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Willems, een CVP-sieraad, biz. 4 - loonmatiging en arbeidskonferentie, biz. 5
- onze man in het Euro-parlement, biz. 7 - «het manneke in de mane», biz. 12
- 6 5 . 0 0 0 Duitsers zijn geen Walen, biz 2 8 .

De VU en
de betoging
Zowel op h a a r meeting van 12 oktober als verleden m a a n d a g heeft de Volksunie, bij monde van
voorzitter Anciaux, nadrukkelijk herbevestigd
dat zij gehecht is a a n de demokratische staatsvorm en dat zij alle vormen van racisme en geweld ten scherpste veroordeelt. Er k a n daarover niet de minste dubbelzinnigheid bestaan:
de Volksunie hecht een groot belang a a n de
verdraagzaamheid als maatschappelijke waarde.
Er was echter geen officiële Volksunie-delegatie in de betoging. Het stond de V U-leden vrij, al
dan niet deel te nemen. Een a a n t a l onder hen
heeft deze vrijheid gebruikt om mee te stappen
achter een leeuwevlag en met een bord, waarop
de frankofone t e r r e u r in de Voerstreek aangeklaagd werd.
De partij als dusdanig heeft, door de niet-aanduiding van een officiële VU-afvaardiging,
protest willen aantekenen tegen de dubbelzinnigheid die over een deel van de betoging hing.
Aan de optocht werd immers deelgenomen door
een a a n t a l groepen en personen die, door aktieve medewerking of door passieve goedkeuring,
mede verantwoordelijk zijn voor de racistische
uitspattingen ten overstaan van Vlaamse
schoolkinderen te Komen en voor de taalracistische verdrukking en het geweld te Brussel, in
Vlaams-Brabant en in de Voerstreek. Het getuigt van tergende dubbelzinnigheid dat de betoging de sympatie genoot van minister Moureaux, de hoofdverantwoordelijke voor de Komense kinderjacht. Het getuigt van tergende
dubbelzinnigheid dat bendeleider Happart betoogt tegen privé-milities. Het getuigt van tergende dubbelzinnigheid dat Vlamingenhater
én vreemdelingenhater Nols plastroneert achter het vaandel der verdraagzaamheid.
De massale deelneming van bijna de hele Belgische politieke wereld is niet van aard, de dubbelzinnigheid weg te nemen. Wel integendeel!
In het dagelijkse beleid is er bv. weinig te merken van een aktieve politiek van opvang of integratie van vreemdelingen. Het heeft een
Vlaams-nationalist moeten zijn, het was staatssekretaris Vic Anciaux die zich als eerste bewindsman diepgaand bezighield met de angstwekkende menselijke en maatschappelijke aspekten van de gastarbeid.
Onverdraagzaamheid, racisme en geweld zijn
kenmerken van een verziekte samenleving,
krijgen slechts kans in een maatschappij waarbinnen de demokratie niet meer funktioneert.
Wie duldt dat jonge mensen het stempellokaal
als enig toekomstperspektief hebben, wie aanvaardt dat het werk of de ondernemingszin bestraft wordt, opent de deur voor intolerantie en
haat.
De Belgische politieke wereld heeft dan ook
verleden m a a n d a g goeddeels tegen zichzelf betoogd!
tvo

Foto van de week
D e z e f o t o illustreert e e n k o r t i n t e r m e z z o tijdens het f o r m a t i e b e r a a d C h a b e r t , e e u w i g e A C W - k a n d i d a a t g o e d v o o r alle p o r t e feuilles, v r a a g t aan M a r t e n s «hoeveel p u n t e n b e n ik w a a r d ? » H e t
a n t w o o r d v a n d e f o r m a t e u r is duidelijk « T w e e punten» D e partijvoorzitters van de meerderheid en de formateur ploeterden een
r e g e r i n g bij m e k a a r aan d e h a n d v a n e e n verdeelsleutel, die e e n
m o d e l m a g h e t e n v a n partijpolitieke k o e h a n d e l t w e e p u n t e n
v o o r e e n minister, é é n p u n t v o o r e e n s t a a t s s e k r e t a n s , t w e e p u n ten voor de voorzitters van Kamer en Senaat en één puntje (wat
d a c h t j e *?) v o o r d e v o o r z i t t e r s v a n d e g e m e e n s c h a p s r a d e n

DE KLEURPOUTIEKE WISKUNDE
De «historische» eerste zitting
van de Vlaamse raad — het deelparlement. van de Vlaamse gemeenschap — is een even historische afgang geworden Deze
Raad, wiens beperkte bevoegdheden een karikatuur zijn van
autonomie en die niets anders is
dan een ietwat aangedikte kultuurraad, is dinsdag niet eens in
staat geweest zichzelf te installeren: hl] had verbod gekregen om
zijn voorzitter te kiezen. Daarover moest eerst een akkoord
getroffen worden in het formatieberaad, door de voorzitters van
de meerderheidspartijen!
De schaamteloosheid van de for-

matiekliek — ditmaal behoort ook
Tindemans tot de «junta» — kent
geen grenzen meer Niet alleen
nam ze de vorming van de regering ter hand met behulp van een
merkwaardig puntensysteem Datzelfde puntensysteem paste ze
ook toe op het voorzitterschap
van Kamer en Senaat en van de
deelparlementen De volksvertegenwoordiging IS thans zichtbaar
verlaagd tot figuratie het zijn met
meer de kamers die beschikken
over hun eigen voorzitterschap,
dat doen de partijvoorzitters De
laatste pudeur is weggevallen de
ridikulizenng van het parlement
wordt open en bloot ten aanschijn

van de hele openbare mening voltrokken
De partijvoorzitters en de formateur hadden nog ander hooi op
hun vork De samenstelling van de
regenng heeft een halve week geduurd omdat de partijvoorzitters
in het «pakket» ook een aantal topbenoemingen hebben gestoken 3
sekretarissen-generaal, 6 administrateurs-generaal 2 adjunkt-administrateurs-generaal en o m de administrateur-generaal van de Regie der Luchtwegen en van de
Dienst van Overzeese Sociale Zekerheid Zelfs het Regentschap
van de Netionale Bank zat in het
«pakket»

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

m

Brieven

Vlaanderen». Men doet aan verbaal flamingantisch opbod.
Maar denkt men wel op een realistische wijze aan de politieke toekomst
waarin de VU niet kèn en niet mèg afzijdig Nijven van gewtohtige beslissingen, beleidsbeslissingen, duidelijke politieke (en niet-communautaire) opties.
Dit in schril kontrast tot de vrijblijvende, vertKrie oppositie-politiek. Gaat
men steeds in het hoofd zitten met een
eventuele etektorate afstraffing vanwege een bep)aalde achteritian voor
wie de o.m. in de ULB besproken tema's gevoelsgeladen zijn?
Het aanklagen van de dubbelzinnigheW bij anderen, mag dan wel de ogen
openen van sommige mensen en goed
zijn voor een door een opiniepeiling
voorspelde stemmenwinst van 1,5 tot
2 %, maar daarmee bouw je geen toekomstpolitiek.
De VU heeft nood aan jonge mensen,
en aan hun Inzet en stemmen. Denkt
de VLMetolng dat het omzeilen van politiek geladen tema's de rangen zou
openen voor bewuste jonge en pditiek-geïnteresseerde Vlamingen?
L L , Lembeek.

STRAUSS
DANK!
Van haie dank dr. P.PJ. Vanderbeke
voor uw moedige daad tijdens de gemeenteraadszitting te Aalst U hebt
wegens uw drukke praktijk geen tijd
om aan tafels te konfereren, doch dat
is «echt Vlaming» zijn.
H.V.B.. Aalst

GukJo Fonteyn kon het ook niet nalaten te berichten over een fanfare uit
Nijlen, die Kempenland en aanverwante liederen speiakle en de VU-afdeling
uit Voeren met een Vlaamse vlag
(want zulke dingen maakte hij nooit
mee op CVP-vergaderingen).
De BRT-TV bleef in haar traditie: geen
beekien en 10 woorden.
J.VI.V.D, St-Martens4jitem

CVP-JOURNALISTIEK
Hoezeer CVP-joumalisten te vertrouwen zijn bij hun verslaggeving over de
Volksunie is eens te meer duidelijk geworden in hun berichtgeving over de
VU-vergadering van zondag 12 oktober in het koninklijk circus.
Zo schreef de CVP-joumalist van
dienst in zijn «Gazet van Antwerpen»
o.m. over de tussenkomst van Hugo
Schiltz: - senator Van der Eist kreeg
een indrukwekkend applaus en voorzitter Anciaux werd nog lang na z'n
toespraak toegejuk:ht Zelfs oud-voorzitter Schiltz mocht op een VRIENDELIJKE begroeting rekenen hoewel de
inrichters voor Incidenten hadden gevreesd (en die bestonden alleen maar
in de vertseekJing van de CVP-joemaNsÜEn wat maakt die andere journalist de
Brusselaar Guido Fonteyn, er nu van in
die andere CVP-krant «De Standaard»: «_ Oud-voorzitter Schiltz viel
bij zijn aankomst op het podium een
ovatie te beurt van een kracht waarvoor in de geschiedenis van de VUmeetings en VU-kongressen ver
moest terug worden gegrepen.» En
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MEER LICHT OP
ONS LEGER
Gtewezen generaal (Dk>se is naar mijn
oordeel een papegaai. 21ijn «kennis»
van militaire zaken is zeer oppervlakkig en wat hij vertelt is napraten wat
hem van hogerhand en van ekiers ingeblazen wordt
Het ergste is wel dat sommige militairen uit beroepssolklariteit ook deze papegaaienpraat navertellen. Het is niet
omdat wij bij de NAVO aangeskiten
zijn dat we de Russen als vijanden
moeten beschouwen en dat we moeten gek>ven dat zij onze kusten zouden willen bezetten. De moeilijkheden,
die wij miet hen hebben, spruiten voort
uit akkoorden die na de jongste ooriog
met hen gestoten werden en uit ons
verschil in politieke en ekonomische
opvattingen. Voor de akkoorden waarbij vastgestekl werd waar de Russen
en waar «wij» mochten baas spelen,
daarvoor zijn wij volledig aansprakelijk
en deze akkoorden veranderen is de
gruwel van een oork>g niet waard. Wat
het verschil In politieke en ekonomische aanpak betreft is het aan ons te
bewijzen dat wij en niet zij gelijk hebben. De Russen mogen hun opvattingen bij ons vrij versprekten, maar helaas voor onze opvattingen zijn hun
grenzen gestoten. Dat is een zeer
zwak punt en het is zeer jammer, want
een wereW, doorkruist met ijzeren gordijnen en betonnen muren, is geen
aangenaam ztoht We zullen er moeten
leren mee leven en door akkoorden
trachten tot meer vrijheid en betere
verstandhouding te komen.
Maar of we ons door de NAVO moeten laten meeslepen In meer dan defensieve houding door bv. offensieve
wapens op ons grondgebied te (plaatsen (raketten bvj dat betwijfel ik Zoals ik sterk betwijfel of Rusland zo zot
zou zijn om de akkoorden van na de
ooriog niet na te leven door bv. WestDuitsUind aan te vallen. Zij hebben zo
verschrikkelijk veel zorgen overal aan
hun grenzen en in hun satellietlanden
(zie Polen nu) dat ik uit schrik voor de
Russen nooit zal wakker liggen.
En ik lig wel wakker als «strategen» als
Oase, De O o o en Gol zouden gelijk
halen. Want zij, d.wx de liberalen, zijn
oorlogstokers en papegaaien, die de
onbetrouwt)are, duistere krachten uit
het hebzuchtig grootkapitaal napraten.
Dit aHes heeft met votksnattonalisme
ntets te maken, maar met gewone bezorgdheid om de mens, waar hij ook
woont en wat hij ook getooft of doet
L G , Brussel

23 OKTOBER ISW

NIET AFZIJDIG
BLIJVEN
Waarom kon de VU in 's hemelsnaam
niemand naar de vergadering tegen racisme, antisemitisme, politiek geweld
en terrorisme van 8 oktober jJ. afvaardigen? Waarom alléén maar dat telegram?
Is men bij de VU bang om ztoh op te
stellen tegen racisme, tegen politiek
gewekJ, tegen neo-nazi's, tegen opkomend fascisme? Is men bang zteh te
verbranden tegenover een oubollige
konservatieve kliek?
Is men bang voor stemmenverlies
door een dukielijke houding tegenover
de in de ULB besproken problemen?
Als ik het goed voorfieb, was het enkele maanden terug ook de VU, die in het
parlement niet wenste nr>ee te werken
aan strengere wetten tegen privémüitiea Kadert dit alles in de politiek van
«de rijen sluiten» en «er is maar plaats
voor één Vlaamsnattonale partij», van
waaruit vroegere vooruitstrevende
stellingen van de VU dienen afgebouwd, verzwakt of in de koelkast gestopt te worden?
Men spreekt graag over de «Republiek

Ik las het artikel «Exit Strauss» in «Wij»
van 9 okt IJ. Ik toerde ook door het
Rijnland om de tenoren te beluisteren:
Willy Brandt Helmut Schmkft, Rainer
Barzel, Stereken, Lamsdorff en ook
Franz Josef Strauss. Met al het negatieve dat men F J. Strauss terecht toeschrijft is hij toch veruit de slimste en
handigste spreker: twee uur leng
10.000 toehoorders in gespannen aandacht houden, met om de minuut reaktie uit de zaal, ik heb het op het uurwerk gevolgd I Dat kan geen Duitse,
maar ook geen Vlaamse spreker hem
nadoen.
JD.T, Diest

ATOOMSCHUILKELDERS
Graag een reaktie op het interview
met R. De Nolf In «Wij» (van 16 oktober I.IJ over de atoomschuilkekiers. De
tendens om te getoven in het nut van
dergelijke atoomschuilketoers is zeer
gevaariijk en is het gevolg van de nieuwe militaire strategie waarbij het alleen
gaat om de «vijand» te laten zien dat je
zo flink bent om tot het uiterste te
gaan. Ook moeten achuüketoerprojek-

ten de eigen bevolking in slaap sussen
tijdens de voortgaande kernwapenwedloop. Er zouden immers weer
overievingskansen zijn?
De partikulier, die z'n eigen keldertje
bouwt zou beter betonnen kaboutertjes in zijn tuin zetten, want hij heeft
maar weinig kans om tijdig in de kelder
te komen. De atoomraketten bereiken
reeds zeven minuten na vertrek hun
doel. Als de bom valt is het te laat Wat
met de ontptoffingsdruk en de verschroeiende hitte die dan toch in een
cirkel van 10 km alles wegvaagt en
wegbrandt? En bulten dat gebied zijn
er de radio-aktieve stralingen die jaren
blijven hangen. Oké, na drie maanden
komt de geredde boven, maar er is
geen eetbaar voedsel en geen drinkbaar water. Hij zal minstens vijf jaar
met een gasmasker moeten topen of
anders sterven aan leukemie. En het
prettige gevoel dat je dagelijks een
grote dosis valium mag slikken om niet
waanzinnig rond te do(en._
Al bij al zal er dan nog Iemand zijn om
aan politieke partij op te richten en te
Ijveren voor een sterk defensie-apparaat om de «vijand» tegen te houden»
Het is voor de Volksunie zinvol en
noodzakelijk om zteh te verzetten tegen de waanzinnige en kostbare
schuilkelders omdat een werkelijke en
enigszins voldoende bescherming van
de t>evolking toch nooit mogelijk zal
zijn. Behalve als we In de plaats van het
schuilkelderprobleem het kernwapenprobleem zélf gaan aanpakken en beginnen met de weigering van Installatie
van atoomwapens in Vlaanderen.
Neen, vluchten kan niet meer„.
J.R, Vilvoorde.

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

De Vlaamse
Biblioteek van
de Brailleliga
De Vlaamse Biblioteek van de Brailleliga Is gegroeid uit de oorspronkelijk
tweetalige Nationale Biblioteek van de
Brailtoliga Sinds 27 oktober 1976 is hij
in werking. De bedoeling is lektuur te
verschaffen aan visueel gehandtoapten, aan bejaarden en aan allen die
moeite hebben om op een normato
manier een gewoon boiak te lezen of te
hanteren, en ook informatie over visueel gehandtoapten te verspreiden.
De taak van de bibltoteek ligt in het
aanmaken en verspreiden van brailleen gesproken boeken en tijdschriften,
het geven van braillelessen en het kopiëren van kursussen.
De kollektie bestaat uit gesproken (casettes en gelukisbanden) en brailleboeken. Een brailleboek omvat een
aantal banden (gemkideto zes) van 25
bij 20 cm en 7 cm dik. Een gesproken
boek telt evenveel geluktebanden of
cassettes van anderhalf uur, die op
een gewone band- of cassetterecorder kunnen worden gespeekl. Deze
boeken zijn niet in de haridel verkrijgbaar en zeer duur in aanmaak: bovendien is de financiële steun van Nederlandse Kuituur, zelfs aangevuto met
giften, ontoereikend. (Wervingskosten
4.300.000 B.fryjaar).
De boekenselektie gebeurt tos van politieke, morele, filosofische of kJeok>gische overwegingen. Maandelijks worden een 50-tal nieuwe boeken ingelezen of aangekocht bij andere soortgelijke organizaties. Enkele cijfers: in
1979 werden 47.000 cassettes, bijna
8.000 gelukisbanden en 2500 braille'
boeken uitgeleend.
Wie meer wil weten neemt kontakt op
met V2W Vlaamse Bibltoteek van de
BraiHeliga, G. Schikiknechtstraat 28-52,
1020 Brussel (tel. 02-42820.45).
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Deze week:

Zlln de Vlamingen
een vertiraagiaam volk?
een rondetafelgesprek over verzuiling, politieke
kliënten-werving en relatie tussen Kerk
en Vrijzinnigheid in Vlaanderen,
met:
VU-volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz,
kanunnik Herman Mertens (KUL), de historici
Helmut Gaus (RUG) en Herman Balthazar (RUG),
Walter Debrock (voorzitter Raad van Beheer VUB)
en Ward Bosmans (De Nieuwe Maand)
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De koers van Bob Gijs
De voorzitter van de CVP-senaatsfraktie Bob Gijs heeft meegedeeld dat zijn fraktie zich in de
toekomst onafhankelijker gaat
opstellen. Hij zegde dit vlak na
de beschamende openingszitting
van de Vlaamse Raad.
In het recente verleden is Bob
Gijs nochtans geen v o c b e e l d
van onafhankelijke opstelling geweest. Samen met de voorzitters
van de overige meerderheidsfrakties in de Senaat is hij naar
het formatieberaad getrokken
om met Martens en de partijvoorzitters duidelijk te maken,
dat het onduldbaar is dat Kamer,
Senaat en deelparlementen niet
zélf hun voorzitter kunnen aanstellen. De
fraktievoorzitters
werden door de formatiekliek
kort en goed aan de deur gezet

Last met
de dames
Het duidelijk lot van twee dames
heeft zwaar op het formatieberaad gedrukt: de lastige dames
waren Irene Pétry en Rika De Backer.

"Er bleef Bob Gijs niets anders
over dan «voor de toekomst» een
nieuwe koers aan te kondigen.
Bob Gijs, die een deskundige is
in opiniepeilingen, weet drommels goed dat de wind voor de
CVP in het slechte gat z i t Maar
hij heeft niet de kracht, er tegen
op te laveren.

PS-voorzitter Cools wilde te allen
prijze iets in de wacht slefjen voor
zijn partijgenote Irene Pétry, die
vroeger nochtans tot de clan van
Leburton behoorde. Aanvankelijk
werd verwacht, dat Cools het
voorzitterschap van de Kamer
voor zijn partij zou opeisen. Maar
de eventuele kandidaten daarvoor
— Leburton, Simonet en Brouhon
— zijn intieme vijanden van Cools.
Dus liet hij zijn oog vallen op Pétry
en de Senaat Maar daar kreeg hij
het aan de stok met de CVP, die
Leemans niet zo maar wilde opgeven.
Rika De Backer heeft de jongste
tijd heel wat tegenwind in de CVP
gekregen. Haar invloed is echter
groot zodat men haar lastig helemaal kon voorbijgaan. En een degradatie zinde haar niet: haar eis
voor extra-bevoegdheden, desnoods dan maar op een staatssekretariaat bleef tot op het allerlaatste moment op het formatieberaad wegen. Martens was al op
weg naar de koning, toen zij nog

altijd en steeds opnieuw dwars
ging
liggen. Zodat
Martens
woensdagvoormiddag zijn lijstje
niet eens aan sire kon afgeven...

Deze week dit...
Vorige week zaterdag woonde
ik de vernissage bij van een
tentoonstelling van
schilderwerken van twee
Vlaamse kunstenaars uit Brussel.
Hiermee werden de eerste
«Brusselse Schuurkestreken»
geopend, waarop iedereen
trouwens nog van harte de hele
week uitgenodigd is in het
«Schuurke» aan de aloude
Brusselse Graanmarkt
Het is niet ongewoon dat de
lokalen bij een kroeg onderdak
verlenen aan twee soorten
aktiviteiten: de eerste soort
allerhande Vlaamsgezinde
aktivistische aktiviteiten, de
tweede soort
kunsttentoonstellingen en
kulturele aktiviteiten. Beide gaan
vaker hand in hand, ook en
vooral in het Vlaamsnationalisme dat steeds
gesteund en gedragen werd
door een pleïade van
kunstenaars Sla er gelijk welke
encyclopedie van de Vlaamse
Beweging op na, en ge vindt
meer namen van kunstenaars —
schrijvers, dichters, komponisten,
toneelmensen, schilders — dan
van politici.
Dat is normaal en logisch. De
kunst op zichzelf en het genie

van de kunstenaar onderstrepen
de waarde van de natuurlijke
gemeenschap die een volk is.
Ook de grote zogenaamd
universele kunst scheert haar
hoogste toppen slechts, als zij
ingebed Is in de eigenheid en de
specificiteit van een nationale
kuituur. Dostojevski is universeel,
maar door en door Russisch.
Het pikturale genie dat eigen is
aan ons volk, heeft werken van
universele dimensie opgeleverd
die echter onloochenbaar
Vlaams zijn.
Men kan dit loochenen en men
kan een andere weg
bewandelen. Dit is onder meer
in de architektuur gebeurd, waar
universele technieken ook geleid
hebben naar universele
vormgeving. Het resultaat is
overigens van een grauwe
eentonigheid en de «sky-line»
van de moderne grootsteden
overal ter wereld liegt er niet
om.
En dan volstaat het in een stad
gelijk Brussel, om even op een
paar honderd meter afstand de .
vergelijking te maken tussen de
universele Zuidertoren en dat
wat er nog overblijft van de
Vlaamse renaissance.
Dit Is zeker geen pleidooi voor

kunst-in-de-schaduw-van-deeigen-kerktoren. Wel
integendeel: precies in de rand
van de Vlaamse Beweging,
precies bij Vlaamsgezinde
kunstenaars is het vermogen om
uit de eigen begrenzing te
treden steeds groot geweest
Koppel de experimenten en de
avant-garde van de jaren twintig
eens los uit hun Vlaamse
teelbodem en wat blijft er van
over?
Dat is echter wél een pleidooi
voor artistieke vrijheid en voor
de noodzaak, dat een
gemeenschap deze vrijheid ook
werkelijk waarborgt.
Ik geloof dat w e ons echter
van deze échte vrijheid steeds
verder verwijderen, naarmate
het artistiek leven Ingepalmd
wordt door de vele dekreten en
regelingen en besluiten en
subsidies van de politieke
wereld.

Vic A N C I A U X

Een mand
vol
palingen

het Kamervoorzitterschap dan
maar door aan de PSC, ten behoeve van Nothomb, maar dat zinde
Van den Boeynants niet
En alles moest hertjegonnen worden, toen de CVP-Senaatsfraktie
kittelorig werd wat de naam Pétry

betrof...

Een prachtig staaltje van staatsmanskunst tijdens het formatioberaad was de ingewikkelde formule
die besproken werd, nadat Cools
zijn eis gesteld had om Irene Pétry
op het voorzitterschap van de Senaat te krijgen. Ingevolge die eis
begonnen de onderhandelaars
aan een «cascade», die trouwens
voortdurend werd gewijzigd en
aangevuld.
Het voorzitterschap van de Senaat voor Irene Pétry betekende,
dat Cools het Kamervoorz terschap van Brouhon opgaf. In ruil
voor het voorzitterschap var. de
Senaat waarop Leemans zat wilde de CVP eigenlijk voor hem een
portefeuille eisen. Maar naast
Geens en Eyskens zou dat de derde Leuvense CVP-minister zijn; de
verdedigers
van de
overige
streekbelangen kwamen in het geweer. Cools bood de C V P gul het
voorzitterschap van de Kamer. De
voor de hand liggende kandidatuur van d'Alcantara zinde echter
Martens niet die van het A C W
trouwens opdracht had gekregen
om liever een bijkomende standenportefeuille dan het Kamervoorzitterschap te veroveren. De
CVP-onderhandelaars
schoven
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Kommentaar

Opvallende tegenstelling
N^iet alleen de ministers moesten
ntot ontgelden op het CVP-kongres, heel het regeerprogramma
werd naar de prullenmand verwezen.
Zelfs voorzitter Tindemans gat
toe dat het herstelplan het zieke
land geenszins opnieuw gezond
zal maken. Het leek wel alsof hij
niet aan de onderhandelingstafel
had gezeten_
Ook vanuit de arrondissementen
werd niet op één verwijt gekeken.
Een gebrek aan doortastendheid
en een gevoel van onzekerheid
spraken uit elke tussenkomst
Niet zonder sukses werd de me-

ning geopperd dat de CVP dringend toe is aan een oppositiekuur.
Jongerenvoorzitter
Erik
Van
Rompuy vatte al deze tussenkomsten prachtig samen: 'Er is
geen sprake van een strukturele
ingreep in de
overiieidsuitgaven
en eens te meer wordt een kans
gemist om op dat vlak het tij te
doen keren. De
CVP-jongeren
kunnen dit akkoord dan ook niet
goedkeuren:
Langdurig applaus vanuit de ganse zaaL maar het kongres keurde het regeerakkoord goed met
een overweldigende meerderheid.

Let niet op mijn daden
Een 250-tal Vlaamse wandelaars liepen verleden zondag op uitnodiging van de Wervikse Dosfelkring het
Taalgrenspad in te Wervik en Komen. Het Komens grondgebied werd hen echter ontzegd door niet minder
dan 500 Waalse rijkswachters. Waar er op een doorsnee-werkdag geen enkele gendarme beschikbaar blijkt te
zijn om de Vlaamse kinderen te Komen te beschermen, zijn er 's zondags plots honderden voorradig om de
geheiligde «Waalse» grond van Komen hermetisch af te sluiten. De Vlaamse wandelaars vaardigden de VU-senatoren Michel Capoen en Walter Peeters af, om op het Komense gemeentehuis aan burgemeester Pieters
een protestnota te overhandigen over de niet-bescherming van Vlaamse schoolkinderen.

De wake
bij de bel
Het lange formatieberaad heeft
meegebracht dat een aantal kandidaat-ministers, of zij die zichzelf daarvoor versleten, dagenlang naast de telefoon hebben
gezeten, in afwachting van een
belletje vanuit Brussel.
Onder hen ook Marcel Storme,
de niet onbegaafde Gentse jurist
die met jaren vertraging aan een
loopbaan van CVP-senator is begonnen. Tijdens de staatshervorming onder Martens-ll, toen het
FDF nog in de regering z a t is
Storme behoorlijk dwars gaan
liggen en behoorde hij tot de enkele CVP-rebellen die uiteindelijk de val van Martens-ll bewerkt
hebben.
Marcel Storme had gehoopt dat
deze kortstondige rebellie hem
rijp had gemaakt voor een portefeuille. Maar de telefoon bleef
dagenlang gelijk die van Portici:
stom.

Voer voor
Wyninckx
In de senaat is onder de leiding
van de Vlaamse socialist Wyninckx een kommissie opgericht
die een onderzoek instelt naar de
heropleving van het fascisme en
het nazisme. In opdracht van het
partijbestuur heeft senator Wim
Jorissen bij die kommissie een
dossier aanhangig gemaakt over
de fascistische baldadigheden
van Happart en konsoorten in de
Voerstreek.
Bij het overlopen van dat dossier
stelt men zich de vraag waar
deze francofone horde het lef
haalde om mee op te stappen in
een betoging tegen het racisme
en het fascisme.

In de CVP stellen de standen bij
iedere samenstelling van een regering hun voorafgaandelijke eisen. Ditmaal en zoals altijd eiste
het A C W de handhaving van
haar eeuwige kandidaat C h a b e r t

De standenorganizaties in de
CVP schijnen een voorkeur te
hebben voor kleurloze figuren,
die ze stevig in de hand kunnen
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«Als ge daartoe niet bereid zijt.

denk zeker niet dat ge onvervangbaar zijt».
Deze harde taal haalde op het
kongres een hoge score op de applausmeter. In de pers werd dan
ook al druk gespekuleerd op een
«grote kuis» en een verjonging bij
de CVP-excellenties.
Bij
de
regeringssamenstelling
blijkt evenwel dat alle ouwe getrouwen weer op hun fel begeerd
postje plaats hebben gevat

houden. Chabert met zijn eeuwige fletse glimlach en zijn absolute onbeduidendheid, Akkermans
met zijn hopeloos geklungel in
de zaak van de Vlaamse konservennijverheid: prachteksemplaren van politieke stand-beelden.

De mannen
van de
standen
De Kristelijke Middenstanders
wilden in ieder geval Ackermans
weer er bij. En voor de Boerenbond mocht alles gebeuren behalve de verwijdering van Lavens.

Tijdens het CVP-kongres te Gent
i harde kritiek geleverd op de eiyen ministers. Vooral jongerenvoorzitter Erik Van Rompuy stak
zijn afkeer niet onder stoelen of
banken. Onverbloemd verklaarde
hij dat de CVP-ministers niet moeten vechten voor henzelf, maar
voor de opvattingen en de overtuiging van de kristen-demokratie.

Wie weet, wat een
'duizendjarige
landbouwmis' is? Nociitans eenvoudig: het Luiks
'Nederlands'
voor landbouwbeurs.
Aangezien
zo'n onderneming
in het Duits
Messe heet en aangezien Messe
ook mis kan betekenen: vandaar...

Willems
de zwijger
Willems Ghisleen, advokaat, gemeenteraadslid
te
Aalst, CVP-volksvertegenwoordiger
voor het arrondissement van Woeste en paster Daens. Ochgod, eigenlijk doe je de man te veel eer aan door
hem een levensgroot kursiefje te spenderen. Hij
zetelt al een dozijn jaren in het parlement, zonder
uit de anonimiteit geraakt te zijn. Informeer je bij
de eerste de beste volksvertegenwoordiger
naar
Willems Ghisleen, dan heb je veel kans dat de ondervraagde even aarzelt, fronsend de wenkbrauwen optrekt om zich de bleke figuur voor de geest
te halen vooraleer het antwoord te geven: ha ja,
Ghisleen Willems, die moet hier al een tijdeke zetelen, is die niet van Dendermonde of van Aalst of
die kanten?
Om maar te zeggen dat het de Kamer nooit is opgevallen, in de persoon van Willems Ghisleen te
beschikken over een titaan van de geest of een
forse volkstribuun. Ook van de
Vlaamsgezindheid
van Willems Ghisleen heeft de Kamer nooit overdreven veel last gehad. De bijna-vijftiger
is ongetwijfeld een brave borst die geen vlieg kwaad zal
doen, van het soort waarvan de CVP er een paar
dozijn lopen heeft om de hoop te vergroten.
Te Brussel hoort men de man zelden of nooit, maar
te Aalst is hij de woordvoerder van zijn partij Om
nader kennis te maken met zijn ideeëngoed en de
rijkdom van zijn gedachten, is men dan ook aangewezen op de tussenkomsten
in de Aalsterse gemeenteraad.
Vorige week heeft hij de gemeentevaderen
van
zijn goede geboortestad vergast op een héél grote
filippica. Aanleiding daartoe was de onvertogen
daad, een week vroeger, van het VU-raadslid Vanderbeken. Deze ietwat heetgeblakerde
maar zeer
oprechte en goedhartige man had recht voor de
raap op z'n eigen manier geprotesteerd
tegen het
schandaal van de Komense koehandel. Als de gemeenteraad van Komen in volkomen
onwettigheid

mag baden zonder tot de orde geroepen te worden, zegde Vanderbeken, dan mag ik dat ook En
de symbolische daad bij het krachtige woord voegend, verscheurde 'den Ollander- — zo zijn bijnaam te Aalst — in volle vergadering zijn eedformulier van
gemeenteraadslid.
Dit voorval inspireerde Willems Ghisleen tot een
redevoering, waarvan de uitgetikte tekst niet minder dan vier-en-een-halve
bladzijde zonder tussenlijn beslaat Een onverwachte en onvermoede
waterval van welsprekendheid
die verraadt, hoe
diep de man bewogen was.
Bewogen door wat? Door het ellendig lot van de
Vlaamse kinderen te Komen die dag-in dag-uit
spitsroeden lopen tussen de frankofone
raddraaiers 7 Bewogen door de onbewogenheid
waarmee
eerste minister en partijgenoot
Martens dat wekenlang duldt? Bewogen door de misselijke
ruil
van een schooltje tegen de autosnelweg
Pecq-Armentières? Bewogen door het protest van zijn eigen Westvlaamse partijgenoten
tegen deze kinderverkoop ?
Niets van dat! Willems Ghisleen gebruikte de stem
en het verstand die ons Heer hem
geschonken
heeft om Vanderbeken te lijf te gaan. Om de Volksunie in één zak te steken met het onfrisse gezelschap van extreem-rechts en terrorisme. Om het
Vlaams-nationalisme over de hekel van verraad en
incivisme te halen.
Indien Willems Ghisleen de stem verheven had om
te protesteren tegen het Komens schandaal — gelijk gelukkig een aantal van de basismilitanten
op
het jongste kongres van de CVP hebben gedaan
— dan zou zij geloofwaardig
geklonken
hebben.
Wie echter het onrecht zwijgzaam ondergaat en
goedkeurt, verbeurt zijn recht op spreken.
En wanneer krijgt een stad gelijk Aalst eens wat
anders van de katolieke partij dan de Woestes, de
Moyersoens of de Willemsen ?
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Sociaal-ekonomisch

Een Brits verdikt.

Goed
nieuws...

Loonmatiging,
en anders niets meen, ?
In de komende weken en
maanden zal er in de vierde
regeerploeg Martens, in
nationale en andere
arbeidskonferentles
uitzonderlijk lang en heftig
gediskussieerd worden over
de inmiddels door nagenoeg
alle sociale instanties van de
daken afgekondigde
loonmatiging.
Men blijkt daar bijzonder veel
heil van te verwachten.
Inmiddels zal er daarmee
weinig of niets veranderen aan
het alarmerend hoog
werkloosheidscijfer.
In de eerste helft van oktober
is er nog een klein legertje
werklozen bijgekomen,
waardoor de werkloosheid In
vergelijking met hetzelfde
moment vorig jaar met
nagenoeg 15 procent is
toegenomen, en er momenteel
335.555 volledig werklozen
worden geteld.
Samen met andere vormen
van werkontbering
(gedeeltelijk werklozen,
tewerkgestelde werklozen, en
dies meer) telt dit land een
flink pak meer dan een half
miljoen mannen en vrouwen
die zonder werk zitten, en van
een zogeheten
vervangingsinkomen moeten
leven.
Al deze gezinnen komen
alvast — op de met de vinger
gewezen misbruiken na —
nauwelijks in aanmerking voor
een verdere loonmatiging.
Het Is duidelijk dat op termijn de
ekonomische donderwolken kunnen vi/egtrekken als belangwekkende nieuwe Investeringen In
onze gewesten kunnen verwezenlijkt worden.
O p dat punt blijft evenwel de
noodklok luiden, ook en vooral als
gevolg van de inflatie van p>olltleke krisissen die een behoorlijk industrieel beleid naar het rijk van
de fabeltjes hebben verwezen.
Het is alles behalve aangename
lektuur: al die prognoses en kommentaren die over ons land in de
internationale ekonomische pers
worden afgedrukt. Na het Amerikaanse Business Week heeft nu
ook de gezaghebbende Britse
"Economist" onverbiddellijk we-

reldwijds uitgebazuind dat de liefde van Amerikaanse Investeerders voor België definitief zoek is
geraakt Leerrijk zijn de toelichtingen bij dit verdikt wél.
Middels een cascade van bedrijfsontmantelingen weten w e
onderhand wel dat de Amerikaanse uittocht aanzienlijk Is geweest: terwijl in de golden sixties
de Amerikaanse bedrijven nog
ongeveer tweederde van alle buitenlandse investeringen voor hun
rekening namen is dit nu teruggevallen op amper 29 procent.. Wat
de keuze van vestigingsplaats
van Amerikaanse filialen betreft
zijn we in de voorkeurlijst teruggevallen op de zesde plaats., na
Ierland.

Hak- en snoeiwerk
De Amerikaanse investeringslust
In ons land is naar verluidt afgenomen door onder meer: de dure
arbeid (niet zozeer de hoge lonen, maar de zware sociale bijdragen), de strakke verbintenissen in verband met afdankingen
en bedrijfssluitingen, het gebrek
aan geschooide artjelders (ondanks de paar honderdduizend
werklozen), de zware intresten
voor leningen, de zware belastingen op bedrijfswinsten én ook
nog...: de wankele regeringen,
waarvan het voortdurend vallen
en opstaan telkens nieuwe wetgevende bepalingen met zich
brengt, zodat bedrijfsplanning op
lange termijn een lastige en onzekere bedoening is geworden.
Ook wordt nog met de vinger gewezen naar Wallonië waar de
Amerikaanse investeerders een
lagere produktiviteit en meer staklngsgeneigdheid ontwaren dan
in Vlaanderen.
Ruspunten zijn er hierbij ook nog
wel even op te sommen:
onze geografische bekoorlijke ligging, een behoorlijk transportnet
een voordelig fiskaal statuut voor
buitenlandse werknemers, en intrestsubstdies. Uit deze scherpe
en onverbiddellijke analyse blijkt
alvast dit: de loonlast schrikt een
trits Amerikaanse kandidaat-investeerders enigszins af, maar
deze sociale kost is zeker niet dé
grote struikelsteen Er wordt,
zwaar getild aan het feit dat de intrestvoeten de pan blijven uitvlie-

gen, en vooral dat de investeerders niet meer zeker zijn of de ministeriële
onderhandelingspartner van vandaag ook morgen nog
regeringsbevoegdheid zal hebben...
Dit verdikt van "The Economist'
kon bezwaarlijk beter op zijn tijd
komen, nu zware sociale onderhandelingen voor deze herfst
aangekondigd zijn, en de regering-Martens
ter zake de bal
doorsF>eelt naar de genaamde sociale partners in de Nationale Arbeidsraad.
Uiteraard kan met kx>nmatiging
(die blijkens andere rapporten in
de voorbije jaren reeds gedeeltelijk een feit was geworden) een
gunstige investeringswind aangewakkerd worden. Maar er zijn
nog bijkomend een pak andere
politiek-industriële ingrepen nodig. Zoals bij voortjeeld de luisterbereidheid voor de waarschuwingen van een hjandvol professoren die reeds een paar jaar waarschuwen dat de fameuze chip)sindustrie vanuit Amerika en
Japan aan onze gewesten (ten
voordele van Ierland en Schotland) dreigt te ontsnapp>en_.
Desondanks ziet het er naar uit
dat ook weer de nieuwe regering
zich zal verstrikken in kortzichtig
hak- en snoeiwerk, zonder termijnplanning voor de broodnodige nieuwe industriële wegen.

Verbrassing
Waar de werkloosheid in het
algemeen schrikwekkende proporties begint aan te nemen (één
op de tien), wordt de maatschappelijke kost van de jeugdwerkloosheid zo mogelijk nog nijpender.
In opdracht van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening heeft
een sociologe becijferd dat met
de huidige gang van zaken de
jeugdwerkloosheid
nog
minstens een half decennium een
gevaariljke kanker zal blijven.
Tegen zowat 4 procent verklozen
jonger dan twintig jaar in '64,
moeten we nu één op de drie
werklozen bij de schoolveriaters
tellen. Dit betekent dat momen-

Goed nieuws uit de bedrijfswereld; dat mag ook nog wel eens
een keer.
"In juli van volgend jaar stelt Sidmar
een continu-gloeierij
in
werking waarmee het dan het
eerste bedrijf in Europa is dat
over zo'n
produktie-installatie
beschikt
Het uitgloeien is die
faze in het fabrikageproces
van
staalplaat die onmiddellijk
volgt
op het koudwalsen
in de tandems. De installatie is van het
type Nippon Steel
Corporation,
maar laat de mogelijkheid
open
later het OWAQ
koelingsprocédé in te bouwen.Dit investeringsbericht staat in
schrille tegenstelling tot de voorzieningen voor technische gedeeltelijke
werkloosheid
van
1.400 arbeiders die de Sidmar-direktie voor begin november en
tot nader order in het vooruitzicht heeft gesteld.
In dit investeringsperspektief
stijgen de argumenten van de
vakbonden in waarde: ze wezen
er eind vorige week op dat bij de
vorige staalkrisis de tewerkstelling op peil werd gehouden en
dat de werkloosheidsmaatregel
van nu niet in verhouding staat
tot de staalkrisis die Sidmar toch
behoorlijk overeind laat en het
Vlaams staalbedrijf in genendele
ontrooft van zijn industriële toekomstkansen.
Integendeel, nieuwe investeringen blijken (gelukkig maar!) mogelijk. Waardoor, ten aanzien van
de politieke overheid, dan ook
weer het krachtig bewijs is geleverd dat het nog langer hypotekeren van de Vlaamse staalbedrijvigheid met de Waalse miljardenschuld onbetamelijke en stilaan sociaal imorele afmetingen
begint aan te nemen.

GTE floreert
Alweer «goed nieuv>re- uit de bedrijfswereld: General
Telephone
and Electronics (beter bekend als
GTE, moedermaatschappij van het
Tiense Sylvania) verwacht tegen
het einde van dit boekjaar een forse winstverhoging. Na negen
maanden bedraagt de nettowinst
nu al ruim 285 miljoen dollar op
een omzet van meer dan 7 miljard
frank. Voor de 800 Sylvania-werknemers die midden september t)ij
de sluiting van de beekdbuizenafdeling op straat werden gezet
heeft dit nieuws natuuHijk een
wrange nasmaak. GTE heeft na
het binnenrijven in de jaren zestig
van de exfjansiekredleten en na

teel schrikwekkend te veel jonge
arbeidskrachten kansarm aan de
doplokalen staan aan te schuiven.

de betaling van de slurtingspremies geen juridische verplichtingen meer. Voor het zoeken neiar
nieuw werk kunnen de ontslagenen nu terecht bij een biezoruiere
tewerkstellingscel die mkidels een
BTK-projekt dezer dagen op eigen
krachten aan het werk schiet

In het krijt
De ziekte van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering woekert In toenemende mate verder. Eind vorig
jaar zou er nagenoeg 20 miljardfrank tekort genoteerd zijn, waarbij de sektor geneeskundige verzorging voor loontrekkenden alleen al een put van 12,6 miljard
voor haar rekening dient te nemen.
Men kan nauwelijks de budgetcijfers bijhouden (laat staan hun evolutie begrijp>en): immers, de sektor
uitkeringen voor loontrekkenden
had eind 7 8 nog een overschot
van 189 miljoen frank_
De globale RlZlV-sektor dient
voor dit jaar nog bij verschillende
financiële instellingen leningen
voor een bedrag van 18 miljard
frank terug te betalen. Eind juni
stonden anderzijds de ziekenfondsen voor 21,2 miljard frank In het
krijt bij de ziekenhuizen.

Officiële
rechttrekking
Deze week werd het Vlaams W o ningfonds plechtig boven de
doopvont gehouden. Daarmee
heeft een eerste semi-officiële
instelling zich aan de staatsstrukturen aangepast
Tot zover het goede nieuws. Tegelijk werd echter medegedeeld
dat het fonds als startpremie een
tekort van meer dan anderhalf
miljard meekrijgt
De nationale investeringskredieten werden tot 1979 voor ongeveer 62 t h . toegewezen aan het
Vlaamse g e w e s t Niet meer dan
logisch, want 65 t h . van de leningsaanvragen kwamen vanuit
Vlaanderen. In 1980 heeft men
voor het eerst de «officiële» verdeelsleutel toegepast zodat het
Vlaamse gewest het moet stellen
met 52,14 t h . van de investeringskredieten.
Minister De Backer maakte er
zich van af met de belofte een
bijkomend krediet van 500 miljoen uit te trekken. Aldus kunnen
de «meest sociale» gevallen verder geholpen w o r d e n .

Zo'n miskenning en verbrassing
van jonge krachten kan geen enkele samenleving zich ongestraft
jarenlang verooHoven.

23 OKTOBER 1960

m

6

opinie

„Historische"
ontnuchtering...
Het regent «historische» dagen.
Aldus was er 15 augustus: het
staatsblad publiceerde 26 bladzijden staatshervorming. Er was
1 oktober: de staatshervorming
trad in werking. Er waren, recenter, 15 en 20 oktober: dagen waarop de verschillende raden of deelparlementen plechtig geïnstalleerd
werden, en het nieuwe België en
dus ook het schijntje Vlaams «zelfbestuur» hun uiteindelijk beslag
kregen. Allemaal dagen die later
netjes terug te vinden zullen zijn in
de geschiedenisboekjes.
Méiar de «historische» ontnuchtering volgt snel. De triomfkreten dat
eindelijk komaf is gemaakt met het
communautair geploeter, sterven
langzaam uit
Een geslaagde protestaklie tegen de Komense kinderroof en tegen de Brusselse schoottoestanden verieden
week donderdag: een aantal Tak-leden versiert het franstalig ministerie van Nationale Opvoeding.

Zinloos
gesprek
Naast het nationaal regeerakkoord zijn er ook akkoorden voor
de Vlaamse raad, het Waalse gewest de Franse gemeenschap en
het Brussels gewest Vooral dat
laatste tart elke verbeelding.
Voorgesteld wordt om jaarlijks
aan de Brusselse gemeenten een
bijkomende dotatie van 700 miljoen toe te kennen. Van enig voorafgaand en effektief financieel saneringsplan is hoegenaamd geen
sprake, evenmin van uitdrukkelijke
voorwaarden inzake de toepassing van de taalwet
Ook lezen we dat in het beheer
van alle Brusselse parastatalen
een verhouding van twee Franstaligen tegenover één Nederlandstalige zal toegepast worden. Gedaan met de pariteit
Alvorens dus het gesprek over
Brussel een aanvang neemt worden enkele belangrijke troeven zomaar uit handen gegeven. Een
troost zou kunnen zijn dat het akkoord ter goedkeuring aan het nationaal parlement moet voorgelegd worden. Op het CVP-kongres verdedigde staatssekretaris
Steyaert het akkoord evenwel
met dergelijke glans, dat het daar
goed bevonden werd.
Een gesprek over Brussel wordt
stilaan niet alleen uitzichtloos,
maar ook zinloos.

Ultieme
droppings...
Tijdens de allerlaatste uren van
de regering Martens lil hebben
de ministers een koortsachtige
ijver aan de dag gelegd. Heel wat
stukken werden plots zeer dringend. Vrienden kan men nu eenmaal niet te lang laten wachten.
En men weet nooit of men volgende keer nog aan de vleespotten der macht aanzit
Vooral Willy Claes wist dit niet
Het gonsde immers van zoveel
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geruchten- Op het allerlaatste
ogenblik ondertekende hij dan
ook een reeks benoemingen, die
zelfs in het Belgisch politiek wereldje elke verbeelding tarten.
Het gaat om een twintigtal <parachutages> van niveau 1 (advizeurs, adjunkt-advizeurs-), waar-

van er slechts een drietal niet in
het bezit zouden zijn van een socialistische partijkaart
Verontwaardigd heeft het kabinet van de minister op deze aantijging gereageerd! Het is toch
de koning die de benoemingen
ondertekend heeft nietwaar.

De plechtige installatie van de
raden laat een wrange smaak na
De Waalse gewestraad was een
twee uren durende maat voor
niets, geboycot door de Duitstaligen. De Franse gemeenschapsraad een scheldpartij over fascisme en racisme. Terwijl de Vlaamse
raad het na vijf minuten bekeken
had.
Geen van deze drie raden kon
overgaan tot de verkiezing van

een voorzitter en een bureau, kon
zichzelf installeren. Daarvoor dient
gewacht op de regeringssamenstelling. Want samen met de toekenning van de ministerpKjrtefeuilles, bedisselen de onderhandelende partijen ook de aanduiding van
de voorzitter van Kamer, Senaat
en deelpariementen. Wat niet alleen een kaakslag betekent voor
de
parlementaire
demokratie,
maar vooral de onmacht van de
deelpariementen aantoont die
vastgekluisterd blijven aan de
kompromissen die «nationaal» afgesloten worden.
Even anti-federaal is het gestekl
met de deelregeringen: tot na de
volgende verkiezingen
blijven
deze portefeuilles in het nationaal
pakket zitten, zonder verantwoording to.v. het deelparlement
Voeg daarbij nog de beperkte bevoegdheden en financiële middelen, en het laat zich nu reeds aanzien dat noch in Vlaanderen, noch
in Walkïnië, noch in de Oostkantons zich een eigen politiek leven
kan ontwikkelen. Gewesten en gemeenschappen zullen een weerspiegeling blijven van de Belgische keuken.

De beveiliging van
de rechtsstaat
te Komen
De huidige partijvoorzitter van de CVP, de
heer Tindemans, heeft toen hij eerste minister was, vaak de term rechtsstaat gebruikt
om niets te moeten doen. En toen hij toch
wat deed, zoals bij de Nols-loketten in
Schaarbeek, stuurde hij bij wijze van show
de heer Ganshof van der Meersch in een
nachtelijke raid naar Schaarbeek om de
rechtsstaat te herstellen.
Nols zag het zo niet en eiste dat de lokettenzaak zou gekoppeld worden aan de taalkaders in de ASLK Hetgeen geschiedde, maar
dan ten nadele van de Vlamingen met het
gevolg dat er minder betrekkingen waren
voor de Vlamingen. Nadien heeft Nols
voortgedaan zoals voorheen, alsof er niets
gebeurd was.
En zo kan men het aantal voorbeelden vermenigvuldigen.
Onder Martens I, II en III schermt men verder met de rechtsstaat In juli 1979 vroegen
42 ouders met 81 kinderen om, in uitvoering
van de taalwet een Nederiandstalige school
te bekomen in Komen, hetgeen tot gevolg
moest hebben dat de gemeente de verplichting had om dit onderwijs in te richten.
Minister Hoyaux weigerde prompt
Ik zelf vroeg een dringende bijeenroeping
van de Senaat, doch tevergeefs.
Senator De Bondt vroeg de samefiroeping
van de Kommissie Nationale Opvoeding en
pleitte voor een tesis die onhoudbaar was.
Ik heb toen aan de minister gevraagd de lijst
te willen meedelen van alle aanvragers en
op een volgende vergadering te willen zeg-

gen welke wel en welke niet aan de voorwaarden voldeden en daarvan de reden op
te geven. Hij stuurde wel de lijst maar gaf
geen uitleg. Ik heb toen de Kommissiezitting
verlaten.
Door de regering wdrd toen advies aangevraagd bij de Raad van State en, i.p.v. de
taalwet toe te passen, heeft men een nieuw
Koninklijk Besluit getroffen waarbij aan de
ouders precies 8 dagen werd gegeven om
een aanvraag in te dienen voor het schooljaar 1980-1981. In het advies van de Raad
van State wordt uitdrukkelijk gezegd dat dit
Besluit geen Uitvoeringsbesluit is van de
taalwet en dat de in juli bestaande aanvragen moesten onderzocht worden in het
raam van de bestaande taalwet Dit gebeurde niet
Op 6 december 1979 interpelleerde ik de
eerste minister daarover, deze draaide wat
rond de pot en verdedigde het besluit maar
zweeg angstvallig over het advies van de
Raad van State. Daarbij werd gezegd dat de
bestaande aanvragen moesten onderzocht
worden in het raam van de taalwetgeving. In
mijn repliek vroeg ik de regering wat ze met
dit advies wou aanvangen. De eerste minister beloofde dit te onderzoeken.
Nog vóór het parlementair reces interpelleerde senator Capoen eveneens over de
school in Komen en ik heb toen mijn vraag
herhaald en gevraagd welke de uitslag was
van het door de regering beloofde onderzoek. De eerste minister antwoordde niet
Om zijn gezicht te redden heeft de eerste

minister dan in de regering de school doen
aanvaarden op basis van het schoolpakt
Ons inziens een gevaarlijk precedent omdat
men op die manier de communautaire problemen in het Schoolpakt inbrengt
Bovendien wordt de wettelijkheid nog geweld aangedaan omdat Vlaamse kinderen
geruild worden tegen het aanleggen van autowegen.
Het gekke van al is dat de voorwaarden van
de taalwet vervuld zijn en dat de Vlamingen,
en vooral de kinderen, daar toch moeten
voor betalen.
In cijfers uitgedrukt wil dit zeggen dat voor
elk kind 167 miljoen frank zal moeten betaald worden om de weg Pecq-Armentières
te bekostigen en dit om de elektorale positie
van minister Spitaels en van staatssekretaris Bertouille te beveiligen.
Zo zien wij dat de rechtsstaat in België weer
eens beveiligd is!
Wanneer burgemeester Aelgoet in St-Genesius-Rode de Franstalige scholen wil overdragen aan het Rijk, dan kan dit een goede
stunt zijn maar in feite is het de opvoering
van een nummer, terwijl het toneelstuk ontbreekt
En voor dit laatste moet de hele Vlaamse gemeenschap zorgen. Zal zij dit doen?
Het is een toneelstuk dat noodzakelijk is om
de rechtsstaat te handhaven.
Wij wachten nu op de eerste minister, maar
aanvaarden zijn koehandel niet
Rob Vandezande,
VU-senator

Wetstraat

STRAATSBURG - De Europarlementsleden hebben heel wat
tijd nodig gehad om hun nieuwe
weg te vinden in het superluxueuze gebouw dat naast het
Palais de l'Europe werd gebouwd. Zeven hoog, met brede
kijk op het bekken van de III, etaleert het nieuwe kantoorgebouw
voor de Europarlementsleden
een kil-marmeren wegwerprijkdom die er de gouden zestiger jaren bij doet verbleken. Coppieters behoort tot de weinige parlementsleden die zich niet gediend
achten met dit nieuwe Sesam op
een moment dat het beruchte cijfer 7.000.000 werklozen op de Europese telex begint te kletteren.
De zitting zelf werd geserveerd
als een koude schotel: geen
hoofdgerecht, maar een serie tema's die je op de duur toch met
een volle maag doen zitten. De
staalkrisis en de begroting '81
fungeerden slechts als aperitief;
het eigenlijke grote debat hierover wordt naar november verschoven.
W a a r staat de zetel nu?
In november wordt trouwens een
eerste keer in Luxemburg vergaderd, een tweede week in Straatsburg. Nog steeds heeft het Europees Parlement geen definitieve

Wij in Europa

Red de w a l v i s !

De verbruiker
aan het woord
van hun traditioneel rollenpatroon
te blijven werken, terwijl de nieuw e internationale arbeidsverdeling
dit patroon vaak moet wijzigen. Z o
kan bv. Vlaanderen niet vastgepind blijven op textiel, maar heeft
het evenzeer recht een goedgestruktureerd en levensnoodzakelijk bedrijf als Sidmar verder uit te
bouwen.

uitspraak gedaan omtrent de vaste zetel voor de Europese instellingen. Straatsburg en Luxemburg
zouden er elkaar de strot voor afbijten. Brussel, dat reeds de zetel
is van de Europyese Kommissie en
bijgevolg de aangewezen definitieve vestigingsplaats is, blijft erg
schroomvallig op de achtergrond.
Daarom bouwt Straatsburg er
maar op los, in de hoop de gunst
van de ijdelste parlementsleden te
winnen. Luxemburg heeft ook
reeds een miljardeninvestering gemaakt in een splinternieuw futuristisch Rateau du Kirschberg. De
besluiteloosheid tegenover de definitieve zetel brengt mede dat
weer eens 3.000 miljoen extra-uitgaven moeten voorzien worden,
uitgaven die rechtstreeks voortvloeien uit het feit dat het Europees Parlement op 3 plaatsen
werkzaamheden kent In briefjes
van 100 frank uitgedrukt: leg die
naast elkaar vijfduizend kikjmeter
ver en je hebt het bedrag dat jaarlijks aan deze besluiteloosheid
«gespendeerd wordt»!
De staalkrisis
Davignon, de stalen Kommissaris,
is opgetreden als drastische |X)mpier nu de brand definitief in het
Europese staal geslagen is. Voor
het eerst in de geschiedenis van
de Europese Gemeenschap voor
Kolen en Staal vroeg hij de uitzonderingstoestand uit te roepen en
de staalholdings te verplichten lagere produktiekwota aan te nemen wil er nog aan overleven gedacht worden. Maurits Coppieters
noemde de maatregel-Davignon
een eenzijdige rantsoenering, die
pas ingrijfjend kan slagen, wanneer ook terzelfder tijd rekening
gehouden wordt met de koncentratie van de produktie in de beste
bedrijven van de Gemeenschap.
Gebeurt dit niet dan dwingt men
trouwens de regio's in het keurslijf

de E V P - f r ^ b e van de overigens
weer eens totaal afwezige Tindemans stelde de Duitser Siegbert
Alber 'dat ten zeerste moet opgepast worden voor in het wild ontstaan van allerhande
konsumententxyrKlen, die wellicht niet eens
het belang van hun leden op het
oog hebben: Dat zal Testaankoop
graag vernemen! Vanzelfsprekend was Alber voorstander van
vrijwillige gedragskodes,
want
-staatskontrole ter zake leidt alleen maar tot prijsstijgingen». De
Eurofjese kristen-demokraten zijn
dus steeds aardiger op weg naar
de kampioenstitel van de meest
fossiele fraktie.

Coppieters betreurde sterk dat de
Europese Kommissie ten aanzien
van de «biezonder ondoorzichtige
staallobby»
steeds
nagelaten
heeft de kwalitatieve informatieopdracht te vervullen, zeker wanneer deze holdings winsten maakten. In recessietijd kunnen die dan
ook ongehinderd de vermindering

van de arbekisplaatsen als gijzelingsinstrument gebruiken, in ruil
voor onuitputtelijke overtieidssteun.
Ten stofte pleitte Ckypfrieters voor
de koF>peling van het staalplan-Davignon aan nieuwe sociale begeleidingsmaatregelen. Dit zal een test
zijn voor de wil van de Kommissie
en de Europese Raad, in de toekomst en vooral in het Itoht van de
slechte ekonomische situatie, te
gaan werken in de richting van het
sociale en het regionale Europa.
Een w o o r d voor de verbruiker
De hormonen in het kalfsvlees
hebben toch dit voor gunstig gevolg gehad dat de belangen van

de verbruikers eindelijk eens uitgebreider aan bod kwamen in dit
halfrond. De Ier O'Connell pleitte
voor een subsidiëring van de verbruikersorganizaties, een gedragskode voor fabrikanten, publikatie
van prijsvergelijkingen, organizatie
van de konsumenteninspraak, eerlijke verkoopkontrakten en een
stem van de verbruiker in het Europees landbouwbeleid. Een hele
boterham, vooral toen hij — terecht — tot de konklusie kwam
dat een vrijwillige gedragskode
geen zin heeft Tegenover al te oneerlijke
producentenpraktijken,
zoals mislekjende reklame, moet
reglementerend en dus verplichtend opgetreden worden. Namens

Niet alleen Japan en Rusland,
maar ook Spanje en Portugal blijven ongehinderd jagen op walvissen, naar veriukit 's werelds intelligentste zingende en spelende
zoogdieren. Het zeer aktieve NedeHandse parlementsik) ten van
den Heuvel nam het hierbij op
voor het schip «Rainbow Warrior»
van de internationale milieu-organizatie Greenfieace, dat sedert 18
juni in Spanje aan de ketting ligt
Uiteindelijk kwam het Europarlement tot een resolutie waarbij de
invoer van walvisprodukten in de
Europese Gemeenschap voortaan
volledig verboden w o r d t Poezen
en honden zullen overigens niet
verhongeren nu een eirKle zal komen aan het schandaal de walvisprodukten in hun voederkonserveblikjes te verwerken. En ook de
dames zullen er beslist even lief
uitzien nu de kosmetika voortaan
van alle walvisingrediënten bevrijd
zullen zijn!
Maurits Coppieters pleitte trouwens voor een onderzoek naar
het ruimer gebruik van de jojobaplant ideaal vervangingsprodukt
voor walvisolie en bovendien zeer
geschikt kultuurprodukt voor de
droge Sahellanden.
Jaak VANDEMEULEBROUCKE

Parlementarre sprokkels
# In de 4de direktie van het Nationaal Instituut voor de Statistiek
zijn 88 Nederlandstaligen en 66
Franstaligen tewerkgesteld. Uit
een vraag van senator R. Vandezande blijkt nochtans dat deze
dienst haast dubbel zoveel gegevensformulieren vanuit Vlaanderen te verwerken krijgt
• Tijdens het schooljaar 19791980 waren 233 leeriingen, die in

het Vlaams gewest wonen, ingeschreven in een schoolinrichting
van de gemeente Bevekom-Hamme Mille. Meer konkreet vernam
kaderiid W. Kuijpers dat er van die
233 leeriingen 216 te Leuven wonen. 8 te Bierbeek, 2 te Huidenberg en 7 te Oud-Heverlee.
• Aan kameriid J. Valkeniers
verklaarde de minister van PTT
geen verantwoordelijkheid te dra-

gen voor tweetalige vermeldingen
in de officiële telefoongids (zone
Brussel) van vestigingen van officiële financiële instellingen in homogeen Nederiandstalig gebied.
• Het departement van Ofjenbeire Werken werkt momenteel, in
het kader van het vijfjarenplan
1981-1985, aan het opmaken van
voorstellen voor het programma
van wegen en autosnelwegen.
Aan kamerlid J. Gabriels kjeloofde
de bevoegde minister rekening te
zullen houden met het nut en de
funktie van de infrastruktuurwerken, met de sociale en ekonomische behoeften, gebaseerd op
verkeerstellingen en met inachtneming van de prognose der verkeersevolutie in de toekomst
• Hetzelfde kameriid informeerde bij de minister van Ekonomische Zaken naar de samenstelling
van de Raden van Beheer van de
Nationale Delcrederedienst Credietexport en Copromex. Het antwoord maakt ons met direkt veel
wijzer: een geheel van benoemden door de Koning, afgevaardigden van alleHei ministers, vertegenwoordigers van de publieke
kredietsektor, banken en privé.spaarkassen.

Kameriid P. Van Grembergen verzocht de minister van Landsverdediging de kostprijs te berekenen van een paar 21 juli-manifestaties. Aldus
vernam hij dat haast 5,5 miljoen besteed werd aan het militair défilé te
Brussel. Meer dan 2,3 miljoen betaalde de gemeenschap aan de vlootshow van 17 juli te Oostende en het daaropvolgend vlagvertoon in de
verschillende havens. Tweeëntwintig Belgische schepen namen eraan
deel, waarvoor de kostprijs nog eens meer dan 2 miljoen bedraagt

• De minister van het Waalse
gewest stelde kameriid J. Valkeniers gerust: er is geen verkavelingsaanvraag ingediend voor het
landschap van «Zevenborren».
Wel is het juist dat het besluit dat
dit landschap klasseert in bepaal-

de omstandigheden bouwwerken
toelaat
# In nauwe samenwerking met
het komitee «Nationale herdenkingsfeesten» heeft de B.R.T. een
selektie gemaakt van de offrciële
manifestaties n.a.v. 150 jaar België,
die voor uitzending in aanmerking
kwamen. De voornaamste hebben
wij reeds genoten: de Antwerpse
akenparade, de Gentse reuzenoptocht en de jeugdontmoeting te
Opheylissem. Daarnaast verzorgt
de B.R.T., zowel op radio als televisie, een aantal eigen programma's.
Een antwoord op de tweede vraag
van kameriid P. Van Grembergen
bleef minister R. De Backer schuldig: een eigen oordeel over «deze
door het Komitee «viering 150 jaar
Belgische onafhankelijkheid», gehuisvest in de Komediantenstraat
te Brussel, georganizeerde feesten die een monument zijn van belachelijkheid, gebrek aan fantazie,
kultuurbarbarendom, totale afwezigheid van originaliteit zelf 150jaar België onwaardig».
9 In de toekomst zal getracht
worden de ambtsgebieden van de
kontrolediensten BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting zoveel mogelijk te doen samenvallen. Wel werd aan senator
W. Peeters verzekerd dat de onderzoeksresultaten onderiing uitgewisseld worden door de administratie van de direkte belastingen en de BTW-administratie.
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Francisco Sa Carneiro:
in de ban van de macht
(RSA) Men kent het refrein uit Le
Jour et La Nuit van Lettellier:
'Les Portugais sont toujours
gaiS'. Voor Francisco Sa Carneiro kwam die versregel optimaal
uit toen hij die zondagavond van
5 oktober jL de verkiezingsuitslagen van zijn Alian^a Democratica te verwerken kreeg. Er was
niet langer twijfel aan: voor de
tweede keer in een jaar had hij
met zijn Demokratische Alliantie
van (liberale O sociaal-demokraten, van kristen-demokraten en
van een handvol monarchisten
47 c/o van de uitgebrachte stemmen en 131 van de 250 zetels
voor de neus van «links» Portugal weggekaapt De kommunisten van Alvaro Cunhal konden
hun wonden likken: ze verloren
zeven zetels en houden er hooguit 40 over. Zij wijten hun nederlaag aan de Sovjetinvasie in Afghanistan en aan de stakingen in
Polen- Inderdaad, terwijl die stakingsgolf in Polen naar haar

hoogtepunt toegroeide bleef de
Moskouhorige Cunhal het officiële standpunt van de Sovjets
verdedigen. Zijn eigengereid
doctrinarisme zal hem zuur opbreken. Verder is het zo dat in
vanouds rode burchten zoals
Evora en Setubal veel arbeiders
voor het nieuwe «Carneirismo»
hebben gestemd — wat dan meteen het lot van de socialisten en
hun paradepaard, Mario Scares
bezegelde.
Begeleidende
omstandigheden
hebben de ruk naar rechts gunstig
beïnvloed. Cameiro's Alliantie
vond forse steun In de bisschop
van BraganQ£i, die als een gramstorige Savonarola te keer ging tegen de verworvenheden van de
anjer-revolutie. Het financieel
krachtige vertxMid van Portugese
Ondernemingen liet zich evenmin
onbetuigd en steunde metterdaad
Cameiro's eis om maar eens voorgoed gedaan te maken met de

Genscher:
van jumbo tot jumbo-jet

Genscher
(RSA) Dat de liberale FDP bij de
verkiezingen van 5 okt jl. winst
zou boeken stond In de sterren
geschreven, maar niemand had
voorzien dat ze haar aantal zetels
In het bondsp)arlement van 39 tot
54 zou opvoeren en 10,6 th. van
de stemmen zou scoren. De man
achter de overwinning Is Hans
Dietrich Genscher Zijn taktiek
slaagde op twee fronten tegelijk:
ongeveer 500.000 kristen-demokraten die het met Strauss niet op
hadden hebben blauw gestemd en
zijn partij heeft ook kiezers aangetrokken van het centrum die
Schmidt aan het roer wilden houden, maar bovendien van mening
waren dat de soclaal-demokraten
maar best niet versterkt uit de harde konfrontatle zouden te voorschijn komen.
Met zijn drieënvijftig lentes Is Genscher de centrale figuur geworden
In de Westduitse politiek. Hij is een
goed gevoed heerschap (1,90 m,
102 kg) Aan zijn slome gang en
grote oren dankt hij zijn bijnaam:
jumbo. Genscher aanvaardt de
vergelijking maar maakt voorbehoud voor twee punten. Zegt
Hans Dietrich zelf 'Ik ben geen
graseter, evenmin een kruidenier,
maar een onverbeterlijk individualist' Zijn flikkerende oogjes Inv'entarlzeren iemand van kop tot teen.
HIj kan geestig uit zijn hoekje komen en heeft een uitgesproken
hekel aan zenuwpezen en huilebalken.
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Die geboren Sakser (Genscher
heeft zijn oorsprong In de DDR,
die van oratorische stilistiek geen
kaas heeft gegeten Is een ongeëvenaard tacticus. Zonder knauw
In zijn politiek aanzien overieefde
hij als minister van Binnenlandse
Zaken de terreur-aktles door de
Palestijnen te München In het
olympisch dorp gevoerd (1972).
Geestelijk erg beweeglijk en taai
als een balein vangt hij ook ongeschonden en ongeschokt de
weeromstuit op van de zaak Günther Guillaume (1974). Op zijn krediet schrijft men de modemizering
van het Westduits politieapparaat
en de strijd tegen Andreas Baader
en zijn terroristen. Als hij in 1974
op Buitenlandse Zake'n wordt geparachuteerd vraagt men zich verbijsterd af hoe die gezellige maar
ietwat onbehouwen dikkerd die
geen woord Engels kent zich In de
porseleinenwinkel van de diplomatie gaat bewegen. Maar ook hier
knettert het algauw van verrassende effekten: om zes uur zit
Hans Dietrich al achter zijn werktafel, leert Engels In een handomdraai, wipt van het ene vliegtuig in
het andere: de jumbo is jumbo-jet
geworden. Een (jerfekte metamorfoze, In weerwil van een latente
hartkwaal.
Ondanks zijn sukses in de politiek
Is Genscher een bescheiden overwinnaar gebleven. Zijn Liberalen
zullen genoegen nemen met de
portefeuilles waarmee ze nu al zo
rijk gespijsd zijn: buitenland, binnenland, ekonomische zaken en
landbouw. Toch zal een versterkte
liberale aanwezigheid de taak van
Helmut Schmidt niet vergemakkelijken want ook de sociaal-demokratlsche familie is, ofschoon nauwelijks merkbaar, gegroeid uit de
stembus gekomen.
Met voor de Liberalen blezonder
hete hangijzers zoals openbare financiën, hervorming van de pensioenen, paritair beheer e.a en
daar bovenop een ekonomisch
erg onzekere kontekst is de konfllktstof al geprogrammeerd die
morgen In de meerderheid voor
heibel kan zorgen.

Aprikevolutie van 1974. Blijkbaar
Is een meerderheid van Portugezen de verwezenlijkingen van die
revolutie grondig beu en neemt ze
het niet langer dat Portugal grondwettelijk een socialistisch land is.
Op die trend heeft Carneiro gunstig ingespeeld toen hij net voor
de verkiezingen de ouderdomsfjensioenen en sociale vergoedingen optrok en tegelijk de inflatie
van 24 tot 16 veriaagde. Een pleister op een houten been, maar
vooriopig weet de Portugees hoe
dik zijn boterham gesmeerd is.
Francisco Sa (Dameiro werd in juli
1934 te Porto geboren. Hij promoveerde in de rechten. Intelligent en
behooHijk van de tongriem gesneden werd hij algauw een advokaat
met gevestigde faam. Bij de «vrije»
verkiezingen van 1969 Het hij ztoh
door Marcek) Gaetano bepraten
om mee te dingen naar de gunst
des volks. Hij werd verkozen en
was vier jaar lang kameriid voor
Porto. Tot hij in 1973 onverwacht
zijn politiek mandaat neerlegt
Vanuit een liberale reflex had hij
een officieel onderzoek geëist
naar de metodes en gedragingen
van de PIDE, de gevreesde politieke politie van Salazar. Uiteraard
wilde men aan de top op dit verzoek niet Ingaan, maar inmkjdels
verwierf de konsekwente liberaal
het aureool van politieke moed dat
hem tot vandaag omstraalt Hoe
ook, bij de revolutie van 25 april
1974 komt hij op een drafje aan de
start sticht zijn PPD (Demokratische Volkspartip die hij links van
het centrum op)stelt en wordt
staatsminister In de eerste vooriopige regering, die algauw onder de
mokerslagen van linkse militairen
bezwijkt Hij zal nooit vergeten aan

wie hij zijn tijdelijke deemstering te
danken heeft..
Met tomek>ze ijver zet hij zk:h in
die jaren aan de uitbouw van zijn
partij. Hem werd wel eens zijn autoritaire aanpak verweten. Sa is
niet gediend van kritiek uit de eigen partijrangen en trekt eruit
Niet voor lang echter. Vlug komt
hij weer gretig aanbenen, klein en
schriel van gestalte, maar met een
ambitie om de hele Serra da Estrella van het noorden naar het zuiden te verplaatsen. Dat doet hij
weliswaar niet_ wel doet hij iets
dat op den duur belangrijker zal lijken: hij verplaatst zijn PPD naar
rechts van het centrum. In die opstelling heeft hij in november 1979
overwonnen en in oktober 1980
getriomfeerd. Waarom zou hij nu
weer het roer gaan omgooien?
Onverstoorbaar omschrijft die
rechtse liberaal zichzelf als... een
sociaal-demokraat Wie dit aarv

durft drukt zijn eigen naamkaartje!
Keer op keer gaat Mario Soares
dan aan het beien van verontwaardiging, dreigt met sancties,
maar tussen dreigen en doen ligt
een hele galop. Van zijn politieke
werkdrift kan de premier nog net
een uurtje per dag afpitsen voor
Snu Abec^sis, een jonge Deense
die hij zich aangemeten heeft en
met wie hij In zijn ambtswoning te
Lissabon samenleeft: zijn wettelijke wederhelft wil van geen scheiden weten, 't Is me de gaarkeuken
wel! Als Francisco Sa maar niet
verder gaat dan gevoeglijk door
de beugel kan, want populariteit is
een broos scheepje op woelig water.
Mocht generaal Eanes in december e.k. herverkozen worden dan
zou C^meiro aftreden... en terugkeren ook, want hij leeft In de ban
van de macht- die hem onweerstaanbaar aantrekt

De Turkse junta is onpartijdig...
(RSA) In Turkije maakt de generaalsjunta van Evren werk van haar genadeloze strijd tegen terreur van rechts en van links, maar een koncept om het land voorgoed uit de krisis en de impasse te helpen hebben die generaals niet bij de hand. In dit etnisch-gevarieerd tand staan
Koerden en Armeniërs weer in de guerrilla voor hun autonomie en in
weerwil van de noodtoestandverordeningen is de politieke terreur alleen maar kwantitatief afgenomen. Het aantal dodelijke slachtoffers
van politiek geweld liep gevoelig terug (van iets meer dan twintig per
dag onder het burgerbewind van Demirei tot ruim een per dag onder
de generaalsjunta) maar uitgeschakeld is het niet Ook na de interventie van de Turkse militairen, nu al zes weken geleden, werden nog om
en bij 50 mensen bij linkse of rechtse terreurakties omgelegd.
De militairen gnuiven. Wet en orde
zullen heersen! Alle guerrillero's
zullen van de Turkse bodem verdwijnen! En zoals uit de gevolgde
procedure blijkt is het hierbij volkomen onbelangrijk of de terroristen van Islamitische, marxistische
en fascistische obediëntie zijn.
Voor het eerst sinds 1972 werden
twee extremisten terechtgesteld,
een van rechts en een van links.
Geen Arithmétique Hollandaise,
maar strikte symmetrie! De generaals willen niet de indruk of het
vermoeden wekken dat ze het
meer op linksen dan op rechtsen
begrep)en hebben. Bij vroegere militaire Interventies werd hier niet altijd scherp op toegezien. Zo werden In 1961 drie rechtse ultra's opgeknoopt en in 1972 drie linkse. Bij
die twee gelegenheden had de publieke opinie bezwaren laten horen omdat het princlep van de verdelende rechtvaardigheid niet in
acht genomen werd! Maar de
linksrechtse executie van drie we-

Kenan Evren, generaal
ken geleden stoorde haar gemoedsrust niet Als de verhouding
maar gelijk opgaat zal ze zich ook
In de toekomst gelijkmoedig bij
harde maatregelen neerieggen.
De rest Is zaak van de militairen.

De junta wil haar Imago van onpartijdigheid in alle omstandigheden
handhaven. Premier Demirei en
zijn tegenspeler van de socialistische ofjposltie mochten dan ook
gelijktijdig de gevangenis veriaten
waarin ze bij wijze van preventie
waren opgesloten. Eenzelfde onpartijdige bekommernis lag ten
grondslag aan de gelijktijdige arrestatie van de rechtse radikale
Turkesj en de linkse Nesjmitten
Erbakan, de leiders van resp. de
Partij voor Nationale Aktie en de
mohammedaanse Partij voor Nationaal Welzijn. Ze gaan ook gelijktijdig een noodlottige toekomst tegemoet
Intussen heeft genereial Evren zich
meer op de achtergrond opgesteld. De door hem gestichte Nationale Veiligheidsraad moet nu
maar de Turkse peultje doppen.
Het is stil en rustig geworden in
Turkije, een rust die allesbehalve
geruststellend is. Wie weet nog
wat vandaag In dit land gebeurt?
De pers is gemullband. Men verliest wel eens uit het oog dat het
burgerbewind van Demirel al bij al
nog vrije meningsuiting duldde
maar onder het militair bewind zitten de Turken kompleet in de mist
Wat gaat de wereld te zien krijgen
als die mist ooit weer optrekt? Het
zou wel de rust kunnen zijn van
een begraafplaats, waar de afgestorven demokratische vrijheden
op heropstanding wachten...
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Kommentaar

PERS pektief
De kongressen van CVP-PSC en
SP-PS hebben het zogenoemde
herstelplan van Martens IV dus
goedgekeurd. Als je het entoeslasme van die kongressen vergelijkt met de VU-partijdag van
12 oktober, dan wint de V U op
alle fronten. Want, mensen lief,
de partners van de nieuwe (?)
koalitie staan zo wantrouwig tegenover mekaar dat Martens IV
geen lang leven beschoren kan
zijn.
f ^ A T is ook de mening van Het
^ ^ Laatste Nieuws.
'De Kongressen van de Kristendemokratische
en
socialistische
partijen hebben, zoals verwacht,
het regeerakkoord
voor Martens IV goedgekeurd met een bedenkelijke onverschilligheid. Deze
partijen hebben geen andere keuze, vermits ze doodsbang
zijn
voor verkiezingen.
Dit regeerakkoord is een bijeenraapsel van dikwijls zeer tegenstrijdige maatregelen. Maar de
hoofdzaak, ni een akkoord over
de algemene politieke lijn, die moet
gevolgd worden om het land uit de
moeilijkheden te halen, daarvan is
geen spoor te vinden. Beide politieke families zijn het niet eens
over de aard en de oorzaken van
de krisis. Ze kunnen
bijgevolg
onmogelijk akkoord gaan over de
genezing, die moet
aangewend
worden.
Er komt dus niets van een keerpunt in het politiek beleid om de
staatsuitgaven te beperken en de
lasten, die op de produktie drukken, te verlichten. Hoe zouden politieker, die niet eens de moed hebben de grondtrekken van dit beleid op papier te zetten, het nadien
in politieke beslissingen
durven
doordrukken?
Het wordt
dus
doormodderen
voor zo lang als
Martens IV zal standhouden."
Een van de hoofdoorzaken van
het verval van het politieke gezag,
van de opeenvolgende regeringskrisis is het feit dat de C V P niet
weet wat ze wil. De grootste
Vlaannse partij blaast koud en
warm tegelijk, maar kan géén duidelijke keuze maken. O p het kongres van zondag kwam de verdeeldheid bij de CVP open en
bloot aan de oppervlakte. Alle kamoeflagetechnieken van de Tweekerkenstraat konden nu niet meer
helpen. Dé schietschijf van het
CVP-kongres waren de eigen ministers.
I N Het Belang van Limburg stelt
Hugo Camps terecht dat de
CVP een zware indentiteitskrisis
doormaakt
'Bij de CVP in Gent was duidelijk
sprake van een krisiskongres. Het
heette in woord en gebaar wel dat
alle beweringen over de verdeeldheid binnen de kristen-demokratie
pure kwaadsprekerij
zijn, maar
wie al eens het partijcenakel mag
binnenwippen weet wel beter De
verdeeldheid tussen de Vlaamse
kristen-demokraten, die soms een
persoonlijke, dan weer een politieke inslag hebben, is er de voorbije
weken de oorzaak van geweest
dat de CVP in het hanengevecht
tussen socialisten en liberalen
geen echt arbitraire rol heeft kunnen spelen. Ook is het menige
waarnemer opgevallen, dat de
Vlaamse kristen-demokraten in de
grote
geëngageerde
diskussie
van het ogenblik monddood bleven. De rakettenaffaire was daar
het meest trieste bewijs van.
Op het CVP-kongres is ook zware
kritiek geuit op de eigen ministers.
Die wel eens de indruk geven er
als monumenten bij te lopen en ter
ere van hun postje van het ene

kompromis naar het andere sukkelen. Het was een algemene
klacht: er is te weinig begeestering
en geloofwaardigheid. Het gejammer in Gent over de verdonkering
van het
kristen-demokratische
profiel, bevestigt ook dat de CVP
zich in een soort van identiteitskrisis bevindt Overigens liepen sommige kongressisten hardop te dromen van een oppositiekuur, waardoor de partij de kans zou krijgen
haar eenheid te herstellen en haar
inzichten over mens en maatschappij te aktualizeren en te verdiepen. In zekere zin mag er in
Gent sprake zijn van een polarizatie-kongres."
Martens en zijn ACV-vrienden
binnen de CVP weten dus na zondag dat ze niet moeten rekenen
op de burgerlijke vleugel van de
partij. Die CVP'ers, met Tindemans op kop, staan klaar om het
rooms-rode kabinet zo vlug mogelijk af te schieten. Tindemans zal
een elektoraal gunstig tema uitkiezen om het travaillistisch kabinet
te doen struikelen, om — net zoals
bij Egmont — de verdeeldheid in
eigen rangen te verdoezelen.

regentijden ... dan naar
succes kleding rijden !

Morgen wijst op de ruO OzieK Debinnen
de CVP.
«Martens zou er dan ook geen
kwaad aan doen de politieke carrière van zijn voorganger en stadsgenoot Theo Lefévre nog eens
grondig door te nemen en tijdig de
passende maatregelen te nemen.
Zoniet, dreigt hij net als Lefévre
het gelag voor de
standentwist
binnen de eigen partij te betalen.
Het IS niet zonder betekenis dat
reeds verwezen wordt naar het
grote stemmenverlies dat de toen
nog unitaire CVP na de travaillistische koalitie LefèvreSpaak
moest
inkasseren.
Dat het de volgende maanden binnen de CVP en bijgevolg binnen
de regering biezonder
moeilijk
dreigt te worden ligt voor de hand.
In de mate dat de burgerlijke vleugel verder wordt aangetast door
het krisisrecept van de PVV is een
kompromis met de meer sociale
vleugel vrijwel onmogelijk.»
Het is dus uitkijken naar de bananeschil die Tindemans en Co o:
der de voeten van Martens zullei.
gooien.
Intussen ploetert Martens v o o r t
Na het fiat van de 4 partijkongressen is hij bezig om de ministerportefeuilles te verdelen. Ondanks
het feit dat iedereen weet dat hij of
zij maar voor korte tijd in een ministerzetel zal zitten, zijn er biezonder véél kandidaten opgedaagd.
Kranten die ideeën lanceren als
«verjonging», «vernieuwing» en
tutti quanti willen op die manier de
weg banen voor hun vriendjes. En
ook op dit vlak wordt binnen de
C V P een aardig gevecht geleverd.
Chabert De Backer... worden als
«te oud» beschouwd.
1 ^ O G eens Hugo Camps in Het
'™ Belang van Limburg typeert
de sfeer zeer goed.
•Vanaf vandaag zullen de telefoons van de kristelijke en socialistische
partijvoorzitters
roodgloeiend staan.
Nu er straks weer ministerportefeuilles worden uitgedeeld, voelen
ze zich hier met een paar honderden geroepen om tot excellentie
ter worden beëdigd. Daarom is in
de meeste politieke huisgezinnen
dezer dagen geen land te bezeilen
met manlief die nu alleen maar oog
heeft voor het habijt in de kast
Het is des mensen. Alleen, deze
beproefde natie is minder dan ooit
gediend met losbollen, tafelspringers en onbekwamen aan het bewind.»
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Leefmilieu

25 OKTOBER 1980
internationale anti-atoom manifestatie

MOL
Met de gebeurtenissen van Dodewaard — waar meer dan tienduizend
protesteerden tegen de daar gelegen kerncentrale — in het achterhoofd wint de internationale anti-atoommanifestatie van zaterdag a.s.
te M o l meer en meer aan belangstelling. De betoging die ook vanuit
Nederland mee georganizeerd wordt, Radioaktiviteit kent geen grenzen, wordt beslist een internationale aangelegenheid van belang.
De driehoek Geel, Dessel en M o l is onze nucleaire driehoek. Een aantal belangrijke onderdelen van de kernindustrie zijn er gevestigd.
Bijgaand kaartje toont duidelijk aan hoe radioaktief onze bloedeigen
Kempen wel zijn!
W a t is w a t ?
SCK of Studiecentrum voor Kernenergie: het Belgische onderzoekscentrum naar de toepassing
van kernenergie. Diverse laboratoria en een drietal reaktoren.
FBFC of Franco-Beige de Fabrication des Combustibles: fabriek
voor de produktie van splijtstofstaven.
BN of Belgo-Nucleaire: in oorsprong een bundeling van 22 Belgische ondernemingen. Belangrijkste aktiviteit is het onderzoek voor
de produktie van plutoniumsplijt-

stof tb.v. de snelle-kweekreaktor
te Kalkar.
Euratom of laboratoria van de Europese
Gemeenschap
voor
Atoomenergie waar o.a. piutonium-onderzoek wordt verricht
Eurochemic of stilgelegde opwerkingsfabriek van in oorsprong 13
Europese landen, overgenomen
door de Belgische Staat De koeltanks voor radioaktief afval worden nog gebruikt Plannen voor
heropening van de opwerkingsfabriek en eventuele uitbreiding zijn
in voorbereiding.
Kleilagen of de mogelijke opslag-

plaats voor ondergrondse dumping van radioaktief afval.
Het feit dat twee bedrijven, Euratom en Eurochemic, duidelijk de
Europese aspiraties aangeven is
op zich al tekenend. Daarnaast
hebben de mensen van SCK en
Eurochemic een aantal processen
en kleinere installaties ontworpen
die dit feit nog eens nadrukkelijk
onderstrepen. Eurobitum, Eurowatt en Eurostorage zijn de namen voor enkele processen m.b.t
de behandeling van radioaktieve
afvalstoffen. Naast deze kaart ligt
een netwerk van belangen: elektriciteitsmaatschappijen, banken, industrie en staat vormen een wirwar van invloeden, lijnen en deelnemingen, die voor een zeer belangrijk deel gekontroleerd worden door één holding, de Société
Générale.
l
Voor de volledigheid dient nog
vermeld te worden, dat het genoemde gebied niet alleen bezaaid
is met
atoominstallaties.
De
atoomlobby bevindt zich in het gezelschap van een aantal mens- en
milieuonvnendelijke
bedrijvigheden: asbestcementfabriek, zinkwitfabriek, loodfabrieken en een
buskruitfabriek...
Z e s eisen

W o r d t Mol een tweede Dodewaard?

Groene tip
Van maart tot december bloeit
overal waar het kan het nederige
herderstasje dat naar de mooie
wetenschappelijke naam Capsella bursa-pastoris luistert Dit
(on)kruid van de familie van de
kruisbloemigen is terstond herkenbaar aan zijn driehoekig herderstasachtig beursje boordevol
zaad, een groen hartje gelijk.
De licht behaarde stengel draagt
een klein trosje witte bloemen, de
bladeren zijn getand en ontspruiten aan de spoelvormige wortel.
Het geplukte herderstasje wordt
bij natuuriijke warmte en in de
schaduw gedroogd. De akJus bekomen drogerij ruikt niet zo lekker,
heeft een weinig bittere smaak
maar is een voortreffelijk geneesmiddel dat reeds van oudsher tot
de volksapoteek behoort
Bij aderverkalking en aandoeningen van de urinewegen is herderstasje de weigekomen redder. De
drogerij is echter ook aan te raden
als omslag bij ekzemen en huiduitslagen van alle soort Maar sinds
onheuglijke tijden heeft herderstasje zijn geneeskracht bewezen
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Ondanks herhaald en massaal
protest blijft dit land maar verder
gaan met de uitbouw van de kernindustrie. Reeds vijf jaar wordt in
het parlement een groot energiedebat beloofd, niks van! Ondertussen wordt de verbruiker aangespoord meer en meer elektrisch te

stoken (zie de advertenties van de
elektriciteitsmaatschappijen). De
massale investeringen in de kernsektor moeten natuuriijk renderen.
Alternatieve energiemetodes worden niet ernstig genomen en zijn

— Het
Studiecentrum
voor
Kernenergie moet een Energieonderzoekscentrum worden.
Volgens de organizatoren van de
betoging moet zo'n centrum als
hoofdtaak het onderzoek naar
niet-nucleaire energievormen krijgen.
— Behoud van de werkgelegenheid in de Kempen.
In het arr. Turnhout verdienen zo'n
2.500 mensen hun dagelijks brood
in de kerfi'energiesektor. Deze
werkgelegenheid
moet gevrijwaard blijven zelfs bij de afbouw
van de kernindustrie.
enkel goed om tentoonstellingen
en milieugroepen aantrekkelijk te
maken. Men doet alsof er geen
vuiltje aan de lucht is: de olie-afhankelijkheid wordt in kernenergie-afhankelijkheid omgezet
De betoging van zaterdag brengt
zes grote eisen op doek.
— Geen heropening van de opwerkingsfabriek Eurochemic te
Dessel.
Als deze fabriek opnieuw opengaat zouden de sterk radioaktieve
splijtstofstaven afkomstig uit de
kerncentrales worden opgewerkt
Dat wil zeggen dat uranium en plutonium van het hoog radioaktief afval worden gescheiden.

bij vrouwenkwalen als daar zijn:
hevige of te langdurige menstruatie, baarmoeder- en inwendige
bloedingen.
Hoe klaarmaken? Men neemt één
afgestreken soeplepel van de drogerij en laat deze in een halve liter
vooraf gekookt water gedurende
zo 'n 10 minuten trekken. Men zift
het drankje en drinkt ervan een
paar keer per dag. Koud of warm
is bijkomstig.
Er dienen echter een aantal regels
in acht te worden genomen. Vooraleer het kruid te drogen moeten
alle niet nette delen van de plant
worden verwijderd en dient na gekeken of de stengel geen schimmel draagt Eens gedroogd kan
herderstasje met andere kruiden
verward worden, zodat de goed
gesloten glazen pot of het blik
waarin de drogerij bewaard wordt
best een strookje met d e naam
meekrijgt Bij een té grote dosis
herderstasje kunnen vergiftigingsverschijnselen zich openbaren,
maar ook hier geldt de gouden regel dat niet de hoeveelheid belangrijk is, maar het gebruik op het juiste ogenblik.

— Geen opslag van radioaktief
afval in de Kempense kleilagen.
Bedoeling is het hoog radioaktief
afval in glasblokken in te smelten
en deze op een diepte van
200 meter in de kleilagen op te
bergen. Maar de ondergrond is
een levend geheel en niet te allen
tijde kontroleerbaar.

— Voor een demokratisch en
milieuvriendelijk energiebeleid.
Zo'n beleid mag niet opgedrongen
worden tegen de wil van de Ijevolking in, er moet een open en brede
diskussie gevoerd worden in het
parlement maar ook daarbuiten.
— Stop de atoombewapening.
Het in de handel brengen van plutonium, de grondstof voor atoomwapens, verhoogt het risico van
een ongekontroleerde verspreiding van kernwapens. Daarom is
het belangrijk dat het plutonium
niet uit de bestraalde splijtstofstaven wordt afgezonderd, m.a.w.
geen opwerking. Daarom: stopzetting van de ontwikkeling van
alle atoomwapens en de ontmanteling van de bestaande wapens in
alle landen. In het biezonder het
niet-installeren van kernraketten,
noch in West-Europa, noch elders
in de wereld.

Programma

De plaatsen Geel, Dessel en M o l omsluiten een gebied, dat zonder
overdrijving onze «nucleaire driehoek» genoemd mag worden. Een
aantal essentiële onderdelen van de kernindustrie vinden we hier terug. Uraniummijnen en verrijkingsfabrieken zoeken we er tevergeefs,
maar de overige schakels van de splijtstofketen vormen er een indrukwekkende scala van menselijk vernuft Bijgaand kaartje geeft een
duidelijk beeld van ónze Bermudadriehoek-

11 uur: opening op het Rond Rein
in het centrum van Mol. De informatiemarkt is gedurende de gehele dag te bezichtigen, tot en met
het einde ( ± 17 u. 30) van de demonstratie.
14 uur: start van de betoging, opgeluisterd door muzikale groepen.
Vertrek vanaf het Rond Rein.
16 u. 30: slotmanifestatie (eveneens op het Rond Rein), met een
aantal toespraken afgewisseld
met muzikale optredens.
Aansluitend op de betoging start
een benefietprogramma in een
reusachtige tent Ofsgesteld vlak
naast de sporthal.
Kinderopvang wordt voorzien.
In het kinderprogramma is o.a.
poppenkast en teater opgenomen.
Wie nog meer inlichtingen wenst:
Mol-manifestatie, V A K S , Consciencestr. 46 te 2000 Antwerpen,
tel. 031-39.38.68.
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iedereen heeft
zijn eigen kijk f » geld
Als U spaargeld wil beleggen, of gebruik wil maken van de serAce aangeboden door de financiële Instellingen, neemt U geen genoegen met
toevallige oplossingen.
Zelfs een Interessaiïte tip van Iemand uit uw
buurt Is blijkbaar niet altijd de ideale formule
voor uw eigen situatie.
Alléén een specialist kan U met zekertwid helpen: uw NtviKN-agent. Hij maakt u wegwijs In de
belegglngsmogenjkt>eden en de diverse spaarformules en vertelt U welke bonkservlce voor U
aangewezen Is.

U heeft uw eigen kijk op geid, en uw
NMKN-agent lieipt u er t maximum
uit te halen.
BH uw NMKNaaent vindt u de beste
t>eiegging voor uw gekl. onder Staatswaarborg.'
- ltast>ons met een kx>ptljd van 1 tot 12 jaar.
-Termijnrekeningen: veertiendaagse, op
termijn of met opzegging, met vaste
vervaldag.

U kunt er ook terecht voor de meest
uitgebiekie financiële service.
- de zictitrekening (met NIVIKN- of Euroctiequekaort), chieques, uitvoering van opdractiten tot
aan- en vertcoop van deviezen,relscheques.
- permanente opdractiten, domiciliering van
facturen.
. . ^^
- bancontactkaart (automatisch banktoket).
- uitbetaling van cheques, assignaties, coupons,
vervallen eflékten.
- gratis bewaren van effekten, uitgegeven door
de NI^KN en de ASLK.
- bewaameming van alle andere eflékten.
• enz.

Loop even binnen bij uw NMKN-agent.
Of vraag hem bij u kings te komen.
* Beles^ngen bij de NMKN ztjn mwaarborgd door de
Staat Deze Staatswaarborg ge/m zowel voor de terugbetaling van bet kapitaal als voor de uitbetaling van de
interesten

Voor de Intekening op NMKr4-eltoMen kunt u zicti ook
wenden tot een ogentsctiap van de Natk>nale Bonk
van Belglö, de hoorazetel en de agentschappen van
de ASUC de discontokantoren, de maatschappell|ke
zetel van de NMKN. Nottonale Maatschappij voor
Krediet aan de Nllyertietel opgericht overeenkomstig
de wet van 1ó 3.1919

Gevraagd

D Gevraagd Vlaams echtpaar
voor uitbating in mede-beheer
van een cafe-restaurant in het
Antwerpse centrum
Gegadigden schnjven voor eerste kontaktname aan Postbus 7,
9000 Gent 12 (Adv 219)

D Regente Frans-Geschiedenrs
met diploma uit rijksonderwijs
zoekt een passende Isetrekking
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvertegenwoordiger dr J
Valkeniers,
Schepdaal,
tel
02/5691604

D Wordt gezocht echtpaar zonder kinderen of alleenstaande
vrouw voor uitbating Pensionhuis te Antwerpen
Schrijven voor eerste kontaktname aan Postbus 7 - 9000 Gent 12
(Adv 220)

ZO€K€ftC]€

D ücenciate in de psychok>gie,
tewerkgesteld in BTK-projekt
zoekt een vaste betrekking
Inlichtangen omtrent al deze zoekertjes zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers,
Ninoofsesteenweg 11, Schepdaal. tel 02-5691604
D 17-jang ongehuwd meisje
met dipkima bureauwerken en
kennis van stenografie zoekt
een gepaste betrekking op de as
Brussel-Aalst of industriepark
van Temat

D Gegradueerde in de industriële scheikunde (A 1) 1976 uit
de Brusselse agglomeratie, zoekt
een passende betrekking
Zich wenden tot Vic Anaaux algemeen
sekretanaat
tel
2194930

Te huur
D Gemeubeld app te huur in
het centrum van Blankenberge
Zich wenden tot Jeroom Roetof,
Van Maerlantstraat 88 te Blankenberge

Ijof ten (Tculioorn

f

Restaurant
Fccst/aal Café

I Uitbalin^:
E r n a V a n Door(^n
Kcierberti; 2.1
700 Assc Tel. 02/4,52.95.1',
Maandag gosloton
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Eeuwfeest voor
't Manneke uit de Mane
Na zorgvuldige voorbereiding kwam
een eeuweling, de almanak voor
Vlaanderen van het Westvlaams genootschap 't Manneke uit de Mane,
voor de pinnen: jeugdig en gezond.
Traditioneel hebben veel toegewijde
auteurs en andere medewerkers hun
potloden en ander schrijfgerief versleten om een boekske te brengen vol
wijsheid, deugd en ondeugd, derwijze
dat elke lezer er gewaarborgd een vol
jaar plezier aan kan beleven.
Vlaanderen is rijk aan almanakken en
riddergenootschappen; welke penningmeester van een zichzelf au sérieux nemende klub heeft er niet ooit
eens aan gedacht een kalender uit te
geven?™
Maar dit Manneke blijft toch iets
unieks: er is voldoende reden om dat
Manneke bij zijn h c derdste verjaardag even in de zon te zetten. Al was
het nog maar dat hijzelf hardnekkig
blijft beweren een onbevlekte flamingant te zijn. Of dat wel ernstig te nemen is, kan je lezen in het ridderverhaal dat bij deze een aanvang neemt.

OOSTENDE — 'Dieren kunnen niet
lachen. En bijgevolg hoeven we ons
niet te grieven dat ook (of zelfs) de
Vlaamse Leeuw niet kan lachen.- Op
de jaarlijke reünie van het
riddergezelschap «V Manneke uit de
Mane', vorige zondag in Diksmuide, Is
er wél een ferme beet afgelachen.
Zo bij voorbeeld met het hierboven
verbeterd citaat van de bisschop van
Brugge, monseigneur De Smedt, die bij
deze gelegenheid tot maanridder werd
geslagen. Vooral was er de
Intellektuele pret bij die ridders en
gezellinen, die zich herinnerden hoe
flamingantisch de achtbare geestelijke
De Smedt en zijn ordebroeders wel
waren bij hun preken ten tijde van de
verkiezingsstrijd in '58—
De pret steeg evenwel vooral ten top
(«De ziel van 't kind», weet je wel!)
toen diezelfde monseigneur zijn
genoegen uitte over het feit dat het
hem telefonisch aangekondigde
peterschap van de genaamde LT.,
volksvertegenwoordiger uit Edegem, In
het troebel water van het
formatieberaad viel.
Zei de gediplomeerde aartsvader: 'Het
verheugt mij dat bij deze ridderslag de
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klerus zich niet moet gedragen als een
volgzaam schaapje van sekulieren.'
Voila, daarmee is — met een lach, en
zonder traan — zowat het bindweefsel
van de ridderorde «'t Manneke uit de
Mane» geschetst
We zouden deze flamingantische ridders
(ze worden allen geacht flamingant, maar
vooral Westvlaming te zijn!), we zouden de
ridders van de 1 -eeuw-oude Orde van de
'Swighende Eeds' de verschuldigde eerbied dienen te betuigen. Maar we doen dit
niet, omdat zulks bij gelegenheid van een
ruilbeurs van gedachten van zich humoristisch voordoende Westvlamingen volkomen zou misstaan.
Enkele dagen vóór het eeuwfeest-festijn
van de Manemannekes liet ridder Jan 01sen uit Oostende ons toe in zijn archieven,
in zijn gedachten, en in zijn halve-maan-asbak te kijken.
We voelden op dat moment lijfelijk de
werking van de Heiige Geest, die drukdoende was met het zwaard en met de koterhaak de kandidaat-ridders uit te kiezen
en te begeesteren.
Even terzijde: voor die negen op tien Vlamingen (de Westvlamingen blijven toch
gelukkig maar een minderheid) die de lek-

tuur van de jaarlijkse 'Volksalmanak van
't Manneke uit de Mane» niet bij hun bedlektuur hebben...
Het Manneke uit de Mane werd voor het
eerst in augustus 1880 te Wijtschate boven de doopvont gehouden door kanunnik
Van Hee (alweer een kanunnik!), door
Amaat Vyncke, Alfons Depla, Hendrik
Persyn en de gebroeders Karel en August
Blancke.
Zo verhaalt het Karel De Lille, zelf gelauwerd ridder, in de Encyclopedie van de
Vlaamse Beweging.
De Volksalmanak was (en is nog) het belangrijkste sociaal kontakt tussen de ridders en het Westvlaamse voetvolk.
Met oorlogsonderbrekingen niet meegerekend (maar de na-oorlogse weeën bleken
voor de Westvlaamse mannekes tot '64
aan te slepen) is deze volksalmanak nu
aan zijn honderdste jaargang toe.
Deze almanak, in handig klein-bijbelformaat, verhaalt 'hoeveel Jaren het geleden
is dat...; de dagklapper van de maand, de
weersvoorspellingen voor een vol jaar (die
naar het heet de preciesheid van die van
KMI-Pien sterk evenaren), én vooral de resem «wietsen» (annekdoten, grappen en
grollen), die volgens de ridderorde kon-

stant om en bij de 5.000 bedragen.
Wie dus beweert de vijfduizend-en-eenste
mop te vertellen is een grolligaard, want
deze grol zal wel hoedanook ook plagiaat
zijn van een van de vijfduizend voorgaande...
Wat is er nu biezonder aan de Westvlaamse almanak van 't Manneke dat we er teveel reportageruimte voor inruimen?
Zegt ridder Jan Olsen uit Oostende:
'Deze almanak is als volksalmanak voor
Vlaanderen uniek. (Wie zou daaraan durven twijfelen?) De paters en nonnekes
hebben ter zake ook wel hun verdienste
gehad. Maar de tijden gaan voorbij Ik heb
hier ergens ook wel in mijn archieven (Jan
Olsen heeft een stapel archieven op elke
tafel, elke stoel, in, naast, boven en onder
elke kasO een volks-'almanack de Liège».
En uiteraard heeft U de nieuwe Snoecks
gekocht: ons aller moderne volksalmanak
van het betere literaire genre, rijkelijk geïllustreerd met tekstielarme vrouwenbeelden.
In een die-naam-waardige volksalmanak
mag een indrukwekkende opsomming van
de leden van het Koningshuis en van de
bisschoppenkonferentie niet anders dan
bladzijdenlang afgedrukt worden. Zoek
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maar een andere dan de Mane-almanak
waar zulks nog gebeurt...'
Omdat ridder Jan Olsen zich behoorlijk
Westvlaams te buiten gaat aan gedwee
belijdenissen voor kerkelijke en andere
hoogwaardige bekleders breken w e hier
zijn terzijde-toelichting af.
En, schakelen w e over naar de familie van
de Mannekes uit de Mane. Bij het overlofjen van de lijst van pakweg honderd gelauwerden die de Westvlaamse Maneridders nu rijk zijn, krijgen w e de indruk dat
de gezellen van de volksalmanak zich uiteindelijk elk jaar toch maar weer overtroeven met humoristisch intellektueel overspel.
De heren (en waar zijn de dames; maar ja
dames kunnen bezwaarlijk ridderlijk zijn),
de heren dus geven mekaar leute en ze
voelen zich goed in het gezelschap van, of
in nagedachtenis van, Jozef Penninck (tevens penningmeester van het gezelschap). Valere Arickx, André Demedts,
Achiel Van Acker, Willem Vermandere,
Antoon Breyne, Maurits Naessens, Gerard
Vermeersch, Michiel Mispelen, Dries Dequae, Albert Lavens, Rik Vandekerckhove,
(3aston Durnez, Paul Vandenbussche, LT
uit Edegem, Guido Maertens, Hugo Verriest, Stijn Streuvels, Adiel Debeuckelaere,
Antoon Vanderplaetse, Willem Denys
(voorzitter)...
En sinds vorige zondag dienen w e ook extra te vermelden: Michiel Vande Kerckhove, Antoon Vercruysse, Olivier Vanneste
(aangesproken als «mijnheer de goeverneur»), Ernest Warlop, én bisschop De
Smedt.

Rozegeur e n .
De eerbiedwaardige ridders van 't Manneke-uit-de-Mane blijken wél zeker op een intellektueel verwarde wijze door de Heilige
Geest uitverkoren te worden...
Jan Olsen (ridder sinds '69, scheepsmakelaar, joernalist — Het Pennoen —, onrustige natuur bij de Liga voor Bescherming
van de Mensenrechten, flamingant, én motorcrosser): "Om in deze halve-maan orde
geridderd te worden, wordt ge verondersteld humorist te zijn. Deze hoogste onderscheiding die op aarde kan verkregen worden is overigens ook voorbehouden aan
Westvlamingen. De Heilige Geest die zijn
ridderkeuze maakt heeft in de antichambre een hele trite kandidaat-ridders op zijn
wachtlijst staan. Op de kwaliteit van dit
achtenswaardig gezelschap waakt dag-opdag het Berek (vertaald voor niet-westvlamingen: het beheer).
Vanwaar zijt ge? Echt geen Westvlaming
van verre oorsprong of via een verre relatie...?
Want, ridder in de orde van 't Manneke uit
de Mane worden uitsluitend Westvlamingen, waarbij een zekere graad van adoptie
aanvaard wordt, of ook nog andere 'akkommodaties» mogelijk zijn. Bewust Vlaming moet ge alleszins zijn...»
Ridder Jan Olsen crosst hierbij overmoedig door de westflamingantische heuvelen... Even later geeft hij toe: 'Sinds '63
werden een honderdtal ridders in de orde
van de Swighende Eede geslagen; allemaal merkwaardige
flaminganten
dus.
Zonder uitzondering zijn ze zo strijdvaardig in de Vlaamse Beweging, dat we hen
— eens geridderd — nauwelijks nog één
keer met strijdvaardig woord en daad terugzien...»
De Orde van 't Manneke boekte suksesnummers. Voor de jaarlijkse reünie moest
van de houwetrouwe zaal in Lo verhuisd
worden naar een raads- en feestzaal in
Diksmuide.
Bijna dag-op-dag twee jaar geleden werd
overigens op de grote markt in Diksmuide
hét zinnebeeld van de Vlaamse humor, het
Westvlaams overbluft Manneke, plechtstatig gedoopt. Het hoeft natuurlijk geen
betoog (van Jan Olsen) dat dit «statue»
naast de IJzertoren het belangrijkste monument van Vlaanderen is, en ontegensprekelijk meteen ook het schoonste van
de gehele wereld...

Merck toch hoe scoon die Westvlaamse
Mannekes kunnen getuigen, met onevenaarbare eigendunk, over hun trots en ook
over de schande die er tussen Oostende
en Aalter niet mag gemeld worden.
Of toch wel, wat die schaduwplekken van
de trots betreft, maar dan in exclusieve
verwoording in de volksalmanak.
— Wat hebben al die Westvlaamse ridders uiteindelijk na verloop van jaren nog
om het lijf?
Jan Olsen: 'Na het plechtig
ondergaan
van de ridderslag, is er de blijvende dwingende plicht om een Vlaamsgezinde houding aan te nemen.'
Nu, hoe een aantal van de een poos geleden met naam vermelde ridders zich dat
soort houding aanmeten, wordt het best
niet in de volle maneschijn gezet
Allicht is het vooropgestelde
flamingantisme van deze adellijke Mannekes op zichzelf een ferme 'wiets' (ofte grol). Zo ging
toch vorige week deze aankondiging in
een Westvlaams weekblad niet onopgemerkt voorbij: ridder LT uit Edegem (door
huwelijk met een Westvlaamse
geadopteerd bij de Manneridders) zou monseigneur De Smedt sekulier voordragen.
't Manneke uit de Mane heeft gelukkig anders beschikt want dan zou met dit sekulier-regulier duo het flamingantisme vorige
zondag in Diksmuide wel de spuigaten uitgelopen zijn.
W e riepen ridder Olsen daaromtrent ter
verantwoording; en hij stamelde: 'On-
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danks., ondanks... Een idee van amnestie
kan bij wat hier verondersteld wordt ook
misschien toepasselijk zijn. Vermoedelijk
heeft onze voorzitter een verrassing willen
achter de hand houden. Hij behoort tot de
generatie die bisschoppen heeft gekend
die alles wat met Vlaamse beweging, laat
staan met Vlaamsnationalisme, te maken
had, hebben gedwarsboomd. Mijn eminente kollega-ridder monseigneur De Smedt
steekt hierbij zeker schril af
Het IS jammer dat LT uit Edegem niet als
peter kon fungeren. Hij heeft toch immers

Oktobermaand,
warrelend door-Komen..,

de verdienste met een Westvlaamse dame
gehuwd te zijn, geregeld zijn weekends
aan de kust door te brengen, een villa te
hebben aan zee die hij dringend dient te
(laten) herschilderen...'

Selekt
Zeg wel dat deze Westvlaamse ndders
gans het Koninkrijk in wezen (en dus in alle
tegenstellingen) vertegenwoordigen. Z o
zou je naast de foto van Martens die Hap>part de hand drukt, een beeltenis kunnen
leggen van Tindemans die Willem Vermandere een pol geeft
Zoals de orde van 't Manneke uit de Mane
is er in Vlaanderen en wereldwijd geen ander.
Voor ons part mogen deze selekte ridders
natuurlijk hun selekt pleziertje hebben; studentikoos tot en m e t hoewel ze die degradatie van hun pretmomenten niet voor geweten willen hebben.
Z e mogen zich best nog in lengte van jaren met keuterhaak of blank zwaard om de
ridderoren slaan, als wij maar het voorrecht blijven hebben de merkwaardige
volksalmanak te kunnen lezen en genieten.
Maar dat al de gelauwerde ridders — in
navolging van een Hugo Verriest en een
Rodenbach — een oprechte flamingantische lach betonen, daar pinken w e toch
wel eventjes een bittersmakende traan bij
weg.
Maar goed, al wat Vlaams is, heet goed te
zijn, voor wie haar geen.„ (HDS)

Ik was de achtste toen maart de eerste was,
en dus was toen mijn naam oktober mij van pas.
Ik kom met regen en een groot gedruis van winden,
pas op uw dijk en dak, eer ik die kom
verslinden.

•irtsr» i fr^"^?!.!^ i^pyrr'^^^i-rMnZo voorspelden de 'Mannekes uit de Mane* eind vorig
jaar de oktobermaand
die
we momenteel tot bij ons aller heiligen warrelend doorKomen(-} 't Blijft droge, toch zeker in
de nature, 't Geraakt de 208te,
H. Oktaaf. Vandage is 't 102 jaar
geleên Ck schreve bijkans 1302)
dat onze Rodenbach met zijn
theaterstuk 'Gudrun- In Antwerpen 't affront opliep — met
een gouden penning als troostprijs — en dat zijn Vlaams 'n
boeretale was die al geen kanten op Vlaams geleek, mits dat
ze 't daar niet en verstondenMaar zij hadden ook niet verstaan waarom dat hij dat, met
bedoellnge — en met nog 't een
en 't ander tussen de regels —

in hunder eten gedaan had, al Is
't dat hij het nog uitdrukkelijk
gaan uiteendoen is op de prijsdelinge zelve en waarom hij het
al te gare 'herboring' noemde.
Ze moesten 't niet weten, die
Slnjoorse sleppedragers. Was 't
in 't Antwerps geweest, hij zou
wel den eerste prijs gekregen
hebben, want 'Antwaarps les e
weireldtoal'! Onze Gaston, die
daar frekanteert, heeft dat zelve
gehoord en in de gazette vertaald. En 't stond — óók tussen
de regels — erbij dat ze ginder
were niet moeten peinzen dat Ie
maar zijn boeretale verstaat Hij
Is van Wervik en ze meugen
daar nog altijd Komen- in méér
of één tale!
Ja, 't Manneke weet vele over
heel die historie en hoe da Rodenbach dat daar gaan eksplikeren is met heel zijn herte, op
zijn Westvlaams en langs zijn
neuze weg dan nog ne keer liet
verstaan dat 't niet is omdat ze
'n havenkwartier hebben dat zij
over 'n zeemanstale gelijk de
Vikings mochten meeklappen,
gelijk wij! En dat zij maar ne
keer moesten proberen om daar
ne vinger aan te steken, om 't
zogezegd te verbeteren L 't Zou
me niet verwonderen als ze 't
vroeg of late nog gaan proberen
ook_U
't Were blijft koud met Krispijn,
de 2Sste, en 't zal er niet vele
meer op verbeteren. Jantje van
Smets komt te late op schole, 't
is al kwart over tien. Gelukkig
heeft zijn moeder een briefje
meegegeven: «Meester, wil
a.u.b. mijn zoon verschonen, hij
heeft den afloop gehad»,
't Is gelukkig nog allemale goed
afgelopen. Ook voor boer Versype die door den aanleg van
de zoveelste autoweg helegans
van de reste van de wereld afgesneeên is. Na lange protesteren heeft ie toch eindelijk bekomen dat ze onder die autostra-

de nen tunnel gaan graven. De
werken zijn bezig, de bekistinge
wordt getimmerd en op nen dag
komt het boerke met zijn karre
en zijnen ezel en wil daaronder
deurerijden. Hij protesteert bij
den ingenieur die uiteindelijk
vorenstelt de aarde wat weg te
graven. «Jamaar, neen», zegt
Versype, «'t zijn mijn ezels zijn
poten niet die te lang zijn, 't zijn
zijn oren».
De 27ste. H. Elesbaan. 't Waait
en 't buist en 't is lijk da Gazelle
zo schone zei: «Hoe zere vallen
z'af de zieke zomerblaren?».
Mens, waar gaat den tijd! 't Is
vandage djuiste 124 jaar geleên
dat onze Rodenbach — 'k klappe er zo geren over — geboren
werd. En zeggen dat ie nog geen
24 jaar meegegaan heeft Maar
al dat ie in dat kort bestek rechte gezet heeft en klaar uiteen
gedaan voor 't welzijn van
Vlaanderen, dat zal. God zij
dank, blijven meegaan. Maar als
w'hem allichte niet helegans 'n
geloven en doen lijk dat ie ge-

zeld heeft zou 't lukken dat heel
Vlaanderen nie lange meer meegaat!
We geraken de H. Kwinten, de
laatste dag van oktober. De
wind blijft blazen, door de bomen en Tuure blaast tegen zijne
maat dat 't te vele scheelt Hij is
aan 't boffen over zijn verre reizen en over al zijn schone tableaus dat ie ginder overal gemaakt heeft «Zi», zegt ie, «wuk
vind je van mijn laatste meesterwerk?». Marcel, die zijn klakpotterie al lange kent maar zijne maat nog niet 'n wil affronteren, zegt: «'k Meuge niet zeggen
da'k het uwen besten vinde, 'k
ben er zelfs niet vroed zot van,
maar 't is toch wel iets buitengeweuns aan- maar 'k weet lijk nie
wadde». Tuur is toch lijk 'n beetje op zijn teen getorten. «Ie was
pertank al verkocht van eer dat
ie droge was», snauwt ie. «'t Zal
dat zijn!» lachte Marcel
Daarmee kunnen we de maand
sluiten en overstappen naar de
allerzielenmaand.
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Zaterdag
25 OKTOBER

14.00 Open school. - 15.30 Dag
aan dag (info). — 16.00 Schiet niet
op de shenff (western). — 18.00
Paulus de boskabouter (strip) —
18.05 Een biezondere gave (jeugdfilm). — 19 05 Dit leuke land (reportagemagazine). — 19.45 Nieuws.
— 20.10 Laveme & Shirley. —
20.40 Bevriend geschut (tv-film). —
23.00 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 De Muppetshow. — 1925 De verloren eilanden (fJ. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Shoestring (fJ. - 21.25 Alle
zegen komt van boven (fJ. —
21.50 Sport op zaterdag. - 2220
Brandpunt thuis. — 23.10 Nieuws.
— 23.15 Studio Sport-extra.

RTB
1930 Nieuws. — 19.55 Le jardin
extraordinaire (dierenmagazine).
— 20.25 Le corniaud (filmkomedie) — 22.15 Risquons-tout (kwis
over België). — 23.50 Nieuws.

ARD 1
20.00 Nieuws. — 20.15 Noten für
Zwei (spel). — 21.45 Nieuws. —
22.05 French Connection (politiefilm). - 23.55 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Automagazine. — 20.15 Tanz der Vampire
(griezelfilm). — 21.55 Nieuws. —
22.00 Das aktuelle Sport-Studio. —
00.05 Nieuws.

D 3
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Rusalka
(sprookje). — 22.20 Asphaltnacht
(tv-film).

LUX.
19.30 Edouard VIII et mrs. Simpson
(f J. — 20.30 La situation est grave...
mais pas désespérée (film). —
22.12 L'Amour est le plus fort (film).

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les paris de TF 1 (spel). —
20.00 Nieuws. - 20.30 Stars (variété). — 21.35 Tant qu'il y aura des
hommes (fJ. - 22.30 Télé-foot 1
(voetbalreportages).
— 23.30
Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 2035 Fantomas
(t*^film). — 22.10 Charles Aznavour è rOlympia — 23.35 Nieuws.
— 23.55 Rock Palace festival van
Essen.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le monde de la lune (opera-buffa van Haydn).

Zondag
26 OKTOBER
BRT
9.00 Voor boer en tuinder. — 9.30
Doe mee (voor een gezonder le-
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19.30 Nieuws. — 19.55 Storm warning (film). - 23.10 Nieuws.

20.00 Nieuws. — 20.30 Un grand
patron (melodramatische film). —
22.00 Debat over kanker. — 23.05
Nieuws.

21.40 La revolution silencieuse (f J.

A2

ARD

20.00 Nieuws. — 20.35 Question
de temps (aktuallteitenmagazine).
— 21.55 Les nouveaux seigneurs
(reportages). — 22.45 Fenétre
sur... (reportage).

20.00 Nieuws. - 20.15 Bilder aus
Kalifomien (reportage) — 21.00
Prager Notizen. — 21.30 Beriin Alexanderplatz (f J. — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Das Zimmer nebenan (politiek-kntische film).

ZDF
21.00 Heute-Joumal. - 21.20 18
Stunden bis sur Ewigkeit (avonturenthriller). — 23.05 Nieuws.

NED. 1

NED. 2

F1

RTB 2

BRT

15.30 Nieuws. - 15.32 Dag huis,
dag tuin, dag opbergschuur (peuterprogramma). — 15.43 Lawaaipapegaai prezenteert: -Papelewaaigaai» — 16 00 Wat je zegt ben
je zelf (jeugdinfo). - 16.25 Stuif es
in (jeugdprogramma). — 18.30 Sesamstraat — 18.55 Nieuws. —
18.59 Popeye (strip). - 19.05 Popkrant — 19.35 Love boat (f J. —
2025 Sonja's goed nieuws show.
— 21 35 Nieuws — 21.55 Nieuwe
gezichten in Vara's voorstelling. —
22.45 Voetbal '80. - 23.20 Simon
Carmiggelt vertelt uit eigen werk.
- 23.35 Nieuws.

RTB 1

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws - 20.15 Gorieben
im vierten Jahr — 22.00 Der meri<würdige Monsieur Victor (film). —
23.35 Nieuws.
LAURA, de eerste suksesfilm van Otto Prenninger met Gene Tierny,
Clifton Webb en Dana Andrews. Woensdag 29 oktober om 20 u. 55 op
BRT 2.

ven). — 10.00 Kijk mensen: zal ik
es wat vragen, dokter? — 11.00 leder zijn waarheid (debaO. — 12.00
Nieuws (voor gehoorgestoorden).
- 14.30 Handel en wandel (Open
school). — 15.00 Sesamstraat —
15.30 Sportprogramma. — 18.00
Jonger dan je denkt - 1830 Paulus de Boskabouter (stnp). —
18.35 Van pool tot evenaar (kwis)
- 19.45 Nieuws. - 20.00 Alle
schepsels, groot en klein (fJ. —
21.20 Mezza Musica — 22.15
Nieuws.

19.25 Les animaux du monde
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.30
Un singe en hiver (psychologische
film). — 22.15 Jazz (Joe Turner). —
23.15 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.35 Intrigues a
la maison blanche (f J. — 22.10 Voir
(reportages). — 22.55 En attendant
Polo (eenakter). — 23.30 Nieuws.

9.00 Schooltelevisie. - 12.00 Faire
le point (debaO. - 13.00 Nieuws.
— 19.30 Nieuws. — 19.55 A la belle
époque (vanété). — 21.00 Le vol
d'lcare (tv-film). - 22.15 Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Expeditionen Ins Tierreich (natuurdokj. —
21.05 Harry und Tonto (sociaal drama). - 23.00 Nieuws. - 23.05 Talleyrand. Patriot verrader en gokker. — 0.10 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Glaskunst
in de VS. — 20.00 Martin Eden (tvfilm). - 21.00 Nieuws. - 21.15
Sweet Charity (musicaD. — 23.15
Spielweise (experimenten en improvizaties). — 0.00 Nieuws.

D 3
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Serie over
ontwikkelingspolitiek (Brazilië). —
21.00 Auslandsstudio. - 21.45
Anne Cordy und das Ballett Arthur
Rasschaert (show). - 22.45 Astonishing Odyssey (muzikaal spektakel).

28 OKTOBER

LUX

BRT 1

19.45 Entre chiens et chats. —
19.55 RTL-flash. - 20.00 Chips (fJ.
— 21.00 L'homme qui rétrécit (sffilm).

14.00 Schooltelevisie. — 18.00
Paulus de boskabouter (strip). —
18.05 Sesamstraat - 18.35 Ken
uw recht — 19.05 Gastprogramma

20.10 Allemaal beestjes
film). - 20.40 Het bericenl
— 22.15 Bonjour la Franc
School).

NED 1

10.00 Schooltelevisie. Nieuws. — 18.59 D'r kan r
bij (kleuterprogramma).
Tijdsein (aktualiteitenrub
20.00 Oeganda (dokJ.
Van u wil ik zingen — 2
wil wonen bij de mensen
21.35 Nieuws. - 21.55 C
vandaag. — 22.10 Mon
concert (reportage). Nieuws.

NED 2

18.55 Nieuws. - 18.59H«
van de vuurberg (f.). — 1
Laude (kwis). - 20.00 Ni
20.27 De kleine waarhei
21.25 Charmonie (muzika
ning). — 22.15 Hier en ni
teitenrubriek). — 22.55 H
(reportage).

F1

A2

RTB 1

Dinsdag

BRT 2

16.30 Le sheriff de Rock Spnng
(western). — 18.00 De Toearegs
(dokJ. — 21.00 Le juge et l'assassin (film).

19.00 Nieuws. — 19.05 Woody
Woodpecker (stnp). - 19.12 Bassie en Adnaan (fJ. - 19.32 Kieskeung (konsumentenrubriek). —
20.05 Anneliese Rothentjerger gibt
sich die Ehre (muzikale show). —
21.00 Lessen in liefde (fJ. - 22.10
De mens en zijn muziek (serie over
muziek). - 23.10 Nieuws.

15.30 Nieuws. — 15.35 Met de
Anna onder zeil (reportage). —
1620 De rode ballon (kunstmagazine). - 17.05 Studio Sport 1. 1735 Japan (dokj. - 18.30 Sesamstraat — 18.45 Sprekershoek.
- 19.00 Studio Sport 2. - 20.00
Nieuws. — 20.05 Oogst in beeld
(landbouwinfo). — 20.35 Humanistisch verix)nd — 20.40 Koot & Bie.
- 2120 Knellend Land (dokJ. 22.05 Beriin Alexanderplatz (il —
23.05 Nieuws.

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Mise a sac (politiefilm). —
22.00 Nieuws.

(Het Humanistisch Verb<
19.45 Nieuws. - 20.10
(show). — 21.05 Kijk me
gebeurt helemaal niets i
22.05 \.Q. (kwis). - 22.35

LUX.

NED 1

NED 2

F3

m

F3
20.00 Benny Hill (humor en sketches). - 20.30 1920-1980. Une revolution invisible (histonsche serie). - 21.30 Nieuws. - 21.40 L'lnvité de F 3. — 22.35 Les ensorcelés
(film).

Maandag
27 OKTOBER
BRT
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).
- 19.45 Nieuws. - 20.15 MicroMacro (kwis). — 20.50 Ooriogsresten (fJ. — 21.40 Anti-love story (tvfilm). - 22.25 Nieuws. - 22.40
Handel en wandel (open school).

NED. 1
18.55 Nieuws. - 19.00 De wereld
van het jungleboek (natuurfj. —
19.50 Twee stuivers hoop (film). —
21.37 Nieuws. — 21.55 Twee voor
twaalf (kwis). - 22.35 De politieagent van het kapitaal (dok. over
het IMR. - 23.40 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De vijf (fJ.
1925 Angie (fJ. - 20.00
Nieuws. — 20.27 Scruples (f J. —
21.10 Een rondje Europa met Herman Van Veen. - 22.00 Aktua TV.
- 22.35 Soap (f J. - 23.05 Nieuws.

PRECISIA
kleuren-tv

PROGRAMMA'Sr
DIREKT
I
TE K I E Z E N
I

Z A T E R D A G — B R T brengt een merkwaardige
w/eekendfilm: Bevriend geschut (Friendly Fire), een
soort doku-drama, gebaseerd op een echt gebeurd feit;
de speurtocht van de familie Muilen naar de v»/are omstandigheden In dev*/elke hun zoon in Vietnam om het
leven kwam. Op 4 september 1969 vertrok hun zoon
Michael als jonge sergeant naar Vietnam. 1 maart 1970
keert zijn lijk terug in een kist. Volgens de legerleiding
kwam hij om door «bevriend geschut». Vader en moeder willen er meer over weten en beginnen een harde
konfrontatie met autoriteiten en leger-overheid die hen
op alle manieren de ware toedracht proberen te verhullen. Er tussen door slingert als een rode draad de strijd
van de Mullens en andere gelijkgezinde gezinnen tegen
de oorlog. — De A V R O begint met een nieuwe reeks
voor de peuters die wel enig in zijn soort genoemd mag
worden: Dag huis, dag tuin, dag opbergschuur: Zeven
afleveringen die eens in de vijf weken op het scherm komen en waarin telkens een peuter gevolgd wordt bij zijn
ontdekkingstocht in zijn onmiddellijk leefmilieu. (Ned. 1).
— De liefhebbers van de griezelfilm worden tegenwoordig werkelijk verwend: op A2 is er het laatste deel
van de 4-delige reeks Fantomas van Claude Chabrol en
op ZDF komt Dance of the Vampires, een Britse film
van en met Roman Polanski en met zijn later vermoorde
vrouw Sharon Tate (1966).
Z O N D A G
— Lessen in liefde is een ambitieus
projekt van TROS dat al eerder gepland stond maar
door allerlei omstandigheden pas nu op het scherm van
start kan gaan. «Lessen in liefde» is een eigen TROSproduktie geschreven door Paul Melton die zijn inspiratie vooral vond in de «Decamerone», en geregisseerd
door Jan Keja. Er zijn zes afleveringen, verspreid over
het hele herfst- en winterseizoen, telkens op een zondagavond. Waarover gaat het? Uiteraard over liefde:
enkele Florentijnnen vluchten voor de pestepidemie
naar een buitenverblijf in de provincie, waar zij het einde
van de epidemie zullen afwachten. Hier leiden zij een luilekker leventje en vervelen zich ook wel. Om de tijd te
doden besluiten zij elk op toer een verhaal te vertellen,
met als tema: liefde. Vanavond start de TROS met nog
een reeks, zij het van een totaal ander genre, maar zeker welkom voor de geïnteresseerden: De mens en zijn
muziel<, een reeks waarin de befaamde violist Yehudi
Menuhin het heeft over de evolutie van de westerse
muziek. (Ned. 1). — ZDF draait Sweef Charity, een verfilming van Bob Fosse (1968) van de beroemde Broadway-produktie van Cy Coleman over de (vooral) amoereuze belevenissen van het danseresje Charity Hope
Valentin, met Shirley MacLaine, John McMartin en
Sammy Davis jr in de hoofdrollen.
M A A N D A G — B R T prezenteert een eigen produktie: Anti-love story, een 2-delige TV-film van de
Vlaamse auteur Julien van Remoortere, in een bewerking van Jef Ceulemans, met Ann van Acker als de
16-jarige Marja die een onbezorgd en betrekkelijk probleemloos leventje leidt Aan dat leventje komt een

bruusk einde wanneer zij verkrac
wiskundeleraar. — Herman van Ve
uit: TROS brengt een uitgebreide
Toernee door Europa. Wij zien de
zanger en muzikant tijdens optrede
dingen, tijdens de reis en tijdens de
van ontspanning: een totaalportret
TROS (Ned. 2).

D I N S D A G - BRT 2 zet d

voort. Vanavond staat Het Berken
ma (1970). Een jongeman die onge
keert uit Zwitserland naar huis te
sterven. Hij vestigt zich bij zijn br

die niet erg entoesiast Is. De jonge
van zijn laatste levensmaanden. E
het oog van zijn broer die een '

More than a concert \s een ongew
reportage van een toernee door A
het Nederlandse Blazersensembif
bijgestaan door Koot en Bie, Be
Kaye, Frank Zappa en David Fros1
zers spelen — verstoord en opge
Bie — werk van Mozart, Willem B
Zappa en Robert W. (Ned. - NO!
rijk—Ierland'

W O E N S D A G -HoeBe,

len verleerde is een produkt van e
film van Ludo Bex naar een scer
De film gaat over drie landlopers
land in trekken (BRT 1 - herhalinj
Amerikaanse politiefilm Laura (zw
rijke film van Otto Preminger (194
Dana Andrews, Vincent Pnce, C

W\

TV-programma's

stisch Verbond) —
s - 2010 Hitring
1 05 Kijk mensen er
•maal mets (film) —
\iis) - 2235 Nieuws

aal beestjes (natuur) Het berkenbos (film)
ijour la France (Open

oltelevisie — 18 55
8 59 D r kan nog meer
rogramma) — 1910
tualiteitenrubnek) —
Ida (dokJ - 2030
zingen - 21 00 God
I de mensen (dok) —
s — 21 55 Den Haag
2210 More than a
•portage) 2310

> — 1859 Het geheim
(erg(f) - 1925 Cum
1—2000 Nieuws —
ïine waarheid (fJ —
ome (muzikale happe15 Hier en nu (aktuali) — 2255 Hongkong

15

RTB 1

D 3

1400 Schooltelevisie 1900 Waalse gewestelijke aktualiteiten —
1930 Nieuws — 1955 Les roues
de la fortune (f J - 21 00 TVF-magazine (dossier over lesbische
vrouwen) — 2200 Refrains du
monde (ballades van overal) —
2255 Nieuws

19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws - 2015 Landesspiegel — 21 00 Sport kntisch —
21 45 Kijkers in gesprek - 2230
Traditionele geneesmetodes in Marokko — 2315 Nieuws

LUX.
1900 Nieuws en weerbencht —
19 26 Le coffre-fort (spel) - 19 45
Entre chiens et chats — 2000
Manmx (fJ — 21 00 Des gargons
et des filles (film)

RTB 2
21 55 Scenes de la vie conjugale
(fj

ARD

F1

810 Schooltelevisie - 1840 Lachen auf Rezept (sene) — 2000
Nieuws — 2015 Kennen sie Kino'
(tv-kwis) — 21 00 Panorama (aktualiteitenrubnek) — 2145 Captain Pans (fJ - 2230 Tagesthemen (goochelen) — 2300 Die
Marvelli-Show — 2345 Nieuws

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les paris de TF 1 (spel) —
2000 Nieuws - 2030 Julien Fontanes, magistrat (fJ — 22 00 Mon
general (reeks over Charles de
Gaulle) — 2300 Nieuws

ZDF
1900 Die Grafin vom Chamissoplatz (tv-film) - 21 00 Heute-Journal - 21 20 Turken raus' (dok)
— 21 00 Von Menschen und Gespenstern (De nieuwe Chinese
film) - 2245 Das Musik-Portrat
(Eugen Jochum) — 23 35 Nieuws

ZIJ verkracht wordt door haar
man van Veen slaat zijn vleugels
uitgebreide reportage over zijn
yVij zien de kabaretariest, klown,
ens optredens, bij zijn voorberein tijdens de schaarse monnenten
jtaalportret van een totaalartiest

.RT 2 zet de reeks Wajda-films
Het Berkenbos op het programan die ongeneeslijk aan TBC lijdt,
laar huis terug om langzaam te
T bij zijn broer, een boswachter

IS De jongeman wil nog genieten
maanden En dat is een doorn in
T die een verbitterd man is —

een ongewone muziekfilm Het is
rnee door Amerika gemaakt door
jrsensemble Het ensemble werd
en Bie, Bernard Haitink, Danny
David Frost De Nederlandse bla)rd en opgeluisterd door Koot en
rt, Willem Breuker, Rossini, Frank
[Ned - NOS) - Voetbal Frank-

— Hoe Bernard het trompetspeodukt van eigen bodem een TVar een scenario van Paul Koeck
• landlopers die na de winter het
1 - herhaling) - BRT 2 draait de
n Laura (zw/w), de eerste belangminger (1944), met Gene Tierney,
3nt Price, Clifton Webb e a Het

Woensdag
29 OKTOBER
BRT 1
1530 Open school - 1630 Tiptop (jeugdprogramma) — 1815
Paulus de boskabouter (strip) —
1820 Alias Smith en Jones (fJ —
1917 Standpunten (PVV) - 19 45
Nieuws — 2015 Hoe Bernard het
tl •'mpetspelen verteerde (tv-film)
— 21 10 150 jaar Belgen (historiscl- reeks) — 21 55 Fundamenten (de 1111 11-aktie 1980) 2245 Nieuws

BRT 2
2015 MuzieKSien — 2055 Laura
(film)

A2

NED. 1

2040 Le president est gravement
malade (tv-film) — 2330 Nieuws

1000 Schooltelevisie - 1530 De
poppenkraam — 16 00 Maja, de bij
(strip) — 1625 Kinderspel —
1655KROswereldcircus - 1830
Sesamstraat — 18 45 Toeristische
tips — 18 55 Nieuws — 18 59 Van
gewest tot gewest — 19 50 Politieke partijen — 2000 Cinevisie —
2030 De schelp (tv-film) - 21 37
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Panoramiek —
2240 Studio sport 2310
Nieuws

F3
20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 La derniere chasse
(western) — 2210 Nieuws

NED. 2

zwaar verminkte lijk van de suksesvolle joernaliste Laura Hunt werd in haar eigen appartement ontdekt De politie neemt aan dat zij werd vermoord Tot zij ineens
weer opduikt Politie-inspekteur McPherson krijgt het
onderzoek in handen — Diana Ross speelt op biezonder overtuigende manier de rol van jazz-zangeres Billy
Holiday in de film Lady sings the blues van Sidney J Furie (1972) Tien maanden heeft Diana Ross zich in de rol
van de zangeres ingeleefd Het leven van Billy Holiday is
heel ongelukkig geweest Zij werd op 7 april 1915 in Baltimore geboren en groeide er op in een buurt vol kroegen en bordelen Als 15-jange trad zij op in nachtklubs
en toen al wou zij hogerop en zij wist dat zij meer kon en
ZIJ was vast besloten de top te bereiken (Ned 2 - Veronica)

DONDERDAG

-

Het geheim van Danedyke

is een van die «betere» jeugdfeuilletons De reeks speelt
in een plattelandsdorpje in Engeland Miss Mary, onderwijzeres en organiste, oefent op een avond in haar eentje in de verlaten middeleeuwse kerk Opeens hoort zij
verdachte geluiden Zij gaat es rondkijken in het angstaanjagende gebouw, en wort in het donker aangevallen
en tegen een altaar gesmakt Zij vertelt haar nare belevenis aan haar vnend dominee Septimus, ex-politie-inspekteur (BRT 1) — NCRV begint met een nieuwe
Duitse reeks Theodor Chindler, naar de gelijknamige
roman van Bernard von Brentano De reeks gaat over
een Duitse politici- en professorenfamilie ten tijde van
de Eerste Wereldoorlog Meteen wordt een nauwkeurig
beeld opgehangen van het politieke leven in die penode
(Ned 2)

VRIJDAG

-

Het goud van McKenna (McKen-

na's Gold) is een Amenkaanse western van J Lee
Thompson (1968), met Gregory Peck, Omar Shanff, Lee
J Cobb, Edward G Robinson, dus een akteursploeg die
borg staat voor een degelijke film (BRT 1) — En nog
maar een gnezelfilm Het huis met de wassen beelden
(House of wax), een beroemde prent van Andre de
Toth uit 1953 met hoe kon het anders, Vincent Pnce in
de rol van het gnezelding Twee mannen, professor
Henry Jarrod, tevens beeldhouwer, en zijn helper Mattheux Burke houden een wassenbeeldmuseum open,
maar de zaken gaan slecht Burke wil de zaak in brand
steken om de verzekeringspremie op te strijken Jarrod
verzet zich Tevergeefs Burke voert zijn plan uit Jarrod
raakt monsterlijk verminkt en slaagt enn levend uit de
brand te komen, maar iedereen denkt dat hij is verbrand Vanaf dit moment wordt in het stad gemoord en
worden lijken uit het lijkenhuisje geroofd (Ned 1 TROS) — A V R O (Ned 2) brengt het eerste del van
een spannende Duitse film over een stunt die werd uitgevoerd door enkele jonge miliciens en een meisje O p
een nacht deden zij een geldtransport spoorloos verdwijnen De dne kolossale vrachtwagens waren volgeladen met 5-Markmunten De roof dreigt het Duitse financiële systeem in de war te sturen De vrachtwagens
en de daders blijven onvindbaar De overheid doet een
tegenzet (De vergelding - Das Ding)

1855 Nieuws - 1859 Kinderen
van de rekening (dokJ — 1955
Kenmerk (info) - 2000 Nieuws
— 2027 Socutera (info) - 2032
Lady sings the blues (film) — 22 55
Veronicas agenda
— 2337
Nieuws

RTB 1

F3
20 00 Les jeux de 20 heures (speO
— 20 30 Le retour du grand bk)nd
(film) — 21 50 Nieuws

Donderdag
30 OKTOBER
BRT 1
1800 Paulus de boskabouter
(stnp) — 1805 Agenda (info) —
1835 Het geheim van Danedyke
(fJ - 1900Sporttribune - 1930
1111 ll-akbe - 1945 Nieuws 2010 Dagboek van een herdershond (f) - 21 30 Panorama —
2220 Dallas (f) - 2305 Nieuws

BRT 2
2010 Premiere - 2100 Arthur
Rubinstein (portreO - 21 50 Muitenj aan het westelijk front (dokJ

NED. 1
18 55 Nieuws - 18 59 Wollies wereld (f J — 19 05 De kleine zwerver
(fJ — 19 30 Ja natuurlijk (kwis) —
21 05 Liefde in het hoge noorden
(liefdesliederen) — 21 37 Nieuws
— 21 55 Den Haag vandaag —
2210 150 jaar Belgen (dok) -

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 Pinokkio
(f) - 1925 J J de Bom v / h de
Kindervnend — 2000 Nieuws —
2027 Hoe bestaat het (satire) —
2045 Theodor Chindler (fJ
21 45 Ombudsman - antwoordman
— rechtstreeks — 22 45 De onvoorstelbare wereld van Roald Dahl (f J
— 2310 Achter het nieuws —
0005 Nieuws

19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1955
Autant-savoir
(konsumentenrubnek) — 2015 Le chat et la souns
(politiefilm) — 21 55 Le carrousel
aux images — 2255 Nieuws

RTB 2

ARD

2200 Clap OU la fête aux images
(super 8-films)

2000 Nieuws — 2015 De paus
naar Duitsland — 21 15 Wissen sie
es besser'i (detectivekwis) —
2230 Tagesthemen 2300
Meine dicke Freundin (tv-spel) —
030 Nieuws

2000 Nieuws - 2015 Der Uriaub
(tv-film) — 21 45 Bilder aus der
Wissenschaft (info)

ZDF
1900 Nieuws - 19 30 Der SportSpiegel (portret van een profvoetballer) - 2015 Bilanz - 2100
Heute-Journal - 21 20 Die Fuchse (f J — 2210 Das geht sie an —
2215 Peruaanse Indianen (dok)
— 23 00 Die Freiheiten der Langeweile (tv-film) — 040 Nieuws

D 3
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws 2015 Gesprekken
en ontmoetingen — 21 45 Auslandsreporter — 2215 Der WhistIer (thnller) - 2315 Kino 80

LUX.
1900 Nieuws en weerljencht —
19 26 Le coffre-fort (speD - 19 45
Magazine over dieren — 20 00 Hitp>arade — 21 00 A bout portant
(gangsterfilm)

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 45 Les pans de TF 1 (spel) —
2000 Nieuws — 2030 Les chevaux du soleil (f J — 21 35 La rage
de lire (boekenmagazine) — 22 35
Kreten van eenzaamheid (dokJ —
2230 Nieuws

A2
2000 Nieuws - 2035 Palmares
80 (vanete) — 21 50 Alain Decaux
raconte (Monsieur Lafont van de
Franse Gestapo) — 22 40 Al roeiend de Atlantische Oceaan over
(reportage) — 2305 Nieuws.

1800 Oum de witte dolfijn (stnp)
— 1815 Klem. klem kleutertje —
1830 Peuters en kleuters (Open
School) - 1902 111111 -akbe 1907 KTRC-Kruispunt (over Allerheiligen) — 1945 Nieuws —
2015 Het goud van MacKenna
(Western) - 2215 Apocalypse
(Ikonografie) — 2305 Nieuws.

BRT 2
2015 Leven onder water (natuurfilm) - 2025 Koncert (Beethoven) — 21 30 Dag aan dag (Kulturele aktualiteiO - 22 00 Een profiel
van de Vlaamse kijker (reportage)

NED 1
18 55 Nieuws - 18 59 De Hulk (fJ
— 19 40 Simonskoop (Filmmagazine) — 2000 Het huis met de wassen beelden (gnezelfilm) — 21 35
Nieuws - 2155 TV Pnve
23 00 23 00 Humanistisch verbond
(Kemwapens' NeenO

NED 2
1855 Nieuws - 1859 Doctor
Snuggles (stnp) - 1905 Avros
Toppop - 2000 Nieuws - 2027
De vergelding CTV-film) - 2200
Aktueel en Informatief - 22 50 De
Edisons in koncert (reportage) —

RTB 1
19 00 Waalse gewestelijke aktualn
teit — 1930 Nieuws — 1955 A
suivre — 21 15 La mort de Danton
(teater) - 2330 Nieuws

RTB 1

1500 Schooltelevisie 1900
Waalse gewestelijke aktualiteiten
— 19 30 Nieuws - 20 00 Les chevaux du soleil (histonsch fresko)
— 2055 Point de mire (De zaak
Marie Besnard) - 2 2 0 5 D e b n c e t
de broc (show) — 2315 Nieuws

ARD

BRT 1

RTB 2
1955 Arsene Lupin joue et perd
(fJ — 21 00 Vendredi-sports

ARD
810 Schooltelevisie (tot 1215) 2000 Nieuws — 2015 Pookie
(poëtisch liefdesdrama) — 2200
Plusminus — 22 30 Tagesthemen
- 2300 Die Sportschau - 2325
Eurogang — 025 Nieuws

ZDF

1900 Nieuws - 1930 Freddy
Quinn und seine Freunde (show)
— 21 00 Heute-Joumal - 21 20
Nieuws uit Oost en West — 22 05
Der Prototyp (tv-film) - 2325
Nieuws

1915 Wandeling doorheen het
Chagall-museum m Nice (reportage — 1930 Auslandsjoumal —
2015 Maigret (fJ - 2135 Ein
himmlisches Vergnugen — 2200
Heute-joumal - 2220 Kultureel
magazine — 2305 Das Herz des
Waldes (dramatische film)

D 3

D 3

19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
20 00 Nieuws — 2015 Fahrraddiebe (film) - 21 40 Hobbythek 22 25 Vnjwillige brandweerkorpsen (dok) — 2310 Nieuws

19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws — 2015 Atmosfeer,
energie en klimaat (dokJ — 21 00
Reporter (Reportages) — 2130
Gott und die Welt - 2200 Sommergaste (TV-spel) - 2255 Ein
bed fur Orpheus (Reportage) —

ZDF

LUX.
1900 Nieuws — 1926 Le coffrefort (spel) — 19 45 Magazine over
dieren — 2000 Les têtes brülees
(fJ — 21 00 L'homme des hautes
plaines (western) — 22 40 Portrait
d'artiste

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les pans de TF 1 (spel) —
2000 Nieuws - 2030 Les chevaux du soleil (f J - 21 30 Ekonomisch en sociaal magazine —
2255 Montdragon (wraakfilm)

LUX.
1900 Nieuws - 1926 Le coffrefort (spel) — 19 45 Magazme over
dieren — 2000 Marcus Welby (fJ
— 21 00 Madonne (poliüefiIrrO

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws. — 2030 Tchao (teater) — 22 40 Expressions — 2340
Nieuws

A2
A2
2000 Nieuws — 2035 Le tatoue
(film) — 22 05 Images (debat rond
de schilderkunst) — 22 50 Nieuws.

2000 Nieuws - 2035 Papa Poule
(f J — 21 35 Apostrophes (boekenmagazine) — 22 55 Nieuws. —
2300 Adieu Philippine (film)

F3

F2

2030 Trois questions sur la 3 —
2035 Aimez-vous Brahms' (film)
— 2220 Nieuws

20 30 Le nouveau vendredi (reportage) — 21 30 A deux pas de la
mer CTV-film) — 2255 Nieuws.

23 OKTOBER 1960

m

16

Kritisch bekeken

Franz Kafka,

Openbaar
Kunstbezit
in Vlaanderen
1980
Kunst
in Vlaams bezit
Actuele informatie over moderne en oude
kunst Het enige tijdsctintt in Vlaanderen met
professionele multimediale aanpak
De O K V -uitzendingen op radio en t v
begeleiden uw kunstalbum
Het wordt dus met passief lezen, wel zelf
creatief bezig blijven
BRT en O K V bieden U de kans
kunstkenner te worden

1960
— Museum Mayer van den Bergfi en
Museum Wiertz
— Van snortiout tot synthesizer
+ muziekcassette'
— De wereld van trein en station
— Brabantse gotiek

Intekenprijs
495 fr te storten op nr 220 0722400 77 van
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen Ie
Deurne ' 250 fr (350 Ir mei abonnee)
Voor Nederland / 36 op gironummer 135 20
van Openbaar Kunsttiezit in Vlaanderen
B • 2000 Antwerpen 1
Vier afleveringen + 40 kleurenreprodukties
+ Mededelingenblad + Museumkaarl in een
prachtige linnen opbergband
Kunsttx)ek aan kostprijs 165 fr / M 5
DUUR, kom nou

Toen Max Brod in de dertiger jaren aan zijn biografie over Kafka
begon, had hij nog de toegang tot
de korrespondentie tussen de auteur en zijn ouders en zijn drie zusters. Tijdens de bezetting van
Tsjecho-Slovakije verdween een
gedeelte van dit archief, zoals ook
de dne zusters «verdwenen». Ze
kwamen als joden in een kz om.
De brieven aan Ottia, een van de
drie zusters, werden bewaard omdat zij met een Ariër gehuwd was
en zij vrijwillig van haar gezin
scheidde, waardoor het de oorlog
kon overleven.
Met de vertaling van deze brieven
Is het bijna gehele oeuvre van Kafka thans beschikbaar, afgezien
dan van de verloren of vernietigde
brieven. In deze brieven treedt ons
een andere Kafka tegemoet In
plaats van de raadselachtige auteur van Het Proces of Het Slot In
plaats van de hermetische inslag
van zijn fiktle ontpopt Kafka zich
tot een zorgzame broer, een oudere broer die ook grapjes maakt
waartoe men de auteur niet in
staat achtte. Deze brieven helpen
om ook het probleem van Kafka
en zijn relatie tot zijn vader duidelijker te maken. Ook de wrijvingen
In zijn betrekkingen met Felice
Bauer en later met Julie Wohryzek
worden ons duidelijker dan voorheen. Elders nog schrijft Kafka aan
zijn zuster met een gedetailleerde
lijst van nodig ondergoed.
Hulb van Krimpen zorgde voor de
vertaling vanuit het Duits. De redaktle werd waargenomen door
Harmut Binder en Klaus Wagenbach, die aanvankelijk van mening
verschilden over de lengte van de
citaten. Ten slotte liep dit uit op
een kompromis.
De meerderheid van de brieven is
In het Duits geschreven, uitgenomen deze aan Ottla's verloofde
Jozef David, die In het Tsjechisch
zijn geschreven. In de Duitse uitgave zijn deze brieven In het Tsjechisch mede met hun vertaling in-

prive
kleine bourgeoisie te Praag. Maatschappelijke opgang, maatschappelijke erkenning waren in het keizerrijk alleen mogelijk voor duitssprekenden, en zo werd Duits de
moedertaal van de kinderen, in
een stad, waarin destijds (1900)
93 % van de bevolking Tsjechisch
sprak, dus ook de klanten van de
galanteriewinkel van Hermann
Kafka, waar OttIa jarenlang werkte. Duits als intieme taal, Tsjechisch als taal met de buitenwereld. De hier verzamelde brieven
herinneren aan deze situatie».

gelast wat niet het geval is in de
Nederlandse uitgave waar de
Tsjechische brieven rechtstreeks
uit het Tsjechisch in het Nederlands werden vertaald door Jana
Beranova uit Londen.
Voor de benaming van plaatsen,
straten en buurten werd de Tsjechische naam gekozen, omdat de
Duitse namen of oude Tsjechische namen nu niet meer gebruikt
worden. Daarvoor werden de Autoatlas CSSR 1973 en de plattegrond Praha 1968 gebruikt
Om diverse redenen zijn deze
brieven slechts fragmentair. We
hebben o.a. slechts de brieven aan
OttIa, niet aan de andere zuster of
aan de ouders. Er wordt aangenomen dat Kafka alleen aan zijn ouders schreef, nooit aan zijn vader
alleen en zelden aan zijn moeder
alleen. Deze oudersbrieven werden niet bewaard, kennelijk beschouwde het echtpaar Kafka de
zoon niet al een uitzonderlijk iemand...

De jongste zuster
Ottilie (OttIa) Kafka was de lievelingszuster van Franz Kafka. Geboren in 1892, jongste van de drie
zusters en negen jaar jonger dan
Franz, hielp na haar schooltijd in
de winkel van haar vader en kon,
als enige van de zusters en pas
toen ze vijfentwintig was een eigen beroep kiezen: ze werkte op
een landgoed en bezocht later een
tuinbouwschool In 1920 huwde ze
de Tsjechische jurist Jozef David,
een rooms-katoliek. Ze ging aldus
tweemaal dwars tegen de burgerlijke geplogendheden in: ze liet
zich niet uithuwen zoals haar zusters en het verschil van religie was
ook geen belemmering. Een zelfde
rechtlijnigheid typeert haar gedrag
tijdens de Duitse bezetting. Ze
verliet vrijwillig haar gezin, om de
carrière van haar man niet te schaden en kwam om in het koncentratiekamp van Auschwitz, (oktober
1943).

Deze bundel is ook fragmentair
omdat we niets te weten komen
over de gesprekken, wandelingen
enz. Ten slotte zijn ze slechts fragmentair omdat de beantwoording
ontbreekt We horen slechts één
stem van Kafka. Waarschijnlijk
vernietigde Kafka de brieven van
de ouders en zusters. Hij gaf zijn
zuster OttIa zelfs eens de raad,
zijn brief na lezing te versnipperen.
Wel zijn er fragmenten In brieven
van OttIa aan haar man, waarin
sprake is over de broer. De redakteuren hebben In de aantekeningen deze passages zo volledig
mogelijk geciteerd.

In al deze brieven spreekt Kafka
zich vrijmoedig uit zowel over alledaagse onderwerpen als over
diepzinniger tema's. Ze zijn alvast
een nieuwe hulp om de geheimzinnige auteur te helpen 'ontmaskeren». Voor die belangstellenden in
het probleem Kafka een musti
(sw)

Duits of Tsjechisch?
'Het zwaarmoedige Duits van
deze brieven, aldus de samenstellers, herinnert nog eens aan de
speciale situatie van het gezin Kafka in Praag: de vader, waarschijnlijk van oorsprong een voornamelijk Tsjechisch sprekende jood uit
de Zuidboheemse provincie, de
moeder uit de Duitssprekende

Kafka, zoals
David Levine hem zag
in -New York Review»

Vergeten verhalen
van vergeten auteurs
In deze tijd van retro-mode is het niet verwonderlijk dat ook in
de literatuur terug naar het verleden gegrepen wordt Daarbij
ontdekt men soms hoe «modern» bepaalde schrijvers twee
eeuwen of anderhalve eeuw geleden waren. Zulk een schrijver is J. Kneppelhout (1814-1885) die vooral bekend was on«Jer het pseudoniem Klikspaan. Hij schreef een aantal portretten uit de Leldse studentenwereld en bundelde ze onder de titel «Studententypen» en «Studentenleven». Hij sloot hiermee
bij de realistische trend aan die later ietwat smalend «kopieerlust des dagelijksen levens» werd genoemd, (cfr. ook Hildebrands Camera Obscura). Kneppelhout verschijnt op het literair podium juist tussen de wikfste romantiek en de terugkeer
naar het gezappige leven. Kneppelhout viel daaraan niet ten offer, daarvoor bleef hij o.a. te lang student
Aan de grondslag van dit werk ligt de overtuiging van de furv
damentele menselijke goedheid, geheel in de zin van J J. Rouseau. De liefdevolle beschrijving wisselt af met de schrijnende
gevolgen van het menselijk kwaad. Naar de vorm kan men
Kneppelhout de vader van het kortverhaal in de Nederlandse
letteren noemen. Het eerste specimen In onze kontreien ver-
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scheen onder de titel «De Portlandvaas» die al bij al toch nog
een twintigtal bladzijden beslaat Het verhaal is dat van de teleurgang van een overigens knap student te Londen, wat niet
belet dat er een aardig woordje Frans wordt gesproken. Zoals
ledere toenmalige intellektueel die zich zelf respekteert las en
sprak Kneppelhout Frans.
De verhalen werden niet herspeld en doen daardoor toch niet
ouderwets aan. Marlta Mathijsen voorzag de teksten van noten en herschikte de volgorde naar eigen keus. Aperte zetfouten werden verbeterd.
Kneppelhout is een levendig beschrijver van landschap en
stad, uiteraard ook van zijn personages (of van zich zelf in een
werk sterk autobiografisch is Ingesteld, niet gespeend van humor en gekenmerkt door een prettige stijl. «In der Beschrönkung zeigt sich der Meister» is ook toepasselijk op deze ten
onrechte vergeten auteur uit onze letterkunde, (re)
Uitgegeven door Em. Querido (Uitgsverl) BV Amsterdam). Toegolichl door Marita Mathijsen (net als bij «Waarde van Lennep, brieven van de schoolmeester») 94 bIz. Omslag Alje Olthof. Portret door Niitolaas Pieneman.

Franz Kafka privé, uHg. UI Quarldo Amslardam • 236 biz. Voorwoord van de redakteuren • een overzicht van de afkortingen en
bibliograflaclie gegevene - een uitvoerige
kronologische tabel • register • Prils: 45 H.

Middernacht
en meer
De herlezing van Het land van de
dwazen, in 1969 door Karel Van
Isacker geschreven, en het bezoek aan de Rubenstentoonstelling te Antwerpen, waren voor
Clem Schouwenaars een paar
aanleidingen tot het schrijven van
Middernacht en meer, een brochure waarin de auteur heel wat
kwijt geraakt over maatschappelijke toestanden en de rol die de
kunst daarbij speelt
De zeer persoonlijke beschouwingen van Clem Schouwenaars blijven aan de oppervlakkige kant
zijn soms naïef te noemen, maar
vormen niettemin een prettig leesbaar geheel. Een rasschrijver, of
liever een dichter, die op boeiende
wijze lucht geeft aan wat hem tegenvalt
Jan Van Bossuyt
— Clem Schouwenaars, MIDDERNACHT
EN MEER. - 1879. - Uitgave van de ABNkernen v.z.w. Te verkrijgen op het redaktiesekretariaal: Borsbeeksebinnenweg 22,
2510 Mortsel; of bij de boekhandel: Uitgeverij Baart, Antwerpen. - 32 bIz. • 80 fr.
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Herman
Van Veen
duikt onder
Na de Amsterdamse première in
Carré besliste Herman Van Veen
dat hij zijn totaalspektakel «Onder water» enkel voor kinderen
zou brengen, ook in ons land, en
dat er dus géén avondvoorstellingen komen. Dit in tegenstelling
met wat vroeger is aangekondigd. Van Veen nam deze beslissing nadat hijzelf besefte dat je
met een met clichés opgebouwde show alleen voor kinderen
toegankelijk bent Ook de platenboer zag er geen brood in, en dus
komt er ook geen plaat van. Maar
het talent van Van Veen en het
balletje van acht meisjes die de
haringen, de amusante pingoeïns
en weetikveel uitbeelden zullen
onze jongeren van acht tot tien
een hele boel lol bezorgen. Van
Veen zal Inpikkend op hun spontane opwellingen er zelf een heel
andere show van maken. Hij start
bij ons zaterdag en zondagavond
om 20 uur te Brugge, is maandag
(28 o k ü in het PVSK te Brussel
maar geeft dinsdag een show om
14 u. 30 en om 20 u. Van 5 tot en
met 9 november is hij in de Koningin Elisabethzaal te Antwerpen, telkens om 20 u. 15, en tijdens het weekeinde van 8 en 9
november om 14 u. 30. (Reservatie iedere dag tussen 12 en
18 u. tel. 031-33.84.44). Begin volgend jaar komt hij met deze «Onder water»-show nog naar Gent,
Turnhout, Beringen, Neerpelt,
Hasselt, Oostende, Kortrijk, S t Niklaas en Leuven.
In Knokke-Helst wordt op 8 november een Robert Sto/z-herdenking georganizeerd, en er zijn
slechts 400 plaatsen beschikbaar.
Deze herdenking «100 jaar Robert
Stolz» heeft plaats in het Kultureel
Centrum Scharpoord, en voor reservatie en Inlichtingen kan men
terecht bij de heer Cornellssen, telefoon 056-35.47.44.

En tien jaar na het «Glory Alleluja»
Is een nieuw/ bijbels geïnspireerd
licht- en klankspel weer op toernee door Vlaanderen. De première had plaats in het H. Hartinstltuut
te Tervuren, deze «Jesus People»
is op tekst van Valeer van Kerkhove met muziek van Jan Leopold.
Ook zangeres Liliane (weet je
nog?) Is er weer bij, en de muziek
wordt uitgevoerd door de groep
Sergio Popovski.

Machiavel op plaat
en toer
De Anderlechtse groep Machiavel
heeft zowel hier als In het buitenland de naam perfektlonisten te
zijn, ook met hun pas verschenen
vierde elpee «New Lines» (EMI lA064-23980) Is deze lijn doorgetrokken. Hoewel muzikaal sterk geëvolueerd, en met ex-Herman
Brood-gitarist Dany Lademacher,
hebben ze In de studio weer een
prachtige Inlandse produktle afgeleverd. O p de planken zullen ze dit
vanaf begin november «live» aantonen met een toernee van zowat
veertien optredens door Vlaanderen voor ze naar Roemenië trekken voor een drietal bekende festivals. De groep schreef, bewerkte
en voerde alle nummers van deze
plaat samen uit, en de opvallende
vernieuwing Is dat het gitaarwerk
nu weer de bovenhand heeft De
LP is een syntese van het beste
dat de jaren zeventig hebben bijgebracht Vooral Is gelonkt naar
de «new wave» en zij hop)en meer
in deze richting te blijven verder
gaan. Het verdwijnen van orgelist
Albert Letecheur heeft ook een
punt gesteld achter het soms
bombastische, dat de «symfonische pop» met zich meebrengt en
ook de stem van zanger Mario
Guccio klinkt minder gemaakt

Foto Jan Swinkett

Van Veen en zijn meisjes, zwemmend

Drummer Mark Ysaye (kleinneef
van de beroemde komponist en
violist Eugeen) en bassist (Roland
De Greef zijn sedert jaren een
hechte basis waarop hun muziek
kan steunen. In nummers als
«Fade away», in «Champagne in

Amsterdam» of nog -Memories»
zal de ouwe Machlavel-llefhebber
de groep herkennen. Maar «Relax» en «So clear» klinken al op de
reggae-toer van de late jaren zeventig. Het single-nummer «Fly»
moet bij de muzlektrend van nu

gerekend
worden.
Machiavel
gooide met deze elpee zijn eigen
ruiten niet stuk maar zoekt en
vindt zijn weg In wat betere pop
wordt genoemd.
Sergius

Abraham Hans,
de verteller van Vlaanderen
Abraham Hans werd In de periode
tussen de twee wereldoorlogen
door de massa vergood als schrijver van lijvige volksromans, die
eerst als dagbladfeuilleton of wekelijks mengelwerk, nadien In
boekvorm verschenen.
Aldus begint Jan Marchau, studleprefekt van het ateneum te Asse,
de brochure met bovenstaande titel, nr. 260 In de reeks van de

DE NEDERLANDSE KOMMISSIE VOOR DE KULTUUR
VAN DE BRUSSELSE AGGLOMERATIE

zoekt voor haar

Abraham Hans door Opsomer

PLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTEEK
Vol- en halftijdse biblioteekbedienden
en biblioteekassistenten.
Voltijdse assistent-dienstleiders en
assistent-technicus.
Schriftelijke solhcitaties te richten vóór 24 november 1980 eian de Voorzitter van de vzw HOOFDSTEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTEEK,
Schildknaapstraat 28, 1(X)0 BRUSSEL
Voor meer inlichtingen betreffende de voorwaarden vooraf bellen
naar tel. 02-217.36.90.

CKB

Openbare Hoofdstedelijke Biblioteek
Schildknaapstraat 28, 1000 BRUSSEL
Tel. 02-217.36.90
(Adv. 225)

Vlaamse Toenstlsche Biblioteek.
Over deze suksesrijke Vlaamse
auteur van volksromans en jeugdverhalen werd nog niet zoveel gepubliceerd. Nochtans verdient hij,
nu nog, na zijn dood (In 1939), herdacht en geëerd te worden.
Gesproten te Slnt-Marla-Horebeke, In 1882, uit een tainjk protestans gezin van Zeeuwse afkomst
bezocht hij scholen te Roeselare,
Menen, en later te Doetinchem en
te Gent
Hij was een gloedvol redenaar,
verontwaardigd over de buiten
alle verhouding onrechtvaardige
aktlvistenvervolging, maar vooral
Is hij bekend als volksschrijver.
Talrijk zijn zijn sociale romans en
nog talrijker de bekende vertelboekjes uit zijn «A. Hans' Klnderbl-

blloteek» (niet minder dan 745
nummers door hemzelf geschreven) Hij reisde veel; reeds In zijn
jeugd doorkruiste hij Vlaanderen
op de flets.
Zijn biografie en de beschrijving
van het karakter en het werk van
deze edele figuur, een sieraad In
onze literatuur, vinden w e boeiend
verhaald in de bovengenoemde
brochure.
Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn, zolang de
voorraad strekt, te koop in al de VTBboekhandels tegen 30 fr. per eksemplaar (32 fr. als over de post moet
worden toegezonden). Men kan daar
ook inschrijven op een abonnement
voor twaalf achtereenvolgende nummers tegen slechts 300 fr., verzendingskosten inbegrepen; zulk abonnement kan OD ieder ogenblik ingaan.
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De omgekeerde wereld
Wanneer een voetbalploeg ondermaats presteert gooien de bestuurders de trainer de deur uit.
Met of zonder beleefdheidsformules. Han Grijzenhout en Leon Nollet ondervonden het in de voorbije
weken aan den lijve. Grijzenhout
werd bij Club opgevolgd, na een
kortstondig interimaat van hulptrainer Mertens, door Gilbert
Gress. Een naar het heet bekwame maar rumoerige Fransman. Hij
maakte in weinig tijd van tweedeklasser Straatsburg de... landskampioen. Ontwikkelingen die zich
voorheen uitsluitend in de... Engelse kompetitie konden voordoen.
Leon Nollet werd door «Berken
De Meester» van AA Gent zonder
veel omhaal opzij gezet. In zijn
plaats werd... de een goede week
eerder door Club Brugge ontslagen Han Grijzenhout binnengehaald. De voetbalwereld kent weinig skrupules.

Leon Nollet
Het kompetitiebegin verliep in vele
bestuurskamers erg turbulent Na
enkele wedstrijden al was het duidelijk dat er bij Beerschot, Lokeren en Club Luik een en ander misging. Knobel, Haesaert en Takac
werden in hun trainerschap bedreigd.
Bij Lokeren is de onrust voorlopig
geweken. Maar veel ingewijden
menen dat Haesaert, die toch niet
na elke slechte prestatie naar de
«partijdige» scheidsrechter kan
wijzen, het einde van het kampioenschap niet zal halen. Men
verwijt hem een gebrek aan gezag.
Sylvester Takac, ééns de ontembare spelmaker van een in die tijd
ongenaakbaar Standard, wankelt
bij Club Luik op een dunne koord.
De situatie is erg verward. Voorzitter Georges, een steenrijke weetal, zou de Joegoslaaf maar al te
graag wegsturen. Maar hij vreest
«represailles» vanuit de spelers-

Han Grijzenhout
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kern waarin nogal wat landgenoten van Takac de dienst uitmaken.
Beerschot van zijn kant vond al
een... originele (tijdelijke) oplossing. Voorzitter Hendrickx nam
ontslag en trainer Knobel bleef.
Voorlopig altans. De omgekeerde
wereld dus. Het ontslag van de
voorzitter kwam potsierlijk over.
De man legde een aantal verklaringen af die alleen maar hilariteit veroorzaakten. Als we hem moeten
geloven (maar dat doen we natuurlijk niet!) treft hem voor de
slechte gang van zaken niet het
minste verwijt Het was niet zijn
schuld dat Lozano en Sanon — de
twee attraktiefste spelers van de
kern — de klub verlieten. Hij zou
zich ook verzet hebben tegen de
aanwerving (ten tweede male!)
van trainer Knobel. Hij zou ook
niet hebben kunnen beletten dat
die Knobel tijdens de transferperiode zijn wil doordreef en een stelletje onbekwame Nederlanders
aantrok. Ook zou hij ervan gedroomd hebben de geschiedenis
in te gaan (nederigheid siert de
man) als de voorzitter die in Antwerpen de grote fusie (tussen
Beerschot Antwerp en Berchem)
verwezenlijkte en daardoor opnieuw de massa naar het stadion
bracht Geef toe, je zou voor minder naar adem snakken.
Beerschot ondanks alles een stuk
patrimonium van het vaderlandse
voetbal, betaalt een dure rekening
voor eerder gemaakte fouten. Het
begon jaren geleden. Al direkt na
de Tweede Wereldoorlog slaagde
men er niet in een nieuw kampioenenelftal — in de jaren dertig overheerste de Kielploeg het Belgisch
voetbal — op de been te brengen.
De bravoure en het oeverloos talent van Rik Coppens versluierden
vele tekortkomingen. Antwerpen
verloor zijn greep op het gebeuren. Mermans bij voorbeeld —
toch een rasechte Sinjoor —
mocht naar Brussel uitwijken. Hij
vestigde de glorie van het hoofdstedelijke voetbal.
Beerschot teerde lang op zijn reputatie. Maar het was uitermate
gelukkig toen de stad Antwerpen
het Olympisch stadion «kocht».
Die transaktie bood schitterende
perspektieven. De fondsen voor
een nieuw en groter Beerschot lagen voor het grijpen. Het werd het
Beerschot van o.a. Tuur Ceuleers,
Belin en... Roger Claessen. De
toen gemiste kans komt wellicht
nooit meer terug.
In de daaropvolgende jaren zette
Beerschot ook manager Aloïs De

Rijckere op een zijspoor. Het
goedmoedige zwaargewicht voltooide intussen de opgang van de
provincieklub Lokeren. De Waaslanders beschikken nu over een
getalenteerd elftal dat mits goede
begeleiding ook in het Europees
voetbal hoge ogen kan gooien...
Intussen ploeterde Beerschot in
een ondoorzichtig beleid.

George Knobel
De overleden voorzitter Stoop
werd opgevolgd door dokter Hendrickx. Een vriendelijke, zelfs charmante, mooiprater. Een gladstrijker die nooit enig gezag wist te
ontwikkelen. Integendeel, toen

Beerschot voor een paar jaar gezagstrainer Rik Coppens afdankte
verklaarde ook voorzitter Hendrickx — die nu jankt dat hij almaar de beslissingen van zijn beheerraad tegen beter weten in
naar buitenuit verdedigde — dat
hij volledig achter de «ingreep»
stond.
Voorzitter Hendrickx moet het
ons niet kwalijk nemen. Het schijnt
natuurlijk de omgekeerde wereld.
De voorzitter die gaat en de trainer die vooralsnog blijft Maar wij
hebben intussen nog geen «Beerschotter» ontmoet die deze gang
van zaken betreurt
En wat de geschiedenis betreft,
daarin blijkt vooralsnog voor de
dokter geen plaats weggelegd.
Waarmee we niet willen ontkennen dat het Antwerps voetbal inderdaad in een absurde situatie
verkeert Drie eersteklassers op
een steenworp van elkaar. En
daarrond dan nog Lierse, Boom,
K.V. en Racing Mechelen. Dat kan
inderdaad niet blijven duren.

Het jaar van Fons De Wolf
Fans De Wolf heeft de Ronde
van Lombardlje, een «echte»
klassieker, gewonnen. Te Como
versloeg hij de Italiaan Chinetti
en Ludo Peeters In de spurt
Daarmee maakte Fons De Wolf,
een onvervalste klasbak met grillig karakter, een voor de Belgische wielrennerij schitterend naseizoen rond. Overwinningen in
de Herfstprijs, de Landenprijs en
de Ronde van Lombardije. Een
totaalprestatie die zelfs in het
glorieuze Merckx-tijdperk als
buitengewoon zou zijn omschreven. Fons De Wolf presteerde in
het nu wel degelijk afgelopen
seizoen overigens doorgaans
voortreffelijk. In de klassieke
eendagsritten was hij zoniet
's werelds beste, dan toch 's werelds regelmatigste. Enkel in de
Waalse Pijl en het wereldkampioenschap eindigde hij niet binnen de eerste tien op een ereplaats. In het koersverloop trad
hij doorgaans op de voorgrond.
Daarom wekte het verwondering
toen uitlekte dat De Wolf en De
Vlaeminck niet langer in dezelfde
ploeg zouden rijden. Beiden verlaten Boule d'Ór ofte het duo
Driessens-Delabastita. Zij gaan
voortaan elk hun eigen weg. Onverzoenlijke karakters. Uiteenlo-

pende betrachtingen en ambities.
Wij hopen dat De Wolf, die toch
over ongemeen veel talent beschikt, zich verder evenwichtig
zal kunnen ontwikkelen. Want wij
geloven dat hij meer nog dan Daniël Willems behoefte heeft aan
deskundige begeleiding. De Wolf
is een briljante einzelganger die
in bescherming dient te worden
genomen tegen zijn eigen grillen.
Dat hebben wij tenminste kunnen afleiden uit de woorden van
begeleiders die het goed met
hem menen.
Hoe dan ook, Fons De Wolf was
onze beste renner van het jaar.
Hij spande de behoorlijke prestaties uit over het hele seizoen.
Hij blonk uit in het voorseizoen.
Hij reed ijzersterk in het najaar.
De Wolf is een geducht finisher
die in de moeilijkste omstandigheden een gooi naar de zege kan
doen. Wij weten wel dat de
herfstklassiekers enigszins gedevalueerd werden door de «kaduke» houding van een aantal
gevestigde kampioenen. De Nederlanders (Raas, Knetemann en
Zoetemelk), de Italianen (Moser
en Saronni) en «de» Fransman
(Bernard Hinault) dankten om uiteenlopende, maar in het algemeen onaanvaardbare redenen,

voor het zware werk. Wij klaagden al eerder de betreurenswaardige instelling van de hedendaagse kampioenen aan. Zij zijn
niet in het minst bekommerd om
de prestige van hun sport Zij
denken enkel aan zichzelf.
Anderzijds willen wij erop wijzen
dat wij geen medelijden kunnen
opbrengen voor de organizatoren en wielerleiders. Zij hebben
de waanzinnig lange «uitbreiding» van het wielerseizoen van
eind februari tot eind oktober
mogelijk gemaakt Zij oogsten nu
wat ze gezaaid hebben. Gedevalueerde topkoersen. Men denkt
eraan de «klassieker van de vallende bladeren» naar begin september te verschuiven. Op zichzelf geen kwaad idee. Maar de
wortel van het kwaad zit elders.
In de bestuurskamers van de
UCI waar de overvolle kalenders
worden opgemaakt De inrichters
konkurreren elkaar in de vernieling. De renners krijgen waanzinnige startgelden voorgeschoteld.
Het is niet onbegrijpelijk dat zij
bedanken voor het riskante werk.
Waarmee wij geenszins het
schitterend naseizoen van Willems, Vandenbroucke en De
Wolf in het gedrang willen brengen.

»tU, «4 H
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m iifliiksunie
Onafhankelijkheid
en ongebondenheid
Ongebonden
partijwezen?
Politieke partijen groeperen burgers
die er globaal een gelijke visie op na
houden in staatszaken. Zij zouden dan
ook alleen afhankelijk mogen zijn van
hun leden die zich uit persoonlijke bewogenheid aansluiten. Door hun kiezers worden zij beloond of gestraft In
feite zijn de politieke partijen in België,
de uitlopers van belangengroepen. Zij
moeten ze politiek dienen. Zij rekruteren er hun militanten en hun politiek
personeel in. Zij zijn er financieel afhankelijk van.
Dit alles is niet het geval met de Volksunie. Haar leden zijn ongebonden vrije
mensen. Niet voor de voordelen die zij
ervan verwachten maar uit ideaal worden zij partijlid in hun afdeling. De

ZO ZIET
DE VU
Volksunie funktioneert demokratisch
vermits de afdelingen de arrondissementsbesturen kiezen en de arrondis-

Brugge, 16 november 1980
KONCERTGEBOUW, A A N V A N G 10 UUR.

VU-strijddag van de
zelfstandige arbeid
„Ondernemingszin en werkkracht
dragen Vlaanderens welvaart"
Programma
Voormiddag:
• Verwelkoming en inleiding door
Frans Kuijpers.
• Referaten:
— De overlevingskansen van de
zelfstandigen en de KMO's, senator
Hektor de Bruyne.
— Het fiskaal statuut van de zelfstandige, Marcel Verschelen.
— Het sociaal statuut van de zelfstandige,
volksvertegenwoordiger
Jan Caudron.
• Bespreking van de referaten in
sektievergaderingen.

Wegens beperkte plaatsruimte, schrijf
spoedig in bij Lutgart De Beul, direkleur V.N.S., Bamkadenplein 12, 1000
Brussel (tel. 02-219.49.30).

sementele afgevaardigden als partijraad het partijbestuur aanstellen.

Onafhankelijke
burgers?
Al te vaak moeter i-*e burgers hun
rechten behartigen en zich verdedigen
met de hulp van politici of van politieke
belangengroepen. Zij verwachten er
voordelen van te bekomen, betrekkingen in overheidsdiensten of onderwijs,
sociale voordelen, financiële voordelen
voor hun zaken. Vele burgers zijn dan
ook afhankelijk van de steun die een
politieke partij hun kan geven.
Deze Belgische «zede» bestond reeds
van ouds maar is nu een torenhoog
misbruik geworden dat in vele gevallen
uitmondt in korruptie. Hoe meer de politieke partijen mensen aan zich binden,
hoe lager hun krediet wordt bij de bevolking. De politieke afhankelijkheid
van de mensen wordt een gevaar voor
de demokratie.

Top 50
1. Erik VANDEWALLE, Izegem
2. Jan Caudron, Aalst
3. Maurits Passchijn, Melse
Jef Vinckx, Erps-Kwerps
5. Frans Kuijpers, Schilde
6. Robert NIckmans, Herk-de-Stad
Renaat Vanstallen, Hoellaart
8. VU-Borgerhout
Anny Lenaerts, Wilrijk
10. Rik Haelterman, Denderwindeke
Roos Lernout Geluwe
Lieve Favoreel, Lauwe
VU-Antwerpen-Stad
Paul Cresens, Schaffen
15. Mare Van Ryckeghem, Moorslede
Jan Roux, Genk
VU-Gentbrugge
Marcel Verschelden, Moerzeke
Johan Beke, Mariakerke
Jozef Allaert, Kortrijk

23.

Beweeglijkheid
Gevestigde partijen zijn dikwijls vastgeroest in voorbijgestreefde opvattingen. Zij verdedigen verworvenheden
die niet meer betwist worden of die
voorbijgestreefd zijn. Zij ijveren verder
voor doelstellingen die reeds bereikt
werden. Door dit gebrek aan beweeglijkheid trekken zIj vooral mensen aan
die in clichés denken of die liever niet
nadenken, tenzij over hun persoonlijke
belangetjes. Een partij als de Volksunie, die onafhankelijke mensen groepeert mensen die geven zonder te krijgen, is er gaandeweg beter toe in staat
haar beweeglijkhekl te bewaren, met
een open oog op nieuwe vraagstukken.
Er werd weleens gezegd dat er in de
Volksunie soms «moeilijke mensen»
zitten. OngetwijfekJ. Deze tol moeten
wij over hebtjen voor onze ongebondenheid.
M. Van Haegendoren

32.

264
228
-120
120
108
72
72
66
66
60
60
60
60
60
36
36
36
36
36
36

vu-Peer
VU-Bree

36
36

Willy Desaeyere, Hasselt
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek
Jos Trappeniers, Huldenberg
Oswald Van Ooteghem, Gent
Veerie Thijssens, Ekeren
Erwin Van Driessche, St-Kruis-Brugge
VU-Gent-Brugsepoort
Martin Covent Melle
Rudy Herman, St-Amandsberg
Willy Serpieters, Oostende
Jozef Nagels, Oostende
Georges Raes, Ledegem
Vü-Kieldrecht
VU-Kruibeke
Alfons Dhollander, Stekene
vu-Borgloon
Lucien Beyens, Meerhout
Ludo Helsen, Laakdal
Willy De Saeger, Alsemberg
Cecilia Vander Spurt St-Agatha-Berchem
M. Van HokJerbeke, Waarschoot
VU-Ledeberg
VU-Gent-Centi^m
VU-Londerzeel
VU-Kuume
VU-Wevelgem
Alfred Stevens
VU-Groot-Damme
VU-Merelbeke

24
24
24
24
24
24
24
24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Zaterdag op stap tegen
„Pecq-Armentières"

Namiddag
• Verwelkoming door Pieter Leys,
eerste schepen van de stad Brugge.
• Bespreking van de sektieverêlagen.
• Programmarede door senator Michel Capoen.
• Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Vic Anciaux, algemeen
voorzitter van de Volksunie.

„ W I J " - a b o n n e m e n t e n s l a g '80-'81

De Volksunie laat de Komense zaak niet los. Verleden week protesteerden de senatoren Peeters en Capoen en de volksvertegenwoordigers Kuijpers en Van Grembergen aan de ambtswoning van minister Moureaux. Ze werden «uiteraard» na een paar
minuten opgepakt door de rijkswacht...

Zaterdag 25 oktober. Ziehier
enkele praktische inlichtingen:
Om 9 u. 30 start aan de uitrit van
de E3 «Menen» op Rekkems
grondgebied. Om 10 uur: Menen (Astridplein) aansluitingsmogelijkheid, ook voor voetgangers. Om 11 uur: Geluwe
(kerk) aansluitingsmogelijkheid,
ook voor voetgangers. Om
12 uur: Wervik, aansluitingsmogelijkheid aan het «Kruis» (de

Reke) ook voor voetgangers en
vandaar naar de Steenakker
waar de betoging ontbonden
wordt
Voor de laatste maal een dringende oproep tot alle Vlamingen om deel te nemen. Tegen de
verkwanseling van Vlaamse
grond en het isoleren van
40.000 Vlamingen in een betonen taalgrenseiland. Meedoen is
een dwingende plicht!
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IZEGEM

Statutenwijziging Gaselwest...
of de ruiter viert de teugels, maar zit vaster dan ooit in het zadel
Punt 29 van de jongste Izegemse gemeenteraad bestond uit slechts
3 woordjes 'GaselwesL Statutenwijziging. Goedkeuring.» De omvang en
de aard van het dossier boden nochtans redenen genoeg om aandachtig
en diep op deze kwestie in te gaan
Uit dit onderzoek blijkt dat de voorgenomen statutenwijziging een aantal, ZIJ het met onverdeeld positieve
punten bevat, doch ook een paar punten waaromtrent ernstige twijfels en
voorbehoud rijzen De V U stelde dan
o o k voor het punt te verdagen tot er
vanwege de Intercommunale een bevredigend antwoord verstrekt was.
De meerderheid bleet doof

o a het creëren van immatenele deelbewijzen en het verhogen van het gemeentelijk deel in het winstsaldo

Negatief, veel
twijfels en vragen
Wijziging beheers- en toezichtsorganen een kanjer van een fopspeen
In de bestaande toestand wordt de Intercommunale Gaselwest jsantair beheerd door pnve (Intercom) en gemeenten Intercom treedt bovendien
op als uitvoerder van de genomen beslissingen
O m de invloedsfeer van de openbare
sektor te vergroten zouden thans 2 / 3
van de mandaten aan deze toebedeeld
worden, 1/3 aan Intercom U begnjpt
dat men zich moeilijk een beter lokaas
kan voorstellen'
Het levensgrote vetorecht van Intercom wordt in dergelijke postjes-eufone met de glimlach weggewuifd
«De partikuliere maatschappij zal van
dit vetorecht slechts gebruik mogen
maken wat tjetreft de wijzigingen aan
de statuten en de materies die van
aard zijn een weerslag te hebben op
de resultaten van de Intercommunale
en de verdeling ervan, op haar financiële behoeften en op de manier waaro p daaraan tegemoet wordt gekomen
alsmede op haar mogelijkheden om
haar vertwntenissen tegenover de vennoten of derden na te leven»
W I J schnjven een t>eloning uit voor wie
aantoont welke wezenlijke beslissingen met onder dit vetorecht vallen

Positief, maar toch
enkele vragen
M e n kent de recente ministeriele en
andere deining rond de gemengde Intercommunales Meer en meer v\/ordt
het pnnciep van pnve-inmenging in zuivere nutsvoorzieningen in vraag gesteld Genoeg en zoveel dat de gemengde Intercommunales die zich «bedreigd» voelen, op nabonaal vlak «Intermixt» opgencht het}ben, als tegenhanger van «Interregies» dat de
belangen van de zuivere Intercommunales behartigt
Een eerste vrucht van het vemchte
denkw/erk blijkt de voorgenomen statutenwijziging te zijn, die naar het heet
een grotere bevoegdheid aan de
opentsare t)esturen zou toekennen

De gemeenten krijgen een
investeringsvoorkeurrecht
Tot nu toe was het zo dat vooral de pnve-sektor investeerde Met het gevolg
dat de situatie in Gaselwest volgende
wanverhouding weergeeft voor het
jaar 1979
— Boekwaarde der gemeenten
400777000 fr = ± 1 3 %
— Boekwaarde prov O-Vlaanderen
31 947 000 fr = ± 1 %
— Boekwaarde Intercom (pnve)
2 725237 000 fr = ± 8 6 %
De cijfers spreken voor zich Thans wil
men de gemeenten met de lokvogel
van een grotere winsttoebedeling aansporen om te investeren Zij knjgen
<teart>ij een voorkeurrecht
In se een |x>sitieve maatregel, waarbij
men toch de vraag kan stellen voor
hoeveel tientallen jaren de situate nog
scheef zal zijn. laat staan «zuiver»
Vooral nu de overheid in een penode
van budgettaire moeilijkheden zit

Verhoging winstaandeel
van de gemeenten
Het enige onverdeeld positieve pxjnt
tilijkt de verhoging van het winstaandeiel van de gemeenten te zijn, door

Gaselwest wordt een etgendomsintercommunale een vergiftigd geschenk?
Zoals gezegd is de pnve-sektor tot
hiertoe de grootste bezitter der installaties (voor 1979 2 7 2 5 0 0 0 0 0 0 of
± 86 % ) Al die jaren fiebben de gemeenten, die zelf nalieten te investeren
via Gaselwest afschnjvings- en intrestvergoeding aan de eigenaar betaald In
vertjand daarmee werd op de gemeenteraad door een SP-lid de onbeantwoorde vraag gesteld hoeveel maal
de afschnjvingswaarde der installaties
al betaald werd
Thans zou Gaselwest een «eigendomsintercommunale» worden Dit k)etekent dat de huidige eigenaars (86 %
fjnvé) hun eigendom inbrengen en in
ruil daarvoor deelbewijzen knjgen die
•uiteraard» vergoed worden De hamvraag daarbij is natuurlijk in welke
staat t>evindt zich die eigendom, deze
installaties'' W a t als Intercom een verouderde infrastruktuur overlaat die
aan zware herstellingen of vemieuwirv
gen toe i s '
De argwaan in verband hiermee wordt
gevoed door volgende eerder lapidaire

Te bekomen bij het VU-sekretariaat, dienst administratie, Barrikadenplein 12, 1000 BRUSSEL.
STICKERS
VU (sociaal
en federaal)
VU met leeuw
«Ik ben Vlaming»
Leeuweschildje
VL (auto)
VL (fiets)

Verkoopprijs

Aantal

Totaal

10
10
10
10
10
10

Totaal bedrag
Korting voor afdeling 20 %
Netto te betalen
Hierbij een gestreepte check (of overschrijving)
ten bedrage van
Materiaal te zenden naar:
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passus uit de schnftelijke toelichting,
die anders zeer uitvoerig is
«Om dit stelsel zo soepel mogelijk te
maken, blijkt het aangewezen de jundische vorm van de Naamloze Vennootschap te verlaten en deze van een Samenwerkende Vennootschap aan te
nemen »
Nu IS het zo dat in een N V een inbreng
in natura onderworpen is aan kontrole
door een bedrijfsrevisor aangesteld
door de Voorzitter van de Handelsrechtbank BIJ een Kooperatieve Vennootschap, die geen openbaar beroep
gedaan heeft o p de spaarders, is dit
niet zo
Omdat een en ander helemaal met duidelijk was en de V U kontrole op en de
waardenng van de inbreng van Intercom om en bij de 3 miljard van wezerv
lijk belang vond, stelden wij namens de
V U voor dat eerst uitleg zou gevraagd
worden over de reden van de omschakeling naar een S V en over de manier
waarop de inbreng in natura zou gekontroleerd en beoordeeld worden
De meerderheid vond -dat alles wel in
orde zou zijn» en wnide het punt niet
verdagen
Geert BOURGEOIS, VU-fraktieleider

VU-lzegem steunt
betoging tegen
Pecq-Armentières
De V U van Izegem zegt zijn steun toe
aan de betoging van zaterdag 25 oktober tegen de autoweg Pecq-Armentieres
Dit plan ook wel «spookautoweg» genoemd omdat hij zo goed als geen verkeer zou aantrekken, is biezonder nadelig voor Menen en Wervik Er gaan
grote happen landbouwgrond door
verloren en verkeerstechnisch brengt
het geen enkele oplossing voor Menen
en Wervik
De V U van Izegem-Emelgem-Kachtem
wenst de V U van Menen-Lauwe-Rekkem en van Wervik-Geluwe geluk met
hun akbe De V U was de eerste en lange tijd enige partij die zich verzette tegen deze nutteloze autoweg O p dit
ogenblik zijn heel Menen en Wervik al
eensgezind tegen Pecq-Armentieres
De betoging van zaterdag 25 oktober
start om 9 u 30 op het gemeenteplein
in Rekkem (voor auto's, trakteren en
fietsers) en om 10 u o p het Astridplein
in Menen (voor de voetgangers) SkDtmeeting om 12 u op het plein Steenakker te Wervik

Nieuws uit
Mariakerke-Oostende
Vnjdag 25 oktober is er bestuursverkiezing IMJ VU-Manakerke-Raversijde
Alle leden worden verwacht eens binnen te wipF>en bij cafe «Duinroos-,
Dorpstraat te Manakerke alwaar deze
verkiezing plaatsgnjpt
Het kiesbureel gaat open om 19 u en
sluit om 23 u Tussen pot en pint gezellig samenzijn

OVD-bal
Het arrondissementeel t>al O V D gaat
door op maandag 10 november in de
Thiertwau te Raversijde Ingangskaarten zijn te verknjgen bij alle VU-bestuursleden (99 frJ

Nieuwe lidkaarten
D e nieuwe lidkaarten zijn aangekomen Haast U erbij te zijn Zij zullen U
aangeboden worden door de nieuwe
bestuursleden Ontvang deze mensen
met een gulle lach en een openstaande
geldbeugel Maak de V U sterker dan
ooiti Werf nieuwe leden aan

Sinterklaas bij FW-Oostende
Zondag 30 november in de zaal
«Bloemendal», Velodromstraat komt
Sinterklaas om 1 5 u zeer sbpt M e n
gelieve tijdig in te schrijven bij de bestuursleden van de FVV Tot 10 jaar
kan elk kind door Sinterklaas ontvangen worden Per inschnjving t>etaalt
men 125fr jser kind

WEST-VLAANDEREN
OKTOBER
25 IZEGEM: Jaarlijkse kaas- en wijnavond voor leden, Wij-abonnees
en simpatzanten om 20 u in zaal Mandeldaele Emelgemplein
Vooraf inschrijven bij VU-t)estuursleden O r g VU-bestuur Izegem-Emelgem-Kachtem
25 BLANKENBERGE VU-bestuursverkiezingen van 20 tot 22 u in
het Spijshuis Beamaise, 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-jang bestaan van de afdeling

28 IZEGEM Avondwandeling naar «De Klare Gracht» Vertrek om
1 9 u 30 aan het voetbalstadion, S t ^ o n s s t r a a t Organizatie FVV
26 STEENBRUGGE D o m Modest Van Assche-herdenking om 10
uur in de abdijkerk met sermoen door Eerw Heer Elias Dupon
Daarna bezoek en gebed aan het graf op het kerkhof der abdij

Nieuw afdelingsbestuur te Gistel
Vierendertig leden kwamen op zondag
5 oktober II hun nieuw afdelingstiestuur verkiezen De 12 kandidaten
haalden allen ruim de helft zelfs meer
dan de twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen
W e houden er dan ook aan alle kandidaten van harte te feliciteren met hun
verkiezing en hen veel werkkracht en
inzet toe te wensen opdat de p>artij ook
in Gistel nog verder moge uitgroeien
en verder bloeien
Met dne jongeren van beneden de 25
jaar is een duidelijke optie genonnen
naar de verjonging van de partij toe
Terwijl het uittredend bestuur, met uitzondenng van Michel Bullynck, zich
opnieuw inzet begroeten w e ook met
vreugde Paul Ortmann terug, die reeds
in de aanvangspenode van de Gistelse
V U zeer aktief was
Dat onze mandatarissen ook hun
schouders onder liet afdelingswerk
steken kan ons alleen nnaar verheugen
en onze draagkracht verhogen
Spijtig dat onze Gistelse dames blijkbaar nog drempelvrees hebben- Dat
dit bestuur zware opdrachten als daar

zijn de gemeenteraadsverkiezingen
voor te bereiden, de lijst samen te stellen en goed te keuren en eventueel
een koalitie af te sluiten tot een goed
einde moet brengen, schijnt deze dynamische ploeg met af te schnkken Integendeel!
Z o ziet de nieuwe Gistelse ploeg eruit
voorzitter Gilbert Blontrock, ondervoorzitter en organizatie Jan Vandeportaele. sekretans Paul Vandecasteele, F>enningmeester Herman Peel,
propaganda André Vandecasteele,
V U J O Gunther Ortmann
Ons W o o r d (plaatselijk blad) Paul Ortmann en Harald Debeuf
Overige bestuursleden Pieter Gunst,
Marcel Lombary, Roger Ramon, Johan
Senaeve Provincieraadslid Maunts
Zwaenepoel maakt eveneens alle vergadenngen mee
Wij wensen Michel Bullynck hier dan
ook van harte te danken voor de jarenlange inzet als overtuigd bestuurslid en
WIJ hopen hem in de toekomst terug o p
de vergadenngen te kunnen begroeten

VERENIGING
VLAAMSE
ZIEKENFONDSEN
Sekretariaat: Veldstraat 170, 8500 Kortrijk.

Tel. 056-22.56.98.
Ziekenfondsen

aangesloten

bij de V. V.Z.

1. V l a a m s Z i e k e n f o n d s Ie Dien
Frederik de Merodestraat 30, 2800 Mechelen Tel 015 20 6613
2. Vlaamse M u t u a l i t e i t A n t w e r p e n e n T u r n h o u t - V l a m a t
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen Tel 031 34 30 02
3. CEMBEL
Leuvensebaan 43, 3300 Tienen Tel 016-81 34 35
4. Neutraal Vlaams Z i e k e n f o n d s Leda
Kroonstraat 1, 1680 Lennik Tel 02 5^2 01 72
5. A l g e m e e n Vlaams Z i e k e n f o n d s L i m b u r g
Centrumlaan 11 3600 Genk Tel 011 35 67 53
6. Z i e k e n f o n d s Flandria
Keizer Kareistraat 80 9000 Gent Tel 091 23 52 27
7. V l a a m s Z i e k e n f o n d s S c h e l d e - D e n d e r - D u r m e
Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde Tel 052 2175 45
8. Z i e k e n f o n d s Flandria M e e t j e s l a n d
Gravin Johannalaan 8 9900 Eekio Tel 091 77 23 51
9. Z i e k e n f o n d s Flandria Land V a n Rhode
Hundelgemsesteenweg 359, 9220 Merelbeke Tel 091 30 79 09
10. Z i e k e n f o n d s V l a a m s e A r d e n n e n
Fortstraat 34 9700 Oudenaarde Tel 055 31 31 15
11 Z i e k e n f o n d s De W e s t
Recolettenstraat 66 8450 Nieuwpoort Tel 058 23 37 15
12 Vlaams Z i e k e n f o n d s H e t Brugse V r i j e
Suveestraat 2, 8000 Brugge Tel 050 33 22 24
13 Z i e k e n f o n d s W e s t Flandria K o r t r i j k
Veldstraat 170 8500 Kortrijk Tel 056/22 56 98
14. Z i e k e n f o n d s W e s t Flandria Roeselare
Zuidstraat 18 8800 Roeselare Tel 051 20 8345

U, als Vlaming... sluit zeker aan bij het Vlaams Ziekenfonds van uw streek!
( A D V . 58)

IMj—

Wij in de Volksunie

OCMW-Brugge
Aanleggen wervingsreserve van
MEDISCH SEKRETARIS(ESSE)
Geldig tot 31 maart 1983
Voorwaarden tot
a a n eksamen:

deelneming

1. Gewone administratieve voorwaarden;
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van
45 jaar niet overschreden hebben
bij indiensttreding. Voor de in
dienst zijnde personeelsleden en
voor de personeelsleden komende van andere openbare besturen, geldt inzake deze leeftijdsgrens volgende regeling: op 65jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak
verlenende
dienstjaren kunnen laten gelden
voor pensionering door de Omslagkas voor Gemeentelijke Pensioenen;
3. Diplomai van gegradueerd
medisch sekretaris(esse);
4. Slagen voor een vergelijkend
aanwervingseksamen;
Weddeschaal: 1.47 tegen indexcijfer 199,99 o/o: 381.581 - 658.863 (in
29 jaar);
Inschriivingsgeldi 150 frank storten op PR nr. 000-00995.81-59 van
A.Z. Sint-Jan, Ruddershove 10 te
8000 Brugge, vóór 10 november
1980, met vermelding: «eksamen
medisch sekretaris(esse)».
In te sturen: uiterlijk tegen 10 november 1980 a a n de Personeelsdienst van het OCMW-Brugge,
AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 te
8000 Brugge: geschreven aanvraag deelneming eksamen, recent bev«js goed zedelijk gedrag,
geboorteakte, dienstplichtattest,
voor eensluidend verklaard afschrift diploma.
(Adv. 224)

OCMW-Brugge
Aanlegging wervingsreserve
ONTHAALDAME
Geldig tot 31 maart 1983
Voorwaarden tot
a a n het eksamen:

deelneming

1. Ciewone administratieve voorwaarden;
2. Leeftijd: de leeftijdsgrens van
45 jaar niet overschreden hebben
bij indiensttreding. Voor de in
dienst zijnde personeelsleden en
personeelsleden komende van
andere openbare besturen geldt
inzake deze leeftijdsgrens volgende regeling: op 65-jarige leeftijd ten minste 20 pensioenaanspraak verlenende dienstjaren
kunnen laten gelden voor pensionering door de Omslagkas
voor Gemeentelijke Pensioenen;
3. Diploma: van hoger middelb a a r of gelijkgesteld onderwijs;
4. Slagen voor een vergelijkend
aanwervingseksamen.
Weddeschaal: 1.50 tegen indexcijfer 199,99 % : 326,160 - 595,266 (in
29 jaar).
Inschrijvingsgreld: 150 frank storten op PR nr. 000-00995.81-59 van
het AZ Sint-Jan, Ruddershove 10
te 8000 Brugge, vóór 10 november 1980, met vermelding: «eksamen onthaaldame».
In te sturen: uiterlijk tegen 10 november 1980 a a n de Personeelsdienst van het OCMW-Brugge,
AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 te
8000 Brugge: geschreven aanvraag deelneming eksamen, recent bewijs goed zedelijk gedrag,
geboorteakte, voor eensluidend
verklaard afschrift diploma.
(Ady. 223)
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Wervikse Dosfelkring ontwerpt wandelbest-seller!

Inwandeling taalgrenspad met hindernissen
Op zondag 19 oktober werd het —
door de Wervikse Dosfelkring uitgestippekle — taalgrenspad ingewarv
deid. Door allerlei -invloeden- kon de
geplande weg niet volledig bewandekl
worden. Na eerst een zeer vriendelijk
antwoord gekregen te hebben van de
heer A. Feys, burgemeester van Wervicq-Sud (Fr.-VD, mochten wij nadien
toch de staatsgrens niet over. Wie zou
daar zijn invloed voor aangewend hebben? Dat te Komen de demokrabe niet
meer meetelt weten we onderhand
reeds lang. Nadat onze vriend Hervé
Vandamme, verantwoordelijke voor
de Wervikse Dosfelkring en tevens
brein achter de wandeling, het welkomstwoord en enkele richtlijnen uitgesproken had op de Steenakker vertrokken wij langs de kerk naar de Wervikse Leieoever om zo langs het Komenwegelke voor een eerste maal de
grens met Komen te bereiken. Hier
werden onderhandelingen gevoerd
om het Komense grondgebied te betreden. Tevergeefs echter. Nadien
ging het naar de Komenstraat om zo
de Hoge Plankebeek te bereiken (juist
achter het Wervikse kerkhoO. Nieuwe
vergeefse onderhandelingen. Wel konden de senatoren Michel Capoen en
Walter Peelers een gesprek afdwingen met burgemeester Pieters en de
schepenen Demey en Bartier (Drie
mensen van Vlaamse afkomstj. De
heer Pieters verklaarde de taalwet te
willen toepassen en dat het gesprek
zodoende in het Frans moest veriopen.
Mk^el Capoen en Walter Peeters bleven echter in het Nederlands praten.
Het gesprek verliep nadien volledig in
onze moedertaal! Als de -Waalse» Komenaars dat zullen vernemen... Nadien
ging het naar het «Zwart Brugje», waar
we een tiental meter op Komens
grondgebied binnendrongen. Daarna
zorgde de Rijkswacht ervoor dat het
daarbij bleef. Na nog een verslag van

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 zedeUjk gedrag zijn;
3. In het bezit zijn van het diplom a van dokter in de geneeskunde;
4. Uittreksel uit de geboorteakte;
5. In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van
geneesheer-specialist in de otorhino-laryngologie en bewijzen
van speciale bekwaamheid in de
rhinologie.
6. Op de datum van afsluiten van
inschrijvingsperiode
voldoen
a a n 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 emde
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

senator Capoen omtrent het onderhoud met burgemeester Reters, werd
er nog een oproep gedaan tot de betoging van zaterdag aanstaande. De
Wervikse Dosfelkring dankt van harte
de mensen die vanuit gans Vlaanderen
naar de Westhoek afgezakt waren.
Dank ook aan Eric Oommelynck en
zijn TAK-mensen die bereid waren het
goede verloop van de wandeling te
waarborgen. Er viel dan ook niet het
minste incident te vermelden. Vermelden we nog de aanwezigheid van verschillende TV-stattons, onder meer

BRT, RTBF. FR 3, RTL Rond kwart na
een 's middags werd Wervik doorkruist door een zeventig tot tachtigrijkswachtvoertuigen die naar Komen
reden. Voeg daarbij nog een helikopter
en een rijdende paardestal geflankeerd door een vijf- è zeshonderd
rijkswachters (volgcJns officiële bronnen ö en je kan je gemakkelijk indenken hoe er bespaard werd! In pnnciep
gaat de wandeling door elke tweede
zondag van de maand, tijdens de wintermaanden wordt er misschien een
pauze voorzien. De data zullen tijdig
meegedeekJ worden.

VUJO
betoogt
te Komen
en te Mol

Berichten uit het
arr. Brugge-Torhout

Zaterdag 25 oktober wordt het
een drukke dag voor wie -groen
en Vlaams» in zijn vaarxjel
draagt Er is enerzijds de PecqArmentières-betoging die vertrekt te Rekkem onder de slogan:
• Pecq-Armentières» nooit! Om
9 uur 's morgens op het marktplein samenkomst

terdag 25 oktober tussen 20 en 22 u. in
de taveerne -Béarnaise-, De Smet de
Voorlichting over de werking
Nayeriaan 86, Blankenberge.
Alle inlichtingen bij Pol Decleer, Kemvan de Brugse ecologische
melbergstr. 81. 8380 Blankenberge.
dienst
Ter gelegenheid van de bestuursverkiezing in de afd. Brugge-kern op vrijdag 24 oktotjer as, houdt het hoofd
Kaas- en wijnavond
van de Brugse Milieu-dienst dr. Van . VU-afd. St-Andnes verwent leden en
Acker, een voordracht over: De taak
sympatizanten op vrijdag 21 novemen mogelijkheden van een stedelijk
ber as. met een kaas- en wijnavond. Afmilieu-beheer. Deze voordracht wordt
spraak in de nevenzaal van het Jagersgehouden in de bovenzaal van -Breyhof, gemeenteplein, St-Andnes. Alle indelhof», Suvéestr. 2, 8000 Brugge.
lichtingen bij Ewald Van Ck>ppenolle,
Aanvang om 20 u. 15. Warm aant>evoEikenlaan 25,8200 St-Andries-Brugge.
len.

Er is in de namiddag de -Antiatoommanifestatie te Mol» gezamenlijk vertrek vanuit Pecq-Armenbéres naar Mol. Een drukke
dag. Een drukke dag voor zelfbewuste Vlamingen.

Brugge-stad

St.-Andries-Brugge

Brugge-St.-Michiels

Torhout

Bestuursverkiezingen.
Voor de afd. St-Michiels gaan de bestuursverkiezingen door op donderdag 6 november van 20 u. 30 tot 22 u.
in het lokaal-camping -D'Hoeve», op>rit
naar autobaan, Sint-Michiels. Kandidaturen tot 31 oktober bij Lieven Paternoster, J. Wautersstraat 3,8200, St-Michiels-Brugge.

Bestuursverkiezingen
De Torhoutse VU-afd. houdt bestuursverkiezingen op vrijdag 24 oktober
tussen 20 en 22 u. in de taveerne -Eikendal», Breydelstraat 19, 8100 Torhout Alle inlichtingen bi) Johan Cappelle, Jeroen Boschstraat 6, 8100 Torhout

Beernem-Oedelem
Bestuursverkiezingen
Op maandag 27 oktober ten huize van
de fam. Vandecasteele, Bruggestraat
176, Oedelem-Beemem vinden tussen
20 u. 15 en 21 u. 30 bestuursverkiezingen plaats.

Blankenberge
Bestuursverkiezingen
Voor de VU-afd. Blankenberge gaan
de bestuursverkiezingen door op za-

Brugse
gemeenteraadsfraktie:
Dialoogdag
Op zaterdag 29 november van 8 u. 45
tot 17 u. 30 houdt de VU-CD-gemeenteraadsfraktie In het kasteel «Bk>emendael», Bloemendaelestraat, St-Andries-Brugge (tussen spoorweg en kanaal Brugge-Oostende) een tweede
dialoogdag op het tema: gemeentebeleid halfweg Technische organizatie:
Inst Lod. (>3sfel. Tijdens deze bezin-

Vujo-nationaal roept op tot algemene mobillsatae, elke kern moet
aanwezig zijn. Bke vlag, elk arrondissement

ningsronde komen aan bod: de
werking van vennootschappen en interkommunales waarin de stad Brugge
is vertegenwoordigd, de werking van
de dienst maatschappelijke werken
van de stad Brugge en de werking van
het Brugse OCMW.
Afdelingen en verantwoordelijken
worden gevraagd hun inzk;hten of bemerkingen ten laatste op 15 november
aa te bezorgen bij Mark De Jaeger,
Dosfel-instituut, Bennesteeg 4, 90(X)
Gent
Men dient vooraf in te schrijven, kosten-deelname (middagmaal en namiddagkoffie inbegrepen): 275 fr.

Assebroek
Bestuursverkiezingen
De bestuursverkiezingen voor de afd
Assebroek gaan door op vrijdag 14
november as. tussen 20 en 23 u. in het
lokaal «Breydelhof». Suvéestraat 2,
Brugge.
Kandidaturen te richten aan Luk Grootaerdt. 't Leitje 56, 8320 AssebroekBrugge.

VU-Damme kreeg nieuwe vlag

De algemene Volksunievoorzitter Vic Anciaux heeft zojuist de Volksunievlag overhandigd aan de vaandrig
Hugo, de afdelingsvoorzitter Mark Vandemoortel dankt Vic om zijn spontaniteit waarmee hij deze plechtigheid
heeft willen leiden en nodigt hem uit om een korte toespraak te houden over de politieke toestand.
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Wij in de Volksunie

20 jaar VU-Geel met
luister gevierd

ANTWERPEN
OKTOBER
23
24

BORGERHOUT Afdelingsbestuursverkiezingen van 19 tot
22 u 30 in zaal «De Passer», Tumhoutsebaan 34 Alle stemgerechtigde leden worden verwacht
24 RANST- VU-afdelingsbestuursverkiezingen met algemene vergadenng - Onderwerp grondbelasting dekumul en splitsing
25 BORGERHOUT VUJO-vlaaienslag (te bestellen aan bestuursleden) tijdens inhuldiging van fiet VUJO-sekretanaat
25 MERKSEM «Vrouwen van Vandaag» Opendeurdag in het lokaal
van het Merksems Vlaams-nationaal centrum -Vlanac», Bredabaan 360, vanaf 15 u Er wordt gezorgd voor Limburgse vlaaien

VU-voorzitter Anciaux hield de feestrede
Het moet zowat 20 jaar geleden zijn
dat de Volksunie te Geel met een afdeling van start gegaan is enkele maanden voor de verkiezingen van maart
1961 nagenoeg gelijktijdig met de oprichting van het VU-arrondissement
Turnhout
Deze heuglijke verjaardag moch dan
ook met ongemerkt voorbijgaan, en
het groots opgezette feestprogramma
op zaterdag 11 oktober was een voltreffer
D e eucharistievienng in de namiddag,
opgedragen voor de afgestorven leden, en die verder volledig in het teken
van amnestie stond, werd keung door
onze eigen mensen met kerkzangen
en Vlaamse liederen opgeluisterd De
ruim dnehonderd aanwezigen waren
meer dan opgetogen
Van de kerk vertrok dan, door de voornaamste straten van Geel, een feestelijke o p t o c h t begeleid door het trommelkorps van Kempenland-Nijlen en
een bos van Vlaamse vlaggen Intussen galmde de nieuwe beiaard een half
uur lang Vlaamse stnjdliederen ter ere
van de twintigjange
De akademische zitting die hierop
volgde was een hoogtepunt in de
werking van onze afdeling Voor vele
leden en oudgedienden spraken senator Wim Jonssen en voorzitter Vic Anciaux over de zin, de ware geest en de
noodzaak van de Volksunie
Tussen beide sprekers in werden de
zeven oud-voorzitters en de voorzitter
in funktie, Jan Truyen, met hun echtge-

NOVEMBER
3
6

8
10
11

note, letterlijk en figuurlijk in de btoemen gezet door Jo Belmans, stichter
van de afdeling
Het officiële gedeelte w e r d dan afgesloten met schuimwijn en toastjes, en
het gezellig samenzijn ingezet Sp>ijs en
drank in overvloed, muziek en zang en
hartelijkheid vulden deze fijne avond
Een biezonder woord van dank voor
allen die eraan hebben meegewerkt
en vooral voor sekretans Dré Peeters
die de stuwende kracht is geweest
achter deze heuglijke hoogdag
Jo Belmans

De optocht door het centrum van Geel

VU-KADERVORMING

Beschikbaar op
VNS-sekretariaat
• Naast het dossier - D e Nieuwe
Bouwpremies», dat U een volledig
overzicht van de nieuwe reglementenng ter zake biedt beschikt het V N S
nu tevens over een overzichtelijke dokumentatie aangaande de -verwervingspremies» voor de aankoop van
een bestaande woning
Deze informatie zal onze mandatanssen nuttige diensten bewijzen bij hun
sociaal dienstbetoon
• « O C M W s staat in de gemeentedoor Wilfried Leemans, schepen van
Sociale Zaken en Leefmilieu te Willebroek
Naast kntiek op het huidige O C M W beleid, bevat deze tekst realistische
voorstellen tot wijziging van de wanverhouding gemeentebestuur versus
O C M W De schnjver neemt vanuit
Vlaams-nationale visie opties voor een
andere, betere welzijnszorg
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WIJ bevelen U een lektuur van deze
konstruktieve tekst sterk aan'

Zaterdag
15 november:
vrijhouden!
O p deze dag plant het V N S een studiedag over de gemeentelijke begroting Deze studiedag die verloopt van
10 tot 17 u, belooft zeer interessant te
worden
Sprekers zijn Urbain Dnijeux gnffier
bij het Rekenhof en gemeenteraadslid
te Sint-Truiden en J -P Wullaert stadsontvanger te Wervik en specialist wat
betreft gemeentekomptabiliteit en fiskaliteit
De studiedag vindt plaats in het auditorium van het IPC CInternational Press
Centre), Karel de Grotelaan 1 te 1040
Brussel
Wij raden al onze mandatanssen en
OCMW-leden aan deze zaterdag alvast vrij te houden
Voorafgaandelijke inschnjving is echter vereist

Inlichtingen:

VNS-sekretanaat Barnkadenplein 12
te 1000 Brussel, tel 02-2194930 (binnenpost 28, Lutgart De Beul Lieve
Schoofs)

EDEGEM Kaartavond om 20 u 15 in zaal «Dne Eiken» Innchters
Kulturele knng
SCHOTEN Afdelingsbestuursverkiezingen in de Bierkelder van
het kultureel centrum Kasteel, Kasteeldreef van 20 tot 22 u Daarna gezellig samenzijn
W O M M E L G E M Dansavond in feestzaal S i n t ^ z e f , Dahliastraat
CKandonklaar) D J «Hupsakee» vanaf 20 u 30 Inkom 80 fr
GEEL Afdelingsbestuursverkiezingen in feestzaal van cafe Het
Wijnhuis Stationsstraat
HOBOKEN Jaarlijks St-Maartenfeest met optocht door gemeente en bezoek aan het rust- en verzorgingstehuis -Hoge Beuken»

V o o r al U w m e u b e l e n s t e e d s

DE KLEINE WINST
A n t w e r p s e s t r a a t 164-177, N i e l - Tel. 031-88.13.16.
Ed. C l a e s s e n l a a n 50-52, N i e l .

A l l e m o d e r n e a l s o o k s t i j l m e u b e l e n , kleinnneubelen m e e r d a n 3 0 0 0 m 2 t o o n z a l e n
Z o n d - e n m a a n d a g g e s l o t e n - g r a t i s d i e n s t na l e v e n n g
A l rijdt m e n o p v e l e w e g e n s t e e d s k o m t m e n D e Kleine W i n s t t e g e n

Gemeente Ekeren

Sinterklaasbezoek

Bij het gemeentebestuur van
Ekeren wordt een werfreserve
van tijdelijk part-time monitor
gemeentelijke jeugdateliers aangelegd
Inlichtmgen en voorwaarden te
bekomen op het gemeentesekretanaat, Veltwijcklaan 27 te Ekeren Aanvragen met de nodige
bewijsstukken te richten aan de
heer burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op 30 november 1980
lAdv. 228)

te

Gemeente Ekeren

• Donderdag 30 oktober «De gemeentewetgeving» in «Kultuurhuis Koldam», Koldamstraat te Hoeilaart begin
om 20 u Georganizeerd door de V U afdeling-Hoeilaart, in samenwerking
met het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel Bennesteeg 4 te 9000 G e n t

W O M M E L G E M Afdelingsbestuursverkiezingen in lokaal Den
Klauwaert Gespreide stemmingstijd van 19 tot 22 uur

Bij het gemeentebestuur van
Ekeren wordt een werfreserve
van ongeschoold werkman aangelegd
Inlichtingen en voorwaarden te
bekomen op het gemeentesekretanaat, Veltwijcklaan 27 te Ekeren Aanvragen met de nodige
bewijsstukken te richten aan de
heer burgemeester der gemeente Ekeren uiterhjk op 30 november 1980
(Adv. 229)

Gemeente Ekeren
Bi) het gemeentebestuur van
Ekeren wordt een werfreserve
van tijdelijk part-time schoonmaakster gemeentelijke sporthal aangelegd
Inlichtingen en voorwaarden te
bekomen op het gemeentesekretariaat, Veltwijcklaan 27 te Ekeren Aanvragen met de nodige
bewijsstukken te richten aan de
heer burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op 30 november 1980
LAdv.231)

Kursus
Vlaamse Beweging
te Wommelgem

Ekeren
Dit jaar bestaat de mogelijkheid om
een echte Vlaamse Sint met zijn gevolg bij U uit te nodigen om uw kinderen en/of kleinkinderen te bedenken
van het nodige nieuwe speelgoed en al
hetgeen erbij h o o r t O p 28-29 en 30
november e k zal de VUJO-Sint over
de daken van Ekeren wandelen De
belangstellenden kunnen zich wenden
tot hemelsekretanaten Laurijssen-Dienckx Leerhoekslaan 3, Ekeren, 03141 2314 Deze personen zullen dan uw
wensen opschrijven U knjgt dan zo
spoedig mogelijk nadere inlichtingen
betreffende de aankomst van de Sint
Er wordt wel een vnjwillige bijdrage
gevraagd voor het hemelse bezoek
om de VUJO-kas te spijzen V U J O Ekeren hoopt dat deze aköe sukses
zal hebben'

Donderdag 13 november — Eerste
kursusavond over -Vlaamse Beweging» om 20 u in Den Klauwaert
Donderdag 11 decemljer — Persoon
en Vlaamse Beweging Het wat en het
hoe van de Vlaamse Beweging Korv
frontatie met andere partijen en groepen
Donderdag 8 januan 81 — Vlaamse
Beweging nu Inhoudelijke opdrachten,
hoe nieuwe generaties b e r e i k e n ' ,
werking ter plaatse
Vormingsinstituut Dosfel vzw (lesgever Walter Luyten) werd door ons bestuur uitgenodigd
U maakt dat het een sukses w o r d t
H o e ' 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 sekretariaat Welkomststraat 116
te 2220 Wommelgem

Open 10-18 u.
Ook zaterdag.

Gemeente Ekeren
BIJ het gemeentebestuur van
Ekeren wordt een werfreserve
van biblioteekassistent aangelegd
Inlichtingen en voorwaarden te
bekomen op het gemeentesekretanaat, Veltwijcklaan 27 te Ekeren Aanvragen met de nodige
bewijsstukken te richten aan de
heer burgemeester der gemeente Ekeren uiterlijk op 30 november 1980
(Adv.230)

y^oy ,34

DANDUS
—
—
—
—
—

Voor verantwoord
ambachtelijk werk
met betaalbare prijzen.

in Franse - Witte 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)

mi

Wij in de Volksunie

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen
Twee plaatsen van assistent in
opleiding (rang 5) voltijds worden open verklaard in de Dienst
voor Kemgeneeskunde (Prof Dr
Molter) in het Algemeen Ziekenhuis Middelheim Zij staan open
voor mannelijke en vrouwelijke
kandidaten
De benoemingen zullen mgaan
op 1-1-1981 en geschieden voor
een termijn van 1 jaar, die zovele
malen kan hernieuwd worden
als de door de erkenningskommissie voorgeschreven opleidingsduur vereist (De kandidaten dienen zo mogelijk een afschrift van het door de erkenningskommissie goedgekeurd of
goed te keuren stageplan voor de
betrokken specializatie voor te
leggen)
De assistenten (rang 5) zijn gehouden tot het verrichten van
voltijdse prestaties Zij dienen de
diensturen te verrichten die hun
door de dienstnoodwendigheden
worden opgelegd Zij verzekeren
de wachtdienst en hebben verbod van private praxis Dokters,
die toegewezen worden aan een
bepaalde dienst, kunnen om^
dienstnoodwendigheden tijdehjk
gedetacheerd worden in een andere dienst van dezelfde discipUne
Het barema voor de assistenten
m opleidmg is vastgesteld op
321 414 fr (basis) per jaar
De kandidaten dienen een eensluidend verklaard afschrift van
h u n diploma in te leveren waarop het visum van de Provinciale
Geneeskundige Kommissie van
Antwerpien voorkomt Zij moeten
tevens een bewijs binnenleveren
van inschrijving bij de Orde der
Geneesheren De kandidaten die
houder zijn van een diploma
waaruit blijkt dat zij hun onderwijs met m de Nederlandse taal
genoten hebben zullen, overeenkomstig de wet van 2-8-1963 op
het gebruik van de talen m bestuurszaken, aan een taalproef
onderworpen worden
De kandidaten moeten van Belgische nationaliteit 2ujn Zij moeten tevens een getuigschrift van
goed zedehjk gedrag, bestemd
voor een openbaar bestuur, inleveren alsook (voor de mannelijke
kandidaten) een nulitieattest
Bovendien bestaat de mogelijkheid tot kontraktuele aanstelling
van onderdanen in de Lid-Staten
van de EEG, vermits de te begeven betrekkmg noch leidinggevend IS, noch uitoefening van het
openbaar gezag inhoudt
BIJ eventuele benoeming moeten
de kandidaten de reglementering omtrent de standplaatsverplichting naleven
Opgave dient gedaan van de huidige aktiviteiten Principieel is
het aan de assistenten m opleiding niet toegelaten nevenaktiviteiten uit te oefenen
Aangezien het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn de wedde van het personeel
betaalt door tussenkomst van
het postcheckambt of van een
bankinstelling, zijn de kandidaten ertoe gehouden in het bezit te
zijn van een post- of bankrekening op hun naam, binnen het
tijdstip van 2 maanden volgend
op hun mdiensttreding
De aanvragen dienen op het Sek r e t a n a a t Lange Gasthuisstraat
33, Antwerpen toegekomen te
zijn uiterlijk op 10-11-L980
Het mschnjvingsrecht bedraagt
200 fr
Inschrijvingsformulier te bekomen op de 7de Afdeling/Personeelszaken, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (teL 32.98 35 310970)
lAdvJ

„Achtste Nacht
van de
Vriendschap"
te Antwerpen
Voor de achtste maal ncht het
VU-arrondissement
Antwerpen
zijn «Nacht van de Vnendschap»
in Dit jaar op zaterdag 29 november as om 21 u Het feest
gaat door in de nieuwe feestzaal
«Alpheusdal-, F Williotstraat 22
te Berchem
De deuren gaan om 20 u 30
open, de Playmates spelen ten
dans en toegang kost 120 fr

Kontich
betoogt mee!
Konbch wil de oproep van de p>laatselijke VU-vnenden om massaal te betogen tegen de snelweg Pecq-Armenüeres, beantwoorden
U kunt nog mee met een TAK-bus, vertrek Berchem kerk 8 u s t p t Inschnjven bij Erwin Brentjens, Ooststabestraat
131, 2550 Kontich
Tel
031-577240

Bestuursverkiezingen
te Geel

Nieuwbouwers
Verbouwers
Aannemers van

Maandag 10 november van 19 tot
22 uur, in de feestzaal van Cafe Het
Wijnhuis, Stationsstraat 46 Geel Gastspreker Walter Luyten Diavoorstelling van 20 jaar Volksunie Geel Kandidaturen schriftelijk stellen aan Andre
Peelers, Goorkens 9 CSeel, en dit tot
31 oktober
Van 6 leden mochten wij reeds hun
kandidatuur ontvangen, maar het aftredend bestuur rekent op enkele jongere en vrouwelijke kandidaten

Afdeling Merksem
kreeg nieuw
VU-bestuur
Een flink aantal leden zijn op 17 dezer
opgekomen voor de verkiezing van
het nieuwe afdelingsbestuur dat voortaan zal werken onder het voorzitterschap van Staf Laureys, terzijde gestaan door Alfons Brat als sekretans
Verder maken eveneens deel uit van
het bestuur de dames Nieke Brat-Delrue, Bncteux-Van Dyck en Sabine Kalingart-Boury en de heren Guido Calewaert Jozef Haeseldonckx, Enk Kalingart en Giltjert Van Tendekx) We wensen deze nieuwe en verjongde ploeg
veel sukses en werklust toe

yMiiiiiiiiiiMiiiiinÉH
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EEN AANGENAME
BELEGGING»
10 % VERMINDERING
VOOR VU-LEDEN
(telefoneer vooraf
02-657.3729)

SELECTORIENT

PVBA SELECTORIENT
BTW 419 455 021
KEIZERSLAAN 17
RRII<:<:RT.

Van het gewone tapijt eian de laagste pnjs tot het uitgekozen
verfijnde tapijt
A d v . 228

Bouwliften - schoren - schragen - trilplaten - tegelknippers
Levering uit voorraad indien gewenst doen wij de montage en
levenng

p.v.b.a.
DE ROOVER-VANWESEMAEL
Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40.

Nieuw VU-bestuur te
Hove
VU-Hove koos onlangs een nieuw bestuur Hieronder de huidige samenstelling waarmee met veel entoesiasme van start wordt gegaan
Voorzitter Willem Nollet
Ondervoorzitter John Volkaerts
Sekretans Gnet Verhulst met de medewerking van Magda De Pooler
Penningmeester Christel Hoogstoel
Propaganda Jos Mostmans samen
met Theo Vanmeert
Organizatie Didier Thys en Rutger
Buys
VUJO Walter Vandewyer

ZO^K^ÊC}?
D Tweetalige
apotekersassistente zoekt werk bij een apoteker in het Brusselse
Zich wenden tot J De Berlangeer tel 47941 76
n TE HUUR modem appartement met 2 slaap>kamers individuele verwarming gas tegen station St-Agatha-Berchem te Zelhk Inl tel 02/5690790

OKTOBER
23 PEER VU-bestuursverkiezingen
24 GENK Afdelingsbestuursverkiezingen van 19tot21 u 30 in hotel
Majestic
24 ZUTENDAAL Afdelingsbestuursverkiezingen van 20 tot 22 u in
Jamaica Tnchterweg
25 AS-NIEL 2de bal van provincieraadslid Jos Truyen in zaal Ek:keriyc
25 KURINGEN/HASSELT St-Maartensfonds Limburg 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
NOVEMBER
7 EIGENBILZEN
Afdelingsbestuursverkiezingen
8 SINT-TRUIDEN Jaarlijks VU-afdelingsbal met tombola-trekking
in Club 27 (Schurhoven) om 20 u
8 BREE Herfstbal Bree en omstreken te Opitter

Bestuursverkiezingen
bij VU-Tongeren

Gemeente Haacht
Twee betrekkingen van
POLITIEAGENT(E)
zijn te begeven in het politie
korps
De kandidaten moeten voldoen
aan volgende voorwaarden
1 Belg zijn,
2 De burgerlijke en politieke
rechten genieten en van onberispelijk gedrag zijn,
3 Voor de mannelijke kandidaten aan de dienstplichtwetten
voldoen,
4 Minimum 21 jaar en maximum 35 jaar oud zijn op het
ogenblik van de indiensttreding
(40 jaar voor de rechthebbenden
van de wetten van 3 81919 en
2751947) met toepassing van de
wettelijke voorschriften ten gunste van het personeel der kaders
van Afnka,
5 De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten en een minimum gestalte hebben van 1,68 m,
6 Houder zijn van een diploma
of studiegetuigschrift van lager
secundair onderwijs of van elk
ander dat ten minste gelijkwaardig is aan het gehomologeerd diploma van lagere secundaire
studies,
7 Slagen in een bekwaamheidseksamen waarvan het programma als volgt wordt vastgesteld
a) Schriftelijke proef diktee, opstel, rekenkunde, vormleer, aardrijkskunde van België, wegkode,
b) Mondelinge proef gesprek
van de hak op de tak over om het
even welk onderwerp dat geschikt IS de graad van de algemene ontwikkeling, het voorkomen.

bouwwerken

Verhuur en verkoop van

LIMBURG

Nooit geziene verzameling van
PERZISCHE TAPUTEN
Groothandelspnjzen
rechtstreeks aan de verbruiker

23

de wijze van uitdrukking en de
houding van de kandidaat te beoordelen,
c) Lichamelijke proeven waarbij
de lenigheid en het uithoudingsvermogen van de kandidaat getest worden
8 Houder zijn van een njbewijs
B voor autovoertuigen
9 Vooraleer vast benoemd te
worden moeten de kandidaatagenten
— met gunstig gevolg een stageperiode volbrengen en het getuigschrift behalen dat uitgereikt wordt bij het einde van een
zittijd van een vormingskursus
gecrganizeerd door een op initiatief van een provincie of van
een gemeente speciaal voor het
personeel van de gemeentepolitie opgerichte trainings- en opleidingscentra, welke door de Minister van Binnenlandse Zaken
zijn erkend,
— slagen in een bekwaamheidsproef over machineschnjven,
— slagen in een zwemproef
10 Geen handel dnjven, hetzij
persoonlijk hetzij door tussenpersonen
De kandidaturen moeten onder
aangetekende omslag, ten laatste op 7 november 1980, bij het bestuur der posterijen afgegeven,
gestuurd worden aan de heer
burgemeester van 2840 Haacht,
zij moeten vergezeld zijn van de
bewijsstukken in verband met de
hoger vermelde voorwaarden
nrs 1, 2, 3, 4 en 6
Op bevel
De sekretans. De burgemeester,
H Van Leemputten A. Le Roy
(Adv. 2271

De bestuursverkiezingen van VU-Tongeren gaan door op donderdag 23 oktober 1980 om 20 uur in de bovenzaal
van cafe Majestic. Grote Markt te Tongeren Hier de namen van de kandidaten Jean Bierwerts, Mathieu Hen-

dnckx. Pol Jonssen, Willy Jonssen, Annie Lambrechts-Wils, Titine MeursSmeets, Ghis Notelaers, Louis Poncelet, Paula Timmermans en Michel
Vanbuul
Tijdens deze ledenvergadenng zal
onze Europese-volkerenkenner Willy
Jonssen. een dia-projektie verzorgen
gewijd aan Fnesland dat hij bezocht m
het kader van de aktiviteiten van de
Europese Volkshogeschool

BRABANT
VU-Huldenberg
koos nieuw bestuur
Vnjdag 17 oktober jl koos de VU-afdeling Huldenberg haar nieuw bestuur
Alle leden waren vooraf schnftelijk uitgenodigd om zich kandidaat te stellen
voor een funktie in het bestuur Met
genoegen konden de kandidaturen
van enkele nieuwe (jonge) leden genoteerd worden
Senator Vandezande, die een korte
toespraak hield over de huidige politieke situatie en over de koehandel in
verband met Komen, woonde als arrondissementele afgevaardigde deze
bestuursverkiezing bij
Na de tellir>g van de stemmen bleek
dat de 8 kandidaten verkozen waren
In een eerste bestuursvergadenng
werden de taken als volgt verdeeld
voorzitter Jos Trappeniers ondervoorzitter (Seorge Vanhove, sekretaresse
Lutgart De Vnese. propaganda Roland
Decat, organizatie JP De Becker,
VUJO Enk Geusens en J L Moona

VU-Hoeilaart
in het nieuw
Op 25 september II hadden de driejaarlijkse afdelingsverkiezingen plaats
van VU-Hoeilaart
Voor de tweede maal werd Renaat
Vanstallen als voorzitter verkozen, bijgestaan door ondervoorzitter Mathieu
Vranken Mieke De Brabander vroegere sekretans, wordt nu penningmeester en wordt als sekretans vervangen door Marleen Demunter
De niet onbelangnjke taak van «Pers
en propaganda» werd toegewezen
aan Michel Desmet, terwijl de organizatie in handen werd gegeven van Urbain Bollens
De eerder erg verdienstelijke VUJOvoorzitter Rudi Vranken blijft deze
taak waarnemen
Ovenge bestuursleden zijn
Luk
Menu, Paul D'Hooge ünda De Mayer,
Danny Wargee en Marleen Olislaeger
Voor alle inlichbngen en vragen kunt U
steeds terecht op ons sekretanaat telefoonnummer 6573729
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FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN
24 TOT 30 OKTOBER 1980

KURSAALTURNHOUi
Ace high
Vrijdag, zaterdag 2 0 u
Woensdag 17 u

KT

Een d o z i j n p l o e r t e n
Vrijdag zaterdag 22 u
zondag
20 u 30.
maandag
dinsdag
20u30
KNT
Muppet movie
Zondag zaterdag woensdag 15 u
K.T
W a s s helsst'n hier LIebe?
N I V W F.
zondag,
zaterdag
17 u 30. woensdag 20 u 30
Avant premiere
Xanadu
(Olivia Newton John)
Donderdag 30 oktober 1980 om
20 u 30

LEUVEN 1
20 u

KT
4de week
Best boy
Een film van Ira Wohl

1 4 u , 1 8 u 15 en 2 2 u
2de week
K.T
Robert Hays in
Flying high
Een film van Jim Abrahams
15 u 45 en 23 u 45
KNT
Mateolm McDowell in
Clockwork orange
Een film van Stanley Kubrick

VU-Hofstade wil
bescherming
Gasthuishof ruimer
De VU-afdeling van Hofstade heeft het
voorstel van de Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg. tot bescherming van het Gasthuishof en omgeving te Hofstade onderzocht
Dit voorstel voorziet de liescherming van het Gasthuishof als monument en van de omgeving als dorpsgezicht
De VU-Hofstade stelt vast dat
— een gedeelte van het bestaande
voetbalveld alsook een gedeelte van
het geplande tweede terrein binnen
het te klasseren gebied valt.
— het betreffende gebied een ideale
bufferzone vormt tussen het verstedelijkte gebied van Mechelen. dat reeds
tot aan de Barebeek is opgerukt en de
woonzones van Hofstade-Centrum
De VU-Hofstade gaat bijgevolg akkoord met de voorgestelde klassenng
mits volgende aanpassingen
— de gedeelten die betrekking hebben op het t>estaande en geplande
voetbalterrein dienen voorlopig uit het
klassenngsvoorstel te worden gelicht
tot er elders nieuwe akkommodaties
ter beschikking gesteU worden.

— het te klasseren gebied dient te
worden uitgebreid tot het gebied dat
begrensd wordt door aan de noorden westzijde de Baret)eek aan de
oostzijde de Tervuursesteenweg. inclusief de dreef gevormd door de
Gasthuishofweg aan de zuidzijde de
Zemstsesteenweg en de woonzones
van Hofstade-Centrum
De VU-Hofstade is van oordeel dat tjedoeld gebied een onopdeelbaar geheel vormt als landelijke bufferzone
tussen het stedelijk gebied Mechelen
en het dorp van Hofstade Het voorstel
van de V U biedt de betrokken landbouwers tevens de zekerheid dat zij
hun bednjvigheid zullen kunnen voortzetten op een door deze t j d vereiste
schaal
Eveneens stelt de VU-Hofstade voor
om door hoge aanplantingen langsheen de Barebeek de hoogbouw van
de stad Mechelen aan het zicht te onttrekken Een lagere beplantang aan de
zuidgrens van het klassenngsgebied
zou beslist een verfraaiing van het
dorpsgezicht t)etekenen

LEUVEN 2
KNT
Laatste week'
Linda Blair in
The Exorcist
Een film van William Fnedkin

19 u 45
K.T
3deweek
Gerard Depardieu in
M o n oncle d'Amérique
Een film van Alain Resnais
15u30en22u
KNT
6de en laatste week I
Richard Gere in
American Gigolo
Een film van Paul Schrader
13u30en24u

KT
Slechts éen week
Sally FiekJ in
N o r m a Rae
Een film van Martin Ritt

TERVUREN
Vrijdag 20 u 30 en zondag 15 u
K.T
John Travolta en
Olivia Newton John in
Grease
Zaterdag 2 0 u 3 0 . zondag 18 u
K.T
Terence Hill en Bud Spencer in

Ace high
Zondag.
maandag,
dinsdag,
woensdag 20 u 30
K.NT
Paul Newman en
Robert Redford in

The Sting
Een film van George Roy Hill
N I V W F , d o n d e r d a g 2 0 u 30 K T
Peter Sellers in
The Pink Panther
strikes again
Een film van Blake Edwards

Zondag 17 u 30 en 22 u . nnaandag. dinsdag, woensdag 20 u
Charlton Heston in
Earthquake
NIV W F

Donderdag 20 u 30
Bob Marley in
Reggae Sunsplash
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28
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BRUSSEL t Schuurke diavoorstelling -Brussel 'k zit in je binnenzak» om 12 u 30 Vanaf 20 u ambiance gegarandeerd door
de Jolige Jongens Kafeeduo uit Vilvoorde
BRUSSEL 't Schuurke O m 19 u 30 laatste voorstelling «Brussel
'k zFt in je binnenzak» O m 20 u 30 internationaal bekende muziekgroep van de Brusselse Garve speelt prachtige oud-Vlaamse en
Brabantse dansen zoals kadnis. polka's, walsen
BIERBEEK VU-afdelingsbal met Samantha en Paul Severs om
20 u 30 in het Hof van Bierbeek Inkom 75 fr
SCHRIEK 4de VU-afdelingsbal om 20 u 30 in zaal Magneet, te
Groot-Lo Orkest Genville Toegang 60 fr
KAPELLE O / D B O S . VU-bal in zaal Palmhof ,
BRUSSEL 't Schuurke O m 20 u 30 slotavond met kafee Sjantant met Jef Eibers. Jef op zijn beste Doorlopend heerlijke
Choesselschotel en fijne schotels zeevruchtjes
LEUVEN Arrondissementsraad in aanwezigheid van prof dr
Leo Neels CKU Leuven) die spreekt over -Staatshervorming - wat
met de toekomst •?» O m 20 u in lokaal 't Broek, Broekstraat 37
HAACHT Vlaamse r o c k - e n kabaretavond met Kabiaar en Fussphone Org V U J O In zaal -Onder de Toren»

NOVEMBER
7 HOFSTADE Kleinkunstavond om 20 u in het Ontmoetingscentrum Een avond met Jos Ghysen en Miei Cools Inkom 100 fr
8 TREMELO-BAAL Projektie van de Voerfilm in de parochiezaal te
Ninde (Tremelo) om 20 u

VU-Vossem:
verkiezingen tafelend

Vlezenbeek wil groen
en Vlaams blijven

TIENEN

Vnjdag, zaterdag, maandag, dinsdag, woensdag 22 u . zondag 20 u
Anthony Perkins in
Psychose
Een film van Alfred Hitchcock.

BRABANT

't W e r d weer eens bjd dat w e onze
VU-familie na de vakantie terugzagen
De ene wat meer uitgerust dan de andere, maar in elk geval allen om het
meest entoesiast Bewijs de talrijke
opkomst voor ons derde, nu wel traditionele ledenfeest met etentje
De uitgeruste C2) VU-leiding van Vossem had er echter mets beter op gevonden dan dit smakelijk etentje te laten vergezeld gaan van een heuse
verkiezing van een nieuw VU-bestuur Het werd een herverkiezing
van de bestuursploeg
Raadslid Alex Vanderhulst had traditiegetrouw het feest «ingesproken»
met een overzicht van de talnjke aktiviteiten uit het voorbije werkjaar, met
de kastoestand en een kijk op de toekomstprojekten Tussen de hoofdschotel en het nagerecht door, kwam
onze dierbare vnend Willy (Kuijpers)
binnenwippen (zonder handboeien,
wel vergezekd van zijn nieuwe sekretans) om ons dankbaar applaus en
een mooi geschenk in ontvangst te
nemen In zijn gelegenheidstoespraak
had Willy het trouwens — naast andere hete hangijzers — over de problemen van de witloofteelt in onze
streek Ook aan zijn vrouw Lieve
werd gedacht door VU-Vossem en
Willy kreeg een mooie plant mee met
de opdracht onze bewondenng en
dank aan zijn pracht-vrouw over te
brengen De lokaaluitbaatster van de
VU-thuishaven, de «Congo», werd
dan nog in de bloemetjes gezet en
dan konden de mensen op de tonen
van de muziek door onze plaatselijke
dj Guido gebracht hun beentjes uitslaan Het feest duurde tot in de vroe-

17u30

Vnjdag en zaterdag 20 u
zondag 1 5 u
Jerry Lewis in
Hollywood or bust

Wij in de Volksunie

Voorstel Rijksdienst

DE BRUSSELPOORT
Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE
Tel. 02-356.85.78
LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U.
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN

O p vraag van de VU-afdeling Vlezenbeek en in samenwerking met enkele
VU-Vujo-leden van de plaatselijke afdeling, heeft de Volksuniejongeren
Halle-Vilvoorde een aktie gevoerd
rond het tema «Mijn dorp groen en
Vlaams»
Onder deskundige leiding van VU-gemeenteraadslid Daan V e r v a e t werden ballonnetjes «Mijn dorp groen en
Vlaams» tijdens de jaarmarkt van vonge zaterdag verspreid Deze vreedzame aktie w e r d in dank afgenomen
door de plaatselijke bevolking
De Volksuniejongeren gaan graag in
op dergelijke voorstellen van VU-afdelingen van het arrondissement De
ballonnetjes en stikkers werden voor
U gemaakt Voor meer informatie
Luk van Biesen. Wilderozenweg 1 te
1950 Kraainem (tel 02-731 01 78)

ge. voor sommigen, zeer vroege uurtjes
Lekker eten. een goede bediening,
een fijne sfeer (en natuurlijk de
steeds behulpzame Vujo-ers onder
leiding van Roger) zorgden voor een
prachtavond Dank VU-Vossem
Een mee-eter, Hans VDA.

Viering «150 jaar
Vlaamse Beweging»
te Leuven
In het kader van 150 jaar Vlaamse Beweging organizeert Davidsfonds Natonaal i.sm de Vlaamse Leergangen
op 24 en 25 oktober e k . interessante
aktiviteiten te Leuven in het huis der
Vlaamse Leergangen in de Boekharv
delstraat (achter het stadhuis)
Vnjdagavond 24 oktober vindt o m
20 u de opvoeng plaats van «Sinds
1831 » Dit knbsche poëzie- en muziekprogramma wordt verzorgd door de
bekende Leuvense artieste Jini Brasseur, samen met Francs V e r d o o d t Els
van den EyrxJe en Wilfned Jons.
In het eerste p>rogrammagedeelte
wordt 150 jaar Vlaamse Beweging op
een originele manier benaderd vanuit
een aantal autenbeke teksten rond,
over en aan de rand van onze ontvoogdingsstnjd
Het tweede luik brengt een eigentijdse
evocatie van het werk van Guido Gezelle van wie w e dit jaar de 150ste verjanng van zijn get>oortedag herdenken
Het geheel is smaakvol doorweven
met liederen van de beste Vlaamse
komponisten
Zaterdagvoormiddag
25 oktober wordt een symposium georganizeerd Prof L Wils zal hierop
praten over kanunnik David en het ontstaan van de Vlaamse Beweging terwijl prof emer Peremans het zal hebben over vijfbg jaar Vlaamse universiteit

Firma WALRAVENS
Tuinaangleg & onderhoud (ook
grasperken) (jaarkontrakt mogelijk)
Hout van open haard (lengte
naar wens)
Snoeien van bomen en sierplanten
— gans het land —
02-45258.25 / 02-46680.23
(Adv 214>
I
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Opening der eerste Brusselse
schuurkestreken
De eerste aktiviteit van de vzw Vlaamse Sociale en Kulturele Knng Broecksele in t kader der Eerste Brusselse
Schuurkestreken mag alvast geslaagd
heten
Wie zich zaterdagmorgen de moeite
getroostte om de vernissage van de
twee tentoonstellende Brusselse kunstenaars Luk Putman en Robert Colot
bij te wonen werd voor zijn moeite beloond
Rudi Roosens, voorzitter van Broecksele tijdens het openingswoord (helemaal
rechts) Naast hun Vic Anciaux, inleider Enk Clerckx en een van de tentoonstelIers Robert Colot

In zijn deskundige inleiding wees Enk
Clerckx op het niveau dat deze beide
kunstenaars wisten te bereiken Ro-

lepel & vork...
EETHUIS FEESTZAAL INGRID
Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel. 014/21.3696

Feestzalen

Roomijs

HOF VAN

ARAGON
Wiifried BLANCQUAERT

Ar,-ïgonstr<l,1t 6 Lier
Tel 031 80 15 68

Alle feesten
Specialiteiten

UNDENHOVE
Bcllestr.-iat 49
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Industriële
brood en banketbakkerij

i r*

'

Tel 053 668740

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091 67 57 12

mt mmsif»i»

WEKELUKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
0« familiezaak met traditie.

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

Vlaams-animerende rol die de knng als
Vlaams centrum kan vervullen in een
stedelijke gemeenschap
De tentoonstelling die we U ten zeerste kunnen aanbevelen loopt nog tot
vnjdag 31 oktober
Op vnjdag 24 oktober - 19 u 30 diavoorstelling -Brussel 'k zit in je binnenzak • en om 20 u 30 de muziekgroep
van de Garve met oude Vlaamse en
Brabantse dansen Op zaterdag 25 oktober om 20 u 30 Kafee Sjantant met
Jef Eibers Intussen kijken we al met
spanning uit naar de 2de Brusselse
Schuurkestreken

bert Colot in zijn post-expressionistisch Brabants landschap en in zijn
volksfiguren Luk Putman in zijn werken waarin de mens in een onweerstaanbaar hallucinerende expressie
van pijn hoop en onderhuidse gelatenheid bezit neemt van de toeschouwer
V I C Anciaux wees in zijn openingswoord op het belangnjk aandeel van
de Vlaamse kunstenaars in de ontvoogdingsstnjd van ons volk, vooral inzake artistieke vernieuwing en verdieping in het open Vlaanderen van morgen Verder beklemtoonde hij de

Banketbakkerij
AlViTWERPIA
Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Per'-elei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
Maurits GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 031 36 56 54

COR'J.1 lALS
UW KOFFIEHUIS
SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Kattestraat 20, AALST

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1

Elie Van L.iere M.irccll.i N.iossens
Lok.ial Volksunie
Gontrode Hcirweg 49
9230 Melle
Tel 091 3006 53

TONGERLO-WESTERLO
Tel 014/54 4007
Maandag

gesk>ten sfeer

Rustieke

Steeds welkom m

FEESTZAAL
« E D E L W E I S S ..

KREKELHOF

Vossemberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

Drankhuis met sfeer
Brusselbann 11 GOOIK
Tel 054/33 48 57
Uw tweede thuis'

Lokaal «7 SCHUURKE»

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid tot huren van
bestekken

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel 02-5132564
Waar Vlamingen THUIS zijn.

Verzorgde ketikon
Demokratibchp pi ijzen
Uiigeiczen dienstbetoon
Kosspisleenwpg 38
2260 Nijlen Tel 031/818841

Europ Supermarkt
Windenckxplein
Alsemberg
(Huis van vertrouwen)

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplein 5 Brakel
Tel 055/42 4107

Café «'t Leeuwke»
Kruittorenwal 2
3690 BREE
Tel. 011-463451

« D e n Botaniek» verwacht alle volwaardige Vlamingen m zijn VlaamsBrabants restaurant in de Koningsstraat te Brussel Bar restaurant en
tuin Buitengewoon kader meesterkeuken matige rekening Koningsstraat 328 1030 Brussel (St-Mariakerk) Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond
Tel 2184838

Maandag gestoten

Mc IK iisir 1 11 376 WtVELGEtV!
T( I 050/4129 22
Bordeaux en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder
Toegankeli|k
vriidng van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

BeauvQordse specialiteit
Pannekoeken en wafels

M a a k o o k eens kennis met
de gezellige sfeer in

Mevrouw
Pauwelyn- Duquesne

Cafe-Restaurant

Wulveringemstraat 18
8486 BEAUVOORDE

iEtiUTTERStiQF

tel 058/2994 91

D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel 0 1 5 - 7 1 15.49

Gesloten vrijdag fciehalve m seizoen

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Drank en eethuis

DE OUDE KRING

A iniH r-n( r v.in alk fcc sU n
Ook v< rhunng van tnff Igf ri( f

C if( vu lokiil

Schikk rstr.i.it 33
2000 Aniwf rp< n
T(l 031 37 45 72

Dorpspli ,r H( usdcn Limburg

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel 052/21 1606

Waar een Vlaming thuis is!

Focslzdil voor TIIO
gelegenheden

WIJNIMPORT HERMAN

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

Koffiebranderij SANO
Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek
TeL 02-734 S6 09
Levert kwaliteitskoffie bij u thulsl

« WALTRA »
Arduinkaai 2 (bi| KVS)
1000 Brussel
Tel 02/219 52 12
De vier irocven v.m de Willn
1 Vli.ims m Ih.trl vm Brussel
2 Je k.m er .ilti/d p.irkeren
3 Je knigt er itti/d tv If te etett
< De fjnjren nin socml

't It een tpeclalitt
zoek hem op
voor vleet of loetpljt
de Beauvoordte pat tel
't It de meett verteerbare
de meett
klattleke,
de bette
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Wij in de Volksunie

Aanbevolen huizen
PVBA V A N IMPE & Zonen
Steen en marmerhouweni
Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

Alle werken in marmer en natuur
steen
Open haarden Grafzerken

oemandel

Kerkstraat 23
2650 B O O M
Tel 031 8 8 0 1 6 0
Schoolgerief
Boekengerief
Dagbladen

Tekengerief
Tijdschriften

Verantwoord speelgoed'
S C H A L U I N 74 A A R S C H O T
Tel 016 5693 34

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

Alle malen alle soorten ook medika
Ie en anti allergische matrassen
Platteau Lievens
1780 Teralfene
Tel 053 66 74 56

Alle bloemen en planten
Korting van 10 % voor alle V U leden
en andere Vlaams nationale groeperingen

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

Portugeessiraat 9
i,stt;i,7t -15, 9300 Aalst,
53 70 32 19

Dames en heren m uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN

Molenvest 50
HERENTALS
tel 014/21 1207

DE CRAEN R O M pvba

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031 53 7039

Verwarming
stoom
Alle herstellingen

sanitair

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH
Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

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

Kletnlederwaren
reisartikelen
handschoenen

handtassen
regenschermen

NV Remigingswerken
Zaadhandel

PEETERMANS
Onderhoud en restauratie
gebouwen

Alles voor land en tuinbouw

Tel 091 62 5142

Dames

heren en kinderkleding

23 OKTOBER 1980
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Meer
dan 3 0 0 0 m 2
s Maandags gesloten

Selsaetenstraal 28
2220 W o m m e l g e m
Tel 031 5 3 9 5 3 0 en 53 75 75

de hoogte liet genieten van het prach
tige landschap
Maar wat vliegt zon weekeinde onder vrienden vlug voorbij Dus maar
ingescheept en over Leuven weer
f\ftar fio v/orfrni IUUHA Oanrlorctrool^ Al

toonzalen

Leon Theodorstraat 36
1090 Brussel

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

Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel 052-478809
Gratis voorstudie en pnjsofferte
PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
• DEN DUVEL»BANKELINDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Cer>trale
verwarming • Houtkachels • Inbouw |
openhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Fngo's en
Diepvnezers

011-53.43,49

Geleyeiiheidsgriifiek
boürte - Zelfklevende pl.ikb.ind eii
etiketten Houteti drukletters - Rekl.iine-kolend

FRANSSENS OPTIEK:

I

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken.

GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK
Tel. 031-28.93.14.

OOSTDUINKERKE A/ZEE
TE K O O P
APPARTEtVI E N T E N
STUDIOS
Villastijl Alle komfort
Garages

KOSTUUMS
VESTONS
BROEKEN
PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

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

Steenhouwersvest 52 A n t w e r p e n
Tel 031 3 1 3 5 8 3

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

" ^
Uurwerken - juwelen
H. TRATSAERTGYSELINCK
Oriekoningenstraat 140
SINT-NIKLAAS

Nieuwstraat 126
2850 Keerbergen T 015-23.31 66

de medereizigers waren het eens
nog nooit werd zon gezellige reis
meegemaakt Het b>estuur van VUHofstade heeft ondertussen reeds
beslist het volgend jaar nog eens over
tA rln
4 dagen'

Silhouette
.Marwilz
Rodenstock

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

IO%vr.V.U.Iedeni

VU-Hofstade op, boven en...
in de Moezel
Tijdens het weekeinde van 20 en
31 september trok de VU afdeling
van Hofstade op reis naar de prachtige Duitse wijntraditie Cochem Na
een ietwat vertraagde heenreis de
file aan de Duitse grensovergang leverde anderhalf uur oponthoud op
kon de groep even voor de middag
haar intrek nemen in hotel Manaroth
Na het middagmaal werd de feodale
Burg Cochem bezocht wat enige li
chamelijke inspanning vergde Eens
het namiddageten voorbij kondigde
het programma vrijaf aan tot 20 u De
meesten zochten een gezellige weinstut>e op om van de heerlijke Moezelwijn te genieten terwijl anderen zich
klaarmaakten voor een rondvaart op
de Moezel Nog natrillend van de goede stemming tijdens de rondvaart en
een weinig aangeschoten werd dan
opnieuw het hotel opgezocht De zondagmorgen kondigde zich reeds
vroeg aan Na een fns morgenwande
lingetje in de heerlijk geurende bos
sen werd weer nchting Cochem gereden waar een heuse wijnkelder tsezocht werd Zo werd het al te vlug
etenstijd waarna een tocht met de
stoeltjeslift de medereizigers vanuit

— Industriële fotografie
— Mode/architekluur
— Huwelijksreportages

Tel 031 8 8 1 3 1 6

De Witte Berk p.v.b.a.

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

02-4286984

Ed Claessenlaan 50 52

Van d. Branden pvba

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

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

r

STUDIO
DANN

te Niel
Aniwerpstraat 164 177

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

DRUKKERIJ WAEGEMAN

PVBA GABRIEL
Vrijdagmarkt 47 9000 GENT
Tel 091 2564 05
Boelare 10 Eekio
Tel 091 771312
Nieuwi De eerste elektronische
naaimachines ter wereld met geheugen dat naait en schnjft

Meubeimagazijnen
DE KLEINE WINST

alle moderne meubelen

KEUKENS
SANITAIR
VERWARMING

A s s e s t e e n w e g 65 TERNAT
Tel 582 1441
Toonzaal alle dagen open
van 9 19 u Zondag gesloten

BLOEMEN .ERIKA.

LEYS-VERACHTERT
Kunstsmedenj
trapleuningen,
koperwerk open haarden Bevnjdingslaan 87 MEERHOUT

Tel. 014-30.90.74

Tel 031/763708

OOST-VUUNDEREN
23

GENT VNSU-meeting met als tema -Republiek Vlaanderen»
Sprekers Guido Deroo CVU) St Rummens CVUJO) en Piet De
Pauw (VRB) Om 20 u in het universiteitsgebouw van de Blandijnberg (aud D)

24 SLEIDINGE Dr Goossenaertskring 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 Vert)ond voor GeF>ensioneerden van Groot-Ninove in «Beriindisknng»,
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 «Beriindisknng» Hallebaan (rechtover kerk) te Meert)eke Vanaf 18 u
27 KIELDRECHT-VERREBROEK Kleinkunstavond Ed Kooyman en
Herman Van Haeren in de «Gouden Ruim» Dorpsstraat 19 te Kieldrecht Inkom lOOfr Om 20 u 30 Ingencht door Amedee Verbruggeknng
31 ST-AMANDSBERG VU-waterzooiavond om 20 u in de H Hartkring H Hartplein 2 Deelname 250 fr per persoon Gastspreker
Maurits (Doppieters
NOVEMBER
7 BRAKEL Afdelingsbestuursverkiezingen
8 MERELBEKE VU bal in zaal Regi Hundelgemsesteenweg 764
Orkest De Gensters Om 20 u Inkom 100 f r
10 WAARSCHOOT Bal van de Vlaamse Leeuw om 20 u in gasthof
Fiesta met DJ Nand

^m
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Aanbevolen huizen
MEUBELEN MOENS

ETN. BERT

Markt 28
TERNAT
Tel 582.1055

Assesteenweg 117, TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief •
stijlmeubelen en modern

PVBA

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058-311909

G/M-FRIJ^)

Georges DE RAS pvba

LUKOS p.v.b.a.

Autocars, autobus.
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20

Ringmappen - dokumenthouder •
poclietten - snelliecliters • offertemappen.

Begrafenissen - Kremalies

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031-493507

LEDE

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

kleinmeubeien
geschenkartikelen
Zaakvoerder
Staf Kiesekoms
Keizerstraat 2
TERN
TERNAT
Tel C02-582 22 22

Openingsuren:

BROEKEN (Jeans en ondore) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS
^"^
TPI 053 66 ;3 33
Steenweg n.iar Ntnovo 76
9470 DENDERLEEUW

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

B + M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken.

Gordi)nen en overgordiinen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave op voorhand

^

STEENKAPPERIJ
Juchtmans-Dox.
Vervoortpl. 21
3290 DIEST
Telefoon 013-33.1523

egels
Llndanstraat 30, Keerbargen
Telefoon 015-5135.71
Zelfimport — beste prijs
Toonzaal geopend van 10-19 uur
Zondag van 14 tot 17 uur
Maandag gesloten

Marcel VAN den BULCKE
Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel 053-6689 73

Tel. bureau 053-2172.12

Wurmstraat 7
SLEIDINGE
tel. 091/57.31.46

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.

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeedDe Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nijlen
Tel. 031-81.77.06
Gratis prijsoffert*

PVBA J. BORREMANSCOCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemmgen
Genisestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 412589

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur.

Firma M. UYTDEWILGEN
TV • HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne.
Tel 031/216699
Julius De Geylerstraat 204, Antwerpen. Tel 031/290787.

Tel. 053-213636

GALERIJ DE KEIZER
Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie

VECOVEN Jozef

Gebr ALLOO
Raphael en Willy

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

lel. 053-62.37.65

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

Aalsterse Glazenwasserij

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

Vloeren Open haarden

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-7340643
Na 18 u 4254642

Laadruimte van 30 tot 50 m3

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

DAMA

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Tandheell<undig Laboratorium
VAN PER KLEUN

WASSEN VAN ALLE RUITEN

IHaneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02-2681402

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

VERVOER-VERHUIZINGEN

lustrerie

mare ^
de vriese
bar. r u / e l t e l j d n 56c brugge

050/35/4 04
baan brugge-kortrijk

THEO BARBIER
installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en kabel-akkunnulatie

HUWELIJKSLIJSTEN

IKgUK»W»|
DURASON-KEUKENS

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

Jaroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schilder-, behang- en dekoratiewerfcen.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW
Tel 053-86.74.08.
ANTIEKZAAK
Mevr. Julien SCHERRENSGHEKIERE
Nederweg 113,
8700 IZEGEM
Tel. 051-30.15.37
Aankoop en verkoop van Franse
(Normandische geskulpteerde
eiken bruidskasten) noeubelen en
borden -I- kunstvoorwerpen

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

Jan MESTDAGH
Korte Welvaart 25
2850 Kaarbergen
Tal. 015-23J8.87.

Antwerpsestraat 47
2640 Niel
Tel 031-882531

"van 20 september
tot 15 december

„Kennismaking
met Amsterdam"
De Europese volkshogeschool van het
vormingscentrum Lodewijk Dosfel, organizeert van 6-11 november 1980 een
kursus: «Kennismaking met Amsterdam».
Amsterdam, bij velen bekend als de
stad met z'n grachten, z'n gezellige
straatjes, enz»
Maar Amsterdam is ook een grootstad, met de problemen van een grootstad. Problemen die hier in Vlaanderen
regelmatig de krantekoppen halen.
In deze week, zullen wij kennis maken
met het wel en wee van deze grootstad.
Gedurende deze kursusdagen willen
we dieper ingaan op specifieke Amsterdamse problemen en die bovendien ter plaatse gaan bekijken.
Daarnaast laten we ook niet na de pittoreske hoekjes van Amsterdam een
tiezoek te t>rengen.

Programma
— het buurtleven en -werk, waarbij
kontakt wordt gelegd met buurtbewoners
— de situatie van Amsterdam vroeger en nu
— de sociale problemen en vreemde-

lingenprojekten, rondvaart
grachten, museumbezoek.

op

de

Deelnemersbijdrage:
5.000 B. fi-.
te
storten
op
bankgironr
068-0638900-85. In deze prijs zijn begrepen: verplaatsings-, verialijf-, exkursie- en kursuskosten ter plaatse.

Nadere inlichtingen
Te t)ekomen bij het Vormingscentrum
Lodewijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4 9000 Gent tel. 091-25.7557.

Firma
V A N DOOREN
Hout

etcriiit
Bouwspecialitciten
VIARI.IKRl
Iel. '1.'->2.«(i.:i7

I7()0AS.SK

sIx'stcIlinM
loDM/alcn

ONZE KIJKWONINC IS OPEN

\ \

op vrijdag, zaterdag, zondag en
v>^^\
maandag van 14 t o t l 7 uur (of op afspraak).
^..^
ADRES KIJKVILLA:
*'
Kasteelstraat, Buggenhout (BOS).
\ \
KantorenMeubilering uitgevoerd door MeubeVAN NECK PVBA, Burgemeester Rollierstraat 45
jenCené,Buggenhout,052/33.27.52.
^„Q Denderleeuw.Tel.: 053 66.88.02:

Dr. Goossenaerts-kring te Sleidinge
Na enkele k>88e aktiviteiten in het verleden wil een nieuwe kulturele vereniging in Evergem regelmatig gaan werken, nl. de Dr Goossenaertskring.
Deze kring is een Vlaams-kulturele
kring en wil o.m. kulturele en sociaal
vormende aktiviteiten, debat- en infornnatieavonden, tentoonstellingen, bedrijfsbezoeken, zangavonden enz,
gaan organizeren.
Men koos de naam Dr Goossenaertskrir>g als eerbetoon aan Jozef Goosee-

naerts: fitok)og, leraar en organizator
en bezieler van Vlaamse kultuurverenigingen en wetenschappelijke kongressen, stkïhter van tijdschriften, O A «Wetenschappelijke Tijdingen».
Wie belangstelling heeft voor de
weriting van de kring te SleWinge en
steeds een uitnodiging tot de aktiviteiten wil ontvangen, wendt zich tot Dr.
Goossenaertskring. pA P. Ven Kerckhove. Ledelaan 47, 9940 Slekfinge.

Sociaal
dienstbetoon
te Hofstede
Sociaal dienstbetoon priester Daensziekenfonds elke eerste dinsdag van
de maand om 19 uur ten huize van:
W. Vandecauter, Molenkootersb^rt
48 te 9308 Hofstade-Aalst
Sociaal diensttietoon Jan Caudron,
elke vierde srrijdag van de maand om
20 u. 15 ten huize van: W. Vandecauter, Molenkouterstraat 48 te 9308 Hofstade-Aalst
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Mensen van bij ons
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10 jaar Partei der
Deutschsprachigen Belgier

VOORZIHER CLEMENS DROSCH:

65.000 Duitsers zijn geen Walen
We worden, kort en goed, geminorizeerd. Men heeft ons wel bij België ingelijfd, maar wij zijn niet gelijk
voor de wet Men verwacht van
ons dat wij onmondigen blijven.

EUPEN — Je schrijft niet zomaar een brief naar het staatshoofd van het Belgisch Koninkrijk. Voor de burgers van dit
land is koning Boudewijn vandaag-de-dag nog de laatste
toeverlaat Zo bij voorbeeld zijn er de opgeslotenen in gevangenissen, die slechts één bevrijdend appel voor ogen
hebben: een brief aan de koning-himself.
Na de zomerse gewestvorming die hen politiek geweld aandeed en hen op hardhandige wijze met de rug in het verdomhoekje duwde hebben onlangs de Duitssprekende Belgen
•Ein Brief an unseren König' verzonden en publiekelijk bekendgemaakt:
•Majestat!
Enttauscht und verbittert sehen mr der für den kommenden
Herbst versprochenen Verfassungsreform für das deutsche
Spractigebiet entgegen. Erlauben Sie uns, Majestat, in diesem Zusammenhang an ein fiistorisches Wort Ihres verehrten Grossvaters und Vorgangers König Alberts I zu erinnern: Den Menschen von Eupen-Malmédy mussen wir viel
Achtung erweisen. Sie haben erleiden mussen was für einen
aufrechten Menschen am schlimmsten ist: sie haben das
Vaterland wechsein mussen-.
65.000 Duitssprekende Belgen hebben met deze woorden
hun verbittering en verstomming diets gemaakt aan de koning over de gewestvorming die in de voorbije zomermaanden door het parlement werd gejaagd, en die de Duitse inwoners van de Oostkantons als volwaardig staatsburger
miskent. Voorzitter Clemens Drösch van de PDB (partij van
de Duitssprekende Belgen) lichtte ons toe waarom precies
de duizenden inwoners van Eupen-Malmédy zich geminorizeerd voelen.

Clemens D r ö s c h : "Als we geen
gehoor krijgen mag men van ons
in de komende maanden
nog
meer akties verwachten. De brief
aan de koning is niet zomaar een
retorische vraagstellerij maar kadert in een gans pakket protestakties. In de beginjaren van onze partij PDB (we zijn nu aan de tiende
jaargang toe) werd er nog zowel
in onze streek als in Brussel smalend gesproken over onze politieke betekenis. Inmiddels hebben
we bewezen dat we geen klein
broertje meer willen blijven.
We hebben, omdat we een kleine
groep vormen, slechts één PDBvertegenwoordiger
(Lorenz
Paasch) in de Duitse Kultuurraad,
maar we behaalden in onze streek
dan toch maar eventjes een derde
van de uitgebrachte
stemmen!
En, dat we met de weinigen die we
zijn, hard werken hebben we vorige maand nog maar eens bewezen toen we op één nacht, bij gelegenheid van het Waals feest, zo

it

De Duitse gemeenschap als dusdanig wordt niet erkend, want men
duwt ons voor altijd op zelfs geen
handvol banken in de Waalse assemblee.
Terwijl geregeld politici opkomen
voor de eerbiediging van de mensenrechten, wordt al te vaak vergeten dat in eigen land die mensenrechten
nog niet
behoorlijk
eerbiedigd worden. Dat geldt niet
alleen, maar toch ook in belangrijke mate, voor ons, Duitssprekenden in de Oostkantons».
— Hoe voelt de gewone man die
minorizering?
Clemens D r ö s c h : «Tot nog toe
trok de Duitssprekende Belg zich
niet al te veel aan van de politieke
gang van zaken. Maar, met de
ekonomische
miserie
verandert
dat wel snel
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maar eventjes
100.000 zwarte
vlaggen hebben
uitgehangen!
— U kan de gewestvorming niet
verkroppen; waarom precies?
Clemens D r ö s c h : «Met de sticker
die we momenteel
verspreiden
maken we het wel zeer duidelijk:
«Teil der Wallonië? Niel»
De Vlaamse en Waalse gemeenschap krijgen zo langzaamaan hun
belangwekkende
politieke
organen, maar wij worden zoetgehouden met een kultuurraad, die bovendien zelfs geen
belangwekkende dekreetbevoegdheid
meekreeg.

Kijk, we hebben hier in de streek
van Eupen-Malmédy nog niet zo
enorm veel last van de groeiende
werkloosheid. Maar, in de enkele
bedrijven die we rijk zijn begint het
toch gevaarlijk te kraken. Is er de
vraag om nakend onheil te voorkomen, dan ervaren we dat de
Waalse politici — die over ons
ekonomisch wel en wee beschikken — geen gehoor geven en ons
aan ons lot overlaten. Ik geef U
één konkreet voorbeeld. Welkenraedt dat destijds
overgeheveld
werd naar Wallonië, en dus niet
meer mag vermeld worden bij de
Duitse Oostkantons, kreeg uitgesmeerd op 35.000 hektare industrieterrein 300 arbeidsplaatsen bij
In Eupen investeerde de overheid
in amper 25 hektare,
waardoor
45 mensen werk kregen... Het verschil is nogal duidelijk. Men veroordeelt ons ook ekonomisch als
een -randzone'; als het vijfde wiel
aan de wagen.

«Duits water»
Als we er dan vandaag op wijzen
dat enkele ondernemingen
steun
verdienen om niet in miserie te geraken, dan is er boudweg het antwoord dat er geen geld is.

>MENSEN
ONS

Natuurlijk is zulks het geval: de
Waalse gemeenschap is met geld
gaan lopen dat ons rechtmatig toekomt.
Immers, onder meer via het Gemeentefonds, krijgt het Waalse
gewest een stuk van de overheidskoek. Daarbij put Wallonië
voordeel door het feit dat de oppervlakte van het gewest
wordt
meegeteld bij de verdeling van de
fondsen tussen Vlaanderen en
Wallonië. Als het dan in tweede instantie onze beurt is om een stuk
van de aan Wallonië toegekende
fondsen te krijgen, dan houden de
heren plots alleen maar rekening
met het bevolkingscijfer
(omdat
wij met weinigen zijn), en telt de
uitgestrektheid van de Oostkantons niet meer mee!
We hebben uitgerekend dat we alleen al door deze discriminerende
verdeling van de gemeentefondsen op vier jaar tijd 1,1 miljard
frank misdeeld werden. Met dat
geld zouden we meteen alle Eupense bedrijven kerngezond maken...
De mensen hier beginnen zulks te
beseffen, dank zij onze volgehouden politieke aktie».
— Aangezien U een PDB heeft
opgericht, werden de belangen
van de Duitssprekenden niet
goed verdedigd door de parlementairen die vanuit de Oostkantons in de frakties van de traditionele partijen werden verkozen.?
Clemens Drösch: «Een tijdlang
heeft men getracht ons politiek te
isoleren door ons als extremisten
af te schilderen. Maar we hebben
dat keurslijf doorbroken door jarenlang door te bijten.
Een aantal eisen die we al tien jaar
geleden voor het forum gooiden
worden nu niet meer als utopie
weggewuifd. We hebben wel degelijk invloed gekregen op de drie
verkozenen van de andere partijen. Het feit dat we niet minder
dan 30 procent van de stemmen
behaalden heeft een aantal politici
doen wakker schrikken.
Maar het blijft een feit dat de Duitse gemeenschap slechts volwaardig politiek zal behandeld worden
als de PDB haar akties opvoert.
Nu IS het ondanks alles toch nog
mogelijk dat een man als Dehousse zonder blikken of blozen kan
betogen: «de Oostkantons zijn
niets anders dan een stukje van
het Waalse gew/est».
Maar we hebben een niet te onderschatten
onderhuidse
beweging op gang gebracht Zo is het
vorige week ook weer niet onopgemerkt voorbijgegaan dat, onder
onze invloed, de vier Duitse vertegenwoordigers bij de opening van
het werkjaar van de Waalse gewestraad hun kat gestuurd hebben.
— Het samenleven met de Walen
blijkt u duidelijk niet danig goed
te b e v a l l e n .
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Clemens Drösch: «Och, ik heb
25 jaar in Luik gewoond en 11 jaar
in Verviers, en ik heb er veel vrienden gehad. Maar, als onderwijzer,
heb ik er ook veel tegenkanting
moeten trotseren. Door het almaar
jezelf te moeten verdedigen is
mijn politiek bewustzijn
aangescherpt
Men mag van ons verwachten dat
wij omdat we een kleinere groep
vormen, ons enigszins aanpassen;
anders is samenleven
trouwens
onmogelijk. Maar de goede wil
moet van twee kanten komen, en
dat loopt wel eens mis. Vooral
mag het niet zo evolueren dat we
mettertijd onze Duitse
identiteit
zouden moeten afzweren. En dat
is het precies wat invloedrijke politici van ons verwacht hebben, en
sommigen (zoals Dehousse) nog
immer betrachten.
Maar, net zoals bij de Brusselse
Vlamingen, is de periode van identiteitskrisis
nagenoeg
voorbij
Onze strijd voor gelijke behandeling moet nu nog op politiek terrein
uitgevochten
worden.
Met de PDB hebben we de mensen hier danig bewust van hun eigenwaarde gemaakt We hebben
een «Institut für Erwachsenbildung» uitgebouwd; deze volkshogeschool kent een grote toeloop.
De mensen komen er op af om
niet alleen beslagen te worden in
alle vormen van energiebesparing
en andere technische
kurrussen
meer, maar ook voor betere kennis van de geschiedenis, politieke
kursussen, voor werk in ateliers,
deelneming aan diverse bezoeken
en dies meer...
Zelf zijn we uiteraard op de eerste
plaats biezonder politiek
aktief
maar uiteindelijk is het onze bedoeling om met alle mogelijke middelen het welzijn van de Duitse
gemeenschap in dit land te behartigen».
— Toch lijkt de politieke strijd
enigszins v e r l o r e n . U geeft dat
toe met uw noodkreet aan de koning. De gewestvorming, waarbij
de Duitsers miskend worden, is
een grondwettelijk f e i t .
Clemens Drösch: «We hebben
wel even last gehad toen we
moesten ervaren dat we ook bij
mandatarissen van Vlaamse traditionele partijen weinig of geen gehoor vinden. Alleen de Volksunie
kwam behoorlijk op voor onze politieke rechten. Toch rekenen we
nog op een zekere loyauteit; anders is gezond politiek beleid onmogelijk. Net zoals in de Vlaamse
beweging verhopen we het beste
van een mentaliteitswijziging
die
nu toch bezig is. We zullen onze
politieke zelfstandigheid
mettertijd
krijgen. Binnenkort zal zo bij voorbeeld erkend worden dat het
Waals water in belangrijke mate
«Duits water» is... Tot zolang blijven we op de feestdag van de
Waalse gemeenschap
vlaggen
met zwarte vanen», (hds)

