deze mani
W I J zullen ons verder inzetten, zoals

Geel naar Diksmuide
Vertrek op de markt om 6 u 30 stipt
Prijs per persoon 300 f r te betalen bij
inschrijving bij Andre Peeters, Dr Vandeperrestraat 2, Geel, tel 014-589736
dagelijks van 9 tot 19 uur, vanaf
1 9 u 15
Goorkens 9, Geel, tel
58 58 79 Jan Truyen, Stationsstraat 58,
Geel, tel 5 8 8 5 8 1 , dagelijks van 8 tot
18 u 30 August Raeymaekers, Sluisstraat 6, Geel, tel 5881 34 Van Looy,
Diestseweg, Geel, tel 5 8 4 0 3 2
Tijdens de reis aangepaste Vlaamse
stnjdliederen Zangbundels worden in
de autobus gegeven

VUJO
arrondissement
Turnhout verbolgen
De VU-jongeren van het arrondissement Turnhout nemen het met dat in
het kader van 150 jaar Belgische Verdrukking strafvermindenng voor knminele straffen wordt afgekondigd zonder tegelijkertijd na 35 jaar uiteindelijk
het verzoenend amnestiegebaar te
stellen
Na de Voerpenkelen en de koninklijke
ontmoeting met Happart heeft voor de
VU-jongeren het koningshuis definitief
afgedaan en is de monarchie voor hen
onaanvaardbaar geworden
De VU-jongeren mispnjzen de grootste knstelijke partij in dit land die deze
afkondiging zonder verpinken goedkeurt Zij ergeren er zich aan dat een
partij die zich kristelijk noemt niet eens
achter een verzoemngsgebaar kan
staan
De V U J O zal alles in het werk stellen
om de miljoenenverspillende vienng te
verstoren en roept iedereen inzonderheid de Vlaamse jeugdverenigingen
op tot een algehele boycot
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voorheen om de «Dne Eiken- verder
uit te bouwen tot een centrum waar
alle Vlaamse vnenden en verenigingen
welkom zijn en aan hun trekken kunnen komen
Daarom vieren wij op 21 juni om
20 u 30 op sobere, maar gezellige wijze, deze aankoop onder het motto
«Herdenking 150 jaar Vlaamse beweging» en vanaf 1980 voor ons «baas in
eigen huis»
Iedereen wordt langs deze weg uitgenodigd een stevige pint te komen pakken op de verdere uitbouw van onze
«Dne Eiken»

het nog gezegd dat de V U het financieel beleid van de stad reeds herhaalde malen op de korrel nam maar de put
wordt steeds groter
Ook de nieuwe schouwburg kreeg
weer een 4-tal punten op de agenda
waaronder b v «het aanpassen en
herstellen van de ruitenwasinstallatie»
De schouwburg is nog met in gebruik
maar de boel is al versleten' In het najaar zal deze kultuurtempel ingehuldigd
worden en dan kan eens rustig berekend worden wat deze mastodont
monument van grootheidswaanzin, de
gemeenschap kostte en zal kosten om
de boel draaiende te houden Nu reeds
overschrijden wij ruim 1,250 miljard en
dit in vergelijking met de basissom van
250 miljoen
De goedkeunng van de waterverdragen met Nederland blijven absoluut
noodzakelijk voor Antwerpen Dat was
dan ook de inhoud van een motie ingediend door J Van Elewijck (SP) Alle
frakties sloten zich aan bij deze motie
maar Hugo Schiltz betreurde wel dat
vooraf de frakties met werden geraadpleegd over dit initiatief zodat de
steeds eensgezinde houding in het
verleden, waarop de indiener zinspeelde, beter tot uiting was gekomen
B.L

21 juni
anti-Belgische
betoging
O p 21 juni e k knjgt Antwerpen de
hoogst twijfelachtige eer het koningspaar te mogen ontvangen, dit t g v de
vienngen van het 150-jarig bestaan
van België Het komitee -Vlaanderen
ons Vaderland» doet een oproep tot
elke Vlaming om op 21 juni van
10 u 30 aanwezig te zijn op de Grote
Markt van Antwerpen voor een antiBelgische tsetoging Breng fluitjes en
ratels mee om de festiviteiten op te
vrolijken Laat echter alle Vlaamse
kentekens thuis
De Volksumejongeren van het arrondissement Antwerpen staan volledig
achter deze oproep en hopen op 21
juni een massa VUJO- en VU-mensen
te kunnen begroeten te Antwerpen
O p 21 juni leiden Vlaanderens wegen
alleen naar Antwerpen

VU-Edegem kocht
eigen lokaal
De 8-delige kursus over gemeentebeleid loopt eind juni ten einde De VU-atdeling Meerhout achtte het gepast hieraan een soort slotzitting te koppelen. Het
is trouwens geen alledaags gegeven dat er nog mensen kunnen gevonden
worden om zich op eigen kosten gedurende verscheidene avonden te
bekwamen in gemeentebeleid. Kennis die dan bovendien nog ten bate van de
bevolking aangewend w o r d t En omdat onze afdeling 10 jaar jong is, heeft het
bestuur maar besloten er een grandioos feestprogramma van te maken in het
kader van een 11-juliviering.
Programma van 5 juli:
17 u 30 voorstelling van onze afdeling
aan de pers evenals het toelichten van
de arrondissementele werking en proDlematiek
18 u Slotzitting van de Dosfelkursus
met toespraken van de arr-voorzitter,
Hugo Draulans, en de nationale voorzitter, Vic Anciaux
Dit alles gaat gepaard met een gezellige receptie voor iedereen Let op, op
deze slotzitting is iedereen uit Meer-

Kortnieuws uit Niel
D i e n s t b e t o o n : Elke I e donderdag
van de maand, van 19 u tot 20 u door
volksvertegenwoordiger A De Beul of
zijn afgevaardigde J Roets en gemeenteraadslid G Michiels
I n f o - a v o n d - Elke 3e donderdag van
de maand van 19 u tot 20 u, indien u
meer wenst te weten over het VlaamsNationalisme, de Volksunie het bekomen van leeuwevlaggen zelfklevers
enz Een bestuurslid van de afdeling
staat te uwer beschikking

hout en uit het arrondissement Turnhout welkomi
Vanaf 20 u bartiecue in open lucht temidden een prachtdecor van Kempische dennen en een stoere maar nante blokhut Vlaamse muziek en de alomgekende Sus Cavo met zijn trekzak
zorgen voor de nodige sfeer Kortom
een unieke gelegenheid om met vnenden en kennissen eens na te praten
over het voorbije politieke werkjaar
Inschnjven voor 29 juni op het VU-sekretanaat Lucien Beyens Lindestraat
18 3990 Meerhout tel 014-300397
Pnjs 300 fr, jongeren 150 fr
Alle leden en sympatizanten uit geheel
het arr Turnhout zijn van harte welkom
op deze vienng

^f^
J.GERLO

Gemeenten die „150 jaar
Vlaamse Beweging" steunen
De V.ZW Herdenkingskomitee 150
Jaar Vlaamse Beweging wendde zich
tot alle Vlaamse gemeentebesturen
met het verzoek om hun steun o m in
vertjand met 11 julievieringen
Het ontving reeds een groot aantal positieve antwoorden, waarbij ook verscheidene gemeenten financiële steun
beloofden
Antwerpen, Arendonk, Baarle-Hertog,
Beerse, Berchem. Beveren, Boechout
Borgerhout,
Borsbeek, Brasschaat
Deurne, Duffel, Edegem Essen, Heistop-den-Berg, Herentals, Hove, Ichtegem, Kapelle-op-de-Bos,
Kasteriee,
Mechelen, Meerhout f^erksem Nijlen,
Rijkevorsel, Rumst Schelle. Schilde,
Schoten, Wijnegem,
Wommelgem,
Zoersel
Aarschot, Asse, Beersel, Boortmeerbeek, Dilbeek, Grimbergen, Halte Hoeilaart, Huldenberg, Leuven, Liedekerke,
Londerzeel Lubbeek, Machelen, Meise, Ovenjse, Sint-Genesius-Rode,
Zaventem, Z e m s t
Bilzen, Borgloon, Bree, Heusen-ZokJer,

Hoeselt, Laakdal, Lommei,
den. Tongeren

Sint-Trui-

Aalter, De F'inte, Deinze, Denderleeuw,
Erpe-Mere, Evergem, Gavere, G e n t
Haalter, Hamme Knesselare Lede, Lovendegem. Melle Oosterzele, Ouderv
aarde, Ronse,
Sint-Martens-Latem,
Veume, Waasmunster Wetteren, Zomergem
De Haan Diksmuide, Heuvelland, leper,
Izegem Koekelare, Koksijde, Kortnjk,
Lendelede, Menen, Nieuwpoort, Oostende, Oostkamp, Popennge, Roeselare, Wevelgem Wielsbeke,
Zedelgem,
Zwevegem
De namen in kursief zijn de gemeenten
die het komitee ook financieel steunen
Begin juli verschijnt een lijst met gemeenten die (na twee vragen) negatief
antwoordden
VU-mandatanssen doen hun best opdat hun gemeenten akttef zouden
meedoen aan deze herdenking
De zetel van het komitee is te Brussel,
het sekretanaat te Antwerpen, S t ^ a kobsmarkt 45
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Uitgeverij van het SInt-Maartensfonds
en de Vriendenkring Sneyssens.

VLAANDEREN IN
UNIFORM 1940-1945»
«

door Jan Vinex
Dit w e r k v e r s c h i j n t in vier b o e k d e l e n H e t b e v a t d e n j k geïllust r e e r d e g e s c h i e d e n i s v a n d e m e e r d a n 5 0 v l a a m s e f o r m a t i e s , die
uniform droegen tijdens de t w e e d e wereldoorlog
Boekdeel I verschijnt kortelings
2 6 0 b l a d z i j d e n t e k s t — 178 f o t o ' s — 3 k a a r t e n e n e m b l e m e n
N S K K — Zivilkraftfahrkorps — V A V V vrouwelijke en mannelijke j e u g d — B o e r e w a c h t — G e r m a a n s e L a n d d i e n s t — A d o l f Hitlerschule — N P E A Rijksschool K w a t r e c h t H e e m s c h o o l S c h o ten — Vlaamse School — Junkerswerke — Langemarck Studium
B o e k d e e l II, lil e n IV in v o o r t j e r e i d i n g
A l d e z e b o e k d e l e n v e r s c h i j n e n in h e t z e l f d e f o r m a a t als - V l a m i n g e n aan h e t O o s t f r o n t »
D e officiële v e r k o o p p p n j s v a n B o e k d e e l I b e d r a a g t 6 5 0 fr
v o o n n t e k e n i n g t o t 31 juli 1980 s l e c h t s 5 5 0 fr
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FILMTHEATERS

studio

Toen de Volksunie tot de bestuursmeerderheid in Tervuren toetrad, stelde zij
als een van haar eisen: een schepen voor Leefmilieu! Deze opdracht werd
haar toevertrouwd en sinds 1 januari 1977 bekleedt Frans Trappeniers uit Vossem deze funktie samen met die van Huisvesting en Grondbeleid. Aangezien
het als het ware totaal nieuwe funkties waren, heeft schepen Trappeniers
sinds het aanvaarden van zijn ambt heel wat uit de grond moeten stampen.
M e n mag daarbij niet vergeten dat tot dan toe de vroegere gemeente Tervuren
bestuurd werd door een CVP-groep die «liever lui dan moe> was.

WEEK V A N 12
TOT 18 J U N I 1980

TERVUREN
Zondag 15.00
Dumbo
van Walt Disney

Glas sparen te Tervuren

K.T.

Vrijdag en zaterdag 20.30
Zondag 18.00
Woensdag en donderdag 20.30
KT.
The early days
met Butch Cassidy
en The Sundance Kid
film van Richard Lester

Zondag, maandag en dinsdag
20.30
K.N.T.

Convoy
een film van Sam Peckinpah
met Alice McGraw
en Kris Kristofferson

TIENEN
Vrijdag en zaterdag 20.00-22.00
Zondag 14.00-16.00-18.00-20.0022.00
Maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag 20.30
Kramer versus Kramer
een film van Robert Benton
met Dustin Hoffman
en Meryl Streep

Dat de huidige CVP-schepengroep
nog een log lk:haam is dat moeilijk te
nrxjtiveren valt ondervinden onze twee
VU-schepenen haast dagelijks. Dat
onze partner dan niet staat te trappelen van ongeduld om een nieuw VO-initiatief te steunen, is dan ook duklelijk.
Z o komt het dat er soms heel wat tijd
verloren gaat vooraleer het achtbaar
schepenkollege eens «voltallig» vergadert en zich dan akkoord kan stellen
over een bepaald punt Z o verliep het
ook met de speciale glasophaling.
Reeds lang liep schepen Trappeniers
met dit plan rond, maar ja, de CVP-molen draait zo langzaam., en ondertussen gingen maanden voort)ij. Ook ondervond onze schepen wat tegenkanting bij de Interkommunale Interrand
die het gewone huisvuil van Tervuren
v e r w e r k t Na vruchteloos vergaderen
ging men uitkijken naar het plaatsen
van containers in de gemeente. Dit
scheen toch niet de ideale oplossing.
Onze Vlaamse mensen zijn wellteht

DAVO
reizen

K.N.T.
The visitor
een film van Giulio Paradisi

BEKKEVOORT

ENGEUVNDSTR
39
DIEST

Vujo wandel zoektocht

hubo
doe-he(-zelf
produkten
voor elk karwei

'_^^
<7/j0

doorlopend van
1-6 t e m 28-9-80

Jaar. .
^ .. .
GDi^r^ inschrijvingen
cafe-restaurant
'zoete Inval'
Grote Markt 6, Diesl
per deelnemer 50.- fr.

>IEST-HOeSELT
ST-TRUIOEN
SCHOENEN

19.45

13.45-21.45
KN.T.
One flew over the cuckoo's nest
film van Milos Forman
met Jack Nicholson
en Louise Retcher

Alex

natuurvoeding

18.00

K.N.T.
4de en laatste week
Die Ehe der Maria Braun
een film van
Rainer Werner Fassbinder
met Hanna Schygulla
en Klaus Löwitsch

zo verder!

haagland reform BELL
STAATSBAAN 241 KEUKENS

de retsdienst voor
het Davidsfonds

p.v.ba SAS

LEUVEN 1

nog niet .zo gedisciplineerd en milieubewust als Duitsers en Zwitsers dat
kunnen zijn. Ten slotte werd beslist dat
de gemeentelijke diensten zelf de speciale glasophalingen zouden verrichten o m het nadien in grote containers
te verzamelen.
O p 20 mei jL w e r d de start gegeven en
het resultaat van deze eerste ophaling
was meer dan bevredigend: haast
twee containers v d l
O p 24 en 25 juni wordt het nogmaals
overgedaan. Nadien beoogt scfiepen
Trappeniers een ophaalbeurt om de
twee of drie maanden in te lassen.
Dat het voor sommige mensen wel
even wennen zal zijn om hun glazen
flessen ergens te vergaren, is niet zo
verwonderlijk. Maar het resultaat toont
aan dat een groot deel van onze Tervuurse bewoners milieubewust begint
te worden en dat zij het VU-initiatief
zeker en vast steunen.
In ieder geval: proffciat Frans en doe

130.000,- Fr. prijzen Imyriams'
•popshops
DIEST Jan THIELS
VEERLE-BALEN ijzerwaren
KESSEL-LO
SCHERPENHEUVEl

HERMANS
SCHOTELSTRAAT 4.
DIEST

^

DIEST

mode myriam

BRABANT
MLCnD€R
JUNI
16 LEUVEN: Vergadering van het arr. VUJO-komitee om 19 u. 30 in
Kiekenstraat 1.
21 HERENT. VELTEM, WINKSELE: Afdelingsfeest in de refter van
de gemeenteschool, Overstraat te Veltem-Beisem. O m 20 u.: wijnen kaasavond. Deelname per persoon: 150 fr. Inschrijven bij Roger Castelein, Graafschaplaan 11 te Veltem. Tel. 016-48.89.89.
23 LEUVEN: 100 jaar geleden stierf Albrecht Rodenbach. V U J O gedenkt d i t
2 8 V O S S E M : VUJO-België-barst-fuif met België barst-muziek
door Studio «Eackx». Deuren om 20 u. Voorverkoop: 50 fr. Kas:
60 fr. In zaal Edelweis&

Kortnieuws uit
Groot-Kampenhout
Dinsdag 17 juni e.k.: stichtingsvergadering VOS-afdeling om 20 u. in de
zaal D e Toekomst te Nederokkerzeel.
Spreker Guido Provoost algemeen sekretaris V O S . Iedereen is welkom!
Zondag 29 juni e-kr IJzerbedevaart
ingericht door de V U , afdeling Kampenfiout Vertrek bus Kampenhoutkerk om 6 u. 45. Terug ± 20 u. Prijs:
200 fr. per volwassen persoon: speciale prijs voor kinderen.
Inschrijving en inlichtingen op het afdelingssekretariaat: Fazantendal 20,3091
Berg. Tel. 016.6554.74 of bij Jan D e
Greef, Stokstraat 10, 3090 Kampenh o u t tel. 0 1 6 ^ . 6 1 . 7 1 .
Vrijdag 27 juni e.k.: vertrek van de
vredefietseling ( V U J O ingerichO om
14 u. aan de kerk te Berg. Verdere irv
lk:htingen bij voorzitter Eddy Wouters.
Ter Bronnenlaan 10 te K a m p e n l w u t
tel. 016*5.5526.

Veel kussen uit Gooik!

sociaal en federaal

Openbaar
centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Zaventem
AANWERVING SOCIAAL VERPLECEIGCSTJER

Bij het OCMW Zaventem is een
betrekking vakant van sociaal
verpleger of verpleegster.
De
aanwervingsvoorwaarden
kunnen schriftelijk aange'vraagd
worden bij het OCMW, H. Henneaulaan 1, 1930 Zaventem. De
kandidaturen moeten vóór 15
juli 1980 worden gesteld,

15.45-20.00
K.N.T.
Midnight express
met Alan Parker

17.45-24.00

K.N.T.
Psychose
een film van Alfred Hitchcock
met Anthony Perkins

de sekretaris, a.i.
P. Paulus

de voorzitter
B. DE Waele

Firma
VAN DOOREN

ZO€K€feCJ€

It

Minder dan 500 ex. - 2.50 fr.
per ex.
Vanaf 500 ex. — 2 3 0 fr. per ex.
Vanaf 1000 ex. — 2 f r . per ex.
Te bestellen v ó ó r 22 juni.
Levering: laatste week van junL
Kontaktadres:
Paul Vanden Dorpe
Leuvensesteenweg 423, 3070
Kortenberg.
Tel. 02-759.73Ja
Postrekening: 000-0167230-02.

Vanaf 1 juni 1980 zijn de sekretariaten van de arrondissementen
Brussel en Halle-Vilvoorde gevestigd op de bovenverdieping
van lokaal «'t Schuurke», Oude
Graanmarkt 25 te 1000 Brussel
Tel.: 51325.64.
Ingang sekretariaten: Moutstr. 7.
Openingsuren
Halle-Vilvoorde:
maandag van 1 8 u . 30 tot 20 u.;
Brussel: dinsdag van 1 9 u . tot
20 u.
In onze gezellige gelagzaal heten
wij vriend en partijgenoot welkom.

14.00-22.15
2de week
Love at first bite
met George Hamilton
en Susan Saint-James

WIJ

De VU-afdeling biedt onderstaande affiche te koop aan ( f t
20 X 4 4 c m J , zwarte druk op
geel.

Nieuw adres
te Brussel

LEUVEN 2

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

VU-Kortenberg
biedt aan

Hout
Toen met Pinksteren het Vlaamsbrabantse Gooik met het Duitse Altentyerge verbroederde deekie de plaatselijke VU-afdeling een knappe autoklever uit Op de achterzijde vertelde Paul Dehandschutter. VU afdelingsvoorzitter aan de bezoekers hoe de Belgische samenhang er precies uitziet zodat zij tenminste degelijk ingelicht werden — met cijfers en al — over ons landje. Proficiat voor dit prachtig initiatief dat t)eslist navolging verdient Wie meer daarover wil weten neemt best kontakt op met VU-gemeenteraadslid Jaak Vervaet, Krekelhof
te Gooik.

aernit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl

1700 ASSE

Tel. 152.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toon/alen
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Gemeenteraadszitting te Tessenderio

Gevraagde dagorde

Krijgt Tessenderio
een industrieel stort?
Ofschoon de dagorde niet overladen was, viel de jongste gemeenteraadszitting toch erg lang uit Er werd vaak al te uitvoerig over bepaalde punten gehandeld, maar de juiste besluiten werden niet altijd getrokken! Volksbelangen
nam traditiegetrouw het grootste deel van de tussenkomsten en de gevraagde
dagorde voor haar rekening. We beperken ons hier tot de meest opvallende.
Kaalkapping van bossen
Herhaaldelijk wordt de laatste tijd
door de kerkfabriek van het Centrum
advies gevraagd aan de gemeenteraad voor kaalkapping en verkoop van
volgroeide bossen. OfscfKXDn dit advies meestal maar een formaliteit is,
vroeg Mil Pais (VB) tijdens de jongste
zitting toch wel eens kritisch te staan
tegenover het systematisch kaalkappen van bossen: Is de houtopbrengst
zo belangrijk? Wat met de landschappelijke waarde van het bos? En het
openbaar nut?
Kan een uitdunning niet volstaan?
Waarom geen gemengde t>estanden
bij hert>ebossing? Moet er eventueel
niet gedacht worden aan de aankoop
van sommige bossen In de omgeving
van woongebieden ( O A Ru^elen-

centrum van Bokrijk een bodemstudie
maken. In dit verband schetste Mil Pals
(VB) de problematiek van dergelijk Industri ëei stort o.a wat betreft deskundig toezicht HIj pleitte daarom voor de
grootste omzichtigheid bIj de reallzatie
van dit stort en vroeg zelfs andere op>ksssingen In overweging te nemen.
Gemeentelijke feestzaal
Steeds weerkerende bron van ergernis voor Volksbelangen Is de bouw
en aanbesteding van de feestzaal op
de Vismarkt De lichtzinnigheid waarmee de meerderheid In deze aangelegenheid blijft tewerk gaan is ontjegnjpelljk.
Zo werd t>lj de aanbesteding van
werken steeds weer de Looise mkidenstand uitgesk>ten. Vorige zitting
kon Volksbelangen na veel diskussie

25 X

EJRU-LIJIT
MIIBBUUIDgLLntCT' OXTG&VB

loXoTBatlablad vut VOUCSUVIB u VOLftVtUMi
Ocatis vaE^r*id In TaiiawdTlo op 4.S00 iK—plar»!!.

Vorige week viel opnieuw een •Vrij-Uit> in alle brievenbussen van Tessenderio. Het is de 25ste uitgave, weer boordevol informatie en standpunten van
Volksunie en Volksbelangen Tessenderio en verschijnt op 4500 exemplaren.
Proficiat, vrienden van Tessenderio!
berg) om ze voor het publiek open te
stellen ?_ Tal van vragen waarvoor weinig eeriijke Interesse vanwege de andere fracties blijkt te bestaan!
Industrieel stort
Het feit dat Tessenderio heel wat
(chemische) Industrie teft, brengt ook
mee dat Tessenderto moet Instaan
voor bepaakje voorzieningen, zoals
een Industriële stortplaats. Deze Is op
de gewestplannen voorzien tegen de
grens van Paal-Beringen en meer bepaald tegenover het geplande rekreatiegebled van Paal-Beringen. Vanuit
die hoek Is ondertussen al fieel wat reaktie gekomen tegen deze Inplantingsplaata Thans zal het Bosbiologisch

verkrijgen dat ook aan Looise harxlelaars prijs zou gevraagd worden voor
de levering van gordijnen en zonnebtindea Thans moest door Ri< Decoater (VB) weer aangedrongen worden
om ook de Looise meubelhandelaars
te tjetrekken k)ij de l>emeubeling van
de feestzaal.
Het schepenkoDege vroeg ook aan
de raad de goedkeuring van een overeenkomst voor de litbating van dit gemeentelijk complex. Ook hier moesten
weer een hoop onduidelijkheden en
dut>belzinnigheden aangeklaagd worden, zoals het nog niet ofMichten van
een Raad van Beheer. Maar het was
meestal txiter aan de galg-

Het was ook weer Volksbelangen
die 3 punten op de dagorde vroeg.
Eerst en vooral werd gevraagd hoever
het stond met de oprichting van een
beheerskommissie voor de gemeentelijke muziekschool. Het schepenkollege Is immers al bezig met de samenstelling van die beheerskommissie,
maar het reglement terzake werd nog
altijd niet voorgelegd aan de gemeenteraad. Met de normale gang van zaken blijkt het Lools schepenkollege
weinig vertrouwd te zijn!
Vervolgens werd gevraagd naar de
stand van zaken in verband met de oprichting van de gemeentelijke advieskommissie voor Ruimtelijke Ordening.
De struikelsteen blijkt hier de vertegenwoordiging van de (verdeelde)
CVP in de betrokken kommissie te
zijn! Ondertussen moet dringend
werk, zoals de inplanting van het Industrieel stort wachten».
Tenslotte vroeg Rik Decoster (VB)
de brief van het Herdenkingskomltee
150 jaar Vlaamse Beweging positief te
beantwoorden en financieel te steunen. Men ging akkoord en 10.000 fr. zal
overgemaakt worden.
CVP-meerdertieldslid Geens stekJe
nog de financiële proljlemen van de
zaal Schutpenning In Hulst aan de orde
en vroeg ruime financiële steun aan de
gemeente om aan bepaalde protilemen het hoofd te kunnen t>ieden.
Volksbelangen bracht hier een positieve tiijdrage tot de ontleding van het
probleem, maar de onenigheid binnen
de CVP-BSP-meerderheid omtrent de
aanpak van dit pwobleem blijkt vooralsnog een oplossing In de weg te staan.
L DE BRUYN

Maaseik,
Neeroeteren,
Opoeteren naar
Diksmulde
Het Uzerisedevaartkonnitee legt txjssen in naar de 53ste Uzeriiedevaart te
Dl(sniuide op zondag 29 juni as.
De txissen vertrekken om 6 u op de
nnarkt te Maaseik, met als verdere opstapplaatsen: Rotem. Neeroeteren,
Opoieteren, Dome, Niel tii\ AsOp de terugweg brengen we een bezoek aan de Vlaam»6rabantse streek
van HoeHaart en Overijse ( O A bezoek
aan een wijnkeMer). We zijn terug
thuis rond 22 u.
De prijs: 150 fr. per persoon, 500 fr.
per gezin (vanaf 4 personen).
Inschrijven en betalen tot en met
24 juni a.s bij:
W. Rosiers, Wijklaan 21, Neeroeteren
(tel. 86.35.38): Mevr. Vwidesande, Kultureel Cientrum Neeroeteren; M. Meuwis, Neeroeterenstraat 67, Opoeteren,
L Declerck, Dorpertjerg 18, Opoeteren (tel 86.3624); R. Nauwelaerts, Dorperberg 33, Opoeteren (tel. 86.34.56);
Q. Bergmans, Smoutweg 1, Dome;
J. Detien, Oude Ophovenlaan 88,3680
Maaseik (tel. 56.47.38); P Pieters, Hef>persteenweg 47, 3680 Maaseik (tel
56.42.15); M. Vastmans, Henrylaan
89a, 3650 Rotem.

In memoriam

Oswald Ffeuws
Vorige dinsdag is de bekende Vlaamse Brusselaar Oswald Fieuws ten grave gedragen na een smartelijk ongeval. Geboren te Lauwe in
1941 richtte hij na zijn studies aan het Lemmensinstituut en het Brussels conservatorium het
Nausikaa-koor
op dat voor hem een levensopgave is geworden. Hij
streefde naar perfektie en
bracht het koor dat hij ruim
vijftien jaar leidde naar hoog
peiL Onlangs nog sprak hij
met veel entoesiasme over
de Finnen die waren overgekomen en de geplande
reeks koncerten in (^inland
tijdens deze vakantie. Er
was toen afgesproken om
deze maand voor hun vertrek in ons blad de reis uitvoerig uit de doeken te
doen. Maar het heeft niet
mogen zijn.
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Oswald Fieuws bewerkte en
schreef enorm veel koormuziek en komponeerde ondermeer ook een prachtig
«Gloria». Zijn
Nauslkaakoor haalde talloze internationale onderscheidingen en
was inrichter en bezieler
van het nog onlangs gehouden Koorfestival dat op
onze zenders ruime weerklank vond. Karel Aerts
noemde het «een ramp voor
het koorteven in Vlaanderen», en de Vlaamse Brusselaars verliezen een Vlaming
In hart en nieren die met zijn
Nausikaa een daadwerkelijke aanwezigheid van de Vlaming te Brussel waarmaakte. Aan echtgenote Magda
Fonteyn en de kinderen Kerstin en Armin en de familie
ons diep medeleven.
S.

Jong, dynamisch en aktief

Bree
naar Diksmuide
Volksunie Bree doet een oproep tot
deelname aan de Uzert}edevaart op 29
juni a.s.
Er vertrekt een bus om 6 uur aan de
kerk. FVijs Is 250 fr. Voor kinderen onder de 15 jaar Is de deelname gratis.
Kontaktadres: Jaak Geussens, Thljsstraat 5, Bree. Telefoon 46.17.76

VUJO in groot-Hasselt
Sinds 7 maart 1980 bestaat er In Hasselt een Volksunlejongerenkem. Dat er nu
reeds een twintigtal akbeve leden zijn getuigt van een grote belangstelling en Is
een t}ewljs dat de Volksunie de jongeren aanspreekt
De kern (3root-Hasselt heeft reeds een aantal aktivitelten uitgewerkt en ook voor
de toekomst zijn reeds plannen gemaakt
Op bijgaande foto ziet u een aantal van onze kemleden. Staand v.l/i.r: penningmeester Qinsta Haesevoets, Ronnie Achten, voorzitter Wilfned Remy, Frank
Remy, Erik C^olemonts, ondervoorzitter Ann Haesevoets, Jeroen Debruyn, Luc
Pinxten, sekretaris Luc Luwel, provincieraadslid Edgard Ballet en Mare Achten.
ZitterxJ vJ/ir.: afdelingvoorzitter Theo Hoeven, Anyta Haesevoets, Miet Debruya
Marleen 't Jaeckx en Suzy 't Jaeckx

Vier pas ontdekte
brieven leiden
tot „Rodenbach
en LimburgI I
De zeer aktieve Kulturele Werkgroep van Neeroeteren verrast in
dit Rodenbachjaar met de uitgave van een studie over de relatie
tussen Limburg en Rodenbach.
Het boek dat nog in afwerking is
werd samengesteld door Donaat
Snijders, een Limburgs Kruisheer, en Staf Vermeire, beiden
geen onbekenden in de kulturele
en opvoedende wereld.
In hun promotiefokJer schrijven de
samenstellers:
'Een wonderlijk toeval bezorgde
ons vier tot dusver
onbekende
brieven van Berten Rodenbach, in
1878 — kort voor zijn dood — gericht aan de Limburger Jean-Nestor Bernard. Deze lijvige brieven
handelen voornamelijk over de
'Studentenkamp;
maar
ook
verwoordt
Rodenbach
duidelijk
zijn opvattingen over taalpartikularisme en -eenheid. Geen andere
Rodenbach komt hier aan bod, wel
wordt het klassieke
Rodenbachbedd op een ongekende wijze uitgediept Rodenbach deed via deze
briefwisseling een vurig beroep op
Limburg om de algemene Vlaamse studentenkamp
daadwerkelijk
te vervoegen. Daarom hebben wij
het ook nuttig geoordeeld aansluitend een gedokumenteerd
beeki
te schetsen van wat er terzake in
Limburg roerde tot aan de Eerste
WereklooHog.
Deze
bijdrage
vormt het omvangrijkste deel van
het boek en bood ook een enige
gelegenheid veelvuldig te putten
uit het strijdbare
jongerentijdschrift 'De Kabouter uit het Land
van Loon- (1888-1896) dat nagenoeg onvindbaar /&»

Met hun dokument onthullen de
samenstellers een tot dusver ongekend element van de drchter en
studentenleider, maar tevens willen zij het onjuiste beeld van het
slapende Limburg vernietigen.
Het boek Rodenbach en Limburg
(120 bladzijden) bevat de fac-simili
van de vier brieven, het verhaal
van hun ontdekking en een overzrcht van de Vlaamse studentenbeweging in Limburg tot aan de
Eerste Wereldoorlog.
Tot 25 juni a.s. bedraagt de prijs bij
intekening 200 fr. (20 fr. verzendingsonkosten) en kan bestekl
worden bij de Kulturele Werkgroep, Langerenstraat 5 te 3670
Neeroeteren op rek. 457-3065321 30.

rodenbach
en limburg
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Izegemse meerderheid heeft geen kultureel beleid
De Izegemse CVP-meerderheid beeft hel moeilijk met de kulturele sektor De een wetenschappelijke beschnjviering van -900 jaar Izegem- mag dan al de indruk wekken dat men erbij is, ving van (door de Izegemse Cl
men vergete evenwel de werkelijkheid met Van bet vele dat vanuit de partiku- Roose) en ze kreeg al bezoek van
liere sektor op touw is gezet, probeert men de pluimen op zijn boed te steken binnen- en buitenlandse geïnteresNeem nu eens de recente tentoonstelling 'De Izegemse apoteek-, biezonder seerden in industriële archeologie
rijk en boeiend werk van enkele goed geïnspireerde initiatiefnemers, met van Z e komt ook voor in de in opde meerderheid of van de door baar beheerste kulturele raad
dracht van Gemeentekrediet en
Dat gebrek aan ideeën of aan vizie kan je nog het best merken aan de reaktie BRT gemaakte film «Het zwarte
van een aantal VU-voorstellen op de gemeenteraad
archief» Niet te verwonderen dus
150 jaar Vlaamse Beweging
Onlangs interpelleerde VU-fraktieleider Geert Bourgeois in de gemeenteraad over de houding van
Izegem t o v het «Herdenkingskomitee 150 jaar Vlaamse Beweging» en over de aanstaande lokale 11 julivienng
Genoemd herdenkingskomitee is
een onafhankelijke vzw, samengesteld op pluralistische basis
(maar «pluralistisch» is een woord
waar de Izegemse meerderheid
duidelijk last mee heeft) Andre
Demerits, Alois Gerio, Jozef Van
Overstraeten. Adnaan Verhulst
Maurits Van Haegendoren, en
vele anderen maken er deel van
uit Op 11 februan 1980 richtte dit
komitee een schrijven aan «burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden van Izegem», met
het verzoek om financiële steun
Geert Bourgeois wou weten waarom dit schnjven (ook gericht aan
de «gemeenteraadsleden») nog altijd met beantwoord was, waarom
de gemeenteraadsleden ei geen
kennis van hadden gekregen en
wat de plannen waren van het bestuur, ook inzake de lokale 11 julivienng Hij stelde voor het «herdenkingskomitee» moreel en financieel (1 frank fjer inwoner) te
steunen en de plaatselijke 11 julivienng ook in het licht van 150 jaar
Vlaamse Beweging te plaatsen
De antwoorden waren lamentabel het was nog wat «vroeg» om
nu al te gewagen van een brief
van 11 februari 1980 (misschien
was de bedoeling om te wachten
tot 11 februan 1981"?) men wist
met precies wie en wat met dat
herdenkingskomitee en mevrouw
de schepen van Kuituur ten slotte

was gelukkig te kunnen gaan
schuilen achter de stedelijke kulturele raad Die was al bezig met
iets En om de vienng in 150 jaar
Vlaamse Beweging in te kaderen,
was het nu wat laat En daarmee
was de kous af voor het ene komt
de V U te vroeg en voor het andere te laat' Hoeft het nog gezegd te
worden de meerderheid was
zichtbaar gelukkig toch even de
stedelijke kulturele raad als paraplu te kunnen omhoogsteken
Een toeristisch-kuitureie troef
O p de jongste gemeenteraadszitting werd de gelukkige beslissing
getroffen om toe te treden tot de
«Vereniging voor Toerisme voor
Midden-West-Vlaanderen» Deze
vereniging zal een aantal gemeenten verenigen, gaande van Torhout tot Ingelmunster Het initiatief
IS uitgegaan van Torhout en moet
deze streek de kans geven om op
toerische gebied een en ander in
te halen
Namens de V U zei Enk Vandewalle alle steun toe aan dit initiatief en
hij stelde voor zo snel mogelijk samen te werken, eventueel te fusioneren, met een of meer naburige
kleine VVV's zoals die van het
Tieltse
Het was voor hem ook de gelegenheid om de aandacht te vragen voor een Izegemse toenstische troef in potentie
Izegem heeft in zijn Etiz-gebouw
een unieke tandem-compound
stoommachine staan Z e is vervaardigd in 1937 door een Gentse
firma en heeft een vermogen van
1 645 pk Het is wellicht de best
bewaard gebleven stoommachine
van Vlaanderen Er bestaat ook al

Van 12 tot 29 juli
met Vormingscentrum 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

ZO€K€RCl€
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 Onate waar de Vlamingen reeds
talloze vrienden hebben gemaakt
Voor vele deelnemers wordt het een
hartelijk weerzien Nog 25 plaatsen blijven open Wacht met te lang reageer
spoedig zodat we weten waar we aan
toe zijn
Opnieuw wordt de tocht geleid door
de Baskenkenner en -vnend Walter
Luyten Plaatselijke 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 i n s c h r i j v e n '
De prijs (verplaatsing met luxe-car
verblijf en kursuskosten) bedraagt
12 500 fr Voorschot 1 500 fr (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

dat dit merkwaardig stuk technisch vernuft geklasseerd werd
( K B van 21-2-1978)
Maar in werkelijkheid heeft de bezoeker het erg moeilijk om niet te
zeggen dat het nagenoeg onmogelijk IS de machine te zien De
ruimte is met toegankelijk voor het
publiek De machine is afgedekt
met plastiek omdat afvallend pleisterkalk gevaar voor beschadiging
oplevert Maar intussen versnelt
de plastiekbedekking de oxydatie
Vandewalle stelde dan ook voor
het gebouw binnenin te herstellen,
een toegang te maken voor het
publiek, deze ruimte af te scheiden
van de rest van Etiz, de mogelijkheid te scheppen om de machine
weer te doen draaien (met voor
produktie maar voor de bezoekers, door middel van een elektromotor), de stoommachine schoon
te maken en verder te onderhouden en deze ruimte als museum
open te stellen Hij had buitenlandse voorbeelden bij de hand het
grote sukses in Engeland waar
werkende stoommachines jaarlijks tienduizenden belangstellenden aantrekken en het sukses van
industrieel-archeologische initiatieven zoals het textielmuseum in Tilburg en het mijnbouwmuseum in
Bochum
Namens de meerderheid zei schepen Eeckhout (schepen van Etiz)
dat men «er al aan gedacht» had,
maar er kwam geen konkreet antwoord
De stadsbiblloteek
Met de toepassing van het biblioteekdekreet en het tot stand brengen van de stadsbiblioteek, zit de
meerderheid in een soort van processie van Echternach na elke
stap voorwaarts komt (laten we
mild zijn en met zeggen «twee
stappen achterwaarts») telkens
een lange periode van inaktiviteit
Vorig jaar is de beslissing gevallen
om te starten met de toepassing
van het biblioteekdekreet (na her-

haaldelijk aandringen van de V U )
Daarop is de overname gebeurd
(een pluspunt O van een vrije biblioteek van groot belang en een
socialistische biblioteek Na lang
aarzelen is men overgegaan tot de
samenstelling van de raad van beheer Deze raad van beheer, waarin Enk Vandewalle en Wilfried
Maertens zitting hebben namens
de V U , kwam in 1980 al 1 (een)
keer bijeen
Met veel vertraging kwam op de
jongste gemeenteraadszitting de
samenstelling op de agenda van
de kommissie van advies In de
raad van beheer hadden de twee
VU-vertegenwoordigers hard gepleit voor een zo ruim mogelijke
vertegenwoordiging (de meerderheid wilde aanvankelijk starten
met 14 leden), vooral uit de onderwijssektor, met de bedoeling zoveel mogelijk gebruikers te betrekken bij het stedelijke biblioteekwezen
VU-raadslid
Enk
Vandewalle
prees de meerderheid dat ze het
aantal adviesleden nu wenste te
verhogen (nu 19), maar vroeg dat
getal op te trekken tot 29 of dertig
Terwijl er in Izegem 10 grote vnje
lagere scholen zijn voorziet de

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
• Zeer sterke degelijke en
waterdichte konstruktie
• Uitvoering
w
aluminium
met kitloze beglazing
• Zeer eenvoudige montage
en niet het minste onder
houd
• Vaste breedte van 280 m en
variërend in lengte tot
1060 m
Vraag ons vnibli/vend folder en
priislijst'"

Serrebouw
DEFORCHE

pvba

Gentseheerweg 120
8700 IZEGEM
Tel 051/303701 (4 1)

meerderheid maar 1 vertegenwoordiger uit het vnj lager onderwijs («aan te duiden door mgr De
Deken») Voor de adviesleden van
de groep «Ideologische en filosofische strekkingen» voorziet men 9
leden op basis van de samenstelling van de kulturele raad Dat
geeft dan volgend voorstel 4 van
kristelijke strekking, 2 van socialistische 1 van Vlaams-nationale, 1
van liberale strekking en 1 zonder
strekking Vandewalle wees erop
dat dit model disknminerend is de
Vlaams-pluralistische
strekking
die duidelijk vertegenwoordigd is
in de kulturele raad, krijgt geen
vertegenwoordiging
Het antwoord van de schep)en van
Kuituur was een krampachtig
neen
Men IS duidelijk bang voor een betere vertegenwoordiging van het
onderwijsmilieu (lees men is bang
dat in de kommissie van advies de
Vlaams-nationale strekking uit
meer dan een man kan bestaan, 2
man in de raad van beheer is kennelijk al erg genoeg) En wat de
pluralistische strekking betreft,
daarop had de Izegemse C V P een
zeer eenvoudig antwoord op pluralisme IS toch hetzelfde als zonder strekking De V U mocht mooi
argumenteren en voorbeelden
aanhalen, de Izegemse CVP-meerderheid heeft voor eens en voorgoed (als voorbeeld voor heel
Vlaanderen waar de C V P in de
meerderheid i s ' ) vastgelegd wat
pluralisme is'
Op het eerste gezicht is de houding van de meerderheid onbegnjpelijk
De Izegemse V U heeft in woord
en geschnft haar positieve houding t o v het biblioteekdekreet
beleden Z e heeft haar steun toegezegd aan alles wat kan bijdragen tot de optimale uitbouw van
het
stedelijk
biblioteekwezen
Voor de eerste en tot nog toe enige vergadenng van de raad van
beheer, heeft de VU-vertegenwoordiging de agenda terdege
voorbereid en talrijke nuttige voorstellen geformuleerd
Maar daar zit hem precies het probleem De V U heeft terzake
ideeën, wil er werk van maken, terwijl de meerderheid
Het meerderheidsbeleid op het
kulturele vlak wordt kennelijk beheerst door angst

EUROPECH
samen uit...
samen thuis.
heel europa een gans
jaar door voor chauffeur
en voertuig :950F
te verkrijgen:
in de VTB-VAB kantoren, bij
de VTB-VAB vertegenwoordigers
en in de kredietbankfiiiaien.

een#-ledenilienst
\2 JUNI 1980

WIJ IM D€ KXK'JUrifê

Rouw bij VU-Diksmuide

leeftijd overleed. Aan zijn echtgenote
Laura Verstraete, en aan de ganse familie bieden wij onze oprechte deelneming.

D« AFDELING Diksmuide rouwt om
het heengaan van drie trouwe
Vlaams-nationalisten.

Adriana Niville

Gilbert Vandamme
In Dilcsmuide werd Gilbert Vandamme met een ontroerende uitvaartdienst tan grave gedragen. Hij overleed op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van een ongelukkige val op
het werk. Zijn plots heengaan is voor
de familie, en vooral voor zijn moeder
Nelly Croo met wie hij zijn ganse leven samenwoonde, een zware slag.
De VU biedt aan de diepbeproefde
familie haar innige deelneming aan.
Wij zullen aan Gilbert niets dan goede herinneringen bewaren: hij was
een onvermoeibare propagandist,
eenvoudig en hartelijk in de omgang,
en bezield met een grote geestdrift
voor zijn Vlaamsnationaal ideaal. De
grote opkomst voor de begrafenis-

dienst toont aan hoezeer Gilbert
door iedereen geliefd en gewaardeerd werd. De VU blijft hem dankbaar voor zijn onbaatzuchtige inzet
en trouw.

Cyriei Verweirder
In Nieuwkapelle werd op Sinksenmaandag Cyriei Verweirder ten grave
gedragen. Het was een mooie dienst
met veel aanwezigen. De overledene
was een stille noeste werker die zich
steeds ten volle inzette voor zijn
streek en zijn volk, en die als Oostfronter ook zijn deel kreeg in de repressie. Hij was een idealist die er
durfde voor uitkomen. In die geest
was hij veertig jaar lang de gastheer
en de vriend van de vele klanten in
zijn café. Maar dan kwam een jarenlange pijnlijke ziekte met uiteindelijke opname in het Chronisch Ziekenhuis te Veurne waar hij op 77-jarige

In Pervijze was de parochiekerk te
klein voor de uitvaartdienst van Adriana Niville, die op 74-jarige leeftijd na
een zeer korte ziekte in de kliniek van
Veurne overleed.
Adriana, die gehuwd was met Omer
Vandenberghe (in 76 kandidaat op
de VU-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen), was de geliefde moeder
van een mooi en groot Vlaamsnationaal gezin met vier zonen en vijf
dochters. De oudste zoon Fernand is
bestuurslid van VU-Oostduinkerke,
en zoon Johan is begeleider van Willem Vermandere, die tijdens de uitvaartdienst met enkele liedjes afscheid kwam nemen van Adriana Wij
bieden aan Omer en aan de talrijke
familie onze innige deelneming aan
bij de diepe rouw die hen zo plots
komt te treffen.

Feestzalen

Olenseweg 41 Westerio
(Vöortknpel) tel 014-213696

HOF VAN ARAGON

Vraog pri)zen voor uw
feestmerui's

Arngonstr,i,it 6. Lier

Specinliteiten
Alle d.igcn verse mosselen

Kattestraat 20, A A L S T

KREKELHOF

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

Drankhuis met sfeer

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

Uw tweede thuis'

Spijshuis Béarnaise
VISRESTAURANT
Verzorgde keuken
Proef onze specialiteiten
ZAAL VOOR
FEESTMAALTIJDEN
E. DUYSTERS-MINNAERT
da Smet de Naayerlaan 88
8370 Blankanbarga Tal. 050-41.30.70
41.36.54

Verborgde keiikon
Demokrn(iscl''P piij^on
Uilgelcren diunstbeloori.
Kossfilslcenweg 38
2?60 Nijlen
Tel

S c h o o l s t r a a t 52.
Kapelle-op-den-Bos
Tel 0 1 5 / 7 1 1 9 4 0
Feestbespreking 0(J ninnnd.iy dins
diig ei. dondetdag v,in 19 tot 21 u
Woonsd.ig gesloten

A.iiijiciiicf v.iM .illi' feesten
Ook veihupilU} v.in f.lfel()ei lef

C.lfe V U lük.l.l!

S d l i l l l e i s l i . i . i l 33
?000 A n l w e i | i e n
l.-l 031 3Mb??

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Lok,i<'il Volksunie
Gontrode Hcirweg 49
9230 IVIcllo

Tel 091-3006 53

!)()tps|>leii^ Heusdeii Limlnir()

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplem 5 Brakel
Tel 055/424107
f o c s l / . i . i l voor allfi
qelc<joiihod<'n

Dr.ink- en ccttuiis

« W A L T R A >.
Ardiitnkoni 2 (bi) !WS)
1000 Brussel
Tel 0 2 / 2 1 9 5 2 12
Do vier Iroevcii v.iri de W.iltr.i
/ Vl.i.tms in t h.irt v.m Brwiscl
2 Jv k.in er ,i/f(/rf ft.irkcrcii
3 Jv knigt er .tlli/d w.it te eicn
4 Ov ptiiicn zi/n soci.i.il

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

voedingsspecialitei-

Bouillonpasta's,
ossestaartsoep, goulachesoep,
jagerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen.
bchapenstraat 43. 2200 Borgerhout Tel 0 3 1 / 3 6 0 0 4 5

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
Tel. 052/21.16.06

Tel. 02-513.25.64

12 J U N I 1980

H O F

D.M. IMPORT

d a g v e r s fruit e n
groenten
D u b b e l e V a l o i s - z e g e l s a a n allo
leden

Waar Vlamingen THUIS zijn.

Reslniir.int P A L M

Tafelhouder Specialiteit gerookte vis

Duitse
ten.

Specialiteit

1000 BRUSSEL

DE OUDE KRING

WIJNIMPORT HERMAN
M, ni iisii.i,,! 37C WtVELGEIVl
Iel 05ü/'11 ?9??
Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder
Toeg.inkelijk
vnjd.ng van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

Café-Restaurant

iCfiUTTER&HQF
Dorpsstraat 10
2922 RAMSDONK
Tel.; 015-71,15.49

031/818841

Polderstraat 12
8458 Oostduinkerke

Oude Graanmarkt 25

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Maak ook eens kennis met
de gezellige sfeer in

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

VOEDING «DE POLDER»

Lokaal « T S C H U U R K E .

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

In de expohallen van Roeselare.
(slechts plaats voor duizend mensen)
Bijdrage: 5(X) frank per p>er80oa
Daarvoor wordt u aangeboden:
— de barbecue (biggetjes, worstjes,
koteletten, aardappelen, tomaterO;
— een Rodenbachkruik als aanderv
ken;
— gans de avond Rodenbachbier, 1monade en cola;
— een Ober-Bayem orkest
In de nanniddag is er een wandeling
langs het Rodenbach-pad. Na de wandeling: bk>emenhukJe aan het standbeeM van Rodenbach.
De bijdragen voor de bart>ecue-avond
dienen gestort te worden vóór 7 augustus op de speciale rekening nr.
954-0278922-92 p/a Patrick CaHewaert Hoogstraat 46, 8800 Roeselare.
Voor inlichtingen: tel 051-20.14.73.

Geraardsbergsestraat 38 Dr. Van De Per<-elei 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maurits GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel. 053-21 35,33
Tel 031-36 56 54

Elie Van L.ierc fVlarccll.T Nticsseos

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Tel 053-668740

Tel 054/33 48 57

Grote Kouter 47
UITBERGEN
T e l 0 9 1 - 6 7 5 7 12

UW KOFFIEHUIS

<J<K),S

Brusselba.nn 11 G O O I K

Wiifried BLANCQUAERT

CORTITALS

Bellestrnat 49
1970 HEKELGEM

Steeds welkom in

Roomijs

Tel 031-80 15 68

UNDENHOVE
C.lfe rcsl.nirjini speeltuin leir.is
Wo<'n^<t<U) on <lon<.f(>r<l.i9 geskïten
IVl,i.in(J,i9 Omsdnc) vnicldvj v.in.if t b u
Z<tU'rdM) i-n /und.K) v.m.if s niid

Industriële
brood- en banketbakkerij

Grandioos
Rodenbach-feest

Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR - EETHUIS
INGRID

Op zaterdag 23 augustus om
19U.30

Algemene voeding, bieren, wijnen, likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse w i j n e a

liof tril CC'cnlioorn

f

Rcsiaurant
Feest/aai Café
Hitbatiiig:
F>na Van D o o r c n
Keierborg 25
1700 Asse TeL 02/452.95.15
Maandae Kosiotcn

^tt ^almsljuiiff
WEKELUKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
Oa familiezaak mat traditia

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

9328 SCHOONAARDE
Oude Brugstraat 16
052-423246
JAARLUKS VERLOF
DECEMBER

Café 't Leeuwke>

Mevrouw
Pauweiyn- Duquesne

Kruittorenwal 2
3690 BREE
Tel. 011-46.34.51

Wulveringemslraat 18
8486 BEAUVOORDE

Uitsluitend
Vlaamse bieren.

tel 058/2994.91
Gesloten vri|dag. betialve m seizoen

Maandag gesloten.
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Als de RTBF te Wervik filmt..
Op het «arste zicht hebben beide niets met elicaar te malden Waarschijnlijlc is
men er bij onze Waalse TV stilaan een andere mening gaan op nahouden. Bovenvemoemde instelling die leeft met het geld van de belastingbetalers, draait
te Wervik een film, «Le Dancing» genaamd. In de inhoud l(omen er voor de Vlamingen in het algemeen en voor de Wervikanen in het bijzonder volgende vernederende passussen«Wervik ligt in het zuiden van WestVlaanderen, of, zoals u wilt in het westen van Henegouwen» Konrimentaar
overbodig! Dan volgen er nog echte
leugens zoals het geval van een dancing-baas die geen Nederlands wil
spreken en aangevallen wordt door
VMO-ers met getrokken messen Ook
nog worden er te Wervik vier verschillende dialekten gesproken het Rcardech hetzelfde als in Noord-Franknjk
dus, een soort Belgisch Picardisch, een
mengelmoes van Vlaams en Frans,
een soort Waals en tenslotte zelfs het
Westvlaamse dialekt Dat laatste stemt
ons zelfs biezonder gelukkig In WestVlaanderen wordt er buiten alle soorten Frans ook nog Westvlaams gesproken Om de taalwetenschappelijke analyse te tiesluiten, vermeldt het
draaiboek nog dat geen enkele WervH
kaan Frans of Nederlands kent
Medewerking
Erger is echter het feit dat de Wervikse Kulturele Dienst een oproep deed
teneinde enkele tientallen figuranten te
vinden' De stad gaf toelating en de po-

litie moest zelfs meehelpen alles in
goede banen te houden Toen echter
de aap uit de mouw kwam, verklaarde
nnen van officiële zijde dat de inhoud
niet bekend was Voor ons is dat geen
verontschutóiging, echter wel een grove nalatigheid Daarenboven mag men
toch geen enkele Franstalige instelling
vertrouwen' Zie maar de RTB-kommentaren omtrent Komen en Voeren
Nadat de Wervikse bevolking, die nog
enige trots fieeft begon te kritikeren,
werd er een perskonferentie belegd
teneinde -alle punten die voor een verkeerde interpretatie vatbaar zijn, te
schrapF>en of te wijzigen» Het was
zelfs de bedoeling een pro-Vlaamse
film te maken' En dat beweert de RTB
zonder blikken of blozen' De Wervikse
V U IS dan ook van zins haar kommentaar op deze vernederende zaak in alle
gezinnen kent>aar te maken Nog een
feit in de rand in fiet begin van de filmopnamen of juist ervoor werd er door
onbekenden op een hangaarpoort met
teer V M O geklad Natuurlijk worden
de plaatselijke VU-ers hiervoor scheef
bekeken Onze pink zegt ons echter

flflnBcuoun

Verzekeringen - Hyjx>teken

Jaak VAN DUCK
Verzekenngsraadgever
Grote Baan 435

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

3538 HOUTHALENHELCHTEREN

Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valenus De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
lel 053/21 71J8

dat ze er bij de RTB meer van weten
11 jull-viering
Zoals iedereen weet gaat op 13 juli
(een zondag) 's namiddags een 11-juli
vienng door, ingencht door de Wervikse Dosfelknng Naast Vic Anciaux
komt ook Willem Demeyer en nog een
zanggroep Zoals u ziet hebben wij
alles op alles gezet om u zowel een
aangename als Vlaamsbegeesterende
namiddag te kiezorgen' Datum vnjhouden dus!

Tel 011-534252

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

Marcel VAN den BULCKE

VUJO-Oostende
met de fiets
naar de
IJzerbedevaart
29 Juni IS het weer zover Voor de derde maal ncht V U J O «Groot-Oostende» zijn jaarlijkse fietstocht in naar de
Uzert>edevaart
Allen op post op zondag 29 juni om
8 u 15 aan het kruispunt «Petit Pans»
en om 8 u 30 aan het arr sekretanaat
Nieuwpoortsesteenweg 356 (hoek
Narcissenlaan) Meer inlichtingen bij
VUJO Groot-Oostende, Nieuwpoortsestwg 356 te 84(X> Oostende

1

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

Wurmstraat 7
SLEIDINGE
tel 091/573146

U zoekt een goede drukker?
Iedereen kiest

JAN TRUYEN
Waarom u dan niet?
Stationsstraat 58
Tel. 014-58.85.81.

•

2440 GEEL

Alle dag- en weekbladen.

OOST-VLAANDEREN

Hugo Schiltz sprak te Kortrijk
O p vnjdag 30 mei sprak in ons Vlaams
HUIS 1302 te Kortnjk VU-volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz voor een
honderdtal sympatisanten over Vlaanderen morgen
Vlaanderen morgen vormt een uitdaging voor de Volksunie en de Vlaamse
beweging W e komen van ver, verklaarde de spreker Door de inzet van
de Vlaamse beweging, hebben de Vlamingen de jongste jaren een machtspositie verworven Om deze te behouden en nieuwe evoluties te kunnen volgen IS het dringend noodzakelijk dat
we een volwaardig Vlaams zelfbestuur
verwerven
Dit IS een eerste noodzaak, verklaarde
de volksvertegenwoordiger De Vlamingen moeten morgen in een wereld
van computers, satellieten, wetenschap en produktiviteit een rol blijven
vervullen

Jaarlijkse
Gulden
Sporenprijskamp
belotten
te Aalst
O p vnjdag 4 juli om 19 u 30 heeft in
Vlaams Huis «Gulden Vlies- (hoek Esplanade), Stationstraat te Aalst de jaarlijkse «Gulden Sporenprijskamp beloften plaats Er zijn voor 12000 fr geldpnjzen Volksvertegenwoordiger Jan
C^udron zal een korte gelegenheidstoespraak houden Inleg is 5 0 f r plus
aanschaffen van verbruiksbons voor
80 fr Een goede raad laat u op voorhand inschnjven Z o kan alles vtot verk>pen

W I J Vlamingen, kunnen het aan, maar
dnngend moeten we zelf over onze
toekomst kunnen beslissen W e hebben geen tijd en energie meer te verspillen, willen we de vooruitgang en de
welvaart met zien verloren gaan voor
het Vlaanderen van morgen
W I J Vlaamse nationalisten, sprak de
spreker, zien het belang in van een
welvarende Vlaamse Staat, en drt ook
in de toekomstige eeuw W e moeten
de evolutie in wetenschap en techniek
op de voet blijven volgen De Volksunie aanvaardt de uitdaging van de
toekomst en Vlaanderen heeft morgen de Volksunie als Vlaams nationale
partij nodig Z o besloot Hugo Schiltz
zijn visie over Vlaanderen morgen
Na een dankwoord door José Deschaepmeester werd de avond besk)ten

ZOCK€fiCl€
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Werk voor twee nrfecanicien 3
met ervanng in streek Aalst-Den
dermonde Kontakt nemen met
OCMW-lid Herman Van Den Ab1beele, Losweg 11, 9328 Schoonaarde Tel 052-423549
(N 189)

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn Aalst
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst, heeft bij
het verplegend personeel een betrekking opengesteld van gegradueerde verple(e)g(st)er.
De kandidaturen moeten bij ter
post aangetekende bnef worden
gestuurd n a a r de voorzitter van
het OCMW, de h MVAN DER
SPEETEN, Gasthuisstraat 40,9300
AALST, en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op woensdag
25061980 ter bestemming te zijn
Overeenkomstig de bepalingen
van titel V van de wet tot ekonomische
heroriëntering
van
04 081978, genaamd anti-knsiswet, zijn de opengestelde betrekkingen toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien
Bijkomende inlichtingen zijn op
dat adres te verkrijgen op de personeelsdienst (tel 053/215393 binnenpost 104)

WIJ 9#

Openlucht «Peegie»
te Haringe
Op 27,28 en 29 juni a.s wordt op Hoeve «Ter Vkx>ghe» het suksesstuk
«Peegie» opgevoerd Dit nrieesterlijke
boek van Willem Denijs dat tot toneel
t)ewerkt werd door Willem Putman
trok steeds bomvolle zalen De genummerde kaarten kunnen (100 fr volwassenen, 50 fr kinderen) besteld worden
bij Paul Recour (057-30 02 70) D e hoeve IS gelegen in de Moenaardestraat
82 te Hannge Het stuk begint op vnjdag 27 en zaterdag 28 juni om 19 u30,
zondag 29 juni om 15 u
Een aanrader!

Daensdag
te Aalst

KflLCnDCR
JUNI
14

14
20

22

26

WAARSCHOOT: Zomerzangfeest van het Meetjesland om
20 uur in Gislenusknng Eregasten Willem D e Meyer en Mon De
Clopper
ST.-GILLIS-WAAS: VU-ledenfeest om 19 uur
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 VU-ondervoorzitter
DEINZE - ST.-MARTENS-LATEM - DEURLE - NEVELE - AALTER - ZULTE: Bezoek aan de Openluchtvertoning van Cynel
Buysses -Recht van de Sterkste» Om 16 uur in de Gavers te
Bachte-Mana-Leeme O p uitnodiging van de Vlaamse Vnendenknng van Deinze - Latem - Deurie - Nevele Toegang 100 fr (kinderen beneden 15 jaar gratis) Nadien gezellig samenzijn met eetgelegenheid
NINOVE: Vlaams Vertxjnd voor Gepensioneerden gaat op uitstap naar hertjerg «In den Haas» te Gooik. Daarna naar Pamel om
te genieten van de lekkere aardbeien met brood en koffie fVijs
150 fr Vertrek om 14 u. op de Cientrumlaan Inschnjven bij Fnts
Van Ongeval, Ninovebaan 66, 9401 Pollare Tel 3 3 1 3 4 3

Het Priester Daensforxte ncht op
zondag 15 juni '80 te Aalst de
jaarlijkse Daensdag in, samen
nnet het stadsbestuur
PROGRAMMA:
O m 10 u herdenkingsmis in StMartinus, met het St-Martanuskoor en homilie door prof Herman Mertens (KUL)
O m 11 u optocht naar Daensmonument op de werf, met fanfare -Tot Heil des Volks» Toespraak door R Stnjpens, voorzitter knng Aalst
O m 11 u 45 uitreiking van de
dnejaarlijkse Pnester Daenspnjs
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

De sympatie-avond
Dano te Waarschoot
Daniel De Poorter, zijn familie en de
werknemers van het tiedrijf Dano te
Waarschot danken allen voor de t)etoonde sympatie, zowel voor als tijdens de sympatie-avond
Nog met afgehaalde pnjzen
66 geel
329 groen
14 geel
133 rood
210 geel
414 groen
87 geel
230 geel
626 groen
851 rood
857 groen
522 rood
134 rood
401 groen
119 groen
270 geel
151 rood
107 rood
622 groen
Deze pnjzen zijn af te halen vóór 1 juli
1980 bij Andries Mathys, Notelaarstraat 7 te waarschoot (091-775576)

COSTA
BLANCA
a a n (een ongerept zandstrand

NN

BOUW NU
>iÉlr UW EIGEN VILLA
PUERTO REY (SPANJE)

lONGELOOFLIJKE VOORWAARDEN
Veelvuldige modellen
met aanpassingsmogelijkheden
naar ieders eigen smaak, naar ieders beurs

EEN VEILIGE BELEGGING
Villa's met 2/3 of 4 kamers
zeer vlot vertiuurd door V A B - VT B

IVRAAG VLUG EEN DOKUMENTATIE

PROMAD
Leo de Bethunelaan 10 - 9300 AALST

w.

12 JUNI 1980
M i U I 't
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Aanbevolen huizen
khondi&l

PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

BLOEMEN «ERIKA»
Kerkstraat 23
2650 B O O M
Tel 031 8 8 0 1 6 0

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2 1 2 2 4 8

Alle werken in marmer en natuursteen.
Open haarden Grafzerken

Schoolgerief • Tekengerief Boekengenef • 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 016-5693 34

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

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

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

Plalteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053-66 74 56

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

Zondag en maandag gesloten

D R O O G K U I S - WASSERIJ

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Gal(,-ri| '(Ie Giip.'iort".
Molorisirnat 45. 9300 A.-ilst
h:\ 0 5 3 / 0 32 19

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

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 1240

Kollegestraat 33. 2400 M O L

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 7039

Verwarming - stoom • sanitair.
Alle herstellingen.

014-311376

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Dames-, heren- en kinderkleding

IO%vr.V.U.Iedeni

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-881119

SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

KOSTUUIMS - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

tol mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Kleinlederwaren
reitartikaton •
handschoenan.

Kerk weg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054-333756

MEUBELEN MOENS

- handtassen
regenschermen

VERDELER VOLKSWAGEN-AUOI

A. RUTTEN

KUNSTGEBIHEN
HERSTELLINGEN

Radio-TV-Hifi-Video
Eigen hertteldienst

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN

Oorpstraat 43
HOUTHALEN

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)

02-7340643

Tel. 011/53.50.40

Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LUKOS p.v.b.a.

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

Ringmappen • dokumenthouder pochetten - snelhechlers - offertemappen

Begrafenissen • Krematies
Pannestraat 211.
8480 VEURNE
Tel 058-31 1909

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031 4 9 3 5 0 7

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit:

salons

kleinmeubelen

schilderijen

geschenkartikelen

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

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

12 i\}H\
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Kiesekoms

Keizerstraat 2
TERNAT
Tol 02-582,22.22

TAVERNIER pvba
Zonneluiken en aluminiumramen,
staalkonstruktie.
IJzer-, koper-, aluminium- en inoxverwerking.
Binnenstraat 32
9300 AALST
Tel 053-214207

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweli|ksreportages.

Ed Claessenlaan 50 52
Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan 3 000 m2
's Maandags gesloten

toonzalen.

INTRAFORMEuropameubel
Torhoutsteenweg 519
8400 O O S T E N D E
Tel 059-803172

NV Reinigingswerken
PEETERMANS
Onderhoud en restauratie
gebouwen
Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel 031 5 3 9 5 3 0 en S3 75 75

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
«DEN DUVEL»BANKELINDEWEG 1
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamei^ • Keukens • Centrale
verwarming • Houtkachels • Inbouw
ooenhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wsnautonnaten • Fngo's en
Diepvriezers.

West

VECOVEN Jozef

Gobr ALLOO
Raphael en Willy
Tel bureau 053-21 72 12

Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4 1 2 5 8 9

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UVTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9
Julius De Geyterstraat 204. Antwerpen Tel 031/29 07 87

BnOEKEN (Jeans en andt re) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS

0 5 0 / 3 5 / 4 04

Garage
Guy MOERENHOUT
SHOWROOM,
Mechelsesleenweg 145

GARAGE,
Prins Leopoldlei 45
MORTSEL
Verdeler Alfa Romeo
Tel

031-406730
031-49.76^2

Lada - Lotus

ALLE LASEN SMEEDWERKEN
vnl. smeedijzeren poorten (handGROENINCKX GEORGES
Letterkundestr. 244
2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14

Zaadhandel

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

Tel 091-62 5142.

Algemene Bouwondernemingen

mare
de vriesè

Tfl 053 66 7333
Steenweg n.i.ir Ninove 76
9470 DENDERLEEUW/

Herentalsebaan 340
D e u r n e Z - Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 Antwerpen
Tel 3 5 6 5 75

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN

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

I

Silhouette
Marwitz
Rodenslock

Littoral

W A S S E N V A N ALLE RUITEN

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

FRANSSENS OPTIEK:

Leopold II laan 212
8458 OOSTDUINKERKE
Tel 058 5 1 2 6 2 9
(woensdag gesloten)

Aalsterse Glazenwasserlj

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

Gelcgetiheidsgrafiek Htiweli)k - Geboorte - Zelfklevende pl.ikband en
ctikttlen. Houten drukletters - Reklnme-kalenders

Vraag gratis katalogus met foto's.

VERVOER-VERHUIZINGEN

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman
Rollebeekstraat 45,
1000 Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.0318

Tel 011-53 43.49

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

Laadruimte van 30 tot 50 m3

Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02-2681402

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

OOSTDUINKERKE

Steenhouwersvest 52. Antwerpen
Tel 031-313583

Assesteenweg 117. TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

02-428.69.84

Slijlmeubelen -f kleinmeubelen

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

ETN. BERT

Markt 28
TERNAT
Tel 5 8 2 1 0 5 5

STUDIO
DANN

te Niel
Antwerpstraat 164-177

alle moderne meubelen

DE CRAEN ROM pvba

BEDRUFSKLEDIJ ST-PIETER

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

lustrerie

OURASON-KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24.
9480 Denderhoutem
Tel 053 2 1 9 3 2 5

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schikjer-, behang- en dekoratiewerkon
A De Cockstraat 42
DENDERLEEUW
Tel. 053-66.74.08.
Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus.
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

bar ruzetteiaan 56c brugge
baan brugge-kortrijk

Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-2 U 6 36

<DE STER>
IJzerwaren, huishoudartikelen: gewoon en elektrisch.

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

Vloeren Open haarden

Kspellestraat 2
9300 AALST
Tel 053-21 19J0

lel. 053-62.37.65
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KÉ moeizaam maar definitief voluit
Hugo de Kempeneer werd.
En waarbij de politieke cartoonist niet
ongemerkt van het artistiek toneel
verdween.

Ons land stuurde dit jaar vier Vlamingen naar de internationaal befaamde
Biënnale van Venetië: hugoKÈ, GAL
(twee gekende cartoonisten), en de
schilders Jan Burssens en Roobjee.
De kunstenaars uit 33 landen die een
plaatsje ingeruimd kregen op deze
39ste biënnale werden verzocht hun
bijdrage te stellen in het teken van de
'Kunst na 1968: Omdat behoudsgezinde kringen uiteindelijk terugschrokken voor hun gewaagd initiatief (met name het terugblikken op
contestatiejaren) werd op de valreep
de affiche 'Kunst in de jaren 70' uitgehangen.
Maar, de Vlaming hugoKÈ vond die
tematiek-wijziging niet O.K, en uit revanche (of uit staatsburgerlijke zin,
ter gelegenheid van de viering van
150 jaar België?) heeft hij dan maar
een Belgische bazaar anno '80 in Venetië opgetimmerd. Een schietbazaar
nog wel; een promotiewinkel voor FNwapens. Zijn tent werd vanaf de eerste biënnale-dag gretig bezocht FNpromotor hugoKÈ had echt wel sukses van meetafaan_!
HugoKÉ: 'Toen we onze schiettent in
Venetië optimmerden, was er het bericht betreffende een Italiaans joernalist die werd doodgeschoten. Ik opperde met genoegdoening dat de aanslag allicht wel met een FN-geweer
kan geschied zijn.'
— Is hugoKÉ dan echt niet meer O.K.?
Hugo de Kempeneer: 'Aan die Belgische schietbazaar in Venetië beleef ik
nu inderdaad wel veel plezier. Een
suksesrijke export-promotor gelijk Ik
verdedig op deze internationale artiestenkermis immers het FN-kapitaal
ten belope van 630 miljoen frank, en
goed voor de tewerkstelling van 9.300
mensen in ons land.
De FN-onderneming boekt onverminderd en zienderogen merkwaardige suksesnummes: we vinden klanten
in 130 landen ter wereld.
Meer dan 70 procent van onze wapenuitvoer gaat naar de ontwikkelingslanden. Ondanks, of precies dank zij
de ekonomische krisis werd de wapenproduktie in België van 4,2 miljard
frank in 72 opgevoerd tot 14,3 miljard
frank in 78. FN-handelsreizigers hebben onlangs een pracht van een bestelling genoteerd in Uruguay, ten belope van meer dan 300 miljoen frank
Als aandeelhouder van FN verheugt
mij dat uiteraard niet weinig-'

Verrassend
Hugo de Kempeneer getuigt van een
ongekende staatsburgerlijke inzet,
want indien elke Belg zijn voorbeeld
zou volgen, en de krachtigste exporttroef van het Belgenland zou helpen
opvijzelen dan zou het echt niet denkbeeldig zijn dat de werkloosheid in dit
land tot 0,150 procent zou herleid kunnen worden-

Hugo de Kempeneer: 'Misschien niet
voor de buitenwacht, maar alleszins
voor mezelf ben ik dezelfde pleitbezorger gebleven. Daarbij ben ik niet
weinig blij dat ik niet uit de ruif van
eendagssukses hoef te leven.'
Op de Biënnale in Venetië kreeg hugoKÉ een uitgebreide journalistieke
aandacht, met verfilmd interview vanwege de RTBF-televisie, terwijl een
BRT-reportageploeg hem niet goed
genoeg vond voor een korte TV-flitsDe Brusselaar HugoKÉ viert op zijn
aparte manier 150 jaar België. Behalve in Venetië zal zijn schietbazaar allicht nergens in ons land opgesteld
worden waar de Koninklijk-gewijde
aken een ankerplaats zullen vinden.
In feite is het niet ernstig van ons om
hugoKÉ in zo'n zware politiek-geëngageerde rol te duwen. Maar, die Belgische schietbazaar is nu eenmaal
een uitvinding van hemzelf.
Deze illustrator, graficus, schilder,
ontwerper van animatiefilms en dies
meer is er op uit (en hij slaagt er ook
herhaaldelijk in) om te verrassen.
Hij is van het kaliber dat de Franse
meester Jean Cocteau graag had:
•étonne-moi!»

Barokke net
Hugo de Kempeneer is verrassend.
Dat zal hij eind dit jaar beproeven met
een animatiefilm voor kinderen, waarin de gewelddadige wereld van ons
bekeken wordt vanuit kikvorsperspektief.

„Made in Belgium"
ERPS-KWERPS - Door zijn
aanwezigheid, vorige week, op
de artistieke Biënnale van
Venetië heeft Hugo de
Kempeneer verzaakt (maar toch
niet helemaal) aan zijn
vaderlandse plichten. Terwijl hij
in Italië sukses oogstte met
zijn Belgische schietbazaar,
had hij evenwel aanwezig
dienen te zijn op de algemene
vergadering van
aandeelhouders van de

„Schietbazaar
Edoch, hugoKÉ is 'maar een artiest'.
Maar, hij amuseert zich; dat wel.
Zo verscheen op 11 juli '62 in de eerbiedwaardige krant <De Standaard»
van hem een cartoon waarbij de dynamitering van de Brusselse kongreskolom afgebeeld werd.
Dag-op-dag twee jaar later gebeurde
zulks uiteindelijk ook werkelijk; zij het
dat de anarchist op zijn best eerder
amateuristisch werk leverdeHugo de Kempeneer: 'Ik heb een (artistiek) genoegen beleefd aan mijn periode van overwegend politiek cartoonist, maar men mag het mij vanuit
welk Brussels bastion dan ook verwijten: ik geraakte behoorlijk gedegouteerd van het politiek bedrijf Om dagelijks als politiek cartoonist werkzaam te blijven moet je werken en
presteren tot op de grens van obsessies.
Ik heb een bewondering voor bijvoor-

Ten huize van hugoKÉ mochten we
deze week voor ons nog ongekende
plastische kreaties van hem bewonderen: een in zes portretten getekend
(met een gespleten pen) overzicht van
de vorstelijke dynastie die grondwettelijk anderhalve eeuw koninkrijk België samenstelt, en nog immer von

gerenommeerde FNwapenfabrieken van België.
Immers, de gekende hugoKÉ
(door velen vooral nog immers
gekend omwille van zijn
merkwaardige politieke
cartoons) is aandeelhouder van
FN geworden.
Hij haalt daar ook dik zijn
profijt uit: want, gekscheren is
uitermate goed voor de
gezondheid.
Wat is er nu allemaal wel en
wel niet O.K met hugoKÉ?

is Belgiscii

beeld Gerard Alsteens (GAL) die zich
met zoveel uitzonderlijk talent ten
dienste blijft stellen van al die politieke rekels.'
— HugoKÉ daarentegen is aandeelhouder geworden van de FN-wapenfabrieken. En het wordt tijd dat u zulks
ook meteen doet, want in deze bedrijfssektor valt, uitzonderlijk voor
ons land, alles behalve een bankroet
te verwachten.
Hugo de Kempeneer: 'Je moet vandaag de dag toch niet aarzelen om te
investeren in een schietbazaar?
Ik heb de prettige ervaring dat dit
prachtig Belgische exportprodukt in
Venetië een suksesnummer blijkt te
worden.
Stel je voor, een schietbazaar van 4
op 8 meter, gratis toegankelijk, en
waar levensgroot voor schot staan:
Moboetoe, Botha, Brezjnev, Castro,
Frans-Jozef
Strauss, Elizabeth II,

Saksen-Coburg als stamboom heeft;
van de gevechten om en bij het Brusselse park op 25 augustus 1830 tot en
met het huidige koninklijk bewind van
Boudewijn-de-eerste dat onder meer
voorspoedig leidde tot rijkelijk verlichte en uitgeruste autostrades
schetst hugoKÉ op treffende wijze de
•grandes histoires» van <la petite
Belgique». En dit alles in zes taferelen.
De jongste jaren is dit land verrijkt
met het barokke net van helverlichte
autostrades, met de verstedelijking
van het landschap- en met de winsten
van de wapenexport. Zoals gemeld
raadt hugoKÉ elke staatsburger aan
behoorlijk wat FN-aandelen te onder-

fuifnummer

Moegabe, Carter, Deng Xiao-PingHet schietfestijn is rijkelijk met Belgische tricolore linten omkaderd. Behalve de staatshoofden en zoveel andere regimeleiders kan ook een tabernakel onder schot genomen worden;
wie de roos treft ziet de tabernakeldeuren opengaan en voor hem verschijnt paus Johannes-Paulus II in
een lichtkrans. Als commercieel ambassadeur voor onze immer sterkste
exporttroef, met name de wapenhandel, blijf ik konsekwent en laat ik dan
ook geen afzetmogelijkheid voor FNwapens ongemoeid.'

II

schrijven, want als eenieder van ons
dit doet dan kunnen we onze Belgische schietbazaar zelf naar wens
feestelijk inrichten, met onder meer
een Sese Seko Moboetoe als uitverkoren schietschijf.
Of, welke goede Belg vindt beter-?

(hds)

— Waar is de artiest Hugo de Kempeneer nu ondergedoken?
HugoKÉ, artistiek geboren bij de gratie van Sint-Lukas, heeft een voor zijn
soort van werkzaamheden onvermijdelijke krisisperiode doorgemaakt.
Nu wel een flinke poos geleden. Het
was de mutatieperiode waarbij hugo-
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