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VU-MEETING: GEESTDRIFT EN VERTROUWEN
Een vernieuwde, slagvaardige Vlaams-nationale volicspartij

Een nieuwe start
Het toeval van de politieke kalender heeft meegebracht, dat de VU-meeting van verleden zondag samenviel met een regeringskrisis. Dit toeval heeft de symbolische betekenis krachtig onderstreept: de Volksunie manifesteert zich opnieuw als een slagvaardige politieke faktor,
precies op het ogenblik dat het failliet van de
kleurpartijen iedereen de ogen uitsteekt.
Brussel 12 oktober is in alle opzichten een markante datum voor de Volksunie geworden. De
opkomst was overweldigend: meer dan tweeduizend mensen betekent het dubbele van de grote
partijkongressen in het verleden. De redevoeringen van de drie voorzitters — Van der Eist,
Schiltz en Anciaux — hertekenden zuiver het
profiel van de Vlaams-nationale volkspartij,
h a a r onvervangbare waarde, h a a r taak en
h a a r zending.
Zowel Van der Eist als Schiltz en Anciaux hebben de gevolgen geschetst van de tijdelijke achteruitgang van de Volksunie: de unitaristen staken weer de kop op, er was in Vlaanderen geen
politieke macht die de slechte gewestvorming
kon beletten, de vooruitzichten op echte Vlaamse autonomie zijn grondig bedorven, problemen
zoals amnestie en de opruiming van de repressie worden op regeringsniveau niet eens meer
besproken.
De drie voorzitters hebben sterk onderstreept
dat de Volksunie een demokratische partij is.
Vlaanderen heeft niets te verwachten van hen,
die in België aansturen op een sterk regime of
die de parlementaire demokratie uithollen. Een
demokratische, door en door Vlaams-nationale
Volksunie k a n niet anders zijn d a n een verdraagzame partij, met respekt voor minderheden, wars van alle geweld.
De eensgezindheid van deze drie toespraken,
het applaus waarop ze werden onthaald, de
echo's die ze hebben uitgelokt in alle partijgeledingen en in de publieke opinie bewijzen, dat de
Volksunie terug de weg n a a r omhoog is begonnen. De jongste opiniepeilingen hebben dit trouwens bevestigd.
De partij werd zwaar geschokt door de gebeurtenissen van de jongste jaren. De elektorale afstraffing n a de regeringsdeelneming was niet
eens het dieptepunt: de beker moest verder geledigd worden bij de Europese verkiezingen.
Ontreddering, tegenstellingen en ontmoediging
waren er het gevolg van. D a a r a a n is sinds geruime tijd een einde gekomen: onder de warme
leiding van Vic Anciaux werd h a r d gewerkt a a n
het herstel. De vruchten d a a r v a n zijn verleden
zondag voor iedereen zichtbaar geworden.
De bladzijde van Egmont is omgedraaid. De
Volksunie affirmeert zich opnieuw als een
krachtige, toekomstrijke
Vlaams-nationale
volkspartij. Al wie begaan is met het welzijn van
ons volk, kan en moet zich terug eensgezind
rond de Volksunie scharen.
tvo

Foto van de week
Meer dan tweeduizend mensen in een volgelopen Koninklijk Circus. Geestdrift die zich uitte niet alleen in het applaus voor de
sprekers, maar in het meezingen en samenzingen met wat de
Volksunieharmonie «Kempenland» aan strijdliederen ten gehore
bracht. Op het podium het motto: «Harde tijden gaan voorbij,
maar een volk moet blijven» en «Er is een uitweg». Een omhaling
die honderdduizend fr. opbracht En boven en naast dat alles: de
eensgezindheid, het hervonden vertrouwen, het geloof in de toekomst.

Politieke mandaten min vijf procent?
Een van de maatregelen die
vooropgesteld worden tijdens de
formatiebesprekingen voor de
rooms-rode koalitie Martens-IV
is de vermindering met 5 th. van
de inkomsten uit politieke mandaten boven het half miljoen. Dit
is een zuiver demagogische
maatregel: hij laat de echte verspilling, de echte misbruiken en
wantoestanden in de politieke
sektor ongemoeid.
Het echt schandaal is niet de wedde van het parlementslid. Een
hardwerkend parlementair die, zo-

als in de VU, een belangrijk deel
van zijn inkomen afstaat aan de
partij en zijn arrondissement verdient een goede boterham, maar
ook niet meer Het echt schandaal
zit hem bij voorbeeld in de kumul:
parlementsleden die professor
zijn, hun mandaat of hun kursussen verwaarlozen, maar twee volwaardige wedden opstrijken.
Voorbeelden? Leo Tindemans:
CVP-voorzitter,
EVP-voorzitter,
kamerlid, Europees parlementslid,
hoogleraar. Willy De Clercq- PVVvoorzitter, kamerlid, Europees par-

lementslid, hoogleraar, voorzitter
van een financiële maatschappij.
Voorbeelden uit de syndikale sektor"? Het regentaat bij de Nationale
Bank van Debunne Voorbeelden
uit het halfduister wereldje van de
parapolitiek? De 3 miljoen jaarwedde van de GIM-voorzitter, de
2,4 miljoen van de GIM-direkteurgeneraal.
Zolang deze Augiasstallen niet
uitgezuiverd worden, zijn de 5 th.
slechts volksverlakkerij en oogverblinding.

Deze week...
...misschien vandaag, of alleszins de volgende dagen
komt de postbode rond voor het leesgeld van «Wij».
Doet U het nodige?

-;ri^>'rr-lTifrti

m

Brieven

schien zelf wel hebben en waarvoor ze
dan toch het beste willen, of niet
soms??? De ouders verdienen alle
steun, aanmoediging en sympatic om
hun Vlaamse overtuiging, maar hopelijk begrijpen die kinderen die hatelijke
sfeer niet ten volle en voelen ze zich iedere dag een beetje Vlaamse Indiaan
of Komense cowboy, zodat de wraak
niet in hun hart blijft doorwoekeren.
Later zullen ze er wat fier over zijn,
maar nu hoeven ze er geen geschenken om te krijgen, laat staan gejouwl
Vele Vlaamse moeders zullen het hiermee eens zijn. Een gewone, kindvriendelijke omgeving, een school zo dicht
mogelijk bij huis en geborgenheid,
niets min, niets meer.
C. R., leper.

Voergangster Snoeck «laden, mikken,
schieten op Vlamingen». Martens
heeft de laatste tijd-steeds meer zijn
arrivistisch anti-Vlaams gelaat laten
zien.
Als er tegen de Wallingantische overbodige autosnelweg een massaal eenheidsfront tot stand komt is het nog
helemaal niet zeker dat deze weg er
komt Denk maar even aan de A-24 te
Limburg. Hierbij moet de VU dan massaal altie voeren, aan de spits staan
van een «anti Pecq-Armentières komitee» dat zoveel mogelijk organizaties
omvat De VU moet aan de spits staan
van dit komitee: Vlaamsbewust en milieu-vriendelijk!
LV.D.W, Hove.

ELITESCHOOL
MARTENS HAPPART.
KOMEN

MENSEN VAN OVERVAART

500 WERKLOZEN MINDER

De Vlaamse Beweging zou een beweging moeten zijn met sterke groeikracht zoniet bereiken we nooit ons
doel.
Wij zijn van ver gekomen. Sedert Conscience zijn «Leeuw van Vlaanderen»
schreef, heeft de tijd niet stilgestaan
maar het zijn niet allen Jan Breydels
die in Vlaanderen geboren werden en
worden. Ik vergelijk dit alles graag aan
een stoere eik die in schrale Kempische grond zijn groeikracht moet vinden.
Met die staatsgetrouwe kleurpartijen
die het mekaar steeds onmogelijk maken, zijn we op een dood punt gekomen. Voor wat bluf of spitsvondigheden gaan ze door de knieën. Denk
maar aan hun toegevingen als pariteiten en faciliteiten, aan «Fourons wallons» en Comines.
Laat me nu voor eens profeet zijn:
«Vlaanderen zal nationalistisch zijn, of
niet zijn.» Alleen een partij die altijd kan
zeggen «Vlaanderen eerst» kan het
bolwerken.
Een groot aantal bewuste Vlamingen blijven pleisteren in hun traditionele partij. Tot die mensen zeg ik: Wees
niet bang, en doe de overvaart Ge zijt
als iemand die op de ene oever van de
rivier woont ge vindt alles daar zo
schoon en zo goed dat ge u niet indenken kunt hoe mooi en paradijselijk het
op de andere oever is. Gebrek bij u
aan Vlaamse groeikracht? Ontdoe u
van het versleten jasje van uw kleurpartij en geef het de Vlaamse voddeman.
Kom over naar de andere oever, dat is
het nationalisme, mensen van gans
Vlaanderen, kom over naar de Voftcsunle.
F.D.S, Schikte

Die zullen er minder zijn als op Landsverdediging het roer overgenomen
wordt door iemand die aan de «mensen» denkt in plaats van uit te zijn op
miljardenkontrakten.
VDB — en zijn slippendragers Desmarets en Poswick deden hem na — had
beslist dat ongeveer 500 betrekkingen
voor burgers, bij koninklijk besluit toekenbaar aan burgers, niet mochten
toegekend worden.
Dit blijkt uit het antwoord op een vraag
van WIm Jorissen. Als men bedenkt
dat steen en been geklaagd wordt omdat te weinig beroepsvrijwilligers zich
aanbieden, dan begrijpt niemand waarom VDB niet dadelijk beslist had dat
die 500 burgers wel mochten aangeworven worden om ze het niet operationele werk van de militairen over te
nemen.
In Evere werken inderdaad honderden
militairen in zuiver administratieve
diensten en zij zouden veel liever aangewezen worden voor een operattonele betrekking die bij hun beroep
past De aankoopdiensten, de weddediensten, de diensten van het stamboek, de financiële diensten, waren
vóór 1940 burgeriijke diensten, nu werken er hoofdzakelijk militairen en in de
operationele eenheden blijft men maar
klagen.
Het wordt hoog tijd dat in de gevaariijke personeelspolitiek bij ons leger iets
veranderd wordt Men kan beginnen
met 500 werklozen de kans te geven
om het werk der militairen over te nemen. Het is een operatie die haast
geen geld zal kosten.
V.D.M., Vilvoorde
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IEDERS
VERANTWOORDELIJKHEID
Ik ben ntet iemand die bij het minste
meningsverschil in de pen klim. Maar
ditmaal is onze nationate voorzitter iets
te ver gegaan in «Deze week dit_»
(«WU» van 25 september LIJ
Ik citeer waar hij het heeft over gehandicapten en misdeelden uit onze welvaartsmaatschappij: «Erover praten en
eisen stellen is nodig, maar niet voldoende. We moeten er zelf iets voor
doen. En dit kost hetemaal niet zoveel
moeite. Welke VUJO-kem neemt b.v.
het Initiatief om de gehandicapten van
het dorp of de stad een bezoek te
brengen, om een aantal gepensioneerden te helpen bij het verfrissen en opvrolijken van hun woonst?-»
Hierbij wil ik de vraag stelten, hoeveel
VU-besturen zetten zfch voor deze
edele zaak in? Laat het partijbestuur
eerst in eigen boezem kijken voor ze
de schuld verschuiven naar de jongeren! De jongeren zijn het zat te moeten
opkomen voor de tekortkomingen van
de volwassenen door lotjes of steunkaarten te verkopen van Cïod-weetwelke organizatie. Ik vraag het partijbestuur waar het immobilisme en de besluitloosheid het grootst zijn, bij de
VUJO of de VU? De plaatselijke besturen zouden beter aangemaand
worden om degelijke besluiten en initiatieven te nemen in plaats van te praten over moties en bals!
leder van ons moet zijn verantvwwrdelijkheid opnemen! Het afschuiven op

de staat is toch al te gemakkelijk. Het
beleid van de jongeren wil ik hier niet
volledig goedkeuren maar ik had toch
het gevoel dat onze VU-jongeren wel
veel gevoeliger zijn voor een dergelijke problematiek dan het grote partijbestuur.
Misschien tot slot een man van daden
aanhalen: «Wie schuldig is, werpe de
eerste steen...»
J.V.B., Izegem

VLAAMSE
INDIAANTJES
Ik zou wel graag een van die kinderen
zijn die nu school lopen te Komen, het
grote avontuur beleven waar zoveel
over gepraat wordt zoveel over geschreven en zeker later nog in de boeken «Vlaamse geschiedenis» zal over
te leren zijn. Maar ik ben moeder van
drie jonge mensen en mijn schooltijd is
helaas voorbij.
Zouden dte mensen, dte iedere morgen aan het schooltje staan te jouwen,
eigenlijk wel beseffen dat het om kinderen gaat? Kinderen z o ^ ze mis-

Ex-revolutionair Wilfried Martens heeft
het aangedurfd om José Happart bendeleider, racist en rexist de hand te
drukken op het feest van de Franstalige kultuurgemeenschap te Luik. Dit in
het bijzijn van nog 2 geduchte Vlaminghaters: Antoinette Spaak en Andre Ckxjis.
Een glas champagne in de hand!
Enkele dagen later beslist de ministerraad om het Vlaamse klasje van Komen te koppelen aan een nutteteze,
miljardenverslindende, natuur-vernietigende Wallingantische autosnelweg.
Dit allemaal onder het voorzitterschap
van bovengenoemde Martens.
Als de Waalse terreur op de kleine
Vlaamse kinderen en hun" ouders nog
lang doorgaat is het praktisch zeker
dat er volgend jaar geen Vlaams klasje
meer in Komen zal te bespeuren vallen. De Wallinganten zullen hun autosnelweg met alle mogelijke mkJdelen
er trachten door te halen, ook met afdreiging en geweld! De Vlaamse gemeenschap is dus weer eens voor de
zoveelste maal dubbel en dik bedrogen, en dan nog door een man die tijdens een Vlaamse betoging op 29 juni
1963 te Wezembeek-Oppem riep:
«Caeef ons wajjens! Revolutie!»
De VU mag niet aarzeten om de foto
van de handdruk «Happart-Martens»
op grote oplage te verspreiden nr»et
daarnaast de foto van de frankofone

Lezer A.G. Aalst spreekt in «Wij»
(nr 41) van eliteschool. Het woordje elite is toch niet bedoeld om onze dorpsscholen af te breken?
Van elite huiver ik als het gaat om de
kinderen van artjeiders en volksmensen af te zonderen.
Kwamen de besten van ons volk niet
uit de dorpsscholen? Mijn vader zaliger bracht ruim de helft van zijn leven
door als schoolhoofd in de dorpsschool van Lennik. Hoeveel naschoolse uren heeft hij niet besteed om de
minderbedeeklen wat mee te geven
voor hun latere beroepsvorming?
Ontelbare bewuste Vlamingen werden
door hem gevormd en in het Pajottenland wordt bij de oudere generatie met
dank en ontzag aan meester Vinex
herinnerd.
J.V., Erps-Kwerps

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

D Wordt gezocht: een kandidaat met de nodige bekwaamheid en de nodige zin voor een
funktie van biWiotekaris, dokumentalist in een biezonder tijdelijk kader. Een diploma van hoger
onderwijs is wenselijk. Sollfcitaties dienen gericht te worden aan
Vk: Anciaux, Barrikadenplein 1Z
1000 Bnissel.
D (gegradueerde in de industriëte scheikunde (A 1) 1976, uit
de Brusselse agglomeratie, zoekt
een passende betrekking.
Zich wenden tot Vk: Anciaux algemeen
sekretariaat
tel
219.49.30.

Deze week:

Bestaat er
een Vlaams volk?

O Regente Frans-Geschiedenis
met dijsloma uit rijksonderwijs
zoekt een passende betrekking.
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvertegenwoordiger dr. J.
Valkeniers,
Schepdaal,
tel.
02/569.16.04.
D 17-jarig ongehuwd meisje
met diploma bureauwerken en
kennis van stenografie, zoekt
een gepaste betrekking op de as
Brussel-Aalst of industriepark
van Temat
Voor al deze zoekertjes richt
men zich tot Dr. J. Valkeniers (02569.16.04).
D Licenciate in de psychologie,
tewerkgesteld in BTK-projekt
zoekt een vaste kjetrekking.
Inlichtingen omtrent al deze zoekertjes zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers,
Ninoofsesteenweg 11, Schepdaal, tel. 02-569.16.04.

Debat met o.m. de historici Reginald De Sclirijver
(KUL), Adriaan Verhulst (RUG), Helmut Gaus
(RUG), journalist Guido Fonteyn, minister Mare
Galle, kanunnik Herman Martens (KUL),
Europees parlementslid Maurits Coppieters.
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De zeg van
Vandenbussche
greep op de BRT te voorkomen.
Hij biedt daarbij af en toe de
weke flank van zijn eigen voorkeuren en opvattingen. Als Het
Huis (zoals de BRT aan de Reyerslaan doorgaans
genoemd
wordt) echter frontaal en direkt
wordt aangevallen, bijt hij van
zich af.
In de omgeving van de Tweekerkenstraat wordt verontschuldigend gefluisterd, dat de «Zeg»aanval een hoogstpersoonlijke
aangelegenheid was van Tindemans.

De meest onverwachte uitspraak
van de jongste dagen kwam uit
de mond van een fel verontwaardigde BRT-administrateur-generaal Vandenbussche op de jaarlijkse BRT-perskonferentie: «De
aanval van het CVP-blad «Zeg>,
waarin de BRT ervan beschuldigd wordt CVP-mensen stelselmatig te verwaarlozen, noem ik
een onaanvaardbare vorm van
chantage.
Niet zozeer omwille van de beschuldiging zelf, maar vanwege
de dreiging de omroepbegroting
niet goed te keuren».
Van
administrateur-generaal
Vandenbussche is algemeen bekend dat hij — evenals de BRTverantwoordelijke
voor
de
nieuwsdienst
Karel
Hemmerechts — behoort tot de CVPstrekking.
Hij is een man met hardnekkige
principes over objektiviteit en
deontologie, maar soepel in de
dagelijkse omgang met deze begrippen.
Hij probeert in de mate van het
mogelijke — maar die mate is
vaak niet groter dan zijn standvastigheid — de partijpolitieke

Die in het verleden al vaker een
lans brak voor al dan niet commerciële konkurrentie naast de
BRT.
Dat een notoir hoger ambtenaar
van CVP-strekking zich genoopt
voelt om de «Zeg»-redaktie en
haar inspirators in de kuiten te
bijten, is hoogst ongewoon.

De politieke
families
Een tijdlang was de term «politieke families» in onbruik geraakt. De P W , de CVP en de SP
gedroegen zich of ze helemaal
geen uitstaans hadden met de
PRL, de PSC en de PS aan de
overkant van de taalgrens.
Plots zijn de politieke families
weer herrezen. CVP en PSC
pappen weer openlijk met mekaar aan en dromen terug van
gezamenlijke ondernemingen en
kongressen. PRL en P W zijn
weer twee handen op één buik
geworden. Zelfs tussen de PS

Deze week dit...
Vorige zaterdag heb ik mijn
oren gespitst voor al wat er
gezegd werd op het «kongres»
van de V U J O Halle-Vilvoorde.
Hoe meer ik keek en luisterde,
des te beter ik me voelde. Ze
deden dat goed. Het was fijn
verzorgd, goed georganizeerd,
ordelijk, beleefd, duidelijk, zelfs
gedisciplineerd. Niet in een
obskuur cafézaaltje. Wél in de
goedgevulde Europazaal van het
kongressenpaleis te Brussel.
Keurige kongresmappen met
vaak ingewikkelde resoluties en
amendementen. Echte
stemkaarten voor de
gemandateerde sprekers en
stemgerechtigden.
Zij «kongresseerden» over de
«Republiek Vlaanderen, Staat en
Natie».
Denk nu niet dat ik met al hun
uitspraken en inzichten akkoord
ga. Maar dit is ook van minder
belang. Het is het voorrecht van
jonge mensen gedurfd te
denken en zelfs te dromen.
Hun stellingen en woordgebruik
zijn niet direkt politiek bruikbaar
en klinken zelfs wat brutaal in
de mond van een oudere
politicus, maar jongeren hebben
het geluk van de eenvoud en de
eerlijkheid.
Bovendien — en daarom heb ik
een positieve indruk ervaren —
het waren geen holle woorden

of geen kramerij van slogans. Zij
hadden hun teksten degelijk
voorbereid, bestudeerd,
geargumenteerd. Brussel kreeg
een biezondere plaats, wat me
verheugde, alhoewel dit
probleem toch een zwakke plek
blijft in hun opstelling.
Als ze «dit» lezen, zullen ze
misschien denken: «hola
jongens, opgepast w e krijgen
een schouderklopje en voor de
rest trekt hij er zich niets van
aan!» Neen, jongeren, dit is
helemaal niet het geval. Denk er
trouwens eens over na of er
zoveel verschil is tussen uw
VUJO-stelling en de
standpunten van de partij.
Opteert de Volksunie niet voor
een Vlaamse staatsvorming in
het kader van een statenbond
met de Waalse of Franstalige
staat en kunt ge U indenken dat
die Vlaamse staatsvorm een
koninklijk hoofd zou hebben?
Wie zouden we als Vlaamse
koning te voorschijn kunnen
toveren?
Er moet mij nog iets van het
hart Ge hoort veel spreken, en
terecht van de generatiekloof
tussen ouderen en jongeren.
Inderdaad, op zeer korte tijd zijn
de gedragingen van de jeugd
veranderd. Hun wijze van
ontspanning, donkere zaaltjes,
veel lawaai, totaal andere

en de SP, die het langst unitair
bleven en de laatsten waren om
vleugels te vormen, ontluikt een
begin van hervonden liefde. De
familiale eendracht blijkt reeds
uit het spraakgebruik. Op allerhande vergaderingen passen de
Vlamingen zich terug gewillig
aan bij het Frans van de geachte

muziek. Ook hun belangstelling,
hun inzichten over het
maatschappelijk leven.
En waarom niet? Daarom is de
jeugd niet minder geëngageerd.
Veel erger vind ik de
mentaliteitsvervlakking, de zorg
om het materiële, het gebrek
aan offerzin en aan levensmoed
bij vele jonge mensen. Hier ligt
een opdracht voor onze V U J O :
het bewustmaken van zoveel
mogelijk jongeren van de nood
aan solidariteit en
samenhorigheid met heel onze
Vlaamse volksgemeenschap.
De jongeren moeten ook goed
beseffen dat zij de vrijheid en
de evidentie, waarmee ze zich
nu als Vlaming kunnen
gedragen, te danken hebben aan
de onbaatzuchtige inzet van
zoveel ouderen, die er alles voor
veil hebben gehad.
Wellicht kennen ze de woorden
van Ernest Vander Hallen:
«Wees radikaal, wees principieel,
wees hetgeen de burger noemt
een extremist» Maar, diezelfde
non-konformist schreef ook:
«Het IS het voorrecht van die
geleden hebben, een goed mens
te zijn.»

Vic ANCIAUX

familieleden. De Clercq schiet
zo goed op met Gol, dat hij in de
beide nationale talen zweeg als
vermoord over de Komense kinderruil met Pecq-Armentiéres.

macht deden de blauwe excellenties er nog een stevige graai in
ten behoeve van magen en vrienden.

Giscard in
Vlaanderen

Ultieme
blauwe
droppings

De Franse president Giscard
d'Estaing heeft vorige week een
uitgebreid bezoek gebracht aan
de departementen Nord en Pasde-Calais. De ontvangst in wat
eens de Zuidelijke Nederlanden
waren was koel en gereserveerd:
het geïndustrializeerde Noorden
heeft immers een rode traditie en
voelt zich allesbehalve verwend
door Parijs.
Aan de voet van het belfort te
Duinkerke werd Giscard d'Estaing zelfs onthaald op regelrechte uitingen van Vlaams protest Er
werd in twee talen geroepen «la
Flandre
aux
Flamands»
en
«Vlaanderen voor de Vlamingen».

Tijdens de allerlaatste uren van
de regering Martens-lll legden
vooral de liberale ministers een
koortsachtige ijver aan de dag.
De heren Vanderpoorten en De
Croo hanteerden druk de vulpen
bij het ondertekenen van plots
zeer dringend geworden stukken.
Minister van Landsverdediging
Poswick, wiens militair verleden
borg staat voor een diepgaande
kennis van parachutages, liep
over en weer van de ambtswoning van Martens naar zijn eigen
kabinet
Men moet geen feniks zijn om de
bedoeling van al deze drukte te
snapfjen. Vooraleer afscheid te
nemen van de vleespotten der
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Kommentaar

Hongerstaking
O p CVP-voorzitter L Tindemans
en zijn partijgenoten-onderhandelaars rust een grote verantwoordelijkheid.
De h. A. Vanhumbeeck, sekretaris
van het Amnestie-Spoedkomitee
Arretz, dreigt ermee andermaal in
hongerstaking te gaan wanneer in
het regeerakkoord van Martens
IV geen sprake is van «amnestie in
Vlaanderen».
Volgens A. Vanhumbeeck duldt
het geen tegenspraak dat alle politieke verantwoordelijkheid op de
C V P berust wanneer er geen
woord terug te vinden zal zijn over
amnestie. De Vlamse socialisten
zijn bereid, en kunnen er trouwens
niet onderuit even ver te gaan.
Wij vrezen dat de 70-jarige Vanhumbeeck op 2 november a.s. niet
anders zal kunnen dan zijn dreigement uit te voeren. Tijdens het debat over de gewestvorming heeft
de C V P op geen enkel ogenblik
enige steun geboden aan de
Volksunie om de amnestie-materie te federalizeren. Ondanks de
oproep van de bisschoppen.

de val van de regering Martens-lll
te verklaren dat haar partij bereid
was om vanuit de oppositie een
rooms-rode koalitie te helpen bij
de oplossing van het probleem
Brussel.
Daartegen werd fel gereageerd
door de PVV en het PRL; zij horen er immers niet meer bij en
snijden voortaan met bekwame
spoed pijlen uit alle oppositiehout.
Het bleef bij de kandidaat-partijen
van de rooms-rode koalitie echter
opvallend stil.
Onwaarschijnlijk, deze monsterachtige samenwerking? Het zou
niet de eerste keer zijn dat Martens probeert, met eender welke
stemmen er eender welke hervorming door te jagen.

Hun belang
VU-voorzitter Vic Anciaux, naast arrondissementeel VUJO-voorzitter Eddy Denayer, op het VUJO-kongres
Halle-Vilvoorde verleden zaterdag. Onzichtbaar voor de fotolens: de vele aanwezigen in de nokvolle Europazaal en de kongreskommissie op het podium, kongresvoorzitter Mark Smout tussen Luk Van Biesen en Hugo
Van Hemelrijck.

VZW's buiten rechtsstaat
Tweederden van de verenigingen
zonder winstoogmerk, die men in
de 19 Brusselse gemeenten heeft
kunnen achterhalen, zijn franstalig.
De Vlaamse bevolking mag er wel
voor betalen, maar de toegang is
«interdit».
Tot deze konklusie komt vice-goeverneur van Brabant Van G e n t
De vraag rijst nu, of de vice-goeverneur ook daadwerkelijke konklusies zal treffen.
Want het is duidelijk dat de Brusselse gemeenten met de oprichting van deze vzw's slechts één
doel hebben: zich onttrekken aan
de grondwettelijke verplichting
óm de beide gemeenschappen en

de beide talen op een gelijke wijze
te behandelen.
Opvallend is dat het merendeel
van de verenigingen opgericht
werd na de jongste gemeenteraadsverkiezingen; dus na de installatie van de nieuwe meerderheden. Dat hun statuten meestal
uitsluitend in het Frans gepubliceerd zijn, moet nauwelijks vermeld. Belangrijk is wel dat de kiezer, vooral dan de Vlaamse kiezer,
elke kontrole verliest op dergelijke
instellingen, die nochtans ruime
bevoegdheden toegeschoven krijgen van de gemeente. Zelfs de
reen» gesprek over Brussel willen
opzetten.

Eerste test
De onderhandelaars van Martens-IV hebben het prachtig
voornemen geuit dat het voorbeeld ditmaal van boven zal komen. Vanaf 1 januari 1981 wordt
de bezoldiging van alle politieke
mandaten verminderd met 5 t h .
Hoe menens het de onderhandelende partijen wel is, zullen wij
eerstdaags kunnen ondervinden
bij de regeringssamenstelling.
Het aantal ministers en staatssekretarissen, het aantal kabinetten
en kabinetsleden zullen een eerste vingerwijziging zijn.
Hierbij moet wel vermeld worden
dat er moeilijk een nog logger
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gezwel kan opgezet worden dan
Martens-lll. Met liefst 36 exellenties en 53 kabinetten (met alle
daarbij horende kabinetschefs,
adjunkten, advizeurs, medewerkers, chauffeurs, dienstwagens,
enz.) muntte die regering niet alleen uit door logheid en onoverzichtelijkheid, maar vooral door
duurte.
Daar waar Martens-lll, naar eigen
zeggen, voor meer dan 100 miljard besparingen moest vinden,
liep de kostprijs van de regering
zelf op tot een rekordbedrag van
meer dan 2.000 miljoen per jaar.
Om dat rekord nog te breken-

Vlaamse verkozenen veriiezen
elke mogelijkheid om hun mandaat
ten volle uit te oefenen.
Het zoveelste element dat niet
mag ontsnappen aan de aandacht
van de heren die morgen een «se-

Met
FDF hulp ?
FDF-voorzitster Spaak was er als
de kippen bij om, onmiddellijk na

De Duitstalige Belgen hebben,
zoals iedereen trouwens in dit
land, dezer dagen uit ministeriële mond mogen vernemen hoe
bekommerd de Walen zijn om
hen en hun politiek l o t
Minister van het Waalse gewest
Dehousse verklaarde immers In
een vraaggesprek met het Brusselde weekblad «L'Evenement»,
dat Duitstalig België in zijn eigen belang bij het Waals gewest
hoort voor wat betreft de gewestelijke materies.
De Duitstaligen hebben daarop
reeds bitter gereageerd. De Parte! der Deutschsprachigen Belgier wendde zich zelfs met een
klacht tot de koning. Men is te
Eupen of Sankt Vith en omgeving terecht van mening, dat
men zelf wel in staat is om uit te
maken wat het eigen belang is.

Het
koninklijk
aftelrijmpje
Zonder dat de natie er zich erg om bekreunde en
zonder dat de burgers er van waklter lagen, is er
verleden week maandag ten paleize toch een vrij
ongewoon scenario opgevoerd. Het is gebruikelijk
dat, wanneer een eerste minister met hangende
pootjes aan de kroon komt meedelen dat zijn regering het laat afweten, de vorst slechts een beslissing neemt nadat hij een aantal raadplegingen
heeft gehouden. De ongeschreven wetten van het
protokol hebben er in het verleden doorgaans
voor gezorgd, dat de twee 'eerste burgers van het
land' — de voorzitters van Kamer en Senaat —
minstens even ten tonele verschenen. Alhoewel er
een heel weekend verliep tussen het ogenblik dat
Martens de spons wierp en dat waarop de vorst
hem opnieuw met de formatie-opdracht gelastte,
werd het protokollair scenario ditmaal niet gevolgd.
Je moet er niet te zwaar aan tillen. Het paleiselijk
protokol is voor de natie al lang geen achtenswaardige toestand meer. En het stond in de sterren
geschreven — protokol op of neer — dat het sire
zou behagen Martens terug in de omloop te brengen, met de opdracht tot vorming van een roomsrode koalitie.
Rooms-met-rood is een kleurenkombinatie die,
van zodra de toverformule 'van nationale unie»
niet meer pakt, ten paleize welgevallig wordt bekeken. De grootste partij van Vlaanderen plus de
grootste partij van Wallonië plus voldoende
rooms om de burgers zoet en voldoende rood om
de proleten stil te houden: het zijn de vier poten
die in tijden van nood de wankele troon moeten

schragen. Sinds de dagen van de afgang van sires
doorluchtige vader wordt te Laken geleefd naar
het motto si possible et s'il vous plaft, les socialistes au gouvernement
Sire heeft zijn haast om deze geruststellende formule zonder tijdverlies tot stand te zien komen ditmaal niet eens omzwachteld met het protokollaire
doekje voor het bloeden. De liberalen, die zichzelf
doorgaans verslijten voor de stevigste stut van de
troon, durven Laken niet hardop te lijf gaan maar
grommen binnensmonds.
En meteen weten we, welke rol Martens van hogerhand toebedeeld krijgt in de Belgische klucht Van
flamingantische voorvechter en federalistische
leeuwemuil heeft hij het gebracht tot toeverlaat
van diegenen, die leven bij de genade van het Belgisch middelmatisme.
Hij is de gebrevetteerde handhaver geworden van
het sacrosancte Belgisch evenwicht Daaraan, en
daaraan alleen, heeft hij te danken dat hij zijn kinderlijk aftelrijmpje mag voortzetten: en dit is één
Martens-I, en dit is twee Martens-ll, en dit is drie
Martens-lll, en dit is vier Martens-IV. Hoe lang
nog? En tot hoeveel?
Een man die de nationale sport van het evenwicht
zo perfekt beheerst, dat hij zelfs in staat is om uit
de tranen van anderhalf dozijn Vlaamse kinderen
een Waalse autoweg te persen, mag in geen geval
verloren gaan voor troon en altaar
En tenslotte hebben ze beiden, sire én Martens,
toch dezelfde'onvergetelijke
hand — de Fouronculeuze hand van Happart — gedrukt?
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Sociaal-ekonomisch

Curator voor de deur...

lossing van intresten op alle mogelijke leningen die globaal de staatsschuld uitmaken.
Ook ziet het er naar uit dat de
overheid in eigen land amper genoeg geldschieters zal vinden om
de aflossing van aangegane leningen mogelijk te maken! Lenen om
schulden af te lossen dus; een gevaariijke spiraal. Bij geldgebrek
blijft er dan alleen maar de mogelijkheid over in het buitenland geldschieters te zoeken. Wat dan
weer een verarming op termijn betekent. Met de perikelen in de
staalnijverheid is bovendien gebleken dat er ook aan de toeschietelijkheid van vreemde kapitaalkrachtigen een einde begint te komen.
Vadertje staat loopt momenteel
van de ene kredietveriener naar
de andere om toch maar ergens,
om het even tegen welke zware
intrest geld in handen te krijgen...
om andere schuldeisers zoetjes te
stemmen, en de curator uit huis te
houden.
W e moeten versol>eren, zeggen
de regeringsleden nu bij herhaling.
Maar uit kommentaren van sfjecialisten op de ontwerpbegroting '81,
die een goede week geleden werd
bekendgemaakt moet blijken dat
na gedwongen aflossing van de
schulden, na uittietalingen van
wedden,
pensioenen,
vervangingsinkomens... er nog slechts
een vijfde van het uitgavenpakket
in aanmerking komt om er mogelijke bezuinigingen uit te puren.

Lenen om schulden
af te lossen
Dit land ligt In een ziek bedje. We
weten onderhand dat we met een
zwaar besmette rijksmiddelenbegroting onze welvaart aan het
verbrassen zijn, net op het moment dat we nipt niet de kans
kregen om alles-op-alles te zetten voor de verbetering van het
welzijn.
Ministers gaan en komen. Werken ze een tijdje aan de begroting voor volgend jaar, dan geraken ze snel overspannen en worden ze met 900-spoed afgevoerd
naar een of ander akademisch
ziekenhuis.
Maar wat we de voorbije dagen
mochten beleven, is helemaal om
bij te wenen. Een minister van f i nanciën, de ontslagnemende liberaal en petroleumboss Paul
Hatry, helpt (met financiële en
budgettaire experts aan zijn zij)
om een rijksbegroting voor volgend jaar in mekaar te boksen.
Hij schuwt daarbij geen vermanende
publieke
verklaringen,
maar geeft toch de indruk zwaar
mee te trekken aan de kar van de
regering-Martens III. En dan
komt er plots een formidabele
ommezwaai: de koning duidt ook
minister Hatry aan als ontslagnemend minister, de liberale excellenties dreigen in de oppositie te
tuimelen en_ de heer Hatry haast
zich om in een brief aan de premier publiekelijk mee te delen
dat hij geen verantwoordelijkheid meer wil dragen voor de
rijksbegroting van volgend jaar;
een begroting waaronder dus
wel nog de naam van Paul Hatry
als mede-opsteller staat. Duidelijker dan de houding van de ontslagnemende minister van financiën kon het verval van de politieke zeden niet betoond worden.

We hebben geen ministers meer,
maar alleen nog zwaar gokkende
elektorale koerspaarden.
Innniddels zullen we morgen ook
nog moeten (over)leven. Mét het
vooruitzicht dat van de aangekondigde zw/are Ipesparingen weinig
of niets zal in huis komen. Dat het
gezondmaken van de rijksbegroting uiteindelijk vooral een zaak
wordt van nog maar eens de verhoging van de inkomsten, hetzij
een verzwaring — via alle mogelijke denkbare wegen — van de fiskale druk.
Z o haastte staatssekretaris Willockx zich om te verklaren dat de
omstreden verhoging van de be-

lastingen op de duivensport er zeker niet meteen komt; maar toch
hebben de regeringsonderhandelaars inmiddels hun toezegging gedaan voor de «herziening van de
fc>elastingen op weddenschappen
en spelen»... Ondanks de plechtige
verklaringen van eergisteren dat
de fiskale last op de gezinnen en
de ondernemingen een plafond
heeft bereikt, ziet het er vandaag
naar uit dat beloofde belastingverlagingen en
gezinsvriendelijke
maatregelen een foefje zullen blijken.
W e zijn zover gekomen dat van
elke 100 frank die de schatkist binnenkrijgt er meteen 16 frank dient
uitgegeven te worden aan de af-

In de toelichting bij de begroting
'81 komt nnen onder meer tot de
slotsom dat het buiten huis houden van de curator slechts mogelijk
is
door
«een
strenge
begrotingstucht en een volgehouden inzet op alle beleidsniveaus».
Ook wordt nog eens verwezen
naar matiging van die inkomens,
maar die is inmiddels in een dozijn
belangrijke sektoren reeds een
tijd volop aan gang; tot zelfs met
reële loonvermindenng.
De grote kanker dreigt nog maar
eens de afwezige begrotingstucht
te worden. De uittredende minister van financiën Hatry heeft alvast aangetoond wat voor een
vodje papier een
rijksbegroting
die hijzelf hielp opstellen voor hem
nog is.
O p andere departementen wordt
ook al eigenaardig gedacht over
de broodnodige bezuinigingen.
Omwille van een politieke koehandel wordt er bij voorbeeld niet
voor teruggedeinsd om miljarden
weg te gooien in een spookautoweg (Pecq-Armentières).
In zo'n dwaze verkwistingen ziet
geen hakbijlkomitee graten.

Afdankingsnormen
In de staalsektor is het danig aan
het rommelen; massale afdankingen staan voor de deur. Uit een
vertrouwelijke nota die op de
raad van beheer van de Verenigde Staalproducenten
werd verspreid, blijkt dat de staalbarons
voor het afsluiten van nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomsten
twee ultieme ingrepen beogen:
aanzienlijke
afdankingen
en
loonsveriaging.
Er zijn al verscheidene afdankingsnormen uitgekiend: onder
meer een selektie op basis van
'de gehechtheid van het personeelslid aan de onderneming^; zo
worden nu statistieken op>gesteld
van de vetelvuldig afwezigen, de
telaatkomers en de veelvuldig
zieken... De werknemers van het
Gentse Sidmar betogen daarentegen dat in dit staalbedrijf geen

produktievermindering of grootscheepse afdankingen commercieel broodnodig zijn.
Werkgever Frére van de Charieroi-vestigingen stelde zich nog

agressiever op. O p een topontmoeting met de vakbonden gaf
hij het voornemen te kennen tot
massale afdankingen van buitenlandse arbeiders over te gaan...

Bange
regeerders
Minister van Ekonomische Zaken, Willy Claes, heeft In een
vraaggesprek met het flnancieel-ekonomisch
magazine
«Trends» bekend dat hij bang is.
'Ja, ik ben een bange man op dit
ogenblik, hoewel dit mijn politieke bedrijvigheid niet fnuikt»
Het wordt inderdaad bangelijk
dat we geregeerd worden door
bange regeerders. Reeds eerder
mochten we een trits bange verklaringen en waarschuwingen
inkasseren. Ook formateur Martens onderbrak dinsdagavond
nog het formatieberaad om zich
naar «Les grandes conférences
catholiques» te haasten, waar
hij zijn bang gevoelen te kennen
gaf, maar het koppelde aan zijn
inzet als 'mens van goede wil:

Matigt ook
de regering?
De formateur en de regeringsonderhandelaars beweren nogal
zwaar te tillen aan de algemene
loonmatiging die er dringend
moet komen. Z o wordt onder
meer vooropgesteld dat voor de
werknemers in de privé- en
openbare diensten die matiging
moet tot stand komen bij gelegenheid van het afsluiten van
nieuwe kollektieve arbeidsovereenkomsten en dit voor 'n duurtijd van vierentwintig maand.
Voor een gedeelte blijkt die
overheidsingreep al een kleine
slag in het water te worden, alleen al omwille van het feit dat in
belangrijke sektoren al nieuwe
KAO's werden onderschreven.
Maar anderzijds doet die zware
vingerwijzing van de kandidaatregeerders ook nog lachwekkend aan bij duizenden werknemers in de industrie. Immers, in
navolging van de Bank BrusselLambert, die overging tot een
vermindering van de vergoedingen van het personeel, hebben
nu ook de werkgevers in de
staalsektor aangekondigd, behoudens massale afdankingen,
voor de overige werknemers
een terugschroeven van de lonen te verwezenlijken.
Ook in de sektor scheikunde
werd in de zomermaanden al gemeld d a t behoudens een herdenken van de arbeidsduur en
de werking van de syndikale afvaardiging, ook de 'modaliteiten voor de indexkoppeling van
de lonen» ter diskussie worden
gesteld. Ook in de schoensektor
werd een mogelijke loonsverhoging door de werkgevers zonder
meer van de hand gewezen.
In de voorbije jaren stegen trouwens de wedden en lonen nauwelijks meer, of zelfs geen zier
meer, dan de toenemende levensduurte. Al dan niet gedwongen, betonen alvast de
loon- en weddetrekkenden momenteel de bereidheid tot matiging. De regering dient dan nu
ook zelf maar eens dringend
over de brug te komen met bewijzen dat het haar ernst is met
bezuinigingen in de uitgavei? en
met een algemene budgetbeheersing.
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Opinie

Communautaire stilte?
Het lijkt wel of alle communautaire herrie sinds de goedkeuring
van de gewestvorming van de
baan is. De traditionele «families» groeien opnieuw naar mekaar toe en tijdens heel het formatieberaad wordt er niet veel
gerept over staatshervorming en
dies meer.
Ook het probleem Brussel heeft
men netjes weggemoffeld met
een nietszeggende verwijzing
naar een groep van 28 politici uit
Kamer en Senaat Die moet dan
maar de knoop doorhakken.
Eerst moeten bij hoogdringendheid de sociaal-ekonomische

problemen aangepakt worden, aldus de onderhandelaars. Maar
deze goedkope bewering aanhoren we reeds jaren, terwijl het
voor iedereen zou moeten duidelijk zijn dat een communautaire
brandhaard iedere ernstige aanpak van andere problemen belet
of bemoeilijkt
Ondertussen doen in de Wetstraat geruchten de ronde dat
Martens een «unieke» oplossing
voor Brussel en het statuut van
de Brusselse Vlamingen zou bedacht hebben. Wij houden ons
hart vast, na Pecq-Armentières_

Jong en ambitieus
Terwijl, blijkens de summiere informatie over de konkrete afspraken onder de regeringsonderhandelaars in de
Lambermontstraat te Brussel, verscheidene maatregelen zouden te verwachten zijn om de bedrijvigheid in de
kleine en middelgrote ondernemingen op een hoger toerental te brengen, mochten zevenhonderd manifestanten om en rond de Brusselse Wetstraat ervaren dat voor de overhandiging van hun grieventrommel zelfs geen
ministerieel afgevaardigde bereid gevonden werd. Wel was er een kordon rijkswachters, die een week eerder
tietoogden voor hun sociale eisen.

Terreur en
vandalisme
De woorden van minister van Binnenlandse Zaken P. Moureaux
worden dagelijks bewaarheid:
«het statuut van Brussel zit misschien in de frigo, maar de Brusselse Vlamingen zitten opgeborgen in het donkerste hoekje van
de diepvries.»
Geen dag gaat er te Brussel voorbij of Vlaamse ouders en kinderen
zijn het slachtoffer van terreur en
intimidatie. Geen Vlaamse school
ontsnapt aan vandalisme en pesterijen.
Een
Nederlandstalige
school te Schaarbeek kan het aantal inbraken niet meer bijhouden.
Het Nederlandstalig ateneum te
Etterbeek werd in brand gestoken.
Te Sint-Pieters-Woluwe krijgt het
ateneum wekelijks het bezoek van
vandalen. Bomalarm is voor alle
Vlaamse scholen een traditie geworden...
De schooldirekties zwijgen, uit
vrees voor een escalatie van geweld en wegens het gebrek aan
medewerking van gemeentebesturen en politie.
En de Vlaamse ministers? Minister
van Nationale Opvoeding Calewaert kan niet méér uitbrengen,
dan dat vandalenstreken zich over
het hele land voordoen in onbewaakte scholen.
Een hele troost!

Meise
d'abord
Met deze slagzin besluit de direkteur van de lagere gemeentelijke school te Meise een franstalige omzendbrief, waarin hij de
leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar oproept om deel te
nemen aan fakultatieve lessen in
de Franse taal.
Daarmee overtreedt het schoolhoofd op een flagrante wijze zowel de wet op het taalgebruik
voor bestuurszaken als de taalwet voor onderwijs. Zijn mededeling is daarenboven in een dergelijk schabouwelijk Frans opgesteld, dat zij moeilijk als een eer-
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ste les voor de leerlingen kan
gelden.
Enkel een zware sanctie is hier
gerechtvaardigd. Maar in de
CVP-meerderheid voelt men er
eerder voor de handen in onschuld te wassen. Verbazingwekkend klinkt dat niet Er is geen
gemeente in Vlaams-Brabant

waar de verdoken faciliteiten op
een zo welige manier floreren. De
CVP-meerderheid is ook de laatste geweest om in ta stemmen
met een aktie «Waar Vlamingen
thuis zijn». Schepen van kuituur
is nochtans de echtgenote van
de minister van Openbare Werken, J. Chabert

Het is algemeen geweten dat
Mark Eyskens zich helemaal niet
gelukkig voelt op Ontwikkelingssamenwerking. Als eminent professor is hij ervan overtuigd, heel
wat meer aan te kunnen dan de
verdeling van de ontwikkelingskruimels en het taalkader-gesjacher op ABOS. Daarenboven
brengt hem dat al te weinig in het
daglicht alleszins minder dan
zijn Leuvense konkurrenten Tobback en Kuijpers.
Op Buitenlandse Zaken heeft
Nothomb zich blijkbaar veilig
vastgenesteld, zodat het oog van
Eyskens onvermijdelijk op Ekonomische Zaken viel. De jongste
dagen stak hij dan ook niet onder

stoelen of banken dat hij, en niet
Claes, de volgende minister van
Ekonomische Zaken zal worden.
Daarbij werd hij gepatroneerd
door goeveneur Lamy van de Société Générale. Ook in die kringen zou men wel eens een nieuw
gezicht op Ekonomische Zaken
willen-Alles bij mekaar een wansmakelijke toestand, die Tindemans ertoe noopte tijdens het formatieberaad bij ordemotie te verklaren
dat er bij de CVP geen enkele
animositeit bestaat tegenover
Willy Claes.
De regeringssamenstelling belooft spannend te worden.

Droom
en daad
op VUJO-kongres
Oktober. Voor de Volksunie een feestmaand. De zoveelste opiniepeiling die meezit Stil maar zeker komen we terug, al of niet
geholpen door de bokkesprongen van de
premier. Een meeting met tweeduizend in
het Koninklijk Circus, tussen parlement en
kongreskolom in. Je moet in die buurt gewandeld hebben: alles staat er symbolisch
geordend. De Société Générale flankeert
het paleis van de koning en het paleis van
de natie. De rijkswacht West-Duitsland,
Frankrijk en de Verenigde Staten zijn binnen
handbereik. Ook het station en het Circus.
Of dat geen neutrale zone is! Als het zo
voortgaat zal onze partij hier weer voor
meer kleur zorgen. Ze wordt terug springlevend. Een uitweg ligt in het verschiet

vormen als het ware een blauwdruk voor dit
republikeins Vlaams model. Achter deze
teksten en aan de basis ervan ligt echter de
grote hunker van jongeren naar waarachtigheid en naar het vatten van het radikalisme
in een logisch koncept, dat tegelijkertijd een
bezield en bezielend ideaal is. Dit kongres
heeft de deelnemende kernen en mensen
ongetwijfeld getekend. Hun wens van jongeren op zoek naar identiteit hebben ze in enkele suggestieve titels gebald: heelnederlands met inbegrip van de sedert de XVIIe
eeuw verloren gebieden, republikeins, volks
en integraal federaal. De bespreking en de
amendering van de kongresteksten getuigden van grote ernst, demokratische zin en
volhardende aandacht

Ietwat in de schaduw gedrukt door de gelukte meeting van zondag hield de VUJO HalleVilvoorde de dag voordien haar kongres op
het tema Republiek Vlaanderen. Een kongres dat al evengoed geslaagd mag heten
als de grote meeting een dag later. Zeer veel
jonge gezichten in de nokvol afgeladen,
nochtans ruime Europazaal van het Kongressenpaleis. Een degelijke kongresvoorbereiding: de teksten, met amendementen
en realizatietips, besloegen niet minder dan
tachtig bladzijden. Het resultaat van maanden werk in werkgroepen en op het VUJOsekretariaat

De vraag mag gesteld of deze jongeren, net
zoals hun voorgangers de aktivistische
jeugdgeneratie van weleer, het tijdsbeeld
zullen kunnen tekenen vanuit hun visie en
hun beleving. Voor een deel zal dat afhangen van de aansluiting van hun eigen ervaring bij deze van de buitenwereld en de reële kontekst van het Vlaamse volk.

De inhoud van het kongres kan best omschreven worden als een gedegen vingeroefening op het model vjin een onafhankelijke
repubJiek Vlaanderen. De kongresteksten

Vooral waardevol aan dit kongres is de
vaststelling dat een nieuwe generatie van
Vlaams-nationalisten, vanuit haar eigen ervaring en tijdsbeeld, een greep doet naar de
omschrijving van het ideaal in al zijn zuiverheid. De toekomst van het Vlaams-nationalisme is slechts verzekerd voor zover iedere
generatie, op eigen vleugels en naar eigen*"
inzicht dit zuivere doel opnieuw tracht radikaal te formuleren.

Het was jaren geleden dat bij voorbeeld de
heelnederlandse toets in de V U zo hard
werd aangeslagen. Met heel veel sympatie
hebben we dit geluid, dat opklinkt precies
uit een fel bedreigd Nederlands gebied —
uit Vlaams-Brabant — beluisterd.
Het is onze oprechte hoop — en vooral na
het getuigenis van de arrondissementele
VUJO-voorzitter Eddy Denayer ook onze
overtuiging — dat het stellen van het ideaal
in al zijn radikale zuiverheid en voorlopige
ongenaakbaarheid de VUJO-mensen van
Halle-Vilvoorde er niet zal toe brengen de
dag-aan-dagtaak in de politieke strijd te verwaarlozen. Radikalisme zal slechts bevruchtend werken wanneer het zonder te verzaken aan het verre uiteindelijk doel, de wil en
de kracht opbrengt om strijd te leveren voor
iedere stap in de konkrete wereld, die naar
het doel leidt
De aanwezigheid van VU-voorzitter Vic Anciaux op dit kongres en de sympatie die hem
er te beurt viel, bewijzen dat VUJO HalleVilvoorde niet alleen de durf had om een
verre weg te schetsen, maar tevens de
moed heeft om iedere stap te zetten die —
getoetst aan de raakpunten van de realiteit
— nodig is en mogelijk is.
Zo werd de Europazaal van het Kongressenpaleis verleden zaterdag enkele uren lang
de plaats waar droom en daad mekaar ontmoeten. Jammer dat algemeen sekretaris
Willy Desaeger, wiens slottoespraak voorgelezen werd, omdat hijzelf door ziekte belet moest geven, het niet kon meemaken. De
staande ovatie loog er niet om.

Wetstraat

Het zou heel wat geloofwaardiger
klinken wanneer de onderhandelaars paal en perk stellen aan de
vele bijkomende vergoedingen die
politiekers in hoofde van hun mandaat bij nfiekaar scharrelen. Alle
saneringen blijven lachertjes zolang de oren tuiten bij het vernemen van de miljoenen bezoldigingen die toegekend worden aan direktie en beheerders van, neem
nu, de Gewestelijke lnvesterir>gsmaatschappij of Sibelgaz. De
voordelen liggen zo voor het rapen. Alleen reeds de jaarlijkse statutaire algemene vergadering van
de interkommunale E39 kostte
meer dan 80.000 fr. aan de gemeenschap-, voor receptie-onkosten.

Het is zielig om vast te stellen,
maar de onderhandelaars die nu
rond formateur Martens IV geschaard zitten, sloven zich uit om
het volk te overtuigen van het
feit dat het voorbeeld ditmaal
van boven zal komen. Het heet
dat de openbare opinie dan makkelijker bereid zal zijn zelf de
broeksriem dichter aan te snoeren.
De parlementaire vingeroefening
om vergoedingen en voordelen
te verhogen en het besluit van
H. De Croo om aan de parlementsleden-hoogleraars
een
meer dan verzekerde oude dag
te bezorgen, hebben die sfeer
van zelf-opoffering niet bepaald
In de hand gewerkt
Het gevolg van een en ander is dat
een sluitend bewijs diende geleverd dat het de politieke wereld
ditmaal menens is: vanaf 1 januari
1981 wordt de bezoldiging van alle
politieke mandaten met 5 th. verminderd.
Een maatregel die hoe dan ook
steun en toejuiching verdient. Alleen... hij klinkt zo zielig demagogisch, zo oppervlakkig en zo hulpeloos. En of daarmede het geschonden aangezicht van de

Over foeteren en foeteren
«Wetstraat» gered is en de openbare
opinie
inschikkelijker
wordt?...

Daarvoor is meer vereist! Durf en
lef om het politiek profitariaat tegen te gaan, om te snoeien in de

vele kumuls die politici, ook op provinciaal en gemeentelijk niveau,
erop nahouden.
In Vlaanderen kan het dat een partijvoorzitter tegelijk kamerlid is, Europees parlementslid, hoogleraar
aan twee universiteiten en boven
en naast dit alles rK)g een dozijn
beheerdersmandaten voegt waaronder het voorzitterschap van een
financiële maatschappij. Diezelfde
partijvoorzitter beweert dan nog
voor het TV-scherm dat er werklozen rondlopen die «foeteren».

Ingrepen om de politieke wereld
van dergelijke kankergezwellen te
verlossen, moeten niet van de traditionele partijen verwacht worden.Met handen en voeten liggen
zij vastgeketend aan, leven zij
zelfs van dit verwerpelijk profitariaat Ook de syndikaten zijn op dit
vlak reeds lang de kinderschoenen ontgroeid. Hun vrijgestelden
zetelen zowaar overal «in funktie
van». Hun leiders zetelen zelfs in
de Nationale Bank, als regenten,
desnoods om jaarlijks het verslag
af te keuren.
Met enkel en alleen de zielige demagogie van min 5 t h . bedriegt
men de openbare opinie niet Voor
de «ijverigsten» onder de polttici
valt er her en der nog wel een kumuWetje te rapen. O p de ASLK bv.
worden eerstdaags heel wat vakatures opengesteld en de zitpenning mag zelf bepaald worden...

Parlementaire
sprokkels

VU-kamerlid Jef Valkeniers vroeg de minister van Openlxire Werken een verklaring voorde verdeling van de
investeringskredieten
voor de rijkswegen. Vlaanderen moet het met 4,8 miljard stellen, terwijl Wallonië en
Brussel respektievelijk 8 miljard en 2,5 miljard mogen besteden. De verklaring ? Alle investeringen in de wegensektor zijn van nationaal belang.

Een hard beroep
De 212 kamerleden en 181 senatoren zijn traditiegetrouw dinsdag
jl., de tweede dinsdag van oktober,
opnieuw aan de slag gegaan. Het
parlementair jaar 1980-1981 is gestart
Voor de «verkozenen door het
volk» wordt het wel even wennen
aan de vele beslissingen die het
kabinet Martens tijdens hun vakantie getroffen of netjes omzeild
heeft De Komense schoolkwestie, het staaldossier, de begroting
1981. de kernraketten... Werden
drukkings- of belangengroepen,
nu en dan geraadpleegd, het pariement bleef gesloten.
De eerste zitting was van biezonder korte duur. Als enig agendapunt stond zowel in Kamer als Senaat de benoeming van het «bureau» geprogrammeerd. Maar ook
dat werd na de nodige proceduretwistèn verdaagd.
Vooral voor gewezen (?) kamer-

voorzitter J. Oefraigne moet zoiets
als een koude douche aangekomen zijn. De jongste dagen werd
in de pers nogal druk gespekuleerd op een mogelijke verienging
van het mandaat van deze Waalse
liberaal. Aan zijn technische onderlegdheid moet niet getwijfeW:
vooral door zijn toedoen werd de
gewestvorming gauw-gauw aan
een
agressief
karwats-tempo
goedgekeurd. Daarenboven zou
het voor de liberale familie een
aanlokkelijke prijs zijn in ruil voor
een stemmenaanbreng bij de
goedkeuring van een statuut voor
Brussel.
Maar ja, de heer Defraigne en zijn
partijgenoten hebt»en hun plicht
vervuld. De gewestvorming is er.
Voor Brussel zien we nog wel.
Zelfs een troostprijs blijkt er niet
af te kunnen. Toch een hard beroep, de politiek...

REL
TJE
I I Ik moge de achtbare leden wijzen op het feit dat de toenmalige
regering, op 4 september 1979,
besliste dat de gemeentelijke
overheid van Komen gevolg
moet geven aan de vraag tot oprichting van een Nederlandstalige school zo de wettelijke voorwaarden vervuld zijn. Inmiddels
heeft de Raad van State een duidelijk advies gegeven over de
wijze waarop de wettelijke voorwaarden moeten worden toegep a s t Deze modaliteiten werden
vastgelegd in het koninklijk besluit van 20 november 1979. In
die omstandigheden
kan ik
slechts bevestigen dat de wet zal
en moet toegepast worden en
dat de aangegane verbintenissen
zullen geëerbiedigd worden, n
(Antwoord van tartte
Minitttr
W. Martens op tan mondtlingt vraag
kamarlid W. Kuijperê. 2 juli 1980)

• KameHid J. Valkeniers mag
gerust zijn. Het taalevenwicht tussen Franstalige en Nederlandstalige vertegenwoordigers in de
Kommissie oriëntatie en koördinatie
van
overheidsopdrachten
wordt volledig geëerbiedigd en
houdt aldus de eerste minister,
bestendig zijn aandacht gaande.
Momenteel telt de Kommissie 14
Nederiandstaligen en 14 Franstaligen.
• Reeds herhaaklelijk informeerde kameHid J. Gabriels naar de
mogelijke alternatieven die onderzocht worden in vertjand met de
A24. Het antwoord luidt evenwel
onveranderlijk dat de stand van
het onderzoek niet toelaat de
kwestieuze studies nu reeds mee
te delen.
• In antwoord op een vraag van
kamerlid E Vansteenkiste bevestigt de minister van Landsverdediging de bewering van «Der Spiegel» dat België, ingevolge de vermindering van de defensiebegroting met 22 th., binnen het
N.A.V.O.-bondgenootschap
wat
achterop is geraakt Voor 1980 bedragen de verwachte gemiddeWe
verhogingen van de defensieuitgaven, in koerante prijzen, 11,14 t h .
Voor België zou deze verhoging
slechts 7,58 t h . bereiken.
• De Nationale Strijdersbond en
andere vaderiandslievenden weigerden dit jaar deel te nemen aan
de officiële bloemenhulde aan het
nrK>nument van de gesneuvekjen
te G e n t omdat naast het Belgisch
volkslied ook de Vlaamse Leeuw
uitgevoerd werd. Hierover ondervraagd door kameriid P. Van
Grembergen, houdt minister R. De

Backer zich angstvallig op de vlakte. Als eerste minister van de
Vlaamse deelregering durft zij niet
eens een mening te formuleren.
• Via een vraag van P. Van
Grembergen vernemen w e dat na
grondig onderzoek door de biezondere kommissie voor verkeersveiligheid, een omzendbrief
gericht werd aan alle direkties der
wegen waarin bijkomende beveiligingsmaatregelen voorzien worden om ongevallen te vermijden,
die op de autosnelwegen veroorzaakt worden door voertuigen die
in de verkeerde richting rijden.
• Aan kameriid J. Gabriels antwoordt de minister van Volksgezondheid dat België sedert 1960
zwak radioaktief afval in zee s t o r t
Verwerking van sterk radk>aktief
afval gebeurt op dit ogenblik niet
in dit land. Het door Eurochemic
voortgebrachte sterk radioaktief
afval wordt in roestvrije containers met dubbele wanden opgeslagen in afwachting van verdere
verpakking. De splijtstof vein centrales in werking wordt in het buitenland opgewerkt
• Ons land telt 19 rijksintematen,
verbonden aan
rijksinrichtingen
voor basis- en buitengewoon onderwijs, met in het totaal 1.993 irvtemen. In het rijkssecundair onderwijs zijn er 66 internaten met
een bezetting van 5.304 internen.
Tot slot zijn er 28 rijksintematen
verbonden aan
rijksinrichtingen
met hoger onderwijs, met uitzondering van het universitair onderwijs. Hier bedraagt het aantal internen 1.510. Aldus de informatie die
de minister van Nationale Opvoeding verstrekte aan kameriki W.
Kuijpera.
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Onze wereld

Helmut Schmidt,
ontoegankelijke
manager
(RSA) Op 5 oktober jl. hebben de
Westduitse
kiezers
Helmut
Schmidt opnieuw tot bondskanselier verkozen. De SPD waartoe
Schmidt sinds 1945 behoort, behaalde op verre na de volstrekte
meerderheid niet: de liberalen
remden een doorbraak naar links
af. De C D U - C S U , getalsmatig
nog altijd de sterkste partij,
kreeg zware klappen te inkasseren. Waarschijnlijk werd de politieke loopbaan van F J . Strauss,
op nationaal vlak dan, voorgoed
in de grond geboord. Aan de top
staat w e e r de kille, ontoegankelijke manager Helmut S c h m i d t
Onverstoorbaar gaat hij zijn weg,
wars van het teaterachtige dat
aan politiek vertoon op hoog niveau gemeenlijk eigen is.
Helmut Schmidt werd op 27 december 1918 te Hamburg geboren. Zijn vader was een honkvaste
leraar, een Ietwat eigenwijs en puriteins protestant behorend tot de
niet onbemiddelde burgerij. Gauw
nam Helmut het veelvuldig uitzicht
van het gistende havenleven In
zich op. Zijn verbijsterd kinderoog
zag langs de kaden de enorme
transatlantlekers hun uitweg zoeken naar ongekende wereldzeeën
en hl] zag de koene zeevaarders
van lange tochten terugkeren, beladen met fantastische trofeeën
uit het verre Santos, Rosario en
Montevideo. Schmidt is een man
van de zee, maar die omstandigheid heeft hem nooit getraumatizeerd. Hij heeft er geen nostalgie
naar de verten aan overgehouden,
ofschoon hij als kind op de havenbruggen heeft gespeeld tot het
veel te koud werd in de mist..
Hooguit heeft hij van de wereldhaven een uitgesproken voorkeur
voor het Engels overgehouden,
taal die hij moeiteloos hanteert en
waarvan hij zich bedient om twee
keer per week een vrijblijvend telefoongesprekje met Giscard d'Estaing van Frankrijk te voeren.
(.'Here Helmut speaking, how are

you Valéry.') Als hij dan toch geheimzinnige bindingen met de hanzestad zou hebben — we dalen af
naar psycho-analytische hyfxjteses — dan zou dat zijn liefde voor
de vrijheid kunnen zijn en voor de
sjouwende dokwerkers die vanouds tot het ledenbestand van de
soclaal-demokratle behoren. Een
nuchtere, zakelijke jongen Is Helmut altijd gebleven. Van Proust en
Joyce heeft hij tot vandaag geen
kaas gegeten. Z o had hij ook als
leerling meer belangstelling voor
posltief-wetenschappelijke
vakken dan voor literatuur en kuituur
In enge zin. Aan het front zou hij later op de met beton zwaar versterkte verdedigingsstellingen de
namen terugvinden van Goethe,
Schiller, Nietzsche waar hij als
leerling skeptisch had naar opgekeken.
Voor W O II maakte Schmidt zich
op om architekt en stedebouwkundige te worden. Zoals alle Duitse jongens van zijn tijd moest hij
zich tegen heug en meug bij de
Hitlerjugend laten Inlijven en In
eenzelfde
gemoedsgesteltenis
maakte hij de oorlog mee In oost
en w e s t Hij Is luitenant bij de artillerie, bedient er een stuk luchtdoelgeschut en wordt om zijn
moedig gedrag vereremerkt In
1942 tijdens een korte vakantie,
trouwt hij met Hannelore Glaser
(«Lokl»). Lokl Is van bescheiden afkomst haar vader was elektricien
te Hamburg en tot vandaag toe is
Dultslands first lady een bescheiden hulsvrouw gebleven, die rustig en blij braambessentaart op de
vensterbank te koelen z e t tot Helmut op de geur afkomt Na zijn demobilizatie schakelt Schmidt op de
studie van de ekonomische wetenschap over Als afgestudeerd
ekonomist wordt hij nog voor
1950 tot direkteur benoemd van
de Hamburgse transportdienst
een tijd- en energieverslindende
bezigheid waaraan hij 16 tot 16
uren per dag besteedt

Heb Ik u al gezegd, lezer, dat dit
een oervervelend verhaal w o r d t
vervelend als de regen, een kleurloze bedoening, om bij te schreien
met de pet op? Dan zeg ik dat nu,
want het eentonig vertoon gaat
maar door, ook als hij In 1953 als
SPD'er naar het bondsparlement
wordt gestuurd. Daar geraakt hij
bekend om zijn onopgesmukte
maar deskundige
Interventies.
Voortaan zal hij Schmldt-«Schnauze». heten omdat hij, als het voor
hem uitkomt zo graag een grote
bek opzet Toch komt aan die monotonie een einde als hij in 1969
defensieminister w o r d t In een katwljl zet hij de hele Bundeswehr ondersteboven: stuurt een ovenvol
hogere officieren met vervroegd
pensioen de laan uit en zet meteen
het licht op groen voor rekruten
die hun haar tot nooit geziene
lengte willen laten uitgroeien, desnoods met een haarnetje voor de
goede opvang. Als het sarkasme
over de «German Hair Forces»
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ciale maatregel. Bonn eist dan
ook de intrekking van het besluit
zoniet zal de Bondsregering haar
houding in de grote ekonomische projekten — die men voornemens was met Westduitse
steun te verwezenlijken — herzien. Biezonder verwerpelijk is
dat bejaarden en kinderen onder
de zestien jaar nu ook bij een bezoek aan de DDR geld moeten
omwisselen in DDR-marken, zonder mogelijkheid de rest van hun
geld in D-mark om te wisselen.
Bonn is van plan de kwestie te
Madrid aanhangig te maken,
wanneer de DDR de maatregel,
die indruist tegen de besluiten
van Helsinki, niet zou intrekken.
Het is in elk geval een psychologische flater vanwege de DDR,
die zo al geen al te beste reputatie heeft in het Westen, dat jammer genoeg vaak al te laks reageert op kommunistische uitdagingen.

En nu duikt het kleurloos treintje
weer het vlakke, saaie landschap
In. In 1973 krijgt Schmidt de belangrijke post van financleminister.
In 1974 treedt Brandt af n.a.v. de
zaak-Günther Gulllaume. De linkervleugel van de SPD gaat aan
het steigeren tegen de kandidatuur van Helmut Schmidt als toekomstig kanselier, maar er Is niemand anders om de gedemoralizeerde ploeg overeind te houden.
Schmidt komt aan het roer van het
hele schip te staan. Vandaag staat
hij er nog. Schmidt en de anekdo-

te? Er zijn geen autentleke anekdoten. Er Is alleen zijn Baltlsche
marinepet zijn blauwe pull met rolkraag, zijn schaakbord en pingpong, zijn klompen ook, zijn snuiftabak en ergens een gammele zeilboot met Helmut bij de touwen,
stoer, onthecht en Spartaans. Als
je nu nog weet dat Schmidt gek Is
op chocolade en zuurkool, dat hij
brutaal en korzelig uit zijn hoekje
kan komen, dan weet je evenveel
als zijn biograaf die zelf verveeld
zit om dit egaal bestaan zonder
duizelingwekkende hoogten en
angstaanjagende
dieptepunten
Maar toen Helmut de avond van
zijn herverkiezing op het schernr
verscheen, verklaarde hij: «Von
jetzt ab ist die deutsche Politik
wieder berechenbar». Het Is die
geruststellende berekenbaarheid
die hem weer aan de top heeft gebracht een man zonder visie op
een verre toekomst maar vast en
onverzettelijk geplant In het hic et
nunc.

Van Blackpool naar Brighton
Het kongres van de Konservatieven te Brighton eindigde met een
ovatie voor eerste minister Thatcher. Een week vroeger eindigde het
kongres van Labour te Blackpool in de grootste verwarring en verdeeldheid.
Het kan niet worden ontkend dat Margareth Thatcher een vaste koers
v o l g t waarin voorrang wordt gegeven aan de strijd tegen de inflatie,
die in Groot-Brittannië een grote omvang heeft genomen, zo groot dat
de konservatieve regering ondanks de twee miljoen werklozen voorrang geeft aan de strijd tegen de inflatie.
lementsfraktle verkozen w o r d t
Zijn opvolger zal de laatste zijn,
van volgende zittijd af zal de voorzitter door de partij verkozen worden. Dit heeft de linkervleugel kunnen bewerken met een zij het beperkte meerderheid. Voor het
overige bleek het Labour-kongres
zowat over alles grondig verdeeld
te zijn, met een linkervleugel die
thans de helft van de afgevaardigden op het kongres beheerst

Beschamend
Het besluit van de Deutsche Demokratische Republik, dat iedere
bezoeker minimum 400 fr. per
dag verblijf in de DDR moet
uitgeven, door omwisseling van
D- mark aan een hogere koers
van de Oostduitse Mark, is in
West-Duitsland in zeer slechte
aarde gevallen. Deze jongste
pesterij treft immers vooral de
kleine man die.dus maar een einde moet maken aan regelmatig
bezoek aan verwanten en vrienden in de Sovjetsektor van Berlijn. Het regime, dat zich telkens
opwerpt als verdediger van de
kleine man, staat hier te kijk in de
rol van de uitbuiter. Partijleider
Honecker mag fier zijn op zijn
besluit! Deze beschamende beslissing ligt trouwens geheel in
de lijn van de onderdrukking van
landen als Polen, Tsjechoslovakije en Hongarije.
Terecht heeft de Bondsrepubliek
geprotesteerd tegen deze a-so-

van alle kanten losbreekt moet
Schmidt nodig gaan Inbinden,
want zijn rekruten staan te kijk alsof ze net van Katmandoe terug
zijn. De hele bondsrepubliek gaat
aan het gieren, «das Mllitar» trilt
van edele verontwaardiging... en
Schmidt kaapt nog net de prijs van
de humor weg door de organizatoren van het karnaval te Aken uitgeloofd.

Een van de stekelige punten op
het Labour-kongres was de procedure voor de verkiezing van de
partijvoorzitter. Tot nog toe was
dit het voorrecht van de parlementsfraktie van Labour. De linkervleugel Is het daarmee niet langer eens en wil de voorzitter doen
verkiezen door de partij, hetzij In
kongres, hetzij In een uitgebreide
partijraad. Callaghan, die als partijleider ontslag nam, zal de voorlaatste voorzitter zijn die door de par-

Anti-Europees
Opvallend was de anti-Europese
stemming op dit kongres. De linkervleugel eiste het terugtreden
van GB uit de Gemeenschap, als
onverenigbaar met de Britse belangen. Ook al heeft Labour nooit
uitgeblonken door geestdrift voor
een Europese Integratie, toch waren er kongressisten die geschrokken zijn van deze els, en de
steun die deze op het kongres
verwierf. Er zijn Immers ook konservatieven die de EG niet in het
hart dragen en die er niet zouden
voor terugdeinzen om samen met
een gedeelte van Labour voor een
eventueel Brits ontslag uit de EG
te stemmen.
Zulk een vaart zal het wel niet nemen, o.m. omdat de «Iron lady» te
verstaan heeft gegeven, dat In een

dergelijk belangrijke zaak niet zomaar onmiddellijk een beslissing
kan genomen worden. Er wordt
trouwens gewezen op hetgeen
premier Thatcher heeft bekomen
van de Acht op het vlak van de nationale bijdragen. De EG-regelIng
van dit probleem werd ovengens
opgelost met een zwaardere belasting van de Acht ten voordele
van GB, dat tevens ook een voorkeurbehandeling Inzake landbouw
kon afdwingen Als «beloning»
dreigt nu de helft van Labour met
terugtrekking.
Blijkbaar beseft men in het Verenigd Koninkrijk niet hoe nadelig
een scheiding voor GB zou uitvallen. Het zou dan een marginale positie Innemen, waar het nu een leidende funktle kan innemen. Zonder en zeker alleszins tegen de EG
kan GB niet meer optornen. Bovendien Is het niet uitgesloten dat
wanneer GB na een mislukte caveller seul-polltiek niet onmiddellijk
opnieuw In de EG-schoot zou opgenomen worden. Men hennnere
zich dat GB jarenlang op aanvaarding heeft moeten wachten door
het veto van de Gaulle. Weliswaar
is er nu geen de Gaulle meer, maar
wel een bittere nasmaak in de EGmond, vooral bij de Bondsrepubliek, die voor het leeuweaandeel
van de op de EG-leden overgehevelde bijdrage moet instaan. Dat
uitgerekend John Buil moet geholpen worden door Fritz zal wel een
even bittere pil zijn voor de doorsnee-Bnt die.alle onheil toeschrijft
aan de EG. Een kortzichtig standpunt dat Albion toch eens zal moeten prijsgeven.
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Kommentaar

PERSpektief
Martens III ligt er dus, maar op
de dag dat deze regels verschijnen kan Lazarus weer wonderbaarlijk verrezen zijn. Van Martens lil tot Martens IV, volg je
nog?
De kommentaarschrijvers hebben zich lang beziggehouden
met de vraag: Wie heeft schuld
aan de dood van Martens III, en
naargelang van de opinie van de
krant werd die schuld bij de anderen gelegd.
in Het Belang van LimMAAR
burg legt Hugo Camps de
schuld bij iedereen.
«Hef kabinet van nationale unie is
nu dood en begraven. Er kan niet
beweerd worden dat de tripartite
een suksesformule is gebleken. En
dat ligt dan niet alleen aan de liberalen. Alle partijen heben de ontslagnemende
koalitie
systematisch ondermijnd. De socialisten
door hun eigenzinnig optreden, de
kristen-demokraten
door
een
soms verbijsterend geschipper en
de liberalen door hun onophoudelijk elektoraal gekef.
Het vertrek van de liberalen uit de
koalitie is niet op zichzelf een zegen. Zij hadden wel degelijk een
politieke inbreng die genezend
kon zijn voor de doodzieke samenleving. Alleen
verschroeiden
ze zich aan hun eigen partijpolitieke gretigheid en was er ook te
weinig liberaal talent in de regering. Herman Vanderpoorten
is
ook nu nog steeds een klasse-minister die niets dan goede herinneringen achterlaat, maar op deze
belegen staatsman na hadden De
Clercq en Goi eerder tafelspringers dan bedachtzame excellenties uitgestuurd. Met jonker Poswiek als de meest zielige klown
van het hele circus. Dat gebrek
aan talent was op zichzelf al een
destabilizerende faktor
Leedvermaak hoeft daarom nog niet want
ook de andere partijen
hebben
meer sloddervossen dan genieën
door de koning laten beëdigen.
Maar bij hen valt dat minder op,
gezien hun numerieke sterkte.»
Het kabinet van de sloddervossen
is dus niet meer, maar zal het volgende kabinet dan zoveel beter
zijn? Afwachten...
Een van de belangrijkste politieke
gegevens van de laatste weken is
dat de CVP, als grootste partij van
Vlaanderen en België, als een hulpeloos schip zonder roer op de
zee rondzwalpt De CVP weet gewoon niet op welk been ze moet
staan. Ze heeft het initiatief de laatste tijd overgelaten aan socialisten
en liberalen, niet omdat zij grijnslachend wou toezien wie elkaar zou
verscheuren, maar wel omdat ze
gewoon niets te zeggen had. Of
beter: de CVP is zo scherp verdeeld dat ze gewoon géén standpunt kan innemen.
^ A T schrijft ook de Antwerpse
^^ liberale krant De Nieuwe Gazet: "Socialisten en kristen-demokraten zijn helemaal niet zo eensgezind als zij de voorbije dagen
van de daken hebben geroepen.
Dat kwam overigens al tot uiting
tijdens de ultieme en zeer ultieme
onderhandelingen met de zes partijen van het vorige kabinet, waar
de CVP nu eens aanleunde bij de
liberalen, dan weer bij de socialisten. De schrik voor de elektorale
schok, die de CVP haast zeker
zou te inkasseren krijgen als nu
verkiezingen worden
gehouden,
heeft er de partij van Leo Tindemans wellicht toe gebracht de rangen te sluiten achter
Martens.
Partijbelang dus en geen landsbelang.
Alles wel beschouwd is de dubbelzinnigheid binnen de samenhorig-

heidspartij die de kristen-demokraten zeggen te vormen, de
hoofdoorzaak van het voortdurende vallen en opstaan van regeringen in dit land
Naar gelang de
overheersende
windrichting blijven de heren in de
Tweekerkenstraat leveren tussen
de liberale en de Kollektivistische
visies. Dat zij nu eens en voorgoed
duidelijk kiezen!'
De wens van De Nieuwe Gazet
dat de CVP nu eens eindelijk kleur
zou bekennen, is wel een erg vrome wens. Ook al zou de C V P
kleur willen bekennen, ze kan het
eenvoudigweg met Binnen de partij zijn de standpunten zodanig
verdeeld, zijn de maatschappijvisies zo erg uiteenlopend dat de
CVP geen keuze durft maken, uit
vrees dat het hele kaartenhuisje in
mekaar stort
Maar het zit de partij wel dwars
dat alle opiniepeilingen haar een
fikse opdoffer voorspellen. Daarvoor moet natuurlijk een zondebok worden gevonden. En gaat de
CVP dan in eigen boezem kijken?
Gaat ze een gewetensonderzoek
doen om te kijken wat er hap)ert?
Neen, hoor. De zondebok wordt
gevonden en volgens aloude Tindemans-traditie zijn het weer... de
media, en meer bepaald de BRT.
De platvloerse chantage van de
CVP om ermee te dreigen in de
Kultuurraad de subsidies voor radio en TV niet goed te keuren, is
wel een van de allerlaagste stoten
onder de gordel, die geput is uit
het nochtans goed gevulde kastje
van smerige CVP-praktijken.
De CVP speelt daarbij dankbaar in
op een zeker gevoel van onbehagen tegenover de BRT dat bij een
ruim deel van de Vlaamse publieke opinie staat Maar die algemene
kritiek op de BRT probeert de
CVP te misbruiken en voor haar
eigen kar te spannen.
1 ^ CVP-chantage was zo gortig
• ^ dat CVP-administrateur-generaal Vandenbussche het nodig
vond ongewoon scherp te reageren. Ruzie in het CVP-huishouden
dus, en dat bewijst ook de kommentaar van het ACV-blad Het
Volk.
'Vrije informatiegaring
en -verschaffing, is geen kwestie van
links of rechts, maar van journalistieke eeriijkheid; niet van door partijbonzen gedikteerde
gedragskodes maar van persoonlijke onbevangenheid van de journalist; niet
van hengelen naar goedkeurende
schouderklopjes
van
politieke
vrienden maar van bezieling voor
de unieke opdracht het vaak ingewikkelde gebeuren ook voor de
gewone mens duidelijk te maken.
In die geest vinden wij dat 'Zeg*
— aan de hand van statistieken
over uren en minuten partijreklame — te veel het propagandistische aspekt van de journalist
heeft benadrukt terwijl tiet dreigement met het niet goedkeuren van
de begroting alleen maar de kijker
en luisteraar kan treffen.'
ging de aandacht
INTUSSEN
ook naar de formatiebesprekingen in de Lambermontstraat waar
Martens IV op poten wordt gezet
De premier-formateur heeft zijn
gesprekspartners een sociaalekonomisch herstelplan voorgelegd, dat op het eerste gezicht een
allegaartje is van alle vorige plannen, voorstellen...
Martens heeft blijkbaar
met
schaar en lijmpot gewerkt en uit
elk vorig plan enkele punten uitgesneden en ze dan met veel lijm op
een wit blad papier geplakt Martens-de-Lijmer te voeten uit Meer
hierover volgende week...
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Hobokense Polder
mag niet
verdwijnen!
De Hobokense Polder is één van
de weinige WetlandsCmoerasbiotopen) die Vlaanderen nog rijk is,
en is niet zoals de naam doet vermoeden een polderlandschap.
O m dit te begrijpen is een stukje
historiek nodig. Rond de jaren
1500 kon men Hoboken indelen in
twee stukken nl. de polders of
lage gronden (het broek) en de
heide of hoge gronden. Tot in

1873 vertoonde de gemeente een
totaal landelijk uitzicht De vestiging van de scheepswerven van
Cockerill waren het startschot
voor de industriële revolutie in de
gemeente.

me massa's zand vrij en werd er
ongeveer 3 miljoen kubieke meter van dit goedje, af en toe vermengd met wat huisafval in de polders gestort, met als doel deze op
te hogen en bouwrijp te maken.

De grote aanval op dit natuurgebied begon bij de aanleg van het
E3 spaghetti-kruispunt en de Kennedytunnel, hierbij kwamen enor-

Hiermee verdween dan een groot
deel van het weide-knotwilg karakter. Maar daarmee was de Hobokense Polder niet overwonnen en
er ontstonden al vlug enkele ondiepe plassen met een pioniersvegetatie (voornamelijk klein hoefblad). Dit is nu reeds uitgegroeid
tot een volwaardig wilgenbroekbos en enkele plassen met oevervegetatie en rietkragen. Dit alles
vormt samen met een verwilderde
boomgaard en het overgebleven
populierenbos een enorme verscheidenheid aan biotopen.
Dit ongeveer 65 ha. grote natuurgebied is gelegen aan de rechter
Scheldeoever,
tussen
de
Petroleuminstallaties van Antwerpen-Zuid en het in aanbouw zijnde
Polderstadprojekt, de oostelijke
grens wordt gevormd door de
spooriijn Antwerpen-Boom.

de kleine watersalamander, de alpenwatersalamander en de levendbarende hagedis hebben er
een onderkomen gevonden.
Bedreigingen
De grootste bedreiging is het
projekt «polderstad». Dit projekt
voorziet in de bouw van een gans
nieuwe stad voor zowat 10.000
mensen. Het plan omvat vijf woonfazen (momenteel is men aan
faze 2 bezig), waaronder één voor
sociale woningbouw, een sportcomplex met 14 voetbalvelden en
16 tennisterreinen en twee sufjerparkings.
Enkele andere verstoringen zijn: illegaal storten, sluikstorten en verstoring van de rust en vrede door
«sportliefhebbers» met auto's en
brommers.

W a t doet de W e r k g r o e p
Hobokense Polder?
• Akties plannen om de verdere
uitbouw van Polderstad tegen te
gaan.
• Aanleg en onderhoud van een
wandelpad.
• Organizatie van geleide natuurwandelingen (minimum eenmaal per maand).
• Beschermen van het gebied
tegen sluikstorten en vandalisme.
• Ecologisch verantwoord beheer, zoals o.a. maaien van rietveldjes om de. verianding van de
plassen tegen te gaan.
* Mensen die inlichtingen willen,
kunnen deze steeds bekomen bij
de Werkgroep Hobokense Polder, Mare Bogaerts, Draaiboomstraat 98, 2710 Hoboken, tel. 03129.14.99.

W a t is e r z o i n t e r e s s a n t a a n ?

Groene tip
In april en mei bloeit de paarde;
bloem. Langs wegen en in weiden
lachen de gele nektarrijke bloemhoofdjes ons toe, terwijl de
sneeuwwitte haarkrans uitnodigt
o m hem in duizend volle splinters
uiteen te blazen. Bloem en haarkrans worden omringd door langwerpige getande grondbladeren.
In de lente wordt, nog voor de
bloem openbloelt, het kruid met
wortel en al verzameld. In de
herfst graaft men de wortel zonder kruid uit de grond. Kruid én
wortel worden bij 50° C gedroogd.
Men kan dus de paardebloemwortel met of zonder kruid, de paardebloem, het kruid en de bladeren
samen of afzonderlijk drogen. Belangrijk is te weten waarvoor men
de drogerij wil gebruiken.
Waar is die paardebloem nu goed
voor?
Z e kan dienen voor een kruidentee die bevorderend werkt op de
spijsvertering en worden aanbe-
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volen bij lever- en gaikwalen (sterk
galdrijvend),
bij
suikerziekte,
bloedarmoede, aderverkalking en
aambeien. De jonge bladeren geven salades niet alleen een licht
bittere smaak, maar maken deze
bovendien nog vitaminerijk. De
verse bloemen lenen zich biezonder voor het maken van een huiswijn. De paardebloemwortel daarentegen wordt in de voedingsnijverheid meer en meer gebruikt als
een soort (gezonde) namaakkoffie.
Stengels en bladeren van de paardebloem zitten txxjrdevol wit
melksap en het is niet ongewoon
dat al te happige kinderen bij het
uitzuigen van dat goedje onwel raken.
Met de komende
winterkou
krimpt de paardebloem ineen,
maar overleeft de guurste winter
door zijn vlezige penwortel om bij
de eerste zonnestralen van maartapril weer in bloei te staan!

W e vernoemen vooreerst de rijk
gevarieerde plantenwereld, waarvan de prachtige moerasvegetatie
geen gelijke kent in de onmiddellijke omgeving. Ook de fauna
spreidt een haast overweldigende
rijkdom ten toon. De Hobokense
Polder blijkt voor een aanzfenlijk
aantal vogelsoorten een laatste
«toevluchtsoord» te zijn. Z o zijn er
de vele zeldzame moerasvogels
die er jaaHijks met sukses broeden zoals kleine karekiet cetti's
zanger, nachtegaal, blauwborst en
in 1979 zelfs het wouwaapje.
Door zijn ideale ligging langs de
Schelde biedt het voor tal van
trekvogels, die door het glinsterende water worden aangetrokken
een geschikte rust- en foerageplaats, vb. bruine kiekendief, sperwer en vele ruiters en strandlopertjes.
Ook op het gebied van de insekten werd er onderzoek verricht
Waterkevers, waterwantsen, libellen, zweefvliegen en vlinders werden genoteerd. Eveneens bleek
dat het er ook voor amfibieèn en
reptielen interessant is. De groene
en bruine kikker, de gewone pad.

De vereniging -Neerpede blijft!' spant zich in voor het behoud van
het landelijlf Itarakter van Neerpede, een volltse en Vlaamse wijk van
de gemeente Anderlecht De aktie is vooral gericht tegen de aanleg
van het Pedepark dat dit groen dorp totaal zal vernietigen. Nu zondag
19 oktober is een protestwandeling
waarop men met eigen ogen zal
kunnen zien hoe mooi dit 'boerkozen—dorp
wel is en wat men er wil
van maken: een speeltuin voor franstalig
Brussel
De VU heeft van in den beginne, zowel in de Anderlechtse
gemeenteraad, in de Wetstraat als in haar weekblad de strijd tegen het Pedepark gesteund en vertolkt wat er bij de Pedenaars aan protest leeft
De wandeling 'Neerpede blijft' vertrekt op het kerkplein te Neerpede
om 14 u. 30. Het komitee heeft zijn zetel in café 'De volle pint; Neerpedestraat 870 te 1070 Anderlecht
'
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De Oude^lksromans!
Terug b o e k e n voor de gezellige winteravonden!
Aktie, spanning, avontuur en liefde!
Dit prachtig boek
ontvangt U
geheel gratis
bij kennismaiiing
met deze
unieke luxe-serie.

Dronken Lot
De Brooddraagster
De Voddenraper van
Parijs

2 delen

De Twee Wezen

2 deien

D e Man met het IJzeren
Masker
Het Geheim van de Grot
D e Orgeidraaister
Met een Kwartje de
Wereld rond
Dertig Jaren off het
Leven van een Speler
2 delen

De Dochter van de
Galeislaaff

2 deien

Paula of de
Beschuldigende Pop
D e Verborgenheden van
Amsterdam
D e Wandelende Jood
2 delen

D e Koningin van het
Goud
Het Rode Testament
Het Regiment

De Verborgenheden van
Parijs
2 delen

Een Slachtoffer van de
Geldzucht

2 delen

Het Bloemenmeisje
2 delen

Marino Marinelli

Luxe-formaat 2 5 x 2 1 cm.

D e O u d e Volksromans !
U i t v o e r i n g : Bibliofiele uitgave, groot luxe-formaat 25 x 21 cm
Goudstempeling op gewatteerde Balacron 3000 Voorzien van lees
lint en kapitaalband
V e r z e n d i n g : Om de twee maanden twee boeken Afgeleverd bij
U thuis door de postbode
B e t a l i n g : 480 F per boek plus portkosten U hebt steeds na ont
vangst van uw boeken zes weken tijd voor de regeling U betaalt via
uw bank of via het door ons ingesloten en ingevulde stortingsformu
lier op de post
G a r a n t i e s : 1. De produkten en diensten in deze publiciteit voor
gesteld,werden precies en korrekt beschreven De foto's geven een
getrouw (verkleind) beeld van de boeken 2 . Uitgeverij Beckers
N V garandeert U na intekening géén tussentijdse prijsverhoging
3 , Indien U de boeken na ontvangst niet wenst te behouden, zendt
U ons deze eenvoudig binnen de 7 dagen terug en U hebt verder
geen verplichtingen meer 4 . Indien de boeken U voldoening
schenken zowel op gebied van inhoud als van presentatie wordt U
het eerste deel uit deze iuxe-sene gratis aangeboden
H o e r e s e r v e r e n : 1 Eenvoudig door onderstaande reserve
nngsbon in te vullen en ons toe te zenden 2 Of ons gewoon telefonisch uw bestelling door te geven Vragen naar Gerda De Smet
Tel ( 0 3 1 ) 3 1 76 05
OPGELET: Deze vooraanbieding werd beperkt tot 3500 eksem
plaren Gezien de prijsevolutie van de duurzame matenalen welke
gebruikt werden, blijven de huidige voorwaarden slechts geldig voor
de eerste 3500 abonnementen

Uniek om te lezen!
Fantastisch in
uw interieur!

2 deien

Alleen op de Wereld

De Bedelares van
St.-Sulpice

Na de suksesuitgaven
V L A A M S E AUTEURS en
VLAAMSE VOLKSBOEKEN,
brengt Uitgeverij Beckers
thans een nieuwe topper

2 delen

D e Benden van
Cartouche en Mandrin
De Verborgenheden des
Volks
3 delen

Reserveringskaart
Ik wens in te tekenen voor een
abonnement op de sene «Oude
Volksromans» Deze luxe uitgave
bestaat uit 36 delen grootformaat
Ik ontvang om de twee maanden
twee boeken en regel deze uiterlijk
zes weken later De pnjs per boek
bedraagt 480 F plus verzendings
kosten (Prijs per boek buiten serie
720 F)
Indien de boeken mij bevallen
wordt mi) het eerste deel gratis
aangeboden
Indien ik met tevreden ben zend ik
U de eerste twee boeken binnen
de 7 dagen na ontvangst terug in
de onginele verpakking Ik heb
dan verder geen verplichtingen
meer

«De O u d e Volksromans»

Naam

Voorn.
_i.j._,^j. ^^
b i l d d i , UI.

Postnr

bus

Gemeente

Telefoon

Handtekening

Terug te zenden onder omslag aan

Uitgeverij B e c k e r s
Antwerp Tower
De Keyserlei 5 • bus 14
2 0 0 0 Antwerpen • Tel. (031) 3 1 . 7 6 . 0 5
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Reportage

Het Koninklijk Circus in Brussel zat vorige zondag afgeladen
vol. 2.000 VU-militanten. Een laaiende geestdrift De applausmeter kon nauwelijks het entoesiasme bijhouden.
Door toedoen van de puike VU-fanfare uit Nijlen groeide deze
bijeenkomst uit tot een laaiende volkse en Vlaamsnationale
meeting van formaat De gehele zaal zong een flink stuk van
het gekende Vlaamse liedjesrepertorium af. In tegenstelling tot
wat sommigen, ook in perskommentaren, gehoopt hadden, verliep gans deze bewogen bijeenkomst volkomen incidentloos.
Verschillende delegaties werden minutenlang toegejuicht: een
VU-delegatie uit de Voerstreek, de VUJO van Halle-Vilvoorde
(met een spandoek 'Vlaamse Republiek») een groep uit Aalst
met de slogan 'geen Brussels vuil in Vlierzele»Het vernieuwde opmerkelijke engagement in de VU-rangen
bleek onder meer ook nog bij de geldomhaling: er werd praktisch 100.000 frank ingezameld.
De gehele meeting werd voortreffelijk met ernst en luim geleid
door senator Wim Jorissen die bij een dankwoord en een oproep kleine toespraken hield die recht uit het hart kwamen.
De toespraken van stichter-voorzitter Frans Vander Eist, van
gewezen voorzitter Hugo Schiltz en van huidig voorzitter Vic
Anciaux, die overigens perfekt mekaar aanvulden, werden telkens met een zware ovatie bedacht 'Harde tijden gaan voorbij, maar een volk moet blijven. Er is een uitweg!'

— Op de eerste rij van de

tribune-

zetten in eigen politieke strukturen.
De traditionele partijen hebben
Vlaanderen opgescheept met een
zogenaamde gewestvorming die
Vlaanderen onmachtig houdt. Bovendien blijft ons volk verplicht,
jaarlijks miljarden op te brengen
voor Wallonnië. Miljarden die we
juist nu meer dan ooit nodig het)ben.
Ook in dit opzicht is alleen de
Volksunie in staat de uitweg te wijzen.
Als Vlaamsnationalisten moeten
we ervan overtuigd zijn dat de unitaire staat, met of zonder gewestvorming, in wezen niet anders kan
en niet anders doet dan de opgang van het Vlaamse volk verhinderen.
Het is onze opdracht de Vlamingen hiervan bewust te maken: ons
volk heeft het zelfbestuur, de eigen staatkundige strukturen nodig.
Dan kunnen wij Vlamingen de uitdaging van de tachtiger jaren aan.
Pas dan is er de uitweg. Nu gaat
Vlaanderen mee ten onder.
Binnen de Vlaamse gemeenschap
is er een ander sociaal klimaat dan
het Belgische en a-fortiori dan het
Waalse. In een Vlaams sociaal
overleg of krisis-beraad is het mogelijk de problemen van de komende jaren op te vangen.
De Volksunie heeft de traditionele
partijen verplicht, zich op te splitsen. Wij moeten ook de vakbonden daartoe dwingen.
Als de unitaire Houthuys en Dekxjnne de noodzaak hiervan niet
beseffen, is het tijd dat ze met
brugpensioen gaan.
We ervaren in Vlaanderen een
stijgend ongeduld, dat te l)egrijpen
is na 150 jaar strijd.
Maar ik wil er op wijzen dat dit ongeduld zowel kan leiden tot onvergeeflijke kompromisbereidheid als
tot verbaal radikalisme zonder inhoud.
Uit welbegrepen en doordacht ra'Ik weet dat zeer vele jongeren hunkeren naar een vernieuwendikalisme en met geduldige vastde, non-komformistische propere partij van durvers. De Volksberadenheid moeten we steeds
unie kan die aantrekkingspool zijn.
het wezenlijk doel voor ogen houAl deze politieke daklozen roep ik op hun engagement, hun
den.
kennis, hun talenten, en hun daadkracht in te zetten voor de
Dit werkelijk doel is drievoudig.
Volksunie.
Het hele Vlaamse grondgebied
Het is hoogtijd en hoognodig.»
beveiligen, zonder enige inmenging van de Franstaligen, ook en
vooral in Vlaams-Brat)ant en zeker
in het Vlaams gebied dat Brussel
van Wallonië scheidt
Vooreerst wil ik waarschuwen Zowel de konsumptie als de pro- Brussel als aloude Nederlandse
voor het vertroebeld geestelijk kli- duktie, zowel de overhekisinkom- stad met een rijk patrimonium bemaat dat eigen is aan een kriste: de sten als de sociale voorzieningen houden en gelijkwaardig met de
roep naar de sterke man, de polari- en prestaties dienen herzien te Franstaligen besturen als gemeenzatie van maatschappelijke tegen- worden in het licht van een gewij- schappelijke hoofdplaats.
stellingen, de groeiende onver- zigde maatschappelijke ordening. Volledig autonoom zelfbestuur
draagzaamheid.
Dit is de uitdaging van deze tijd. verkrijgen om het maatschappelijk
Vanuit de diefje t)etekenis van het Wat is krisis? Men kan maar van welzijn van heel ons volk, inbegreVlaams-nationallsme zal de Volks- krisis spreken, als het onvermo- pen de Brusselse Vlamingen, te
unie zich duidelijk afzetten tegen gen blijkt om een antwoord te ge- bevorderen.
elke vorm van anti-demokratie, te- ven op die uitdaging.
Deze doeleinden zijn volgens de
gen elke vorm van terrorisme, ra- De drie traditionele partijen die, sa- Volksunie in de gegeven omstancisme of onderdrukking van men- men met de vakbonden en de pa- digheden best te realizeren door
troonsorganizaties, verantwoorde- Vlaamse staatsvorming in het kasen of groepen.
De aktieve en ofjen verdraag- lijk zijn voor het steeds dieper mo- der van een statent)ond.
zaamheid moet een wezenlijk ken- reel en sociaal-ekonomisch weg- Van deze doeleinden mogen we
zinken van ons volk, hebben dui- ons niet laten afsnijden. Daarop
merk blijven van de Volksunie.
Niet alleen op geestelijk vlak ech- delijk hun onmacht tïewezen.
moeten we al onze kostbare enerter betreden wij de tachtiger jaren Ik ben ervan overtuigd dat alleen gie richten.
in een gewijzigd klimaat ook op de Volksunie in staat is de uitweg De kleurpartijen zijn niet in staat
het materiële vlak zal het volgend te wijzen: omdat wij geen kliënten- een antwoord te geven op de uitdecennium fundamentele hervor- partij zijn, omdat ons doel niet is dagingen van de komende jaren.
mingen van de samenleving mee- ons vast te spijkeren in de macht, Hun politiek is trouwens gericht op
omdat wij de moed kunnen op- de macht of de verdediging van
brengen.
De huidige sociaal-ekonomische brengen de problemen te zien en groepsbelangen. Zij hebben het algemeen Vlaams volksbelang niet
krisis is niet te vergelijken met ge- antwoorden te geven.
lijk welke krisis van vroegere ja- Alleen de Volksunie is in staat de op het oog.
uitweg te wijzen omdat wij onaf- Ik weet dat zeer vele jongeren
ren.
hankelijk
zijn, omdat wij niet moe- hunkeren naar een vernieuwde,
Door de derde industriële revolutie, die van de elektronische auto- ten eten uit de hand van druk- non-konformistische propere parmatizering, zal de maatschappij kingsgroepen, omdat wij het alge- tij van durvers. De Volksunie kan
meen belang kunnen stellen bo- die aantrekkingspool zijn. Al deze
van de eerstvolgende jaren er toven het individueel- of groepsego- politieke daklozen roep ik op hun
taal anders uitzien.
isme.
engagement hun kennis, hun taWe moeten ons realizeren dat de
samenleving van de tachtiger jaOndanks de 150 jaar lange inspan- lenten en hun daadkracht in te zetren totaal anders zal worden.
ningen van de Vlaamse Beweging ten voor de Volksunie. Het is
We moeten beseffen dat de kwali- gaan we de tachtiger jaren in zon- hoogtijd en hoognodig.
Het is de zending van de Volksteit van het leven niet langer meer der een eigen Vlaamse staat!
afhankelijk zal zijn van het bezit De Vlaamse gemeenschap heeft unie, het is mijn en uw zending de
van steeds meer goederen.
haar ontwikkeling niet kunnen om- uitweg te wijzen.
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Frans Vander Eist:
'Het is altijd mijn grote zorg geweest de eenheid onder de
Vlaamsnationalisten te bewaren. Er is geen plaats voor twee of
drie Vlaamsnationale
partijen.
De Volksunie is gedurende Jaren de enige
Vlaamsnationale
partij geweest en is ook nog nu veruit de sterkste. Al diegenen
die het welzijn van ons volk willen, moeten zich terug eensgezind rond de Volksunie scharen om onze kracht en onze invloed te herstellen.
Om dit mogelijk te maken moet de Volksunie zich ondubbelzinnig als Vlaamsnationale partij affirmeren.»

Wij blijven er rotsvast van overtuigd dat het Vlaams-nationalisme
een noodzakelijke en onvervangbare faktor is in de Vlaamse Beweging. Het is steeds de drijvende
kracht geweest; het heeft van een
taalbeweging een politieke beweging gemaakt die in haar strijd
voor het welzijn van ons volk haar
doel niet bereikt heeft.
Niet alleen werd het federalisme
nog steeds niet verwezenlijkt,
maar de federalistische stroming
werd van haar doel afgeleid en
verzandde in een onbenullige gewestvorming. De gevaren van het
unitarisme dreigen ons mee te
sleuren in de ondergang van onze
welvaart en van onze samenleving.
Wij weten dat wij daarom ons lot
in eigen handen moeten kunnen
nemen en beschikken over de financiële middelen die de Vlaamse
gemeenschap opbrengt Wij weten, en daaraan kan niemand twijfelen, dat wij het beter zouden
doen dan de besluitloze machteloze Belgische regeringen. Doch wij

krijgen de kans niet; de kans is
voorbijgegaan, is ons ontsnapt
Het Vlaams-nationalisme is sterk
genoeg om de drijvende kracht te
zijn in de Vlaamse politiek, die ook
de andere politieke partijen kan
dwingen tot Vlaams radikalisme.
Dat hebben wij in het verleden bewezen. Doch het Vlaams-nationalisme is niet sterk genoeg om zich
verdeeldheid te veroorloven. Verdeeldheid betekent verzwakking
en is steeds noodlottig geweest
Het is altijd mijn grote zorg geweest de eenheid onder de
Vlaams-nationalisten te bewaren.
Er is geen plaats voor twee of drie
Vlaams-nationale partijen. De
Volksunie is gedurende jaren de
enige Vlaams-nationale partij geweest en is ook nu nog veruit de
sterkste. Al diegenen die het welzijn van ons volk willen, moeten
zich terug eensgezind rond de
Volksunie scharen om onze
kracht en onze invloed te herstel-

Fotoreportage
Studio Dann

len. Om dit mogelijk te maken
moet de Volksunie zich ondubbelzinnig als Vlaams-nationalistische
partij affirmeren.
Het Vlaams-nationalisme reikt verder dan het federalisme. Voor ons
is de staatshervorming geen doel
maar een middel. Met haar verwezenlijking zou de taak van het
Vlaams-nationalisme niet ten einde zijn, maar pas beginnen. Dan
pas wacht ons de opbouw van
een Vlaamse sannenleving, van
een maatschappij in de geest die
de onze is en alleen de onze. Omdat wij dragers zijn van een eigen
maatschappij-visie. Wij moeten geloven in het Vlaams-nationalisme
als maatschappijvonnende kracht,
als ideologie. Alleen het besef dat
wij een eigen ideologie bezitten
kan ons de kracht geven om te
volharden en te g e k n ^ in de toekomst
Wij zijn de enige echte en onvoorwaardelijke federalisten in Vlaanderen. Daarom zijn wij onvervangbaar, daarom kan geen enkele ar>dere politieke partij onze taak,
onze zending overnemen.
Wij dreigen thans terecht te komen in een krisis van de p>arlementaire demokratie. Nochtans heeft
Vlaanderen niets te verwachten
van een uitschakeling van het parlement De krachten in België dte
aansturen op een sterk regime zijn
voor ons onbetrouwbaar in ale
opzichten.
Het is onze welbegrepen pficht de
[jarlementaire demokratie te verdedigen als het enige regime dat
ons toelaat ons doel met vreedzame middelen te bereiken.
De aftakeling van de parlementaire demokratie, van parlement en
regering in de ogen van de openbare mening is niet onze schuld.
Wij hebben er niet toe bijgedragen.
Wij moeten pleiten voor een herwaardering van het politiek gezag.
Laten wij koelbloedig blijven, ons
niet laten meeslepen in een opbodpolitiek van verbaal extremisme. Wij moeten het verantwoordelijkheidsbesef opbrengen om
ons volk te wijzen naar een uitweg. Want er is een uitweg. Wij
weten met zekerheid dat Vlaanderen het beter zou doen indien wij
in een waarachtige federale staat
leefden. Wij gaan ten onder aan
Wallonië dat ziek is en aan het Belgisch unitarisme dat ons lot bindt
aan Wallonië.
Wat wij nodig hebben is eenheid
en vastberadenheid. Het geloof in
het Vlaams-nationalisme als levenswil van ons volk, zal ons de
kracht geven om de strijd met verdubbelde inspanning voort te zetten, naar ik hoop in eendracht en
met de blik gericht op de toekomst zonder nog langer te kankeren over het verleden. Wat op
het spel staat is te belangrijk om
niet eensgezind de strijd aan te
gaan. Er is geen tijd meer te verliezen.

unitaristen de begonnen federalizering opnieuw af te takelen.
Een enkele aarzeling van de VUkiezers en over het eindelijk sluiten van het repressie- en epuratiedossier wordt in de regering zelfs
niet meer gesproken.
Het vormen van politieke macht
van een sterke partij is de enige
weg waarlangs op demokratische
wijze definitief in de gang van zaken kan ingegrepen worden.
De Volksunie en de VU alleen kan
en moet deze partij zijn: een sterke demokratrische partij, gedragen door de wtl van verantwoordelijke, gevormde nationalisten die
dag in dag uit verantwoordelijkheid voor het volk opnemen. Die,
gedreven door hun ideaal, niet
— Talrijke spandoeken verduideliikten VU-programmapunten in konkrete taal:
werkloos blijven toekijken. Maar
•Geen Brussels vuil in Vlieneleldie, rekening houdend met de mogelijkheid, de hand aan de ploeg
slaan.
Een sterke partij voor het veroveren van ons zelfbestuur, maar niet
daarvoor alleen.
Want wat zou dit waard zijn indien
het alleen moest dienen om de
Vlamingen verder te laten leven in
een slaafs konservatief klimaat
van baatzuchtige middelmatigheid?
Als onze autonomie alleen zou leiden naar een grondwettelijke en
wettelijke bekrachtiging van onze
verzuiling?
De traditionele partijen zijn niet in
staat de Vlaamse bevolking te her— Senator Jorissen: met luim en
smeden tot een bewust samenhoernst de klok van het Vlaamsnationarig, verantwoordelijk en verdraaglisme in Vlaanderen.
zaam volk.
Alleen een p)artij waarvan de
macht uitsluitend berust op het
vertrouwen van individuele leden,
kiezers en sympatizanten omwille
van het programma;
alleen een partij die niet in de eerste plaats vecht voor verworven
rechten maar die vecht voor de
verwerving van een waardige toekomst voor ons volk;
•Zelfs indien wij ons zouden vergist hebben, dan nog heeft niealleen zulke partij is bij machte op
mand het recht te twijfelen aan de goede trouw, aan de onbaatte treden als gids en wegbereider.
zuchtigheid, aan onze radikale wil om, zij het stapsgewijs, het
Dit is onze onvervangbare taak.
Vlaams zelfbestuur te verwezenlijken.
Wij zijn een eigen p)olitieke familie,
Geen ander verlangen heeft ons gedreven dan de wil om het
de volksnationalisten, de federalisnationalisme van hoop naar werkelijkheid te brengen.
ten die een eigen en onvervangbaNu, zoals vroeger, sta ik ter beschikking van de partij Samen
re rol te spelen hebben: of het nu
met onze nieuwe voorzitter, samen met U allen, om naar best
gaat om de meer rechtvaardige
vermogen de strijd verder te zetten, en te beletten dat de bespreiding van kennis, bezit en
kroning van 150 jaar Vlaamse Beweging ons toch nog zou ontmacht of het nu gaat om het waarglippen; dat het testament van de IJzersoldaten
onuitgevoerd
achtige respekt voor de geestelijke verscheidenheid en vrijheid, of
zou blijven.»
het nu gaat om het uitstipp)elen
van beleidskeuzen, niet op grond
van overgeërfde dogma's of axioma's, maar van een zorgvuldige
ontleding van de werkelijke leDe gebeurtenissen van de twee
Dat hoort voortaan tot de geschievenssituatie van ons volk
jaren die achter ons liggen hebben
denis. De omstandigheden zijn
bewezen welke de noodlottige geniet meer wat zij waren in 1977.
Maar dit veronderstelt dat wij ons
volgen zijn van een tijdelijke verEen evolutie is sindsdien op gang
terdege van onze taak bewust
zwakking van de Volksunie. De
gekomen. De bladzijde is omgezijn. Dat wij beseffen een politieke
staatshervorming is afgegleden
draaid en voor ons ligt de onbepartij te zijn met alle konsekwennaar een machteloze decentralizaschreven bladzijde van de toeties vandien. Dat wij het delikate
tie.
komst die wij eensgezind zullen
mekanisme van de pariementaire
moeten invullen met het verhaal
De verzuiling herneemt De tradidemokratie hanteren en ons niet
van onze eindelijke ontvoogding.
tionele partijen die menen het polilaten verieiden tot veriokkelijke,
Zelfs indien wij ons zouden vergist
mooi klinkende extremismen die in
tiek speelveld opnieuw vrij voor
werkelijkheid tot machteloosheid
hebben in de keuze van het mozich alleen te hebben, storten het
leiden. Dat wij zélf weg en metode
ment in de te volgen taktiek, in de
land in de chaos.
kiezen en ons die niet door andeappreciatie van eerbiedwaardige
Is het dan te verwonderen dat de
ren laten opdringen.
Vlaamse gevoeligheden, dan nog
bevolking zich van langsom meer
heeft niemand het recht te twijfeafkeert van pariement en partijen?
Ik ben ervan overtuigd dat thans
len aan goede trouw en onbaatDat wij dreigen meegesleurd te
de tijd is aangebroken voor een
zuchtigheid, aan onze radikale wil
worden in een maalstroom? Dat
hernieuwde opmars van de Volksom zij het stapsgewijs het VlaamVlaanderen met zijn prille en
unie als dé Vlaamse volkspartij, als
se zelfbestuur te verwezenlijken.
kwetsbare welvaart dreigt gede tegenpartij die definitief het
Het moet voor iedereen thans wel
kraakt te worden?
echte zelfbestuur zal afdwingen,
duidelijk zijn dat zonder een sterOmdat wij dit alles wisten en voordie in Vlaanderen een echte volke VU er geen echt zelfbestuur
zagen hebben wij getracht een tewaardige demokratie zal uitboukomt
gengewicht te vormen, temeer
wen, die mede de grote zorg zal
daar na 1970 de Vlaamde BeweWat de traditionele partijen er in
dragen voor de tewerkstelling van
ging een duidelijke inzinking te
het parlement hebben doorgeonze zo nijvere bevolking, voor de
zien gaf.
bescherming van de kansarmen,
jaagd, is immers een karikatuur
voor de ontplooiing van de bevan het echte zelfbestuur.
Deze politiek, het Egmontpakt en
gaafden en ondernemenden, geEen enkele elektorale verzwakonze regeringsdeelname, hebben
dreven door het sociaal verantking van de VU volstond om de
geleid tot een vertrouwenskrisis
woordelijkheidsbesef dat de kern
provincialisten opnieuw aan bod
tussen de partij en een deel van
zelf uitmaakt van ieder gezond
ons kiezerskorps. Ook wij hebben
te laten komen en in een bondgevolksnationalisme.
de tol betaald.
nootschap met de beschaamde
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Zaterdag
18 OKTOBER

NED. 2

20.00 Nieuws - 20.15 De opera
van Salzburg (reportage). — 21 15
Mensen die in de Zwitserse bergen leven (dokJ. — 23.05 Tips fur
Leser.

15.30 Nieuws. - 15.35 Sissi (film).
- 17.05 Studio Sport 1. - 17.38
Japan (dokJ. — 18.30 Sesamstraat — 18.45 Sprekershoek
(info). - 19.00 Studio Sport 2. 20.00 Nieuws. — 20.05 Horizon
(populair-wetenschappelijke
rubriek). — 20.35 Humanistisch Verbond. — 20.40 Burgers en bultenlui
(dokJ. — 21.10 Mooie woorden (interview-programma). — 21.55 Berlin Alexanderplatz (fJ. — 22.55
Nieuws

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros
top-50 - 1925 Angie. - 20.00
Nieuws. — 2027 Er kan gelachen
worden! (show). — 2120 Scruples
(fJ - 22.10 Aktua TV. - 22.45
Soap (fJ — 23.15 Nieuws.

19.45 Entre chiens et chats. —
19.55 RTL-flash. - 20.00 Chips (fJ
— 21.00 En lettres de feu (dramatische film).

RTB 1

F1

14.00 Schooltelevisie. - 19.30
Nieuws. — 19.55 La semence du
demon (SF-film). - 23.00 Nieuws.

20.00 Nieuws. — 20.30 Elle cause
pas... elle flingue (politiekomedie).

LUX.

14.00 Bonjour la France (open
schooD. — 14.30 Wielrennen (Ronde van Lombardije). — 15.45 De
natuur rondom ons (open schooD.
— 16.45 Dark journey (avonturenfilm). — 18.10 Paulus de boskabouter (strip). — 18.15 Soup en ik
(jeugdfilm). — 18.30 Deus ex machina (dokJ. — 18 45 Sportduikers
zijn vreemde vissen (dokJ. —
19.45 Nieuvi^s. - 20.10 De kollega's (f J - 20.55 Terloops - 21.40
De familiezaak (thriller). — 23.05
Nieuws.

20.30 Le président (film). - 22.12
Une heure avec vous (film).

15.30 Nieuws. - 15.32 VARA's
filmklub (jeugdprogramma). —
15.55 Captain Caveman (stnp). —
16 06 Pierre Fabien (f J. - 16.32 De
wereld rond in tachtig dagen
(strip). — 16.56 De film van ome
Willem. — 18.30 Sesamstraat —
18.45 Paspoort (info). - 18.55
Nieuws. — 18.59 De eerste de beste (rekordpogingen). — 19.45 Het
Russisch Staatscircus in Nederland. — 20.45 Le Mans (film). —
23.00 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Muppetshow. — 19.25 De verioren eilanden (avonturenfeuilleton). —
20.00 Nieuws. — 20.27 Shoestnng
(fj. - 21.20 Brandpunt (info). 21.55 Sport op zaterdag. - 2220
Alle zegen komt van boven (fJ. —
22.45 De tafels van tien (religieuze
info). — 2305 Nieuws.

RTB 1
14.55 Chansons souvenir. — 19.30
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraordinaire (natuurmagazine). — 2020
Pas de launers pour les tueurs
(spkjnagefilm). — 2225 Risquons
tout (kwis).

RTB 2
14.30 Ronde van Lombardije (reportegel

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Die Undankbare (tv-film). 21.45
Nieuws. — 22.05 Rockpalast-fesbval.

F1
1920 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un
(variété). — 21 30 Tant qu'il y aura
des hommes (fJ. - 22.30 Télé-foot
1 (voetbalreportages) — 23.30
Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Fantomas
(tv-film). — 22.05 Variétéprogramma. — 23.00 Speleologie, een modem avontuur (dokJ. — 23.30
Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Une page d'amour (tv-film).
- 22.00 Nieuws. - 22.20 Hollywood, USA (portret)

Zondag
19 OKTOBER
BRT1
9.00 Ken uw recht (Open SchooD.
- 9.30 Doe mee Onfo). - 10.00
Euchanstieviering vanuit leper. —
11.00 Konfrontatie (debat). —
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden tot 12.30 — 14.30 Voor boer
en tuinder (Open School). — 15.00
Sesamstraat — 15.30 Mr. Selkie
(jeugdfilm). — 1620 Studio vrije
tijd (info). — 1720 Sportuitslagen.
— 1725 Sporthelden uit de hele
wereld: Veikko Hakulinen (Fins
cross country skiër) tot 1750. —
18.30 Paulus de t>oskabouter
(strip). — 18.35 Leven._ en laten leven (vanété). — 19.45 Nieuws. —
20.00 Sportweekend. — 20.30 Alle
schepsels groot en klein (fJ. —
2120 Een klem land in een wereWooriog (dokJ. — 22.15 Lied van
mijn land (Vlaamse liederen). —
22.45 Nieuws.

RTB 2

RTB1
12.00 Faire le point (debat). —
13.00 Nieuws. — 19.30 Nieuws. —
19.55 Chansons a la carte (show).
— 22.10 Le blé vert (tv-film). —
22.45 Nieuws.

ARD
1830 Nieuws — 19.15 Wir uber
uns. — 19.20 Weltspiegel (buitenlandrubriek). — 20.00 Nieuws. —
20.15 Tatort (fJ - 21.40 Anti-drugcampagne. — 21.45 Nieuws. —
21.50 Duitse teaters en de bureaukratie.. — 22.35 Schlagzeilen (persoverzicht). — 22.50 Uterair magazine. — 23.35 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner perspektiven. — 19.30 De schilder
Fntz Aigner. — 20.00 Martin Eden
(tv-film). - 21.00 Nieuws. - 21.15
Red river (western). — 23.30
Nieuws.

NED1

19.00 Nieuws. — 20.15 Bunt sind
schon die Walder (muzikaal programma). — 21.40 Nieuws. —
21.45 Das aktuelle Sport-Studio. —
23.00 Der Heiligenschein (film). —
0.00 Nieuws.

19.00 Nieuws. — 19.05 Tien jaar
schrijverskollektief. - 20.35 Kijk
haar (vrouwenmagazine). — 21.15
Love me tender (western). —
22.40 De achterkant van fiet geluk
(info) — 2340 Nieuws.

A2

ARD

20.00 Nieuws. — 20.35 Question
de temps (aktualiteitenmagazine).
— 21.40 De westerse technokratie
(dokJ — 22.40 Figaro-ci, Figaro-Ia
(muzikaal programma). — 23.10
Nieuws.

20.00 Nieuws. — 20.15 Liebe ist
doof (f) - 20.45 Kontraste. 21.30 Beriln Alexanderplatz (fJ —
22.30 Tagesthemen. — 23.00 Der
Conferencier. — 0.45 Nieuws.

20.00 Les jeux de 20 heures: spel.
— 20.30 Les pétroleuses (parodische western). — 22.00 Nieuws.

18.30 Les amours de la belle époque. — 22.00 Informations agricoles.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Hitparade
im ZDF. — 20.15 De invloed van de
vikings op onze kuituur. — 21.00
Heute-joumal. — 2120 Die einfalle
der Heiligen Klara (TV-film). —
23.(X) James Mason stellt vor:
Frankenstein, wie er wirklich war.

D3
21.45 Das letzte Abendmahl (histo-

F3

Dinsdag
21 OKTOBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00
Paulus de boskabouter (strip). —
18.05 Sesamstraat - 18.35 Loon

BRT 2

20.10 Het geheime le\
dieren (dokJ. - 20.35
ren man (film). - 23.0E
France (Open school).

NED. 1

18.55 Nieuws. - 18.5J
op safan (f.). - 19.10
krant - 19.30 Het kle
- 20.20 Ronduit (Ma(
jongeren). — 21.00 Goi
bij de mensen. — 21.
(Info). - 21.37 Nieuw
Den Haag vandaag. —
ramiek. — 2225 Op z
magazine). — 2255 Vo
tac Sofia-AZ '67).
Nieuws.

NED. 2

18.55 Nieuws. -18.59
van de vuurberg (f J. te geloven (dokJ — 20
— 20.27 De kleine waa
2125 Minivoetbalsho
MTV-België).-22.1!
(Info). - 22.55 Mijn ve
(religieuze info) — 23

19.00 Rockpalast - 19.45 Sport
im Westen. — 1955 Gewestelijke
aktualiteiten. — 20.00 Nieuws. —
20.15 Der Schock der moderne
(dokJ. — 21.00 Auslandsstudio.

LUX.
16.30 Bons pour le service (film).
— 18.00 Rendieren in Lapland
(dokJ. - 18.30 Rash-Back (spel).
- 19.00 Aktualiteiten. - 19.30
Filmmagazine. — 20.00 Les ambitieux (fJ. — 21.00 Cesar et Rosalie
(film).

F1
1925 Herfst te Belval (natuurdokJ.
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Les naufragés du 747 (rampenfilm). —
2225 Lovers (balleO.

20.00 Nieuwa — 20.35 Intrigue a la
maison blanche (fJ. - 22.10 Aristide Caillaud (portret van een schilder). — 23.10 Nieuws.

F3
18.00 Luther (tv-film). - 20.00 Benny Hill (humor). - 20.30 19201980: une revolution invisible
(dokJ. - 21.30 Nieuws, - 21.40
L'invité de FR 3 (Simenon). —
22.35 Une étoile est née (film).

Maandag
20 OKTOBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00
Paulus de Boskabouter (strip). —
18.05 De wonderwinkel (strip). —
18.30 Bonjour la France (Open
School). — 18.55 Doe mee (info).
- 19.25 Kijk uit! - 19.45 Nieuws.
— 20.15 De stomme van Portici en
andere belgicismen (kwis). —
21.05 Ooriogsresten (f.) - 21.55
Ommekaar (nierpatiënten). —
22.35 Nieuws. — 22.50 Einde van
de uitzending.

NED. 1

Dark Journey, film uit 1937 met Joan Gardner en Conrad Veidt Zaterdag 18 oktober om 16u. 45 op BRT 1.

LUX

naar werken (Open i
19.05 Toestand '80 (J
het veri<eer). - 19.35
het hart (Info). - 19.45
20.10
James Last
(show). — 21.00 Verov
(Ontmoeting met ee
21.50 I.Q. (kwis). - 2:
(Koncertreeks met jo
zen). — 23.10 Nieuws

D3

A2

ZDF

16 OKTOBER 1980

23.35

NED 2

BRT 1

NED. 1

rische rekonstruktie).
Nieuws.

D3

18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (strip).
— 19.25 Hier Parijs, hier Jan Brusse. — 19.35 De rode tent - 21.35
Nieuws. — 21.55 Kijken en luisteren.„ bij de Avro zit u goed! —
22.02 Avro's swingbme (variété).
— 23.05 Nieuws.

Z A T E R D A G — Het wielerselzoen loopt op z'n
einde. Wie nog een rechtstreekse repwrtage mee wil
pikken krijgt de gelegenheid: De Ronde van Lombardije,
laatste kilometers en aankomst 's Namiddags draait
BRT de Britse film Dark Journey van Victor Savllle
(1937), met Ck)nrad Veidt en Vivien Leigh in de hoofdrollen. De film speelt in 1915 in Stockholm. Tegen de
achtergrond van het spionagemilieu en -aktiviteiten
groeit tussen een Franse geheimagente en een Duitse
spion een romance. — In de reeks Vrijetijdstema's van
BRT wordt uitgebreid aandacht besteed aan de duiksport. — Tros (Ned 1) heeft een leuke reeks in het winterpakket: De eerste de beste, waarin Nederlanders
proberen de meest bizarre rekords te vestigen of te
verbeteren. Zoals b.v.: de langste fiets, snelheidsrekord
op de handen lopen, uien schoonmaken, enz. — Tegenover Tros zit de KRO op Ned 2 met een van de meest
geslaagde afleveringen van de Muppetshow. Te gast Is
Christopher Reeve, beter bekend als Sufjerman. Miss
Piggy noemt hem «Perfect Body» en wordt uiteraard
meteen stapel op hem...

Z O N D A G
— De 2de aflevering van Een klein
land in een Wereldoorlog (BRJ-zw/vj^ heeft als titel: De
bezetting (2). op de bon, en gaat over bevoorrading,
rantsoenering, zwarte markt, konflikten tussen de bezetters en de bevolking, Belgische krijsgevangenen in
Duitsland. — Love me tender is de eerste film van Elvis
Presley. En hoe een dubbeltje rollen kan: Deze film zou
aanvankelijk «The Reno Brothers» heten en de zanger
Elvis Prsley zou er geen woord in zingen. Toen Elvis dan
echter met zijn plaat «Love me tender» de eerste plaats
haalde op de hitlijst, werd de naam van de film veranderd en werd het scenario aangepast zodanig dat Elvis
er een viertal liedjes in mocht zingen, waarvan natuurlijk
«Love me tender» de titelsong werd. Regie: Robert
Webb (1956-zw/w) (Ned 1 - Vara). — Een kwart eeuw
geleden werd Romy Schneider met haar zoete Sissireeks razend populair. Nu vertolkt zij een opvallende rol
in de net uitgekomen prent «De bankierster». In die periode heeft zij een turbulent leven geleid met op beroepsvlak suksessen en dieptepunten. KRO (Ned 2)
brengt uit die reeks de 1ste: Sissi, van Ernst Marischka
(1955 - met naast Romy Schneider: Karl-Heinz Böhm,
Magda Schneider en Gustav Knuth. - VPRO (Ned 2)
staat bekend om zijn non-conformistische aanpak. In
Mooie woorden, de nieuwe politieke rubriek worden politici op de rooster gelegd en desnoods in hun hemd gezet En in Nederland kan dat best, in tegenstelling tot
hier waar de politici met fluwelen handen aangepakt en
in een mooi daglicht moeten worden geprezenteerd, zoniet dreigen zij de financiële kranen dicht te draaien.

M A A N D A G - Ommekai
breid informatie over nierziekten (
ten. — Liefhebbers van scienc
RTBF een interessante film op
Seed (La sémence du demon), e
Ier van Donald Cammell (1976).
Fritz Weaver in de hoofdrollen. E
neerde computer gaat zelfs de te
bestuderen. Dat zint hen natuurlij
wordt van zijn krachtbron afgek
verder funktioneren en slaagt erii
bereiken. Ondertussen heeft zijn
pende ruzie met zijn vrouw, die I"
kele weken alleen te laten. De co
deze ruzie.... — De Nederlandse
van de oudste en beste Big Ban«
op in Avro's Swingtime. Zij brem
hoge kwaliteit (Ned 1). Hun konc«
Hilversum 3 uitgezonden in sten

D I N S D A G - In de reeks f
gisseur Andrzej Wajda is De m
beurt, zoals hij zelf beweert, zijn I
marmeren man» is een gerucht
Wajda de stalinistische periode a.
roulatie kwam liep men storm i
maand greep de overheid in: de fi
een jaar werd hij opnieuw vnj gec
begon opnieuw. (BRT 2). — In de
over godsdienstige sektes Niet tt
cendente Meditatie aan de beurt
wat alles mogelijk zou zijn: voo
door de kracht van de hersengoh
zweven. (NCRV - Ned 2). - A m
film worden verwend door ZDF:
story is een zoveelste versie van I
ven: Viktor Frankenstein is bezet(
de dood leven te scheppen. Hij s
eindelijk loopt het allemaal gruwel
Jack Smight (1972) met Leonard
en David McCallum.

WOENSDAG - voetb

de tweede ronde om de drie Eui
heeft al enkele degelijke TV-spel
gen bodem gerealizeerd of ove
zendt BRT 1 het TV-spel Place St
Van Ransbeke en Dré Poppe uit.
geven, een schrijnende realiteit d
de grote steden: gezinnen moeti

y&

m
TV-programma's

een COpen school) —
stand 80 (Jongeren in
ir) - 1935 Week van
ifo) — 1945 Nieuws —
ames
Last-starparade
21 00 Verover de aarde
ng met een reus) —
(kwis) - 2215 Tenuto
seks met jonge virtuo3 1 0 Nieuws

geheime leven van de
ikJ — 20 35 De marmefilm) - 2305 Bonjour la
•pen school)

j w s — 1859 Ome Ane
( f j - 1910 EO-kinder1930 Het kleine huis (fJ
Ronduit (Magazine voor
— 21 00 God wil wonen
i s e n - 21 25 EO-aktief
21 37 Nieuws - 21 55
vandaag — 2210 Pano2225 Op zicht (KunstI - 2255 Voetbal (Spari-AZ
67)
2315

iws — 1859 Het geheim
u r b e r g ( f j - 1925 Niet
i(dokJ - 20 00 Nieuws
>e kleine waarheid (f J —
inivoetbalshow
(Poliüe
Igie) — 2215 Hier en nu
22 55 Mijn verre naaste
info) - 2315 Nieuws

15

RTB 1

LUX.

14 00 Schooltelevisie (tot 15 30) 1930 Nieuws — 1955 Les Roues
de la fortune (f J — 21 00 A u nom
de la loi (juridische info) - 2200
Refrains du monde (muziekdokJ
- 2255 Nieuws

1945 Magazine over dieren —
1955 RTL-flash - 2000 Mannix
(f J — 21 00 Le masque de Sheba
(tv-film)

RTB 2

2000 Nieuws — 2030 Le grand
debat (politiek magazine) — 21 35
M o n general (sene rond Charles
de Gaulle)

18 30 Les amours de la belle epoque ( f ) — 21 55 Scenes de la vie
conjugale (fJ — 2245 Einde van
de uitzending

ARD
2000 Nieuws — 2015 Telefoondiskoteek 2100 Report
21 45 Die Schnuffler (fJ - 2230
Tagesthemen
— 2300 Karen
Akers (portret van deze Amerikaanse
zangeres)
—
2345
Nieuws

ZDF
1900 Nieuws — 1930 Scheiding
auf franzosisch (Blijspel) — 21 00
Heute-joumal — 2120 Reportage
Kernreaktor in het Donaugebied
— 22 00 Frankenstein, wie er wirklich war (film) - 2335 Nieuws.

2000 Nieuws — 2015 Galene —
21 00 Das Portret — 21 15 Frauenstudien — 21 45 Een familie in de
Eifel ( d o k ) - 2315 Nieuws

I d e r e e k s films v a n d e P o o l s e r e da IS De marmeren
man a a n d e
•weert, zijn b e s t e film ( 1 9 7 6 ) « D e
>en g e r u c h t m a k e n d e film w a a n n
e p e n o d e a a n p a k t T o e n d e film in
l e n s t o r m in W a r s c h a u N a e e n
heid in d e film w e r d v e r b o d e n N a
Buw vnj g e g e v e n e n d e s t o r m l o o p
2) — In d e r e e k s d o k u m e n t a i r e s
i k t e s Niet te geloven, is d e T r a n s i n d e b e u r t e e n leer w a a r m e e z o lu zijn v o o r a l h e t « h o p p e n » , h e t
; hersengolven opstijgen en gaan
d 2) — A m a t e u r s v a n d e g n e z e l d o o r Z D F Frankenstein
the true
versie van het Frankensteingegeein IS b e z e t e n d o o r d e i d e e o m uit
e p p e n Hij slaagt d a a n n , m a a r uitn a a l g r u w e l i j k uit d e h a n d R e g i e
et Leonard Whiting, Nicola Pagett

— Voetbal
h e e n w e d s t n j d e n in
d e dne Europese beker — BRT
j k e T V - s p e l e n e n T V - f i l m s v a n ei•erd of o v e r g e n o m e n V a n a v o n d
j e l Place Ste-Catherine
van Roger
; P o p p e u i t H e t is e e n a k t u e e l g e le realiteit die d a g e l i j k s g e b e u r t in
innen m o e t e n o m w i l l e v a n «sane-

A2
2000 Nieuws — 2040 A cause
d'un assassinat (thnller) — 2330
Nieuws

F3
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 La premiere balie qui tue
(avonturenfilm) — 21 55 Nieuws

Woensdag
12 OKTOBER

BRT 1

D3

- Ommdoar
( B R T ) b r e n g t uitgenierziekten e n lijders a a n nierziekvan science-fiction k n j g e n van
i t e film o p h e t schernn
Demon
j demon), e e n science-fictionthnlnell (1976) M e t Julie C h r i s t i e e n
ofdrollen Een uiterst geperfektiot zelfs d e t e c h n i c i b e k r i t i z e r e n e n
len natuurlijk m e t e n d e c o m p u t e r
t b r o n a f g e k o p p e l d M a a r hij blijft
•n slaagt e n n e e n r e s e r v e - b r o n t e
n heeft zijn u i t v i n d e r e e n h o o g l o / r o u w , die h e m v e r z o e k t haar e n a t e n D e c o m p u t e r is g e t u i g e v a n
e d e r l a n d s e The Skymasters,
een
ite Big B a n d s v a n E u r o p a , t r e d e n
ne Z I J b r e n g e n lichte m u z i e k v a n
) H u n k o n c e r t w o r d t simultaan via
d e n in s t e r e o

F1

1530 Open school — 1630 Tiptop — 1815 Paulus de boskabouter (stnp) — 1820 Alias Smith en
Jones (fJ — 1915 Standpunten
(SP) - 1945 Nieuws 2020

Race St-C^thenne (tv-speD
21 30 150 jaar Belgen ( d o k )
2215 Nieuws

—
-

BRT 2
2015 A s en diamant (film) - 22 00
In de voetsporen van de Oregonpioniers ( d o k j

NED. 1
1530 Bolke de beer (stnp) —
1540 De egel en de rups (stnp)
(Tsjechische tekenfilm) — 1545
De grote klok — 1610 De kindertelefoon — 16 35 De familie Knots
— 1700 Maggie en David (fJ —
18 25 Nieuws voor gehoorgestoorden - 1830 Sesamstraat (fJ —
1850 Toeristische tips — 1855
Nieuws
—
1859
Regionale
nieuwsrubnek — 1950 Politieke
partijen (D 66) - 2000 Gekkenbnefje (tv-film) — 21 37 Nieuws
— 21 55 Den Haag vandaag —
2210 Panoramiek - 2240 Studio
S p o r t — 0 1 5 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 Kinderen
van de rekening — 1925 Kenmerk - 2000 Nieuws - 2027
Socutera (info) — 2032 Countd o w n — 2105 Tenspeed and
Brownshoe ( f ) — 21 50 Remmers
ontmoet Pierre Kartner — 2225
Info tv - 2257 Info tv - 2257
Geschiedenis van de fotografie —
2332 Nieuws

RTB 1
2000 Les chevaux du soleil (fJ —
2055 Point de mire (Het boek -Le
Marechal Petain» — 21 55 De bnc
et de broc (vanete) — 2305
Nieuws

BRT 2
18 30 Les amours de la belle epoque (fJ — 1955 Sports 2 (sport
magazine) — 2200 Actualite de
Flandre (info)

ARD
n n g » e n « h e r s t r u k t u r e n n g » h u n o u w e v e r t r o u w d e huisj e s v e r l a t e n e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t in t o r e n h o g e ap)f j a r t e m e n t s g e b o u w e n , w a a r zij m e m a n d k e n n e n e n in
e e n t o t a a l v r e e m d e n o n v r i e n d e l i j k milieu t e r e c h t k o m e n
D e f r u s t r a t i e s laten u i t e r a a r d m e t o p z i c h w a c h t e n A l s
d a t d a n g e b e u r t in B r u s s e l , k o m e n d a a r u i t e r a a r d n o g a l
w a t a n d e r e asjsekten bij k i j k e n — As en
diamant
(zy^/w) IS d e v o l g e n d e film v a n A n d r z e j W a j d a ( 1 9 5 8 )
D e film b e h a n d e l t d e s t n j d t u s s e n d e n a t o n a l i s t i s c h e e n
d e k o m m u n i s t i s c h e s t r e k k i n g e n in e e n P o o l s s t a d j e , n e t
na d e b e v n j d i n g — O p N e d 2 ( V e r o n i c a ) o n t m o e t d e
sterreporter Henn Remmers ex-bakker en momenteel
schatnjke
zanger/tekstschnjver/kompomst
Vader
Abraham
(Pierre Kartner)

D O N D E R D A G
— G e e n heilige h u i s j e s blijven
s t a a n D e F r a n s e r e g i s s e u r T a k i s C Kandilis h e e f t h e t
a a n g e d u r f d o m e e n s a t i n s c h e film t e m a k e n o p h e t filmidool Bogie ofte H u m p h r e y B o g a r t e e n satire o p d e Bogart-films uit d e j a r e n v e e r t i g De 'Stille' komt terug ( L e
r e t o u r d u p n v è - 1 9 7 8 ) m e t J e a n - P i e r r e K a l f o n in d e rol
v a n B o g a r t ( B R T 3 ) — Berend Boudewijn
is t e r u g v a n
w e g g e w e e s t o p h e t K R O - s c h e r m ( N e d 1) O p n i e u w
p r e z e n t e e r t hij e e n s h o w - k w i s w a a n n d i t m a a l t w e e
t e a m s , b e s t a a n d e uit b e k e n d e N e d e r l a n d e r s h e t t e g e n
elkaar o p n e m e n o p h e t vlak v a n b e h e n d i g h e i d , reaktievermogen, scherpzinnigheid en parate k e n m a

V R I J D A G
— Het avondprogramma op BRT
w o r d t b e h e e r s t d o o r d e film De nacht zonder
getuige
(Pendulum), een A m e n k a a n s e misdaadfilm van G e o r g e
S c h a e f f e r (1969), m e t G e o r g e P e p p a r d , J e a n S e b e r g ,
e a Politie-mspekteur F r a n k M a t t h e w s is e n n g e s l a a g d
d e j o n g e m o o r d e n a a r e n v e r k r a c h t e r Paul S a m d e r s o n
t e a r r e s t e r e n Hij w o r d t d o o r i e d e r e e n g e v i e r d e n d e reg e n n g d r u k t haar a p p r e c i a t i e uit d o o r h e m e e n b e l a n g n j ke opdracht te geven Maar door een advokaten-hand i g h e i d j e k o m t d e m i s d a d i g e r o p v r i j e v o e t e n D a t is e e n
z w a r e klap v o o r M a t t h e w s in zijn s t n j d t e g e n d e misd a a d e n het o n r e c h t D a a r e n b o v e n v o e l t hij d a t zijn
v r o u w e e n m i n n a a r h e e f t Hij b e d e n k t e e n p l a n n e t j e o m
zijn v r o u w e n haar minnaar t e b e t r a p p e n ( B R T 1) — In
Herinneringen
aan Amsterdam
vertelde de Nederlandse auteur Jan de Hartog humoristische en ook w e l melancholische en treunge verhalen over gebeurtenissen
e n b e l e v e n i s s e n uit zijn j e u g d j a r e n in A m s t e r d a m
( N C R V - N e d 1) — D e t w e e d e a f l e v e n n g v a n Deadline,
d e thrillerreeks van d e Nederlandse journalist R u u d
G r o e n s p e e l t r o n d h e t illegaal s t o r t e n v a n c h e m i s c h afval ( N e d 2 - A v r o ) — En o p Z D F k o m t h e t t w e e d e d e e l
v a n d e h o r r o r f i l m Frankenstein
the true
story

8 3 0 Schooltelevisie
1610
Nieuws - 2000 Nieuws — 2015
Und raus bist du (tv-f ilm) — 22 00
Nu, man lebt (dokJ

ZDF
1615 Tnckbonbons
Kinderprogramma Calimero wil vliegen —
2015 ZDF M A G A Z I N 2100
Heute-Journal - 21 20 Vegas (f J
- 2205 Sieh mal an - 2210 «Jesus befreit» — 22 40 Aus der fremde (teater) — 0 0 5 Nieuws

D 3
2000 Nieuws - 2015 Gesprekken en ontmoetingen — 2145
Auslandsreporter
— 2215 Lebenserwartung (SF-film) — 2335
Nieuws

LUX.
1945 Magazine over dieren —
1955 RTL-flash - 2000 Hit-parade — 21 00 Le flic se rebiffe (gangsterfilm)

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws - 2030 Les chevaux du soleil (f J — 21 35 Boekenmagazine — 22 35 Rêves d'Amenque ( d o k )

1805Agenda(kindennfo) - 1835
Epidemie (thnllerfj — 1900 Sporttnbune — 1945 Nieuws - 2010
Dagboek van een herdershond (f J
— 21 15 Panorama — 2205 Dallas
( f ) - 2250 Nieuws

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws — 2035 Collaro
show (vanete) — 2140 August
Sander en Diane Arbus (sociale
dokJ — 2210 Samson Frangois
(dokJ - 2335 Nieuws

F3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Le grand blond avec une
chaussure noire (film) — 2155
Nieuws

BRT 1
1400 Schooltelevisie
1800
Paulus de boskabouter (stnp) —

PROGRAMMA'S
DIREKT
TE K I E Z E N

2010 Premiere - 21 00 De kollega s (f J - 21 45 De «stille» komt terug (film)

NED 1
1855 Nieuws - 1859 De K R O
komt langs in_ Mijdrecht (vanete)
— 1950 D e BB-show 0<wis)
2055 De opvoeding van doofblinde kinderen (dokJ 2135
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag (info) - 2210 Denk-beeld
(religieus programma) — 2305
Nieuws

bezit (gotiek) — 1945 Nieuws —
2015 De nacht zonder getuige (politiefilm) - 21 50 Curnculum (Walter Debrock) — 2240 Nieuws

BRT 2
2015 Rubens schilder en dipkv
maat (f J — 21 10 Een klein land m
een wereldoorlog de bezetting
( d o k ) - 2205 K R T C kruispunt

NED 2

NED 1

1855 Nieuws - 1859 Pinokkio
(strip) — 1925 J J D e B o m v h de
kindervnend — 20(X) Nieuws —
2027 Hoe bestaat het (satire) —
2045 Merijntje Gijzen (fJ - 21 35
Ombudsman (info) - 2205 De
onvoorstelbare wereld van Roald
Dahl (vertelling) - 2230 Achter
het nieuws (info) — 23 25 Nieuws

1855 Nieuws - 1 9 5 9 N C R V s t e denspel — 2020 Lucy en M r
Mooney (f J — 20 50 U zij de glone
(religieuze liederen)
— 21 37
Nieuws — 21 55 Praten met de minister-president — 2205 Ander
nieuws (Info) — 22 45 Hermnenngen aan Amsterdam (Jan de Hartog vertelü — 2255 De beslagen
spiegel (dokJ — 2350 Nieuwa

RTB 1
19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1925 Giftige produkten
(info) - 1930 Nieuws - 1955
Verwarmen met hout (info) —
2015 L Homme de la loi (western)
— 21 50 Le carrousel aux images
(nieuwe films) — 2250 Nieuws

RTB 2
18 30 Les amours de la belle epoque ( f ) — 21 15 Document

ARD
2000 Nieuws - 2015 Die Femseh-Diskussion — 21 00 Cafe in
Takt (show) - 21 45 Fast Wia in
richtigen Leben (humonstisch programma) — 2230 Tagesthemen
(reportage) — 2300 Pilobolus
Dance Theatre — 0000 Nieuws

ZDF
1900 Nieuws — 1930 So wird's
me wieder sein (gala-avond vol
nostalgie uit de vijftiger en zestiger
jaren) — 21 00 Heute-joumal —
21 20 Die bonner Runde - 2220
Jungfrauen zum ersten zum zweiten Mai (dokJ — 0005 Nieuws

D 3
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws - 2015 Die Banditen von Orgosolo (maatschappijkntische film) — 21 50 Sene over
jaartnersknsis.

LUX.
1945 Magazine over dieren —
19 55 RTL-flash - 20 00 Les tétes
brülees (f J — 21 00 Terrain vague
(film)

F1
2000 Nieuws - 2030 Les chevaux du soleil (f J — 21 25 L'evenement (aktualiteitenmagazine) —
2225 Les ambassadeurs van Holbein (ontleding van een kunstwerk) — 2310 Nieuws

1830 Nieuws - 1850 Des chiffres et des lettres (spel) — 1920
Gewestelijke aktualiteiten — 2000
Nieuws — 2035 Le grand echiquier — 2315 Nieuws

F3
20 00 Les jeux de 20 heures (sp>el)
— 20 30 La menace (politiefilm) —
2220 Nieuws

Vrijdag

Donderdag
!23 OKTOBER

kleuren-tv

BRT 2

A2

A2

PRECISIA

24 OKTOBER
BRT 1
1400 Schooltelevisie
1800
Oum de witte dolfijn (stnp) —
1805 Klem klem kleutertje —
1830 Peuters en kleuters (open
school) — 19 00 Openbaar kunst

NED 2
1900 Doctor Snuggles (stnp) —
1905 A V R O s toppop 2000
Nieuws — 2027 De sterkste man
van Europa (krachtfjatserskompetitie) — 21 40 Deadline (tnllerfj —
2230 A V R O aktueel en informatief — 2310 Toestand in de wereW
(kommentaar) — 2315 4 x vert j c h t (biispelen) — 0 0 5 Nieuws

RTB 1
1900 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1955 A
suivre Onfo) — 21 15 Let it be (musical) — 2235 Nieuws

RTB 2
18 30 Les amours de la belle epoque ( f ) — 1955 La traque (fJ —
2050 Sportmagazine

ARD
20 00 Nieuws - 2015 Peter Ibbetson Oiefdesromance) — 2140
Zwartwerken ( d o k ) - 2230 Tagesthemen - 2 3 0 0 T a t o r t ( f J —
0 4 5 Nieuws

ZDF
1900 Nieuws — 1930 Auslandsjournal - 2015 Der Alte (fJ
21 15 Wiedersehn macht Freude
(fragmenten uit films) — 2 2 0 0
Heute-journal - 2220 Kultureel
mage^ne — 22 50 Sport am Freitag — 2320 Frankenstein wie er
wirklich war (film) — O 55 Nieuws

D 3
2000 Nieuws — 2015 Kafeesatz
Oder Ckxnputer' (dokJ - 21 00
Reporter - 21 30 Gott und die
W e l t — 22 00 Einladung zur Jagd
(tv-film) - 22 55 Portret van F e n ^
Radax — 2355 Nieuws

LUX.
1945 Magazine over dieren —
1955 RTL-flash - 2000 Marcus
Welby (f J - 21 00 Le 5eme Commando (oorlogsfilm)

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws - 2030 Orange est
vert (dok over een luchtmachtbasis) — 21 40 La femme sans ombre (opera van Strauss)

A2
2000 Nieuws - 2035 Papa Poule
(fJ — 21 35 Apostrophes (boekenmagazine — 2 2 5 Nieuws. —
23 00 Les doigts dans la téte (komische film)

F3
20 30 Le nouveau vendredi (reportage) - 21 30 La jeune fille et le
soldat (ballet en muziek) - 2225
Nieuws
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Kritisch bekeken
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Bedenkingen
bij een
merl<waardige

*&y

tentoonstelling
7s*.
Nog tot 14 december
1980 loopt in het Museum voor Schone Kunsten, Citadelpark te Gent,
In samenwerking met de
ASLK, een tentoonstelling Het Belgische landschap van 1830 tot 1914en dit in het kader van
150 jaar België.
Kunnen wij bezwaarlijk
de verjaardag van deze
verlepte oude tante bejubelen, dan hebben wij wel
degelijk redenen om ons
te verheugen over haar
landschapspark, bezongen door haar Vlaamse
en Waalse schilder-«kün-

In een prachtig verzorgde en lijvige kataioog wordt — in woord en
beeld — op zeer samenvattende
en heldere wijze de historische
ontwikkeling gesitueerd en ingedeeld in de passende «-ismen» en
«scholen». Het ligt niet in onze bedoeling deze voortreffelijke kataloog-samenvatting nog eens over
te doen, maar wel er enkele persoonlijke reflekties aan toe te voegen.
Misschien is de belangrijkste reflektie deze: hoe heb ik deze tentoonstelling beleefd en ervaren,
vanaf het eerste vitale kontakt?
Vóór dat ik mijn spontane belevenis ging toetsen en konfronteren
met de katalooginleiding en de kultuur-histone?
Mijn antwoord: een brok (h)eerlijke ras-echte schilderkunst. Even
verrassend als de natuur die geschilderd werd.
Grotendeels dacht ik niet aan de
«ismen» en de «invloeden», maar
alleen aan tijdloze ongekompliceerde schilderkunst. Zien en genieten! Zonder meer! Wanneer ik
nadien de inleiding las in de kataioog, keek ik andermaal verbaasd
op hoe de kultuur-historicus er alsmaar opnieuw in slaagt zoveel
soorten van «-ismen» en «invloeden» (korrekt overigens) vast te
stellen. Bij deze dubbele ervaring
(de eerste spontane belevenis, en
nadien de rondgang met de katalooginleiding ter hand) kan men
zich de vraag stellen wie in feite
beslissend ingewerkt heeft op
deze schildersgeneratie: de natuur, of de historische kontekst?
Met andere woorden: wordt een
tijdperk gemaakt door enkele uitzonderlijk begaafde individuen, of
worden deze individuen gemaakt
door het uitzonderlijke van een
tijd?
Ik geloof dat precies deze tentoonstelling aantoont dat de enige
faktor die nooit bedriegt te allen tijde de natuur is, het leven!
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dige» zonen van vorige
en begin dezer eeuw.
Deze merkwaardige tentoonstelling
verdient
onze biezondere aanbeveling: ten eerste omdat
deze unieke verzameling
schilderijen van uit de
plastische hoek uitermate verfrissend, verrassend en mooi is om zien;
ten tweede omdat deze
tentoonstelling van uit de
kultuur-historische hoek
ons een vrij volledig
overzicht brengt van een
eeuw (internationaal) —
ver onderschatte — landschapschilderkunst van
bij ons.

Dat het hervonden kontakt met de
natuur (de grootsten hebben altijd
veel meer op deze zuil gesteund,
dan de kultuur-historische) de
Westeuropese schilderkunst opnieuw geboren liet worden is (naar
mijn ervaring) dé kern van deze
tentoonstelling, en de boodschap
die zij doorgeeft aan de jongeren
die ook vandaag (met het penseel
in de hand) op zoek zijn naar zichzelf en naar het mirakel dat schilderkunst heet
Rond 1830 zat West-Europa, dus
ook onze gewesten, nog vast in de
akademische traditie, m.a.w. het
mytologisch-romantische en het
historisch-romantische genre waren schering en inslag. De schilderijen werden uitsluitend binnen de
muren van het atelier ontworpen
en voltooid. Het landschap diende
als sfeerscheppend decor omheen de mytologische of histori-

«>^'«-

'JR-

^*.
.^^.

'

ÏV. j

"

V'

Ons landschap
van 1830 tot 1914
sche voorgrond-figuren. Bij gebrek aan kontakt met de natuur
viel deze landschapschilderkunst
bijna geheel terug op clichématige
oplossingen.

Naar de natuur!
In Engeland en nadien in Frankrijk
trekken enkele schilders met hun
ezel, verf en doek, plots de vrije
natuur in! Weg van het atelier! En
het wonder geschiedt opnieuw!
Van dit wonder dat ook onze gewesten overviel als een historische wind, brengt deze tentoonstelling een stil maar hartverwarmend getuigenis.
Sf//in die zin, dat deze tentoonstelling (op Ensor na) ons geen défilé
brengt van universele genieën,
maar des te meer van de veelal
ver-onderschatte grootheid van

«stille meesters» en van stille dingen.
Hartversterkend omdat deze
meesters (zij die net niet de universele vleugelwijdte bezitten)
met de genieën gemeen hebben,
dat zij én hun stiel op uitmuntende
wijze beoefenen én het oog eerlijk

«Zeilboot op de Schelde»
door de Gentenaar Theo
Van Rijsselberghe uit 1892,
duidelijk onder invloed van
de pointillisten (boven).
«Het wed in de Leie» uit
1885, olieverf schilderij van
Emile Claus, een van onze
voornaamste vertegenwoordigers van het impressionisme (onder).

en ongekompliceerd open houden
voor de natuur en het leven! En dit
is van het grootste belang.
Deze instelling laat opnieuw toe
dat de kunstenaar met frisse ogen
het letterlijk onuitputtelijke natuurgegeven durft bekijken en schilderen. Deze gelukkige instelling
wordt in de tweede helft van de
XIXde eeuw «mode-trend». Daaruit volgt dat de echt talentrijke
schilder op zijn manier de voor
hem vanzelfsprekende oplossing
vindt van zijn «plastisch probleem». Kort gezegd de natuur
wordt moeder en voedster, de natuur dikteert en roept op (veel
meer dan de historische invloeden) hoe hij gaat schilderen. Schildert hij bij voorbeeld heesters en
braambessen (op de voorgrond
van het landschapgegeven) dan
geeft moeder natuur hem de pap
in de mond om dit «pointillistisch»
te doen (stippeltjes en bolletjes
van en voor blaadjes en bessen).
Schildert hij daarachter lange rietstengels, en daarachter veldindelingen en horizontlijnen, dan grijpt
hij vanzelfsprekend naar eerder lineaire lange penseelstrepen, enz.
Dit volgen van wat de natuur aan
«plastische oplossingen en -wendingen» zelf voorstelt is géén
nieuw fenomeen. Dat hebben de
grootsten altijd gedaan. Hierin zijn
zij precies de mode-trends en de
mode-artiesten altijd te slim af
geweest!
«Naar het Leven», is Breugels lijfspreuk geweest. Een schilderij van
hem bij voorbeeld is één verzameling van allerlei pikturale oplossingen aan de natuur ontleend, van
wat later in «ismen» werd opgedeeld. Zo kunnen héél wat landschappen uit de laatste levensperiode van Rubens perfekt passen
en samenvallen met het beste van
wat precies deze tentoonstelling
biedt!

Kritisch bekeken

Rubens is bovendien, twee eeuwen voordien, de allereerste geweest die het atelier verliet en
voor zijn plezier buiten in het landschap ging schilderen als een XIXde-eeuwerl Op dat ogenblik heeft
Rubens opnieuw aansluiting gezocht en gevonden met het «volle
leven» dat voor hem openbloeit in
het naakte wulpse lichaam van de
blonde Hélène Fourment, én in de
landschapsritmiek van de seizoenengang. Op dat ogenblik heeft
Rubens zijn kunst gered en 'van
alle tijden» gemaakt. Dank zij de inbreng van moeder natuur liggen
op dat ogenblik in Rubens' landschappen de embryo's van romantisme, realisme, impressionisme,
pointillisme en expressionisme zo
voor het rapen!
En met deze reeks «-ismen» beland ik precies bij de kronologische indeling van de katalooghoofdstukken van deze tentoonstelling. Beland ik bij voorbeeld bij
Constable in Engeland die Rubens
de «vader van het moderne landschap» noemt. Het is boeiend te
konstateren dat ras-echte schilderkunst de historische indelingen
aan haar zolen lapt. En altijd modern blijkt te zijn! Precies over dit
soort «moderne» landschap van
bij ons, gaat deze tentoonstelling
en brengt de kataloog ons een logisch en kronologisch geordend
historisch beeld. Zowat zestig
schilders hangen er met meerdere
doeken aan de museumwand.
De belangrijkste zijn Boulanger,
Brusselmans, Claus, Courtens, De
Braekeleer, De Cock, de Saedeleer. De Smet, Ensor, EvenefXJel,
Fourmois, Khnopff, Laermans, Lamorinière.
Meunier,
Permeke,
Rops, Smits, Spilliaert, Stevens,
Stobbaerts, Tytgat, Van Den Berghe, Verwee, Vogels, Wouters.
De inrichters en de ASLK als
sponsor dienen echt gefeliciteerd
voor deze merkwaardige en
prachtig-verzorgde
tentoonstelling. In deze «plastisch meer dan
verwarde tijd» komt zij overigens
net op haar tijd!
Eén vraag en één vlek op het grote geheel: de tentoonstelling eindigt met de periode van 1900 tot
1914, namelijk de eerste vloedgolf
van Vlaams expressionisme. De
meest vitale landschapschilder en
wellicht de grootste vernieuwer uit
die periode, Albert Servaes, is helemaal niet aanwezig, bestaat ook
niet voor de katalooginleiding...
Waarom? Bewust genegeerd?
Zou het echt kunnen dat onze verlapte 150-jarige oude tante dan
toch zo miezerig en wraakzuchtig
blijft voor één harer zonen, die tijdens zijn leven, benevens opvallende pikturale talenten, ook «al te
opvallende» Vlaamse reflekties
bezat?
(hvdp)
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Nu zaterdag te Brussel

150 jaar
Vlaamse beweging
artistiek gevierd

De Craene is er weer
De man die het prachtige «Rozanne» en «Boudewijn de eerstestraat» op zijn naam heeft is na
een tijdje onderduiken terug.
Hoewel zijn jongste elpee het vrij
goed deed twee jaar terug, is het
vermoedelijk
het vrij
dure
projekt om met zijn Keulse begeleiders nog enkel grote zalen aan
te doen dat Wim De Craene
voortijdig na een paar toernees
heeft doen halt houden. Hij heeft
deze tijd van stilzwijgen goed benut om rond te kijken nu het muziekgebeuren in de laatste jaren
sterke wijzigingen onderging.
Wat er van kleinkunst overblijft
heeft duidelijk ook moeten opteren voor ofwel volksmuziek,
Frans geïnspireerd chanson (zoals Verminnen) of zit meer de
rocktoer op (zoals Van het Groenewoud). Wim De Craene heeft
een nieuwe singel uit en koos
overduidelijk voor de roek-richting. Met het A-kantje «St-Tropez» mikt De Craene op de jeugd
die de luisterkroegen heeft verwisseld voor het zich uitleven op
swingende dansklanken. Dat ook
in deze omgeving goeie muziek
wordt gebracht, is al bewezen
met groepen als Rick Tubbax, de
Taxis en de Kreuners. Het begin
van de tachtiger jaren betekenen
voor W i m De Craene dus ook
een hele vernieuwing. Maar het
blijft niet bij een singeltje, W i m
heeft voor begin november een
nieuwe elpee klaar (bij zijn nieuwe label, Ineico). De plaat zal
«Perte totale» heten. Hopelijk het
tegengestelde van wat de naam
bedoelt!

Van voornoemde Kreuners verschijnt na hun suksesvolle «Nummer één» eind oktober een tweede single. Die stellen ze voor in
zaal Lux te Herenthout op 1 november, samen in een programma
met Rick Tubbax. Inmiddels vertelt
hun drukke agenda ons dat ze
morgen vrijdag (17 o k t ) in de Iris
zijn te Ramsel en zaterdag in het
'Het Landschap in de Belgische Kunst K O C De Bres te Halle. Halfweg
1830-1914-, Museum voor Schone Kunsten. Citadelpark Ie Gent Dagelijks toegan- november zijn er drie data In onderhandeling in Nederiand, met
kelijk, lot 14 december 1980, ook op zon- en
feestdagen, van 9 lot 12 u. 30 en van 13 u. 30
onder meer Amsterdam en Rottot 17 u. Gratis toegang. Uitgebreide kataterdam. Zaterdag is er in Vorstloog: 300 fr.
Nationaal het langverwachte koncert met metal-music Weather Rep o r t en zondagavond (20 uJ zijn
de Photos in zaal De Toekomst te
Herenthout (Molenstraat). Dinsdag (21 o k t ) zijn de Crusaders in
zaal Q van de Brusselse universiteit.

„Nederlandse
letterkunde
in vogelvlucht"

Op zondag 19 oktober e.k. spreekt om
15 uur de heer Andries Bogaert, letterkundige en voorzitter van de Vereniging voor Vlaams-Nationale Auteurs, in
de kelderverdieping van de basiliek
van Koekelberg.
Onderwerp: «De Nederlandse letterkunde in vogelvlucht". Aangepaste
deklamatie.
Organizatie: de Vlaamse Klub van
de Basiliek (Juul Bessemestraat 105,
1080 Brussel).

In een nieuw programma dat «Paul
Special» heet Is Paul Van Vliet terug in Vlaanderen, en in deze gelegenheidsshow zijn een groot aantal suksesnummers uit vorige
shows opgenomen. Een «grootste
hits» dus, die vandaag donderdag,
morgen en ook zaterdag te Hasselt loopt in het Kultureel Centrum,
volgende donderdag in Dilbeek zit
en dan twee dagen te Antwerpen
tijdens het weekeinde. Met Gent

(27 o k t ) , Leuven (29 en 30) en
Kortrijk (31 okt.) wordt de rondreis én ook de maand afgerond.
Tot en met 26 oktober loopt in de
Koninklijke Opera te Gent de
Amerikaanse musical «West side
story», telkens van dinsdag tot en
met vrijdag, met 15 voorstellingen
Plaatsbespreking tijdens de kantooruren (091-25.24.25).
En de «Leo Klub Diest» heeft voor
de som van 350 frank een langspeler op de markt die «Sprookjes
van Grimm en Andersen» heet de
opbrengst gaat naar de opnchting
van een tehuis voor minder-validen. De plaat is te bekomen door
storting op volgende rekening
001-0482247-39 op naam van de
klub met vermelding «Sprookjesplaat». De stemmen en sfeer werden waargemaakt door leden van
de klub en akteurs van plaatselijke
toneelgezelschappen Uylensplegel en KVT, muziek gebracht door
de «Dixie dicks» en opgenomen
door John Goeyvaerts en Sus
Exelmans in J & S-studio.
Sergius

Het
herdenkingskomitee
«150 Jaar Vlaamse Beweging» organizeert samen met
de BRT op zaterdag 18 oktober, van 16 tot 18 u, in het
Kongressengebouw,
Koudenberg, te Brussel, een artistieke namiddag, met voordracht vokale en instrumentale muziek, ter herdenking
van
honderdvijftig
jaar
Vlaamse Beweging.
Deuren gesloten om 15 u. 45.
Inkom gratis.

Programma:
— Intrada voor kopers door
het koperkwintet Theo Mertens (Renter van der Velden)
— Toespraak door Jozef van
Overstraeten, voorzitter van
het Herdenkingskomitee 150
Jaar Vlaamse Beweging.
— «Mijn
Moederspraak»
door Lucienne van Deyck,
mezzosopraan, Gyde Knebusch, harp en het Strijkkwartet Rudolf Werthen (Peter Benoit).
— Dne Gezelle-liederen: -'k
En hoore u nog niet», «O
Lied», «'k Hore tuitende hoornen» door Lucienne van
Deyck en Frans Truyts, piano.

— Voordracht door Tine
Ruysschaert van gedichten
van Karel van de Woestijne,
André Demedts, Marcel Cocle, Albrecht Rodenbach en
Anton van Wilderode.
— Concertino voor piano en
kamerorkest Gabnel Verschraegen door Louis Pas,
piano; de Solisten van Vlaanderen. Dingent: Rudolf Werthen.
— Groeninghe (Jef van Hoof
— tekst: Guido Gezelle): massazang.
— Sinfonia nr 8 van Pieter
van Meldere, door de Solisten van Vlaanderen. Dingent.
Rudolf Werthen.
— Voordracht door Jef Demedts van gedichten van Anton van Wilderode, Renè de
Clercq en André Demedts.
— Humoristische Suite op
oud-Vleiamse
volksliederen
van Marinus de Jong door
het koperkwintet Theo Mortens.
— De Vlaamse Leeuw, massazang, met het ensemble
Theo Mertens en de Solisten
van Vlaanderen. Dirigent: Rudolf Werthen.
Toegang gratis.

Nieuw werk van Harold Van de Perre
'Wie tekent als deze Van de
Perre, kan niet liegen, niet bedriegen, zonder in chromokunst
te

vervallen, met andere
woorden
plat op zijn bek te vallen', dat
schrijft Johan De Roey In «Knack-

van 8 oktober II. naar aanleiding
van de jongste tentoonstelling met
tekeningen en akwarellen van Harold Van de Perre. Deze Oostvlaamse kunstenaar (geboren te
Okegem en te Dendermonde
woonachtig) verbaasde reeds met
zijn reeks sterke en intieme tekeningen waarin geboorte, leven en
dood de steeds weerkerende temata zijn. De akwarellen van Van
de Perre zijn meesterwerken die
je doen zwijgen voor dit geweld
van kleuren en wijdse landschappen.
De kunstenaar Is ook bedrijvig als
glazenier, zo voltooide hij onlangs
een reeks glasramen in de kerk
van St-Martens-Latem. In het
reeds eerder geciteerde artikel
van Johan De Roey beklaagt Van
de Perre er zich over dat de kunstkritiek (en dan vooral over plastische kunsten) zeer dikwijls in handen van literatoren zit en bijna
nooit van schilders. Voor ons
weekblad bezocht de schilder onlangs de merkwaardige tentoonstelling te Gent over het Landschap in de Belgische kunst 18301914. U kunt zijn kritische bemerkingen op deze kunstjiagina's lezen.
De tentoonstelling met tekeningen
en akwarellen van Harold Van de
Perre is nog tot en met zondag 19
oktober te zien In kunstgalerij
Amaryllis, Gentse Steenweg 1108
te 1080 Brussel. Open van
14 u. 30 tot 19 u. Zondag van 11
tot 13 u., dag waarop de kunstenaar aanwezig Is. Een bezoek Is
ten zeerste aanbevolen!
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Heren onder elkaar
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Bernard Verheecke zal, nu de
K B V B zijn overgang naar R W D M
definitief weigerde, de rest van het
seizoen voor het Zwitserse Servette Geneve spelen. Daarmee
wordt nog geen punt gezet achter
een van de voor de voetbalbond
onverkwikkelijkste affaires sinds
jaren. Getuige daarvan een artikel
in het klubblad van de getroffen
vereniging, RWDM. In een ware
scheld- en smijtpartij wordt de vuile was van de bond te drogen gehangen. Het klinkt onwaarschijnlijk
wat de «heren» elkaar hebben te
zeggen. Daarom mogen wij u een
uittreksel met onthouden.
'Met een lawine aan woorden verzette hij (d.i. bondsvoorzitter Wouters) zich tegen de meest gezonde en sportieve oplossing, omdat
hij Molenbeeks
voorzitter
niet
luchten kan en zich wilde revancheren. Begrijpt men nu waarom
wij Bernard Verheecke zijn 'onschuldige gegijzeldenoemen ?
Mijnheer Wouters speelde vanzelfsprekend op gevatte wijze de
held van het
reglementenrespekt
Wij noemen dat een perfide vorm
van machtswellust,
een modelvoorbeeld van anti-sportiviteit
» Mijnheer de voorzitter, uw houding in de zaak-Verheecke
was
schokkend. Op vrijdag 26 september 1980 zijt gij in uw rol van
Openbaar Ministerie uw boekje te
buiten gegaan. Gij noemde de be-
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stuursleden van RWDM sjacheraars die zich tot korruptie hadden
verlaagd. Waar bleef uw onpartijdigheid van
federatievoorzitter?
Dat IS een wrange
vaststelling
voor ons Uw smoezerijen vermelden, meer dan U denkt, de eenheidsgedachte in 'UW bond. Gij
hebt nagelaten als voorzitter het
gebaar te stellen dat de draagbaken moest zijn van respekt voor
uw leden
» De affaire-Verheecke
heeft de
echte dimensies in de
Voetbalbond blootgelegd.
Molenbeek
heeft voor U, mijnheer de voorzitter, moeten buigen. Doch dat wil
met zeggen dat wij zijn gebarsten.
Alleen voor Bernard Verheecke is
er in deze zaak geen alternatief
Hij is het slachtoffer Een ogenblik
dachten wij toch dat gij een beetje
schaamtegevoel hebt, toen gij op
vrijdag overdadig whisky begon te
drinken. Op kosten van onze
bondskas, natuurlijk; ons leek het
of gij daar toch wat schaamte wilde wegzuipen.'
Het «stuk» werd getekend 'Het
RWDM-bestuur:
Een klubbestuur
dat toch een afgevaardigde telt in
de schoot van het.. uitvoerend komitee. Wij onthouden ons van
kommentaar. Maar het zal wel iedereen duidelijk zijn dat het om
meer ging dan om een... ontbrekende handtekening of stempel.
Arme voetbalbond.

Geen
Europees kampioen

j^f*

Thierry Boutsen slaagde er te Zolder niet in Europees kampioen formule 3 te worden. Hij moest de titel laten aan de Italiaan Michele Al-

boreto. Een fikse tegenvaller voor
Boutsen die wordt aangezien als
de beste Belgische piloot sinds
Jacky Ickx. ^^^ gg^ kampioenstitel hoopte Boutsen aan een formule-1 -wagen te geraken. Zover is
het dus (nog) niet gekomen, goutsen blijft evenwel hopen. Opkomende rijders moeten inderdaad
over veel moed, ijver en nog
meer... geld beschikken. Qm in de
formule 3 te kunnen aanzetten,
zocht Boutersen naar (meerdere)
sponsors die hem een totaalbedrag van om en bij de zes miljoen
wilden waarborgen. Het a^jtorijden
is inderdaad niet voor iedereen
weggelegd.

De onbestaande identiteit

Niet 's lands beste
André Vromans is te Oud-Turnhout de nieuwe Belgische kampioen motorcross in de halfliterkiasse geworden. In de ultieme races van de nationale titelstrijd versloeg de met zandomlopen vertrouwde Vromans tot tweemaal
toe de regerende... wereldkampioen André Malherbe. Een nieuw
bewijs van de huidige kracht van
de Belgische motorcross. Vromans was ooit de beschermeling
van Roger De Coster. Hij beschikt
over ongewoon veel aanleg en
durf. Hij geniet echter evenzeer de
reputatie een onverschrokken...
brokkenrijder
te zijn. Daarin
schijnt nu gelukkig beterschap op
te treden. Zodat mag verondersteld worden dat hij in de toekomst ook een gooi zal doen naar
de... wereldtitel.

Tussen twee «seances» van het
Europees klubvoetbal In trad de
nationale voetbalploeg opnieuw
In aktie. Vorige week werd het
Duitse Eintracht Frankfurt in de
Heizel met 4—2 ingepakt door
de Rode Duivels.
Het betrof hier het eerste optreden van het vertegenwoordigend
elftal na de triomfantelijke campagne in Italië, waar België toch
Europees vice-kampioen werd.
De verwachtingen waren dan
ook bijzonder hoog gespannen.
Men was benieuwd naar de reaktie van het publiek, dat toch niet
zonder entoesiasme had gereageerd op de in Italië afgelverde
verrichtingen. Om het wiskundig
uit te drukken: men verwachtte
ruim tienduizend kijkers voor
deze oefenmatch. Er kwamen helaas nog geen drieduizend betalende toeschouwers opdagen.
De bondsleiders gingen er zowaar (en dat was toch begrijpelijk) plat bij liggen.
De tanende belangstelling voor
de nationale ploeg is niet nieuw.
De vriendschappelijke wedstrijden trekken geen, de matchen
met inzet weinig publiek. Naar de
oorzaken van dit verschijnsel
werd al vaak gezocht Aanvankelijk meende men dat de Rode
Duivels hun vaste pleisterplaats
(sinds vele, vele jaren de Heizel)
moesten verlaten. In de geborgenheid van knusse klubstations
(Brugge, Standard en Anderlecht) zou de geestdrift opnieuw
hoog oplaaien. Dit was slechts
ten dele (tijdens de kwalifikatie-

wedstrijden voor het wereldkampioenschap in Mexico) waar. De
jongste jaren verzette niemand
nog een been voor de nationale
ploeg. Men zocht nu verklaringen
in de matige prestaties en de
alom toeslaande oververzadiging.
Laatstgenoemde
uitleg
werd weerlegd door het blijvend
sukses van de Europacupmatchen voor klubelftallen.
Noodgedwongen keerde men terug naar de inmiddels vernieuwde Heizel. Dat stadion bleef tenminste in alle omstandigheden
gemakkelijk bereikbaar. Maar
voorlopig schijnt het allemaal
niet te helpen. De massa reageert afwijzend.
Na de wedstrijd trok een bondsleider, wiens naam wij op zijn
verzoek verzwijgen, een harde
maar wellicht juiste konklusie:
'We kunnen er niet tussenuit De
Belg identificeert zich niet meer,
indien hij het ooit wel gedaan
heeft, met zijn nationale ploeg.
Belg is een onbestaande identiteit Nooit enig oprecht entoesiasme voor de Rode Duivels. In
Duitsland, Engeland en Frankrijk
en zelfs in het zich op zijn afstandelijkheid beroemde Nederland
wordt de nationale ploeg omzwermd en gesteund door zingende supporterslegioenen. Bij
ons niets daarvan. Hooguit beleefd applaus. En wat vlaggengezwaai en getoeter aan een
luchthaven na een roemrijke
campagne in Italië. Het gaat niet
op te beweren dat enig entoe-

siasme onze voetballiefhebbers
vreemd is. Je moet maar eens
een topmatch bijwonen op Brugge, Standard of Anderlecht Dan
weet je wel beter. Neen. We zullen er moeten leren mee leven.
België—Holland
in november
wordt echt de allerlaatste kans.
Indien er dan geen- dertig, veertig duizend komen, weet ik het
niet meer. Waar ik wel zeker van
ben: organizeer een wedstrijd
Vlaanderen—Wallonië
en
je
moet volk weigeren. Maar misschien wil geen scheidsrechter
zo'n match leiden-'.
Een inderdaad bijzonder harde,
maar logische gevolgtrekking.
Voor de Rode Duivels zelf is het
nog het ergst Want wij hebben
nog nooit voetballers ontmoet
die er niet van dromen voor hun
nationale ploeg te spelen. Alleen
in België wordt die selektie niet
door het publiek gehonoreerd.
Alhoewel het almaar duidelijker
wordt dat de «omstandigheden»
(het weer, het karakter van de
match) erg moeten meezitten om
de grote massa's nog echt te
kunnen beroeren. Vorige zaterdag stonden er ontstellend (om
niet te zeggen angstaanjagend)
weinig toeschouwers rond onze
eersteklasse velden. Lage cijfers
hoeven geen verder betoog:
Kortrijk—Beringen
3000;
RWDM-Lokeren (een topmatch)
6000; Beerschot—Luik
3000;
Cercle
Brugge —Anderlecht
8000; Berchem-Waregem 2400.
Om de braafste schatbewaarders tot wanhoop te brengen.

MIaams Nationaal
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Gisteren is morgen niet
Anders dan gisteren
Een Europees journalist bezoekt een
farmer in de Far-West De Amerikaan
gaat er trots op, af te stammen van de
eerste squatters die zich in het gebied
gevestigd hebben. Hij heeft een klein
museum ingericht met de herinneringen uit het kampement w^aar zijn
betovergrootvader in geboren viierd:
tenten, gebruiksvoorwerpen, lasso's,
jachtgerief en jachttrofeeën, buksen,
oud landbouwgerief en op de Indianen
door het van God uitverkoren volk veroverde speren, bogen en pijlen.
Bijbel vast voegt hij eraan toe: 'Mocht
Vader Abraham teruggekeerd zijn in
het laamp van mijn
betovergrootvader,
dan zou hij er zich perfekt in thuis gevoeld hebbende vuurwapens daargelaten. Mocht mijn
tjetovergrootvader
echter in mijn farm terugkeren, dan
zou hij zich op een andere planeet wanen: mechanische
landlx>uwvoertuigen en elektrische verlichting, automatische huishoudapparaten,
schrijfmachines, radio en tv... De jongste honderd vijftig jaar zijn er in de wereld
meer veranderingen gekomen dan in
de vorige duizenden jaren.'
Dit verhaaltje om de gekende slogan
van «de snel veranderende maatschappij» te illustreren.
Met wat science-fiction naar het verleden toe zou men ons, mensen van
1980, kunnen herinneren aan de materiële transformatie die zich de jongste
tijd voltrok en... aan het voltrekken is,
bv. de automatizering die de menselij-

In het gelaat van de toekomst

ZO ZIET
DE VU
ke arbeid wijzigt de computers, de moderne verplaatsingen die ons voor zaken of vakantie snel heen en weer
voeren, de tv per Telstar, die ons visueel betrekt bij oorlog, opstand en honger in verre landen, enz.
De tropische en ekwatoriale landen
waren vroeger «koloniën» die verondersteld werden door minderwaardige
volken bewoond te zijn. Dank zij de
moderne technotogie kunnen deze volken zich thans verzetten tegen het lot
van hun klimaat Zij melden zich aan als
volwaardige deelgenoten in 's werelds
macht en welvaart.
Een inventaris opmaken van wat er de
jongste tijd veranderd is, kunnen wij
hier niet Het werd en wordt anders
dan in de tijd van de «weiden als wiegende zeeën», waar wij misschien met
weemoed, in elk geval met piëteit aan
terugdenken.

De gevolgen van de «veranderingen»
in onze nieuwe tijden ondervinden wij
lijfelijk; niet alleen meer komfort maar
ook milieuvervuiling, werkloosheid,
staatsfailliet mutaties in onze intimiteit
Sommigen ondergaan ze met moedeloze gelatenheid (in de politiek, de zwijgende meerderheid), anderen zetten
er zich tegen af in contestatie en op>standigheid.
Op haar terrein moet een politieke partij als de Volksunie, die beweert de
jeugd aan te spreken, uit dit alles de
konsekwenties trekken. Zij moet weten dat haar basis en haar kiezers het
vaak- oneens zijn. Zij moet dus gespreks- en luistertjereidheid bevorderen. Zij weet dat nu meer dan vroeger,
van het politiek beleid een antwoord
verwacht wordt op vragen die gisteren
nog niet aktueel waren.
Vrij van de drukking van t>elangengroepen moet de Volksunie durven
non-conformistisch op te treden en dit
verantwoorden door aktieve informatie aan de zwijgende meerderheid. Bij
dit alles moet de Volksunie de problemen en de mogelijke oplossingen toetsen aan haar volksnationale ideologie.
Dit alles betekent dat de V U een vernieuwingspartij is die haar werking
voortdurend durft in vraag te stellen en
niet aarzelt morgen wijzer te zijn dan
gisteren», want 'gisteren is morgen
niet'.
M. VAN HAEGENDOREN

Pecq-Armentières, nooit!"
trekt de straat op

«WIJ»-abonnementenslag 1980
Z o n d a g II. b e l e e f d e d e V U een w a r e h o o g d a q . T w e e d u i z e n d
e n t o e s l a s t e k a d e r l e d e n b e a n t w o o r d d e n de o p r o e p o m te
B r u s s e l d e V U - t o p bij m o n d e van Frans V a n d e r Eist, H u g o
Schiltz, W i m J o r i s s e n en V I c Anciaux a a n d a c h t i g te beluisteren.
M e n kon d e b e r e i d h e i d v a n d e a a n w e z i g e n o m zich in dit najaar van 1980 v o o r d e V o l k s u n i e in te z e t t e n zo a a n v o e l e n .
H e t e n t o e s i a s m e vonkte.
D e m e n s e n in d e o n d e r s t a a n d e T O P 5 0 h e b b e n a l v a s t de
d a a d bij het w o o r d g e v o e g d !

Er is een uitweg!
1. Erik V a n d e w a l l e , I z e g e m

228

2. Jan Caudron, Aalst

204

3. Maurits Passchijn, M e i s e

120

4. Frans Kuijpers, Schilde

108

5. Jef Vinex, Erps-Kvk^erps

84

6. Robert Nickmans, Herk-de-Stad

72

Renaat Vanstallen, Hoeilaart

72

8. V U - B o r g e r h o u t

66

9. Roos Lernout, G e l u w e
Lieve Favoreel, L a u w e

60
60

V U Antwerpen-Stad

60

12.

Paul Cresens, Schaffen

48

13.

Marcel Verschelden, H a m m e
Johan Beke, M a r i a k e r k e
Jozef Allaert Kortrijk
V U Afd.-Peer
V U Afd.-Bree
Rik Haelterman, Denderv»/indeke
A n n y Lenaerts, Wilrijk
V e e r i e Thijssens, Ekeren
Erwin V a n Driessche, St-Kruis-Brugge
VU-Brugsepoort, G e n t
Martin C o v e n t Melle
VU-Gentbrugge
Osw/ald V a n O o t e g h e m , G e n t
Jan Roux, G e n k
Willy D e s a e y e r e , Hasselt
Luk V a n h o r e n b e e k , Bierfc>eek
."
Jos Trappeniers, Huldenberg
M a r e Vanrijckeghem, M o o r s l e d e

36
36
36
36
36
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

II

Op dinsdag 7 oktober jl. was er een
algemene vergadering belegd door
het Wervikse aktlekomitee «Pecq-Armentiéres, nooit». Volgende parlementairen waren tegenwoordig: t i chel Capoen (VU), Pol Breyne (CVP)
en Bert Deconinck (SP). Voor de P W
was gemeenteraadslid en tevens
landbouwer Pol Vandenberghe aanwezig. Na het goed en kordaat openingswoord door Kultuurraadvoorzitter Bernard Delvoye, nam CVP-schepen van landbouw Ghislain Petit het
woord. Hij wist te vertellen dat hijzelf
met de burgemeester naar Brussel
was geweest om minister Rika De
Backer te overtuigen van haar enorme flater en dat ze de Indruk hadden
dat «ze» te Brussel nog niet goed beseffen wat de aanleg van deze
spookweg voor Vlaanderen betekent
Van de konkrete regeringsplannen
wist hij niet veel te vertellen.
Veel konkreter was de h. Henri Masquelin namens de landbouwgilden.
Die waren ook naar Brussel getogen
en daar hadden ze wél een en ander
vernomen. Eerst zou gezorgd worden
voor de ontsluiting van Menen. Dat is
noodzakelijk, maar, zo benadrukte hij

— zéér terecht overigens — dit is
een alleenstaand feit en heeft helemaal niets met Pecq-Armentières te
maken. In 1985 zou men dan nagaan
of na de ontsluiting van Menen de
problemen zodanig zouden opgelost
zijn zodat ze geen nieuwe autoweg
moet aangelegd worden.

Zaterdag
25 oktober
te Rekkem
VU-senator Capoen waarschuwde
ten stelligste voor de vermenging
van beide problemen en verklaarde
dat alle aktie uitsluitend gericht diende te worden op «Pecq-Armentiéres
nooit!».

Betoging
De h. Masquelin wist ook te vertellen
dat de Menense landbouwgilden een
betoging inrichten op zaterdag 25 ok-

tober. Die betoging gaat door met
medewerking van Vlaamse kuituuren strijdverenigingen en tevens
wordtde
verschillende
politieke
strekkingen ook gevraagd mee te
w.erken. Bij de V U is er vanzelfsprekend veel entoesiasme. Wij nodigen
dan nogmaals iedereen uit aan deze
betoging deel te nemen. Als we zeggen iedereen betekent dit gans
Vlaanderen! We moeten de paar
Franstalige Komense heethoofden
duidelijk stellen dat ze hCm miljarden
en grond mogen verkwisten, maar dat
Vlaanderen hen daarbij niet ter wille
kan zijn. Wervik en Menen zijn
Vlaams en zijn goed van zins dat te
blijven!
Tot besluit onze dank aan VU-schepen Vandenbuicke uit Menen (Lauwe) voor zijn technische inlichtingen.
Wij zitten nog echter met een zeer
belangrijke vraag: was de burgervader van Wervik ziek? Was er vinkenzetting of een receptie?
Trajekt van de betoging: Rekkem,
Menen en ontbinding te Wervik, je
weet wel, niet ver van Komen. Gemakkelijkst te bereiken via de E3-uitrtt «Menen».

18.

3 1 . VU-Groot Damme
C^ilia Vander Spurt, St-Agatha-Berchem
M. Van Holdertjeke, Waarschoot
VU-Ledet3erg
(Sent-Centrum (GenO
VU-Londerzeel
VU-Kuume
VU-Wevelgem
Alfred Stevens, Duffel
Willy Serpieters, Oostende
,
Jozef Nagels, Oostende
Georges Raes, Ledegem
VU-Kieldrecht
VU-Kruibeke
Alfons Dhollander, Stekene
VU-Borgloon
Lucien Beyens, Meerhout
Ludo Helsen, Laakdal

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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20

in de Volksunie

UntseVU
laat anti-Komen-motie stemmen
O p de gemeenteraad van 6 oktober
legde fraktieleider van de V U Joris
Roets een motie ter stemming voor
De CVP-meerderheidsgroep en de
O L V gingen akkoord om deze motie
als laatste punt van de openbare zitting
te bespreken (raadslid Lauwers van
de BSP was afvi/ezig) Eenparig kwam
volgende tekst uit de bus

Het Lintse schepenkollege gaf vervolgens antwoord op enkele vragen die
de V U vonge zitting had gesteld o m
werd goedkeuring gegeven aan het
VU-voorstel om aan die verenigingen
die over een eigen lokaal beschikken
het gedeelte van onroerende voorheffing dat aan de gemeente toekomt terug te betalen

'De LIntse gemeenteraad heden in zitting bijeen laakt de
regenngshouding
ivm de beslissingen voor Komen De
Lintse gemeenteraad vindt het onaanvaardbaar dat Komen de taalwetgeving met toepast en laakt de hatelijke
uitlatingen van sommige
Franstaligen
tegenover de Vlaamse ouders en hun
kinderen -

Ook heeft het schepenkollege 2 000 fr
gestort voor 150 jaar Vlaamse Beweging en beloofde in de toekomstige
wijk van de Kleine Landeigendom de
straatnamen te benoemen naar Vlaamse voormannen De V U vond dit wel
wat weinig gezien de uitgaven die het
schepenkollege deed voor 150 jaar
België Een vnj vinnig debat ontspon
zich in verband met de vienng van de
oud-stnjders te Lint De V U laakte de
houding van de Lintse C V P die aanwe-

Deze motie werd verstuurd naar eerste minister Martens en de minister
van Binnenlandse Zaken Moureau

Voor verantwoord
ambachtelijk werk
met betaalbare prijzen.

in Franse - W i t t e steen
Sierschouwen
Restauraties
Raam- en deuromlijstingen
Beeldhouwwerken

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn.
Boomsesteenweg 890
2610 Wilrijk
Tel. 031-87.51.07

OOK VOOR
ZELFBOUWERS
(Adv 190)

ZOCK^ÊC]'
D 19-jange jongeman, afgestudeerd moderne talen - humaniora
-Inoties van boekhouding,
zoekt gepaste betrekking in
westrand van Brussel
Voor inlichtingen zich wenden
tot Voor inlichtingen zich wenden tot Volksvertegenwoordiger
dr J Valkeniers tel 0 2 / 5 6 9 1 6 0 4

n Jongt, an (16 jaar) uit Kortenberg zoekt werk in de omgeving van Brussel of Leuven Hij
heeft een diploma van loodgieter,
bednjfsbeheer
Zich wenden tot Vic Anciaux, algemeen sekretanaat tel 022194930

Gemeente
Borgerhout
Vorming van eenwervmgsreserve voor
— politieagent
— verantwoordelijk bediende
kulturele centra (niveau opsteller)
— klerk
(manneli)ke en vrouwelijke)
Inlichtingen Sekretanaat ten gemeentehuize (tel 369900)
Aanvragen aangetekend toezenden £ian het Kollege van Burgemeester en Schepenen, Moorkensplein 1, Borgerhout, vóór 15
november 1980
(Adv. 216)

16 OKTOBER 1980

16 ANTWERPEN: Debat over «De knelpunten van de aktuele politiek» met volksvertegenwoordigers Blanckaert (CVP), Tobback
(SP), Anciaux (VU), Buchmann (PVV)
O m 20 u 30 in zaal Van Rijswijck (Bouwcentrum), Jan van Rijswijcklaan 181-193 (Ingang Vogelzanglaan)
Inrichters Kontaktklub Antwerpen
18 EDEGEM: Jaarlijks VU-dansfeest om 20 u 30 in zaal «Centrum-,
Strijdersstraat Orkest -The Nils- Inkom 100 fr
18 ZWIJNDRECHT-BURCHT- Jubileumviering in het Gildenhuis
Naast een uitgebreid feestmaal is er ook een gevuld programma
Gastspreker Hugo Schiltz Onkosten 350 fr
Inschrijven in het Vlaams Huis of bij één der bestuursleden
18 W O M M E L G E M : Vienng 15 jaar Volksunie Vlaginhuldiging vanaf
13 u 30 tot 18 uur Gastheer algemeen voorzitter Vic Anciaux
18 EDEGEM VU-17de dansfeest
18 BORGERHOUT-Inhuldiging VUJO-sekretariaat, Engelselei 34 O m
15 u feestelijke opening in aanwezigheid van burgemeester D
Stappaerts
18 LIER VU-bal in het «Hof van Aragon», Aragonstraat om 20 u
23 W O M M E L G E M - Afdelingsbestuursverkiezingen in lokaal Den
Klauwaert Gespreide stemmingstijd van 19 tot 22 uur
24 RANST VU-afdelingsbestuursverkiezingen met algemene vergadering - Onderwerp grondbelasting, dekumul en splitsing
25 BORGERHOUT: VUJO-vlaaienslag (te bestellen aan bestuursleden), tijdens inhuldiging van het VUJO-sekretanaat

1000 huisbezoeken in Laakdal

Open 10-18 u.
Ook zaterdag.

DANDUS

zig was De burgemeester antwoordde dat ZIJ als mandatanssen moeten instaan voor de ganse bevolking en dat
hun aanwezigheid in dat kader dient
geplaatst
Voor de aankoop van de voorgronden
voor Molenstraat en omgeving ging de
gemeente
een
lening aan
van
31 000000 over 20 jaar tegen 9,75 %
De parochiale aangenomen biblioteek
werd binnen het kader van het dekreet
betreffend het Nederlandstalige openbare biblioteekwerk
overgenomen
door de gemeente voor 200 000 fr
Ook het personeel werd overgenomen maar zal in hoofdzaak, aldus schepen Van Hoof ten laste van de staat
vallen Tevens werden de opcentiemen , ^ 1 ^ de provinciale belastingen
voor 1981 goedgekeurd Zij bleven ongewijzigd

ANTWERPEN

Q Werk voor 2 onderhoudsmekamekers met ervanng, 2 onderhoudselektriekers met ervanng
In de dnehoek Aalst-Dendermonde-Wetteren
Kontakt
met
OCMW-lid Herman Van den Abbeele, Losweg 11, te Schoonaarde Tel 0 5 2 / 4 2 3 5 4 9

De VU-afdeling Laakdal mag terugblikken op een zeer geslaagd werkjaar
'79-'80 Er werden met minder dan 53
nieuwe leden gemaakt, wat ons totaal
voor heel Laakdal boven de 2 % van
de bevolking brengt
De propaganda draaide ook op volle
toeren niet minder dan 10 pamfletten
huis aan huis in de 4300 bussen van
Laakdal
De afdeling gaat echter met op haar
lauweren rusten ook het nieuwe
werkjaar werd op een daverende manier ingezet ons jaarlijks bal was een
groot sukses, er werden in september
1100 steunkaarten verkocht (door het
afleggen van ongeveer 1000 huisbezoeken), ons reklameboekje bevatte
advertenties van 75 handelaars enz
Ondertussen werd ook reeds een
nieuw en sterk verjongd afdelingsbestuur samengesteld 21 bestuursleden,
waarvan 11 jonger dan 35 jaar, met als
voorzitter
onze
ouderdomsdeken
LOUIS Schepers Verheugend is vooral
het feit dat er zes nieuwe mensen deel
uitmaken van het bestuur Verheu-

gend IS ook de verdubbeling van ons
aantal vrouwen van 2 naar 4 Nog net
met genoeg om aan de statutaire bepalingen te voldoen, maar daar wordt nog
verder aan gewerkt
De zwakke schakel in ons bestuur blijft
nog steeds de deelgemeente Veerie,
waar w e slechts twee bestuursleden
hebben De uitbreiding van ons bestuur in Veerie zal dan ook de eerste

zorg van het nieuwe bestuur zijn Verdere akties voor de onmiddellijke toekomst zijn een Voer-avond met film en
afvaardiging uit de Voer, een debatavond over ekonomisch federalisme
(met Hugo Schiltz') en een verhoogde
aktiviteit in de gemeenteraad (aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen)
W e wensen de nieuwe voorzitter en
zijn pk>eg veel sukses'

VU-Antwerpen (arr.) kritisch over
samenvoeging van Groot-Antwerpen
De arrondissementsraad van de
Volksunie-Antwerpen verzet zich tegen de samenvoeging van Groot-Antwerpen zoals deze zich nu aftekent
De arrondissementsraad van de
Volksunie stelt als essentiële voorwaarden voor een eventuele fusie
1 Een degelijke vooriaereiding onder
kontrole van het ministerie van Binnenlandse Zaken - Vlaamse executieven.

I

2 De invoering bij wet van de kleinschaligheid door het installeren van
deelgemeenteraden met konkrete bevoegdheden, dit alles in het kader van
de federalistische visie van de Volksunie,
3 Een extra toelage van de staat voor
het opvangen van de financiële gevolgen van de fusie-operatie,
4 Een doeltreffende aanpassing van
de werking van de O C M W s .
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Wij in Europa

D TE HUUR modern appartement met 2 slaapkamers, individuele verwarming, gas, tegen station St-Agatha-Berchem te Zellik Inl tel 0 2 / 5 6 9 0 7 9 0
D Tweetalige
apotekersassistente zoekt werk bij een apoteker in het Brusselse
Zich wenden tot J De Berlangeer, tel 4 7 9 4 1 7 6
Cl Jonge vrouw zoekt een voltijdse betrekking als werkvrouw
of keukenhulp in de Brusselse
agglomeratie
Zich wenden tot Vic Anciaux, algemeen
sekretanaat
tel
2194930

N I J L E N - M o d e r n e villa:
d u b b e l e woonk., Inger. keuken, 3 slaapk., Ilgbadk. -Istortbad, 2 W C , dubbele
gar., cv., 2 g e w o n e k e l d e r s ,
tuin r o n d o m , 2 5 km v a n
Antw., 6 km van E3 en E39.
Bez. na a f s p r a a k tel 0 3 1 /
81.87.86.
Rigo
De
Nolf,
Schransstr. 4, Nijlen.

Met Coppieters naar Straatsburg
Voor 25 deelnemers is er een
unieke mogelijkheid een vierdaagse reis te ondernemen naar
Straatsburg, met hienn centraal
het bezoek aan het Europees
Parlement in onder meer een
eendagstocht Ctolmar, Koenigsbourg-Kaysersberg
Wanneer? van 18 tot 21 novenrv
ber 1980

Prijs? Nauwelijks 1 800 frank per
deelnemer (kamer met ontbijt inbegrepen), vertjiijf in hotel Waldorf te Offenburg

Hoe inschrijven! De eerste 25
deelnemers die schriftelijk hun
deelname bevestigen, zijn voorkeurgerechtigd Met de inschnj-

ving wordt enkel rekening gehouden na overschnjving van het
bedrag van 1 800 frank per deelnemer op prk 000-0491449-47
van Maunts (Doppieters, Meesterstraat 161,2770 NieuwkerkenWaas

Verwittig vandaag nog'

Zóhoorfhd
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad
bijzonder nnooi als l<waliteit, vormgeving en
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m2 toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins dank voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuis:
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B
Bijhuis:
Lambermontlaan 456 - 1030 Brussel
Tel. 02/242.27.55 (3 I.)
Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).

m

BULO

uw specialistkantoorinrichter
3.500 m^ toonzalen

KANTOORMEUBELEN N.V.
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15 jaar Wommelgemse
VU en vlaginhuldiging
Als alles verloopt zoals gepland, en de weermaker is met ons dan is Wommelgem op zaterdag 18 oktober een gemeente waar de •Volksunie thuis is» Voorwaarde hiervoor is dat onze leden zelf aktief aanwezig zijn, en dat wi| ook op
de VU-afdelingen van ons arrondissement mogen rekenen Daarom durven wij
beroep doen op ieders solidariteit en aanwezigheid om het wellukken van wat
door onze mensen van organizatie en propaganda werd gepland te verzekeren

PROGRAMMA
13 u 30 Verzameling op het Laar
aan de kerk
1 4 u 0 0 Vertrek optocht kerk Volkaertslei Mana Clarastraat Antverpiastraat Laarstraat, Fort 2-straat Fortbaan Roosekapelstraat Volkaertslei
kerk
14 u 45 Einde optocht en vertrek naar
centrum
15u 15 Verzameling op de Kerkplaats
15 u 30 Vlaginwijding aan de ingang
van de kerk Rodenbachpsalm voor
gedragen door Lieve Van den Bergh
zegening van de vlag door e h Helsen
Besloten door het gezamenlijk zingen
van -De Vlaamse Leeuvi/»
15 u 45 Vertrek optocht door het centrum Kerkplaats Dasstraat, Echelveld
straat Lt K Caluwaertstraat Vnjgezellenstraat Scheersel Schaartwssfraat
St-Damiaanstraat Welkomstraat Molenbeekstraat Eikenlaan Terhagelaan
Kasteelstraat Welkomstraat Kerk
plaats
17 u 00 Sprekbeurt door de afdelingsvoorzitter M L Vaneeste en de algemeen voorzitter Vic Anciaux
18 u 00 Allen naar «Den Klauwaert»
serenade door de harmonie
Gratis konsommatie in Den Klauwaert en Het Keizershof

Verbroedenngsavond in -Den Klau
waert»
Alles wat U hierboven leest brengt
een hoop onkosten met zich daarom
durven wij voor eenmaal financiële
steun vragen
Graag uw bijdrage groot of klein op
Rekening 406-0003761-85 van Volksunie Wommelgem Vermelding Afdelingsvlag 18 oktober 1980

Kursus
Vlaamse Beweging
te Wommelgem
Donderdag 13 november — België
150 jaar of 150 jaar Vlaamse Beweging Een beweging die louter op gevoel kan steunen in de jeugdjaren
loopt het gevaar als weinig belangnjk
later overisoord te worden gegooid
Donderdag 11 december — Persoon
en Vlaamse Beweging Het wat en het
hoe van de Vlaamse Beweging Konfrontatie met andere partijen en groepen
Donderdag 8 januan 81 — Vlaamse
Beweging nu Inhoudelijke opdrachten
hoe nieuwe generaties bereiken'
werking ter p>laatse

VU-KADERVORMING
Kalender voor
oktober 1980
• Vnjdag 17 oktober «Vlaanderen
nuAdres -kandelaarshuis- - Brugmanlaan te Ukkel
Aangangsuur 20 uur
Georganizeerd door de VU-afdeling
Ukkel
• Woensdag 22 oktober -Struktuur
planning en grondbeleid»
Adres - t Klaverenboerken» Kleine
Molenweg te Stabroek
Aanvangsuur 20 uur
Georganizeerd door de VU-afdeling
Stabroek
• Donderdag 30 oktober -De gemeentewetgeving»
Adres «Kultuurhuis Koldam» - Koldamstraat Hoeilaart
Aanvangsuur 20 uur
Georganizeerd door de VU-afdeling
Hoeilaart
Deze aktiviteiten verlopen ism het
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
Bennesteeg 4 te 9000 Gent

Beschikbaar op het
VNS-sekretariaat
Dossier: «De
bouwpremies*.

nieuwe

Dit dokument geeft u een volledig
overzicht van de nieuwe reglementering inzake bouwpremies Deze informatie IS niet alleen interessant voor
onze leden nnaar zal onze mandataris-

sen nuttige diensten bewijzen bij hun
sociaal dienstbetooQ.
U kan het dossier -de nieuwe bouwpremies» telefonisch of schnftelijk aan
vragen bij het VNS-sekretariaat

Zaterdag
15 november:
vrijhouden!
Op deze dag plant het VNS een stu
diedag over de gemeentelijke begroting
Deze studiedag die verloopt van 10 tot
17 uur belooft zeer interessant en nuttig te zijn Sprekers zijn de heer U Dnljeux gnffier bij het Rekenhof en gemeenteraadslid te Sint Truiden en de
heer JP Wullaert stadsontvanger te
Wervik en lid van het overiegkomitee
-Gewestelijke opdrachten» van de
Vereniging van Belgische Steden en
Gemeenten De heer Wullaert is speci
alist wat betreft gemeentekomptabiln
teit en fiskaliteit De studiedag vindt
plaats in het auditonum van het IP V
(International Press Centre) - Karel de
Grctelaan 1 te 1040 Brussel Wij raden
al onze mandatanssen en OCMW-leden aan deze zaterdag alvast vnj te
houden
Voorafgaandelijke inschnjving is echter vereist

Inlichtingen
V N S-sekretanaat Bamkadenplein 12
te 1000 Brussel tel 02 2194930 Cbinnenpost 28 Lutgart De Beul of Lieve
Schoofs)

Inschrijvingsformulier
VNS-studiedag -De gemeentelijke begroting»
DE HEER/MEVROUW
ADRES
Neemt nnet _ personen deel aan de VNS-studiedag over de gemeentelijke begroting
Handtekening •

16 OKTOBER 1960

Vormingsinsbtuut Dosfel vzw, (lesgever Walter Luyten) werd door ons bestuur uitgenodigd
U maakt dat het een sukses wordt
Hoe' Door nu in te schnjven voor
deze lessen in/over de Vlaamse Beweging Nu doen' Bij alle bestuursleden en in lokaal Den Klauwaert En op
het sekretanaat Welkomststraat 116
te 2220 Wommelgem

Edegem
Vlamat-dienstbetoon iedere 2de en
4de woensdag van de maand van
19u 30 tot 20 u 30 in het genneenschapscentrum -Dne Eiken»

Wij in de Volksunie

kretaresse Rachel De Schutter fjenningmeester Hugo Vertielst or£|anizabe Luk Lemmens propagarKla Roland Van den Bossche bestuursleden
Mia Damen-Segers Karel De Looze
Maunts Demey Hugo Jacobs Michel
Jorens Theo Van Broeck Paul van der
Gucht Jan van Loon en Lieve Van
Vooren Vallaeys

Informatie
over Vlaamse
vrouwenbewegingen
gezocht

Het nieuwe bestuur zal de handen vol
knjgen want volgend jaar bestaat onze
afdeling immers 20 jaar en zulks moet
gevierd worden Ook zal het bestuur
er zorg voor dragen dat zij op een gemotiveerde wijze de stnjd voor een
mooier en zelfstanding Vlaanderen
kunnen verder zetten

Allen die informatie kunnen
verstrekken over vrouwenbewegingen die werkten in Vlaams-nationale sfeer gedurende de penode 1914-1950 gelieven zo vlug
mogelijk kontakt op te nemen
met Federatie Vlaamse Vrouwengroepen Bennesteeg 2 te
9000 Gent tel 091-233883

Kortnieuws
uit Ekeren

Brugge, 16 november 1980

Poesjenellenkelder
Vujo-Ekeren gaat op vnjdag 31 oktober e k naar de Antwerpse Poesjenel
lenkelder De bijeenkomst is gepland
aan het standtieeld Brabo te Antwer
pen om 20 u 30 Onkosten 100 fr Gelieve u in te schrijven bij Roger Lauryssen en Cony Dienckx Leerhoekslaan
3 Ekeren Tel 41J2314

VU-DAG VAN DE
ZELFSTANDIGE ARBEID
KONCERTGEBOUW, A A N V A N G 10 UUR

Leden en abonnementen
Het nieuwe werkjaar is begonnen
Gelieve nieuwe VU-leden en abonnementen op het weekblad «Wij» te werven en hun naam en adres op te geven
aan het VU-sekretanaat Geestenspoor 72 Ekeren, tel 410441

Met nieuw bestuur
naar 20 jaar

vu-Wilrijk
Onder een grote belangstelling hadden^p 7 oktober II de bestuursverkiezingen van de VU-afdeling Wilnjk
plaats Volgende personen werden
verkozen voorzitter Jan Lenaerts se-

VLAAMSE WELVAART EN WELZIJN in de tachtiger jaren
worden in grote mate bepaald door slagkracht en ondernemingszin van Vlaamse KMO's en zelfstandigen
Wat stelt de V U voor"?
Met nnedewerking van V Anciaux, P Van Grembergen, J Maton, W De Saeger, H De Bruyne, M Capoen, J Caudron, R
Declercq, O Van Ooteghem, M Verschelden, P Leys en anderen
Voorzitterschap
Beul

Frans Kuijpers

Lutgart De

Wegens beperkte vergaderruimte schnjf nu reeds in bij Lutgart De Beul, tel 02-2194930
Innchting Vlaams Natonaal Studiecentrum

LIMBURG
OKTOBER
16 BILZEN Bestuursverkiezingen
17 BREE Bestuursverkiezingen
17 STEVOORT Herfstbal van VU-Hasselt om 20 u 30inStertiof Met
DJ Toontje VU en VUJO verwacht iedereen
21 SINT-TRUIDEN VU-afdelingsbestuursverkiezingen om 20u in
het Kultureel Centrum met volksvertegenwoordiger W Desaeyere als spreker
23 PEER VU-bestuursverkiezingen
25 AS-NIEL 2de bal van provincieraadslid Jos Truyen in zaal Ek;kerlyc
25 KURINGEN/HASSELT St-Maartensfonds ümburg kameraadschapsavond om 20 uur in het Ontmoetingscentrum te Kunngen
De eerste maal dat de afdeling Limburg iets groots brengt Zang
voordracht anekdoten muziek verrassing'
26 GENK Verkiezingen van het VUJO-bestuur Limburg. Van 10 tot
11 uur

Kulturele week
te Voeren
De kulturele week wordt ingericht
door de Vnje Openbare Biblioteken Voeren Bond van Grote en Jonge Gezinnen Davidsfonds Voeren A l ^
meen Kultureel Komitee Voerstreek.
PROGRAMMA
Vnjdag 17 oktober 1980 om 20 u Optreden van de bekende jeugdzangeres Ria Geraerts (verschillende tvoptredens) 21 uur opening boekenbeurs (12 uitgevenjen) en schiklenjententoonstelling
Zaterdag 18 oktober 1980 om 20 u —
Optreden van -De Vaganten-, overtiekend en biezonder aanbevolen boekenbeurs en tentoonstelling open van
17 tot 19 uur en na het optreden van
de Vaganten
Zondag 19 oktober 1980 om 44 a —
Opvoenng van «Toon de Kroon» door
marpnettenteater Houtekop voor
jeugd en volwassenen Grabs tombola
Mooie pnjzen Open tot 21 uur
Maandag 20 en dinsdag 21 oktober
1980 — Boekent>eurs en tentoonstelling geopend van 18 tot 21 uur
Sedert 8 oktober is biblioteek 's-Gra-

Sekretanaat

venvoeren gevestigd in de provinciale
middelbare school Bemeauweg Openingsuren bhjven voorlopig onverarv
derd
Inlichtingen oper>bare bibkoteken tel
041-766508 Vroonen Dexters M L ,
VeurzervekJ 28 B, 3790 Smt-MartensVoeren

Tombolaprjjzen
kinderfeest
Op zondag 19 oktober zal er een
groot kinderfeest doorgaan te
Sint-Martens-Voeren Tombolapnjzen kopen is goed, irxiien ze
geschonken worden door merv
sen die er onze jeugd mee blij willen maken dat verhoogt de waarde Schenkt u een of meer pnjzen' Oprechte dank.
Kontaktadres E Vroonen, VeurzervekJ 28 B, 3790 Svit-MartensVoeren

Het
biblioteekwezen
in Nederland
leren kennen
Het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel organizeert een zesdaagse studiereis naar Nederland over 'Het biblioteekwezen in NederlandDeze studiereis wordt ingencht voor
gemeentemandatarissen bibliotekanssen kulturele werkers en andere belangstellenden en gaat door vanaf donderdag 6 november tot en met 11 november 1980
De aandacht zal vooral gaan n£iar diverse prot>lemen van biblioteken in
grote en kleine centra, de administratieve regelingen op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau en het polyvalent gebruik van l^aalaaken in Nederland
Het programma is in nauwe samenwerking met het Nederlands Biblioteek- en Lektuurcentrum (NBLC) opgesteld zodat kwaliteit en degelijkheid
gewaarborgd zijn
Deelnemersbijdrage 7000 fr (inbegrepen verplaatsings- verblijfs- exkursie- en kursuskosterO
Wie interesse heeft voor deze zesdaagse studiereis naar Nederland,
schnjft zich liefst zo vlug mogelijk in
door een voorschot van 2 000 fr te
storten op bankgiro 068-0638900-85
ten name van het Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4, 9(XX)
(Sent met vermelding studiereis Nederland.
De inschnjving is beperkt tot max 20
personen en wordt afgesloten op vnjdag 24 oktober 1980
Nadere inlichtingen -I- fokJer te bekomen bij fiet Vormingscentrum Lodewijk Dosfel - tel 091-257527
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Van 18 tot 25 oktober in 't Schuurke

FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN
17 TOT 23 SEPTEMBER 1980

TERVUREN
Zondag 15 u
The love lug
Van Walt Disney

KT

Vnjdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag en woensdag 20 u 30
KT
The Rose
Met Bette Midler, Alan Bates
Van Mark Rydell
Zondag 18 u
Silent Movie
Met Mel Brooks

KT

Donderdag 20 u 30
KNT
Was heisst'n hier Liebe?
Van «Rote Grutze»

TIENEN
Zondag 15 u
The Cat from auter space
Van Walt Disney
Vrijdag en zaterdag 20 u, zondag
17 u
K.T
Lawrence of Arabia
Met Peter OToole
Zondag, maandag, dinsdag en
woensdag 20 u 30
K.NT
Apocalypse Now
Gouden Palm Cannes 1979
Van Francis Ford Coppola
Met Maron Brando e a
Donderdag 20 u 30
The Pink Panther strikes again
Met Peter Sellers

LEUVEN 1
14 u en 20 u
Oscar 1980
Derde week
Best Boy
Van Fra Wohl

KT

Ue Vlaamse sociale en kulturele
kring «Broecksele> (vzw) werd verleden jaar opgericht door Brusselse
Vlamingen in en rond de V U van de
agglomeratie Brussel.
• Broecksele» verwierf ook vrij vlug
een eigen huis dat 't Schuurke genoemd werd en uitzonderlijk goed
gelegen is in het oude volkse centrum van Brussel, namelijk op de
Oude Graanmarkt 25 te 1000 Brussel. Dit gezellige huis met z'n gezellige herberg is op een paar maanden
tijd het centrum geworden van alle
strijdbare flaminganten in en rond
de hoofdstad.
Van zaterdag 18 tot zaterdag 25 oktober houdt de vzw haar -Eerste
Brusselse Schuurkestreken», een
ongehoord en ongezien spektakel
van Vlaamse gezelligheid met wat
kuituur, ernst, sociale bewogenheid,
«ambiance» en een vleugje klassiek.
Wat staat er allemaal op het programma
van
deze
Vlaamse
Schu(u)rken?
Z a t e r d a g 18 o k t o b e r
11 u.: Vernissage, Luk Putman en
Robert Colot — twee Brusselse
kunstenaars — stellen tentoon.
Frans De Craen leidt de tentoonstelling in. Opening door Vic Anciaux.
Mogelijkheid tot middagmaal.
14 u.: Historische rondgang door 't
hart van 't oude Brussel, onder deskundige leiding van Wim Van Der
Eist
20 u. 30: Petra Philips zingt jazz en
blues.
22 u. 30: Zampogna, met een selektie uit eigen sfeermuziek en met
volksmuziek van Wannes Van de
Velde.
Maandag 20 oktober
12 u. 30: Brussel "k zit in je binnenzak, niet te missen diavoorstelling

16 u en 21 u 45
KT
Pnjs jury Cannes '80
Mon Oncle d'Amérique
Van Alain Resnais
Met Gerard Depardieu,
Nicole Garcia, Roger Pierre
Mane Dubois
18 u 15 en 24 u
Première België
Flying High
De beste komedie
van het jaar

Eerste Brusselse
Schuurkestreken

K.T
"^

over Brussel, n.a.v. het Kognres der
Brusselse Vlamingen.
. D i n s d a g 21 o k t o b e r
20 u ' Gespreksavond met de Brusselse Raad voor het Leefmilieu over
«Sociale Stadsvernieuwing».
W o e n s d a g 22 oktober
20 u.' Samenzang met het Brussel
Gemengd Koor uit ons rijke liederrepertorium. Het ensemble De Vedelaars speelt ter intermezzo klassieke muziek.
D o n d e r d a g 23 o k t o b e r
12u. 30: Brussel 'k zit in je binnenzak, indringende en aktuele diavoorstelling n.a.v het Kongres der Brusselse Vlamingen
20 u.: Ambiance gegarandeerd door
de Jolige Jongens, Kafeeduo uit Vilvoorde.
Vrijdag 24 oktober
19u. 30: Brussel 'k zit in je binnenzak, laatste diavoorstelling.
20 u. 30: Internationaal bekende muziekgroep van de Brusselse Garve,
speelt prachtige oudvlaamse en
Brabantse dansen zoals kadrils, polka's, walsen.
Zaterdag 25 oktober
20 u.30: Slotavond met Kafee Sjantant met Jef Eibers. Jef op zijn beste!
Dooriopend: Heeriijke Chjoesselschotel. Oud-Brussels
streekgerecht van een uitzonderlijk gastronomisch gehalte -en fijne schotels
zeevruchtjes: karakollen, kreukels,
krabben, crevetten.
Voor de Vlamingen te Brussel een
buitenkansje, voor de Vlaamse pendelaars (en anderen) een manier om
onze Brusselse vrienden een gulle
hand toe te steken Wie meer wil weten: 02-513.25.64.

K.NT

22 u

K.N.T

De VU-afdeling heeft het nodig geoordeeld hierop te reageren Zij heeft de
uitnodiging afgewezen en opdat er

KNT
The Exorcist

16 MEISE Gemeenteraad Meise om 20 u. Gemeenteplein Wolvertem Interpellatie Catry taalwetovertreding gemeentschool MeiseCentrum
17 HULDENBERG VU-afdelingstiestuursverkiezingen in zaal «Den
Til» te Loonbeek en gezellige praatjes tussen kaas en wijn met senator Vandezande
17 BRUSSEL: VUJO-Halle-Vilvoorde Teedee in Waltra-kelders
18 MEISE. Film en debat «Slag om Voeren» om 20 uur in parochiezaal
18 LENNIK VU-bal in zaal «Ons Huis». Markt te Lennik Orkest The
Midnight Starts Eerste dans om 21 u Voorverkoop 70 fr Inkom
80 fr
^21 TERVUREN- Toespraak door algemeen voorzitter Vic Anciaux
over «Probleem Brussel» Om 20 u 30(n zaal Casino, Peperstraat
124
24 BIERBEEK. VU-afdelingsbal met Samantha en Paul Severs om
20 u 30 in het Hof van Biert)eek Inkom 75 fr
25 SCHRIEK- 4de VU-afdelingsbal om 20 u 30 in za^l Magneet te
Groot-Lo Orkest Genville Toegang 60 fr
25 KAPELLE O / D BOS: VU-bal in zaal Palmhof

DE B R U S S E L P O O R T
Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE
Tel. 02-356.85.78
LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U.
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN

Firma WALRAVENS
Tuinaangleg & onderhoud (ook
grasperken) (jaarkontrakt mogelijk)
Hout van open haard (lengte
naar wens)
Snoeien van bomen en sierplanten
— gans het land —
02-4525825 / 02-4668023
(Adv 214)

Rare kombinatie te Machelen

15 u 45 en 20 u
American Gigoio
Met Richard Gene
en Lauren Hutton

17 u 40

OKTOBER

„150 jaar België" bekroond met nieuw gemeentehuis?

In Machelen werd gedurende het weekeinde van 4 oktober jl het nieuwe gemeentehuis, waar alle administratieve diensten zullen ondergebracht worden,
plechtig ingehuldigd. Al heeft de V U , via zijn gemeente^iadsleden in het verteden wel af en toe kritiek gehad over dit projekt toch was de uiteindelijke inhuldiging en ingebruikneming van het gemeentehuis voor alle Machelaren een
heuglijk feit
Maar het CVP-SP-gemeentebestuur heeft gemeend een speciale stunt te moeten uithalen. De inhuldigmg werd gekoppeld aan de plechtige viering v a n .
«150 jaar onafhankelijk België». Begrijpe wie kan, want wat het ene met het andere te maken heeft zal wel immer een geheim blijven!

LEUVEN 2

BRABANT

geen misverstand zou bestaan, de
hierna geciteerde bnef aan het gemeentebestuur gezonden

'Onze gemeenteraadsleden zullen, als
vertegenwoordigers
van de Machelse
bevolking, de inhuldiging van het nieuwe gemeentehuis tiijwonen
Niettemin
zien WIJ ons als Volksunie verplicht ons
te onthouden vanwege de onbegnipelijke koppeling van deze gebeurtenis
aan de niet te verantwoorden
feesten
naar aanleiding van «150 jaar onafhankelijk BelgiB'
WIJ verheugen ons voor de bevc^king
en voor het gemeentepersoneel om de
verbetenng die het nieuwe gemeentehuis onbetwistbaar voor Machelen betekent

Firma
VAN DOOREN
Hout

eteriUt
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

Maar wij — en zovele Vlamingen met
ons — kunnen ons niet
verheugen
over een gebeurtenis die 150 jaar geleden tot doel had de Nederlandse taal
en kuituur te doen verdwijnen, temeer
daar ook thans nog Vlaanderen voor
elk normaal recht moet vechten Ons
wordt ontzegd wat Franstaligen als
vanzelf sprekend tieschouwen en onze
belastingen moeten dienen om hen het
hoofd t>oven water te houden
Een volledig uitblijven te dezer gelegenheid van ook maar tiet minste gebaar van verzoening tegenover
hen
die meer dan 30 jaar geleden door mtzondenngsrechtbanken
werden veroordeeld, maakt ons elk meevieren
met deze volledig artficiele feesten onmogelijk '
Hopelijk worden wij in de toekomst
van dergelijke smakebze verrassingen gespaard

Nijinski
Met Alan Bates

KURSAAL TURNHOUT
Vnjdag en zaterdag 20 u, zondag
18 u
Big Boss
Met Bruce Lee
Vnjdag en zaterdag 22 u, zondag,
maandag en dinsdag 20 u, woensdag 18 u
Being there
Van Hal Ashby
Met Peter Sellers
Zaterdag, zondag en woensdag
15 u.
Dumbo
Van Walt Disney
Zaterdag 18 u, zondag 22 u 30.
maandag en dinsdag 22 u 30
Jeunes Violents
NIVWF
Woensdag 20 u 30,
donderdag 20 u 30
Silent Movie
Met Mel Brooks

CVP-Hoeilaart met andermans veren
Zoals men reeds kon lezen in verscheidene «WIJ»-artikels in de loop van dit
jaar, heeft de bus van 8 u. 's morgens (vertrek Hoeilaart richting Brussel) te
kampen met overbelading. VU-Hoeilaart was er als de kippen bij om de aandacht van de overheden te vestigen op dit vervoerprobleem
Tot grote verbazing lazen dan ook vele doenders in de «Sernst» (de streekkrant van de druivenstreek) van 26 september II. dat dank zij _ (u kunt het wel
radenD _ CVP-burgemeester Laureys eindelijk een tweede bus voor deze rit
werd ingeschakeld.
Na al de inspanningen om dit probleem op te lossen, bleef VU-Hoeilaart niet
bij de pakken zitten wat dit artikel betrof!
In de «Serrist» van 4 oktober II. liet de VU-afdelingsvoorzitter Renaat Vanstallen volgende rechtzetting plaatsen:

Ontdubbeling busvervoer Hoeilaart-Brussel - RECHTZETTING
«Tot grote verbazing van verschillende mensen verscheen in de vonge uitgave
van de «Sernst» dat dank zij de tussenkomst van burgemeester Laureys werd
overgegaan tot ontdubbeling van de busnt Hoeilaart-Brussel om 8 u 's morgens
Hoewel VU-Hoeilaart niet zinnens was deze eigen verwezenlijking te publiceren,
zagen zij hun voor de goede orde verplicht enkele feiten op te sommen, welke de
verdienste van CVP-Hoeilaart op dit vlak in mineur doet eindigen

1 18/5/79 Parlementaire vraag van VU-kamer1id Willy Kuijpers aan minister O w bert dit op aanvraag van de plaatselijke afdeling
2 3/8/79 Artkel in de -Sernst» «VU-Hoeilaart wil beter openbiaar vervoer m de
Druivenstreek»
3 16/8/79 «De Gazet» zelfde artikel als in de «Sernst»
4 13/11/79 Bnef vanwege V U gencht aan burgemeester Laureys waann nogmaals de ontdubtieling wordt gevraagd
5 30/11/79 artikel in de -Sernst» Nationaal Volksunievoorzitter Vic Anciaux
wenst beter openbaar vervoer voor Hoeilaartse studenten»
6 13/12/79 artikel in het Vlaamsnabonaal weekblad «WU». over zelfde onderwerp
In het licht van al het voorgaande, hadden wij graag een sportief gebaar gevoeld
van onze burgemeester, waann hij toegeeft dat niet alleen hij met alle bkjempjes
moet gaan lopen
Renaat VANSTALLEN
Voorzitter VU-Ho«ilaart
En indien CVP-Hoeilaart volgende maal nog met een VU-verwezenlijking wenst
weg te rennen, zal zij echter rekening dienen te houden met enkele C ) grootse
stoptxH-den
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VU-Huldenberg
wil kasteel van Neeiijse redden
Het kasteeldomein Holvoet is gelegen
aan de Use ten noordoosten van de
kom van Neerijse met ver van de njksv/eg Leuven-Overijse Het domein bestaande uit het kasteel en de dienstgebouwen vijver park en vleiden heeft
een oppervlakte van ongeveer 66 ha
en is nu te koop
O p het gewestplan zijn het kasteel zelf
en de onmiddellijke omgeving aangeduid als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut De
Volksunie meent» dat alleen verwerving door de overheid ( b v provincie)
hoger genoemde bestemming kan veilig stellen en steunt elke poging in die
nchting
Het park kan gedeeltelijk worden ingencht als openbare groenzone Het kasteel kan een funktie vervullen als do-

kumentatiecentrum van het Natuurpark Dijleland en als ontvangstcentrum
De v z w De Vnenden van Heverleebos en Meerdaalwoud, met zetel te
Heverlee-Leuven zou bereid zijn een
overeenkomst te sluiten om het kasteel in gebruik te nemen als dokumentatiecentrum waarin
Een vaste tentoonstelling over de natuur en het kultuurhistonsch patrimonium van de streek is ondergebracht
Bosklassen en natuurklassen kunnen
plaatsvinden
Ruimte IS voor vergaderingen, en waar
ook eenvoudige overnachtingsgeleqenheid bestaat voor groepen jongeren en volwassenen, die een meerdaags bezoek willen brengen aan het
natuurpark

In het kasteel is voldoende ruimte ter
beschikking voor de innchting van een
toenstisch
ontvangstcentrum
dat
eventueel kan worden beheerd door
de VVV-Midden Brabant
Het gebouw ligt nabij de Druivenroute
Het fietspad Groenendaal-Leuven, dat
door de Toenstische Federatie van
Brabant is gepland zou er langs lopen
Het wandelpadennet in het Dijleland
dat thans wordt uitgestippeld kan te
Neerijse aanvangen bij het kasteel
WIJ durven hopen dat het gemeentebestuur ditmaal het openbaar nut van
dit uniek domein inziet en al haar invloed zal aanwenden ten voordele van
dit plan
J Trappeniers

ij in de Volksunie

Nieuw
VU-bestuur
te Wemmei
o p 9 oktober had de stemming plaats
tot verkiezing van een nieuw bestuur
Eindelijk is men er nu in geslaagd een
goede kombinatie te vormen tussen
verjonging en ervanng Om 21 uur liep
de stemming ten einde en kon het
nieuw bestuur algemeen voorzitter
Vic Anciaux voorstellen aan de aanwezigen Na de inleidende woorden van
Stan Philips kon de gespreksavond
met Vic Anciaux starten Het ging er
gemoedelijk aan toe, wat men noemt
tussen pot en pint maar daarom met
minder ernstig en gemeend
Er werden hoodzakelijk dne tema's besproken
1 De ekonomische krisis en meer bepaald het probleem van de grondstoffen en de nieuwe levenswijze die elk
van ons zal moeten aannemen
2 De school in Komen en aansluitend
hierop de afschaffing van al de facilieiten Wat voor VU-Wemmel van groot
belang is
3 Het internationaal terrorisme, dat
men zonder treuzelen en bewijzen, het

opkomend neo-nazisme noemt Waarom jaagt men de mensen zo op tegen
Vlamingen die op een eerlijke wijze
vragen om hun rechten te eerbiedigen'
Na deze geslaagde avond kunnen w e
maar hopen dat het nieuw bestuur op
dit niveau blijft werken

Wase jonge
leeuwen
De WJL-herfstfuif met disoc-bar Paranoid gaat door op vnjdag 17 o k t om
20 u 30 Welkom in het KSA-heem
Puitvoet te Sint-Niklaas Inkom WJLleden 30 fr met-leden 40 fr

FVV-kaderdag
voor Brabant
O p z o n d a g 19 o k t o b e r g a a t
er v o o r d e p r o v i n c i e B r a b a n t
e e n F V V - k a d e r d a g d o o r in
Kapelle-o/d-Bos Deze begint
s t i p t o m 10 u u r in het Paimhof. S c h o o l s t r a a t t e Kapelleo/d-Bos

"van 20 september
tot 15 december

OOST-VUUNDEREN
OKTOBER
17 ST-GILLIS-WAAS (St-Pauwels-MeerdonW Afdelingsbestuursverkiezingen in cafe Den IJzer Kroonenhoekstraat 4 Van 20 tot
23 uur Alle leden op post
18 KALKEN Sociaal dienstbetoon van senator W P e e t e r s v a n l l tot
12 u bij A De Rycke Pennemansbaan 24B
24 SLEIDINGE Dr Goossenaertsknng spreekavond met jezuïet Luc
Versteylen in de Instuifzaal van het Jeugdhuis Schoolstraat 13
Stipt om 19 u 30 aanvang
25 DENDERWINDEKE-LIEFERINGE Breugelmaal van Vlaams Verbond voor Gepensioneerden van Groot-Ninove in «Berlindisknng-,
Hallebaan (rechtover kerk) te Meerbeke Vanaf 18 uur
25 AALST-CENTRUM Dertiende nacht van de Volksunie-Aalst In
de feestzaal F FR Dendermondsesteenweg Van 21 uur af
speelt het orkest «De Gensters» ten dans Inkom 100 fr
25 MEERBEKE Breugelmaal van Vlaams Verbond voor Gepensioneerden van Groot-Ninove in «Berlindisknng- Hallebaan (rechtover kerk) te Meerbeke Vanaf 18 u
27 KIELDRECHT-VERREBROEK Kleinkunstavond Ed Kooyman en
Herman Van Haeren in de «Gouden Pluim» Dorpsstraat 19 te Kieldrecht Inkom 100 f r O m 20 u 30 Ingericht door Amedee Verbruggeknng
31 S T - A M A N D S B E R G VU-waterzooiavond om 20 u in de H Hartknng H Hartplein 2 Deelname 250 fr per persoon Gastspreker
Maunts Coppieters

VU-Beveren besprak
sociale woningpolitiek
O p vrijdag 3 oktober jongstleden
hield de Voiksunie-Beveren een informatie-avond over sociale woningen Ook de problematiek van het
bouwen, kopen of huren van een sociale woning kregen ruime aandacht
maar ook de gemeentelijke grondpolitiek en het huisvestingsbeleid werden op de korrel genomen Gastspreker hierbij was Vic Anciaux, gewezen
minister-staatssekretaris v o o r sociale huisvesting en VU-voorzitter

In de ruim gevulde zaal «Suy» te Melsele werd Vic Anciaux entoesiast door
de toehoorders begroet In zijn inleidende toespraak trok fraktieleider van
de VU-Beveren A Goyvaerts reeds
hard van leer tegen het gemeentelijk
grond- en huisvestingsbeleid en wees
erop dat er in Beveren helemaal geen
ernstige sociale grond- of woningpolitiek bestaat maar daarentegen alles in
het werk wordt gesteld om de verkavelaars en de twuwpromotoren ter wille te zijn
If

Aan de sprekerstafel
voorzitter
Anciaux, met naast
Vossel, Alois Goyvaerts
en Lieven
Schoenaerts
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Daarop nam Vic Anciaux het woord en
legde in zijn uiteenzetting vooral de nadruk op de visie van de Volksunie inzake sociale huisvesting waarbij eveneens zijn wetsvoorstel ter sprake
kwam De Volksunie aldus V Anciaux
legt inzake sociale huisvesting, de
klemtoon op het leefmilieu en het gemeenschapsleven Sociale woonwijken mogen met op zulkdamge wijze
worden ingeplant dat de nieuwe gemeenschap, die zich daar v e s t g t totaal geïsoleerd wordt van de rest van
de gemeente Bovendien zijn sociale
voorzieningen van zeer groot belang
zoals rekreatieruimte voor kinderen,
ontmoetingscentrum
De Volksunie-voorzitter sneed daarop
het financiële probleem aan Het is namelijk zo dat de aankooppnjs of de
huurprijs van een sociale woning nog
steeds wordt berekend op basis van
de kostprijs van die woning Maar door
de geweldige stijging van de grondpnjzen (grondspekulatie) en de bouwpnjzen (matenalen maar vooral de lonen)
van de laatste jaren is het zelfs voor
gezinnen met een gemiddeld inkomen
geweldig moeilijk geworden om een
sociale woning te kopen of te huren
Daarom wenst Vic Anciaux in zijn
wetsvoorstel dat de huurpnjs in funktie
moet gesteld worden van het inkomen
van de bewoners evenwel begrensd,
maar dus in geen geval meer in funktie
van de kostpnjs van de woning

Het laatste tema van de uiteenzetting
betrof de toewijzing van sociale woningen door de Gewestelijke Maatschapypij voor Sociale Huisvesting waarbij
Vic Anciaux de willekeur in de toewijzing scherp aankloeg Er bestaat w e l '
een koninklijk besluit dat de Mij'en
voor Sociale Huisvesting er toe verplicht een register bij te houden met de
namen van de kandidaat-kojjers of
huurders maar de Mij'en passen dit KB
nog met toe Bovendien bestaat er
geen inzagerecht of kontrolerecht en
zijn er toch nog afwijkingen mogelijk
m a w de willekeur in de toewijzing
blijft bestaan
In zijn slotwoord bedankte A Goyvaerts Vic Anciaux voor zijn verhelderende toespraak en maakte van de gelegenheid gebruik er op te wijzen dat
ook in de Gewestelijke Maatschappij
voor Huisvesting te Beveren willekeur
schenng en inslag is, temeer daar alle
tseheersmandaten in handen zijn van
de C V P en de oppositie van elke inspraak wordt onthouden

vu-bal Lede:
ontmoetingsplaats
van alle politieke
strekkingen
Het VU-bal in Lede wordt definitief een
drukbezochte aangelegenheid Al enkele jaren hebben wij de traditie opgetjouwd om op de 2de zaterdag van oktober de nj van de politieke bals in
Lede te openen Het VU-bal is in die
enkele jaren uitgegroeid tot het grootste politieke bal en dit jaar werd het de
ontmoetingsplaats van alle politieke
stromingen in de gemeente Hieruit
blijkt dat de Vlaams-Nationale groep in
het politieke leven in Lede door alle
partijen wordt erkend en gewaar-

deerd Anderzijds bewijst de massale
opkomst van leden en simpatisanten
dat onze afdeling leeft en door hun
aanwezigheid op ons bal — net zoals
op ons jaartijks ledenfeest enkele weken terug, dat eveneens uitzonderlijk
geslaagd genoemd mag worden — bewijzen ZIJ dat ZIJ de partij trouw gebleven zijn en de afdeling steunen Dat
vertrouwen in de partij ligt in de lijn van
wat de dag daarop in het Koninklijk
Circus in Brussel zich manifesteerde
vertrouwen in de partij en in de mensen die de partij vertegenwoordigen

AaigemBambrugge-Burst
Al onze leden worden hierbij verwittigd dat het sekretanaat van de afdeling Burst-Bambrugge-Aaigem vanaf
1 31980 waargenomen wordt (en
werd) door Juliaan Govaert, Steenweg 20 te 9541 BA Erpe-Mere (053624608)
Het sekretanaat is te bereiken per
spreekdraad elke dag vanaf 1Ó tot 20
uur, behoudens onvoorziene gevallen
(uitgenomen de zaterdag en de zondag)
Dit voor alles wat de afdelingswerking
betreft en in het biezonder de maandvergadenngen
In het biezonder de sociale inlichtingen
en andere, worden ook aangenomen
en verder doorgegeven aan de bevoegde personen in de afdeling en aan
de personen buiten de afdeling
W e menen hierdoor een betere dienstverlening te kunnen maken

Geweldig bal
Onze voorzitter Geert vraagt aan alle
leden zonder onderscheid een pnjs in
te brengen voor ons geweldig bal op
2211 1980 met Henk van Montfoort (9
man) en zangeres Zeg het voort,
steun ons, leef mee met ons
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Wij in de Volksunie
„Het Leen"-komitee vraagt

25

Algemene boycot milieubelasting
Het aktiekomitee ter bescherming
van Het Leen kwam eind september bijeen om de toestand van dit
provinciaal domein nogmaals te
bespreken Het komitee had ermee gedreigd zijn leden en sympatisanten op te roepen van het
betalen van de provinciale milieubelasting af te zien Voor het zo
ver kwam organizeerde het eerder dit jaar een protest-prentkaartenaktie aan het adres van de
Oostvlaamse goeverneur De Kinder en de leden van de Bestendige Deputatie om hen de verdere
uitbouw van een kampeerterrein
in dit waardevolle natuurgebied af

te raden Ondanks de duizend protestkaarten ging de provinciale
overheid misprijzend aan deze aktie voorbij en werd de kampeerplaats gebruikklaar gemaakt
Begin september werd de zeldzame koningsvaren bij wet beschermd in het Leen vernietigd en
dat deed de emmer overlopen bij
de Leen-beschermers Zodus besloot het komitee tot zijn reeds
eerder aangekondigde boycot van
de provinciale milieubelasting
Het aktiekomitee «Wij roepen alle
milieubewuste Oostvlamingen op
dit voorbeeld te volgen De Bestendige
Deputatie van Oost-

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Aalst

Vlaanderen moet weten — en aan
de portemonee voelen — dat milieuzorg geen vrijblijvende aangelegenheid IS, maar een zaak van levensbelang »

De raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van de stad Aalst heeft bij het verplegend en verzorgend personeel een betrekking opengesteld van gegradueerde verpleegster.
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende bnef
worden gestuurd aan de voorzitter van het OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 Aalst en dienen met de bewijsstukken uiterlijk op donderdag 16 oktober 1980 ter bestemming te zijn
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet tot
ekonomische heroriëntering van 4 8 1978, genaamd antiknsiswet, is de opengestelde betrekking toegankelijk voor
mannen en vrouwen, tenzij het uitdrukkelijk anders is voorzien
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op
de personeelsdienst (tel 053-212393, binnenpost 104)

Aan zijn leden en sympatisanten
vraagt het komitee het toegestuurde aanslagbiljet te mogen
ontvangen om tot een algemene
en openbare verbranding van de
biljetten te kunnen overgaan
Wie meer wil weten over of wil
meewerken met het aktiekomitee
ter bescherming van Het Leen
ncht zich naar de Lekestraat 118
te 9900 Eekio

(Adv 206)

Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
EETHUIS FEESTZAAL INGRID

Feestzalen

Olenseweg 41. WESTERLO
(Voortkapel)
tel 014/213696

HOF VAN ARAGON

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-plei 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maurits GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 031 36 5G 54

GORT]] ALS

Industriële
brood en banketbakkenj
Roomi|s

UW KOFFIEHUIS

Wiifned BLANCQUAERT
Angonstn.nt 6 Lier
Tel 031 80 15 68

Alle feesten
Specialiteiten

UNDENHOVE
Bellesirnat 49
1970 HEKFLGEM
C ifi r( st uir inl sp<.(lluin tcitis
WiKKsditi t n doiidi rd.K) q< ^loU n
M mut Kj iliosciiKj vrid iq V iinf 1b ii
Z it( rei K) (11 /ünc{j<) V irnf s nw(i
d K)S
Tel 053 6687 40

K a l t e s t r a a t 20. A A L S T

^t ^alinsljui*
9328 SCHOONAARDE
Oude Bnjgstraat 16
052-423246

WEKELUKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
J A N PAUWELSDE BRAUWER

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K
Ehc Vin L lere MTrcell.i N.icssens
Lok.icil Volksunie
Gontrode Hotrweg 49
9230 Mcllo
Tel 091 3000 53

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

O* familiazaak mat tradW*.

SPECIALITEIT
Vein WAFELS
en IJSROOM

Hot Koffiehuis der
Dt ndorsiri ck

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091 67 57 12

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel 014/544007
Maandag gestoten - Rustieke
sfeer

Steeds welkom in

FEESTZAAL
KREKELHOF

« E D E L W E I S S ..

Drankhuis met sfeer

Vossenibertj 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

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

Lokaal « T S C H U U R K E -

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

Oude Graanmarkt 25
/ \ t / ~ ^ verzorgde keuken
[^llOIUff]
Demokrotiscbe pi i|zcn
Uitgelezen diLiistboloon

1000 BRUSSEL
Tel 02-5132564
Waar Vlamingen THUIS zijn.

K( ss( lst< cnwt q 38
??60 Nijlcn Tei 031/818841

Europ Supermarkt
WincJenckxplein
Alsemberg
(Huls van vertrouwen)

Café «'t Leeuwke»

Restaurant

BRAKELHOF

Kruittorenwal 2
3690 BREE
Tel 011-463451

Rondplein 5 Brakel
Tel 055/42 4107

« D e n Botaniek> verwacht alle vol
v»/aardige Vlamingen in zijn Vlaams
Brabants restaurant in de Konings
straat te Brussel Bar restaurant en
tuin Buitengewoon kader meester
keuken matige rekening Koningsstraat 328 1030 Brussel (St-Mariakerk) Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond
Tel 2184838

Maandag gesloten

Vlaamse gezelligheid
Cafe Kempenland
Gemeentestraat 41. Nijlen
Tel 031/817316

Beauvoordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

M niiisliiit3/G
I I Ü')()/'t1 ?'^7?

HERMAN

WfVLlGfM

Bordeaux on Bourgognewijn
Rechstreoks van invoerder
Toeg.mkelijk
vnjdig v.-ln 17 tot 20 li
ztterdTg v.nzn 10 lot 13 uur

Maak ook eens kennis met
de gezellige sfeer in

Mevrouw
Pauwelyn- Duquesne

Cafe-Restaurant

Wulveringemstraat 18
8486 BEAUVOORDE
tel 058/2994 91

Dorpsstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015-71 1549

Gesloten vrijdag behalve m seizoen

Drink en eethuis

FEESTZALEN - S A L O N S
DE

DE O U D E

LANDSKNECHT

A l u ni 1 V n itk fi i st* n
Onk v( r hut ll(( V in 1 lf( [(J* f ( f
S( Il l(l( isti I II 33
?000 Antwr i|)i n
T. I 031 3745 7?

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEfVI
Tel 052/21 1606

Waar een Vlaming thuis is>

Fei st^a^i vooi iWo
qeiegenhedrn

WIJNIMPORT

KEMPENLAND

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

KRING

C il( v u lok 1 il
'

l>s| I

Hf UMI* n L mhiirfj

Koffiebranderij SANO
Emiel Witmannstraat 36.
Schaarbeek
Tel 02 734 56 09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis'

•• W A L T R A »
Ardiiinkmi 2 (bij '<VS)
1000 Brussel
Tel 02/21952 12
De vK r Irocven vnn de W iltr i
' VHmtt m I hirl vm Brussel
2 Jl h tn er ilhid /> Irkcrcn
3 Je kn/gl er ilhid w it ft t/o/i
4 Ot ifrifren iijii ^oci t tl

't IS een specialist
zoek hem op
voor vlees of toespijs
de Beauvoordse pastei
't IS de meest verteerbare
de meest klassieke,
de beste
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Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerii
Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

Alle werken in marmer en natuursteen
Open haarden Grafzerken

Boelliondel
i^j^^m^

Kerkstraat 23
2650 B O O M
Tel 031 88 0 1 6 0

Schoolgerief - T*»kengerief Boekengenef - Tijdschriften Dagbladen

Alle bloemen en planten

Verantwoord speelgoed'
S C H A L U I N 74 A A R S C H O T
Tel 016 56 93 34

Korting van 10 ^/o voor alle VU-leden
en andere Vlaams-natiohale 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 582 1441
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten

BLOEMEN -ERIKA-

Platteau Lievens
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

Portugeesstraat 9
Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel 053 70 32 19

Boelare 10 Eekio
Tel 091-771312
Nieuwi De eerste elektronische
naaimachines ter wereld met geheugen dat naait en schrijft
Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER BEHANGWERKEN
en VLOEflBEKLEDINGEN

K e r k w e g 8 1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054 33 37 56

Kleinlederwaren
reisartikelen
handschoenen

handtassen
regenschermen

NV Reinigingswerken
Zaadhandel

PEETERMANS

Alles voor land- en tuinbouw

Tel 091-625)42

Dames

heren- en kinderkleding

Onderhoud en restauratie
gebouwen
Selsaetenstraat 28
2220 Wommelgem
Tel 031 53 95 30 en 53 75 75

Inwandellng taalgrenspad
Zoals reeds verschillende malen
medegedeeld gaat deze wandeling
door op zondag 19 oktober '80 Start
te Wervik Eveneens gemakkelijkst te
bereiken via E3-afnt «Menen» Dank
voor uw komst I

ItSOKTOieH^M

sing leidende toegeving hebben geleend, verwerpt alle drogredenen die
dit «koopje- proberen goed te praten,
wenst de regering de moed toe nu ook
eens een maatregel te herroepen om
aldus zuiver Vlaamse tielangen te dienen, bezweert alle Vlaamse regeringsleden, de leperse parlementsleden en
alle andere mandatarissen uit ons gewest dergelijke beslissing als die over
de gewraakte expresweg onder geen
enkel beding te aanvaarden, ncht zich
speciaal tot de minister van landbouw
opdat hij geen m2 Vlaamse landt>ouwgrondzou laten roven voor deze totaal
nutteloze expresweg (waarvoor plotseling miljarden te vinden zijn O. tot de
burgemeester van Wervik opdat hij
zijn grondgebied niet zou open stellen
voor werken ter voorbereiding of uitwerking van die overbodige weg.
roept alle Vlaamse verenigingen op
zich met een gelijkaardig protest tot de
hiertxjven vernoemde autoriteiten te
wenden en geeft aan dit schnjven de
nodige ruchtbaarheid om de kiezers in
leper en omgeving uit te nodigen bij

toonzalen

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK
Reeds 20 )aar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valerius De Saedeleerstraal 99
9300 Aalst
tel 0 5 3 / 2 1 7 1 3 8

Wultenslaan 39, 9160 Hamme
Tel 052-47.88.09
Gratis voorstudie en pnjsofferte
PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
«DEN DUVEL»BANKELINDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Cervtrale
verwarming • Houtkachels • Jnbouw |
openhaarden • Gaaradiatoren • Af
was- en wasautomaten # Fngo's en
Diepvnezers

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

I D E L - Tel 011-53 4349
Gelegenheidsgrafiek: Huweti)k - Geboorte - Zelfklevende pLikbond on
etiketten. Houten druktt-tters - Reklatne-kalenders.

FRANSSENS OPTIEK:

I

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
DeurneZ
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44
Antwerpen
Tel 3565 75

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken.
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRUK
Tel. 031-28.93.14.

IO%vr.V.U.Iede

OOSTDUINKERKE A/ZEE

KOSTUUMS
VESTONS BROEKEN - PARDESSUS
O O K NAAR MAAT

TE K O O P
APPARTEMENTEN
STUDIO'S
Villastiil - Alle komfort
Garages

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

WEST-LITTORAL
Leopold H-laan 212
8458 Oostdumkerke
Tel 058-512629

Steenhouwersvest 52 A n t w e r p e n
Tel 031 3135 83

BOOMKWEKERIJEN
TUINAANLEG
De mooiste planten voor uw tuin
aan de voordeligste prijzen
10 % voor VU-leden

Uurwerken - juwelen
H. TRATSAERTGYSELINCK
Driekoningenstraat 140
SINT-NIKLAAS

Nieuwstraat 126
2850 Keerbergen T. 015-23.31 66

leperse Jef Lesagekring noemt
„Komen" mensonwaardig
De Jef Lesage-knng te leper stelt met
verbijstenng vast dat het d(X)r de wet
sedert lang gewaarborgde recht op
Nederlandstalig onderwijs in het aan
Vlaanderen ontstolen Komen weeral
betaald wordt met zogeheten «definitieve- toezeggingen aan heetgebakerde frankofonen of aan hun van eigen
volk vervreemde satellieten, walgt van
de hatelijke en mensonwaardige koehandel waartoe in de nacht van
30 september op 1 oktober 1980 in het
kernkabinet of vroeger door om het
even welke instantie, werd besloten,
drukt zijn grondig misprijzen uit ten opzichte van de Vlaamse (V ministers
die zich tot deze vernederende, nodeloze en gevaarlijk tot verdere verfran-

Meer
dan
3 0OOm2
's Maandags gesloten

De Witte Berk p.v.b.a.

PVBA DE MOOR-LATEUR
PELGRIM 9
9258 S C H f L D E W I N D E K E

KLEDING LENDERS

sanitair

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

Molenvest 50
HERENTALS
tel 014/21 12 07

Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031 53 70 39

Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

Tel 031 8 8 1 3 1 6

Van d. Branden pvba

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages

Ed Claessenlaan 50 52

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

DE CRAEN ROM pvba

Verwarming - stoom
Alle herstellingen

02-428.69.84

Stijlmeubelen -I- klemmeubelen

WIJ bouwen voor u
— sleutel op de deur
— en zonder problemen

dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset.
Specialist in meerkleurendruk.
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40

Tel 091-256405

STUDIO
DANN

te Niel
Antw/erpstraat 164 177

atle moderne meubelen

DRUKKERIJ WAEGEMAN

PVBA GABRIEL
Vrijdagmarkt 47 9000 GENT

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

eventuele verkiezingen slechts een
stem uit te brengen op de naam van
die kandidaten die hun parlementaire
of gemeentelijke mandaten niet bezwadderen door het aanvaarden van
dergelijke koehandel

VU-Roeselare
kiest nieuw
Op donderdag 23 oktober om 20 uur in
het drankhuis «De Rodenbach- gaan
de dnejaarlijkse bestuursverkiezingen
afdeling Roeselare door
Op het programma spreekbeurt door
onze volksvertegenwoordiger Lode
Vanbiervliet, met als onderwerp «Zin
en nut van de VU in de tachtiger jaren», verkiezing van het nieuwe t>estuur, receptie voor al de aanwezigen
Kandidaturen voor bestuursleden dienen ten laatste op donderdag 16 okt
schnftelijk toe te komen bij Rudy Vandevijvere, P Breughelstraat 19 te 8810
Rumbeke-Roeselare

Tel. 031/76.37.08

Een publicitaire mededeling in «Aanbevolen huizen» of in "Lepel &
Vork» is een aantrekkelijke vorm van publiciteit.
Probeert
u het
ook
eens? Tel. 02-219.49.30.

WEST-VLAANDEREN
OKTOBER
16 IZEGEM: Spreekbeurt door Hugo Schiltz over «Vlaamse Beweging morgen- Om 20 uur in de foyer van de Muziekakademie,
Kruisstraat 15 Na de uiteenzetting gelegenheid tot gesprek en diskussie Toegang is kosteloos
18 ZULTE«OLSENE-MACHELEN: Jaarlijks VU-bal in de feestzaal
Fiertelhof te Zulte Orkest De Nachtvlinders en de Waregemse
«Vader Abraham- Vanaf 20 uur
18 IZEGEM-Wandelingin Ruiseledeolv Luk Van Brawaene, vertrek
om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Org wandelklub Vlaams Huis
21 IZEGEM: Problematiek regio Roeselare-Tielt en werking regionaal
komitee Om 19 u 45 in de bar van de Stedelijke Muziekakademie,
Kruisstraat 15 Organizatie Vormingscentrum Lodewijk Dosfel
25 IZEGEM: Jaarlijkse kaas- en wijnavond voor leden, Wij-abonnees
en simpatzanten om 20 u in zaal Mandeldaele, Emelgemplein
Vooraf inschrijven bij VU-bestuursleden Org VU-bestuur Izegem-Emelgem-Kachtem
25 BLANKENBERGE: VU-bestuursverkiezingen van 20 tot 22 u in
het Spijshuis Bearnaise, de Smet de Nayerlaan in aanwezigheid
van arr voorzitter Jan Fraipont
25

GISTEL: Jaarlijks VU-bal in zaal «Ten Putte» met het orkest «De
Zeekanters» In het kader van het 25-jarig t>estaan van de afdeling
28 IZEGEM- Avondwandeling naar «De Klare Gracht» Vertrek om
19 u 30 aan het voetbalstadion, StJonsstraat Organizatie FVV
26 STEENBRUGGE: Dom Modest Van Assche-herdenking om 10
uur in de at)dijkerk met sermoen door Eerw Heer Elias Dupon
Daarna bezoek en gebed aan het graf op het kerkhof der abdij

m
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Aanbevolen huizen
MEUBELEN MOENS

ETN. BERT

Markt 28
TERNAT
Tel 58210 55

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief •
stijlmeubelen en modern

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

PVBA DAMA

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Tandheelkundig Laboratorium
VAN PER KLEUN

Open haarden
lel. 053-62.37.65

>
LEON KESTELOOTVERMEYLEN

L U K O S p.v.b.a.
Ringmappen • dokumenthouder •
pochetten - snelhechters - offertemappen.

Begrafenissen - Krematies
Pannestraat 211.
8480 VEURNE
Tel. 058-311909.

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-49 3507

GALERIJ DE KEIZER
salons
schilderijen
lustrerie

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

Openingsuren:

Keizerstraat 2
TERN
TERNAT
Tel C02-582 22 22

Dinsdag, woensdag en vrijdag
van 13 tot 20 u. Donderdag van
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u.
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten

B -t- M
Bouwpromotoren en
daklimmerwerken.

Laadruimte van 30 tot SO m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel 02-26814 02

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman
Rollebeekstraat
1000 Brussel

45,
Tel.:
511.61.33
Privé:
569.0318

Vloeren -

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-734 0643
Na 18 u. 425 46 42

Exclusiviteit:

VERVOER-VERHUIZINGEN

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

G e o r g e s DE RAS pvba
Autocars, autobus.
ceremontewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
"VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jcnns en niHlcTc-) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS
''"'
Tol 053 6 6 / 3 33
StCf.-nwog n.i.ir Ninovf; /6
9470 DENDERLEEUW

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

nUKlegels

Marcel VAN den BULCKE

Lindenstraat 30, Keerbergen
Telefoon 015-51.35.71

V/urmsIraal 7
SLEIDINGE
tel. 091/57.31.46

Toonzaal geopend van 10-19 uur
Zondag van 14 tot 17 uur
Maandag gesloten

Onduldbare toestanden in OCMW Roeselare

VU-raadslid boevrouw
van OCMW-voorzitter (CVP)
Het O C M W van Roeselare kan terecht de zwarte vlek in de Roeselaarse
stadspolitiek genoeind worden. Met de regelmaat van een klok worden dan
ook de zittingen van de Roeselaarse gemeenteraad geteisterd door allerlei
vragen en interpellaties omtrent het beleid en de werking van het O C M W en
steeds komen zaken naar voor die zeker niet passan in een beleid dat erop gericht zou moeten zijn om mensen te helpen.
Dit was alweer het geval in de jongste Roeselaarse gemeenteraad waar Lul
Vermeersch in een haarscherpe interpellatie het zoveelste •schandaal» aanklaagde. Een schandaal dat haar trouwens persoonlijk getroffen had in de uitoefening van haar mandaat en haar rechten als OCMW-lid. Zij werd in de zitting van de OCMW-raad van 25 juni II. het stemrecht ontnomen.
In een schrijven aan de raad van het OCMW-Roeselars had Lut Vermeersch
gewezen op enkele praktijken van een personeelslid, die niet meer door de
beugel konden, waarop het Komitee van de Rustoorden met instemming van
de voorzitter Dumoulin zelf besliste betrokken personeelslid op het matje te
roepen voor de OCMW-raad.
Het personeelslid dat zteh veilig beschermd wist door de sekretaris Decoene liet zich bijstaan door een advokaat die zijn nummertje kwam opvoeren voor de OCMW-raad op 25 juni.
Volkomen ten onrechte ging de jurist
op de strafrechterlijke toer erop wijzend dat Lut Vermeersch niet tegelijkertijd rechter en aanklager kon zijn en
aldus eiste hij om behandeling van
deze zaak zonder stemrecht noch aanwezigheid van Lut Vermeersch.

Zonder stemrechtIn plaats van de rechten van zijn leden
te verdedigen en te wijzen op de juridische nonsens gezien de regels van het
administratief recht terzake gelden,
ging voorzitter Dumoulin volgaarne in
op de argumentatie van de advokaat
en verzocht Lut Vermeersch enkel

fysisch aanwezig te blijven zonder
stemrecht
Voorzitter Dumoulin, die zk:h duidelijk
in het nauw gedreven voelde op de
jongste gemeenteraad, kwam dan
maar af met de klassieke dooddoener
dat alle zaken omtrent het O C M W
moesten tiehandeld worden op de
raad van het O C M W zelf en niet in
openbare zitting van de gemeenteraad
waarop hij in een heftige polemiek geraakte met fraktieleider Patrick Allewaert (VU). Ten slotte kon de voorzitter van het O C M W alleen maar zeggen dat de beweringen van Lut Vermeersch niet strookten met de waarheid gezien zij vrijwillig afstand had
gedaan van haar stemrecht Doch hier
had hij duidelijk zonder de waard(in)
gerekend, immers — zo argumenteerde Lut Vermeersch — er waren toch

Aalsterse

Glazenwasserij

Gebr. A L L O O
R a p h a e l e n Willy
Tel bureau 053-2172.12

PVBA J. BORREMANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4125 89

Wij bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haeckl.ian 6. 2100 Oeurne.
Tel 031/216699
Juirus De Geyterstraat 204. Antwerpen Tel. 031/29.0787.

Tel. 053-213636

ZelfimfK>rt = beste prijs
Meester Hunntnckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel. 053-6689.73

WASSEN VAN ALLE RUITEN

maar 11 stembiljetten van die beruchte
beslissing op de zitting van 25 juni, terwijl er toch 12 OCMW-leden aanwezig
waren! Dit wijst er toch duidelijk op dat
Lut Vermeersch eenvoudig weg geen
stembiljet kreeg en dus geen keus
werd gelaten om vrijwillig al of niet te
stemmen. Z o zij werkelijk vrijwillig bereid was niet mee te stemmen, dan had
zij eenvoudig har stembiljet kunnen
dichtvrouwen en blanco indienen. Het
is echter overduidelijk waarom zij niet
mocht meestemmen, .onverwachts
was een Ikd van de meerderheid afwezig en er moest kost wat kost een staking van stemmen vermeden worden!

IJsbergtopje
Ja, zo gaat het er aan toe in het
OCMW-Roeselare en dat is dan nog
maar het topje van de ijsberg.
Dat Lut Vermeersch zich hiertnj niet
neerlegde en protest aantekende bij
de provinciale overheid, kunt U wellicht vermoeden.
Het gevolg t}leef niet uit en het tjesluit
van de OCMW-raad werd geschorst
dus de zoveelste aanwijzing dat er in
het OCMW-Roeselare inderdaad een
en ander verkeerd loopt
Alle ingewijden weten trouwens dat
alle schuld ligt bij de sekretaris die zijn
boekje als ambtenaar steevast te buiten gaat en het O C M W als zijn exclusief jachtterrein beschouwt
In dit alles wordt hij gesteund en slaafs
gevolgd door voorzitter Dumoulin, die
niet opgewassen is tegen een dergelijke figuur.

lustrerie

mare
de vriese
bar. ruzetteldan 56c brugge
0 5 0 / 3 5 / 4 04
baan brugge-kortrijk

THEO BARBIER
installatlematenaal - huishoudtoestellen - draad en katiel-akkumulatie

HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
Tel. 031-882531

Dat deze zaken niet veilig verborgen
blijven achter de dikke en oude muren
van het O C M W is te danken aan ons
VU-raadslid Lut Vernneersch, die onverbloemd en vlijmscherp de waarhekJ
durft naar voor brengen in de gemeenteraad te Roeselare en dan ook terecht een boevrouw geworden is voor
voorzitter Dumoulin.
Jan Lefore,
Voorzitter VU-Roeselare en OCMW-lid.

F\A/-kaderdag
te De Haan
O p zondag 26 oktober 1980 is er
voor de provincie West-Vlaanderen een F W - k a d e r d a g .
Deze begint om 9 u. 45 en gaat
door in zaal «Canticleer», Stationstraat 27, De Haan.
Voor de kleintjes is er een o|3(>as
voorzien.
W e verwachten jullie!

Hugo Schiltz
te Izegem
op 16 oktober
voor VSVK
Vandaag donderdag 16 oktober (om
20 u. in de foyer van de muziekakademie. Kruisstraat 15) spreekt H. Schiltz
over het tema «De Vlaamse beweging
morgen».
Deze avond is een initiatief van de Izegemse V S V K (Vlaamse Studie- en
Vormingskring) en Iedereen is er welkom. Deze eerste aktiviteit van het
winterseizoen 1980-81 wordt voorgezeten door dr. Niko Proesmans (voorzitter V S V K ) en Geert Bourgeois
treedt op als moderator. Er is immers,
zoals gebruikelijk bij de VSVK-aktiviteiten, na de uiteenzetting door de
spreker, gelegenhekj tot gesprek en
diskussie. De toegang is kostekx>s.

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en alleriei smeedwerk.
D e V o s Luc
C e n t r a l e w e g 27
2 2 6 0 NIjlen
Tel. 0 3 1 - 8 1 7 7 . 0 6
Gratis prijsofferte

d

I KEUKENS I
DURASON-KEUKENS

FIRMA SONCK GEBR.
Anderenbroek 24.
9480 Denderhoutem
Tel 053-219325
Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schilder-, behang- en dekoratiewerken.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW

Tel 053-6674.08.
ANTIEKZAAK
M e v r . Julien S C H E R R E N S GHEKIERE
Nederweg 113,
8700 I Z E G E M
Tel. 051-30.15.37
Aankoop en verkoop van Franse
(Normandische
geskulpteerde
eiken bruidskasten) meutjelen en
kxjrden + kunstvoorwerpen

— Lood-, zink- en rootingwerken
— Sanitaire installaties
— Herstellingen en nieuwbouw

Jan MESTDAGH
Korte Welvaart 25
2850 Keerbergen
Tel. 015-23.38.87.

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
Brugge
Voltijdse betrekking van
adjunkt-geneesheer te begeven in de afdeling otorhino-laryngologie
van
het algemeen ziekenhuis
St.-Jan van het OCMW te
Brugge
Vereiste voorwaarden >
1. Lichamelijk geschikt zijn;
2. Van goed zedelijk gedrag zijn;
3. In het bezit zijn van het diploma van dokter in de geneeskunde;
4. Uittreksel uit de geboorteakte;
5. In het bezit zijn van bewijzen
van speciale bekwaamheid in de
rhinologie;
6. Op de datum van afsluiten van
inschrijvingsperiode
voldoen
aan de algemene en biezondere
criteria zoals bepaald in de ministeriële besluiten inzake erkenning van geneesheren-specialisten en stagemeesters;
7. Verplichting te Brugge gevestigd zijn, één jaar na het einde
van de proefperiode van 3 jaar.
De aanvragen samen met de bewijsstukken van specializatie en
van erkenning, afschrift van diploma geboorteakte en curriculum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 15 november
1980 bij de heer Voorzitter van
het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizerinnenstraat,
4,
8000
BRUGGE 1.
(Adv. 2151
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Mensen van bij ons

Rigo De Nolf:

«Geen schrik
van nucleaire
apocalyps»
NIJLEN — 'Aangezien de regering Martens IV binnenkort beslist 48 kernraketten op onze
grond neer te poten, die trekpleisters zullen zijn voor Russische raketten;
Aangezien wapens altijd dienen
om gebruikt te worden (wij maken ons geen begoochelingen,
ook kernwapens zullen gebruikt
worden);
Aangezien in 1914 en in 1940
deze staat haar burgers niet kon
beschermen, zal ze het ook de
volgende keer niet kunnenOm tal van redenen is de bevolking op zichzelf aangewezen om
nucleaire aanvallen te overleven.
Overigens, de Westeuropese legers bereiden zich momenteel
voor op- de derde wereldoorlog.
Hoewel zij operationeel slechts
goed zijn om- zich met sinterklaas aan de kinderen te geven.
(Op maneuver bereikt één op vijf
van de voertuigen niet het einddoel en geven ze onderweg de
geest).
Zo, dan moeten wij echt onszelf
beschermen. Met de nucleaire
dreiging voor ogen is er slechts
één oplossing: zelf een atoomschuilkelder bouwen of laten
bouwen-'
Rigo De Nolf uit Nijlen is vastbesloten om een dreigende atoomoorlog te overleven. Hij zal er
zelfs voor naast-de-deur verhuizen, want zijn huidige woonst
(zonder betonnen schuilbunker)
staat te koop, en op de prijzige
nucleaire bunker wil hij ten spoedigste een nieuw huis bouwen.
Hij heeft het al beproefd dat hij
dan met zijn vrouw en kinderen
op tien sekonden tijd in de overlevingskelder zal kunnen duiken.
Ten minste, zo de gezinsledenDe Nolf op het moment van de
gevreesde nucleaire explosie in
de buurt van Nijlen toevallig ook
thuis z i j n Overigens laat Rigo De Nolf
zichzelf en ons allen weinig tijd
over om ons binnen een bunker
te beveiligen want hij gelooft in
voorspellingen van specialisten
't allen kante, zoals politologen,
ekonomisten, politici én waarzeggers dat een derde wereldoorlog tussen '82 en '84 met nucleair
desastreuze
gevolgen
dreigt uit te b r e k e n .
Rigo De Nolf: 'Wij blijken in dit
land zo achterlijk te zijn dat atoomkelderbouwers zoals ik, bekeken
worden als rare vogels. In Israel,
Amerika, de Sovjetunie,
Oostenrijk en Zwitserland baren persarttkels over atoomkelders nauwelijks
nog opzien.
Vooral de Zwitsers zijn zich terdege bewust van het alles verwoestend nucleair gevaar Reeds in '66
besliste de Zwitserse regering bij
wet dat elke nieuwbouw van een
passende atoomschuilkelder dient
voorzien te worden. Op die manier
hebben zij het gerealizeerd dat
vandaag tot 85 procent van de
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Zwitsers meteen in een atoombunker kunnen onderduiken.
Onze politieke overheid vertoont
zich zo lullig door voor deze nucleaire vorm van burgerbescherming hoegenaamd niets te doen.
Ikzelf heb op de eerste plaats voor
beveiliging van mijn familie in Nijlen een private schuilkelder gebouwd. Maar ik organizeer volgend weekend (de zaterdag) een
publieke bijeenkomst met perskonferentie om de Belgische lankmoedige regering een behoorlijke
schop te geven, om ze een kaakslag toe te dienen.
In Nederland is men, weliswaar
wat laat, inmiddels ook begonnen
aan grootscheepse
bouw
van
schuilkelders. En bij ons? Er zijn
een paar tientallen burgers —
waaronder vooral kapitaalkrachtige industriëlen — op eigen kosten
aan de installatie van zon schuilkelder begonnen.
Begin dit jaar gaf de zetelende minister van Binnenlandse
Zaken
(Gramme) bij middel van een brief
een aanmaning aan alle gemeentebesturen om
atoomschuilkelders
tt bouwen voor de bevolking. Wat
hij evenwel met vertelde was hoe
de gemeentebesturen zo'n bijkomende uitgave kunnen financieren.
In Antwerpen zou men studies
aan gang hebben voor de uitrusting van metrokokers en ondergrondse parkings in een systeem
van pre-atoomkelders
En waar
dan al een waarachtige schuilkelder door de overheid wordt gebouwd, dan blijkt dat de burgers
elke toegang zullen
geweigerd
worden.

VMENSEN
ONS
In Lier (aan de
KruisbogenhofstraaO heeft het stadsbestuur 29
miljoen frank
gemeenschapsgeld
besteed aan een betonnen kelderkonstruktie, die nog met sluisdeuren en dies meer volledig dient uitgerust te worden, en die uiteindelijk slechts toegankelijk zou zijn
voor mensen van de burgerbescherming.
De meest gekende, de duurste, en
inmiddels ook wel meest beruchte
atoomschuilkelder werd gebouwd
in het hoofdkwartier
van de
NA VO-generaals: die wordt strikt
gereserveerd voor de hogere officieren van de SHAPE (Supreme
Headquaters Allled Powers).»

1 miljoen waarvoor?
Heeft het veel zin dat atoombunkers worden gebouwd? U kan
dan al misschien (vooral misschien) uw gezin redden bij een
atoomexplosie- Maar wat in de
uren, weken en maanden daarna?
Dan zal er voor u en de selekte
andere gegadigden die onderdoken in een betonnen kelder toch
alleen maar het bitter ontwaken
in een overweldigende nucleaire
apocalyps o v e r b l i j v e n . Je investeert vandaag pakweg één miljoen frank om te overleven. Maar
gesteld dat je bijtijds in de peperduur betaalde bunker met de
sluisdeur potdicht achter je geraakt, waar is het dan achteraf
nog goed voor om in de bestraalde nucleaire woestijn te overleven?
Rigo De Nolf: -Zou je mij niet
idioot vinden indien ik de kansen
— alle mogelijke kansen — zou
grijpen om te overleven?

Akoord, als er een nucleaire aanval is op pakweg
Grobbendonk,
Oostmalle (beide hebben ze een
Britse oorlogsbasis), op Doel of op
de Antwerpse haven, en ik vertoef
toevallig in Brussel dan zou het
natuurlijk gek van me zijn om me
naar het besmet gebied in Nijlen te
begeven.
Maar, er is toch ook een goede
kans dat ik op het fatale moment
naar een
amusementsprogramma
van de Vlaamse televisie aan het
kijken ben. Op tien sekonden duik
ik dan onder in een veilige kelder,
waar niet alleen
levensmiddelen
voor drie maanden voorradig zijn,
maar waar we ook gezellig de
rampspoedige
weken
kunnen
doorbrengen met boeken lezen,
gezelschapsspelletjes,
beluisteren
van muziek, en dies meer Goed,
op een bepaald moment willen we
dan weer de kop boven de grond
steken. Dan zal ik als een gezond
mens uit de bunker opduiken en
dan zal ik alle mogelijke kansen
grijpen
om
goedschiks-kwaadschiks te overleven.
Desnoods
kan je nog altijd uitwijken. Ik heb
immers ook een voorraad benzine
in onze kelder om duizend kilometer ver te rijden...'
Rigo De Nolf is zeer zeker een
fantast; het Is zijn goed r e c h t En
het zou wel eens kunnen dat bij
rampspoed anderen niet meer de
kans hebben om met hem te
spotten. Maar, of de schuilkelder,
die een industrieel hem afleverde, wel van die aard is om op het
fatale moment te dienen als de
best onderschreven levensverzekering, kan betwijfeld worden.
Rigo De Nolf: «Vandaag kost een
schuilkelder voor 7 personen ten
minste 950.000 frank. Voor de beveiliging van zes mensen meer
dien je nagenoeg anderhalf miljoen frank over te hebben.
In mijn kelder heb ik een voorradhok voor 6.000 kilo steenkool, een
puinvrije zone, waarin onder meer
een elektriciteitsgenerator kan geïnstalleerd worden, een sluis, voorzien van stortbad en toilet, en dan
de uiteindelijk nucleair-dichte ruimte waarin zeven mensen met proviand en sober komfort kunnen
vertoeven. Terwijl er bovendien
vanuit deze kamer kan ontsnapt
worden via een nooduitgang, voor
zover de normale
toegangsweg
achter de sluisdeuren na de explosies zou geblokeerd geraakt zijn.
Er is ook een luchtverversingssysteem dat mogelijk elektrisch maar
vooral met de hand kan tjediend
worden. Die verse lucht wordt
aangebracht doorheen drie of vier
filters die alle mogelijke biologische of radio-aktleve smetten volkomen filteren."
Bij bezoek aan de eerste Nijlense atoomschuilkelder mochten
we vaststellen dat de sluisdeuren betonhermetisch sloten maar
al evenzeer dat de vochtigheidsgraad er nog drastisch dient ingetoomd te worden en dat de ve-

nijnige muskieten er een prachtige broedplaats hebben.
Ook gaan zowel De Nolf als de
bouwpromotors prat op de onafhankelijkheid van de onzekere
oliebevoorradingen, maar wordt
dan toch een generator geïnstalleerd die blijkens de promotiefolder voorzien is voor bevoorrading met mazoutMéér nog, deze generator bevindt zich niet in de hermetisch
gesloten atoomvrije ruimte maar
in het zogeheten puinvrij voorgebergte. De heer De Nolf bekend
ook nog dat hij voorlopig geeh
geld heeft om de installatie van
dergelijke energieverwekker in
zijn kelder mogelijk te m a k e n .
Maar dat deert niet, na een nucleaire aanval zullen in zijn
schuilkelder alvast voldoende
batterijen voorhanden zijn om
licht in de duisternis te brengen.
Als dan at de toch wel dure beveiligende kelder van moedige
privé-investeerders zoals Rigo
De Nolf enige beveiliging en gezonde overlevingskans zou kunnen bieden dan blijft het toch
zeer onzeker wat de kwart miljoen investering voor ombouw
van een gewone kelder tot «nucleair stofvrije kelder» bij een
mogelijke atoomramp waard kan
zijn. Vandaag kan een fatale druk
op de rode nucleaire aanvalsknop in Washington of Moskou
Rigo De Nolf nog fataal treffen.
Maar zijn bunker is binnen enkele maanden stralingvrij voltooid,
en ook de aankoop van kisten
konserven, beschuiten, flessen
melk en dies meer wordt onverminderd voortgezet
Rigo De Nolf: «/n wat voor een
land leven wij dat ik een bouwvergunning krijg voor een atoomschuilkelder door die op de plannen aan te duiden als een wijnkelder? Wordt het niet de hoogste
tijd dat de bouw van zulke schuilkelders aangemoedigd wordt met
30 procent subsidiëring van de
overheid? Men klaagt vandaag
steen en been over krisis in de
bouw- en staalnijverheid. Als de
overheid de daad voegt bij het
woord van de minister van Binnenlandse Zaken, dan wordt door de
bouw
van
atoomschuilkelders
meteen zowel de aktiviteit in de
bouwnijverheid als in onze staalnijverheid en aanverwante
sektoren
aangemoedigd.
Maar nee, in de plaats van via de
burgerbescherming
de ekonomie
aan te zwengelen wordt er alleen
maar werk gemaakt van een buitensporige stijging van de besteding van 's lands middelen in de
wapenproduktie. »
Rigo De Nolf heeft gelijk dat hij
zelfbeschermend een atoomschuilkelder liet bouwen. Na een
nucleaire apocalyps kan hij dan
nog een buitenbeentje blijven.
Maar, of hij ooit waar voor zijn
geld zal krijgen?
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