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Geen nieuwe kerncentrales meer!

opihie^j
eigen hoofdstad te hebben, daar waar
Brussel, alles wat Vlaams is haat Sommigen zullen zeggen; is het wel zinvol
nu te spreken over federalisme, in een
tijd dat men het heeft over de Europese eenmaking? Ik meen van wel, want
wij moeten streven naar een Europa
der volkeren, waar wij bijvoorbeeW
met Frans- en Zeeuws-Vlaanderen als
één gebied aangezien worden en die
als één geheel rechtstreekse afgevaardigden heeft in het Europees pariement!
J.D, Landegem.

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

KONTAKTADRESSEN
In «Wij» van 15 mei 1.1. kunnen we op de
laatste bladzijde een interview (waarom niet vraaggesprek?) lezen betreffende Jeugdherbergen.
Doch we vinden er geen enkel adres
voor nadere inlichtingen, ook niet hoeveel een jaarbijdrage kost enz.
Zonder deze bijkomende inlichtingen
hebben we als lezer weinig of geen nut
van deze bladzijde.
Dan in één der volgende nummers
weer zo een artikel over «Band», weerom zonder de minste aanwijzing I Vermeld toch au.b. hoeveel een abonnement kost het rekeningnummer enz.

REKORD
Op zaterdag 14 juni IJ. werd de Partijraad in kennis gesteld van het Verslag van de VU-Senaatsfraktie tijdens
de zittijd 1979-80, een dokument In telegrafische opsomming van de prestaties van de senatoren, meer dan 800
initiatieven.
Twee korte bedenkingen:
Een indrukwekkend monument van
de werkkracht van onze senatoren.
Koptoper in de groep is Rob Vandezande met 268 initiatieven (dit betekent niets negatief voor de anderen,
maar iemand presteerde meesO.
J.D.T, Diest

VERWORVEN ONRECHT
Op basis van 1953 is de index van 100
tot 297,46 gestegen. Zo is een maandloon van 10.000 fr. dus 29.746 fr. geworden.
Een maandkxjn
van
100.000 fr. dus 297.450 fr. Verschil ten
voordele van nr. 2 is 177.714 fr. enkel
en alleen door de index.
Alle Belgen zijn gelijk voor de wet?
Aan verworven rechten mag niet getornd worden. Volgens mij zijn dat
geen verworven rechten, maar verworven onrechten die wraakroepend
zijn, want de konsumptieprijzen stijgen
voor allen evenveel. Hoeveel verdiend
de staatssekretaris van Financiën die
zegt dat de koppeling van de lonen aan
de index niet bespreïakbaa- is en hoeveel is zijn wedde reeds vertioogd
door die index? Of moet dat geheim
blijven?
Schaf die verworven onrechten af, zonodig met terugwerkende kracht van
enige jaren en de openbare schuW per
inwoner zal geen 160.000 fr. meer zijn
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zoals in de krant van 14 juni staat
Schaf bij al die hoge lonen de kumul af
en vele duizenden werkbzen krijgen
een mooie job, zodat de werkkxj^ïiaid
(75 of 8,8 %) van de aktieve bevolking
veel lager wordt Hoe hoog en hoe
lang topen vele penskienen op door
die verworven onrechten?
J.B, Lo-Reninge.
Een middenstander dia na 71 jaar pensk>en nam en nu 10.705 fr. per maand
trekt

EEN EIGEN
HOOFDSTAD
Als bewust VU-lkJ heb ik met zeer grote aandacht geluisterd naar konf rontatie van 22 mei II. Onze voorzitter ging
daarin fel tekeer tegen het communautair akkoord van de nieuwe regering.
Hij zei het beschamend te vinden dat
men de Brusselse Vlaming terug in de
kou laat staan. Nu zou ik de heer Anciaux do volgende vragen willen stellen: toen hij in de regering zat als
staatssekretaris voor Brusselse Aangelegenheden, zag hij dan geen kans
om deze zaak op te lossen? Hij zal

Jonge man (33 jaar), met ervaring als bediende en als vertegenwoordiger, zoekt passende
betrekking In Limburg, Brabant of
Antwerpen.
Schrijven of telefoneren: senator
WIm Jorissen, Louisastr. 31.2800
Mechelen, tel. 015-4135.96.
GROOT GENT
Meisje van 17 j. zoekt vaste betrekking als meid, schoonmaakster, hulp in de keuken of dergelijke.
Zich wenden voor inlichtingen:
O. Van Ooteghem, Senator, OudStrijdersstraat 29 te 9219 Gentbrugge, tel. 091-30.72.87.
Wie bezorgt er typewerk aan gehandicapte thuiswerker? Voof
inlichtingen zk:h wenden: O. Van
Ooteghem, senator, Oud-Strijdersstraat 29 te 9219 Gentbrugge (091-30.72.87).

Jongeman, 25 jaar, ongehuwd,
zoekt betrekking in de sektor public-relations. Bezit een vlotte
kennis van Nederiands, Frans,
Engels en Duits. Kontakt vla:
Nelly Maes, Gentsebaan 50,
2700 Sint-Niklaas,
tel. 03176.49.74.
— Vakante betrekking van garden of serveerster te begeven in
een restaurant te Grobbendonk.
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 1580 St-Katelijne-Waver, of telefonisch op het nummer 015/21.79.00. Referentienummer: 2053.

waarschijnlijk antwoorden dat hij, toen
hij in de regering was, geen armslag
genoeg kreeg. Wie kan het nog optassen? Zeker niet de zogezegde Vlamingen die vroeger naar Brussel kwamen
wonen en die hun kinderen naar Franstalige scholen gestuurd hebben. Volgens mij ook niet de mindere groep
van weldenkende Vlamingen die Brussel bewonen en nu een stuk in de verdrukking zitten. Stilaan ben ik van mening dat het probleem Brussel een hopeloze zaak wordt
Zou het niet goed zijn moest de VU nu
eens Ijveren om een meerderheid te
vinden, die akkoord gaat om de maatschappelijke zetels van de bedrijven te
verplichten zich te vestigen in de
streek waar de bedrijven in feite thuishoren? De ministeries van Vlaamse
Aangelegenheden over te brengen
naar die plaatsen waar zij behoren? Zo
zouden vele arbekjspleiatsen kunnen
ingenomen worden door de mensen
van onze gemeenschap, en hen akJus
de mogelijkheid bieden terug naar hun
streek te keren. Het spreekt vanzelf,
dat dit niet onmiddellijk kan gebeuren,
maar bijvoorljeeld over een periode
van enkele jaren. Waarom zouden wij
Vlamingen niet het recht hebben een

_ .
LV.S, Rijmenam
ned.:
— De Vlaamse Jeugdhert>ergcentrale is gehuisvest in Antwerpen, Van
Stralenstraat 40. Tel. 031/32.72.18.
— «Band», de vereniging van Vlamingen in Walkmië heeft een sekretariaat
in Namen, Chaussée de Waterloo 325.
Tel. 082/61.15.55.

OVERBLIJFSEL?

GEMEENTE
GRIMBERGEN
(Brabant)
Gemeentelijke
Muziekschool
Het kollege van burgemeester en
schepenen
van
Grimbergen
brengt ter kennis dat volgende
betrekkingen a a n de gemeentelijke muziekschool te begeven
zijn:
— 1 leerkracht notenleer,
6 u/week
— 1 leerkracht voordracht,
6 a/week
— 1 leerkracht viool, 8 uyweek
— 2 leerkrachten gitaar,
5 u/week

Het blad «De syndikale strijd», nummer Aanwervlngsvoorwaardeni
1. Belg zijn (man of vrouw), van
van mei 1980 {36e jaargang) en uitgegoed zedelijk gedrag en burgeven door het Vrij Syndikaat van het
gertrouw.
Openbaar Ambt (VSOA), zegge de li2. Lichamelijk geschikt zijn voor
berale vakbond, publiceert op bladzijhet uit te oefenen ambt.
de 16 onder de hoofding «Financiën»
3. Voldaan hebben a a n de weteen lijst met namen per provincie m.b.t
ten op de militie (voor de mande kadastrale perekwatie.
nelijke kandidaten).
Onder de provincie Antwerpen vinden
4. Op de d a g van de sluiting van
we er Anvers, Lierre, Malines., maar
de kandidatuurstelling ten
geen sprake van Antwerpen, Lier of
minste 21 Jaar en ten hoogste
Mechelen I
45 Jaar oud zijn, verhoogd met
Is dat de rest van de blauw-gele verkie5 Jaar ten voordele van de bezingspropaganda van de PVV of enkegunstigden der wetten op het
le overblijfsels van wat eens de
voorkeurrecht.
«Vlaamse refleks» was van een franskiljonse bourgeois-partij? Of was dat 5. Houder zijn van een eerste
dan toch waar van die pest voor Vlaanprijs afgeleverd door een Nederen.F.V.N., Oudenaarde
derlandstalig Koninklijk Muziekconservatorium of houder
zijn van een der titels bepaald
in het KB van 26 Januari 1968
en overeenstemmend met het
te geven vak, behoudens eventuele individuele vrijstelling
verleend door de minister van
Nederlandse
Kuituur
en
Vlaamse Aangelegenheden.
6. Behoudens vrijstelling, slagen
voor het bekwaamheidseksamen tot het geven van muziekonderricht
dat voor
elke
discipline zal ingericht worden.
7. Proeftijd: 2 Jaar.
8. Bezoldiging: volgens wetteUjk
barema
De kandidatuurstelling, eigenhandig geschreven, wordt gericht a a n de Burgemeester van
Grimbergen, per aangetekende
zending, en uiterlijk verzonden
4- Stan^^y^
<;tianley Adams,
Een gesprek tnet
^.^^^
op 31 Juli 1980, vergezeld van de
volgende bewijsstukken:
-^^ ' ° r w aangeklaagd vegens
a. een uittreksel uit de geboortebedrijf bad aang
^^^^^^ ^^^a
akte, op zegel;
nionopoUevorming.
^
b. bewijs van goed zedelijk ged r a g en nationaliteit, op zegel,
niet meer dan één m a a n d afhijzelf
aff/^'fonage",
raakte
"industriële sPio ^
^^^^^^3
geleverd, volgens model bestemd voor de openbare bein de gevangenxs J.
sturen;
c. militiegetuigschrift;
een job noch kre
d. in voorkomend geval, bewijs
van voorkeurrecht of van
rechten toegekend a a n het
en verder
personeel der kaders van
Afrika;
e. in voorkomend geval, de aanvraag om vrijstelling van diploma of van bekwaamheidseksamen;
f. een voor eensluidend verklaard afschrift van de gevraagde diploma's of getuigschriften;
g. beknopte opgave van de gedane studiën.
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bi] de dienst «Onderwijs» (tel. 02/269.12.47) en bij de
heer Direkteur van de Muziekschool (tel. 02/269.29,31).
(Adv. 155)
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Het mirakel van de IJzerbedevaart
Meer dan 60 jaar later leven de Fronters van
de eerste wereldoorlog nog voort in de duizenden die volgende zondag n a a r Diksmuide trekken. Wellicht vier, zelfs vijf generaties lang wordt deze dag van de IJzerbedevaart door zovele Vlaamsbewusten beschouwd als een Vlaamse hoogdag. Duidelijker bewijs van de kracht van een bezielende
idee is moeilijk te vinden.
Ik weet wel dat niet alle bedevaarders bewogen worden door dezelfde drang, dat ouderen en jongeren allicht om andere redenen
gedreven worden. De groep oud-strijders,
die de genadeloze loopgravenoorlog beleefd
heeft, die vernederd werd door het unitaire
België, die met diepe edelmoedigheid en
hardnekkigheid de Vlaamse Frontbeweging
voerde, is sterk uitgedund. Zij komen echt
bedevaarten, her-denken, bezinnen. Onze
eerbied voor hen kan niet groot genoeg zijn.
De volgende generaties zijn de getuigen en
de strijders van meer dan een halve eeuw
Vlaamse beweging.
Van al te veel jongeren in Vlaanderen hoor
en ervaar ik het gebrek a a n Vlaamse strijdvaardigheid, het onbegrip, de onwetendheid
en zelfs de spot en minachting. Voor hen zou
de bezinning van de IJzerbedevaart goed
zijn en broodnodig, opdat ze zouden beseffen
wat offers er in al die jaren gebracht zijn
door zo vele mannen en vrouwen om de achteruitstelling van de Vlaamse gemeenschap
in en door het unitair België te bekampen en
de achterstand in te halen. Aan die ouderen
hebben de huidige jongeren het te danken

i n i j m ffft nci

Weckx staat
op het punt...
*Op het ogenblik waarop men
op het punt staat voor de twee
grote gemeenschappen van dit
land, alsook binnen
afzienbare
tijd voor de Duitstalige
gemeenschap, de kulturele aangelegenheden uit te breiden met
de zogeheten
persoonsgebonden materies, een begrip dat
het levenslicht
zag eveneens
op het Kongres van de Brusselse Vlamingen van 1975 en dat
trouwens in het leven werd geroepen om mede de gemeenschapsproblemen
op het territorium van het
hoofdstedelijk
gebied te helpen oplossen, zou
men de enige Vlaamse openbare instelling van het hoofdstedelijk gebied, deze die op het
moeilijke Brusselse terrein sedert weldra acht jaar niet te veronachtzamen resultaten
heeft
geboekt, zou men deze openba-
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dat ze nu schijnbaar geen problemen meer
hebben om volwaardig als Vlaming te leven.
Het a r m Vlaanderen van Pater Stracke behoort inderdaad — en gelukkig m a a r — tot
het verleden. De Vlamingen zijn een volk geworden met een hoog kultureel ontwikkeld
peil. Sociaal en ekonomisch kan Vlaanderen
zich meten met gelijk welk ander volk. We
kunnen een rol spelen op Europees en internationaal vlak. Maar we missen nog een eigen gelaat n a a r de buitenwereld. Evenzeer
hebben we ook n a a r binnen grote nood a a n
een eigen struktuur. Aan de Vlaamse natie
moeten we nog een staatsvorm geven. Het
testament van de Frontsoldaten is nog niet
volbracht: Zelfbestuur!
Dit zelfbestuur, deze Vlaamse staat, ook al is
het een deelstaat van een konfederaal land,
is noodzakelijk om met eigen financiële middelen een eigen politiek te kunnen voeren op
al de vlakken van het maatschappelijk leven. Ook in de sociaal-ekonomische krisis
die we nu beleven en die voor de eerstvolgende jaren weinig goeds voorspelt, moeten we
er bewust van zijn dat wij Vlamingen bereid
zijn inspanningen te leveren, dat wij nog belang hechten a a n eigen kreativiteit en initiatief, dat wij de etische waarde van arbeid en
verantwoordelijkheid erkennen, dat wij Vlamingen het aankunnen. Maar elke Vlaming
zou eveneens moeten beseffen dat we die eigen dynamiek pas ten volle kimnen ontwikkelen en benutten in het kader van de
Vlaamse zelfstandigheid. Pas dan zullen we
in staat zijn de Vlaamse samenleving op en

uit te bouwen in open verdraagzaamheid en
sociale rechtvaardigheid.
Gelukkig zijn er v a n d a a g ook vele jongeren
die wel de noodzaak aanvoelen hun jeugdig
entoesiasme in te zetten voor het welzijn van
het e a a a volk, die geen onrechtvaardigheid
dulden, hier niet in dit land en nergens ter
wereld. Op hun manier zullen zij — zo hoop
ik althans — zich bezinnen zowel over de
vredeskreet van de Fronters «Nooit meer
Oorlog» als over het motto van de IJzerbedevaart «Jeugd n a a r zelfstandigheid».
Dit jaar meer dan ooit moet de IJzerbedevaart uitgroeien tot een massale Vlaamsnationale belijdenis. In dit j a a r van de kunstmatige en opgedrongen viering van het 150
j a a r bestaan van het even kunstmatige België moet het Vlaamsnationaal antwoord luider en krachtiger dan ooit weerklinken. Op
de IJzerbedevaart van 1980 dient de viering
van 150 j a a r Vlaamse beweging al de Belgische patriottische vieringskens tezamen,
veelvoudig te overtreffen.
Op dit ogenblik, waarop de traditionele partijen kontakt verloren hebben met het levende en bewruste Vlaanderen en door het uitwerken van een schijnoplossing pogen de
zelfbestuurgedachte de kop in te dnildien, is
het meer dan ooit noodzakelijk dat alle
Vlaamsnationalisten ten volle beseffen dat
ééndracht geboden is.
Moge de IJzerbedevaart 1980 ook deze bezinning brengen en ieder voor zijn verantwoordelijkheid plaatsen.
Vlc Anciaux,
Algemeen vooirzitter Volksunie

rt/c

re instelling voorlopig
althans
geen bevoegdheid
toekennen
op deze nieuwe kulturele
domeinen, die de
persoonsgebonden materies
zijn-.
'Dit lijkt ons, aldus nog NCCvoorzitter, CVP-volksvertegenwoordiger en schepen in S t Agatha-Berchem Hugo Weckx,
een onvergeeflijke
fout te zijn
en daarom doet de NCC officieel een oproep tot de grondwetgever om nu dadelijk bij de
eerste trein van de te wijzigen
grondwetsartikels
ook
artikel
f08 ter paragraaf vier, te herzien door er de
persoonsgebonden aangelegenheden
aan
toe te voegen».
Hugo Weckx, die zelf een klein
stukje van het grondwetgevend
lichaam is, zullen we spoedig
op zijn parlementair stemgedrag kunnen beoordelen. A l vast heeft hij inmiddels blijk
gegeven van de partijpolitieke
trouw die een regering het mogelijk maakt te regeren zonder
ook maar één uitgesproken
waarborg voor de Brusselse
Vlamingen te geven. Weckx
staat op het punt_ om wat te
doen?

lands» die het best aangewezen Is voor nieuwe politieke
strukturen in het kader van de
staatshervorming die de regering-Martens nog voor het parlementair reces wil doorduwen.
Inmiddels wordt de heer Fleerackers evenwel ook nog bezoldigd en ook met staatsiewagen
van en naar het werk gebracht
om adviezen uit te brengen
over onder meer betamelijke
taalkaders in diverse overheidsdiensten.
Z o werd onder Fleerackers' leiding onlangs (op 27 maart) een
advies uitgebracht ten behoeve
van minister Urbain van buitenlandse handel over de taalkaders in de Belgische Dienst
voor Buitenlandse Handel.

Baron Fleerackers
Vlaams of
anti-Vlaams?
De voorzitter van de Vaste
Kommissie voor Taaltoezicht,
baron Johan Fleerackers maakt
zich de jongste tijd nogal verdienstelijk met bijdragen in de
pers over de preciese benaming «Vlaams- of «Neder-

En wat beveelt de VKT en voorzitter Fleerackers aan? Een paritaire verdeling van de jobs bij
de B D B H , terwijl de meest re-

cente officiële cijfers aanduiden dat de Vlaamse regio instaat voor 69,1 procent van de
export van dit land.
Maar dat deert Fleerackers en
de andere Vlaamse VKT-leden
n i e t Zoals het hen ook niet
deert dat een billijker taalkader-verdeling voorgesteld door
voormalig
handelsminister
Hector de Bruyne genegeerd
wordt
Jobs voor Vlamingen blijken
voor Fleerackers minder belangrijk
dan de
benaming
Vlaams of Nederlands die op
naamkaartjes van officiëlen zal
mogen prijken.

Philippe Moureaux
extravagant
Nadat de Waalse socialist
Moureaux als minister van binnenlandse zaken en extra-parlementair in de regering zich
extravagant aandiende met de
benoeming van een generaal
als zijn kabinetschef, heeft hij
ook op een andere manier zijn
steentje bijgedragen voor de
ruziesfeer in de regering.
Nadat de excellenties Calewaert, Dehousse, Henrion en
Poswick zich geroepen voelden om de stemming in de regeringsraad te verzuren door
het afleggen van omstreden
verklaringen, en net op het moment toen premier Martens zijn
brief aan het opstellen was
waarin alle regeringsleden aangemaand worden wat meer hun
mondje te houden, vond de
staatssekretaris voor institutionele
hervormingen
Mou-

reaux het toch nodig zijn extravagant duitje in het politiek
zakje te doen: in een vraaggesprek met de krant «Le Soir»
verklaarde hij boudweg dat de
taalwetten te Brussel hoogdringend ten gunste van de Franstaligen dienen gewijzigd te worden. Dezelfde man was het die
op zijn partijraad vergenoegend uitriep dat zo Brussel bij
de huidige staatshervorming in
de koelkast wordt gestoken de
Brusselse Vlamingen in de
diepvriezer belanden.
Inmiddels weten we dan wel
wat voor een bikkelhard gevecht er zal losbarsten als de
Brusselse koelkast en de diepvriezer zullen geopend w o r d e n !
De socialistische minister van
binnenlandse zaken heeft alvast zijn recepten klaar.
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KOMM€liT^/^R
54.000 tegen
de atoomwapens

de week van G ^ j *

Een delegatie van het Vlaams
Aktiekomitee tegen de Atoomwapens (VAKA) had op vrijdag
20 juni 1980, aan de vooravond
van de NAVO-top te Ankara, bij
afwezigheid van de heer Nothomb, minister van Buitenlandse Zaken, een onderhoud
met de vertegenwoordigers
van de minister, de kabinetschef de heer Ph. de Schoutheete, en de heer Ph. Berg, kabinetsadvizeur.
Door de delegatie werden, ter
attentie van de heer minister,
de regering en het parlement,
de lijsten overgemaakt met de
54.190 handtekeningen tegen
de atoomraketten, die door het
VAKA in de lente van dit jaar in
de verschillende gewesten van
Vlaanderen werden samengebracht
De ondertekenaars verzoeken
de regering de volgende maatregelen te treffen:

u

# De opschorting voor een
redelijke termijn van twee jaar,
zoals in Nederland gebeurt, van
elke beslissing over het opstellen van atoomwapens in België.

G«j»

Unitair dekreet
Het Vlaams Internationaal Centrum betreurt dat met de oprichting van het kommissariaatgeneraal voor de internationale
kulturele samenwerking van de
Nederlandse kultuurgemeenschap de kulturele autonomie
andermaal minimaal werd geïnterpreteerd.
De grote ruchtbaarheid die aan
de voorbereiding en de goedkeuring van het dekreet werd
gegeven, wekt verwachtingen
die geenszins kunnen worden
waargemaakt
Bij ontleding van de tekst van
het dekreet blijkt het kommissariaat-generaal niets meer te
zijn dan een nieuw administratief lichaam, dat naast de thans
bestaande administratie van de
departementen van Buitenlandse Zaken, Nationale Opvoeding
en Kuituur een vaag aangeduid
deel van het beleid inzake internationale kulturele samenwerking zal uitvoeren.
Met verbazing stelt het VIC

vast dat bij de keuze van de
landen waarmee Vlaanderen
kulturele samenwerking wenst
te organizeren, niet de Nederlandse Kultuurraad het laatste
woord heeft, maar de unitaire
Belgische regering, met als
spilfiguur de minister van Buitenlandse Zaken.
Bovendien blijft het volkomen
duister over welke kredieten
het kommissariaat-generaal zal
beschikken.
Het is bovendien biezonder ergerlijk dat het kommissariaatgeneraal over geen enkele bevoegdheid zal beschikken inzake de kulturele en educatieve
aspekten van de ontwikkelingssamenwerking.
Aldus werd de kulturele autonomie eens te meer minimalistisch geïnterpreteerd en duurt
de unitaire betutteling maximaal voort
Het Vlaams Internationaal Centrum betreurt dan ook dat
Vlaanderen door de goedkeuring van dit dekreet opnieuw
kansen heeft gemist

Regering van
dure leven

van vooral de kleine man het
slachtoffer is.

De eerste «trein» van nieuwe
inkomsten voor vadertje staat
is begin deze week vertrokken
om de (lege) schatkist ietwat te
vullen. Het pintje bier wordt 1 fr.
duurder, benzine slaat op met
1,5 fr. margarine en_ sigaartjes
zien hun BTW van 6 naar 16 "Vo
stijgen, luxeschaaldieren van 6
naar 25%, aksijnsrechten op
wijn en sterke drank (per fles)
42 fr. meer.
Straks zullen er weer prijsaanpassingen zijn van het brood,
terwijl ook de kolenprijs zal
stijgen vermits het Westen gedeeltelijke opnieuw kolen als
energiebron wil gebruiken, daar
de olieprijs thans hoger ligt dan
deze van de kolen.

Op onze kosten

Echt snijden in de zeer hoge en
hoge inkomsten door direkte
belastingen mag deze regering
niet Ze moet haar inkomsten
zien te verhogen met de meest
hatelijke en onrechtvaardige
belasting, nl. de indirekte, waar-

In «Het Laatste Nieuws»
schreef Piet Van Brabant een
beschouwing over de staatshervorming, die dreigt uit te lopen op een zeer wankele en
ook onlogische konstruktie. Hij
schrijft terecht dat men moet
eerlijk zijn: ofwel moeten de gewesten op eigen benen staan
ofwel wordt de gewestvorming
een fopspeen voor gefrustreerden. Hij is het wel eens met het
solidariteitsbeginsel tussen de
gemeenschappen, maar de hulp
mag niet ondergronds gebeuren en kan ook niet eeuwig duren.
Dit artikel kan slechts onze instemming oogsten. Des te meer
dat WIJ en de VU al ruim twintig jaar geleden op deze wanverhouding wezen, maar toen
door de «weldenkende pers»
voor utopisten en opruiers werden gescholden-

• Het formuleren van konkrete vredesvoorstellen om de bewapeningswedloop af te remmen en de ontspanning te bevorderen (o.m. door te ijveren
voor atoomvrije zones in Centraal-Europa, ondertekenen van
het SALT ll-akkoord en de bijeenroeping van een Europese
konferentie over ontwapening).

Worden
luxe-pensioenen
«afgerond»?
De regering blijkt belust te zijn
op het afromen van 1 miljard fr
van het extra-pensioenfonds
van de Nationale Bank, welk
fonds momenteel niet minder
dan 12,5 miljard rijk zou zijn.
Twee jaar geleden wou de toenmalige BSP-minister voor Pensioenen Wijninckx overgaan tot
de verlaging van luxepensioenen, maar de politieke krisis belette de toepassing. Nu zou opnieuw een poging gedaan worden om een eerste kategorie
luxe-pensioenen tot normaler
verhoudingen te brengen. Hoe
eer hoe liever!

De kleine... en de grote vissen
Er is momenteel veel te doen
over de plaag van korruptie
die onze lage landen teistert
Terzake is een Hoog Komitee
van Toezicht voor de overheidsdiensten werkzaam en
maakt het zich blijkbaar ook
nogal wat verdienstelijker
dan zoveel andere overheidskommissies die al evenzeer
dienstig zijn voor het behoeden van het algemeen belang
en voor het bestrijden van
commerciële, politieke en andere handeltjes die het daglicht schuwen.
Overigens is het, wat de handelswereld betreft, nogal
voor de hand liggend dat uitgerekend in periodes van
laagkonjunktuur verschillende misstappen aan het licht
komen; al dan niet als gevolg
van bittere afrekeningen.
Maar het besef is daarbij algemeen dat na de kleine fraudeurs, nu ook enkele grotere
vissen gevangen worden,
waarbij uiteindelijk slechts
het topje van de ijsberg ont-
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huld wordt
Veel mysterieuze handeltjes
worden bedekt met de sluimer van de politieke vergoelijking.
Terzake gaat de politieke
overheid niet vrijuit
Immers, er zijn een aantal officiële dokumenten die getrouw melding maken van
'Onregelmatigheden' die in
de overheidsdiensten gebeuren.
Maar zelden of nooit zet de
verantwoordelijke overheio
daar haar tanden in.
Zo bijvoorbeeld zijn de zogenaamde 'boeken» of jaarlijkse verslagen van het Rekenhof behoorlijke romans waar
een kleurrijke striptease
wordt beschreven over onregelmatigheden van 'de overheid'. Er zijn de zovele gevallen van kleine verduisteringen.
Waarbij, blijkens het meest
recente verslag van het Rekenhof, de regie van posterij-

en een eresaluut verdient
Voormelig FDF-minister Defosset blijkt daar echt niets
aan te kunnen verholpen
hebben. De liberaal Decroo
zal misschien de verdagen
van het Rekenhof aandachtiger lezen.

Geheim protokol
Zo kan hij nota nemen van de
meldingen:
'Een
onderrekenplichtige
heeft toegegeven uit zijn kas
een bedrag van meer dan 2
miljoen frank te hebben verduisterd, van decemtjer '75
tot 27 februari 1976.
'Van 1 januari '72 tot 19 mei
'76 heeft een onderrekenplichtige zich schuldig gemaakt voor een totaal van 1,4
miljoen frank verduisteringen,
voorafgenomen uit de ontvangsten van de verkoop van
post- en fiskale zegels.
'Betalingsbeambten werden
aansprakelijk gesteld wegens
het verrichten van onregel-

matige uitbetalingen op vertoon van vervalste stukken of
in handen van personen die
er niet de gerechtigden van
waren of ze niet mochten innen.'
Een waslijst van dergelijke
klachten meldt het Rekenhof
vooral voor de regie van posterijen, maar ook voor de ministeries van buitenlandse zaken, financiën, Franse Kuituur, Nationale Opvoeding,
Volksgezondheid en bij de
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Wat deze laatste overheidsdienst betreft is er de melding: 'Het Hof heeft uitspraak gedaan over zes tekorten die, voor een gezamenlijk bedrag van 3,2 miljoen frank ten laste van
diverse
vakbonden
zijn
vastgesteld-'
Als dan al één keer bij een
korruptieschandaal een grote
vis gevangen wordt, dan blijft
achteraf meestal alleen een
groot vraagteken over over

de wijze waarop handlangers
met grote namen aan de
greep van het recht kunnen
ontsnappen.
Zo bijvoort>eeld is er het gevoelen dat de zaak-Baudrin
en de zaak-Pepermans weliswaar onbetamelijke handeltjes doorkruist hebben, maar
dat hoegenaamd niet voor
honderd procent 'recht werd
geschied'.
Nu de CVP middels een geheim protokol blijkt aanspraak te maken op 55 procent van de benoemingen in
de magistratuur wordt voor
de gewone burger in dit land
de hoop helemaal de grond
ingeboord dat de grote fraudeurs en de meesters van de
korruptie op hun vel gezeten
worden door het onafhankelijk gerechtelijk apparaat
Want, de magistratuur dreigt
al evenzeer als zoveel andere
maatschappelijke
funkties
een zware partijpolitieke
smet te vertonen.

26 JUNI 1960

KOMM^hT^^R

Liberalen houden woorden

Fiskale trein op hol geslagen
Deze regering is de regering van de belastingverminderingen. Zo hebben de bewindsgeile liberalen het propagandistisch (en ook zelfs middels kranteadvertenties) gesteld, en dus zal geschiedenZodoende zal geschieden: dat de extraverkeersbelasting a la carte (vla het Avignet) vervangen wordt door een dwingende met 50 procent vermeerderde
taxatie voor elke automobilist, dat de
taks op «de boter van de arme>, de margarine, van 6 op 16 procent wordt gebracht, dat het openbaar vervoer tijdens
weekends, en dus precies voor diegenen
die zich geen autoverplaatsing kunnen
veroorloven maar wel goed zijn voor een
volle-pot rekening bij N M B S en andere
buurtspoorwegen,
mits
afgeslankte
dienstregeling bijzonder asociaal wordt
«hervormd»Begin deze week heette het luidens officiële communiqués dat de drastische bezuinigingen of zwaardere belastingheffingen vooral diegenen zullen treffen die
genieters zijn van luxe-goederen en dienstenEr werd zelfs in de progressieve pers geblokletterd dat de regering «wil hakken
in de luxe-pensioenen»Het Is zielig onn vast te stellen, maar zowel
woordvoerders van de liberale als van de
socialistische partijen sloven zich uit om
hun achterban te overtuigen van het feit
dat zij middels hun regeringsdeelname hetzij de belangen van de ondernemers-werkgevers of anderzijds van de werknemers
en kleine verbruikers in konkrete regeringsmaatregelen hebben kunnen doordrukken.
Maar objektieve journalistieke waarnemers hebben reeds vastgesteld en ook geschreven dat «de beloofde belastingverminderingen de belastingbetaler veel gaan
kosten».

Geen reden
In een mededeling aan de pers
heeft algemeen voorzitter V.
.4/?c/aux duidelijk het standpunt
van de Volksunie n.a.v. het hele
gedoe rond 150 jaar België verwoord: Er is voor
Vlaanderen
niet de minste reden om te vieren. Gedurende 150 jaar heeft
de Vlaamse beweging met onnoembare inzet en vaak ondraaglijke offers, zich moeten
verzetten tegen een totaal onrechtvaardige
achteruitstelling
van Vlaanderen en een voortdurende en stelselmatige
strijd
moeten leveren om de achterstand van Vlaanderen in het
unitaire België weg te werken.
De vieringen zijn een kaakslag
voor het Vlaamse volk. De
voorzitter drukte dan ook zijn
begrip uit dat de groots opgezette en haast uitdagende vieringen op verzet stuiten en op
tegenmanifestaties.
Tegelijk
drukte hij de hoop uit dat de inrichters van de tegenbetogingen alles in het werk zouden
stellen om gewelddaden te vermijden en aldus de gerechtvaardigde strijd van ons volk
voor zelfbestuur niet in gevaar
te brengen.

Grens bereikt?
Volgens senator H. De Bruyne
toont de
begroting duidelijk
aan hoe enorm groot het ekonomisch terrein is waarop de
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Zware averij
In al de zogeheten kortlopende versoberingsmaatregelen van de bewindsploeg
Martens is een koherente p>olitiek volkomen zoek: het alkoholverbruik heet om
voor de hand liggende redenen fiskaal bestraft te worden (wie champagnefestijnen
kan betalen dient voortaan nog enkele
franken aksijns méér neer te tellen), maar
meteen blijkt de schatkist ook dnngend
behoefte te hebben aan de afschaffing van
de wet-Vandervelde, waardoor in cafés
sterke drank mits een duurbetaalde vergunning algemeen opnieuw als felbegeerd
volksgebruik zal toegejuicht worden.
Dat margarine, sigarillo's en sigaren morgen prijziger zullen worden heet al even-

zeer een fiskale p)enalizering van luxueuze
levensgewoonten te zijn...
Schoolvoorbeeld voor de inkonsekwente
en asociale fiskale p)olitiek die de huidige
regering Martens, met de steun (en zelfs
op aandringen) van de liberalen, momenteel voert is overduidelijk het fiskale offer
dat van de automobilisten in de komende
maanden en jaren gevraagd en geëist
wordt
Middels een reeds herhaaldelijk betwist
beleid van ofjenbare werken heeft de
overheid jarenlang een leef- en kommunikatiepatroon geweven met als bindweefsel honderden kilometer autowegen. Het
openbaar vervoer werd stiefmoederlijk behandeld.

HKU> wo<m!
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moderne staat zich beweegt:
'Hebben
wij inzake
ekonomisch beleid niet de grens bereikt van de mogelijkheden van
een parlementaire
demokratie?' Zelfs voor een deskundige is het een echte uitdaging
bv. zijn weg te vinden tussen de
vele mogelijkheden van tegemoetkomingen aan bedrijven
en na te gaan of wet en begroting nageleefd worden. Nog
veel complexer is de expansiewetgeving.
Senator M. Capoen van zijn
kant hield een stevig pleidooi
voor een nieuw industrieel beleid. Centraal daarbij is o.m. de
vraag of een land als het onze,
dat over weinig grondstoffen
en energie beschikt, het zich
nog lang kan veroorloven een
industrie overeind te houden
die het vooral moet hebben van
half afgewerkte en zware produkten met een kleine toegevoegde waarde.

Onverzoenlijke
Bertouille
Premier Martens heeft vorige
week een forse brief bezorgd
aan al de excellenties van de
regering, waarbij hen (nogmaals) gewezen wordt op hun
deontologische plichten, en
waarbij de eerste minister zijn
kollega's aanmaant regeringsbeslissingen kritiekloos te aanvaarden (of ontslag te nemen).

en anderzijds zich ervan te
weerhouden
beleidsaangelegenheden te behandelen die tot
het domein van andere ministers behoren.
De voormalige gemeentesekretaris van de gemeente Komen,
André Bertouille, huidig staatssekretaris voor het Waalse gewest, heeft niet nagelaten daar
prompt op te reageren met een
interview in De Standaard
waarin hij agressief verklaart
dat er geen sprake van kan zijn
in Komen een Vlaamse school
te openen, en al evenzeer in het
kader van zijn verdraagzame
natuur kantte Bertouille zich als
regeringslid formeel tegen elke
vorm van amnestie.
Tot op vandaag heeft premier
Martens regeringslid Bertouille
nog niet op het matje geroepen.

Champagne voor
Willy De Clercq
Sommige politici geven blijkens de vermelding van hun
funkties op hun naamkaartjes
blijk van een ongekende ijver.
Een master in business van formaat is zeker de P W - v o o r z i t ter Willy De Clercq.
Bij zijn politieke funkties en zijn
dozijn
beheerdersmandaten
voegt hij sinds een paar dagen
nu ook de funktie van voorzitter
van de Financiële maatschappij
IPPA die een bank, een spaarkas en een kredietmaatschap-

Nu men zowat elk gezin ertoe genoopt
heeft om zich een auto aan te schaffen,
pakt de regering uit met de flauwe grap
alle autobezitters een flink pak geld in de
schatkist te laten storten middels een bijzonder zware BTW-heffing bij aankoop
van de auto, brengt ook elke volle benzinetank de staat een behoorlijke geldsom op,
en vindt men nu zowaar ook nog het middel om de verkeersbelasting met liefst 54
procent te verzwaren.
Mede door de algemene ekonomische krisis die de gezinsbudgetten zwaar belast
dreigt door deze geldhonger vein de staat
de verkoop In de automobielnijverheid ernstig terug te lopen zodat op het gebied van
werkgelegenheid een belangrijke branche
zware klappen dreigt te krijgen. Maar dat
schijnt niet de eerste bekommernis van de
huidige regering te zijn.
Evenmin als de bewindsploeg overweegt
om ook maar Iets te wijzigen aan haar fatale huisjesmelkersfxtlltiek. Door de geldhonger van de overheid en het afromen
van de kapitaalmarkt werden de (hyfXJtekaire) lasten ondraaglijk de hoogte Ingejaagd, zodat een modaal gezin er vandaag
niet meer toekomt om een woonst te bouwen. Wie dat nog wel aandurft dient vóór
de eerstesteenlegging een ontzagwekkend kapitaal middels verschillende taksatielasten In de schatkist te storten.
Het gevolg van een en ander Is ook hier
weer dat de bouwsektor In een krlsisperlode Is terecht gekomen die momenteel fatale gevolgen dreigt te kennen: nu reeds
wordt In de bouw elke dag het faillissement van drie ondernemingen genoteerd,
en het Is nogal duidelijk dat zulks niet lang
meer kan blijven duren zonder zware sociale averij aan te richten.
De deelname van de liberalen aan de regering blijkt niet alleen voor de Individuele gezinnen, maar voor 's lands ekonomie een
peperdure aangelegenheid te worden.

pij kontroleert Een en ander
geeft de heer De Clercq een
kleine bijverdienste om morgen
nog een handvol oesters, kreeften en een romer champagne te
kunnen betalen.

Volksgruppenrat
De vereniging Volksgruppenrat
V.Z.W. heeft op haar vergadering
van 8 juni in Sankt Vith met verbazing en teleurstelling kennis
genomen van de beslissing van
de Senaatskommissie voor de
grondwetsherziening, volgens
welke de Duitse gemeenschap
in België in de toekomstige
Grondwet alleen nog maar discriminerend «Duitstalige» gemeenschap genoemd zou worden, in plaats van Duitse gemeenschap.
Dit voorstel is een enorme benadeling ten opzichte van de
voorstellen die voor de benaming der twee andere gemeenschappen gedaan en afgehandeld werden.
Sinds het Egmontpakt hadden
alle regeringsverklaringen de
drie gemeenschappen in dit
land gelijk gesteld indien ze
Nederlandse, Franse en Duitse
gemeenschap genoemd werden. Juist de Duitse gemeenschap zag in deze oplossing na
meer dan vijftig jaar toebehoring aan België een teken van
aanmoediging, wanneer al niet
tot gelijkstelling maar dan toch
tot gelijkwaardigheid.

Dit werd nu met één slag teniet
gedaan: de Duitse gemeenschap is veroordeeld in België
een gemeenschap tweede klas
te blijven. Het is zelfs voorzien
om de tegenwoordige status in
de Grondwet, nl. die van de
«Duitse kultuurgemeenschap»,
te herroepen.

Geheim
magistraal protokol
O p het ogenblik dat het land
meer dan gewoon overspoeld
wordt door fraudeberichten, en
dat de onafhankelijkheid en onkreukbaarheid
van
het
gerechtsapparaat
beproefd
wordt als een van de weinige
onmisbare pijlers van de demokratische rechtsstaat, moeten
we kennis nemen van een onthutsend politiek f e i t
Minister van Justitie (de liberaal) Vanderpoorten werd door
CVP-mandatarissen een geheim protokol voorgeschoteld
waarin staat dat de CVP als
partij 55 ten honderd van de benoemingen in de magistratuur
o p e i s t Z o onbeschaamd ver
reiken de aspiraties van de zogeheten kristendemokraten.
In het licht van recente processen waarbij CVP-mandatarissen op de beklaagdenbank
stonden doet deze aanmatiging
beklemmend aan. Vrouwe justitia blijkt ook al in aanmerking te
komen, voor een CVP-partijkaart!
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Bij 150

onrecht
sen om hun brood vechten, geplet tussen een zwakke overheid en het internationale kapitaalspel.
In een persmededeling lieten
het kamerlid en de senator er
niet de minste twijfel over bestaan dat hun arrondissement
niet de minste reden heeft om
te vieren:
«Als vo/fc^svertegenwoordigers
aanvaarden wij de uitnodiging
voor deze viering van 150 jaar
Vlaams onrecht niet Immers,
netjes «verpakt» in een internationaal kleedje, met Maurice
Béjart en mét sport- wil men er
Beigi vieren en bedekken wat
niet bestaat: Vlaams rechtmatig zelfbestuur en welzijn voor
onze streek.
Het arr Leuven alléén al telt
met zijn 412.000 mensen méér
inwoners dan het zelfstandige
Groot-Hertogdom Luxemburg,
maar blijft ekonomisch en sociaal verdrukt in het unitaire verfransend Brabants provinciebestek;
Het arr. Leuven heeft niets te
vieren: steeds was en is het
een «pendelrijk» met armere
mensen ten voordele van de
overrijke Brusselse agglomeratie.
Het arr Leuven viel tussen de
prijzen door, want het Hageland
is door de Europese Kommissie niet meer erkend «als te
ontwikkelen gebied», omdat het
— zoals het Pajottenland —
opgeteld wordt bij die overrijke
Brusselse agglomeratie binnen
de Brabantse provinciestruktuur».

Stap voor stap
De leden van de Volksuniefraktie in de Brabantse provincieraad bleven afwezig tijdens
het bezoek van de Koning aan
het
Provinciaal
Goevernementsgebouw
van
Brabant
Aanleiding van dit bezoek was
de viering van het 150-jarig bestaan van de unitaire Belgische
staat
In naam van zijn VU-kollega's
overhandigde bestendig afgevaardigde S. De Doncker een
brief aan de koning met de vele
redenen om niet aan de viering
deel te nemen.
« {_) Weliswaar kan
gesteld
worden dat op dit
ogenblik
voor de Vlamingen de toestand
in België zodanig
geëvolueerd
is dat aan de meeste grieven tegemoet werd gekomen. Daarbij
mag echter geenszins uit het
oog worden verloren dat gedurende het grootste
gedeelte
van het 150-jarig bestaan van
deze staat, de Vlamingen er op
een onaanvaardbare manier gediscrimineerd
werden en als
burgers van tweede rang behandeld.
Evenmin mag uit het oog verloren worden dat, zo vele scheve
toestanden werden
rechtgezet,
dit zelden of nooit is gebeurd in
een breed gebaar van rechtvaardigheid, maar slechts stap
voor stap en meestal met jarenlange strijd voor elk punt van
rechtsherstel.
(-) ledere persoon met het passend rechtsgevoel zou daarbij
begrip dienen op te brengen
voor het feit dat sommigen aan
Vlaamse zijde daarbij
soms
hun geduld verloren en, achteraf gezien, misstappen
begingen.
Maar het officiële België heeft,
helaas, tot op de dag van vandaag dit begrip nog niet kunnen
opbrengen en dit heeft blijkbaar o.m. tot gevolg gehad dat
België, als enig land in WestEuropa, er nog niet toe gekomen is de spons over het verleden te vegen en
amnestiemaatregelen te treffen».

Over een ballon...
In het provinciaal domein te
Opheyllssem loopt sinds 21

Weliswaar..., maar
juni een groots opgezette "Ontmoeting Jeugd
150' om de
150ste verjaardag van het ongeluksjaar te vieren.
Een typisch Belgisch weertje
zorgde er evenwel voor dat ook
deze plechtigheid niet van een
leien dakje verliep. Gasten waren prins Laurens en prinses
Astrid. Het programma voorzag
dat de jonge prins in een zwartgeel-rode ballon zou stappen
om een vlucht over het feestterrein te maken.
Een felle wind zorgde er evenwel voor dat ook deze Belgische ballon niet opging.

En 1500 werklozen
Tijdens de nacht voor de openingsplechtigheid hebben V U militanten van het arr. Leuven,
aangevoerd door kamerlid W.
Kuijpers en senator R. Vandezande, de trikolore bewegwijzering afgehaakt en symbolisch
verhangen 'richting
Tienen richting
Hagelend:
Hierdoor wilden zij o.m. protesteren tegen het hele 150 jaar
België-spel dat meer dan één
miljard zal kosten, terwijl ondertussen 1500 Sylvania-men-

Tijdens de viering te Antwerpen is dit verzet nog maar eens
duidelijk gebleken. De koning
werd zelfs genoopt zijn programma te onderbreken en onverrichterzake naar Brussel terug te keren.
De koning is weliswaar de
schietschijf niet waarop de
Vlaamse beweging haar energie moet richten, maar alles bij
mekaar konden we zaterdagavond bij het bericht over de
zoveelste sisser van een viering best glimlachend nagenieten.

Ongeluksjaar 1830
In de Antwerpse gemeenteraad
heeft dit alles uiteraard voor de
nodige deining gezorgd. Vooral
PW-raadstid F. Grootjans liet
zich daarbij niet onbetuigd, en
gewaagde zelfs van het gelaat
van het fascisme.
Volksunie-woordvoerder
H
Schiltz stelde duidelijk dat de
revolutie van 1830 een ramp
betekende voor de Vlaamse gemeenschap. Het is dan ook te
begrijpen dat er mensen zijn
die dat vandaag nog niet vergeten zijn en het 150-jari^bestaan
van België geen reden vinden
om te feesten. De gewezen
voorzitter kantte zich tegen geweld, maar achtte het geenszins verboden aan de koning te
laten merken dat men hem niet
mag. Hij herinnerde daarbij aan
de akties tegen Leopold II en
recenter aan de periode na de
terugkeer van Leopold III. Tot
slot wees hij op de slecht geïnspireerde entourage van de
vorst, die hem aanpraatte een
bendeleider uit de Voerstreek
te ontvangen.

Twee maten?
Inzake de zeven aangehouden
betogers doen er momenteel
de meeste geruchten de ronde.
Voor sommigen is er zelfs
sprake van mogelijk een assisenzaak. Wanneer we evenwel
even terugdenken aan de vervolging van de heren Snoeck,
Happart en andere frankofone
herrieschoppers in de Voerstreek, dan kunnen we enkel
besluiten dat het wel niet zo'n
vaart zal lopen. Of zijn er in ons
gerecht toch twee maten en
twee gewichten?
Tot slot, tijdens een koncert in
de katedraal van Doornik n.&v.
diezelfde verjaardag, is België
er al even povertjes uitgekomen. Het symfonisch orkest
van de 'Garde Républicaine de
PariS' besloot de avond met de
uitvoering van de Marseillaise
van Berlioz. Hierbij maakte een
waar Belgisch patriottisch gevoel zich meester over de aanwezigen.
Rechtstaand,
een
warm applaus, _ aan de uitvoering van de braban^onne is
men niet meer toegekomen.

VLAAMSE SCHOOL TE KOMEN

De wet wordt
Het politieke leven vertoonde
de jongste weken een
onontwarbaar kluwen van
uitspraken, interviews,
persmededelingenBeslissingen werden afgezwakt,
verkracht. Elke minister wilde
blijkbaar nog eventjes de
eerste bladzijde van kranten en
weekbladen halen, alvorens de
regeringsboot zou kapseizen.
Het werd zelfs de eerste
minister al te bar. In een
schrijven aan zijn 35
excellenties verklaarde hij
onomwonden dat zij zich bij de
genomen beslissingen moeten
neerleggen en zich van latere
kritiek moeten onthouden: 'Een
minister die dit niet wenst te
doen, moet zijn ontslag
aanbieden:
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toegepast Niaar

Staatssekretaris
A.
Bertouille
moet deze brief juist gelezen en
naast zich neergelegd hebben,
wanneer hij een Interview toestond aan het dagblad «De Standaard: Daarin verklaart hij, zwart
op wit: 'De Vlamingen moeten
weten dat zij Komen nooit meer
kunnen vervlaamsen:
Na een
neen aan een Vlaamse school in
Komen, vervolgt hij: 'Indien de
Vlaamse ouders die er een Vlaamse school eisen, bestonden en bovendien zo'n school uit eigen beweging opeisten, dan zou ik de
eerste zijn om ja te zeggen. (J Komen behoort
definitief
tot de
Franstalige gemeenschap en zo
voelen de inwoners het aan.'
Sedert de publikatie van deze
tekst zijn reeds een paar dagen
verlopen en van de eerste minister
hebben w e niets gehoord. Ber-

touille blijkt nog steeds lid te zijn
van de regering Martens III.
Nochtans is de uitspraak van de
gewezen gemeentesekretaris van
Komen flagrant in tegenspraak
met de bindende beloften van de
eerste minister en de ministers
van Onderwijs tijdens de vorige
regering.
Naast deze uitspraak, doen er zich
nog andere bevreemdende zaken
voor in het dossier van het Nederlandstalig onderwijs in Komen. Ondanks het advies van de Raad van
State en ondanks het koninklijk
besluit van 28 november 1979, liggen alle aanvragen van de Vlaamse Komenaars te rotten op het gemeentehuis. De aanvragers hebben zelfs geen melding van ontvangst in de bus gevonden, nochtans een wettelijke verplichting.
Minister Mathot blijkt, aldus zijn

^''M'-W

wanneer?

verklaringen in de kamerkommissie van Nationale Opvoeding,
evenmin van iets te weten.
Het herhaaldelijk aandringen van
de senatoren M. Capoen en G. De
Rouck heeft vooralsnog geen
klaar antwoord opgeleverd. Verder dan algemeenheden in de zin
van 'de wet zal toegepast worden...' brengt de eerste minister
het niet
Zopas heeft ook kamerlid W. Kuijpers een parlementaire vraag gericht aan de ministers van Nationale Opvoeding. Afwachten of er nu
wat meer klaarheid zal komen.
Het heeft eigenlijk weinig zin om
aan de vele juridische spitsvondigheden veel woorden te verslijten.
D e Vlaamse ouders te Komen
hebben niet enkel het wettelijk,

maar daarenboven het moreel
recht volkomen op hun hand.
Voor de eerste maal sedert de
wet van 1963 dat Vlaamse ouders
beroep doen op de faciliteiten die
hen wettelijk gewaarborgd zijn in
een
Franstalige
faciliteitengemeente, wordt dit beroep langs
alle kanten geremd, bemoeilijkt en
zelfs eenvoudig opzij gezet!
Destijds heeft Leburton In een
handomdraai, zonder zich om de
letter van een wet te bekommeren, de situatie van het Franstalig
onderwijs in Voeren geregeld.
Punten en komma's waren helemaal van geen tel bij de inrichting
van Franstalig onderwijs In Linkebeek.
Maar een billijke els van Vlaamse
ouders, temidden van onbeschrijfelijke intimidatie en zelfs broodroof, dat kan niet door de beugel!
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Een bedevaart in het teken van de jeugd
De IJzerbedevaart 1980 heeft
een heel eigen betekenis De tema's WO jaar Vlaamse studentenbeweging en 150 Jaar Vlaamse beweging zijn in de eerste
plaats naar de toekomst gericht
Het motto Jeugd naar zelfstandigheid wil dat duidelijk onderstrepen.
Op beslissende ogenblikken van
de heropstanding van ons volk
hebben jonge mensen een doorslaggevende rol gespeeld, een
onuitwisbaar merkteken op onze
ontvoogding gedrukt
Welk volk heeft zoveel te danken
aan een twintigjarige als A l brecht Rodenbach'' Waar elders
IS een studentenbeweging gedurende tientallen jaren de motor
geweest van de ontvoogding?
Was de hele Frontbeweging niet
een beweging gedragen en geleid door jonge mensen, die er
hun leven voor over hadden?
Dankbaarheid voor deze jeugd in
het verleden; maar evenzeer gericht op een jeugd die in een
Vlaanderen dat naar zelfstandigheid groeit, een onvervangbare
rol zal moeten spelen. Deze bedevaart wil een mijlpaal zijn op
de weg van een hernieuwde inzet
van de jeugd
De woorden kunnen verschillen,
elke terminologie draagt de
stempel van haar tijd. Men moet
niet verbaasd staan dat een deel
van de Vlaamse jeugd, verstoken
van de band met het verleden,
onwennig staat tegenover het
woordgebruik van Rodenbach,

de studentenbeweging
frontbeweging.

en

de

Maar zijn hun inspanningen voor
milieubehoud, buurtwerk, menselijker arbeidsvoorwaarden, hun
zorg voor de minstbedeelden, de
gehandicapten, hun strijd tegen
jeugdwerkloosheid,
hun
bezorgdheid over mogelijke nadelige gevolgen van kernenergie,
hun gevoeligheid voor wereldvrede en rechtvaardigheid tegenover derde-wereldlanden, niet

Programma
De 53e IJzerbedevaart begint
om 8 u 30 met het koperensemble Kreato uit Halle Daarna treden jeugdmuziekkapellen op en
om 11 u begint de euchanstievienng Vervolgens tsegint het eerste deel dat in het teken staat van
100 jaar Vlaamse studententieweging met vooral de evokatie
100 jaar Blauw/voetene, de oproep tot de jeugd, het Dodenappel en de bloemenhulde
Het tweede gedeelte staat in het
teken van 150 jaar Vlaamse t)eweging, waar vooral aandacht
wordt gevraagd voor de toespraak van komiteevoorzitter J
Coene de apoteose en de eed
van trouw door Cynel Van Hove

een eigentijdse vertaling van dezelfde echte inzet voor hun volk?
Voor een volk dat geen arm
Vlaanderen meer is, en duidelijker dan vroeger, ook een rol in de
wereld kan en wil spelen?
Het Vlaamse volk heeft herhaaldelijk pogingen tot staatshervorming doen mislukken. Nu wordt
weer een gebrekkig voorstel
aangeboden. Vlaanderen moet in
de eerstkomende jaren een echt
en volwaardig zelfbestuur veroveren. Dan is het van levensbelang dat de onverbrekelijke band
tussen oudstrijders van beide
wereldoorlogen, over diegenen
die de Vlaamse strijd streden gedurende tientallen jaren, en de
jeugd van vandaag, duidelijker
dan ooit beklemtoond w o r d t
Onze tegenstrevers moeten zien
dat, krachtiger en vastberadener
dan ooit, eenzelfde strijd wordt
voortgestreden. Een strijd van
een volwassen en zelfstandig
wordend volk, dat de lessen van
het verleden niet vergeten is, dat
ook in zijn hoofdstad Brussel zijn
volwaardige plaats wil innemen,
en dat volop in de wereld van
vandaag wil staan.
Een massale aanwezigheid op de
IJzerbedevaart 1980, eendrachtig, als één volk, is van het grootste belang voor de toekomst!
De aanwezigheid van elk van ons
te Diksmuide bouwt de zekerheid dat men het zal horen en
zien in heel Vlaanderen, in de
Wetstraat en elders te Brussel, in
de hele wereld!

Heb je aan alles gedacht?
Al kennis gemaakt met de KB-\kkantieservice?
Voor velen staat de vakantie voor de deur In de drukte van de voorbereidingen kan het gebeuren dat je 'n paar allernoodzakelijkste dingen
vergeet Loop daarom even binnen bij de Kredietbank
Heb ie nog voldoende eurocheques in voorraad "^
Daarmee kan je m 39 landen van Europa en het Middellandse-Zeegebied
bij de banken geld afhalen En bij handelaars en hoteliers in 12 landen
kan je er gewoon mee betalen
Genoeg vreemde munt op zak voor ie eerste betalingen ">
Ook voor de landen van doortocht' Bij de KB vmd je ze meestal goedkoper dan ter plaatse
Misschien heb ie ook reischeques nodig"^
Voor jonge mensen die nog geen eurocheques hebben, zijn ze het
ideale betaalmiddel En voor iedereen die buiten Europa reist
Wil ie volkomen zorgeloos reizen "^
Neem een reisverzekering'
Er zijn tal van formules waaruit je kunt kiezen
VAB-Europech VTB-Europech- Plus
VTB-Europech Plus/Plus

of GESA-Reisbijstand Deze formules kosten veel mmder dan je denkt en
ze sparen je zoveel zorgen Bij ongeval, ziekte of wagenpech komt men
je snel en efficient uit de nood helpen of waarborgt men je een volledige
of gedeeltelijke vergoeding
Al gehoord van Eurocard "^
Het IS een internationale betaalkaart, speciaal
geschikt voor wie geregeld reist
Je kunt er al je uitgaven mee

betalen in hotels, restaurants en
winkels in binnen- en buitenland
Maandelijks ontvang je een staat van je uitgaven en je rekening wordt gedebiteerd zonder kosten
i»j>ifi»i.]iirr iHiM, .1. Kmarnifmtm,
Maak méér van ie vakantie
EUROCHEQUES
Een bezoek aan de KB vóór je vertrekt kan je vakantie zoveel zorREISCHEQUES
gelozer en prettiger maken Je
krijgt er alle inlichtingen over de
VREEMDE
MUNTEN
KB-Vakantieservice en veel prakREIS
VERZEKERING
tische tips over de meeste toeristische landen

EUROCARD

DE BANK
WAAR JE MEER AAN HEBT.

KREDIETBANK
KBZ2B 26ieNUNTAS
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Coppieters brengt
amnestiezaak in Europees parlement
BelgiSs verjoardagsgesclienk

Wij in Europa

STRAATSBURG — Op de Schelde, zowat ter hoogte van Antwerpen,
vuurde een dappere musketier ooit een kanonicogel af, recht in de
soepketel van een Engels schip. Naar zijn heldendaad ging dit treffen
de geschiedenis in onder de naam «De Marmietenoorlog>. Men wist
toen nog niet dat het officiële België ooit zijn 150-jarig bestaan zou
belachelijk maken door een karnavalvloot over onze rivieren te laten
dobberen. De Armada Belgica heeft in ieder geval een ferme kanonbal in zijn soepketel gekregen met de vlijmscherpe resolutie van
Maurits Coppieters in het Europees halfrond over het uitblijven van
amnestie in België, vijfendertig jaar na de Tweede Wereldoorlog.
De hele resolutie zet België zodanig in zijn blootje dat
zelfs geen enkel vijgeblad bereid kan gevonden worden 's lands schamelheid te bedekken. Wij zien ons verplicht u de volledige tekst mee
te delen.

het niet toekennen van ooHogsschade
en het inhouden van de hun toegekende vergoedingen aan gedekoreerde
oudstrijders van de Eerste Werekloorhg.
Overwegende dat de diensten van het
Belgisch Sekwester de schadevergoedingen aan veroordeekien zelfs na hun
dood doorrekenen aan de erfgenamen, zodat de sociale gevolgen van de
Belgische repressie en epuratie zelfs
doorwerken op de kinderen en de
kleinkinderen die helemaal vreemd waren aan het ooHogsgebeuren.

Perskonferentie
CoppietersSimeoni

syndikale en patronale wereki, van de
kulturele verenigingen; rektoren van
universiteiten; van erer^tor
Brugover het uitblijven van aninestie in
mans vem het Europakollege van BrugBelgië voor politieke misdrijven,
ge; van een reeks kunstenaars zoals
gepleegd tijdens de Tweede WeAlbert WesteHinck, Hugo Qaus, Felix
reldoorlog, door Maurits CoppieDe Boeck, André Demedts, Maurice
ters ingediend.
Ondanks het verbod van de
Gilliams, Hubert Lampo, Fhr Reefers
en (Serard Walsctiap.
voorzitster en het Bureau van het
Het Europees Parlement
Stellende dat het verlenen van amnes- Europese Parlement, heeft M.
Coppieters op donderdag 19 juni
tie niet synoniem is van 'gelijk geven
Overwegende dat de rechtsgeldigheid
aan wie ongelijk had', maar wel funda- om 13 u. precies, dr. Simeoni,
van de Belgische t>esluitwetgeving, gevoorzitter van de U.P.C. (Corsimenteel een daad is met een diep huOverwegende dat de Belgische betroffen door de naar Londen uitgewemanitair karakter, waarop de Europese kaanse nationalisten), verwelsluitwet van 17 december 1942 niet
ken Belgische regering tijdens de pekomd op het voorplein van het
enkel de kwaadwillige samenwerking
Overwegende dat België de enige lid- Gemeenschap zich terecht bij herhariode 1942 tot 1944. bij herhaling werd
ling beroept ten aarvaen van het wemet de vijand strafbaar stelde (zoals
Parlementsgebouw en hem russtaat is van de Europese Gemeenbetwist en op zijn minst zeer ernstig in
reklgebeuren.
artikel 11Sbis van het Belgisch Straf- schap die, vijfendertig jaar na de oortig binnengeleid doorheen een
vraag werd gesteld door eminente juwetboek bepaalde), maar dat het
hgsgebeurtenissen, nog steeds geen
risten. Immers, de Belgische besluitOverwegende dat de lidstaten van de haag van veiligheidsdiensten.
voortaan voldoende was als deze saamnestie heeft afgekondigd en, bij ontwetgeving in Londen heeft vooreerst
Europese (Gemeenschap, over de oorNa een lunch in het restaurant
menwerking 'wetens* geschiedde.
stentenis hiervan, niet eens maatregede vroegere bestaande wetgeving met
hgsgruwelen tieen, gelukkig reeds gegreep
de perskonferentie toch
Overwegende
dat
de
Belgische
belen
heeft
genomen
om
de
asociale
geterugwerkende kracht ten zeerste verruime tijd de weg /Tebfaen gevonden
sluitwet van 6 mei 1944 onder meer
plaats in de voorziene zaal, evenvolgen van de repressie en de epuratie
scherpt, wat strijdig is met het algevan de vredelievende samenwerking
bepaakie dat aan veroordeekien hun
ongedaan te maken
meen erkend rechtsbeginsel van de
als enig altematief voor de vroegere wel zonder de gebruikelijke tolpolitieke rechten en een groot aantal
niet-retro-aktiviteit Zo verruimde de
vijandige onderlinge opstelling en dat
Kennis genomen het}bende van de onkendiensten, voor wel veertig
^burgerlijke
rechten
zouden
ontnomen
zogeheten Belgische repressiewetgehet toekennen van amnestie deze
langs gepublkxerde lijst van tweetionhoofdzakelijk franstalige journaworden, zijnde het artikel 123sexties
ving de strafbare feiten, verzwaarde
groeiende samenwerking naar een zinctert/ Vlaamse prominenten, verenigd
listen.
van het Belgisch Strafwetboek, door
de straffen, voerde de doodstraf in
volle menselijke gemeenschap van de
in het amnestiespoedkomitee Aretz
De zeer hoogstaande persde wetgever in 1961 gewijzigd nadat
voor bepaakie politieke misdrijven,
lidstaten
enkel
kan
t)evorderen.
(genoemd naar de edelmoedige meeen klacht tegen de Belgische staat
konferentie, die meer dan een uur
zelfs zonder kwaad opzet gepleegd,
vrouw Aretz, van joodse afkomst
— Betreurt dat België de enige Montvankelijk was verklaard door het
voerde nieuwe misdnjven in. ging over
duurde, verliep zonder incidenslachtoffer van een koncentratiekamp
staat van de Europese Gemeensctiap
Europees Hof voor de Rechten van de
tof verbeurdverklaring van goederen
en voorvechtster van amnestie in Bel- IS die tot op heden nagelaten heeft het ten.
Mens
te
Straatsburg.
via eis tot schadevergoeding aan de
gië), als een in de reeks van hemderden humanitair get>aar van amnestie te
Helaas blonken de nationalisVaststellende dat naast de 53.005 verstaat verklaarde een aantal burgeramnestie-initiatieven in België.
stellen ten aanzien van feiten gepleegd tische en regionalistische parleoordelingen
wegens
incivisme
uitgerechten vervallen verbood de uitoefetijdens de Tweede Werekkx>riog.
mentsleden (die, zoals geweten,
sproken, er 43.093 personen op de lijs- Vaststellende dat bovenvermekl 'amning van bepaalde beroepsaktiviteiten
ten van de knjsauditeur werden ingetot grote frakties zijn toegetrenestiespoedkomitee Aretz* de namen
die zelfs de burgerlijke dood voor ge— Verzoekt de Kommissie en de
schreven, van wie er 20.652 na verhaal tjevat van leidinggevende figuren uit
volg hadden. Bovendien werden de
den) uit door hun afwezigheid.
Flaad
stappen
te
ondernemen
txj
de
werden gehandhaafd maar dat voor
de politieke, sociale, ekonomisctie, we- Belgische regering opdat ook in deze
Belgische besluitwetten enkel afgeNiet fraai!
alle 43.093 gevallen deze inschrijving,
tenschappelijke en kulturele wereld,
kondigd via gedropte strooibiljetten en
Alleen de Nederlandse sociaongeacht de niet-handhaving, altijd tiet zoals de zes oudministers De Saeger, lidstaat van de Gemeenschap amnesde klandestiene Londense radiozentie zou verleend worden.
verlies van politieke rechten meelist van Minnen kwam zijn symBertrand, (Dusters, De Paepe, Van Meder waarvan het beluisteren strafbaar
— Verzoekt zijn voorzitter deze resobracht naast tiet verlies van een lange
patie betuigen.
chelen, Verlackt-, voorts zesentwintig
was gesteld. Dientengevolge konden
lutie te doen toekomen bij de Kommisreeks tKirgerrechten en zelfs de uitslui- oud-volksvertegenwoordigers; veertig
de rechtsonderhorigen bezwaarlijk geJaak Vandemeulebroucke
sie,
de
Raad
en
de
Belgische
regering.
ting
van
allerlei
sociale
voorzieningen.
burgemeesters: voorzitters van de
acht worden de draagwijdte zowel als
Ontwerp-resolutie

de strafbaarheid van de retro-aktieve
wetgeving te kennen.
Overwegende dat de Belgische besluitwet van 3 augustus 1943 aanleiding gaf tot tiet herleiden van politieke
misdrijven tot misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de staat en dat
het eenvoudig lidmaatschap van een
organizatie, die volgens de wet de
doelstellingen van de vijand had gediend, reeds als een dergelijk misdnjf
werd aangezien.

Geen Amerikaans monopoKum
De konferentie van de sterkste westerse industrjestraten
te Venetië werd gekenmerkt
door de spanning, die momenteel nog steeds heerst
tussen Amerika eensdeels en
zijn westerse bondgenoten
anderdeels. Wel wordt beweerd dat na gesprekken de
hemel is opgeklaard, een bewering die echter ^oor velen
met een flinke greep zout
wordt genomen. We weten
dat de spanningen zijn ontstaan omdat Washington de
westerse werield de jongste
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maanden voor voldongen feiten heeft gesteld. We herinneren slechts aan de boycot van
de Olympische Spelen te'
Moskou, de geschillen met
Iran en de daaruit voortvloeiende «ets» van Carter, tot
West-Europa en Japan, eveneens de weg op te gaan van
de ekonomische sancties.
Kennelijk is dat de westerse leiders in het verkeerde keelgat geschoten, waarbij het Russisch
leedvermaak maar al te begrijpelijk is. Het Kremlin heeft c a . In zijn
politiek al jaren ingeschreven, de

tegenstellingen tussen de Verenigde Staten en de EG prioriteit
te verlenen. Het Is goddank nog
niet zo ver gekomen dat men van
een kloof kan spreken.
Dit belet niet dat de Westeuropese mogendheden stilaan maar zeker hun eigen gangetje gaan. President Giscard laat geen enkele
gelegenheid voorbij gaan om op
zijn soiorels naar Warschau te wijzen waar hij gesprekken had met
Brezjnev in hoogstelgen persoon.
Al zegt men het niet zo koud, maar
In Franse regeringskringen wordt
de terugtrekking van een Sovjetdlvisle en een honderdtal tanks uit
Afghanistan in verband gebracht

met
Giscards
Warschaureis...
Het ongeluk wil dat zowel Carter
als Giscard straks voor hun al dan
niet herverkiezing staan en dat ze
van tegenstrijdige nriotleven uitgaan: Carter moet de antibolsjevlek uitbeelden en Giscard moet
met dezelfde bolsjeviek praten om
der wille van de lieve vrede.
Het Is in de gegeven omstandigheden niet te verwachten dat Bondskanselier Helmut Schmidt aan zijn
reis naar Moskou zou verzaken.
Aan de konfererttie te Venetië is
een autoritaire brief van Carter
aan Schmidt voorafgegaan, waarop de kanselier een ijskoude brief
terugschreef. Dat na een gesprek

tussen Carter en Schmidt weer alles koek en el zou zijn, aWus de
«Frankfurter», zullen slechts heel
kleine kinderen geloven. Schmidts
houding zou beïnvloed geweest
zijn d<X)r partijleider Brandt, die
van mening Is dat het Westen, althans West-Europa geen «politiek
van de bestraffing» tegenover
Moskou moet aannemen. Schmidt
moet zijn gastheer duidelijk maken
dat het Westen ah.w. verplicht is
de Russische Inval In Afghanistan
te veroordelen. De vraag Is trouwens, of de Sovjets voor een
eventuele terugtrekking van hun
troepen uit Afghanistan een prijs
van het Westen zal vragen.
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Een uitgave
van de
Vlaams-nationale
Studiedienst

Staatshervorming is definitief!
Terwijl de begrotingen stilaan verder hun gangetje gaan, hebben Itamer en senaat ool( nu het «serieuze» werk aangepakt De senaat is
reeds in openbare vergadering toe aan een eerste reeks van grondwetsartikelen, die verband houden met de biezondere wet op de
staatshervorming. De overige artikelen hangen nog in de kommissie,
terwijl ook de wetsontwerpen op de staatshervorming daar op het
menu staan. Dat alles moet dan nog overgaan in openbare vergadering en versast worden naar de kamer, waar de kommissie voor de
staatshervorming er reeds een paar vergaderingen heeft opzitten.
Naast de staatshervorming Is er
dan nog de begrotingswet die in
de kamerkommissie van Financiën
doorgemaakt wordt en die op haar
beurt nog dezelfde langdurige procedure moet doorlopen.
Heel dat scenario moet nog voor
het parlementair reces achter de
rug zijn. In nauwelijks zes weken,
zodat weldra dag na dag, van
maandagochtend tot zaterdagavond, zal moeten vergaderd worden.
De Volksunle-kamerfraktle heeft
reeds verzet aangetekend tegen

deze 'Ongelooflijke en ondemokratische haast; waarmede de regering en de meerderheid de
staatshervorming snel-snel willen
afhaspelen. Nog ergerlijker Is de
onverschilligheid waarmede de
meerderheidspartijen aanstaren
tegen deze fundamentele hervorming van de staat Ditmaal gaat
het immers niet zomaar om een
voorlopige of omkeerbare faze,
maar om een definitief stelsel. Bij
de aanvang van de bespreking In
de kamerkommissie voor de
staatshervorming en op de eerste

vergadering van deze kommissie
was geen enkele voorzitter van de
meerderheidspartijen, noch enige
vooraanstaande figuur van een
van deze partijen aanwezig. En
toch maken mensen als L Tindemans, A. Cools, P. Van den Boeynantsen andere J. Go/deel uit van
deze kommissie.
Nu reeds laat zich voorspellen dat
ook deze grondwetsherziening
dezelfde ziekten zal vertonen als
het meesterwerk van Eyskens en
Tindemans In 1971. F Van der Eist
verwoordde dit als volgt tijdens
het senaatsdebat: «/Wen moet niet
vrezen te ver te gaan; men moet
eerder vrezen niet ver genoeg te
gaan. Terzake ontbreekt het de
meerderheid aan durf: De verstrengeling tussen het nationale
en het regionale is al te groot de
macht van de deelregeringen al te
klein en de financiële autonomie
een fopspeen... deze staatshervor-

Rijkswacht,
uw vriend
Bij de bespreking van de begroting van de rijkswacht stelde kamerlid £ Vansteenkiste
dat heel wat burgers zich terecht vragen beginnen te stellen over de rijkswacht Om de
orde te handhaven moet het
rijkswachtkorps immers volledig integer zijn en dat lijkt niet
langer het geval.
Volgens Vansteenkiste is het
duidelijk dat *politici zich veel
te veel bezighouden met benoemingen en bevorderingen
binnen het korps, wat al meerdere malen problemen heeft
geschapen. Wat meer aandacht
voor de algemene werking van
de rijkswacht vanuit de politieke wereld zou nuttiger zijn:
Even betreurenswaardig hierbij
Is dat de bevoegde kamerkommissie niet in het minst over de
jongste onverkwikkelijke aangelegenheden werd ingelicht

Berucht
Tijdens zijn tussenkomst over
de begroting van Binnenlandse
Zaken ging senator W.Jorissen
geen enkel probleem uit de
weg. Ook niet de betaling van
de verkiezingscampagne. In navolging van de Skandinavische
landen en Duitsland pleitte hij
voor een financiering door de
staat en een kontrole op de maximaal vastgestelde uitgaven.
Inzake het stemmen bij volmacht stelde de senator dat
deze etterbuil liefst zo snel mogelijk weggesneden wordt Zelf
diende hij een wetsvoorstel in
om een eind te maken aan deze
stemmenzwendel.
lot slot schuwde hij er zich niet
voor minister Moureaux te wijzen op zijn beruchtheid in
Vlaanderen, al vóór de aanvang
van zijn politieke loopbaan: -U
zult begrijpen dat Vlaanderen
niet overstroomt van geestdrift
bij uw komst op Binnenlandse
Zaken.'
Senator W. Jorissen onthulde
nog maar eens het klassieke
stukje toneel dat met de verdeling van het Gemeentefonds
wordt opgevoerd.
Bij de herziening van deze verdeling in 1976 nam men van
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ming is een «organizatie van konflikten». Voegen we daarbij nog de
kip-kap-behandeling van de globale staatshervorming — een schijfje in de kamer, een schijfje In de
senaat een schijfje in openbare
vergadering — en elke globale visie gaat reddeloos vedoren.
Eerste konfrontatie
Tijdens de voorbije dagen hebtsen
de Vlaamse meerderheidspartijen
reeds de gelegenheid gehad hun
verantwoordelijkheid op te nemen
naar aanleiding van de behandeling van nieuwe voorlopige kredieten voor het Brussels gewest
Reeds bij een paar vorige gelegenheden hadden CVP, P W en
SP ermede gedreigd geen kredieten voor Brussel meer goed te
keuren. Hieraan koppelen zij twee
voorwaarden: de uitwerking van
een financieel saneringsplan voor

naar de gemeenschappen, zodat het nuttiger gebruikt kan
worden.

Verjaarde rechten?

WETSTRAAT
Brussel 10 procent af, dat aldus
na verloop van jaren van 20 op
10 procent zou terugvallen. Die
10 procent ging richting Wallonië, terwijl Vlaanderen ongeveer konstant op 51 procent
bleef.
Tot zover de teorie. In feite
kreeg Brussel-stad evenwel
van meetaf aan een extra van 4
procent op het totaal van het
Gemeentefonds. Alles moet
dus afgewogen worden tegen
een totaal van 104 procent en
niet van 100 procent Vlaanderen valt dus terug op 51 procent ten aanzien van 104 procent
Daarbij is het niet gebleven. De
andere Brusselse gemeenten
zijn eveneens eisen gaan stellen en In deze begroting lezen
we dat 300 miljoen extra zal uitgekeerd worden aan Brussel.

Waalse expansie
De senaat behandelde de begroting van Ekonomische Zaken. Daarbij stelde senator C.
Van Eisen een vrij lange reeks
vragen aan de bevoegde minister. Aldus wat betreft de bevoegdheidsverdeling tussen de
nationale regering en de gewestregeringen. Ook inzake het
statuut van het bedrijfsrevisoraat, de nucleaire afval, het
energiedebat.

Interessant waren alleszins zijn
gegevens betreffende de toepassing van de wetgeving op
de ekonomische expansie. Wat
betreft het beroep op de staatswaarborg was dat op 30 september jl. voor Vlaanderen 9
procent, voor Wallonië 71 procent en voor Brussel 20 procent Het totaal van de door de
staat gewaarborgde kredieten
beliep voor Vlaanderen 41 procent, voor Wallonië 55 procent
en voor Brussel 4 procent

Waar besparen?
In een tweede tussenkomst behandelde kamerlid J. Valkeniers de besparingsmaatregelen die het Nationaal Werk voor
Kinderwelzijn treffen op het
vlak van de persoonsgebonden
materies. Het is, aldus J. Valkeniers, duidelijk dat het budget
van het NWK voor de persoonsgebonden materies dringend moet verhoogd worden,
zoniet worden nog meer kinderverzorgsters werkloos en gaat
de pedagogische rol van de
kribben verloren. Ook het subsidiëringsstelsel moet gewijzigd worden en aangepast aan
de behoeften. Tot slot zou men
het nationaal budget van het
NWK — dat een overschot vertoont — kunnen overhevelen

Ongeveer
14.300 personen
werden ten gevolge van de repressie- en epuratiemaatregelen uitgesloten van het recht op
herstel van de oorlogsschade
aan privé-goederen. Onlangs
•diende J. Somers een wetsvoorstel in om het recht op oorlogsschade uit te breiden.
Onrustwekkende
berichten
doen evenwel de ronde dat
men overweegt die meer dan
14.000 dossiers te vernietigen
omwille van verjaringsbepalingen. Dat zou de uitvoering van
het wetsvoorstel van J. Somers
onmogelijk maken.
Hetzelfde kamerlid informeerde dan ook bij de minister van
Openbare Werken naar de
juistheid van deze berichten. In
zijn antwoord ontkende de bevoegde minister evenwel iedere vernietiging.

Een Vlaams
Lekkerkerk?
In de Kamer stond de begroting
van Volksgezondheid op de
agenda. Volksvertegenwoordiger J. Caudron behandelde
hierbij drie grote tema's. Vooreerst de vele verkeerde leefgewoonten van de doorsnee burger, met alle nadelige gevolgen
voor de volksgezondheid en de
nefaste invloed op de staatsuitgaven.
In een tweede deel bleef het kamerlid stilstaan bij de soms
krankzinnige toestanden die
zich in ons land op het vlak van
het leefmilieu voordoen, ten gevolge van een totaal gebrek
aan koördinatie. Of moeten ook
wij eerst gekonfronteerd worden met een ramp zoals Lekkerkerk bij onze noorderburen?
Even verwaarloosd is het gezinsbeleid, dat op een meer dan
stiefmoederlijke wijze door het
ministerie van Volksgezondheid behandeld wordt In dat
verband kloeg J. Caudron
krachtig het schandaal aan dat
er nog steeds pensioenen van
300.000 fr. per maand uitgekeerd worden.

Brussel en een stopzetting van de
onwettige praktijken van de Brusselse agglomeratie. Deze dreiging
wordt reeds twee jaar geuit., maar
van de voorwaarden Is er nog niet
één vervuld.
Niet zonder heel wat herrie gingen
ook ditmaal de Vlaamse nneerderheidspartljen door de knieën. En
daarvoor bleken alle middelen
goed: het kommissieverslag over
de nieuwe voorloopige kredieten
werd te laat Ingediend, zodat de
kamerleden het zelfs niet konden
doornemen, en aan algemeen
voorzitter V Anciaux werd bij de
artlkelsgewijze behandeling het
woord geweigerd door voorzitterboswachter J. Defraigne.
Een eerste konfrontatie en de
Vlaamse meerderheidspartijen geven reeds forfait Dat voorspelt
weinig goeds voor de definitieve
staatshervorming en de frigo van
de Brusselse Vlamingen.

Zonder visie
Biezonder aktief tijdens het debat was kamerlid J. Valkeniers.
Zeer gedetailleerd, bladzijde na
bladzijde, ontleedde hij de ingediende begroting. Zijn besluit
liet weinig twijfels: 'Een opeenhoping van beleidsfouten en
verkeerde opties, een begroting die getuigt van een werkelijk gebrek aan beleidsvisie.'
Slechts een van de talrijke
voorbeelden. Bij de invoering
van de 38-urenweek in de verpleeginstellingen kregen de direkties een rondschrijven vanwege het departement van
Volksgezondheid, waarbij door
deze maatregel nieuw personeel zou kunnen aangeworven
worden, gezien de betere arbeidsverdeling. Enige maanden
later een nieuw rondschrijven
van hetzelfde departement
waarbij ledere uitbreiding van
het personeelskader geweigerd wordt
Gevolg: de 38-urenweek heeft
in de verpleeginstellingen geen
enkel nuttig gevolg gehad, tenzij twee halve dagen extra vakantie voor het verplegend personeel. De uitgaven bleven
identiek en de werkverschaffing ongewijzigd.

Binnen
redelijke termijn
Onder de regering-Tindemans
II werd een ministerieel komitee opgericht om te zoeken
naar een oplossing voor de sociale en humane gevolgen van
de repressie. De voorstellen
konden wegens het ontslag van
de regering niet tijdig bij het
parlement aanhangig gemaakt
worden.
Sindsdien niets dan stilte. Tijdens het regeringsdebat peilde
senator O. Van Ooteghem naar
de ondernemingslust van de regering op dit vlak. De eerste minister weigerde de vraag te beantwoorden.
Dan maar via een mondelinge
vraag. Het antwoord voorspelt
evenwel weinig goeds: het onderzoek wordt verder gezet en
binnen redelijke termijn.
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Vol energie bouwen aan
samenleving van morgen
Energiebeleid kan niet afgedaan worden
als een zuiver technische of een zuiver
ekonomische aangelegenheid, maar vergt
een maatschappelijke keuze.
é
Overal in de wereld ontstaan steeds grote-^j;^
re reserves tegen een verdere ongeremde
ontwikkeling van de kernenergie, voornameiijk wegens de onbekende gevaren v o o r g ^ J ^
het milieu en voor de gezondheid en om- ' ^ ^ ^ ^
wille van de verspreiding van k e r n w a p e n s . | | ' * "
Wenst men deze mogelijke gevaren niet t ^
aanvaarden, dan moet een andere keuze ^
gemaakt worden. Bijgaande Volksunie-nota|
schetst hieromtrent een mogelijk scenario,|
,dat het voorwerp zal uitmaken van studie
len diskussie binnen de partij om aldus uit
jte groeien tot een degelijk en konkreet
ivU-voorstel voor een nieuwe energiepollItiek.
De Volksunie wenst dat in het Parlement
het reeds zo lang aangekondigde energieIdebat eindelijk zou plaats vinden.

Sinds het Rapport van de Club
van Rome zijn we bewuster gaan
leven met de gedachte dat de
rijkdom van de aarde niet onuitputtelijl( is, dat de voorraden
schaars zijn en de evenwichten
kwetsbaar. Met een schok reaiizeerden wij ons dat onze ekonomie in sterke mate afhankelijk is
van de levering van grondstoffen
en energie uit andere delen van
de wereld.
Meer dan de Club van Rome,
hebben de olieprijzen en de olieschaarste gans de westerse samenleving doordrongen van het
besef dat de oplossing van het
energievraagstuk fundamenteel
is voor de toekomst van deze samenleving.
De oplossing
van het energievraagstuk kan niet
beschouwd
worden als een zuiver
technische of zuiver ekonomische aangelegenheid, maar vergt eerst en
vooral politieke keuzen in de
eerstkomende
jaren.
Het veilig stellen van de bevoorrading tegen redelijke prijzen is een
onmiddellijke zorg, gezien het grote aandeel en de voorlopige onvervangbaarheid van petroleum in
ons primair
energieverbruik.
Deze zorg is gemeenschappelijk
voor alle Westerse landen, en
voor een deel van de landen In de
Derde Wereld.
De afhankelijkheid van deze laatste en van de Westeuropese landen is nochtans groter dan die van
sommige bondgenoten zoals de
VSA. Men kan de bevoorrading
veilig stellen door de klemtoon te
leggen op betere verhoudingen
met de olieleverende landen ofwel
door meer gewicht te geven aan
een andere primaire brandstof, zoals uranium. Deze keuze maken
betekent ook een politieke keuze
maken.

W I J i e /2

De keuze voor uranium stuurt ons
in de richting van snelle kweekreaktoren, plutoniumproduktie en
grootschaligheid met wellicht zware risiko's voor het leefmilieu en
het dichterbij brengen van het risiko een totale vernietigingsoorlog.
Het zoeken naar andere vormen
van vernieuwbare energie zoals
kernfusie heeft nog niet geleid tot
onmiddellijk bruikbare
resultaten.
Wij zullen een kloof van verscheidene jaren moeten overbruggen.
Zullen wij ons op de weg begeven
naar de «plutonium» maatschappij
of zullen WIJ deze periode trachten
door te komen door ons vernuft
aan te wenden om de beschikbare
energie rationeler, zuiniger, meer
doelgencht te gebruiken?
Zullen wij bereid zijn onze wetenschappelijke inspanningen ook in
grote mate te richten op het ontwikkelen van kleinschalige systemen van energiewinning? Welke
rol zal de overheid hierbij willen of
kunnen spelen? Zullen wij bereid
zijn onze eigen steenkool, de enige primaire brandstof waarover
wijzelf beschikken, een grotere rol
toe te bedelen in het energie-scenario van de komende jaren?
Het ziet ernaar uit dat in het zoeken naar een uitweg voor onze
problemen een deel van onze levensgewoonten, onze produktiemetoden en onze konsumptiewijze zullen moeten sneuvelen.
Kan verwacht worden dat soberheid en andere waardenschalen
vrijwillig aanvaard worden in een
samenleving die jarenlang heeft
geloofd in de ekonomische groei
als noodzakelijke
voorwaarde
voor de welvaart? Of is de soberheidsfilosofie een privaat-filosofie
die niet vertaalbaar is in een politiek programma? Of moeten we
juist stellen dat geluk in de toekomst met veel minder kan?
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EEN MOGELIJK SCENARIO
Met de vermindering van de eigen energieproduktie, is ons
land inzake zijn energievoorziening voor 90 procent afhankelijk geworden van het buitenland. Tegelijk vertoont het
energieverbruik in ons land een ononderbroken opwaartse
beweging, in zoverre dat België de derde plaats bekleedt op
de wereldranglijst wat het primair energieverbruik per hoofd
van de bevolking betreft
Deze beide elementen en de vaststelling dat de energievoorraden niet onuitputtelijk zijn, doet tevens de vraag rijzen naar mogelijke risiko's voor de demokratie.

Volgens cijfers van het Ministerie van Ekonomische Zaken was
België in 1979 voor 90 procent
van zijn energieverbruik afhankelijk van het buitenland.
Voor meer dan de helft van de
energiebehoeften moet ons land
aardolie invoeren, voornamelijk uit
Saoedi-Arabië en Iran. De Iraanse
krisis heeft in de loop van 1979
dan ook voor heel wat bevoorradingsmoeilijkheden gezorgd: het
aandeel van de Iraanse olie in
onze olie-invoer daalde van bijna
20 procent tot ongeveer 8 procent
Tussen 1985 en 1995 wordt vrij
algemeen een energietekort verwacht voornamelijk een tekort
aan olie waarvoor de vraag nog
steeds stijgt
Nadien zouden alternatieve bronnen ontwikkeld zijn om aan de
energievraag te kunnen voldoen.
Voordien zullen de stijgende prijzen wellicht voor een prijskrisis
zorgen.
Bovendien stellen zich nog enorme problemen in de ontwikkeling
van de kernfusie zodat het scenario nog minder aantrekkelijk dreigt
te worden.
De vrees voor een energiekrisis

rond 1985 is gebaseerd op volgende hypotesen:
1. Het gemiddeld groeiritme van
het energieverbruik over de lange
termijn bedraagt 3,5 procent. Indien dit aanhoudt zal het energieverbruik in 1985 en 1990 toenemen tot respektievelijk 63 Mtoe
(miljard ton olie - equivalent) en 75
Mtoe. Het energieverbruik voor
1979 bedroeg iets meer dan 50
Mtoe.
2. Om aan deze toekomstige energiebehoefte te voldoen, kampt ons
land met heel wat moeilijkheden.
Vooreerst werden door internationale overeenkomsten netto-invoerbeperkingen opgelegd voor
aardolie en aardolieprodukten.
Inzake de aanvoer van aardgas rijzen heel wat vragen rond het
post-Nederlands aardgastijdperk
en rond het Algerijns aardgas
waarvan de aanvoer kontraktueel
in oktober 1982 zou starten.
Het klinkt alleszins niet verbazingwekkend dat sommige autoriteiten reeds in de loop van 1981
een ernstige verstoring van het
evenwicht tussen vraag en aanbod verwachten.
Dit dreigend tekort is voor velen
o.a. voor de EEG-kommissie een

motivering voor de toename van
de elektriciteitsproduktie door
kernenergie.
Daar zich tegen 1985 een tekort
aan uranium (de grondstof voor
de klassieke kerncentrales, d.w.z.
de licht-water-reaktoren) dreigt
voor te doen, en daar zich voor
deze grondstof even sterk het
probleem van de afhankelijkheid
stelt, is volgens sommigen de evolutie naar de «snelle kweekreaktoren» die meer plutonium produceren dan ze verbruiken, onafwendbaar.
De kweekreaktor bevindt zich nog
in het stadium van het prototype
en stelt niet alleen vele problemen
inzake veiligheid en milieu, maar
ook inzake maatschappelijke gevolgen.
Gezien plutonium de grondstof is
voor atoombommen zou een evolutie in de richting van een gecentralizeerde, grootschalige sterke
staat niet denkbeeldig ztjn.
De hoger vermelde relatie tussen ekonomische groei en toenemend energieverbruik wordt echter wel in vraag gesteld.
Deze relatie verschilt sterk van
land tot land. Z o staan de Verenigde Staten met een merkelijk hoger
energieverbruik er ekonomisch
niet zoveel beter voor dan de
Westeuropese landen.
Volgens een onderzoek van de
Ford-Foundation zou onder bepaalde voorwaarden met een gestabilizeerd energieverbruik ekonomische groei mogelijk zijn. Volgens studies van de Deense Technische Universiteit zou het mogelijk zijn zonder fundamentele
aanpassing van de sociale strukturen van het land tot een lager
energieverbruik te komen.
Het probleem is dat de alterna-
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tieve energievormen nog onvoldoende ontwikkeld zijn om op
halflange termijn operationeel te
worden.
Eén van de redenen is, dat tot op
heden massale financiële middelen worden geïnvesteerd voor de
research in de nuklealre sektor,
meer bepaald voor de kernsplitsing.
1. De kernfusie verkeert nog in
het experimentele stadium en toepasbare resultaten worden volgens optimistische veronderstellingen ten vroegste rond 1995 verwacht, volgens meer pessimistische bronnen pas tegen het jaar
2000 é 2025. Deze verwachting
lijkt de meest realistische.
2. Ook inzake de zonne-energle
dient nog heel wat onderzoek
verricht, alhoewel deze vorm
reeds op kleinere schaal wordt
toegepast voor huis- en waterverwarming. Vraag is of deze onuitputtelijke energiebron niet reeds
op halflange termijn een belangrijke komplementaire rol zou kunnen
spelen vooral voor het huishoudelijke energieverbruik.
3. Wind-, getijden-, golfslag- en
geotermische energie verkeren
nog volledig in het experimentele
stadium en zijn uiteraard geografisch bepaald. Z e kunnen wel op
lange termijn een aanvullende rol
spelen in het perspektief van de

decentralizatie en diversifiëring
van de energievormen.
Steeds meer aandacht moet
gaan naar de valorizatie van de
steenkoolreserves.
Op wereldvlak worden deze reserves geraamd op 7.000 é 10.000
miljard ton steenkoolequivalent,
waarvan 700 miljard technisch en
ekonomisch ontginbaar is. Dit zou
neerkomen op 87 jaren wereldenergieverbruik in 1975 of nog
280 jaar wereld steenkoolverbruik.
De steenkool is vooralsnog de enige Belgische rijkdom aan fossiele
brandstof, waarmede de afhankelijkheid van het buitenland kan verminderd worden. In de beoordeling van de prijs moet daarmede
rekening gehouden worden. Bij
stijgende olieprijzen zal trouwens
de
rendabiliteitsdrempel
voor
steenkoolexpioitatie sneller worden bereikt
Ons land moet dan ook dringend
en konkreet werk maken van de
valorizatie van de steenkool via
vergassing en vloeibaar maken. Tje
noteren hierbij valt dat de private
sektor terzake aktief is in samenwerking met de Dienst voor Nijverheidsbevordering, die daarvoor een biezondere studieopdracht kreeg van de minister van
Ekonomische Zaken. Het is duidelijk dat dit zowel Limburg als de havenzones aanbelangt

Enkele VU-voorstellen
voor een iconkrete aanpak
Beperking van het energieverbruik door besparing, rekuperatie, recyclage en optimale aanwending van de diverae energledrager*.
De meest voor de hand liggende mogelijkheid om energie te
winnen Is rekuperatie en besparing.
Er moet een meer intensieve
studie worden georganizeerd
die de reSIe energiebehoeften
analyseert naar hun kwaliteit en
kwantiteit (dit wil zeggen welke
vormen van energie hebben wl{
nodig en hoeveel).
De verschillende energiebronnen moeten optimaal gebruikt
worden.
Zowel het partikullere energieverbruik als dat van de industrie en van de openbare sektor
kunnen beperkt worden door
verspillingen tegen te gaan.
De Volksunie stelt onder meer
volgende maatregelen voor:
— het goedkeuren van plannen
voor nieuwbouw en vernieuwbouw afhankelijk maken van de
aanwezigheid van plannen voor
een verantwoorde warmte-isolatie;
— het aanwenden van energiereserves die nu verloren gaan
voor kollektieve huis- en waterverwarming en in de glastuinbouw.
— het stimuleren van het openbaar vervoer, van het gezamenlijk rijden;
— het bevorderen van de tewerkstelling in de eigen omgeving, zodat het pendelen en dus
ook het transport vermindert;
— hel verlenen van bouwpremies voor het gebruik van zonne-energie en warmtepompen;
— het verminderen van de verlichting op het wegennet
Diversifikatie van de diverse
energiebronnen
De huidige energievoorziening
berust in hoge mate op olie.
Om de energiebevoorrading zo
goed mogelijk te verzekeren en
een zo groot mogelijke onaf-
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hankelijkheid te bereiken, dienen een grotere verscheidenheid, een betere spreiding en
een zo optimaal mogelijke aanwending van de energiebronnen
nagestreefd.

Kernenergie

van radioaktieve afval, door de
staat laten dragen en zelf de baten voor zich nemen.
Op die manier wordt aan kostprijsvervalsing gedaan ten opzichte van de andere energievormen.

De Volksunie stelt de bestaande kerncentrales als een feit
vast
In elk geval dient vermeden dat
een verdere evolutie in die richting wordt opgedrongen door
kommerciële belangengroepen
die de kosten van research, opwerking van bestraalde splijtstof, verwerking en bestemming

De Volksunie is voorstander
van een moratorium in deze
overgangsfaze, dat ook moet
gelden voor de reeds bestelde
centrales (Doel IV en Tihange
III), die nu niet onder dit moratorium vallen.
Het verder funktioneren van de
bestaande kerncentrales dient
aan strenge voorwaarden te

worden onderworpen inzake
veiligheid, bescherming van het
leefmilieu en van de menselijke
gezondheid.
— Hiervoor eist de Volksunie
een onafhankelijk kontrole-organisma dat moet toezien op de
naleving van de opgelegde veiligheidsmaatregelen. Bij overtreding moeten er strenge sanktles worden opgelegd tot en
met het sluiten van de centrale.
— Een oplossing dient gevonden te worden voor het probleem van de radio-aktieve afval Intussen moeten deze afvalstoffen in bunkers, dus bovengronds en kontroieerbaar, opgestapeld worden.
— Wat de veiligheid betreft
dient de onzekerheid over de
noodkoeiingssystemen te worden opgelost
— Een ongevalsanalyse moet
worden uitgevoerd, alsook een
verder onderzoek naar da gevolgen van de radio-aktieve lozingen.
— Tot het bouwen, opladen en
in werking stellen van nieuwe
kerncentrales kan eventueel
slechts besloten worden na het
oplossen van da verschillende
gestelde problemen.
— De exploitatievergunningen,
zowel van bestaande als van
eventueel nieuwe centralas dienen beperkt te zijn in de tijd, tot
dat alternatieve energiebronnen
operationeel zijn geworden.
— De Volksunie meent dat de
snelle kweekreaktoren en de
verdere investeringen in onderzoek terzake moeten verworpen
worden.
De kernfusie dient verder bestudeerd.
Wat de research betreft dient in
het nukleair onderzoek voorrang gegeven te worden aan de
fusie ten opzichte van het onderzoek near de snelle kweekreaktoren. Maar in het geheel
dienen de zachte energievormen en de steenkoolvalorizatie
voorrang te krijgen.

Alternatieve energie
In elk geval moet prioriteit gegeven worden aan het onderzoek inzake de onuitputtelijke
energiebronnen, voornamelijk
zonne-energle, maar ook wind-,
getijden, golfslag- en geotermische energie, waarbij de research zowel op Belgisch als
op Europees vlak totaal moet
geheroriinteerd worden, daar
momenteel het wetenschappelijk onderzoek in de nuklealre
sektor het grootste deel van de
nnancitle middelen opslorpt

Steenkool
Het onderzoek naar de vergassing en het vloeibaar maken van
de steenkool dient te worden
voortgezet evenals het onderzoek naar de vermindering van
de milieuhinder, de verbetering
van de ongunstige arbeidsvoorwaarden en het meer rendabel
maken van de procédéa
Ook dient aandacht besteed
aan de ontwikkeling van de carbo-chemie, d.wx de steenkool
ter vervanging van de petroleum als basisgrondstof in de
chemische nijverheid.
Behalve dat onderzoek moet
een dringend programma voor
de schatting van de totale Kempische reserves worden opgesteld. Een vijfjarenplan van onderzoek is noodzakelijk ten einde de noodzakelijke kennis op
te doen van onze enige eigen
aktuele energiebron in Vlaanderen. Het financieel veriles van
de KS moet beoordeeld worden
in funktie van de totale energierekening en in funktie van de
wens tot grotere onafhankelijkheid ven vreemde leveranciers.

Statuut van de
energiesektor
Overheidskontrole op een zo
vitale sektor. i n voor de ekonomie in al haar aspekten én voor
het sociaal welzijn van iedere
burger in het biezonder, is meer
dan ooit een noodzakelijkheid.

WIJ 11/

De grabbelton
^^k I Vrijdag — De Amerikaanse film Trapeze speelt — hoe
^^^
kan het anders — in de circuswereld, een wereld van har^^/
de trainingen, vunge emoties, faalangst en ambitie Gina
Lollobngida heeft de rol van een ambitieuze akrobate die
zich wil opdringen aan twee mannelijke kollega's om samen een
trio te vormen Met Burt Lancaster en Tony Curtis als haar onmiddellijke tegenspelers Regie Carol Reed (1956 - BRT1) — De
reeks Muppet shows is nog met aan d'r einde Gelukkig maar
Vanavond is bij het populaire dierenvolkje de zwarte jazztrompettist Dizzie Gillespie te gast (BRT II) — De portier van «Chez Maxim's» IS een Franse lichtvoetige komedie van Claude Vital (1975)
over een man die een dubbel leventje leidt en dat al zo'n twintig
jaar heeft weten uit te houden en te verbergen voor zijn vrouw
Met Michel Galabru en Jean Lefèvre (Vara - Ned 1) — NCRV
(Ned 2) begint vandaag met een reeks kwissen rond klassieke
muziek, opera en op>erette De prezentatie is in handen van onze
Regine Clauwaert en van de Nederlandse kwismaster Jan Van
der Waart (SpeeI's met licht klassiek).

«
«

Zaterdag — De weekendfilm van BRT is vanavond een
soort moderne western, speciaal voor de televisie gemaakt Een revolverheid keert na 15 jaar terug naar zijn
geboortestreek Hij voelt zich zowat een soort Zorro en
hij wil wraak nemen op de vier moordenaars van zijn ouders en
zus (Nachtridder). Alle zenders die zichzelf respekteren hebben
een programma waann zij de meest geslaagde en gekste opnamen met de verborgen camera tonen
Zondag — Op BRT zijn de operetteliefhebbers nogmaals
aan de beurt De laatste wals van Oscar Strauss naar
een libretto van Julius Brammer en Alfred Grunwald In de
voornaamste rollen Manka Rokk, Ivan Rebroff, Grit von
Juten (een produkte van de Duitse zender Stuttgart) Decor van
het romantsch avontuur is de adelijke wereld in de Poolse hoofdstad Warschau, in het begin van deze eeuw — Op Ned 2 brengt
de VPRO een eigen avondvullende dokumentaire over vier generaties Wagner de komponist Richard Wagner, zijn familie en zijn
nazaten Met veel histonsch, nog nooit vertoond matenaal en herinnenngen, opgetekend uit de monden van Wagners nazaten
(Over een Duitse familie).
^ ^
Maandag — Ballet is een dansdiscipline die tot de ver^ H
beelding spreekt van vooral jonge meisjes Velen zijn ge^ 3 roepen maar weinigen zijn uitverkoren De opleiding is
^ ^
bikkelhard en dansen moet je in 't bloed zitten Inspraak
80 IS gewijd aan balletdansers, de opleiding, de beroepsmogelijkheden (BRT) — De RTBF-aktuahteitenrubnek Spécial a suivre is
vanavond een indnngende avondvullende dokumentaire over de
situate in Zaïre, nav de 20ste verjaardag van de onafhankelijkheid van het vroegere Belgische Kongo — Rosse, een westernfilm uit 1974 in regie van Kirk Douglas werd al eerder op BRT gedraaid Douglas speelt zelf de hoofdrol een ambibeuze gerechtsdienaar die zijn ambt misbruikt om een politieke camère op te
bouwen (Tros - Ned 1)
Dinsdag — In Tienerklanken (BRT 1) zitten twee onderwerpen De Olympische Spelen in Moskou (een diskussie) en een gesprek over het verantwoordelijkheidsbesef
van jongeren die hun handtekening zetten onder petities,
kontrakten, enz Op deze gevulde tv-avond draait BRT 1 de Amenkaanse gangsterkomedie Vier sympatieke schurken (Hot rock),
van Peter Yates Met Robert Redford, George Segal en Zero
Mostel Een ambassadeur doet een beroep op een net uit de gevangenis ontslagen gangster Zijn opdracht een diamant stelen
uit het streng bewaakte Brooklyn museum Deze diamant werd indertijd in het land van de ambassadeur gestolen en uit het land gesmokkeld HIJ wil nu dat die diamant opnieuw gestolen wordt en
naar zijn land teruggebracht wordt — BRT speelt nogmaals promotor voor het Casino van Knokke t g v de organizatie van de opgekalefaterde liedjeswedstnjd, die nu gewoon kort Knokke-Cup
heet Vanovond treden de RTBF-ploeg en de Bntse BBOploeg tegen elkaar in het stnjdperk (BRT 2 en RTBF 2) - NOS brengt via
Ned 1 een dokumentaire over de Concorde, het snelste en duurste vliegtuig in de burgerluchtvaart dat een financiële strop betekend voor de Franse en Bntse bedrijven die het in co-produktie
hebben gekonstrueerd De dokumentaire heeft de passende ondertitel Beter een op de grond dan tien in de lucht — Tijgers en
katten is een ongewone ttel voor een dokumentaire over de katoheke kerk in Zuid-Amenka (KRO - Ned 2)

«

«

Woensdag — KNS, Antwerpen had het toneelstuk Freule Julie van August Strindberg op het programma, BRT 1
zette het op film en zendt het vanavond uit Met Denise
Zimmerman, Knstin Arras en Hubert Damen Voor de regie kreeg Leo Madder de dr De Gruyterprijs 1979 In dit stuk
neemt de cynische Stnndberg nogmaals de relatie man-vrouw op
de korrel en verwerkt die in een sociaal drama dat wordt uitgevochten tussen dne personen over de grens heen die ligt tussen
de in normen vastgelegde maatschappelijke lagen de hogere
stand en de volksklasse — De Tunesische film Hyena's onder de
zon probeert aan te tonen hoe vernietigend voor de originele bevolking de allesoverrompelende initiatieven van projektontwikkelaars ten behoeve van toensme en eigen voordeel werken (Ned
1) — Het programma voor alle leeftijden Het paard van Troje
gaat over Kinderen en het verkeer (Ikon - Ned 2)

t

Donderdag — Agenda (BRT 1) is geheel gewijd aan de
luchtvaart een luchtdoop, regeling van luchtverkeer, zélf
een vlieger maken, lesmodellen, enz — Tick, tick, tick is
een spannende film van Ralph Nelson (1970), met Jim
Brown, George Kennedy), Frednc March, Lynn Cariin Deze film
die handelt over de rassentegenstellingen in de Verenigde Staten
heeft nog mets van zijn aktualitert verloren De titel is gebaseerd
op het geluid van een tijdbom die hier symbool staat voor de explosieve situate die is ontstaan nadat in een stadje een neger tot
shenff werd verkozen (KRO - Ned 1) Op Ned 2 (Tros) start de
degelijke reeks Spy, een sene doku-drama's over beruchte en beroemde spionnen en spionage-schandalen Deze eerste aflevering gaat over de spion Sorge die tussen 1934 en 1941 werkte
voor Rusland (GH HJ
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roemde schildenjen) — 2055
Nieuws — 2130 Claire's Knee
(film) — 2315 Wimbledon (reportage) — 000 Newsnight (aktualiteit) — 0 35 Portret van een zwaargehandicapte jongeman — 105
The Outer Limits (SF-f)

BRT 1
1545 Ronde van Frankrijk (reportage) — 1830 Dne kinderen en
een chimpansee (f) — 18 50 Emilie
(stnp) — 1855 Lachertjes Ckortfilm) — 19 00 Klem, klem kleutertje
- 1917 Standpunten (KP) —
1945 Nieuws — 2015 Trapeze
(circusfilm) — 2200 Curriculum
(Marcel Van Audenhove) — 22 50
Nieuws (tot 2310)

ITV
14 00 Nieuws en regionaal nieuws.
- 1525 Beach Party (surffilm) —
18 45 Nieuws en regionaal magazine — 19 30 Showbizsterren vertellen anekdotes - 20 00 Winner Takes All (kwis) - 21 00 The streets
of San Francisco (f) - 2300
Nieuws en regionaal nieuws —
2335 Opinions Unlimited (diskussie) - 005 Soap (0 - 035 Vegas (f)

BRT 2
2015 De Muppets - 20 40 Cassata (O — 21 00 Roald Dahls verrassende vertellingen — 21 25 Randmuziek (dadaïstische rock) —
2205 Zomeragenda

Zaterdag

BBC 1

D 3

1035 The adventure Game (SF-0
— 11 35 Always leave them laughing (film) — 1430Sportnamiddag
en nieuws — 1915 What's on Wogan (show) — 2000 The Ocean's
Eleven (film) - 2350 Saturday
night at the mill (show)

1845 Charlie Chan in Lor
tective) — 20 00 Nieuws
Chulas Fronteras (dok)
Warum nicht mal was be
chen' (info) - 2200 L
von Arabien (reportage)

BBC 2
2025 Nieuws en sport — 21 20 Lively arts Dance Month — 2210
Wimbledon en Hondenrennen (reportage) — 2330 Night of the demon (griezelfilm) — 1 00 Nieuws
— 1 02 The Ghoul (gnezelfilm)

ITV
1330 Sportmiddag en nieuws —
1945 Trevor Bakers all weather
show — 2230 Nieuws — 2245 A
New Girl in Town — 2350 The
One and Only Phyllis Dixey (TVspeD

NED 1
1850 Emilie (stnp) 1855
Nieuws — 1859 Casper, het lieve
spookje (f) — 1910 De portier van
-Chez Maxim» (film) - 2040 Marti Webb in zeg 't op zondag (mmimusical) — 21 35 Nieuws — 21 55
Scnm (t«/-spel) — 2305 Humanistisch verbond — 2340 Nieuws

NED 2
1855 Nieuws - 1859 Het huis
aan de bosrand (f) 2000
Nieuws — 2027 James Hernot (O
— 2120 Speel 's met licht klassiek
(kwis) — 2220 Hier en nu —
2250 Kerkepad '80 - 2315 Praten met de minister-president —
2330 Nieuws

RIB 1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 19 30 Nieuws — 20 05 Le
Francophonissime (kwis) — 2040
L'oeil des autres (repwrtages) —
21 40 Les feux du music-hall (film)
— 2315 Nieuws

ARD
2000 Nieuws — 2015 Wenn der
Vater mit dem Sohne (film) —
23 25 Der Chef (f) - 010 Nieuws

ZDF
1820 Western von Gestem —
1900 Nieuws - 1930 Auslandsjournal — 2015 Derrick (f) —
21 15 Herr Qualttinger (satire) —
2200 Heute-Journal - 2220 Kultureel magazine — 2305 Testament in Blei (film) — 040 Nieuws

D 3
1900 Peter Paul Rubens (f) —
20 00 Nieuws — 21 00 Psychiatne
auf neuen Wegen — 21 45 Oostennjkse talkshow

LUX.
2000 Dossiers danger immediat
(O - 21 00 Le pont (film)

F 1
2000 Nieuws — 2030 La veuve
rusee (teater) — 22 35 Reins feux
(magazine) — 2325 Nieuws

A 2
2000 Nieuws - 2035 Sam et
Sally (f) — 21 35 Apostrophes —
2255 Nieuws - 2300 La come
d'Anara (film) — O 30 Einde van de
uitzending

F 3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Le nouveau vendredi (reportage) — 21 30 On en connait
un rayon (vanete) — 2225
Nieuws

BBC 1
1445 Nieuws, sport en regionaal
nieuwa — 18 40 Journaal en weerbericht — 1840 Regionale magazines — 21 50 Points of view (TVkntiek) - 2200 Nieuws - 2225
Starsky & Hutch (O - 2315 De
Kanaaleilanden en W O II (dokJ 23 45 Nieuws - 23 50 Atletiek (reportage) — 020 The abominable
Snowman (film)

BBC 2
2045 Oties-Macke (dok over be-

LUX.

17 30 Un homme change
tin (film) - 21 00 La to
gnee (film)

F 1

1915 Les animaux di.
(dok) - 2000 Nieuws
L'affaire Thomas Crown
2215 Ted Kennedy(dok)
Nieuws

A 2

2000 Nieuws - 2035 [
et féte a Avesnelles (va
21 45 Voir (reportages)
Par amour par hasard i
2320 Nieuws

BRT 1

F 3

1600 Ronde van Frankrijk (reportage) — 1800 Emilie (strip) —
1805 Luchtpiraten (jeugdfilm) —
1900 Windsurfing of plankzeilen
(dok) - 1945 Nieuws - 2010
De dokter heeft het druk (fJ —
2035 Terioops - 21 20 Nachtridder (we-film) - 2250 Nieuws

10 00 Images de - 2 0 3
de la France libre (dokJ
Nieuws — 21 40 L'invite
2235 Big house (film)

NED. 1
15 30 Nieuws - 15 32 Maja de bij
(fj — 15 55 De kleine zeemeermin
(jeugdfilm) - 18 59 De vijf (fJ 1925 Banana split (verborgen camera) — 1955 Kate Bliss (tv-film)
- 21 35 Nieuws - 21 55 Demck
(f J — 22 55 De man is de baas (natuurdokJ - 2330 Nieuws

NED. 2
1800 Studio Sport extra — 1855
Nieuws — 1859 Scoobie Doo (fJ
- 1925 Dick Turpm (f) - 2000
Nieuws — 20 27 Een man over de
vloer (fJ — 2052 Rudias jungle
(film) — 2225 Achter het nieuws
— 2255 Minam Makeba (show)
- 2325 Nieuws - 2330 Studio
Sport extra

RTB 1
1915 Waalse gewestelijke aktualiteiten - 1930 Nieuws - 2005
De Indische Oceaan (dok) —
20 35 Mosquito Squadron operation V 2 (film) - 2205 Musiscope
(vanete)

F 1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 30 Nieuws — 20 00 Numero un
(vanete) — 21 00 Koncert door
het nationaal orkest van Frankrijk
- 2230 Ike (f)

F 2
20 00 Nieuws — 20 35 Les blancs
paturages (tv-film) — 22 05 Vanete (Montreux) — 2300 Les carnets de laventure (dokJ — 2330
Nieuws

BRT 1
10(K) Eucharistievienng vanuit
Turnhout — 11 00 leder zijn waarheid (debaü — 12 00 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden —
14 00 Hoogtepunten Wimbledon
1979 (reportage) — 1455 Sesamstraat — 15 20 Ronde van Frankrijk (reportage) — 1845 Emilie
(strip) — 1850 De Middellandse
Zee (dokJ — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekend - 2030 Familiekroniek — 21 20 De laatste
wals (operette) — 2300 Nieuws

NED. 1
19 00 Nieuws — 19 05 Wollies wereld (f) - 1910 U ZIJ de glorie (religieus-muzikaal programma) —
1945 Het geheim van de zilveren
goden (dok over India) — 2030
De lelie van de liefde (tv-film) —
2230 De vergeten oorlog (dokJ

NED. 2
1535 Wollies wereld (fJ - 1540
Het pnve-leven van de marmotten
(dok) — 1625 Cantate Domino
(kerkmuziek) 1800 Studio
sport 1 - 1830 Ernilie (stnp) —
18 35 Oogst in beeld (landbouwinfo) - 1900 Panoramiek - 1930
Studio sport 2 — 2030 Humanistisch Verbond — 20 35 Nieuws —
2040 Over een Duitse familie
(dokJ - 2305 Nieuws

RTB 1
1200 Faire le point (debaO —
13 00 Nieuws - 1930 Nieuws 20 05 Voulez-vous Jouer' (spel) —
21 25 Dróle de sarcophage (h/film) — 2300 Nieuws

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Comment extraire une
molaire a une baleme (tv-film) —
21 50 Nieuws

ARD

ZDF

2000 Nieuws — 2015 Schneider
Wibbel (teater) - 2200 Nieuws
— 2220 Unter Schwarze Flagge
(film) - 2350 Nieuws

915 Katolieke eredienst — 1450
Harold Lloyd jetzt oder me (stomme film) — 1540 Reportage over
Bundeswehr — 1620 Em Fall fur
Madame (f) - 1830 Hyenas
(dok) - 1900 Nieuws - 1910
Bonner Perspektiven — 1930
Schauplatze der Weltliteratur (Joseph Roth) - 2015 Olympia (tvspeO - 2155 Nieuws - 2210
Vrouwen in het Arabische Soedan
— 2255 Vladimir Horowitz Portret
van de Russische pianist — 23 45
Nieuws

ZDF
2015 Guten Morgen Miss Fink
(film) - 2155 Nieuws - 2200
Sport-Studio - 2315 Die Leute
von der Shiloh Ranch (f) - 030
Nieuws

D 3
2000 Nieuws - 2015 Spiegelsplitter (tv-film) - 2125 British
movietone news 577 A vom 27
Juni 1940 (reportage)

Line
1930 De Nomaden van de zee
(dok J - 2000 La regie du jeu (f)
— 21 35 Filmmagazine — 22 05
Repas de noces (film)

1450 Nieuws. — 1455
Bird (film) - 1815 Train
— 1840 Nieuws — 2
creek (film) Film van Vim
veety (1967), met James
Henry Fonda - 2320
(dokJ - 2350 It could I
you (film)

BBC 2

14 55 Cncket (reportage
Nieuws — 2015 Onge
tuurstreken (natuurdokJ
Nieuws — 21 10 Raymo
ce Month) - 2310 H
Beat (f) - 2340 Grote
Franknjk (reportage) —
le of a Downfall Child (

ITV

1300 Union Worid (do!
rol van de vakbonden)
Foreign Correspondent
1900 Nieuws - 1915 I
nen (dokJ

Maanda
30
BRT 1

1500 Sportreportages
tennis) — 1830 Emilie
18 35 De gevaarlijke nvi
1945 Nieuws - 2015
win (verkeerskwis —
marric (f) - 21 55 In
(ballet — 2250 Nieuw

NED 1
ARD
9 30 Programma-overzicht
—
1000 Europa kommt von Osten
Het Heilige Land - 1745 Vijftien
eeuwen Benediktijnen m Europa
Cdok) - 2000 Nieuws - 2015
Lemminge (tv spel)

F 3

29 JUNI

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN
INLICHTINGEN

PRECISIA TV BRUGGE
TEL 0 5 0 3110 71

1850 Emihe (stnp)
Nieuws — 1859 Bass
aan(fJ - 1920Bedrei
wereld (dok) - 1945
(konsumentenrubriek)
Posse (western) — 22
tra s naalden (dokJ
Nieuws

NED 2

1730 Studio Sport Exti
Nieuws - 1859 Alleer
reld (fJ - 1925 Mori
(f) — 2000 Nieuws Cf J - 21 15 Televizie
— 21 55 Avors Sportp
2225 North Sea Jazz
2320 Nieuws

RTB 1

1915 Waalse geweste
teiten — 19 30 Nieuws
jaar Zaire (dok) — 22

RTB 2

15 00 Tennis uit Wimbli
streekse reportage vj
Britse Tenniskampiof

ARD

1555 Nieuws - 20 OC
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' Chan in Londen (de0.00 Nieuws. - 20.15
teras (dok.). - 21.15
t mal was besser ma. — 22.00 Lawrence
(reportage).

Time change son des21.00 La toile d'arai-

animaux du monde
).00 Nieuws. - 20.30
imas Crown (film). —
jnnedy (dok). - 23.35

s. — 20.35 Dimanche
/esnelles (variété). —
reportages). - 22.35
par hasard (dokJ. —
'S.

20.15 Der Graf von Monte Christo
(f.). - 21.15 Frankrijk en de Duitsers (dokJ. - 22.00 Portret van
Dietmar Eirich (komiek). - 22.30
Tagesthemen. — 23.00 Citizen
Kane (film). - 00.55 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Hits, Hits,
Hits (disco). — 20.15 Rechtszaken
beoordeeld door burgers. — 21.00
Heute-Journal. - 21.20 Unter Verschluss (TV-spel).

D 3
19.00 Pieter Paul Rubens (fJ. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Auschwitz,
ein Opfer kehrt zurück (dok). —
21.25 Das ist Geschenkt (film). —
22.30 Mathematik für die Mehrheit
— 23.00 Abbi and Friends (variété).

LUX.
19.55 Entre chiens et chats. —
20.00 Coco Chanel (portreü. —
21.00 Eöcale a Tahiti (TV-film).

3 de... - 20.30 Histoire
3 libre(dok.). - 21.25
>1.40L'invitédeF3. 3use (film).

IS. — 14.55 The Early
- 18.15 Training Dogs,
leuws. — 21.05 FireFilm van Vincent McE), met James S t e w a r t
la. — 23.20 Everyman
J.50 It could happen to

F1
18.00
Georganizeerde
reizen
(dokJ. — 19.00 De vogels van het
Paaseiland (dokJ. - 19.20 Gewestelijke
aktualiteiten.
—
20.00
Nieuws. — 20.30 Les rescapés du
futur (film). - 23.00 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 21.40 André Derain (dok). — 22.40 Spektakelmagazine. — 23.30 Nieuws.

ITV
10.55 Prairie Springs (natuurdok).
— 14.00 Nieuws en regionaal
nieuws. - 15.25 Film. - 18.15 The
Short Cool Summer (dok). —
18.45 Nieuws en regionaal magazine. — 21.30 Aktualiteiten in beeld.
— 23.00 Nieuws en regionaal
nieuws. — 232.35 Entertainment
en kunst In Zuid-Engeland. — 0.20
S.W.A.T.; Jungle War (f).

Dinsdag
BRT 1
15.00 Sportreportages (tennis en
Ronde). - 18.30 Emilie (strip). —
18.35 Rondomons. - 19.00 Toestand '80. — 19.45 Nieuws. —
20.10 Vier sympatieke schurken
(film). - 21.50 Tocht door de middeleeuwen (dok). - 22.40.

18.50 Nieuws. - 18.59 Ome Arie
op safari (kinderprogramma). —
19.30 Grizzly Adams (f J. - 20.20
Herculaneum, de verdwenen stad
(dokJ. — 20.50 A r s musica. —
21.55 Ck)ncorde (reportage). —
22.45 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuwa - 18.59 Cijfers en
letters (spel). — 19.25 De verioren
eilanden (f J. - 20.27 De Sullivans
(f). - 21.20 Brandpunt - 21.45
Leven op aarde (dokJ. — 22.40 Tijgers en katten (dokJ. — 23.15
Nieuws.

RTB 1

1 World (dok. over de
vakbonden). - 15J20
rrespondent (film). —
us. — 19.15 De Kriste-

14.45 Nieuws. — 17.20 Kinderprogramma's. — 18.40 Nieuws en regionale magazines. — 21.10 Panorama (aktualiteiten). - 22.25 Katie.
Portrait of a Centrefold (film). —
0.00 Reeks over bekende uitgevers. — 0.40 Nieuws. — 0.42
Bellamy's Europe (dok).

19.30 Nieuws. 20.10 Cine-tilt
(spel). — 20.45 Histoires insolites
(tv-film). - 21.40 Henriëtte Brenu,
een dametje aan zee (portreO.
— 22.20 Nieuws.

30 JUNI

•treportages (Ronde en
18.30 Emilie (strip). —
evaarlijke rivier (film). —
ws. — 20.15 Kijk uit en
•erskwis. — 21.05 Pen- 21.55 Inspraak '80
22.50 Nieuws.

20.50 Diana and C^llista-Titiaan
(Reeks over bekende schilderwerken). - 21.00 Nieuws. - 22.00
Gevarieerd magazine. — 22.25
Brass Tacks (diskussie).

lilie (strip). 18.55
• 18.59 Bassie en Adri19.20 Bedreigde dieren)k.). — 19.45 Kieskeurig
itenrubriek). 20.20
stern). - 22.15 Cleopaden (dok). 23.10

laOOSesamstrasse - 18.30Telekolleg 1. — 19.00 Oorlogsherinneringen (reportage). — 19.30 Preventie van kanker (info). — 20.00
Nieuws. — 20.15 Een nieuwe Amerikaanse moraal, (info). — 21.00
Lord Peter Wimsey-Arger in Bellona club (f J - 21.45 Guten Tag! De
Bondsrepubliek op reis (reportage). — 22.30 Die literarische Filmerzahlung (poëzie).

LUX.

F1

BBC1

BBC 2

D3

20.10 De nacht van de octopus
(dokJ.
—
21.00
Knokke-cup
(show).

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 La nuit des généraux
(film). - 22.25 Nieuws.

andag

19.00 Nieuws. - 19.30 Alles auf einen Schlag (blijspel). - 21 00 Heute-journal. — 21.20 Roofbouw op
bossen (reportage). — 22.00 Diese
schrecklichen Sonntage (film). —
23.50 Nieuws.

20.00 La brigade du Tigre (f). —
21.00 Cinq heures en or (tv-film).

NEP. 1

ARD
15.55 Nieuws. 16.00 Benito
Mussolini (portret). - 18.00 Maria

Burt Lancaster en
Gina Loilobriglda in TRAPEZE
hartstocht romantiek en ambitie
de circuswereld.
Vrijdag op BRT 1 om 20 u. 15.

13.00 Nieuws. - 18.00 Ballade en
IHande (reportage). — 19.00 Camera au poing (dok J. — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 20.00
Nieuws. — 20.30 Des magiciens
(variété). — 21.15 Californië (dokJ.
— 22.15 De dood (reportage). —
23.10 Nieuws.

A2
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Variété. - 20.00 Nieuws. 20.40 Avant et aprés (tv-film). —
23.30 Nieuws.

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 La maitresse de fer (film).
— 22.15 Nieuws.

BBC1
14.45 Nieuws. — 18.40 Nieuws en
regionale magazines. — 2050 Fire
on Kelly (film). - 22.00 Nieuws. 22.25 Scottisch landscapes (dok).
- 23.15 Ray for today CTV-spel).

2 JULI

nis uit Wimbledon. Rechtreportage van de Open
enniskampioenschappen.

j w s . — 20.00 Nieuws. —
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ARD

RTB 1

20.00 Nieuws. — 20.15 Aus Liebe
links CTV-film). - 21.55 Der weisse
Elefant (dok).

19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 20.05
Een goede fiets (reportage). —
20.25 J'ai tué Raspoutine (film). —
22.00 Le carrousel aux images. —
23.00 Nieuws.

ZDF
18.20 Rate mal mit Hans Rosenthal.
Rezierig kwisprogramma — 19 00
Nieuws. — 19.30 Hennes WeisweiIer in Amerika (Sportreportage). —
21.20 Dame, König, As, Spion (O.
— 22.10 Pfarrer Johannes Kuhn
antwortet — 22.40 Das Brot des
Backers
(TV-spel).
00.40
Nieuws.

D3
19.00 Ein Jahr (TV-film). - 2.00
Nieuws. — 20.15 Totenkopf und
Krokodil (dok). - 2 1 . 0 0 Jacques
Brei (PortreO. - 22.00 Die Frau,
nach der man sich sehnt (film).

ARD
20.00 Nieuws. — 20.00 Nieuws. —
2015 Aktualiteitenrubriek —21.00
Verstehen sie Spass? (verborgen
camera). — 21.30 Das kleine Kino
an der Ecke (dokJ.

ZDF
20.00 Drei Lander, eine Sorge Sicherheit in der Luft (dokJ - 21.00
Heute-joumal — 21.20 Frankreich
in der Schwebe (reportage). —
2205 Nachforschungen über die
Edelweisspiraten (tv-spel). — 23.35
Nieuws.

21.00 Duel dans la poussière.

D3
F1
18.00 Langs de Ganges (dok). —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws — 20.30 Les incorrigibles (f). - 22.30 Mai-juin 1947: la
première crise de la 4ème république

19.30 Zwei Hemden, zwei Frauen.
zwei Weiten (reportage). — 20.00
Nieuws. — 20.15 Hier irrte Scotland Yard (film). - 21.40 Eva Mattes' Fragen an eine Mutter. —
23.10 Sommerjazz.

LUX.
21 00 L'inconnue de
(politiefilm)

Hong-Kong

F1
F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le diable dans la boite
(film). - 22.10 Nieuws

18.00 Akulivick (reportage). —
20.00 Nieuws. - 20.30 Fortunes
de mer (reportage). — 21.30 Fortunes de mer (operette).

BBC1

A2

18.40 Nieuws en regionale magazines. - 22.25 The good old days
(show). - 23.15 White tribe of
Africa (dok).

20.35 Ah! les belles Bacchantes
(musicaO.

BBC 2
20.50 The Grosvernor Hunt (dokJ
over beroemde schilderijen. —
21.00 Nieuws. - 21.10 Film theatre. — 0 0 0 Newsnight

ITV
15.00 Sportreportages (Tennis en
Ronde). - 18.10 Tip-Top. - 19.10
Emilie (strip). — 19.17 Standpunten
(CVP). - 20.15 Mork en Mindy (f).
— 20.40 Freule Julie (teater). —
22.10Tenuto(koncerten). - 23.20
Nieuws.

18.50 Emilie (strip). 18.55
Nieuws. — 18.59 Tom and Jerry (f).
— 19.10 Zing met ons mee in.. Nijverdal. — 19.55 ...Tick ...tick ...tick
(film). - 21.35 Nieuws. - 21.55 Lifeline (film). - 22.50 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros top
50. 20.00 Nieuws. 20.47
Songfestival Knokke 1980.
21.55 Aktua TV. - 22.35 Spionnen
(film). - 23.30 Nieuws.

20.50 Jagers in de sneeuw-Breughel (dokJ over beroemde schilderijen. - 21.00 Nieuws. - 21.35 M y
music (show). — 0.00 Newsnight
(aktualiteiO. - 0.35 Rugby: Uons
Rugby Tour (reportage).

Woensdag

NED 1

19.15 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws - 20.10
Ontmoeting met China (reportage). - 21.35 Madame ex (TV-spel).
— 22.55 Nieuws en weerbericht

20.00 Nieuws. - 20.35 Luis Manano (dok). - 23.00 Nieuws.

14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 17.15 Get it together (popmagazine). — 17.45 De kindertijd van
beroemdheden (dok). — 18.45
Nieuws en regionaal magazine. —
20.30 A man called Sloane (O. —
22.00 Love among the artists (O. —
23.00 Nieuws. - 23.30 Only in
America (dok).

20.10 Première. - 21.00 Knokkecup (show). — 22.00 Tennis uit
Wimbledon.

NED. 2

BBC 2

ITV

BRT 2

RTB1

F2

BRT 2

alse gewestelijke aktuall9.30 Nieuws. — 20.05 20
(dok). - 22.30 Nieuws.

16.00 Studio sport extra. — 18.55
Nieuws. — 18.59 Het paard van
Troje (kleuterprogr.)
— 20.00
Nieuws. — 20.27 Socutera (lepra).
— 20.32 Countdown special (pop).
— 21.00 Thrillseekers (dok). —
21.25 A man called Sloane (O. —
22.10 Derrick (O. - 22.35 Julio Iglesias (show). — 23.07 Nieuws.

LUX

F3

BRT1
lio Sport Extra. — 18.55
- 18.59 Alleen op de we- 19.25 Mork en Mindy
)0 Nieuws. - 20.27 Kaz
.15 Televizier Magazine,
vor's Sportpanorama. —
th Sea Jazz Festival. —

Hyena's onder de zon (film). —
21.37 Nieuws. 21.55 Studio
sport — 22.20 Panoramiek. —
22.55 Nieuws.

NED1
ZDF

BRT 2

5t (reportage). — 19.45
20.15 Ongerepte na(natuurdokJ. - 21.05
21.10 Raymonda (Dan— 23.10 Hong Kong
23.40 Grote Prijs van
sportage). — 0.15 Puzzvnfall Child (film).

F3

Schell (portreü. - 20.00 Nieuws.
- 20.15 Was bin ich? (spel). 21.00 Aktualiteitenrubriek. - 21.45
Detektiv Rockford: Anruf genügt
(f). - 22.30 Nieuws.

14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 15.00 Lice from two (Talkshow).
- 15.45 After Julius (TV-spel). 18.45 Nieuws en regionaal magazine. — 20.00 Kijkers tonen hun ontdekkingen. - 22.00 Survival Special (The Last Round up) - 23.00
Nieuws - 23.35 Film.

Donderdag

20.15 Tennis uit Wimbledon. —
21.00 Knokke-cup (show). - 22.10
Biënnale van Venetië (dok).

F3
20.30 Lisa (film). -- 22.05 Nieuws.

BBC1
18.40 Nieuws en regionale magazines. — 20.35 Top of the pops
(popshow). — 22.25 Rekonstruktie
van vier processen over Glasgow.
— 23.15 Uncle Sam's backyard. De
V S m a c h t in het Caraibische gebied (dok). — 23.45 Boekenrubriek.

BBC 2
20.50 The huntsmen's picknick
(dokJ over beroemde schilderijen.
— 21.00 Nieuws. — 21.10 Summer
horizons. — 22.00 Call my bluff
(spel). — 22.30 Sing country. Aktualiteiten.

ITV

NED1

BRT 1

15.30 De tuin tussen boven-Rijn en
de Vogezen (dok). - 16.27 De dieren van het groene woud (strip). —
16.50 Koning Bolo (f). - 17.15 Betty serveert (tennisles). — 18.40
Toeristische tips. — 18.50 Emilie
(strip). - 18.55 Nieuws. - 18.59
Van gewest tot g e w e s t — 19.5

15.00 Sportreportages (tennis en
ronde). — 1830 Emilie (stnp) —
18.35 Als 6 vingers aan een hand
(f). — 19.00 Lachertjes (kortfilm)
— 19.05 Agenda. — 19.45 Nieuws.
— 20.10 De prins-regent (f). —
21.00 Panorama. - 21.50 Hollyw o o d (dokJ. - 22.40 Nieuws

14.00 Nieuws en regionaal nieuws.
— 15.00 Mensen en dingen in de
aktualiteit — 15.45 After Julius
(TV-film). - 16.45 Vedetten uit de
jaren dertig vertellen. — 18.45
Nieuws en regionaal magazine. —
20.30 Unto us a Chikl. - 21.30 Aktualiteiten in beeld. — 23.00
Nieuws en regionaal nieuws. —
23.35 Cross-Channell. - 0.05 C ^
lebrity O n c e r t (Anne Murray).
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KRITKCH D€KeK€ri

Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
FRITUUR-EETHUIS
INGRID
Olcuscwcg 41 Wcstcrlü
(Voorlk.ipol) lel 014-213696
Vr.i.ig prijzen voor uw
fccshi)C[ui s
Spcciiiliteilcn
Alle d.iycii verse (MOSSCICII

Roomijs

HOF V A N A R A G O N
Wiifried

Cafe VU-lokaal

Schilderstraal 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 45 72

Dorpsplein Heusden Limburg

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

KREKELHOF
Drankhuis met sfeer

Vossenibercj 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 70

Bru.sselha.in 11 GOOIK
Tel 054/33 4857

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

Uw tweede thuis'

Spijshuis Bóarnaise
VISRESTAURANT
Verzorgde keuken
Proef onze specleliteiten
ZAAL VOOR
FEE8TMAALTUDEN
E. DUY8TER8-MINNAERT
d . Smet d . NaeyMlaan 86
S37D BlankMibwg. Tal. 060-41.30.70
41.36.64

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN
Vor/'orgde keuken
Demokr;itische pnjzcn
Uitgi'loreii dienstbetoon
Ki'S.srkU'unwt'g 38
??G0 Ni|l(!n Tel 031/818841

1000 BRUSSEL

Specialiteit g e r o o k t e

Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEIV1
Tel. 052/21.16.06

Waar Vlamingen THUIS ziin.

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Ka(>elstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel. 014/54.40.07
Rustieke

KEMPENLAND
Vlaamse gezelllghekj
Café Kempenland
Gemeentestraat 4 1 , Nijlen
Tel. 031/81.73.16

Voor uw feestgerechten
J. B O O N E N - K W A N T E N
Kampert>aan 24
3568 Hechtel
Tel. 011/73.68.84

W I J 14 A

WIJNIMPORT HERMAN

« WALTRA >»

Schoolstraat 52,
Kapelle-op-den-Bos
Tel 015/71 19 40
Fcestbespreking op maandag dinsdag en donderdag van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten

IVlenenstraat 376 WEVELGEIVl
Tel 056/412922

Ardumknoi 2 (bi| KVS)
1000 Brussel
Tel 02/21952 12

vis

Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder

De vier troeven vnn de W.nltrn
1
2
3
4

Vhnms m t hart
Je knn er niti/d
Je kri/gt er ntiifd
De pri/zen zifn

van Brussel
parkeren
wat te eten
sociaal

Toeganketiik
vrijdag van 17 tot 20 u„
zaterdag vazn 10 lot 13 uur.

M a a k o o k e e n s kéi^nts mttt
de gezellige s f e e r in
'tis een specialist
zoek hem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordse pastei
't is de meest verteerbare
de meest klassieke,
de beste

voedingsspecialitei-

H e r b e r g 't

STAMPKOT

Sl-Mana-Utem, 2 W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel, 055-4994.76

Tel. 02-513.25.64
Algem«ne voeding bieren wijnen, likeuren, fleciilstreeks invoer Duitse
«I» Frante witnea

Fci stzadl voot <ifle
qelegenhedÉ'n

Orf-ink- en eethuis

Schapenstraat 43. 2200 Borgerhout Tel 031/36.00.45

DE P U S
GEBROEDERS

Rondplein 5 Brakel
Tel 055/42 4107

Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091-300653

-

Bouillonpasta's,
ossestaartsoep, goulachesoep. Jagerssoep,
keukenkruiden
en
specerijen.

Spocitiliteit d<iq vers fruit en
groenten
Dubbele V<il()is-?eqels dein tille
l(>den

O u d e Graanmarkt 25

PALMHOF

Tafelhouder

Duitse
ten.

Pülrfersli.i.it 12
8458 O o s l d u i i i k c r k e

SCHUURKE»

Restaurant

D.M. IMPORT

VOEDING "DE POLDER-

BRAKELHOF

Lokaal Volksunie

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Dendorstroek

FEESTZAAL
«. E D E L W E I S S »

Restaurant

Elie Van Laere-Marcella Naessens

Katlestraat 20, A A L S T

Steeds welkom in

gesk>ten
ikjten sfeer

DE OUDE KRING

A.inncmer vnn alle feesten
Ook verhuring van tafolgcricf

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

UW KOFFimUIS

Tel 053-6087 40

Maandag

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

COR'j;iTALS

BcllestranI 49
1970 HEKBtGEM

Lokaal « T

BLANCQUAERT

Ar.Kjonstr.i.it 6 Lier
Tel 031-80 ID68

UNDENHOVE
Cifo ri'st.iiiftinl stHfltuin. tt.rr.11.
Woensd.K; en <lf)n<;li>r(),i() <)<",l()trii
Miittiutnii ^linsdaq vri)(f.itj v.in.if Ib u
/«(tcrdritj en /ond.jrj v^Hi.tf s mid

Industriële
brood- en banketbakkerij

Feestzalen

Geraardsbergsestraal 38 Dr Van De Per'-elei 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maunts GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053-2135 33
Tel 031-36 56 54

Dinsd gestoten
Vroeger uitbater Zwalmlandia.

Cafe-Restaurant

SEtiUTTlRStiBF
Dorpsstraat l ö
2922 O A M S 0 O N K
Tel- 015-7l.tS.4Ö

^

mmfymis

WEKELUKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

9328 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423Z4e
JAARLUKS VERLOF
DECEIMBER

O* famillazaak mei traditie.

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

Café «'t L«0u«k«>
Kruiiiorermé 2
3690 BREE

Mevrouw
Pauwefyn- D u q u e s n e

Tel. 0 1 1 - 4 6 , 3 4 5 1

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

Uitsluitend
V l a a m s e bieren.

Gestolen vrijdag befialve m seizoen

M a a n d a g gesloten

Kinderen schrijven liun „Lieve Wereld
Door kinderen uit meer dan vijftig landen, samengesteld
door Helen en Richard Exiey, met
een
voorwoord
van Phil Bosmans.
Een boek volgeschreven
en getekend door kinderen. Daarom is
het misschien ook interessant
te
lezen wat een kind erover
denkt
Cathy Lairesse (12 jaar) heeft er
'Ik vind sommige teksten
goed
geschreven bv. Funsho in gesprek
met president
Carter. Een
tekst
die me nu nog erg doet
nadenken
is: « N i e u w e levensregels»
van
Paula
Lagerstam.
Daarentegen
vind ik sommige
teksten
heel
wreed om te horen: 'Als
iemand
onviiendelijk
was, zou de straf de
dood zijn.»
Dit boek heeft m e dikwijls e n
diep tot n a d e n k e n g e s t e m d e n
d o o r d e band door vind Ik dat d e

kinderen heel kritisch staan tegeno v e r grote mensen, ik heb lust o m
aan die kinderen t e z e g g e n : 'Toe
kom, voeren wij telkens geen oorlog als we ruzie
maken?*
Ik b e n er stellig van overtuigd
dat ieder kind van d e w e r e l d —
ook ik — ruzies (kleine oorlogen)
kan vermijden door minder egoïstisch te zijn d.w.z. begrijpend, vergevingsgezind
t e zijn e n o n z e
sterkte e n rijkdom te verdelen m e t
d e minstbedeelden. Als wij als kind e r e n dit iedere dag o p n i e u w
trachten t e leven, zullen wij als
grote m e n s e n e e n vredevolle, liev e w e r e l d maken.
Een fantastisch kijkboek o v e r
h o e kinderen d e wereld dromen,
h o e z e die g e d r o o m d e w e r e l d zien
e n w a t er allemaal in v e r k e e r d

loopt door d e schuld van d e volwassenen. M e t hun s c h e r p e o g e n
zien z e o n g e m e e n zuiver w a t e r allemaal kan e n moet verbeteren.
Hopelijk m a k e n z e hun idealen
tot werkelijkheid w a n n e e r z e e e n maal het roer van d e volwasse-

/ /

nen-van-nu zullen o v e r n e m e n .
H o e d e volwassenen-van-morg e n o n z e w e r e l d zien, staat t e lez e n e n te bekijken in d e z e prachtig e e n rijkelijk geïllustreerde uitgave.
(Lieve Wereld - 128 Mz. - 398 fr. Uitgeverij
Lannoo Tieh/Amaterdam).

150 jaar. Guldo Gezelle»
Prachtige kunstreproduktle — In 4 kleuren — op zwaar
kromkote papier — gevernist — 60 cm x 80 cm — gemaakt
naar het énige schilderl], waarvoor Gezelle geposeerd heeft,
in stevige kartonnen koker bij U thuis voor 448 fr (zijnde
395 fr voor reproduktle — 36 fr. voor koker — 17 fr. voor
postzegel). Voor aangetekend 35 fr bijvoegen au.b. Stort dit
Ijedrag op Rek. 425-2085821-29 ten name van Poketino - Brussel.
Deze kunstreproduktle kan ook afgehaald worden bij Poketino-Fonoplaten in Standaard-Boekhandel 146, A. Maxlaan 1000 Brussel,
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Nieuw licht op de gescliiedenis van
de Vlaamse Beweging in Frans -Vlaanderen (2)
In de Vlaamse beweging in
Frans-Vlaanderen heeft priester Jean-Marie Ganfo/s (19041968) een sleutelpositie ingenomen. Van in zijn seminarietijd tot aan zijn onverwachte
dood in de meidagen van '68
was er geen enkel initiatief aldaar waar hij niet direkt of indirekt bij betrokken was.
Het is een gelukkige zaak dat
de KULAK Gantois' omvangrijke boeken- en tijdschriftenbezit heeft kunnen verwerven.
Het was meteen de start voor
de Biblioteek De Franse Nederlanden in de Kulak die is
uitgegroeid tot een belangrijk
instrument voor de studie van
Frans-Vlaanderen.
Jammer genoeg is het privéarchief van Gantois nog altijd
zoek of vernietigd. Dr. £ Defoort is er evenwel in ge-

Een rusteloze
samenwerking
Gantois' brieven aan V. Celen
worden nu uitgegeven door E. Defoort in samenwerking met Els
Lion en Beatrijs Balcaen. Op dit
ogenblik zijn al twee deeltjes verschenen: Brieven van J.M. Gantois aan V. Celen I 1925-1939 (1)
en //1941-1951 (2). Een derde deel
is nog voorzien.

slaagd een aanzienlijk doel
van Gantois' brieven bij zijn
vroegere korrespondenten ie
gaan opsporen.
Zo heeft wijlen mevrouw Vital
Celen de honderden brieven
die Gantois aan haar man
stuurde, aan de Biblioteek De
Franse
Nederlanden
geschonken.
Vital Celen (1887-1956), hoogleraar in de Nederlandse literatuur aan de Koloniale Hogeschool en aan de Handelshogeschool in Antwerpen, heeft
vanaf 1925 tot aan zijn dood
haast onafgebroken een intens kontakt onderhouden
met de Vlaamse beweging in
Frans-Vlaanderen, heel in het
biezonder met Gantois. Die
had in hem zijn belangrijkste
kontaktpunt
in
Belgisch
Vlaanderen.

voor België en Noord-Frankrijk,
wat Gantois niet als een ramp beschouwde!). Hij zal uit die situatie
een maximum aan profijten zoeken te halen die hij meent er te
kunnen uithalen voor zijn beweging. Maar anderzijds hoedt hij
zich zorgvuldig voor elke politieke
of militaire kollaboratie.
Dat hij het meer dan druk heeft in
die jaren, schrijft hij zelf in een
brief van 16 juli '41: «De zaken hier
hebben zoo een uitbreiding genomen dat ik geen tijd meer heb om
te schrijven».
Celen woont in 1942 nog wel het
kongres van Gantois' Vlaams Verbond bij, maar de samenwerking is
stilgevallen. Uit latere korrespondentie blijkt dat Celen het toen niet
meer eens was met Gantois.
Het verhaal van na de oorlog is bekend: het Vlaams Verbond werd
ontbonden, de goederen in beslag
genomen en de leiders aangehouden. Tegen de belangrijkste onder
hen, J.M. Gantois, werd de doodstraf geëist, niet omwille van politieke, militaire of ekonomische kollaboratie maar omwille van zijn
«separatistische neigingen». Gantois kreeg na een vinnige zelfver-

Priester Gantois was een onregelmatig korrespondent. Dat valt ook
af te leiden uit zijn antwoorden aan
Celen, die al eens lange tijd moest
wachten op een antwoord. Toch
werd Celen zeer geregeld öestookt met verzoeken, suggesties
en kommentaren op feiten en gebeurtenissen. Zo krijgt Celen de
opdracht bij de vooroorlogse De
Standaard aan te dringen op een
vaste korrespondentie uit FransVlaanderen. Celen moest tussenkomen bij het Davidsfonds om
een gunstprijs voor de FransVlaamse leden te bedingen, of een
vertaling van de regionalistische
en deels autobiografische roman
«Le berceau sous Ie beffroi' van
beider vriend Nicolas Bourgeois te
bepleiten. Vital Celen zocht
Vlaamse en Nederlandse auteurs
om mee te werken aan de door
Gantois geleide bladen «Le Lion
de Flandre» en «De Torrevi^achter'
(beide van 1929 tot 1944) en hij introduceerde Gantois in tal van
Vlaamse publikaties. Hij krijgt allerlei, wat Gantois karweitjes noemt,
toegespeeld: i.v.m. artikelen, boeken, data, adressen en zelfs het
voorstel om in Vlaanderen adverIn het Goethe Instltut te Brussel
tenties op te halen voor Gantois'
(Belliardstraat 58) had een tentijdschriften waarvoor permanent
toonstelling plaats van foto's van
financiële problemen oprezen.
August Sander (1875-1964). In totaal waren er dat 179, een niet on«De zaken hier hebben zoo
belangrijk aantal in deze «cameeen uitbreiding genomen»
ra teutonica».
Die intense samenwerking beteZoals medewerker GVDP vorige
kende niet dat er nooit menings-- week n.a.v. de «Camera Belgica»
verschillen waren. Eenmaal de
expositie In de ASLK-Galerij te
dróle de guerre voorbij en de DuitBrussel, terecht stelde is de fotose bezetting begonnen, zet Gangrafie in haar kombinatle van de
tois zijn aktiviteiten met een vertechnologie en artistieke discinieuwde inzet voort. Tijdens de japline met eigen vormwetten, het
ren van de tweede wereldoorlog
modernste medium bij uitstek in
ontplooit hij een Indrukwekkende
de beeldkultuur. Overigens valt
reeks aktiviteiten op het kulturele
het vaak moeilijk een grens te
vlak, of juister, op het raakvlak van
trekken tussen de zgn. kunstfotokuituur en politiek. Want hij draagt
grafie en de fotografie, die daarer enerzijds zorg voor in te spelen
op geen aanspraak zou mogen
op de Nieuwe Orde-sfeer en maken. De jongste decennia hebideologie en op de feitelijke toeben op dit vlak een verruiming
stand (met één Militarverwaltung
van het begrip kunst in de foto-

dediging uiteindelijk maar 5 jaar,
waarvan hij er ongeveer drie diende uit te zitten.

«Onveranderd»
Na de oorlog komt de samenwerking Gantois-Celen weer op gang.
«Om de waarheidsliefde moet ik
wel zeggen dat ik nooit zoo duidelijk vernam dan door uw laatsten
brief dat U met mij van mening
verschildet nopens de aan te nemen houding tijdens de oorlog',
schrijft de vrijgekomen Gantois op
20 decemb»er 1948 aan Celen (II, p.
22), Uit dezelfde brief blijkt zijn ongebroken belangstelling voor de
beweging in Frans-Vlaanderen. Hij
signaleert zichzelf als onveranderd.
De brieven van nu af aan zijn biezonder interessant voor onze kennis van de wijze waarop Gantois
weer uit zijn isolement komt (ook
letterlijk: hij had verblijfsverbod
voor een twintigtal Franse departementen, die eerste jaren) met de
medewerking van Celen, voor
Gantois' verhoudingen met Waregem, voor het ontstaan van het
tijdschrift Notre Flandre (19521968).

geestelijke: «...hij is tegen het NeGantois komt hier naarvoren als derlands... omdat hij het niet beeen rusteloos werker en bijwijlen hoorlijk kan schrijven noch sprescherpziend man. Hoewel hij van ken. Maar voor dezelfde reden
mening verschilt met jongere zou hij... tegen het Frans moeten
Frans-Vlamingen, zoals Jan Klaas, zijn. Want het is toch plezierig hem
en met anderen, over de opzet over kuituur te horen spreken, tervan het tijdschrift Notre Flandre, wijl alles bij hem onbeholpenheid
gaat hij spoedig beseffen dat hij en achterlijkheid verraadt» (II, p.
aansluiting moet zien te vinden bij 104).
een nieuwe Europese dimensie. Uiteraard laat deze verzameling
Maar hij verliest nooit de essentie brieven niet alle facetten van Ganuit het oog: «Frans-Vlaanderen tois' persoonlijkheid kennen. Toch
moet zijn taal, zijn deelneming aan is de lektuur biezonder boeiend en
de Nederlandse kuituur, zijn eigen is een uitgave ten volle verantgenie, enz.., t>ehouden om als tolk woord.
met de overige Nederlanden te Er is de laatste tijd al aardig wat
kunnen optreden. Dit is trouwens gepubliceerd over Gantois, zijn
de zending van al de Franse pro- werk en zijn tijd. Het behoedt zijn
vincieen die op de scharnier van figuur voor een verstarrende adoEuropese grenzen staan» (II, ratie maar het ontluistert hem
geenszins. Het wordt steeds duip.107).
delijker dat deze man eerlang een
Gantois had aanvankelijk de degelijke biografie moet krijgen.
grootste moeite om in het NederErik Vandewalle
lands te schrijven. Maar gaandeweg gaat hij het Nederlands beter
beheersen, zo goed zelfs dat hij (1) 113 p., december 1979.
op de hem eigen wijze mensen (2) 121 p.. mei 1980 (Beide deeltjes verscheonder de vorm van preprint, paper nr
scherp weet te tekenen. Zo door- nen
13 en nr. 14, van de Fakulteit van Wijsbeprikt hij de intellektuele faam van geerte en Letteren, KUL, Universitaire
een bepaalde Frans-Vlaamse Campus, 8500 Kortrijk)

Biografie gewenst

Fotograaf August Sander
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grafie te zien gegeven, waarbij de
«simpele» reportagefoto door
ontegensprekelijke
plastische
kwaliteiten vele «geposeerde»
zgn. kunstfoto's voorbijsteekt
August Sander werd in 1876 te
Herdorf/Sieg in het Westerwald
geboren. Zijn vader werkte in een
mijn, familiebezit waar August
Sander ging werken na lagere
school te hebben gelopen. In 1882
ontdekte August Sander de fotografie, toen de fotograaf Schemeck de mijn kwam fotograferen
en daarbij August als hulpje meekreeg. Hij werd erdoor gefascineerd en had spoedig een eigen
kleinstudio. Na zijn legerdienst
gaat hij niet terug naar huis maar
begint een zwervend bestaan dat
hem naar Magdeburg, Berlijn,
Chemnitz en Dresden zal brengen

wat hem in kontakt bracht met de
toenmalige avantgarde. Na zijn huwelijk vestigt hij zich te Linz en
daarna te Keulen. Hij had vrij
vroeg belangstelling voor de kleurenfotografie. Na de eerste
wereldoorlog die hij als soldaat
meemaakte, werkt hij als commercieel portrettist en is hij een van de
eersten die met industriële en reklamefotografie bedrijvig is. Tijdens
het Derde Rijk overlijdt zijn zoon
Erich in een koncentratiekamp en
worden zijn albums «Mannen van
de 20ste eeuw» en «Beelden van
deze tijd» verbeurd verklaard. Niet
minder dan 50.000 negatieven
worden tijdens een plundering
vernietigd.
August Sander had een hekel aan
de zoeterige fotografie, zoals uit
zijn «Credo 1927» blijkt Hij had

des te meer aandacht voor het onopgesmukte. Dat blijkt o.m. uit zijn
vele portretten, die vooral een
meesterlijke syntese zijn van zijn
realistische kunst Al deze personages baden m een harmonieuze
sfeer, elk overtollig rekwisiet
wordt onverbiddellijk geweerd,
aan de modellen worden geen
voorrechten verleend, de politicus
wordt even ongenadig gadegeslagen als de handwerkman. «Gezichten van onze tijd» werden in
beslag genomen en 60 platen vernield. De ondergang van een beschaving boeit uiteraard een pionier als Sander, die zich technisch
als een meester ontpopt In feite Is
gans zijn werk een portret van een
tijd, zonder koncessies maar open
en eerlijk. Met deze tentoonstelling besluit het Goethe Instituut te
Brussel het seizoen 1979-80. (Sw)
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De doffe glans van zilver
bij Pfaff hamerde. België overtrof inderdaad de stoutste verwachtingen.
M a a r desondanks ligt er een doffe
glans over het begeerde metaal. D e
vergrijzing heeft immers toegeslagen in het Europese voetbal. D e grote nivellering naar beneden toe is ingetreden.
H e t publiek bedankt

Het
Europees
voetbalkampioenschap voor landenploegen heeft België zilver opgeleverd. Een resultaat
z o n d e r voorgaande in de geschiedenis van 's lands populairste s p o r t De
Rode Duivels bij de besten van Europa. W i e het voor een paar w e k e n had

• BLOEDIGE ERNST-Vorige zaterdag werden in het Nederiandse Arnhem de zesde Olympische Spelen voor
gehandicapten plechtig geopend. Circa 1800 sporters-met-een-handicap uit
42 landen nemen er aan deel. De 77
Belgische afgevaardigden zijn ingedeeld in vier kategorieön: geamputeerden, blinden, spastici en para- en tetraplegics (veriamden). Als het grote internationale verbroederingsfeest van
de sport überhaupt nog zin heeft is het
voor de gehandicapten. Toch wordt het
ook hier de hoogste tijd alles eens rustig te overdenken. Ook bij deze mensen overheerst de prestatiedrang. Hun
sportleven is bloedige ernst Zij bewegen zich eigenlijk niet meer in de rekreatleve sfeer. Ook hun medaillehonger Is onstilbaar geworden. Wij betwijfelen of dit in overeenstemming is met
het oorspronkelijk opzet En zo ja, dan
was het oorspronkelijk opzet verkeerd.
• OP REKORDJACHT - Maandag
begonnen te Wimbledon de -All England Champs». In deze gaat Björn Borg
op rekordjacht Viermaal reeds won de
Zweed het meest prestigieuze tennistornooi ter wereld. In 76,77,78 en 79.
Een onwaarschijnlijk rekord. Maar toch
blijft er voor Borg in Wimbledon nog
één en ander te bewijzen. Ook de legendarische Australiër Rod Laver won
vier Wimbledontitels. In '61, '62, '68 en
'69. In 70 werd de roodharige en linkshandige Laver uitgeschakeld in de
kwartfinales door de Engelsman Roger
Taylor. Een sommetje leert ons dat Laver op Wimbledon in 32 opeenvolgende wedstrijden ongeslagen bleef. Een
titel impliceert immers zeven wedstrijden zonder nederiaag (van de vieren-
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durven voorspellen zou in verzekerde bewaring zijn genomen.
D e Belgische ploeg heeft het zilver
bovendien echt verdiend. D e Rode
Duivels staken zelfs de hand al uit
naar goud toen de Duitse midvoor
H r u b e s c h de bal met het hoofd voor-

zestigste finales tot de eindstrijd op de
Central Court). In de jaren '63, '64, '65,
'66 en '67 mocht Laver niet aanzetten
op Wimbledon. De profs werden toen
nog gemeden door de zogezegde amateurs. Zoniet zou Laver — die in die tijd
het internationale tennisgebeuren met
evenveel gezag beheerste als Borg
vandaag — wel enkele titels méér hebben gewonnen en zou Björn Borg dit
jaar wellicht nog geen absoluut rekord
kunnen vestigen.
Borg zal vooral in de eerste wedstrijden waakzaam moeten blijven. Het
gras (er wordt veel sneller op getennist
dan op gravel) werd in het verieden al
vaker een grote favoriet in de aanhef
fataal. Maar ook hierop zal Borg zich
hebben voorbereid-

|

• CRITERIUM - Wij hebben de Belgische wielerbond al vaak een gebrek
aan ernst en realiteitszin verweten. Wij
vallen bijgevolg in herhaling. Maar het
nationaal kampioenschap te Koekelare
was andermaal een miskleun van formaat De plaatselijke organizatoren
trof geen verwijt Zij gaven grif toe dat
hun titelkoers niet meer was dan een
«gemakkelijk» criterium. Een parkoers
zonder hindernissen. Het had heus wel
anders gekund. Maar daar verzette de
bond — op aandringen van 's lands
sterkste (numeriek althans.) wieiergroep: de IJsboerkes — zich tegen. De
smalle, golvende wegen dienden
vermeden te worden. Het kaf werd beter niet van het koren gescheiden.
In de gegeven omstandigheden werd
de zevenentwintigjarige Jos Jacobs uit
Vosselaar nationaal kampioen. Een
verdienstelijk renner. Een kampioen uit

De over twaalf dagen gespreide strijd om
de hoogste Europese onderscheiding
heeft tot een aantal sportieve en extrasportieve vaststellingen geleld. De ene
wekt meer verbazing dan de andere, maar
de aandachtige waarnemers hadden al
eerder — in de Europese bekerkompetities voor klubteams — desbetreffende
aanwijzingen onderkend.
Het Europees voetbal is vergrijsd. De taktlsche tucht en de gestaalde fysiek hebben
de technische bedrevenheid en de improsatie verdrongen. Er wordt gevoetbald volgens opgelegde patronen. Wie buiten de
schreef loopt wordt als onbruikbaar opzij
gezet De trainers zijn nog enkel geïnteresseerd In het onmiddellijke resultaat De
klublelders ook. De ontwikkeling van het
individueel talent is nog hooguit een bekommernis voor de jeugdtrainer.
Van de senior wordt verondersteld dat hij
volleerd is, dat hij de mentaliteit heeft aangekweekt om de individuele bravoure op
te offeren aan het zogeheten ploegbelang.
In hoever dit ploegbelang nog overeenstemt met de verwachtingen van de toeschouwer zal de klublelders vooralsnog
een zorg wezen. Vooralsnog. Want achteraf zou kunnen blijken dat in Italië het tij

de tweede rij die mogelijk meer vermag
dan algemeen wordt vermoed maar die
zijn talenten vaak aanwendde om hoger gekwalificeerde ploegmaats In
Ideale omstandigheden naar de eindstreep te brengen. De nationale driekleur kan de Kempenzoon mogelijk
meer lef en zelfvertrouwen opleveren.

keerde. De tifosi — geroemd om hun gehechtheid aan het ronde leder — negeerden het tornooi.
De publieke belangstelling bleef ver tieneden de verwachtingen. Nooit was een stadion uitverkocht en de aanblik van de vaak
slechts voor één derde gevulde betonnen
kuipen was angstaanjagend.
De voetballers stoorden er zich evenwel
niet aan. Zij hakten er maar op los. Daarin
gesteund door een stel tolerante scheidsrechters. Bleek dat de Rode Duivels speltechnisch, taktisch en fysiek voor niemand
onderlagen dan werd ook overduidelijk geïllustreerd dat de eens zo lieve Belgen niet
langer terugschrikken voor het grove
werk.
Wij hebben de Nederlanders jarenlang gehekeld omdat zij meenden hun rijke aanleg
door grofheden te moeten ondersteunen.
Wij voelen ons verplicht Vandereycken op
dezelfde manier te Ijejegenen. De beste
speler van de finale elimineerde zowel in
de wedstrijd tegen de Italianen als in die tegen de Duitsers de meest bedreven spelmaker van de tegenpartij. Antognoni en
Briegel werden door onze landgenoot
doodeenvoudig uit de wedstrijd getrapt
Een kwalijke zaak die er niet minder erg op
wordt door te verwijzen naar even brutale
tegenstanders. Wanneer Vandereycken in
een interview stelt dat dergelijke praktijken nu eenmaal horen bij het moderne
voetbal is voor ons alles gezegd. Dan hoeft
het voor ons zelf niet meer.
Nochtans was bedoelde speler een van de
meest getalenteerden van het tomooi. Hij
is een baas binnen de lijnen maar dringt
zich als dusdanig te weinig op omdat hij
meer oog heeft voor de tegenstander dan
voor de eigen aanleg die vaak beter zou
kunnen worden aangewend. Hoe dan ook:
in het jongste kampioenschap werd voetbalkundig bewezen dat Club Brugge niet
toevallig landskampioen werd. De Westvlaamse klub bezit met Vandereycken en
Ceulemans twee spelers die gelijk welke
wedstrijd kunnen doen kanteten. Met de
onverslijtbare Van Moer en de plots tot
hoge ontwikkeling — nog zo'n knaap die
veel te veel stampt en veel te weinig zijn
tjekwaamheden gebruikt — gekomen
Renquin vormden zij het kwartet dat België naar onverhoopte resultaten voerde.
D e grote winnaars
Werd Duitsland — de ploeg met de meeste inhoud en de grootste toekomst — de
terechte Europese kampioen dan vormden de eigenlijke triomfators van het tornooi een team van... zeven. Zeven sponsors die acht dagen urenlang hun merknaam naar alle hoeken van Europa en
daarbuiten wisten gestraald. De televisie
houdt het moderne voetijal in leven. Het
klinkt dan ook potsierlijk de heren bondslelders te horen beweren dat het alziend
oog de sport in zijn t)estaan bedreigt
Zij komen zelf met hun almaar talrijker
wordende internationale tomooien naar de
televisie gelopen. Zij bedingen kontrakten
waarbij liefst alle matchen rechtstreeks
moeten worden uitgezonden. Om op die
manier de hoogst mogelijke vergoeding —
tientallen miljoenen... — te kunnen vragen
aan Zanussi, McDonald's, Seiko, Canon
(copiers, calculators, cameras), J V C (audio en video), Coca Ck)la en Metaxa
Brandy. Die zeven waren de grote triomfators van het tomooi der gelijkschakeling
dat meer dan ooit heeft bewezen dat het
topvoetbal en zijn verantwoordelijken dringend aan bezinning toe zijn. Waarmee wij
de verdiensten van de Rode Duivels
geenszins in twijfel willen trekken. Wanneer de nivellering algemeen is geworden
moet men de omstandigheden naar zijn
hand proberen te zetten. Daarin zijn de
Belgen voortreffelijk geslaagd.
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VUJO's vredesfietseling
startklaar

REISWEG

Vrijdag 27 juni

Opnieuw trekt VUJO's Vredesfietseling naar Dilcsmuide. Onder het motto
«Zelfbestuur en nooit meer oorlog!»
zullen honderden jongelui vanuit de
Vlaamsbrabantse universiteitsstad
naar de IJzervlakte fietsen. Wie nog
meewil kan langs de reisweg inpikken. Hier de laatste berichtgeving
over de fietseling.

Maaltijden
Vrijdag: lunchpakket meenemen. Zaterdag: wi) zorgen voor ontbijt middag- en avondmaal. Zondag: wij zorgen voor ontbijt Je moet zelf Instaan
voor middagmaal.

Vrijdag 2 7 juni: Leuven-Melle
Vertrek te Leuven om 14u. op de
Oude Markt Via Grimbergen, Asse en
Aalst naar Melle. Aankomst te Melle
om 20 u. Overnachting te Melle.
Z a t e r d a g 2 8 juni:
Melle-Gent-Dil(smuide
Vertrek te Melle om 10 u. 30. Middagmaal te Gent In het Vlaams Huis Roeland. Vertrek te Gent om 13 u. op het
Prof. Laurentplein. Via Deinze (14 uJ,
Tielt (15 ü J en Lichtervelde (17 u J naar
Diksmuide. Aankomst te Diksmuide
om 18u. Bezinning op de Uzervlakte
om 18ü. Avondmaal om 19u. Overnachting In tenten te DiksmukJe.
Z o n d a g 2 9 juni
IJzerbedevaart om 11 u. 30. Terugreis
om 15u.30.
De arrondissementen Leuven, Brussel,
Halle-Vilvoorde, Aalst en Dendermonde sluiten bij de karavaan aan op vrijdag.
Het arrondissement Antwerpen zou
op vrijdag vertrekken naar Melle.
Overnachtingen
Vrijdag In Melle In het kollege. Zaterdag In Diksmuide In tenten. Meebrengen: slaapzak en luchtmatras.

Antwerpen
naar
Diksmuide
Het gewestelijk IJzertiedevaartkomltee knoopt aan met een goede tradlbe;
het legt bussen In van Antwerpen naar
de IJzervlakte.
Praktische inlichtingen.
Vertrekplaatsen en -uren: Mortsel (steition Oude-God), 7u.: Berchem-kerk
(SingeD, 7 u. 05: Antwerpen (Vrijfiekistraat), 7u. 10.
Vertrek uit Diksmuide: ± 15u.30
Prijs: 225 fr. (bus-(-fooi-I-koffie).
Men kan Inschrijven t)lj: MHe Moyson, Wapenhaghe 30, 2600 Berchem,
tel. 39.47.01; Kersters, Maxlaan 29,
2510 Mortsel; Herman d'Espallier, V.
Jacobslel 64. 2600 Berchem, tel.
39.64.97; Deckers, Antwerpsestwg
104, 2510 Mortsel; Gaby Pelegrin,
Ringlaan 78, 2610 Wilrijk; Lode Robbroeckx, Keri<elel 33, 2610 Wilrijk, tel.
27.23.44; Lode Van Kerithoven, Speeltulnlaan 29, 2510 Mortsel, tel. 49.86.00;
Lieve Brauers, F. BIrontlaan 97, 260&
Berchem; sekretanaat Vrijheldstraat
32-16, 2000 Antwerpen, tel 37.90,56.
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Leuven
Herent
Kortenberg
Steenokkerzeel
Machelen
Vilvoorde
Grimtjergen
Meise
Merchtem
Asse
Hekelgem
Aalst
Lede
Wichelen
Wetteren
Melle

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

14.00 u.
14.15 u.
14.30 u.
15.00 u.
15.15 u.
15.30 u.
16.00 u.
16.30 u.
16.45 u.
17.00 u.
17.30U

... laoou
...
...
...
...

18.45 u.
19.15 u.
19.30 u.
20.00 u.

Zaterdag 28 jun
Melle
... 10.30 u.
Gent
11.30/13.00U.
St-Martens-Latem .. ... 13.30 u.
Deinze
.. 14.00 u.
Tielt
.. 15.00 u.
Rttem
.. 16.00 a
Ardoole
.. 16.30 u.
Lichtervelde
.. 17.00 u
Torhout
.. 17.15 u
Kortemark
.. 17.30U.
Diksmukte
.. 18.00 u.

Terugreis
Arrondissementen Gent Aalst Oudenaarde en West-Vlaanderen: met de
fleta Andere arrondissementen met
autobus. Kostprijs venmoedelijk 120 fr,
ter plaatse te betalen. Fietsen per
vrachtwagen.

Inschrijven
Kostprijs: wie vanaf vrijdag vertrekt
250 fr.; wie vanaf zaterdagmorgen
meerijdt 200 fr. en wie vanaf zaterdagmiddag meerijdt 120 fr.
Betalen door overschnjving op onze
bankgiro: 435-0256851-75 of ter plaat-

Bloemen voor Rodenbach
Op 23 juni 1980 was het precies 100 jaar geleden dat Albrecht Rodenbach stierf.
Doorhem te herdenken willen Vlaamse studenten en Volksuniejongeren, zich afzetten tegen groteske en kunstmatige viering van 150 jaar 'Belgique'. 1980 is
voor hen een Rodenttachjaar In dit kader zullen te Leuven trouwens nog meer
manifestaties plaatsgrijpen na de vakantie.
Orujanks de volle eksamenperiode wou Vujo-KULeuven echter dat ook de herdenking op 23 juni zelf niet onopgemerkt voorbij mocht gaan Daarom fiebben zij
het herinnenngsplakket dat is aangebracht in de gevel van het huis aan de Kortestraat waar Rodenbach op kot zat en dat al zo lang verwaarioosd werd een effektvolle poetsbeurt gegeven.
Met een tieperkte delegatie in aanwezigheid van om. volksvertegenwoordiger
Willy Kuijpers en lic. Mon De Goeyse, stichter van het SK en konservator van fiet
archief en museum van het Vlaamse studentenleven werd dan een korte plechtigheid gehouden bij deze gedenkplaat Een bloemenkrans werd gehangen, de leeuwevlag gehesen en een Rodenbachaffiche aangebracht

ZO ZIET DE VU HET

De Volksunie als rechtvaardigheidspartij
Sociale b e w o g e n h e i d
Sociale bewogenheid Is van meet
af aan een kenmerk geweest van
de Vlaamse Beweging.
Van in de vorige eeuw zijn daar
vanwege de «taaiminnaren» en literatuur-flaminganten veel voorbeelden van aan te halen. Reeds
een aantal
progressief-llberale
Vlaamsgezinden ageerden tegen
de toenmalige miserabele sociale
toestanden en klaagden d e sociaal-ekonomische
achterstelling
van de kleine Vlaamse man aan tot
in het parlement
L de Raet heeft in zijn tijd meesterlijk aangetoond dat taaitielang
stoffelijk belang is en de wegen
uitgestippeld voor de welvaart van
de Vlaamse arbeiders. Het is spij-

tig dat de Raet weinig weerklank
vond in de Rodenbachse studentenbeweging.
Pater Stracke schokte de gemoederen door zijn Arm Vlaanderen.
Moesten de leiders van de frontbeweging als jonge intellektuelen,
die perfekt Frans kenden, zich
voor eigen gemak verzetten tegen
de onsociale toestanden aan het
front?
Het Vlaamse Front in de jaren
twintig was in alle opzichten wat
men nu met het etiket hnks zou
versieren.
Niettegenstaande
zijn
politiek
autoritaire strekking was het
Vlaams nationalisme in de jaren
dertig beslist niet sociaal reaktlonair.
Telkens vertolkt volgens d e men-

taliteit van de tijd, getuigde de
Vlaamse Beweging en inzonderheid de radikale vleugel ervan haar
sociale bewogenheid. Met al de
verscheklenheden en tegenstellingen die de hunne waren, wisten de
radikale Vlaamsgezinden dat hun
«Vlaanderen- de Vlaamse mensen betekent

En toch
Vroeger tjeschouwde men sociale
bewogenheid toch enigszins als
kompassie met sukkelaars, als een
sociale liefdadighekJ uit de hoogte.
De arbeider mocht wel eisen dat
men hem zijn brood niet onthield,
ook niet als het slecht ging en de
minst bedeeWen mochten bijstand
verwachten.
Wij nu in de tweede helft van onze

twintigste eeuw zien dat anders.
Het gaat om een ekonomisch-sociale
nnaatschappijkonstruktie
waarbij de grootst mogelijke kans
bestaat tot rechtvaardigheid.
Laten wij dat gerust een socialistische visie noemen, wel te verstaan als wij onder socialisme wat
anders verstaan dan de PS of de
SP; wat anders dan sommige syndikaatsfunktionarissen. In de jongste kongresresoluties wordt wel
gezegd dat onze eerste aandacht
moet gaan naar de minstt>edeelden en kansarmen maar vooraf
heet het dat de V U als rechtvaardigheidspartij opkomt voor een
rechtvaardige spreiding van kennis, bezit en macht
M. van Haegendoren
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Obervellach
waar
Vlamingen
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Freundschaftstrelfen Obervellach - Schepdaal
groep, Louis Verdoodt voor de
zwemklub, Etienne De Smet voor
de tennisklub en Raymond Eerlanger voor de voetbalploeg.
Onder de aanwezigen werden
ook de gemeenteraadsleden Maurice Appelmans, Jan Huybrechts
en mevr. Spapens-Gillis verwelkomd.

thuis zijn
Met Pinksteren hadden in
het Oostenrijkse Oberveltach (Karinthië) de nieuwe
verbroederingsfeesten
plaats tussen de Schepdaalse gemeenschap en Obervellach.
Organizator van deze massale overtocht — zo'n 260
mensen — was de Sint-Rumotdusfanfare uit Schepdaal, de volksdansgroep Pajottenland uit St.-Ulriks-Kapelle, de Dilbeekse zwemklub, een jeugdvoetbalploeg
van FC Schepdaal en een
ploeg van de tennisklub Pajottenland eveneens uit
Schepdaal.
Het is bewonderenswaardig
wat deze kleine Vlaams Brabantse gemeente Schepdaal
mogelijk heeft gemaakt: de
weg vrijmaken vooreen verbroedering tussen Brabant
en het Oostenrijkse Karinthië.
In volgende bijdrage volgen
wij deze uitbundige groep
Vlaams-Brabanders in het
mooie en gastvrije Karinthië.

Vlaams jodelnummer_
Nadien
volgde
een
«Freundschaftsabend» in een veel
te klein Kursaal met het «Gemischter Chor Obervellach», de
«Zithergruppe Obervellach», de
«Volkstanzgruppe Falkensteiner»
en de volksdansgroep Pajottenland, gevolgd door een volksbal
opgeluisterd door de plaatselijke
Blaskapelle.

2u Pf noiten war ir, Oht-volUiCh n n aro>5 Ffoundschanitreftp-i -riii <.|.>r P.Kfnergunuir.de S--h(>|i(i<i<>, <iüs BelgiPii
?60 Gas:c utrten (ifrig <l,i> v'fti: ru-jf >uri(j '.^f <% - Oc'-voracheir Unse' f-oto /eiijt U-P ^,ïst-> b s m F-jt-schoppeu
<ir '^.'rtv.hc h f i h o l
Wpiteter Bpxciit mi Innei ^ des BU-tts

ImïnP^lnZnS^t^r^^r!^^''^^^^^^^
^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^^^'"^ ^^ St-Rumoldusfanfare en de volksdansgroep Pajottenland broederlijk verenigd op de trappen van het Semslacherhof. In het midden VU-kameHid Jef Burgemeester Mölschl, vice-burValkeniers en burgemeester J. Mólschl van Obervellach en de voorzitter van de Kapellense
vMnsgro^p gemeester Tuppinger en de heer
Pierre Walravens.
Scheiber van het «Fremdenverkersamt» werden bedacht met
een kist prachtige gorella-aardbeien uit Dilbeekse serren.

Freundschafts-treffen

Obervellach-Schepdoal-Dilbeek
Sedert de door Flor Gins geïnspireerde verbroederingsfeesten te
Schepdaal, in september 1972 en te Obervellach in juni 1973, gevolgd
door sneeuwklassen in 1975 is het 1.000-jarige (sedert 1963) Obervellach, met zijn 2.500 inwoners en 1100 ha te Schepdaal een begrip van
schoonheid en gastvrijheid geworden.
In de volgende jaren werden door persoonlijke bezoeken van talrijke
mensen uit Schepdaal aan Obervellach, echte en duurzame vriendschapsbanden gesmeed.
Jammer genoeg ging het bestuur van de fusiegemeente Dilbeek niet
In op een aanbod voor een ruimere verbroedering met Obervellach en
omgeving, doch de bestuursleden van de St-Rumoldusfanfare, met
als voorzitter volksvertegenwoordiger dr. Jef Valkeniers, wensten
van hun liefde voor dit vriendelijk en mooi dorpje in het Oostenrijks
Karinthië geen afstand te doen. Het 100-jarig bestaan van het Obervellacher Chor werd de gelegenheid voor een nieuwe verbroedering
met Obervellach.
Op verzoek van burgemeester J. Mölschl werden ook enkele verenigingen uit de andere deelgemeenten van Dilbeek uitgenodigd.
De ganse organizatie berustte voor de St-Rumoldusfanfare bij dirigent Marcel Kayaerts. en zijn medewerkers M. De Mol, R. Van Kerck
en R. Segers. Voor de begeleidende jeugdgroepen uit de deelgemeenten zorgde J. Valkeniers, in samenwerking met de leiders van iedere
groep.
Vrijdag 23 mei om 7 u. Nog vlug
een groepsfoto genomen en weg
zijn de 3 bussen van de St-Rumoldusfanfare. 's Avonds vertrekken
nog 2 bussen met de jeugdvoetbalploeg van FC Schepdaal, de
zwemmertjes van de Dilbeekse
zwemvereniging en de volksdansgroep Pajottenland van St-UlriksKapelle.
Voor de oudere deelnemers uit de
eerste groep was een nachtje oponthoud in München na veel busgenot zeer welgekomen. De jeugd
liet zich deze slaap echter ongelegen.
Om 9 uur waren de bussen weer
samen even buiten München en
zo ging het in groep naar Obervellach waar de bezoekers twee uur
te laat aankwamen ingevolge talrijke onvoorziene «Umleitungen».
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Als voorzitter van de fanfare overhandigde Jef Valkeniers een
prachtig geschenk aan de voorzitter van het 100-jarige koor. Namens de gemeente Dilbeek, werden 3 schalen overhandigd aan de
leiders van de Musikkapelle, de Zithergruppe en Volkstanzgruppe.

die de gasten uit Schepdaal en Dilbeek welkom heette. In zijn toespraak legde hij vooral de nadruk
op het nauwer toehalen van de
vriendschapsbanden tussen beide
gemeenschappen ook verder in
de toekomst
Volksvertegenwoordiger Jef Valkeniers — oud-burgemeester van
Schepdaal, in Obervellach nog
steeds Herr Burgemeister —
.drukte de wens uit langs deze
vriendschapsbanden om een echt

en groter Europa tot stand te helpen brengen. Een Europa waarin
ook Oostenrijk zijn plaats zou vinden.
Herinneringsgeschenken
werden uitgereikt door de burgemeester van Obervellach aan de
organizatoren. Marcel Kayaerts,
Jef Valkeniers, Raf Segers, Marcel
De Mol en Roland Van Kerk, de
busleiders René De Greef en Miei
Boudewijns en de leiders van de
verschillende
groepen
Piet
Walraevens voor de Volksdans-

Het was reeds zondagochtend
toen caruitbater Charlie de aanwezige Oostenrijkers en eigen volk
vergastte op een jodelnummertje
a la Bobbejaan Schoepen.
Zondagmorgen om 9 u. waren al
de bezoekers en de lokale gemeenschap aanwezig in een
prachtig gezongen eucharistieviering opgeluisterd door het kerkkoor van Obervellach. Vervolgens
nam vice-burgemeester en eerste
schepen J. Tuppinger ons mee op
kerkbezoek. Aldus vernamen we
dat de laat-gotische kerk van
Obervellach dateert van 1512
toen te Obervellach goud werd
gevonden. Vandaar ook de rijkdom van deze kerk die pronkt met
een prachtig en kostbaar 3-clelig
altaarbeeld van de Hollandse
meester Jan van Scorel, één van
de mooiste kunstwerken van Karinthië.

Burgemeester J. Mölschl en de
heer Scheiber van het «Fremdenverkehrsamt» wachtten de groep
op aan de ingang van het dorp. Politiek is politiek en in plaats van allen te overnachten in het centraal
gelegen Alpengasthof zoals vroeger kregen nu al de gehuchten
van Obervellach hun aantal gasten
op bezoek zodat naast het centrum ook Semslach, Stallhofen en
Gratschach meevierden.
In de loop van de dag arriveerden
nog enkele families met hun eigen
wagen en het feest kon beginnen.
Om 19 u. werd het verbroederingsfeest ingezet met een «Platzkonzert» door de Trachtenkafjelle
(of fanfare van Obervellach) onder de leiding van Lorenz Bader.
Nadien volgde de officiële begroeting door burgemeester J. Mólschl

De autobussenkaravaan komt in het zonnige Obervellach aan.

26 JUNI 1980
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Kongres over
bedreigde
talen en
kuitaren
Van 24 tot 27 juli 1980 vindt te
Belle (Frans-Vlaanderen) het
8ste Wereldkongres plaats van
de Internationale Vereniging ter
verdediging van bedreigde talen
en kuituren.
Bïj de officiële openingsplechtigheid spreekt dr. Valkeniers een dankwoord uit Naast hem mevr Valkeniers en Obervellach's
burgemeester
Mölschl. Aan de voorzitters van de Vlaamse groepen werden bloemen
en geschenken
overhandigd.
De voetbalelftallen van Obervellach en Schepdaal: klaar voor de match

De tënnisklut^ van beide gemeenten

broederlijk

achter het net

De zwemmers

van de Dilbeekse zwemklub:

voor jan en alleman. Niet alleen
Miei en Julia Janssens werden op
de gevoelige plaat gezet ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum maar ook de h. en
mevr. Jan Moriau uit Vlezenbeek
wensten een mooie foto uit Oostenrijk ter gelegenheid van Jan z'n
70 jaar.

De volksdansers Pajottenland uit
Opstap
's Namiddags waren 3 aktiviteiten
voorzien: een uitstap naar Oostenrijks hoogste top, de Grossgkxhner, een wandeling naar de Launsberghutte of een deelname aan de
schietwedstrijd ingericht door de
400 jaar oude schuttersgilde van
Obervellach in het «Schützenhaus». Schepdaal moest onderdoen tegen Obervellach dat 249
tegen 256 punten haalde. De beste schutter was Rik Drabs van de
Volksdansgroep terwijl postmeesteres mevr. De Mol-Van Belle
moest vaststellen dat ze ditmaal
beter in form was bij het foto's nemen dan bij het karabijnschieten
en aldus de overwinning voor
Schepdaal liet ontsnappen. Ondertussen zongen de talrijke gepensioneerde deelneemsters uit
Schepdaal zich hees aan de
Launsberghutte waar een typische «Brettljause» gedegusteerd
werd bij een prachtig weertje dat
trouwens gedurende gans de reis
van de partij was.
's Avonds volgde een nieuw
«Platzkonzert», ditmaal opgeluisterd door de St.-Rumoldusfanfare,
onder de leiding van dirigent Marcel Kayaerts, die voor een zeer talrijk publiek veel sukses oogstte
met de uitvoering van de Pajottenlandmars van Frans Janssens,
Baby Face van Lex Abel en het
wondermooie «Aber dich gibt's
nur einmal für mich».

26 JUNI 1980

St-Ulriks-Kapelle.

De karnavalprinsen uit Schepdaal,
prins Walter en prins Frederik,
zorgden voor de officiële noot
Nadien werd door al de groepen
tot vroeg In de ochtend verder gevierd in hun respektievelijke gasthöfe. Ook de diskoteek mocht
zich verheugen in demonstraties
van de Dilbeekse zwemmertjes,
jonge weggelopen voetballers en
de «boys» van Miei Boudewijns.
Het hoogtepunt van de reis werd
echter het «Frühschoppen» op
maandagmorgen
Ceen
soort
Vlaamse kermis) In het «Semslacherhof» waar ook de voetbalploeg van FC Schepdaal gelogeerd was en zich mocht verheugen In een fantastisch onthaal.
Jan en alleman
Naast opvoeringen van de St-Rumoldusfanfare en de Volksdansgroep Pajottenland die een grote
indruk maakte en waarschijnlijk
reeds een uitnodiging op zak heeft
voor 1982, was er ook een lokaal
orkest dat voor de sfeer zorgde.
Het uitzonderiijk mooi weer, de
prachtige omgeving met besneeuwde bergtopfjen en het
heeriijk Oostenrijks bier deden de
rest Voor de attraktie zorgde
Mon Puttaert die akrobatisch vendelzwaaJde met de Vlaamse
Leeuw. Het frühschoppen werd
een uniek verbroederingsfeest
niet uitsluitend voor politici en prominenten maar voor groot en klein,
voor arm en rijk, In één woord

Na het middagmaal volgde terug
een drukke namiddag. Te Millstatt
namen de zwemmertjes van Dilbeek het op tegen Obervellach,
Het werd 4—8, alle overwinnaars
en deelnemers werden met een
mooie «Pokal» of een LP bedacht
De wedstrijd werd bijgewoond
door mevr. Caria Valkeniers, gemeenteraadslid M. Appelmans en
echtgenote. Aan de leider van de
Obervellachse zwemgroep werd
een trofee overhandigd door
volksvertegenwoordiger Jef Valkeniers geschonken.
Tennisklub Pajottenland liet ook
niet af en de familie De S m e t senior en junior haalde het met 1 —3.
Ook hier ging de overwinningstrofee naar Schefxiaal.
Het boeiend voetbalspel tussen
Schepdaal en Obervellach (beide
ploegen werden in hun reeks dit
jaar kampioen) was nog volop bezig toen een 2de groep terugkeerde van haar bezoek aan de Grossglochner. Meer dan 700 toeschouwers (om te zwijgen van de koeien) woonden deze spannende
wedstrijd bij die door Schepdaal
gewonnen werd met 3—4. De beker van Obervellach ging naar de
Schepdaalse ploeg, de trofee van
volksvertegenwoordiger
Valkeniers naar Obervellach.
«Dikkoppen.»
De laatste avond werden de
vnendschapsbanden bestendigd.
Miei en Irma waren op schok met
hun Russische huisbazin. Maurisken zwoer bij zijn Oostenrijkse
weduwe en sprak van zijn «kot» te
verkopen. De voetbalploeg feestte verder bij de Willy en troostte

tot in de bomen...

zijn echtgenote. Patrick, Luc, Jullen en Francis dongen naar de
gunst van een jonge Oostenrijkse
schone. Maar ook de Gusti pingelde naar sukses bij de Raf...

Twee belangnjke tema's zullen
behandeld worden: op vrijdag 25
juli spreekt dr Le Drogou over
de psychologische gevolgen
van taalassimilatie.
Op zaterdag 26 juli spreekt drs.
Y.J.D. Peeters over Europese instellingen ten overstaan van de
eisen van de etnische en taalkundige minderheden.
Tussendoor zal verslag uitgebracht worden over de toestand
en de problemen bij de verschillende volksgroepen
Talrijke afgevaardigden worden
verwacht, niet alleen uit Europa
en Azié maar ook uit LatijnsAmerika en Afnka.
Het kongres wordt besloten met
een slottoespraak door Dr. M.
Coppleters, lid van het Europees
Parlement en medevoorzitter
van de fraktie voor technische
koordinatie.
De inschnjvingen zijn kosteloos.
Voor inschnjvingsformulieren en
inlichtingen zich wenden tot M.
Cailliau, Paddevijverstraat 2,
8900 leper

ETEN IN DE TUIN...
Een kapotte bus kon tijdig hersteld
dank zij de formidabele inzet van
een lokale garagehouder, dit liet
de jeugdploegen toe toch tijdig te
vertrekken. Ze verlieten Oostenrijk beladen met de mooiste herinneringen. Zelfs de zwemmertjes
uit Dilbeek waren bij hun ontdekkingsreis tot de bevinding gekomen dat in Obervellach nog «dikkoppen» te vinden waren die ze in
een paar bokalen wilden meetronen om aan hun onderwijzeres
te laten zien...
HulstoeWanneer we de laatste ochtend
werden begroet met «Gruss Gott»
realiseerde w e maar eerst dat het
einde van de reis was aangebroken. Vlug werden nog wat inkoopjes gedaan en na de middag vertrokken de 3 bussen van de St.Rumoldusfanfare aan het Alpengasthof naar München. Net op tijd
om de Beierse hoofdstad bij
avond te bezichtigen.
Op de weg naar huis voelde Jef
Valkeniers, voorzitter van de StRumoldusfanfare zich een gelukkig man. Steeds op de bres en Scimen met de heer Scheiber vaak
tot meer dan één improvisatie gedwongen, had hij gelukkig kunnen
rekenen op al zijn medewerkers,
zijn fanfare, de begeleidende groepen, de Obervellachse organizatoren, de bevolking en een enig mooi
weertje. Weten dat de 260 mensen prachtige vakantiedagen hadden doorgebracht en allen bereid
waren om onmiddellijk terug te keren was zijn mooiste beloning. Het
Freundschaftstreffen
Obervellach-Schepdaal-Dilbeek als voorioper van de nakende verbroedering van de provincies Brabant en
Karinthië werd een meevaller over
gans de lijn!

een nieuw
RESTAURANT met BAR
een nieuw
ONTMOETINGSPUNT
te Brussel

I

I

den botaniek
«den botaniek»
wil een nederlandstalig,
Brussels en internationaal
kontaktcentrum worden.
Hiervoor
werd een herenhuis
gerestaureerd en
uitgerust met een
natuurlijke keuken,
eerste klas.
Het is er gezellig
voor een afspraak
en voor een banket
ALS

U

IN BRUSSEL
BENT
en U houdt van lekker eten
in een groene omgeving
kom dan eens proeven
in «den botaniek».
Ook met minder eetlust
bent U welkom in de bar
of in de oude Brusselse tuin
die plaats biedt voor
50 koffies.
Gesloten op zaterdag-,
zon- en feestdagen.
Banketten op afspraak,
ook in het weekeinde
en op feestdagen.

«den botaniek»
Koningsstraat 328
1030 Brussel
Tel. 02-218.48.38 - 218.41.72
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„Een leeuw eet je nooit alleen"
te Borgerhout
Enkele uren voor de feestelijke mislukking te Antwerpen, vond te Borgerhout de jaarlijkse Guldensporenherdenking plaats
Hier was van mislukking geen sprake het werd een echt feest, een festijn voor het oog, het oor en voor het
hart
Oe gehele viering werd verzorgd
door de Gemeentelijke Muziekakademie en gezien de faam die deze geniet, waren de verwachtingen van het
talrijke publiek hoog gesteld
Die verwachtingen werden evenwel
nog overtroffen door het haast volmaakte in de uitvoering van een zeer
hoogstaand en stijlvol uitgebouwd
programma
Waar het koor Alma Musica de bal
letklas de kamermuziekklas en de
voordrachtklas het rustige en ernstige
op hun schouders droegen bracht de
toneelschool van GrI Vrydaghs die tevens de algemene leiding had de leut
en het grappige en de koperklas van
Theo Mertens met de slagwerkklas
van Leo Oudents het overweldigende
Felicitaties aan alle medewerkers en
ook onze dank voor het schitterend
welslagen van deze manifestatie
In klare taal zoals we van hem gewend
zijn, en vaak scherpe t>ewoordingen
stak burgemeester Dirk Stappaerts in
zijn toespraak zijn (en ons) ongenoegen over de politieke evolutie in België
niet onder stoelen of banken
Ook laaKte hij de houding en vaak on
wil van sommige «Vlamingen» en p>seu
do-Vlamingen
Enkele fragmenten ter illustratie
•Die schitterende zege van 1302 heeft
Vlaanderen zwaar moeten bekopen
Reeds 678 jaar lang stnjdt dit wondere
lage land bij de zee voor zijn uiteindelijke zelfstandigheid
De laatste 150 jaar binnen een kunstmatig en door buitenlandse machten
opgedrongen Belgisch kader zijn zeker met de gemakkelijkste jaren uit die
stnjd geweest
Pas de opeenstapeling van zovele vernedenngen tot op de bodem van de
menselijke essentie met inbegnp van
blijvende vervolging en verlies van leven have pn goed is de uiteindelijke
mortelspecia kunnen worden van taaie
Vlaamse koppigheid en muurvaste onverzettelijkhe id »
Het IS diep te betreuren dat zovele politieke verantwoordelijken uit het stervend unitaire België nooit begrepen
hebben wat er in Vlaanderen gebeur
de Hoevele beloften tegenover Vlaanderen — ook koninklijke' — hadden
met dienen ingelost om de nu onher
roepelijke diepe frustraties en beledi
genda wonden te vermijden

Nog even gewacht en iedere verzachtende maatregel in amnestierende
richting voor zovele kleine onschuldigen uit een turbulente tijd van meer
dan 30 jaar geleden zal overbodig geworden zijn door het afsterven van alle
betrokkenen
Dat staatsmanschap ook voorbeelden
van vergiffenis herstel verzoening
liefde behelst heeft het officiële België
ten opzichte van Vlaanderen helaas al
te vaak genegeerd'
Burgemeester Dirk Stappaerts eindigde zijn toespraak met
'Feest betekent in massa samenkomen Ik ben u allen dankbaar voor uw
massale beantwoording van de oproep tot vienng van 11 juli in onze gemeente
Feest betekent ook ontvangen Daar
om dat ik u nu allen graag uitnodig om
een glaasje te dnnken op onze samen
horigheid In die feeststemming wordt
het duidelijk dat men een leeuw nooit
alleen eer'»

'Een leeuw eet
je nooit alleen!'
En inderdaad pas toen werd tiet motto

van deze feestvienng duidelijk buiten
het glaasje werd aan ieder een biezonder fijne spekuloos aangeboden, spekuloos in vorm van een leeuw- zeer
spitsvondigi

Myriam en Jef
in het bootje
Myriam is de dochter van dhr en mevr
C Smits-De Cock Frans de Vnendt
straat 33 Borgerhout, en Jef is de
zoon van dhr en mevr H Van Loon-de
Buysscher Frans de Vnendtstraat 12
Borgerftout beter gekend als 'den
Hugo' en 'Tinneke van den Hugo»
Hugo IS bestuurslid en Tinneke is ook
een echte Vlaams-nationale
Mynam en Jef treden in het gemeenschappelijk bootje op vnjdag 11 juli om
11 uur in de kerk van de H Dnevukiigheid Wapenstilstandlaan te Berchem
Hartelijke gelukwensen aan het bruidspaar en beider families Hou het roet
recht'
Burgemeester Stappaerts
tijdens zijn 11 julhtoespraak

Vic Anciaux te Meerhout
Op uitnodiging van de VU-afdeling
Meerhout komt Vic Anciaux nationaal
voorzitter van de Volksunie naar
Meerhout op 5 juli
Men verwacht alle leden sympatizanten en geïnteresseerden in feestzaal
«De Watermolen» om 18 u
Als eerste spreekt Gaston Craps
voorzitter van de VU-afdeling Meerhout Hugo Draulans arrondissementele voorzitter belicht de arrondissementele problematiek en de visie van
de Volksunie hierop Vic Anciaux zal in
zijn 11-julitoespraak uiteraard breedvoeng de politieke toestand toelichten
de regenngsakkoorden ontleden en
de staatshervorming behandelen

Nadien volgt voor alle aanwezigen een
receptie aangeboden door de VUMeerhout ter gelegenheid van het 10jang bestaan van de afdeling
Tijdens de receptie zullen ook getuigschnften uitgereikt worden aan de kur
sisten die van maart tot juni de kursus
gemeentebeleid gevolgd hebben
Hieronder drukken wij in 't kort het volledig programma af
11-|uliviering
17 u 30 Ontmoebng met de jaers
18 u Meeting met VIC Anciaux F^eestelijke receptie
20 u Barbecue temidden van prachtig
natuurkader met medewerking van
Sus Cavo bekend akkordeonist

Aartseiaarse Vlaamse Kring
op Toeristische Autozoektocht
Toenstische autozoektochten worden
meestal op een welbepaalde dag gereden De Aartseiaarse Vlaamse Kring
wil hienn verandenng brengen en ncht
daarom tussen 15 juni en 15 soptember 1980 een zoektocht in die op een
dag naar eigen keuze kan gereden
worden Gedurende zo n 60 km wordt
daarbij grotendeels de Oud-Braban
troute gevolgd
Deze zoektocht is opgevat als een familiale uitstap met eenvoudige vragen
die allen ter plaatse oplosbaar zijn

Men heeft alleen wat vindingrijkfieid
en wat meet- en schnjfgenef nodig
Inschnjvingsformulieren zijn te bekomen in cafe Derby Laar 6 en bij de
Bank Brussel Lambert Kapellestraat
24 Aartselaar Per deelnemer betaalt
men 300 fr (leden VAB 270 frJ het
aantal deelnemers per wagen is evenwel onbeperkt
Verdere inlichtingen bij R Te Dunne
(031-879767) of G Heremans (031874201)

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

een#-l8d8nilienst
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KASTERLEE California Disco & Dia-show met West Coast Music - Jazz Rhythm Group - D J Free People Dia's op reuze
scherm gekruid met Brasser cartoons Om 20 uur in zaal De
Druif Organizatie VUJO

Juli
5 MEERHOUT Feestelijke receptie ter gelegenheid van de slotzit
ting van de kursus voor «gemeentelijke mandatarissen» ingencht
door het Dosfelinstituut
Om 18 u in «De Watermolen- Molsebaan
Feestrede door algemeen voorzitter Vic Anciaux
Aansluitend voor ingeschrevenen reuze barbecue op de «Blokhut» Liedboek met vergeten

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Antwerpen
Plaatsen van werkster of werkman halftijds.
De bediening van werkster of
werkman halftijds wordt openverklaard De kandidaten kunnen ertoe verplicht
worden
dienst te doen in de late namiddag, bv van 16 tot 20 u u r en tijdens de weekeinden
Aanvangswedde 24 838 fr 2 of
25 792 fr 2 bruto per maand,
naargelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage
Voor de kandidaten ouder dan
21 jaar bedraagt de aanvangswedde 26l99fr 2.
Een vergelijkend eksamen zal
worden ingericht, w a a r n a een
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur
van d n e jaar, die zal a a n v a n g nemen bij de benoeming van de
eerst in aanmerking komende
kandidaat
Een biezondere reglementering
op de standplaatsverplichting is
van toepassing
De kandidaten moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur, inleveren De mannelijke
kandidaten tevens een militieattest
De kandidaten die later wensen
om te schakelen n a a r een voltijdse bediening zullen gehouden
zijn bij een volgende openverklan n g opnieuw h u n kandidatuur
te stellen
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd
van 18 jaar bereikt hebben en die
van 40 jaar niet overschreden
hebben op 14-7-1980 De kandidaten die cle leeftijd van 40 jaar
overschreden hebben, komen
enkel in aanmerking voor indiensttreding onder arbeidskontrakt Toepassing der wetten van
3-8-1919, 27-5-1947 en 27-7-1961
Verplicht
inschrijvingsformulier, volledige voorwaarden en
eksamenprogramma te bekomen op de 7de Afdeling/Personeelszaken van het Openbaar
Centrum voor Maatschappelijke
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39,
Antwerpen (tel 31 0970 - 329835)
Inschnjvingsrecht 80 fr
De aanvragen dienen op het sekretanaat, Lange Gasthuisstraat
33, Antwerpen toegekomen te
zijn uiterlijk op 14-7-1980 IA. 156)

OCMW Merksem
Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving en aanleggen van een
wervingsreserve
— Verpleegkundigen Al en A2,
— Vroedvrouwen,
— Verpleegassisten
Nadere inlichtingen in verband
met de aanwervingsvoorwaarden en de m te dienen bewijsstukken en de bezoldigmgsregeling zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem (tel
457580, toestel 28)
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht a a n de
heer S Smits, voorzitter van het
OCMW, uiterlijk op 18 juh 1980,
toe te komen
(AdT.159)

OCMW-Merksem
Het Openbaar Centrum voor
Maatschappeüjk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving en aanleggen van een
wervingsreserve van
Gasthuishelpsters
Nadere mlichtmgen m verband
met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregehng zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem (tel
457480, toestel 28)
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zendmg, gericht a a n de
heer S Smits, voorzitter van het
OCMW, mterlijk op 31 juli 1980
toe te komen
(Adv 157)

feVs^V
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— Studentenkamer te huur c v
warm en koud water zeer rustig
gelegen nabij Groenplaats Antwerpen ml tel 031-334224 na
18u
— Technicus A 2 elektnciteit 20
jaar Reeds gewerkt zoekt passende betrekking in elektriciteitssektor Magazijnier bediende opname bestellingen enz. n"el 025691851J

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ANTWERPEN

HOGER INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
— Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met
volledig leerplan
— Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOUAAR 1980 1981
van 2361980 tot 107 1980 elke werkdag van de week uitgenomen op
zaterdag tussen 8 en 15 uur in de lokalen van het Hoger Instituut
voor Verpleegkunde Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg Lange Beel
dekensstraat 267 2000 Antwerpen
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden
met in aanmerking genomen
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden
Nadere inlichtingen inzake de selektieproef, die zal plaatshebben op 15 7 1980 om 9 uur, kunnen bekomen worden bij de inschrijving
(Adv 128)
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Vic Anciaux
sprak
te Kessel-Lo
Ongeveer honderd leden van de VUafdeling Kessel-Lo zaten vorige zaterdag aan de feesttafel toen voorzitter
Gijselings allen welkom heette. Naast
onze volksvertegenwoordiger Willy
Kuijpers en zijn Lieve waren ook de arrondissementsvoorzitter en bestuursleden van de afdelingen van GrootLeuven aanwezig. He^ was een prettige bedoening en de Brabantse koffietafel, keurig en smakelijk, werd alle eer
aangedaan.
Hoogtepunt van de avond was het bezoek van de algemene voorzitter en
zijn Indringende toespraak. Anciaux
wees er o.a. op dat er ons moeilijke tijden te wachten staan, maar dat wij als
Vlaams-Nationalisten oplossingen hebben om 'n zware tijd, zowel sociaalekonomlsch als politiek, aan te kunnen.
Hij vroeg dat iedereen op zijn manier
en op zijn plaats in de afdeling en in zijn
werkkring zou meewerken om eindelijk tot een vernieuwde maatschappij
te komen in een Vlaanderen dat zichzelf zal besturen.
In de latere avond is er dan nog heel
wat nagekaart maar ook enorm genoten van de zang en het spel door afdelingsvoorzitter Gilbert De meesten
wisten niet dat onze voorzitter zo'n talent had. Hij kreeg dan ook telkens een
stevig applaus
Voorzitter Anciaux moest ons dan verlaten, maar hij kreeg 'n lief bloemenmandje mee als dank.
Het was een goede avond voor de afdeling. We menen dat iedereen er iets
zal aan overhouden en we mochten
zelfs nog enkele nieuwe leden Inschrijven.
Toen de laatsten vertrokken, was het
reeds vroeg...
D.S.

St-Martens-Voeren
Schutterij Sint-Martinus
Bijzonder bericht:
Door een zetfout werd buiten
onze wil om een verkeerd stortingsnummer vermeld op het
pamflet dat enkele tijd geleden
in Vlaanderen werd verspreid.
Het
juiste
nummer
is:
735-3520229-87, van: Schutterij
St-Martinus te Sint-MartensVoeren.
Onze verontschuldigingen voor
deze vergissing en onze dank
voor Uw gewaardeerde steun.
(Inlichtingen tel.: 041-76.65.08)

Zondag 6 juli: Alternatieve uitstap
naar het land van Ernest Claes:
Scherpenheuvel - Zichem - Avertxxle.
Onder deskundige leiding bezoeken
we de basiliek, het Claeshuis, de abdij,
rekreatiepark «De Vijvers» enz.
In Zichem pikken we ook een filmpje
mee. Waarin het alternatieve karakter
van dit reisje bestaat kunnen we hier
nog niet verklappen, maar het is u wel
duidelijk dat we als Vlaams-Nationale
jongerenbeweging meer zien dan alleen maar de schone kanten van de
toenstische trekpleisters Cen pas op
als onze vingers dan beginnen jeuken).
Bijeenkomst om 10 u. aan het station
van Leuven (of om 11 u. aan de ingang
van de basiliek), alwaar wij aan «carpooling» doen (optimaal gebruik van
de wagens). Boterhammetjes meebrengen!!

FILMTHEATERS

studio

Kf1L€nD€R
Juli
6 EIGENBILZEN: Zangerheifeesten op het kasteel -Zangerhei»
vanaf 15 u.: volksspelen voor groot en klein.
Om 16u. optreden van: Wannes Van de VeWe, dansgroep
«Voerlanders» uit Voeren en kleinkunstgroep «Proost en Contrat» uit Eigenbilzen.
Oude ambachten; mandenvlechten, spinnen, kantkk>8sen, houtsnijwerk en beekihouwwerken uit mergel. Bartjecue en Breugeliaans eten. Vanaf 20 u. dansavond met «De Dansende Vingers».
Bij slecht weer gaat alles door in de grote schuur van het kasteel.

Hoeilaart Overijse en Tervuren vieren
dit jaar 11 juli te Hoeilaart op vrijdag
11 juli om 20 u.
De organizatie berust bij het Vlaams
Komitee Druivenstreek in samenwerking met de gemeentebesturen en de
kulturele raden van Hoeilaart Overijse
en Tervuren.
Samenkomst op het Gemeenteplein
om 20 u. waar de feestvierders reeds
vergast worden op volksdansen en
vendelzwaalen, waarna in stoet en begeleid door de Harmonie St-Clemens
opgestapt wordt naar het gemeentepark (vóór het gemeentehuls).
Welkomswoord door Francis Stroobants, voorzitter van het Vlaams Komitee Druivenstreek.

Als gastspreker komt GukJo Sweron,
de dynamische voorvechter van Voeren, die met volledige inzet deze
Vlaamse streek uit de Luiks-Waalse
overheersing poogt te houden. Hij kent
beter dan wie ook onze problemen en
zal ons beslist kunnen begeesteren
want we herdenken tevens 150 jaar
Vlaamse Strijd.
Het Ruusbroeckoor uit Hoeilaart zingt
en begeleidt de samenzang.
De Vendeliers uit Tervuren zorgen
voor een kleurrijk vlaggespel en de
Oiiromelsjes uit Overijse brengen
sfeer met hun volksdans.
De groep Norok uit Kraalnem biedt
ons F>ittige aktuele zang, dans en muziek.

De Vlaamse stemming wordt nog versterkt door een aangepaste diamontage
Bij dit alles kan er rustig genoten worden van Rodenbach van 't vat of andere dranken, boterfiammen met F>lattekaas en radijsjes, bart>ecue, enzHet wordt een totaalgebeuren op het
tema van 150 jaar Vlaamse strijd, Gezelle en Rodenbach
Heel dit volkse gebeuren gaat verder
met een Vlaams volksbal In open lucht
«onder de lampionnetjes- met Dlscobar R.M.S. tot in de late uurtjes.
Bij slecht weer gaat het programma
door In de sporthalle. Gratis toegang.

Hout

eternit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

Zondag 15u.
K.T.
Cat from outer space
Film van Walt Disney.

TIENEN
Zondag 15u.
Mary Poppins
van Walt Disney.

K.T.

Vrijdag, zaterdag, zondag: 20 a
Kramer v« Kramer
van Robert Benton
met Dustin Hoffman
en Meryl Streep.
Vrijdag, zaterdag: 22 u.
Zondag: 17u. 30 en 22u.
De elektrische ruiter
van Sydney Pollack
met Robert Redford
en Jane Fonda

LEUVEN 1
14 en 20 u. 15.
K.T.
Missing Link
Nieuwe film van Pfeha

— Wie durft in Schaarbeek een
winkel openen? Gunstige ligging
nabij Meiserplein. Woning mogelijk. Tel. 02/767.71.04.

Firma
VAN DOOREIM

TERVUREN

Zon-, maan-, dins-, woens-, donderdag 20 u. 30.
Laura Moore
van David HamiHoa

BRABANT

GROOT-GENT: Gevraagd: stempelgerechtigde regentes of licentiate in de geschiedenis, voor
BTK-projekt te Gent Zich wenden tot senator Van Ooteghem,
Oud-Strijdersstr. 29 te 9219
Gentbrugge (091-30.72.87).

Week van 27 juni tot 3 juli

Vrijdag, zaterdag: 20 a 30.
Zondag 18 u.
K.T.
Mad Max
van George Miller.

Elfde 11 juli-herdenking
van de Druivenstreek

(N190)

VUJO's alternatieve
uitstap

r

LIMBURG
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SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: Vredesfietseling naar Uzerbedevaart te Diksmuide. Vertrek te Scherpenheuvel om 13 u. aan
de basiliek.
Inlichtingen: Y. Gemoedts, Noordervest 38, 3270 Scherpenheuvel. Tel. 013-77.17.98 of Rob. Janssens 013-77.32.40
28 VOSSEM:
VUJO-België-barst-fulf met België barst-muziek
door Studio «Eackx». Deuren om 20 u. Voorverkoop: 50 fr. Kas:
60 fr. In zaal Edelweiss.
28 JETTE: Guldensporenviering om 14u. 30 in zaal St-Pietersinstituut J.B. Verbeyststraat Inleiding: zangkoor van de V.B.(juJ.
Voorwoord door de h. Schobben, voorzitter. Toespraak door J.
Deberiangeer, aggl. schepen - gemeenteraadslid. Optreden: Recital «Eigen Schoon» van en door «Jo Nell». Feestredenaar. P. Van
NIeuwenhuizen. Ingericht door de Vlaamse Bond van Gepensioneerden - Jette.
Juli
16 ST.-KATHERINA-LOMBEEK: Vinkenzetting. Ereprijzen: De Pooter-De Vos. 10.000 fr. prijzen.
In café (Dentraal bij Segers, Bosstraat
10 LEUVEN: Beperkte 11 juli-viering, beiaardkoncert, fanfareoptocht
en vuurwerk op het Ladeuzeplein. Inr. VUJO.

16 en 22 u.
Première België
Prisoner of Zenda
met Peter Sellers.

K.T.

18u.
K.N.T.
One flew over the cuckoo's nest
Film van Milos Forman
met Jack Nicholson en
Louise Fletcher.
Vierde en laatste week.
24 u.
K-NT.
When a stranger calls
met C^rol Kane.

LEUVEN 2
13 u. 30 en 19 u. 30
K.T.
Cuba
Film van Richard Lester
met Sean Connery
en Brooke Adams.
15U.30
K.T.
The day the world ended
William Hoklen, Paul Newman
en Jacqueline BIsset

16 nieuwe EHBO'ers te Liedekerke

21 u. 30

KM.T.
Papillen
naar het verhaal van
Henri Charrière
met Steve MacQueen
en Dustan Hoffman.

17 u. 30, 24 u.
K.N.T.
Inferno
Film van Dario Argento.

KURSAAL TURNHOUT
Programma
van woensdag
25.6.1980 tot en met donderdag
3.7.1980.
Alle dagen ter gelegenhekl van
de vakantie
De Witte van Sichem
Dagvertoningen om 1330,15.30,
18.00 en 20.30.
Zondag II. werden in het gemeentehuis te Liedekerke de kursisten Eerste Hulp Bij
Ongevallen door het gemeentebestuur gehuldigd. Da kursus — de tweede in drie
jaar tijd te Liedekerke — was georganizeerd door de plaatselijke afdeling van het
FWen gegeven door de Vlaamse Kruis-monitoren Guide D'Hoe (Liedekerke) en
Willy Vanderstraeten CTemat). De zestien werden door de LJedekerkse burgemeester gehuldigd en kregen vervolgens hun diploma's uitgereikt Het gemeentebestuur schonk meteen 4.000 fr. om het Vlaamse Kruis toe te laten ook in Liede-

kerke een afdeling op te richten. De gelauwerden zijn: Rita Asselman, Rita
Bayens, Maria Coppens, Madeleine Cuypers, Mark De Brabanter, Koen De
Troyer, Yvan De Valck, Leen Heyntans, Martine Heymans, Mark Kiesekoms, Marleen Michiels, Dirk Raspoet, Rose-Marie Van den Brande, An Van den Broeck,
Marie-Jeanne Van Rossem, Wim Wandels. Na de plechtigheid werd in het Pastorijpark een familiefoto geschoten.

WIJ
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Alle dagen om 22 u. 30.
Derde en laatste week.
Ten
met Bo Derek, Dudley Moore,
Julie Andrevra

•••
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11 juli-herdenking in en rond Lede o^P®'^ ^®''^'®
Zondag 6 juli te Impe
Gewestelijke 11 juli-viering in het teken van Rodenbach en 150 jaar
Vlaannse Beweging
O p het programma 10 u 30 euchansöevienng in de St-Denijskerk met
kanselrede door e p G De Bree
Daarna op het Dorspiein toespraak
door Guido Sweron van de harde
Voerkern en door Walter Luyten
(VU) Middagmaal en gezellig samenzijn in zaal «Godefroit», Langehaag,
Impe Kinderopvang en spelleties
(VUJO)

Vrijdag 11 juli te Lede
11 juliviering in het Kultureel Centrum, 20 u receptie, toespraak door
Karel de Meulemeester, direkteur
VTB Koorzang door het St-Greqori-

** uskoor van Wetteren

O r g VAB-VTBD a v i d s f o n d s i s m de Socio-Kulturele
Raad van Lede

Zaterdag 12 juli
te Erondegem
1 8 u 30 optocht (Zandstraat Kouterstraat Hoogstraat kerk) m m v Trommelkorps V N J , Chirofanfare Pofxjv
uit Gijzegem, Chiro St-Lieve Erondegem. Vendeliers Vredon, 19 u 11 julimis met homilie, 20 u in zaal «Claudia», 11 -juli-toespraak door Dnes Bogaert, voorzitter van de Vereniging
van Vlaams Nationale Auteurs Gezellig samenzijn met hammondorgelmuziek door Jo de W i t O r g Socio-Kulturele Vereniging «Vlaamse Klub»
Erondegem, Ottergem, Vlekkem

OOST-VUUNDEREN

te Appels, 't Zand om 6 3 0 , te Schoonaarde,
voetbalterrein om 6 4 5 , te Wichelen,
kerk om 7 0 0 , te Uitbergen, kerk om
710, te Overmere, kerk om 7 2 0 en te
Beriare, kerk 'om 7 30

12

12

13

NINOVE: Vlaams Verbond voor Gepensioneerden gaat o p uitstap naar hertjerg -In den Haas» te Gooik Daarna naar Pamel om
te genieten van de lekkere aardbeien met brood en koffie Prijs
150 fr Vertrek om 14 u o p de Centrumlaan Inschrijven bij Frits
Van Ongeval, Ninovebaan 66, 9401 Pollare Tel 3 3 1 3 4 3

WETTEREN 11 julie-viering naargelang het weer in openlucht of
feestzaal Feestrede door Rik Boek, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad Omlijsting met kleinkunst en ontspanning
ERTVELDE Viering «150 jaar Vlaamse beweging Groot-Evergem» om 18 u 30 in zaal «Ritz», ündenlaan Gastspreker Bart
Van der Moeren
ERONDEGEM Guldensporenviering om 20 u in zaal «Claudia»,
Dorp Herdenkingsrede door de heer Dries Bogaert voorzittervan de W N A
ZOTTEGEM 11 juli-vienng Gezellig etentje vanaf 12 u in feestzaal Graaf van Egmont Hoogstraat Inr Vlaamse Vnendenknng

Izegems kortnieuws
11-Juliviering
met M. Capoen
De Izegemse V U organizeert op vrijdag 27 juni een 11-Julivienng met V U senator Michel Capoen Het tema van
zijn toespraak luidt «Hernieuwde stnjdbaarheid» (Vlaanderen wordt bedrogen — de aktuele politieke toestand —
de taak van de V U ) Deze avond gaat
door in de bovenzaal van het Vlaams
Huis om 20 uur Michel Capoen sprak
nog nooit te Izegem Een gelegenheid
dus om deze dynamische Westvlaamse VU-politicus aan het woord te
horen

mogelijk) in het Vlaams Huis, of bij
Victor Steelant
Roeselaarsestraat
467 of bij Joris Verbeke Krekelstraat
33, of bij Wilfried Lagae, Neerhofstraat
11

De jongeren die met de Vredesfietseling mee willen naar de IJzerbedevaart sluiten aan vnjdagavond 27 juni
o m 18 u 35 aan de Vijf Huizen, om
18 u 45 op het Dorp in Lede of in Melle aan het Kollege om 10 u zaterdagochtend 28 juni Boterhammen meebrengen'

Het eerste nummer van de 10e jaargang van het lokale VU-periodiek is
van cJe pers Het wordt door onze bussers gratis verspreid over de hele stad
Het telt 8 bladzijden en heeft een gevaneerde inhoud (zowel nationale als lokale politiek)

Elfde voettocht
Izegem-Diksmuide
Naar aanleiding van de 53e IJzerbedevaart heeft de 11 e voettocht IzegemDiksmuide plaats (afstand 30 kilometer) Vertrek om 4 uur aan het Vlaams
Huis Deelname in de kosten 50 frank
(bezemdienst voetverzorging, koffie
met broodjes verzekenng tijdens de
heenreis) Terugtocht met eigen middelen Inschnjvingen (liefst zo spoedig

WIJ 11

Vrijdag 11 juli gaat er ter gelegenheid
van de Vlaamse nationale feestdag
een viering door in de zaal «De Vlaamse Schouwburg» om 20 u Deze vienng staat dit jaar in het teken van Albrecht Rodenbach Senator Walter
Peeters zal Anton Van Wilderode inleiden als gastspreker van deze avond
Het muzikaal gedeelte wordt verzorgd
door E Dieleman
Er IS ook nog een diamontage voorzien
over de figuur van Albrecht Rodenbach, bezieler van de Vlaamse gedachte bij de jeugd Iedereen is hartelijk welkom op deze avond
Ook dit jaar neemt de VU-afdeling deel
aan de jaariijkse IJzerbedevaart op 29
juni Van uit Hamme is er een bus ingelegd die vertrekt op de markt M e n kan
inschrijven bij de bestuursleden

fluorescentieverlichting
voor kantoren, magazijnen,
winkels, horeca, feestzalen
en tentoonstellingsruimten.

de beste veriichtingsmerken

WEST-VLMNDEREN
hflL€nD€B
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IZEGEM 11-julivienng van VU-lzegem, met als gastspreker Senator Michel Capoen over «Hernieuwde stnjdbaarheid» O m 20 u
in bovenzaal Vlaams Huis
IZEGEM Te voet naar de IJzerljedevaart Inschrijven in het
Vlaams Huis

Juh
3

Verzekeringsraadgever
Grote Baan 435

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

3538 HOUTHALENHELCHTEREN

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

Tel 011-534252

^
Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maat»(erk
Prijsopgave op voorhand

Marcel VAN den BULCKE

l

1

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

Wurmstraat 7
StEIDINGE
tel 091/573146

U zoekt een goede drukker?

VU-Hamme en 11 juli

lichtrails, in- en opbouwspots voor
nieuwbouw of bestaande woningen

27

Jaak V A N D U C K

Iedereen kiest

^ichtarchitectuur
voor modern woonkomfort

«Wij te Izegem,
Emelgem en Kachtem»
van de pers

flflnB€UOL€n

Verzekenngen - Hypoteken

Inschnjven bij Bombeke M , Nieuwstraat 8, Wichelen (052-423567), Dr
Van Boxelaer, Margote, Wichelen
(052-423403) Van den Abbeele H ,
Losweg
11, Schoonaarde (0524 2 3 5 4 9 ) , (Dafé Boerenknjg, Overmere, Cafe Duivenlokaal Uitbergen, Café
Tijl, Beriare

baron ruzettelaan 5 6 brugge
baan brugge-kortrijk
telefoon 0 5 0 / 3 5 74 0 4

Wat sommigen met voor mogelijk hielden IS toch waar in Izegem is V U J O
definitief en goed uit de startblokken
O p de Izegemse Batjes hebben ze
zich terdege in de kijker gewerkt met
een eigen stand Z e deelden 4000 amnestiepamfletten uit en nog eens 4000
pamfletten over de aktie «Red de
Gistelbeek» Voor deze laatste aktie
zamelden ze nog eens zo'n 500 handtekeningen in Z e verkochten het
weekblad «Wij» enkele honderden
amnestie- en VUJO-stickers en deelden VUJO-ballons uit aan de kinderen
Daarnaast was er een ludiek opgevat
gooispul waar het publiek een worp
kon wagen tegen de flink getekende
kankaturen van Tindemans Martens
en De Clercq Proficiat i

P r e u l e g e m 150-152, 9 4 0 0 N i n o v e , 0 5 4 / 3 3 . 1 4 . 2 4
H. V e r r i e s t s t r a a t 64, 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , 0 5 3 / 6 6 , 4 1 . 4 0

Deelnamekosten 200 fr, k i n d e r e n 12 jaar 100 fr

iustrerle
marcdevriese

Proficiat
VUJO-lzegem

d é o p l o s s i n g v o o r al u w d r u k w e r k in t y p o e n o f f s e t
S p e c i a l i s t in m e e r k l e u r e n d r u k .

Na de bedevaart tot 16 u in Diksmuide en rond 18 u thuis

Juli
11

DRUKKERIJ WAEGEMAN

Lede - Erpe-Mere
op Vredesfietseling

JUNI
26

Schoonaarde en
Wichelen
naar
Diksmuide
Deze reis met autocar start

IZEGEM Informatie- en inspraakavond over BPA-marktcentrum
met de gemeenteraadsleden Geert Bourgeois en E Van de Walle In cafe «Royal-, Nieuwstraat om 20 u

JAN TRUYEN
W a a r o m u dan niet?
S t a t i o n s s t r a a t 58
Tel. 014-58.85.81.

•

2440 GEEL

Alle d a g - en weekbladen.

W I J bouwen voor u

ZANHER
wasautonnaten, koelkasten, diepvriezers en verwarming
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter. Tel. 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage prijzen
(Adv 871

— sleutel op de deur
— en zonder problemen
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

Van d. Branden pvba
Wultenslaan 39, 9160 Hamme
Tel. 052-47.88.09
Gratis voorstudie en pnjsofferte

11 juli te Weivik-Geluwe
W I J doen hier nogmaals een oproep
om de 11 juli-vienng, ingericht door de
Wervikse Dosfelknng, bij te wonen
Het zal een sukses worden wanneer
WIJ allen een inspanning leveren om
aanwezig te zijn Zoals reeds vroeger
vermeld is de gastpreker Vic Anciaux
Verder werken nog Willem Demeyer
mee als zangleider en Guido Vandermeersch uit Kortrijk als deklamator
Door onze aanwezigheid willen alle
Vlaamsbewuste Wervikanen benadrukken dat ze bereid zijn het Vlaamse
karakter van onze stad te bevestigen
Dat IS vooral belangrijk voor de onmiddellijke toekomst gezien de nefaste
plannen voor het doortrekken van een
Waalse njksweg op Vlaams gebied
W I J bevestigen hier nogmaals onze wil
de strijd tegen deze weg op te drijven
en dit met medewerking van alle
Vlaamsbewuste Wervikanen die tevens de roofbouw op ons natuurlijk patrimonium willen beletten
Leeuwevlaggen
Er zijn leeuwevlaggen te bekomen tegen de zeer schappelijke prijs van
900 fr Verder kunnen er nog zelfklevers en VU-speldjes bekomen worden
tegen de pnjs van 20 fr De V U J O , arr
leper en Kortrijk, nchten een fietstocht
in naar de IJzerbedevaart De V U Wervik heeft dienaangaande affiches
gedrukt die bij de bestuursleden bekomen kunnen worden Ook zijn er nog
affiches te bekomen tegen «Pecq-Armentiers», eveneens gedrukt o p onze
eigen off-set machine
G e s c h i e d e n i s van het
Vlaams-natlonalisme
te W e r v i k - G e l u w e
Het IS onze bedoeling een uitgave te
publiceren over de geschiedenis van
het Vlaams-Nationalisme te WervikGeluwe Al wie dokumentatie heeft
over de plaatselijke Vlaamse stnjd,
verzoeken wij deze ons kenbaar te
maken Graag houden wij ook interviews met personen die het allemaal

meegemaakt hebben, vooral in de
vooroorlogse jaren en onmiddellijk na
de oorlog Beste danki

OCMW-Brugge
Karthuizerinnenstraat 4
8000 Brugge
Te begeven in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan te Brugge
1 Een plaats van geneesheer-internist met bewijzen van biezondere bekwaamheid m de
geriatrie
2 Een plaats van adjunkt-geneesheer-radioloog met speciale bekwaamheid in de echografische onderzoekingen
Vereiste voorwaarden
1. Voor beide betrekkingen:
a) van onberispelijk gedrag zijn,
b) de burgerlijke en politieke
rechten genieten,
c) aan de dienstplichtwetten voldoen,
d) lichamelijk geschikt zijn,
e) verplichting te Brugge gevestigd te zijn 1 jaar n a het einde
van de proefperiode van 3 jaar
2. Bijzondere voorwaarden:
a) voor de internist geriatrie erkend zijn als _ 3neesheer-internist en bewijzen van bijzondere
bekwaamheid m de geriatrie
voorleggen
b)
adjunkt-geneesheer-radioloog erkend zijn als specialist radioloog en bewijzen van bekwaamheid in de echografie
voorleggen
De aanvragen voor de 2 vakante
betrekkingen met bewijsstukken
van specializatie en van erkenning, afschrift van diploma en
curriculum vitae, zullen moeten
ingediend worden tegen 31 augustus 1980 a a n de heer Voorzitter van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn,
Karthuizerinnenstraat 4, 8000
Brugge
LA.dv. 158)

2» JUNr 1M0

WIJ in D€ l^OLK^Um€

Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij
Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053-212248

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

hoekhmdel

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

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief • Tijdschriften •
Dagbladen

Alle bloemen en planten.

Verantwoord speelgoedl
S C H ALUIN 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

V A N DER CRUYS

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

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

PlatteauLievens. Portugeesstraat 9,
1780 Teralfene
Tel 053-66 7456

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Moli-tistr;i,-|t 45 9300 A.-ilst
\i:\ 053 /o 3 / 1 9

«GISELE>
Jonge mode

van het goede meubel

Dames - Heren - Kinderen

Groenstraat 84. 2000 ANTWERPEN
Tel. 031-36.45.31.

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

D R O O G K U I S - WASSERIJ
BEDRUFSKLEDIJ ST-PIETER

Zondag en maandag gesloten

DE CRAEN ROM pvba

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-711240

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 7039

Kollegestraat 33. 2400 M O L
014-31 13 76

Verwarming • stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH

SCHILOER-BEHANGWERKEN

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-8811 19

en VLOERBEKLEDINGEN

Dames-, heren- en kinderkleding.

IO%vr.V.U.Ieden
K O S T U U M S - VESTONS BROEKEN - PARDESSUS.
O O K NAAR MAAT

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri|tem
Tel 054-333756

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 5 8 2 1 0 5 5

- handtassen
regenschermen

A. RUTTEN

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Radio-TV-Hifi-Video
Eigen hersteldienst

Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-7340643
Na 18 u 4 2 5 4 6 4 2

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

Dorpstraat 43
HOUTHALEN
Tel. 011/53.50.40

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

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058-31 1909

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-493507

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie

kleinmeubelen
geschenkartikelen

Zaakvoerder Staf Kiesekoms

THEO BARBIER
Installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en
kabelakkumulatie.
HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
tel. 031-8825.31.

,26-JUNI 1980

Keizerstraaf 2
TERNAT
Tel.: 02-582 22 22

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

02-428.69.84

Antwerpstraat 164-177
Stijlmeubelen + kleinmeubelen.

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Ciaessenlaan 50-52
Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten

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 031-5395 30 en 53 75 75

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

West

G e b r ALLOO
Raphael en Willy

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP AAN
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jfans en .inclcro) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS
Tfl 053 6 6 / 3 33
Slf'cnwog n.iar Ninovf 76
9470 DENDERLEEUW

Garage
Guy MOERENHOUT
SHOWROOM.
Mechelsesteenweg 145

GARAGE,
Prins Leopoldlei 45
MORTSEL
Verdeler Alfa Romeo - Lada - Lotus
Tel. 031-4067 80
031-4976.32

FRANSSENS OPTIEK:

I

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
Deurne-Z - Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 Antwerpen
Tel 3 5 6 5 75

ALLE LASEN SMEEDWERKEN
vnl. smeedijzeren poorten (handwerk).

GROENINCKX GEORGES
Letterkundestr. 244
2610 WILRIJK
Tel. 031-28.9314

Littoral

VECOVEN Jozef

Voor ieder onderhoud en/of
aanleg van tuinen, snoeien van
fruitbomen, diverse bomen,
planten, afzagen van bomen -f
verkoop van openhaardhout
aan zeer voordelige prijzen. Tel.
02-4668023 of 4525825

Geleyeriheidbyr.ifiek Huwelijk G'
boorte
Zfifklovende [jl.ikb.ind >.
etiketten Houten drukletters Rekl
iiie-k.'ileiiders

Leopold II laan 212
8458 O O S T D U I N K E R K E
Tel 058-512629
(woensdag gesloten)

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

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

- Te! o n 53 43 49

Vraag gratis kalalogus met foto's.

Aalsterse Glazenwasserij

Rollebeekstraat
45,
1000 Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.03.18

IDEL

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

VERVOER-VERHUIZINGEN

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

OOSTDUINKERKE

Laadruimte van 30 lol 50 m3

Haneveldlaan 47. 1850 Grimtrergen
Tel 02-2681402

°"'

toonzalen.

INTRAFORMEuropameubel

Steenhouwersvest 52. Antwerpen.
Tel 031-313583

ETN. BERT

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

te Niel.

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

Assesteenweg 117. TERNAT
Tel 02-58213.12

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

STUDIO
DANN

alle moderne meubelen.

De prijsbreker
Open van 10 tot 19 u 30

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

Tel bureau 053-2172.12

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H E L D E W I N D E K E
Alles voor land- en tuinbouw.
Tel 091-62 5142.

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

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UVTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6. 2100 Oeurne
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9
Juhus De Geyterstraat 204, Antwerpen Tel. 031/29.07 87

lustrerie

mare
de vriese

bar. ruzettelaan 56c brugge
ObO/35/4 04
baan brugge-kortrijk

DURASON-KEUKENS

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

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Aile schilder-, behang- en dekoratiewerken.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW
Tel. 053-66.74.08.

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE
Tel 053-213636

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

PVBA DAMA
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Vloeren Open haarden
lei. 053-62.37.65
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DOLF CAUWELIER:

„Niet we/zi/n$glcf$
Brusselse kankerplekken
BRUSSEL - De hoofdstad is
een uitstekende
broedplaats
voor het o n w e l z i j n . De Brusselse agglomeratie bezit bij voorbeeld het rekord voor dit land
van het aantal echtscheidingen.
Men telt er ook het grootst aantal
alleenstaanden en alleenwonenden. Een vierde van de Brusselse
inwoners is er onbehoorlijk én
ongezond gehuisvest Nergens
elders in België wordt er zoveel
om de haverklap verhuisd. Jaarlijks verlaten nog immer zowat
12.000 inwoners de hoofdstad.
De bevolkingsregisters vermelden hier slechts een toename
van het aantal miseriemensen en
van gastarbeidersgezinnen, die
reeds ruim een vijfde (haast een

Brussel is een verschrikkelijke
probleemstad: politiek, maar vooral ook op
sociaal gebied. De (Vlaamse) Brusselse Welzijnsraad wijst reeds sinds een
vijftal jaren op de kwalijke sociaal-ekonomische, urbanistische én politieke
kankerplekken. Begin deze week heeft
voorzifter Dolf Cauwelier ondanks alle
financiële (en nog andere) handicaps
die zijn organizatie treffen, het genoegen beleefd te kunnen uitpakken met
een primeur die welzijnswerkers van elders fel moet bekoren.
— Dolf Cauwelier: «Gedurende twee
jaren w/erd door een onderzoeksteam
van 6 mensen gewerkt aan een omvangrijke «Brusselse Welzijnsgids»,
die uiteindelijk is uitgegroeid tot twee
boekdelen met in totaal 700 bladzijden.
Voor deze «beschrijving van de sociale dienstverlening en de psycho-sociale hulpverlening voor Nederlandstaligen» werden 215 interviews afgenomen van verantwoordelijken in diverse welzijnsinstellingen, zoals gemeentelijke O C M W ' s en sociale diensten,
tele-onthaal, centrum voor zelfmoordpreventie, diensten voor gezinshulp,
voorzieningen voor thuislozen, diensten voor ziekenzorg en thuisverpleging, jeugdbescherming en dienstverlening voor veroordeelden en ex-gedetineerden, hulp aan bejaarden, gehandicapten, alkoholisten, vreemdelingen,
woonwagenbewoners, oudstrijders en
oorlogsslachtoffers, buurtwerken... en
zoveel meer.

kwart) van de totale hoofdstedelijke bevolking uitmaken.
Vandaag blijven in de vijfhoekBrussel slechts diegenen wonen
die er eenvoudigweg om tal van
redenen niet wegkunnen. Plus
een beperkt aantal Brusselaars,
Vlaamse Brusselaars inkluls, die
er zich nog echt wel thuisvoelen.
Relatief bekeken leven in dit land
nergens zoveel mensen van het
bestaansminimum als in Brussel.
Meer dan 12.000 Brusselaars
bellen op één jaar Tele-Onthaal
op, met de noodkreet dat ze hun
eenzaamheid niet meer aankunnen.
De miserie in het Brusselse
neemt hallucinante afmetingen
aan: dagelijks worden er 26 psychiatrische spoedgevallen ge-

Uiteraard komen in deze Brusselse
Welzijnsgids de Nederlandstalige instellingen aan bod. Maar ook de zogeheten tweetalige Instellingen werden
bestudeerd, met speciale aandacht
voor de opvang van de Nederlandstalige hulpvragers.
Deze publikatie Is een pnmeur In het
welzijnswerk.»
— Deze lijvige gids is vooral een
wegwijzer doorheen de normale doolhof van welzijnsvoorzieningen in de
19 Brusselse gemeenten. Maar, wat
gaat er met dat waardevolle boekwerk nu gebeuren?
Dolf Cauwelier: «Er worden een vierhonderdtal eksemplaren verspreid bij
de verschillende diensten en instellingen In Brussel die met welzijnszorg te
maken hebben.
Z o heeft de Nederlandse kultuurkommlssle ( N C O een aantal gidsen
gekocht om gratis te bezorgen aan de
OCMW's, en aan de gemeentelijke sociale diensten. Bij de ontmoeting op de
zetel van de N C C vorige maandag bleken 8 op de 19 gemeentebesturen of
O C M W ' s een afgevaardigde gestuurd
te hebben om de gids in ontvangst te
nemen. Rest ons natuurlijk de opgave
om ook de 11 andere gemeentelijke
overheden opnieuw te gaan opzoeken
en te overtuigen van het nut van onze
Welzijnsgids. '
— U vreest niet dat veel moeite voor
niets zal blijken; dat veel centra het
boekwerk links laten liggen?
Dolf Cauwelier: «We vatten de «Welzijnsgids» op als een werkinstrument
voor elkeen die werkzaam is in de gezondheids- en welzijnszorg te Brussel,
en ook als een beleidsinstrument voor
de beleldsinstanties.
W e verwachten dat veel welzijnswerkers, niet in het minst bij pnvé-lnitlatleven, onze gids dankbaar zullen gebruiken. Eindelijk is er een overzicht van de
toch wel chaotische lappendeken. Bovendien zal het fors helpen om de kwaliteit van de «verwijzing» te verbeteren;
wie een patiënt of andere hulpzoekende naar een Instelling of dienst verwijst
krijgt In onze gids een zicht op de werkmetodes aldaar, en heeft meteen ook
Informatie om de juiste man of vrouw
op de passende plaats te bereiden. Gepersonalizeerde kontakten zijn voortaan beter mogelijk.
Anderzijds is de «Welzijnsgids» door
ons ook bedoeld als een beleldsinstru-

te UU gaan"

meld, waaronder 7 zelfmoordpogingen (met al dan niet een fatale
afloop), 5 gevallen van verslaving aan drugs of alkohol, 4 zenuwzieken die met zichzelf geen
weg meer w e t e n Bovendien fungeert Brussel zowel voor Vlaams als Franstalig
Brabant als een opvangcentrum
voor de klassieke 900-noodgevallen, maar ook voor een belangrijk aantal psycho-sociale
hulpbehoevenden die een toevlucht zoeken in de anonimiteit
van de grootstad. Elk jaar ook
dienen de Brusselse jeugdbeschermingskomitees niet minder
dan 150 van huis weggelopen
minderjarigen op te vangen
(waaronder een dertigtal Nederlandstaligen).

ment voor alle instanties die betrokken
zijn bij de uitbouw van de gezondheidsen welzijnszorg In Brussel; zowel op
gemeentelijk en agglomeratlevlak als
op het niveau van de Vlaamse gemeenschapsregering. Wij hopen dat deze Instanties onze gids die tevens een lijvig
dossier is, ter hand zullen nemen; Indien
men ten minste binnenkort van plan Is
om een beleid terzake te gaan voeren...»

— De Brusselse Welzijnsraad is in
feite nog een jong initiatief, maar blijkt
naar de aktiviteit te oordelen — tal
van publikaties en nu deze indrukwekkende gids — de wind in de zeilen
te h e b b e n .
Dolf Cauwelier: «Ik mag niet verhelen
dat we moeizaam werken, omwille van
de beperkte middelen en de onzekere
toekomst.
Z o berust de werking van de Welzijnsraad in feite nog Immer op 1 voltijdse en
1 part-time kracht; het Immense werk
van de «Welzijnsgids» was mogelijk
dank zij de blezondere toewijding van 6
jonge mensen die te werk gesteld zijn
In het «blezonder tijdelijk kader». Maar,
zullen w e na de vakantie op hen nog
een beroep kunnen doen?
Sedert de oprichting In 7 5 is de Vlaamse Welzijnsraad er In geslaagd zowat
alle Nederlandstalige welzijns- en gezondheidsinstellingen rond haar «gedokumenteerde gesprekstafel» te verzamelen. Men kan het belang hiervan nauwelijks overschatten als je beseft dat
we hierbij de traditioneel remmende
verzuiling en verkokering (de vakjesop-

deling volgens bij voorbeeld beroepen)
doorbroken hebben.
Deze Welzijnsraad Is een goede vrucht
van het eerste kongres van de Brusselse Vlamingen, waar trouwens ook de
notie «persoonsgebonden aangelegenheden» werd uitgevonden.
Ik wil niet nalaten hier een eresaluut te
brengen aan de toenmalige staatssekretaris voor Brusselse sociale werken,
Vic Anclaux, die In '77 een eerste behoorlijke toelage voor de Welzijnsraad
voorzag, en die precies de opdracht
gaf om een «gedokumenteerde gesprekstafel» op te bouwen, naar het
model van het verdienstelijke Limburgse LISO.»
— Maar u heeft onvoldoende slagkracht op op te roeien tegen onder
meer de aanhoudende verfransingsdruk?
Dolf Cauwelier: «Het blijft een onthutsend feit dat bij voorbeeld de krant «Le
Soir» — en de politieke krachten die er
achter schuilen — de Vlaamse Brusselaars koudweg het recht op een autentieke sociale dienstverlening ontzeggen, ook al heeft de O C M W - w e t dit
recht In artikel 1 klaar en duidelijk verwoord. Tegen deze mentaliteit moeten
de Vlamingen In Brussel elke dag optornen.
Maar, deze verfransing betekent niet alleen een vermindenng van het aantal
Vlamingen, wat natuurlijk politici aanspreekt. Het Is op de eerste plaats een
verkrachting van wat waarachtige hulpverlening zou moeten zijn; de zogeheten «kleine mensen», de hulpbehoevenden, worden stelselmatig gedreven tot
verloochening van hun identiteit.
Voor ons Is de verfransingsdruk vooral
een diepmenselijke problematiek; alleszins veel meer dan een kwantitatief talentelllngsprobleem.
— Met de Welzijnsraad hoopt u het
asociale tij te doen keren..
Dolf Cauwelier: «Mettertijd moeten de
Vlaamse politici, en het Is hun taak er
voor te zorgen dat zulks spoedig geschiedt, er voor zorgen dat de Vlamingen in Brussel, net als In de onderwljsen de kultuurwereld, autonome en door
Vlamingen beheerde Nederlandstalige
instellingen krijgen voor gezondheldsen welzijnszorg. W e hopen dat de Welzijnsgids zal dienen als een eerste beleldshefboom. Wel dient onderstreept
te worden dat men In het vooruitzicht
van dit nieuwe beleid de Welzijnsraad
ruimer zal dienen uit te rusten met
werkingsen
personeelsmiddelen.
Wanneer wij buitenlandse bezoekers
naast ons aktlviteitenpakket ook onze
begroting voorleggen, dan Is de reaktie
algemeen: «zoiets kan toch niet zonder zware roofbouw te plegen op personeel en medewerkers.» En dan zeg
ik: inderdaad!»
(hds)
Brusselse Welzijnsraad, Koningsstraat
192 (bus 40), 1000 Brussel. Tel.
02-218.22.84.

MENSEN VAN BIJ ONS

WIJ t4^

2S JUNI 1980

