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Marlens of de chaos?
De regering Martens IV blijkt al van bij de start
zo vleugellam als h a a r drie voorgangers. De
partijkongressen hebben het groene licht gegeven met weinig overtuiging, bij de CVP zelfs met
nauwelijks verholen tegenzin. De regeerverklaring steekt vol algemeenheden; ze werd in het
parlement met het allergrootste scepticisme
aangehoord. Martens zelf heeft in een verklaring voor de RTBF toegegeven, dat de toekomst
voor zijn vierde regering weinig hoopvol is. Als
het sociaal overleg niet tot een akkoord leidt,
zal de regering niet eens de inwendige samenh a n g hebben om zelf de knoop door te hakken.
In Vlaams opzicht is de regering zo mogelijk
nog onbetrouwbaarder d a n h a a r drie voorgangers. Dat de staatshervorming die in juli-augustus in zeven haasten werd doorgedrukt niét
eens een beperkte decentralizatie is, blijkt
thans uit de samenstelling zelve van de regering. Vier nationale ministers zwaaien de plak
in de executieven van gemeenschappen en gewesten. Deze superministers hebben een effektieve voogdij over de deelregeringen gekregen.
In welke richting deze voogdij zal gebruikt worden is duidelijk, wanneer men vaststelt dat een
uitgesproken unitarist zoals Geens het voorzitterschap van de Vlaamse deelregering in handen heeft.
Als klap op de vuurpijl zijn het daarenboven
twee Waalse socialisten die — met op de achtergrond de affaires Voeren en Komen — Binnenlandse Zaken en Justitie, en dus de hele ordehandhaving, in h a n d e n krijgen.
Dat de koalitiepartners m e k a a r van meet af
a a n met wantrouwen beloeren, moge behoren
tot de regels van het spel. De thans niets eens
meer gecamoufleerde tegenstellingen binnen
de grootste koalitiepartij — met name in de
CVP — vormen een minstens even zware hypoteek. De ruzies tussen de standen werden dezer
dagen in volle openbaarheid uitgevochten. Het
ACV-orgaan ging het CVP-kongres te lijf, een
kongres dat van Martens het kwalifikatief «afschuwelijk» meekreeg. Tijdens het Kamerdebat
omzwachtelde Leo Tindemans niet eens meer
zijn afkeer voor zijn partijgenoot Martens. Dit
alles nadat Tindemans zopas op het kongres
van zijn partij doodernstig, en onder luide toejuichingen, verklaard h a d dat er in de CVP
geen verdeeldheid heerst...
De weer wat verder in de fuik gedreven Martens reageert op zijn manier. In zijn verklaring
voor de RTBF dreigde hij er mee, dat een mislukking van zijn regering zou leiden n a a r een
«niet-klassieke regering», een zakenkabinet of
een regering van zogenaamde sterke mannen.
Deze afdreiging is een metode geworden, sinds
Martens een p a a r m a a n d e n geleden de grondwetsherziening er door joeg met de — achteraf
voos gebleken — bedreiging dat de frank zou
vallen.

<Moi OU Ie chaos», sinds de Gaulle had men dat
niet meer gehoord. De grootste partij van
Vlaanderen en van het land, de CVP heeft blijkb a a r niets anders te bieden d a n Martens of de
chaos. Alhoewel het verschil tussen beiden niet
duidelijk is.
(tvo)

Foto van de week
In de betoging verleden zaterdag te Wervik tegen de voorgenomen bouw van de autoweg Pecq-Armentières reden opvallend
veel trakteren van landbouwers. Voor één keer waren Boerenbonders en Drietanders broederlijk verenigd in het protest. De
opschriften op de traktoren logen er niet om. Een Drietander lostte het probleem van een protestslogan op met rurale middelen:
het kuisen van stallingen is een voor de hand liggende bezigheid
met voor de hand liggende vergelijkingspunten.

Meer nieuws
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Martens IV en de vrouwen
Het is voor niemand onopgemerkt voorbij gegaan, dat de regering Martens-IV geen enkele
vrouwelijke minister meer telt
De vier vrouwen die in de regering zetelen, moeten vrede nemen met een staatssekretariaat
Aan de top van de Brusselse
executieve werd de PSC-mevrouw Goor vervangen door een
man, de Brusselse PS-er De
Groeve.
Opvallender nog was de degradatie van Rika De Backen ondanks
haar lange aanwezigheid op een
belangrijke ministerpost werd zij
gedegradeerd tot staatssekretaris. De plaats die zij als eerste-minister van de Vlaamse deelregering moest ruimen, werd ingeno-

men door een mannelijke partijgenoot Gaston Geens.
Rika De Backer heeft zich in de
zaak van de Komense ruil met
Pecq-Armentières weinig moedig
gedragen Haar degradatie Is
waarschijnlijk gedeeltelijk te danken aan het Groot Ongenoegen
van het CVP-kongres daarover.
Het IS echter merkwaardig dat de
Vlaamse mannelijke ministers, die
zich terzake even slap opstelden,
in eer en waardigheid behouden
bleven De klungelaar Akkermans
blijft waar hij zat De ruggegraatloze Chabert kreeg een bevordering: na Pecq-Armentières wordt
hij waardig bevonden om de Institutionele Hervormingen bij zijn bevoegdheden te rekenen. Aan het

hootd van de Vlaamse deelregering komt een man, die niet alleen
in Vlaams opzicht een slappeling
IS, maar een overtuigde unitarist
Welke appreciatie men ook heeft
over het beleid van minister Rika
De Backer, men kan er niet onderuit vast te stellen dat een vrouw
de enige is die verzocht w o r d t de
gebroken potten van het CVPhulshouden te betalen.
Dit staat in schrille tegenstelling tot
het belang dat men m de C V P beweert te hechten aan de vrouw. Er
IS geen enkele partij die een sluwe
propagandafuik zo breed openstelt voor de vrouwen als de C V P
Wat dat echter in de werkelijkheid
betekent blijkt thans bij Martens-IV.

Algemeen Nederlandse Kongressen
herboren
Lees biz. 28

Brieven

het vermoeden dat deze minister met
vooroordelen reageert en zteh éénzijdig laat informeren (of geïnformeerd
wil worden).
Dat dezelfde persoon eerste minister
wordt van de Vlaamse deelregering,
door toedoen van de partijvoorzitters,
die kennis hebben van voormelde feiten (ook de premier) komt alleszins
aanstootgevend over. Wat te verwachten van zo'n kristelijk mens? Wat
te verwachten van zo'n demokreten?
Wie zijn wij dan dat wij dit alles zomaar
laten begaan? Wie zijn wij dat wij hiertegen niets (willen of kunnen) ondernemen?
Zijn dit onze regeerders? Wie zei er
dan ook: «Het volk heeft de leiders die
hetzelf gekozen heeft». Wie doet hierwat tegen?
R.B., Leuven

•MANNEKE UIT DE MANE»

KRISIS.
De zich in dit land steeds sneller opvolgende regeringskrisissen, zijn In belangrijke mate te wijten aan de veel te
sterke bindingen die vooral de CVP en
SP maar ook de PVV hebben met allerlei belangengroepen. Daardoor beschikken die partijen over een ruim en
vast aantal kiezers. Maar in ruil daarvoor moeten zij voortdurend hand- en
spandiensten aan deze groepen bewijzen. Wanneer topmensen in de CVP
als Leo Tindemans en Mark Eyskens
nu verklaren dat die groepen elk versoberingsbelekj beletten, dan is dat
juist Maar over de oorzaak, het feit dat
zij die groepen in hun partij hebben
binnengehaald, spreken zij niet Ook
de P W pleit voortdurend voor beslissingsmacht van regering en parlement
maar tracht terzelfdertijd met alle
kracht een liberaal syndikaat uit te bouwen. Van die hogergenoemde partijen
komt alleen de socialistische partij ondubbelzinnig voor haar foute houding,
het samenweven van partij en belangengroepen uit
Er is in Vlaanderen slechts één partij,
de Volksunie, waarvan de lekJing
steeds de oprichting en binding van
nevenorganizaties heeft afgewezen,
ook al was hiernaar vanuit de partijbasis regelmatig vraag. Frans Van der
Eist en Hugo Schilte hebben telkens
opnieuw een meerderheid er kunnen
van overtuigen die weg niet op te gaan
ook al kost dit een aantal stemmen. De
huidige onmacht van CVP, SP en P W
om wat ook te doen, hoe sterk zij ook
in regering en parlement vertegenwoordigd zijn, is een onaantastbaar bewijs voor het gelijk van de VLMeiding
op dit vlak. Om dit land opnieuw doelmatig en op demokratische basis te
besturen zullen CVP, SP en P W de
moed moeten opbrengen meer af-

stand te nemen van die groepen die
van hen partijreuzen op lemen voeten
hebben gemaakt Anders zal de roep
om een sterke man steeds meer en luider klinken. Als het ooit zover komt zal
de verantwoordelijkheid van die partijen hiervoor verpletterend groot zijn.
Van de krachten die zich achter een
diktatoraal regime zouden opstellen
heeft Vlaanderen immers niets te verwachten.
Alles moet dan ook gedaan worden
opdat een evolutie in die richting in de
kiem zou worden gesmoord.
H.V.dA, Schoonaarde

SAMENWERKING
Tijdens de viering van 10 jaar VUJO
en tijdens de meeting van 12 oktober
werd er terecht opgeroepen tot meer
samenwerking en wederzijds vertrouwen.
Vanuit de VUJO is men zeker berekl
om hieraan mee te helpen. Nochtans
mag het niet blijven bij schone woorden alleen, maar moet iedereen zich
binnen zijn werkgelTled inzetten opdat
dit doel zou bereikt worden.
Daarom moet mij van het hart dat
weer weinig oveHeg heeft plaatsgehad
in vert>and met de organizatie van het
VUJO-kongres en de studiedag voor
KMO's en Zelfstandigen. Bekte belangrijke aktivlteiten vallen op 16 novembier.
Dit moet natuuriijk lekten tot gedeekte
t>elang8telling, iets wat wij in de Volksunie best kunnen missen.
Vanuit de VUJO werd verschillende
n'ialen gestekt dat bekte aktivlteiten
niet samen mogen vallen.
Of heeft men soms gedacht dat de
jongeren toch geen kaaa gegeten hebt>en over KMO's en Zelfstandigen?
P.V.B, Bierbeek
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Bij lezing van wat de VUJO van HalleVilvoorde zouden verteki hebben op
hun kongres en bij vergelijking daarvan met wat de CVP-jongeren allemaal
uitkramen en uitspoken, ben ik gerust
en fier.
Gerust omdat de toekomst van de partij geen gevaar kx>pt en fier omdat bij
ons die wansmakelijke tafelspringerij
der andere partijjongeren niet aanwezig schijnt
Persoonlijk ben ik niet overtuigd dat
zwaaien met een spandoek «Republiek Vlaanderen» de juiste manier is
om nieuwe en trouwblijvende kiezerslagen aan te trekken. Zoals de talloze
verdelingveroorzakende
principiële
diskussies (abortus, Heel Nederland,
Zuid-Afrika, rechts-links, enzj alleen
nuttig zijn voor de zeer kleine groep
mensen, die weten waarover ze praten
en min of meer weten hoe de werekl
draait Zo is praten over zaken, die verder gaan dan het VU-programma over
federalisme, alleen een geleerd tijdverdrijf voor specialisten en ktealisten, die
het zich kunnen veroorioven. Zelfs al
zou men een gevukte kongreszaal de
«republiek Vlaanderen* kunnen doen
toejuk:hen, dan overtuigt men daarmee de 6 miljoen Vlamingen buiten
deze zaal niet om voor de VU te atemmen. En dat is wat telt: macht verwer-

ven door kiezers te overtuigen. Het
verfieugt me dat VUJO geen tafelspringersgroepje is als de ongeduldige
plaatsjeszoekers rond Enk en dat alleen «Vlaanderen eerst» hen drijft
J.ET, Vilvoorde

SLUIKWERK
INCIVISME

-

De Volksunie kreeg een goede pers
na de natk>nale meeting van 12 oktober Maar twee dagen later schreef
«De Standaard» dat de partij de veriokking van de dagjes-polemiek zal moeten vermijden en vooral moet werken
aan een alternatief beleid dat de gemeenschap politiek en maatschappelijk aanspreekt Dat is zeer juist De
partij moet dossiers aanbrengen waarin ze stelling durft te nemen in diverse
maatschappelijke problemen. Ze zal
moeten kiezen en oprecht zijn. Niet de
geit en de kool sparen zoals de traditionele partijen die van de nieuwe regering deel uitmaken dit doen en zwtehten voor reeöte toestanden.
De tewerkstelling vormt zogezegd de
hoofdbekommemis van elke regering
en alle partijen. Kletskoek, want de
echte misbruiken gaan ze uit de weg.
Niemand durft bv. te raken aan de ergste wantoestanden die de tewerkstelling wellicht in de hoogste mate hypotekeren, met name het sluikwerk. Eens
hoorden wij daarover in een TV-konfrontatie twee ministers gedurfde en
moedige taal spreken, In de zin van: hij
die sluikwerk verricht besteelt zijn
buurman. En dat is een waarlwid zo
groot als een koe. Door sluikwerk worden miljarden inkomsten voor de staat
ontdoken waar anderen moeten voor
opdraaien en worden tienduizenden
werkgelegenheden aan (vooraO jongere mensen ontstolen.
Maar wie durft daaraan te raken? Wij
menen dat een partij die zk:h respekteert en politieke moed heeft dat wel
zou moeten doen. Zij zal natuuriijk bepaakte kiezers afstoten maar ze zal er
integendeel veel meer aantrekken. En
bovendien zal ze er echt geloofwaardig door worden.
Niemand mag belet worden zoveel en
zolang te werken als hij maar wil, maar
hij mag zk:h niet verrijken ten koste
van de gemeenschap en ten nadete
van een masaa jongere mensen die, in
strijd met wat wordt beweerd, nog willen werken maar geen job vinden. Ingaan tegen het aluikwerk betekent duizenden nieuwe zelfstandige beroepen.
De pditiekers die dit erge probleem
niet onder ogen durven te zien zijn hypokrieten van het grootste soort
EG.H, Wortegem-Petegem

ONAANVAARDBAAR
Dat een minister in funktie, zk;h persoonlijk inzet om een dossier, dat hangende is bij de rechtbank (en niets met
het algemeen belang te maken heefO
te seponeren, mag niet aanvaard worden in een maatschappij waar de
schekiing der machten in de grondwet
voorzien werd.
Dat deze zelfde minister in funktie zk:h
niet kan beheersen en met veel misbaar een zitting verlaat n.a.v. de opening van het akademisch jaar, waarop
een atudent de (te) hoge k>nen van de
professoren ter sprake brengt, staaft

Nadat mijn vertaakJiensten de dubbete
bladzijde uit de «Wij» van deze week in
't Westvlaams hadden omgezet nam ik
dankend kennis van de belangstelling
voor «'t Manneke uit de Mane». Afgezien van onjuistheden werden mijn
woorden getrouw weergegeven. Toch
heb ik een polyvalent schuldgevoel om
de bittersmakende traan, die ik bij
vriend HDS opwekte. Ik zou gewekjig
ondankbaar zijn indien ik niet één en
ander recht zou pogen te trekken van
wat ik verkeerd liet overkomen.
Dat u de stichter priester Alfons van
Hee met een eeuw vertraging tot kanunnik bevorderde laat hem posthuum
tot waarde komen.
Opgedrongen nederigheid dwingt er
mij toe verbaasde vrienden onder uw
lezerspubliek eerherstel te doen over
mogelijke hoedanigheden, die ik mij
heb aangematigd.
Met alte oecumenisch verschukligde
eerbied voor de Bisschoppenkonferentie van België en haar horige paters
en nonnekens hebt u mij terug opgenomen in de moederschoot van de
Roomse kerk, alswaar ik in rechte lijn
vanaf de Reformatie uit een protestantse familie stam. Mijn zielezalighekl
is dus verzekerd. Het misverstand
over deze opsomming van Bisschoppen en ook van de leden van het eerbiedwaardige Koningshuis van Sak8en-(^burg is ontstaan door verwar-

ming van de almanak van 1881 met die
van 1980. Maar, ja, wat betekent een
eeuw in de geschiedenis van de mensheid?
Om misverstanden te vermijden heb
ik, wat de kandidatuur van mgr De
Smedt betrof, een voorafgeschreven
tekst afgelezen, die beter als dusdanig
had kunnen worden afgedrukt Daarin
had ik geschreven dat ik in 1958 een
zwaar zondaar ben geworden. Ik zou
er nog aan kunnen toevoegen dat ik
toen in 1978, de ridderslag van de pas
afgetreden heer LT. uit de Egmontregering niet heb bijgewoond... Vanwege
iemand uit een andere kristelijke hoek
zou ik het smakeloos gevonden hebben de kandklatuur van mgr De
Smedt te hebt>en afgewezen, die in
onze provincie het geestelijk hoofd
blijft van zoveel VI. nationalisten.
Het zal u ontgaan zijn dat ik u liet opmerken, ondanks hat gepubltoeerde
lijstje, een van de twee daarop voorkomende personen te zijn, die zelf geen
ridder is, wel aktief bij het voetvolk van
«'t Manneke».
Hoe vleiend het voor mij zou geweest
zijn — men is selekt of men is het niet
— ooit als motorcrosser te zijn opgetreden, toch l3en ik dat nooit geweest
Caezien mijn leeftijd zou dit anders
nooit zijn overzien in het «Guineas
book of woridrecords».
Onder de namen van de door u vernoemde ridders zullen uw lezers wel
een aantal verdienstelijk bekende Vlamingen hebben ontdekt Hun namen
zouden kunnen aangevuld worden
met minder bekenden en minstens
even verdienstelijken, die «'t Manneke» even vrolijk toelacht
Tenslotte hebt u terecht vastgestekJ
dat de Westvlamingen een minderheid
in deze staat uitmaken, 150 jaar België
bewees dat het niet de meerderheid
was, die het voor het zeggen liad.
Waarom zouden de Westvlamingen
hun beurt niet krijgen, gans Vlaanderen ten bate! Met een Diksmukise botermand groeten!
Jan Olsen, Oostende.
Red.: Priester Alfons Van Hee was inderdaad kapelaan en geen kanunnik.
We gewaagden niet ernstig bedoeld
van kerkelijke baliidenissen van J.
Olsen. maar da niet-Oisen kenner
kan deze passage Inderdaad verkeerd begrepen hebben.

DOSSIBI
Deze week:

Hoe Vlaams
Is onze ekonomle?
en wat is de werkelijke evolutie
van onze in(justrie?
Een rondvraag met:
Minister van Staat Gaston Eyskens,
Luc Beernaert (VEV), Tony Vandeputte (VBO),
ir. Paul Zeeuwts (Dienst voor Nijverlieidsbevordering), Paul Van Rompuy (KUL),
Frank Moulaert (KUL) en Harry Knooren
(Emiel Vanderveldeinstituut)
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Hugo Schiltz bij Ibel
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VU-volksvertegenwoordiger
Hugo Schiltz werd deze week
door de algemene vergadering
van aandeelhouders van Ibel gelast met het voorzitterschap van
de raad van beheer. De gewezen

Rika en
het CVPkongres
O p het CVP-kongres dat het licht
op groen zette voor de regering
Martens-IV, kwam heel wat onderhuids ongenoegen tegenover de
CVP-ministers aan de oppervlakte. Praktisch de enige excellentie
echter die met naam en toenaam
aan de schandpaal gespijkerd
werd, was Luk D'Hoore. CVP-Jongerenvoorzitter
Van
Rompuy
veegde met hem de vloer aan, onder luide toejuichingen van gans
het kongres. In de regering Martens-IV werd D'Hoore echter niet
alleen gehandhaafd, maar bevorderd.

VU-voorzitter is daarmee in de
voetsporen gestapt van de onlangs overleden Fernand Nédóe.
Het gebeurt uiterst zelden dat
een geboren en getogen, strijdbare Vlaams-nationalist tot op
dergelijk niveau van het zakenleven doordringt. Dat de zakenwereld oog heeft gekregen voor de
persoonlijkheid en de deskundigheid van Iemand die In de
strijdende Vlaamse Beweging
staat, is een merkwaardige kentering en een verheugend verschijnsel.
Het weze Hugo Schiltz toevertrouwd, een strikte deontologlsche scheiding te handhaven
tussen zijn professionele en zijn
politieke verplichtingen.
Alhoewel er in de Volksunie geen
statutaire onverenigbaarheid bestaat tussen topfunkties in het
zakenleven en in de partij, is het
vanzelfsprekend dat zowel Hugo
Schiltz als de partijleiding erop
bedacht zullen zijn, het profiel
van de Volksunie als een partij
die onafhankelijk staat zowel van
syndikale als van patronale druk
te handhaven.
Dat dit een aantal beperkingen
voor de politieke loopbaan kan
inhouden, ligt voor de hand.

De drie CVP-excellenties die zich
het sterkst aan de zaak Pecq-Armentières hadden verbrand —
Rika De Backer, Akkermans en
Chabert — werden weliswaar niet
met name vernoemd; de afkeuring
van het CVP-kongres was er niet
minder duidelijk om. Akkermans
en Chabert werden echter in eer
en waardigheid hersteld in de regering Martens-IV, de eerste omdat hij een must is van de Kristelijke Middenstand en de tweede van
het ACW.
Alleen Rika De Backer werd zichtbaar bestraft en zakte een trapje.
Dat komt voor Tindemans minstens twee keer goed uit. Indien
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MENSEN IN

HET NIEUWS

Rika volwaardig minister ware gebleven, dat zou de CVP-voorzitter
zijn man Swaelen — net als Rika
een Antwerpenaar — op dat niveau lastig hebben kunnen doordrukken.
En de voorkeurstemmen van minister De Backer, woonachtig in
hetzelfde kiesarrondissement als
haar
partijvoorzitter,
moesten
maar eens een beetje te fel in de
hoogte gaan...

(«Mkit iiiciisoii bdaiKjrijk zijii

Deze w e e k dit...
Vorige zaterdag heb ik het
Kongres van de Brusselse
Vlamingen bijgewoond, met zeer
veel aandacht, van het begin tot
he.t einde.
Ik kan me best voorstellen dat
de meningen over deze bijna
zes-uren-durende praatnamiddag
uiteenlopend zijn. Tien
synteseverslagen, drie politieke
speechen (2 CVP-ers en 1 SPer) en een slottoespraak van de
voorzitter van het
Kongresbureau: van het goede
te veel. De kritici en de sceptici,
zeker degenen die zich intens
buigen over het Brussels
probleem, zullen ongetwijfeld
zeer veel uitspraken en
konklusies betitelen als
gemeenplaatsen die ze reeds
jaren kennen. Anderen zullen
het niet erg begrepen hebben
op de politieke toespraken die
er wat als een kunstmatige
appendix aanhingen.
Toch meen ik dat het algemeen
oordeel positief moet klinken. Z o
zat ik er alvast tegen aan te
kijken. Het was een hoogstaand
kongres. De verzameling van
gegevens in een globaal
overzicht biedt een interessante
en nuttige kijk op de vele
aspekten van een Vlaamse
samenleving in een stedelijke
gemeenschap en in een al te

vaak Vlaamsvijandig klimaat.
Bovendien getuigde het geheel
van een rustige, zelfzekere en
bewuste aanpak. De tijd van de
underdogmentaliteit is zeker
voorbij.
Soms klonk er zelfs — te weinig
naar mijn zin — een verheugend
agressieve toon. Bovendien
hoorden we enkele belangrijke
en kordate nieuwe opties, zo
onder meer inzake sociale
stadsvernieuwing, over het
onthaalbeleid voor gastarbeiders,
de dynamiek van de
samenlevingsopbouw, de
onderwijspolitiek en vooral in het
seniorenverslag.
Dit laatste verslag, namens de
werkgroep derde leeftijd, heeft
me bijzonder veel genoegen
gedaan. De titel van het rapport
luidde: integratie. Deze
veelzeggende titel verklaart in
één woord het vernieuwende
uitgangspunt dat de senioren
innamen voor het bepalen van
hun inzichten over het wonen
en het leven van «bejaarden» in
een grootstad, over hun beleven
van de Vlaamse sociaal-kulturele
werking in een diskriminerend
milieu. Daarenboven ben ik
ervan overtuigd dat alvast deze
werkgroep representatief was
voor de brede en talrijke laag

van hun bevolkingsgroep. De
Vlaamse seniorenklubs zijn als
geen andere sociaal-kulturele
vereniging diep doorgedrongen
in het Brusselse leven.
In grote mate hebben zij de
Brusselse volksmens bereikt
Ondanks deze positieve en
gunstige beoordeling en afgezien
van het feit dat enkele toch
belangrijke knooppunten niet
doorgehakt konden worden, heb
ik ook een voor mij kruciaal
negatief besluit. Ik miste zeer
sterk een échte federalistische
visie over de hoofdstad. Brussel
werd geïsoleerd bekeken. Een
Vlaams-ambitieuse en
toekomstgerichte visie over
Brussel in het kader van de
Vlaamse staatshervorming
ontbrak.

Daardoor verkeerde Van Miert in
de onmogelijkheid om Financien
op te eisen. Of juister gezegd: hij
verkeerde in de mogelijkheid om
deze kelk aan de SP voorbij te laten gaan.
Wat goed uitkwam voor Mark
Eyskens, die al lang vond dat hij
aan een belangrijke bevordering
toe was.

Swaelen
Willy Claes
en het leger
en Mark
Eyskens
Dat Willy Claes behouden blijft op
Ekonomische Zaken, heeft aan
een zijden draadje gehangen. De
man was de jongste tijd in ongenade gevallen bij de Société Générale. Claes heeft de Société enkele
keren aan haar vel gezeten, omdat
ze zijn mooi uitgeklungeld unitair
staalplan in gevaar bracht: ze zag
met wellust de miljardensubsidies
van de staat naar haar verlieslatende sektoren komen, maar in
haar winstgevende sektoren hield
zijzelf de beurs krampachtig gesloten.
Het handhaven van Claes op Ekonomische Zaken was dan ook
voor de SP een plicht geworden,
alhoewel de Limburger ook in eigen partij wel eens met scheve
ogen wordt bekeken.

Dat de sombere vlijt van Frank
Swaelen vroeg of laat met een ministerportefeuille zou
beloond
worden, viel te voorspellen. Dat
deze onderwijsdeskundige echter
uitgerekend op Landsverdediging
terecht k o m t is een lachertje. Gelijk iedere welgeschapen jongeling
zonder al te opvallende platvoeten
heeft Swaelen destijds zijn legerdienst gedaan, en wel bij het luchtdoelgeschut Behalve het schieten
van gaten in het zwerk of in de
door een vliegtuig gesleepte doelzak is het krijgsbedrijf de nieuwbakken minister van Landsverdediging echter totaal vreemd.
De Antwerpenaar is dan ook in de
allereerste plaats in de regenng
opgenomen onder de forse aandrang van Leo Tindemans. De eigenlijke funktie van Swaelen is die
van oog en oor van de CVP-voorzitter. Dat hij op Landsverdediging
terecht kwam, is slechts een speling van de gnilige loterij bij de portefeuilleverdediging.

Hoezeer ik dit betreur, toch wil
ik er niet over kankeren. Want
dit is juist de opdracht van de
Vlaams-nationalisten, van de
Volksunie: Brussel omvatten als
integrerend deel van heel de
Vlaamse natie.

Vic A N C I A U X
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Kommentaar

Dringende
geloofwaardig heidstest

iisTAnn
Ruim 700 — vooral jonge — mensen woonden verleden zondag in de Antwerpse EIckerlyc-zaal een
amnestiebijeenltomst bij, die werd georganizeerd
door het Taal Aktie Komltee. Het woord werd er
gevoerd door VU-senator Oswald Van Ooteghem
(«De Vlaamse geschiedenis hoeft zich niet te
schamen over de Oostfrontstrijders») en prof.
Raymond Derine («Ik ben niet fier op mijn land dat
ploetert in haat en wraakzucht»). Klet ontroering
beluisterde de zaal de toespraak van August Van
Humbeeck, die een nieuwe hongerstaking, ditmaal
tot het uiterste, aankondigde indien er niet snel

Ocharme
toch...

werk wordt gemaakt van amnestie binnen de
Vlaamse gemeenschap. Na de vergadering trokken de aanwezigen samen naar de Groenplaats
om er te luisteren naar een pieuze herdenking van
Herman Van den Reeck door VU-volksvertegenwoordiger Willy Kuypers. Op de plaats, waar Van
den Reeck op 11 juli 1921 werd neergeschoten,
werden bloemen neergelegd. De amnestie-bijeenkomst werd o.m. bijgewoond door de dochters Vindevogel, door mevrouw weduwe Brouns en door
de VU-mandatarissen Walter Peetere en André De
Beul.

de betekenis van Borginon en zijn
generatie uitvoerig belichten. Inmiddels wensen wij Rik Borginon
nog vele jaren.

Bewonderend moet toegegeven
worden dat de Walen er een
handje van weg hebben, de
meest onlogische nonsens voor
te stellen als je reinste logika.
Een prachtig staaltje hiervan kregen we tijdens de jongste vergadering van de provincieraad van
Henegouwen.
Eén voor één beweerden de provincieraadsleden, dat Vlaanderen hen onheus en onrechtvaardig behandelt Zij zijn het slachtoffer van Vlaamse agressie. In
ruil voor een autoweg hebben zij
op hun grondgebied een Vlaamse school moeten dulden. Want
uiteindelijk viseert deze gemeenschap niet alleen Komen en
Moeskroen, maar vooral Brussel.
Sommige raadsleden pleitten
dan ook voor afschaffing van de
faciliteiten. Uiteraard alleen in
het arrondissement KomenMoeskroen.
Voor ons zeker niet gelaten. En
dan overal!

BorginonOO
Zondag 2 november wordt Rik
Borginon 90. Hijzelf heeft gewild
dat rond deze verjaardag zo weinig mogelijk gerucht zou gemaakt
worden en aanvankelijk verzette
hij zich tegen een viering. Op aandringen van heel wat vnenden uit
het Vlaams-nationallsme, zal er nu
toch einde november een hulde
op touw worden gezet die echter
het kader van een persoonlijke
viering zal overstijgen en die een
hele generatie zal gedenken.
Naar aanleiding daarvan, en tegen
de achtergrond van de zopas geopende Van Cauwelaerttentoonstelling te Antwerpen, zullen we
rond dezelfde datum In ons blad

30 OKTOBER 1960

In een tijd dat er over vrouwenemancipatie minder gesproken
werd dan vandaag, was Martha
Van de Walle een voorname, zelfstandige dame die haar man
stond.

Het gaat slecht In Limburg. Zo
slecht dat het ACV het nodig
oordeelde een aktiedag te organlzeren. Het sukses van dit initiatief spreekt boekdelen: duizenden mensen kwamen op straat
om hun onrust over de toekomst
van Limburg te onderstrepen.
Hun angst is meer dan gerechtvaardigd. Nu reeds telt deze provincie meer dan 33.000 werklozen, en voor 1985 voorspelt men
meer dan een verdubbeling.
«Belang van Limburg»-redakteur
Camps aarzelt evenwel niet de
verantwoordelijken aan te duiden voor deze schrijnende toestand: de politieke mandatarissen. 'Meer dan ooit dreigt Limburg; aldus Camps, «een provincie zonder politielte stem te worden: Daarbij vergeet hij evenwel
te vermelden dat Limburg een
echt CVP-bastlon is. In de provincieraad heeft deze partij de
meerderheid. Haast alle burgemeesters komen uit haar rangen.

Bij de jongste pariementsverkiezingen behaalde de CVP meer
dan 42 Lh. van de uitgebrachte
stemmen.
Zo klinkt ook het besluit van
Camps konkreter: 'Om de positie van Limburg te verbeteren,
mogen we niet nalaten ook aan
zelfkritiek te doen. En onze eigen
instellingen en mandatarissen
voortdurend te onderwerpen aan
een geloofwaardigiieidstest'.

/lef volk en van de jeugd niet willen opofferen in een ideologische strijd'.
Sinds jaren zijn welvaart en welzijn van ons volk afhankelijk van
de grillen van de heren Tindemans en Martens, die op de rug
van de publieke opinie een niet
onaardige tweestrijd uitvechten.
Hun walg voor mekaar kunnen ze
nog nauwelijks verbergen. Elke
gelegenheid om de andere een
loer te draaien wordt gretig aangegrepen. Verklaart Martens
voor de RTBF dat het CVP-kongres «afschuwelijk» was, dan
aarzelt zijn voorzitter niet om
hem publiekelijk in de Kamer als
een kleine schooljongen op de
vingers te tikken.
Nooit is de Belgische politiek in
dergelijke mate onderhevig geDe CVP meent het ernstig. Al- weest aan een interne machtthans wanneer we Tindemans strijd binnen een partij. Want dat
mogen geloven. Zonder omwe- het niet om een ideologische
gen verklaarde hij 'dat de kris- strijd gaat, zal iedereen wel duiten-demol<raten de toel(omst van delijk zijn.

Ideologische strijd

Twintig plus
twaalf is 37
Martha
Van de
Walle
Op 77-jarige leeftijd Is zopas
Martha Van de Walle oveHeden.
Martha Van de Walle, die geboren werd in 1902 te Izegem, heeft
in het West-Vlaams nationalisme
en in het Nederiands geestesleven een belangrijke rol gespeeld.
Ze heeft jarenlang haar werkkracht en haar intellekt geschonken aan het hoogstaande maandblad Gudrun en aan het Diets
Studentenverbond.
Haar levenswerk was de uitgeverij Wiek Op en Zeemeeuw. Als
uitgeefster heeft ze ontzettend
veel gedaan voor de heel-Nederlandse gedachte. De omvangrijke uitgave van Cyriel Verschaeve's verzameld werk kwam dank
zij haar tot stand.

Het puntensysteem van Martens en de partijpolitieke wiskunde hebben ons beschoren met een regering, die in menig opzicht doet denken aan een
vijfpotig schaap: de cijfers kloppen van geen kanten.
Van de 32 portefeuilles werden er slechts vier toevertrouwd aan dames. Geen enkele van dit minder
dan een handjevol vrouwelijke uitverkorenen werd
echter waardig bevonden voor het ministerschap.
De dames worden beleefd maar dringend verzocht
hun mond te houden en zich tevreden te stellen
met een staataaekretariaat In de ministerraad zetelt geen enkele vrouw. De enige minister die geofferd werd op het altaar van het Groot Ongenoegen
van het CVP-Kongres is ftika De Backer, toevallig
een dame. Haar mede-plichtigen in de affaire
Pecq-Armentières — de heren Akkermans en Chabert — blijven ongeschoren. Integendeel: de
hoogst onbenullige heer Chabert krijgt, naast zijn
portefeuille van Openbare Werken, nog de zorg
toevertrouwd voor de Institutionele Hervormingen.
Als je alle portefeuilles van de nationale regering
en de deelregeringen samentelt, kom je aan het getal 37. Dat is vijf meer dan 32. Dit wiskundig overschot werd weggewerkt door aan een aantal excellenties een plaatsje te gunnen zowel in de nationale regering als in de deelregeringen: een onzinnige
— en trouwens onwettelijke — toestand, die je
best kan vergelijken met een wielrenner die het in
zijn hoofd zou halen om voor twee konkurrerende
merken te rijden. Calewaert en Busquin doen zowel aan Nationale als een Regionale Opvoeding.
Gaston Geens, de doorknede en doorgewinterde
unitarist die het geschopt heeft tot eerste minister
van de Vlaamse deelregering, houdt een adjunkt-

vinger in de pap van Nationale Opvoeding. Rika
Steyaert, een dame en dus maar staatssekretaris,
mag de hoop vergroten zowel in de Vlaamse als in
de Brusselse deelregering. De superkampioen van
Martens-IV, de man die voor niet minder dan drie
verschillende merken rijdt, is onbetwistbaar de
PSC'er Desmarets: in de nationale regering is hij
vice-premier, minister van de Middenstand en van
het Plan; in de Franse Gemeenschapsregering is
hij minister-adjunkt, een fun ktie die hem daarenboven nog een zetel waarborgt in de Brusselse deelregering.
Vier superministers, onder wie meer dan de helft
van Belgicistisch-unitaristischen huize, kregen zodoende de voogdij over de deelregeringen in handen.
De taalkundige rekening lijkt op het eerste zicht
niet nadelig voor Vlaanderen: er zijn 17 Nederlandstaligen tegenover 15 Franstaligen. Vlaanderen 'krijgt' twee staatssekretariaten meer. Wat dit
wiskundig overwicht in werkelijkheid betekent ervaar je, wanneer je vaststelt dat Binnenlandse Zaken en Justitie — die met hun belden goed zijn
voor pakweg driekwart van de zogenaamde ordehandhaving — toevertrouwd worden aan Franstaligen socialisten. Happart en de wallingantische
straatschenders van Komen hoeven er heus hun
nachtrust niet onmiddellijk bij te laten.
Daartegenover staat dan weer het glorieuze feit,
dat de Waal Poswick aan Landsverdediging opgevolgd wordt door een Vlaamse parachutist Want
Van Swaelen, het Oog van Tindemans die naar eigen zeggen een onderwijsdeskundige is, kan lastig wat anders vastgesteld worden dan dat hij op
Landsverdediging in het verkeerde gat is gevallen.

m

Sociaal-ekonomisch

gende federalizering van sociaalekonomische bevoegdheden gewaagt de ACV-krant nog niet,
maar dat zal nog wel komen.

Regionaal
sociaal
overleg...
'Terwijl de kansen op een nationaal centraal akkoord,
twijfelachtig blijven (wanneer men rekening houdt met de uiteenlopende
standpunten die door vakbonden
en patroonsorganizaties
worden
naar voren gebracht) hebben tijdens het voorbije weekend te
Genk duizenden Limburgse arbeiders gemanifesteerd
om de
aandacht te vestigen op de uitzonderlijk
moeilijke
toestand
waarin de provincie zal terechtkomen indien er niet
dringend
herstelmaatregelen
worden getroffen. U
Het is wel duidelijk dat de
ste Vlaamse provincie met
te problemen te kampen
maar geen aparte middelen
om die op te lossen.-

jongaparheeft,
krijgt

In het ACV-dagblad Het Volk
vestigde Maurits Standaert uitgebreid de aandacht op de sociaal-ekonomische miserie in
Limburg die generatiebelastende
afmetingen dreigt aan te nemen
gezien de uitgesproken jonge
bevolking van Limburg.
Bij deze gelegenheid stelt de editorialist: 'hetmoet voorde nationale leiders een
vingerwijzing
zijn dat daar waar zij er de laatste
jaren niet meer in slaagden tot
een centraal akkoord te komen,
er in de subgewesten een tendens aan het groeien is om althans op deze terreinen
waar
daartoe de mogelijkheden en bevoegdheden bestaan, een consensus uit te werken'.
Over een broodnodige en drin-

Een politieke podvinder neemt afscheid

Exit BTK
enTW?
Nu reeds een aantal incidenten
zijn gemeld omtrent de werkonzekerheid en de plotse afdanking
van mensen die in het Bijzonder
Tijdelijk Kader tewerkgesteld
zijn, pakte de Leuvense professor Bernard Martens van het Hoger Instituut voor de Arbeid uit
met een scherpe kritiek op de
verschillende stelsels die de
overheid in het leven heeft geroepen om werklozen tijdelijk
(via BTK of als tewerkgesteld
werkloze) aan het werk te zetten.
Allereerst is het aantal misbruiken van dit soort werknemers zowel in overheidsdiensten als bij
andere instellingen (vzw's) toegenomen — onder meer door het
niet opvullen van de vaste kaders en het gebruiken voor deze
jobs van goedkope arbeidskrachten als BTK'ers — en ook
blijkt dat deze stelsels zelf discriminerend werken tegenover
wat men nu de kansarme werklozen — vrouwen en ongeschoolden — is gaan noemen. Professor Martens pleit ervoor om bij
voorrang de moeilijk te plaatsen
en langdurige werklozen via een
bijzonder tewerkstellingsstatuut
een zekere kans te geven, zoals
door de oorspronkelijke plannenmakers was voorzien.
Instellingen die bij voorbeeld geschoolde
werknemers
willen
aantrekken, worden vanaf dat
moment gedwongen om ook meteen een vast dienstverband aan
te bieden, zodat misbruiken getemperd worden.

T o e n Maurits C o p p i e t e r s in 1965 in d e politiek g i n g had hij m e t e e n g e z e g d , "let o p
j o n g e n s , dit duurt m a a r t o t ik 6 0 word>g(Bs tot 1980 ". N u het zover is, laat H U M O h e m
u i t g e b r e i d aan het w o o r d in een indringend i n t e r v i e w .
J f J P ' O e Volksunie
moet de vergrijzing
inspraak, door strijd tegen de dikkenekkerij,
te erkennen dat we ongelijk hadden, f
^

in eigen
desnoods

rangen
tegengaan
door gezichtsverlies

^ J f A/ef Egmontpakt
zou ons eindelijk de middelen gegeven
onze eigen weg te gaan. Wat een gemiste kans l H f

om min of

meer

leven

Deze week in

HUMO

onafhankelijk weekblad voorradioen televisie.

Niet drie, maar minstens zes liampen
van de
werkgeversorganizatie
goed in zijn vel voelde, bleek bij
het doorpnkken van algemene
stellingnamen, en dus bij technische diskussie over onder meer
de mogelijke vormen van loonmatiging, dat ACV-leider Houthuys
en ABVV-leider Debunne alles behalve zij aan zij optrekken; elk van
beiden had zo zijn aparte idee omtrent de verdediging van de werknemers-belangen .
Dinsdag werd dan wél haastig een
poging gedaan om de geslagen
bres te dichten door het verspreiden van een gezamenlijke nota
van het gemeenschappelijk vakbondsfront.
Deze nota van 29 bladzijden staat
bol van algemene opties (versterking van de solid^nteit, voorrang

hebben

door
echte
te lijden en

f f In het Parlement
was ik rekordhouder-boekenontlener:
ik heb mijn hele
getracht een wetenschappelijke
onderbouw
te geven aan al wat ik doe. / f f

Nationale Arbeidskonferentie...

De regering heeft dus de
vertegenwoordigers van
werkgevers en werknemers
inspraak toegezegd bij het
doorhakken van de waslijst
sociaal-ekonomische
knelpunten die gezamenlijk het
reeds tot in den treure
aangekondigde herstelplan
zouden uitmaken.
Dat dergelijk overleg in de
schoot van de Nationale
Arbeidskonferentie traditioneel
alweer een zware dobber dreigt
te worden en dat de kansen op
onverbiddellijke konfrontaties
— en dus mislukken — zeer
groot zijn heeft inmiddels zelfs
premier Martens voor de
televisie toegegeven.
De premier stelde manmoedig
dat hij dan als regeringsleider
de leden van de regeerraad
voor hun zware
verantwoordelijkheid zal
plaatsen om gezamenlijk
ingrijpende beslissingen te
nemen, desnoods midden zwaar
sociaal gedonder op straat
De TV-konfrontatie van vorige
zondag heeft duidelijk gemaakt
dat er in de Nationale Arbeidskonferentie veel meer dan dne antagonisten (regenng, patroons en
vakbonden) aan tafel zitten.
Immers, terwijl VBO-leider Pulinckx zich als enig woordvoerder

• • •

voor de tewerkstelling door steun
aan de groei, hervorming van de
produktieve sektoren, en demokratizenng van de ekonomie) en
voorts worden bekende vakbondsstellingen (zoals de indexkoppeling van de lonen, de fiskale
fraude, de arbeidsduurvermindering en dies meer) herhaald.
Of er in de komende dagen ook
nog een lezenswaardige gemeenschappelijke vakbondsnota mag
verwacht worden, waarin een gedetailleerd standpunt wordt ingenomen in verband met de regeringsvoorstellen over de inkomensmatiging, is alles behalve
honderd procent zeker.
De sociaal-ekonomische tegenstellingen zijn in dit land vandaag

enorm; en zeker met alleen in het
kamp van de vakbonden
Want met het almaar ten tonele
voeren van VBO-woordvoerder
Raymond Pulinckx als enige
woordvoerder voor het patronaat
worden niet te onderschatten
zware tegenstellingen die ook aanwezig zijn binnen de werkgeversverenigingen prachtig verdoezeld.
Het bekvechten tussen V B O en
VEV is de jongste tijd wel wat
strategisch geluwd, maar het is
daarom geenszins definitief beëindigd.
Wat men een tijd geleden met
voor geweten wou hebben in
Wetstraatkringen blijkt nu immers
scherp: er groeit een andere
sociale en ekonomische ingesteld-

heid die afmetingen aanneemt van
een kloof tussen Vlaanderen en
Wallonië.
Deze onderscheiden sociaal-ekonomische visie begint zich hardnekkig te manifesteren zowel bij
de orgamzaties van werknemers
als van werkgevers. Men geeft het
bij konfrontaties nog met volmondig toe, maar het blijkt toch maar
telkens weer bij afwijkende en
zelfs tegengestelde standpunten
die Waalse en Vlaamse sociale
toponderhandelaars innemen
Z o bij voorbeeld was er begin
deze week ook nog een nieuw sociaal voorstel van vakbondsleider
LOUIS Melis, op de stichtingsvergadering van de Vlaamse Intergewestelijke van de socialistische
A C O D , in verband met de loonmatiging. Meteen werd het nieuws de
wereld ingestuurd dat zijn Waalse
FTGB-kollega er alweer een afwijkende mening op nahoudt
De noden in de Waalse en Vlaamse gewesten zijn met helemaal de»
zelfde, en vooral de visie op de wijze waarop de ekonomische krisis
kan afgezwakt worden is alles behalve uniform.
Voorlopig evenwel blijft men sociale schijngevechten voeren in
een Nationale Arbeidskonferentie
waar in plaats van drie wel minstens zes belangen-tegenstrijdige
onderhandelaars aantreden.
Zolang ook op sociaal-ekonomisch gebied het Vlaams en
Waals gewest geen kansen krijgen op een op de maat van deze
gemeenschappen gesneden specifieke aanpak van de problemen,
zolang dreigt elk sociaal overleg
een miskleun te blijven en wordt in
dit land aangemodderd met ekonomisch lapwerk.
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DeVMO en de persrei

In een goedgevulde Oud België-zaal te Brussel werd verleden zaterdag het tweede Kongres van de Brusselse
Vlamingen gehouden. Dit kongres, ingericht onder impHjIs van de Vlaamse hoofdstedelijke socio-kulturele raden, was in 1975 een eerste keer bijeengekomen. Voor de tweede uitgave was de politieke belangstelling veel
groter dan destijds: een hele trits politici — waaronder de partijvoorzitters Anciaux en Van Miert — woonden
het kongres bij. De gestelde eisen («waartxjrgen zijn niet voldoende; er moet te Brussel Vlaams medebeslissingsrecht komen») zullen richtinggevend zijn bij ieder toekomstig gesprek over Brussel. Enkele kwesties bleven omstreden: de samenvoeging tot één stedelijke gemeente en het verlenen van stemrecht aan gastarbeiders haalden een nipte meerderheid; over de subnationaliteit kon geen eensgezindheid worden bereikt

Knalrood
fascisme
Op de enkele uitzondering van
«De Morgen» na heeft de Vlaamse pers vrij bedaard en verstandig gereageerd op de incidenten
in het IPC-centrum naar aanleiding van de VMO-perskonferentle. Ook de deontologische kamer van de Beroepsvereniging
van de journalisten heeft, door
haar afkeuring van de journalisten-met-stormhelm, de demokratie een goede dienst bewezen.
Het haantje-de-voorste bij de rel
In het IRC was een frankofoon:
RTBF-journalist
Jean-Louis
Roefs, uiterst-linkse syndikale
militant Voor de gelegenheid
had Roefs zich niet alleen met
perskaart, maar ook met een
bouwvakkershelm uitgedost
Na de IPC-rel deed Roefs een
overval in de studio's van de
RTBF, om te beletten dat een verslag over het «verloop» van de
VMO-perskonferentie zou uitgezonden worden. Hij slaagde daarin.
Aan deze knaap, die zichzelf het
recht toekent om te censureren
wat hem niet past vertrouwt de
RTBF de berichtgeving over ekonomische en sociale problemen
toe_ Dat is haar zaak.
Het is echter ons aller zaak, te
beletten dat de demokratie uitgehold wordt door het knalrode
fascisme a la Roefs.

provokateur zou de opdracht niet
beter hebben vervuld. Indien de
V M O verleden week het inzicht
heeft gehad de wereldpers te bereiken, dan is zij daar schitterend
in geslaagd door de averechtse
kortzichtige reaktfe van sommigen. Niet door de macht van de eigen groep, niet door de macht van
het getal, niet door de wereldwijde
betekenis van de boodschap. De
gebeurtenis van verleden week in
het IPC bewijst overduidelijk hoe
ziekelijke middelen, in navolging
van degene die men beweert te
bestrijden, juist de demokratie
mede ten gronde richten.
Laat Vlaanderen de VMO-situatie
zelf opknapF>en, we zijn er wijs genoeg voor, we zijn alert genoeg en
we trappen niet zomaar in voorgespannen valstrikken. Journalisten
die situaties doelbewust verkeerd
beoordelen om hun eigen ideeën
of waanideeën bevestigd te zien,
zijn ten minste even gevaarlijk, indien niet meer. Het zijn, net als de
anderen, grafdelvers van de demokratie en bevorderaars van de
onverdraagzaamheid.
P. Van Grembergen
voorzitter VU-kamerfraktie

Solidariteit
en vrede
in de wereld
Het schrijnend ongelijk van welstand in de
wereld was in de voorbije tjden niet anders
dan nu, wellicht erger. Beeldbuis en krant
maken er ons nu echter bewust van en er
zijn tekenen aan de wand dat de onderontwikkelde volken het niet meer nemen. Natuurlijk betekent een lagere welstand niet
noodzakelijk minder levensgeluk en moeten
de cijfers van de lagere inkomsten vergeleken worden met de lagere prijzen voor voeding en kleding enz. Deze achterstand wordt
echter ondragelijk als de bevoking van arme
landen hem vergelijkt met de luxe van haar
kolonisatoren of gewezen kolonisatoren.
Deze achterstand is dramatisch als hij honger en hongersnood wordt

Ben ik de bewaker
mijns broeders?
Jawel! De mensheid moet solidair zijn. Het
gaat ons allen aan! Als volksnationalisten
zijn wij niet ongevoelig voor het welzijn van
andere volken. Wij trekken het ons aan als
kristenen of als humanisten.
Solidariteit met de armen beoefenen wij niet
alleen door liefdadigheid maar door een politiek beleid.
Enkele vragen.
Halen wij arbeiders uit arme landen naar
hier om voor ons het vuile werk op te knappen? Of kiezen wij voor een herverdeling
van de arbeid? Brengen wij de grondstoffen
uit de bodem van de armere volken naar hier
of helpen wij hen ze zelf te verwerken? En
indien wij ze naar hier halen betalen wij er
rechtvaardige prijzen voor_ behalve als men
ons het olie-mes op de keel zet? M.a.w. kiezen wij voor de uitbuiting of voor samenwerking? Is de hulp van de rijke landen aan de
arme landen soms niet een hulp aan de rijke
mensen in de arme landen? Steunen wij
daartoe de regimes die in de arme landen
met geweld op de uitbuiting van de mens
door de mens, van volk door volk gevestigd
zijn?

Welke

ontwikkelingshulp?

Lodewijk De Raet heeft ons de weg aange-
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Naar aanleiding van de incidenten
bij de VMO-perskonferentie kan
men vaststellen hoe grondig de
onweterKiheid is van Franstaligen
over wat in Vlaanderen reilt en
zeilt Dat Franstaligen huiveren
voor fascisme, akkoord, wij ook.
Dat Franstaligen de V M O niet
graag zien, akkoord, wij ook niet
Maar dat Franstafige journalisten
— door hun gebrek aan kennis, inzicht en realiteitszin — juist door
hun houding deze groep ongelooflijke diensten bewijzen, is zeker.
De V M O groeit niet door de houding van de Vlaamse gemeenschap. De V M O groeit en kan
slechts groeien door stommiteiten
als deze van verleden week. Haar
belang groeit met de lengte der artikels aan haar gewijd. Het is in alle
geval zo dat de volwassen houding waarmee de Vlaamse gemeenschap, de meerderheid van
de Vlaamse pers en de Vlaamse
politieke partijen reageren tegen
dergelijke verschijnselen heel wat
efficiënter is dan de houding van
sommige Franstaligen.
Wie de V M O verleden week een
dienst zou bewijzen, kon niet akkurater handelen; een betaakJe

wezen voor ons eigen volk. Meer welvaart
en kans op welzijn vereisen een hogere ontwikkeling. De volksmassa uit de ontwikkelingslanden leren lezen, schrijven en verstaan is de eerste ontwikkelingshulp. Waren
het in Vlaanderen niet de demokraten die
het meest ijverden voor leerplicht en vakonderwijs?
Deze volksontwikkeling moet de eigen
volkskultuur eerbiedigen. Zij mag geen verwestering of amerikanisering zijn! Voor de
Fransen betekent volksontwikkeling het inschakelen van volken in hun francité en daar
helpt België met zijn ABOS aan mee.
Primair is voor de meeste ontwikkelingsvolken: ze te helpen geen honger te lijden. Om
te beginnen moeten zij kunnen leven op een
meer geschoolde plaatselijke landbouw.
Wij kunnen niet medehelpen aan ontwikkelingshulp als wij bij onze jeugd er de wil niet
toe bevorderen- en als wij geen jeugd ertoe
hebben. Hoe willen wij Vlaanderens zonen
en dochters uitzenden als men propageert
dat de Vlaamse gezinnen maar liefst geen
kinderen maken?
Ontwikkelingshulp betekent ook dat wij er
het onze toe bijdragen dat de ontwikkelingsvolken niet onder de knoet liggen van winstjagende multinationals?

En wij dan?
Het is de taak van de beleidsvoerders, dus
de taak van ons allen die hen kiezen, er zorg
voor te dragen dat ook ons kleine volk zijn
bijdrage levert, zijn verantwoordelijkheid
opneemt ja zelfs gedurfde voorbeelden
stelt
Een beleid van de ontwikkelde volken om
aan de armen hun part en deel te gunnen in
de arbeidsverdeling en in de welvaart zal
ons op de korte baan offers vragen.
Offers? Of een rem op onze konsumptiewoede?
Door de verhoging van de koopkracht krijgen onze export en werkgelegenheid nieuwe kansen indien wij ons willen toeleggen
op produktie en dienstverlening volgens
onze bekwaamheid en ons volksgenie.

Pacifisme

en vrede

Met het probleem van de ontwikkelingshulp
is het probleem van de wereldvrede verbonden. Het is een groot gevaar voor de wereldvrede dat de supermachten een wereldoorlog zouden ontketenen via oorlogen van of
onder ontwikkelingslanden.
Oorlogsgevaar is er vanwege regeringen
(van de supermachten), regeringen gedreven door binnenlandse politieke moeilijkheden of door de trusts van de oorlogsindustrie. Het zijn dan ook vooral de bevolkingen
van de grote machten die tot vredeswil dienen opgevoed. Het is immers bewezen dat
zogenaamde ideologische oorlogen waar
men de mensen voor warm maakte zowel in
het recente verleden als in de oude tijden,
imperialistische oorlogen waren.
Voor wereldvrede kan een klein volk maar
weinig macht in de weegschaal werpen
maar kleine volken samen kunnen het wel. In
dit opzicht zijn alle Westeuropese volken
kleine volken. Een samenhorig Europa kan
wel macht in de weegschaal werpen.
Gedenken wij het fronterstestament «Nooit
meer oorlog». Voor zover het in onze macht
ligt moeten wij ijveren voor ontwapening en
ons afzetten tegen nucleaire oorlog. Wij mogen ons niet verrijken door wapennijverheid
en wapenhandel. In dat opzicht gaat België
niet vrijuit nog minst van al de Walen met
hun FN-fabrieken te Herstal.
Er is een tijd geweest dat het geweld van
man tegen man normaal tot de sociale kommunikatie behoorde. Behoudens misdaden
die vervolgd en bestraft worden, is dat niet
meer het geval. Zal het ooit kunnen zijn dat
het geweld van volk tot volk ook tot het verleden behoort? Indien niet kan dat het einde
van het beschaafde mensdom betekenen.
De weinigen die het kataklysme overleven
kunnen dan als holbewoners herbeginnen.
Vrede? Dus wel de moeite dat ieder er zich
voor inzet!
M. Van Haegendoren

Wetstraat

De regeerverklaringen volgen
mekaar op als jaargetijden. We
hadden een winterverklaring, we
hadden een lenteverklaring, we
hadden er één bij 't geboren worden van de z^omer en nu, bij het
vallen van de blaren, zijn we weer
zover.

getto's rond de eigen welvaart opgebouwd Tegenover het heersende overtrokken beroepsbelang en
tegenover de verkramping stelt de
Volksunie, aldus P Van Grembergen, «dat de politici onafhankelijk, zij het na raadpleging, zij het
na konfrontatie, vrij moeten kunnen oordelen en beslissen en dat
zij alleen mogen geleld worden
door het algemeen belang, de billijkheid en het veilig stellen van
de zwakkeren en minst bedeelden.»

Even zwaarmoedig als deze tijd
luidde de mededeling van de eerste minister, de zomer van de
welvaart is om, er moet opgetreden worden «met krachtige herstelmaatregelen, met een duidelijke wil, met medewerking van
gans de bevolking en op eigen
verantwoordelijkheid, vastberaden en vastbesloten.»
Indien het van deze woorden afhing, w/as er geen twijfel mogelijk
over de goede afloop Maar juist
deze opeenstapeling van krachtig
woordgebruik bewijst de innerlijke
onzekerheid, en aarzeling
D e uitslag van het debat zelf staat
vnjwel vast Futloos zullen de regeringspartijen ja knikken Net
voor het ter perse gaan verwoordde fraktievoorzitter P Van Grembergen kleurvol de sfeer en het
onbehagen die rond Martens IV
hangen «De Volksunie Is ervan
overtuigd dat het verder modderen zal worden wegens een gebrek aan echt willen in uw partij,
wegens een gebrek aan een gelijkgericht willen samen met de

A horse for your kingdom?
socialisten en wegens een gebrek aan politieke durf en politieke zelfverloochening van zovelen die U met de lippen steunen
maar bij de minste storm als ban-

ge wezens uiteen zullen stuiven
en U zullen laten vallen. Zij zullen
roepen «A horse for your Kingdom», en ze zullen denken aan
hun stemmen en hun zetel. De

VU-fraktie zal U bekampen van
buiten de regering, hard, demokratisch en zonder slemppartijen
van woorden, maar nu reeds weten we dat uw vijanden zich binnen uw muren bevinden en dat
het applaus dat U morgenavond
bij de stemming zal krijgen niets
te betekenen heeft buiten de oppervlakkige hoffelijkheid van een
oppervlakkig eensgezinde meerderheid.»
Nochtans is het volgens de fraktievoorzitter duidelijk dat de publieke
opinie, gekonfronteerd met de
werkelijke dreiging van de totale
ontreddering en van een nog grotere werkeloosheid, het matigingsbegrip en de soberheidsidee aanvaardt De bevolking wil nivelleren,
maar dat moet op een rechtvaardige wijze gespreid en verdeeld
worden Al te lang hebben velen

Gebrek aan komfort en te lage snelheid zijn er volgens de NMBS, de oorzaak van dat de vergroting van de
markt voor reizigersvervoer haar geen profijt heeft bijgebracht Als oplossingen vermeldt de minister aan senator O Van Ooteghem de aankoop van 500 nieuwe voertuigen en van 200 tweeledige elektrische motorstellen Ook de snelheid zal, waar mogelijk, opgevoerd worden

Springlevend unitarisme
De federale idee en de autonomie-gedachte zijn bij de meerderheidspartijen
totaal
zoek.
Voor zover er uiteraard ooit enige aanwezigheid daarvan te bespeuren viel.
Maar zelfs de halfbakken en halfslachtige staatshervorming, die
een paar weken geleden in
werking is getreden, wordt dag
na dag schaamteloos overtreden.
Reeds bij de onderhandelingen
over de samenstelling van de regering aarzelden de partijvoorzitters niet om de aanduiding van
de voorzitters van de deelparlementen (?) onder te brengen in
het «nationale kompromis». Op
de waardenschaal stonden deze
funkties trouwens het laagst genoteerd. Om maar aan te duiden
hoe meewarig aangekeken wordt
tegen de autonomie-gedachte.
Maar ook de deelregeringen ontsnappen niet aan een nationale
betutteling. Flagrant in tegenspraak met de wet zijn de ministers Desmarets, Busquin, Geens
en Calewaert tegelijk nationale

ministers en leden van de gemeenschaps-«eksekutieven».
Nochtans laat de wettekst, ditmaal zelfs voor een leek, aan duidelijkheid niets te wensen over:
'Niemand
kan tegelijk lid zijn
van een eksekutieve en lid van
de nationale
regering-»
Het zal wel niemand verbazen
dat ook hiervoor Martens een
spitsvondige juridische uitleg
kan verstrekken naast een begin- en een definitief stadium zou
er opk, tot eenieders verwondering, een tussenstadium bestaan.
Een uitleg die nergens op slaat
Er geldt slechts een verklaring,
een politieke: de goedgekeurde
staatshervorming, zelfs al omvat
die niet meer dan een beperkte
decentralizatie, gaat volgens de
partijvoorzitters te ver. Het beetje toegekende autonomie hebben zij beknot door aan bepaalde
nationale ministers de «voogdij»
te geven over de deelregeringen
Het federalisme heeft als slogan
de nodige diensten bewezen. Het
unitarisme is springlevend.

REL
TJE
D e heer Schiltz «. De Vlaamse
executieve
is te
vergelijken
met een bestendige
deputatie
of een schepenkollege
(Zich
r i c h t e n d t o t nnevr D e m e e s t e r De Meyer, zegt de
heer
Schiltz
«Wivina,
ik hoor
u
graag, maar niet wanneer
ik
spreek. .-X»
D e h e e r v o o r z i t t e r «Dat is nog
geen reden om mevr
Demeester bij haar voornaam
te noemen.» (glinnlachjes)
D e heer Schiltz 'Wij
kennen
elkaar goed We zijn uit dezelfde streek, zij van den buiten en
ik uit de stad.» (gelach)
(Kamer van Volksvertegenwoordigers, Beknopt Verslag, vergadering van 4 augustus
1980. biz 1278)

Lange tijd bleef het kamerlid stilstaan bij de alinea m de regeerverklanng over het beter vrijwaren van de vnjheden
Zijn besluit hieromtrent klonk hard
en bitter « deelnemen aan de
betoging van verleden week is
makkelijk, maar het doortrekken
van de principes die daar als
standaarden en altaren werden
rondgedragen naar het werkelijke beleidsdomein is heel wat
moediger en tevens moeilijker.»
Juist de overheid heeft de wrevel
in ons land tegen de gastarbeiders
bevorderd door het jarenlang laten rotten van dit probleem Ook
vandaag blijkt met dat de regenng
echt bouwt en werkt aan een o|>
lossing
Met kracht klaagde P Van Grembergen het «politiek racisnne» aan,
dat dit land als de pest overwoekert en de normale werking van de
openbare instellingen onmogelijk
maakt
De
schandelijke
en
schaamteloze benoemingspolitiek
wordt openlijk ten tonele gevoerd.
«In dit land krijgt men aanzien en
promotie als de kleur van de partijlidkaart de kleur van de hersenen wordt en als de taal van de
lidkaart de taal van de monden
w o r d t Ik zie geen verschil tussen
de apartheidspolitiek van de lijven en de lichamen en de apartheidspolitiek van de partijlidkaarten Steeds heb ik het ene
verworpen, konsekwent moet
eveneens het andere verworpen
worden.»

Parlementaire
sprokkels
• Heel wat Vlamingen stellen
vast dat sommige openbare diensten of pnvé firma's de taalwetgeving overtreden Maar met iedereen weet waar hij met de klacht
terecht kan, zodat de wetsovertreding voortduurt en met bestraft
wordt
De Senaatsfraktie van de Volksunie wil hieraan een einde stellen
Daarom heeft zij een postbus geopend waar iedereen met klachten terecht kan De bedoeling van
de fraktie is enkel en alleen ervoor
te zorgen dat deze op de juiste
plaats toekomen en dat de overtredingen met onbestraft blijven
Het adres luidt als volgt Taaiklachten, Postbus 73, 9000 Gent
• Volgens de minister van Verkeerswezen, in antwoord op een
vraag van senator O. Van Ooteghem, heeft Sabena in 1979 zowat
22 000 vliegtuigbiljetten tegen verminderde prijs aan haar personeel
uitgereikt
• Aan dezelfde senator deelde
de minister het aantal vermindenngskaarten «Grote gezinnenmede, die op 1 januan 1980 in omloop waren 776820 Nederlandstalige kaarten en 517 504 kaarten
in het Frans en het Duits
• In een parlementaire vraag
polst senator G. De Rouck de minister van Nationale Opvoeding

naar de konkretizenng van het
projekt voor de opvang van kansarme kinderen in het onderwijs
Tijdens het schooljaar 1978-1979
werden in het kleuteronderwijs 94
aanvullende kleuterleidsters en in
het lager onderwijs 60 aanvullende onderwijzers tewerk gesteld
Tijdens het schooljaar 1979-1980
resp 89 en 62, terwijl ook nu het
projekt van kracht blijft
• In 1979 werd geen enkel bijkrediet aan Landsverdediging toegekend om het hoofd te bieden
aan de snelle pnjsstijging van de
olieprodukten, aldus luidt het antwoord op een vraag van kamerlid
W. Kuijpers. In 1980 werd een krediet van 3 061,7 miljoen ingeschreven op de begroting tot dekking
van de aankopen van olieprodukten De aanvraag van een bijkrediet van 1 357,8 miljoen werd met
toegestaan
• De Bestendige Deputatie van
Limburg heeft aan de firma Mees
te Hasselt de toelating geweigerd
om verder een asfaltplant uit te baten Aan kamerlid J Gabriels verklaarde de minister van Tewerkstelling en Arbeid dat het beroep
hiertegen van de firma momenteel
onderzocht wordt door de bevoegde diensten van zijn departement
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Onze wereld

gekrediteerd toen hij in mei jl. te
Belgrado op Tito's uitvaart aanwezig was. Castro ontbrak op het appel. Daar te Belgrado ontmoette
de Koreaan meer staatshoofden
en partijleiders dan hij ooit bij mekaar had gezien. Hij Het dan ook
niet na erop te wijzen dat hij het altijd roerend eens was geweest
met de overleden Joegoslavische
leider en dat hij diens evaluatie van
de Moskouhorige Castro steevast
had gedeeld. Het jongste bewijs
van zijn «specificiteit» leverde Kim
begin sept. jl. ten overstaan van
een Japanse delegatie. Hij gaf In
ondubbelzinnige bewoordingen te
kennen dat de Amerikanen nu
maar prompt het wapenstilstandsverdrag van 1953 door een vredesverdrag moesten vervangen.
Kims einddoel is voorzeker het
vertrek van de Amerikaanse troepen uit Zuid-Korea. Als het de hereniging met Zuid-Korea kan dienen Is hij zelfs bereid om tegelijk
met de Sovjetunie en met China
een pakt van wederzijdse bijstand
af te sluiten...

Kim II Sung: tuk
opTito's erfgoed
(RSA) - In Noord-Korea maakt
een man zich op om doelbewust
maar geruisloos wijlen Tito's politiek erfgoed in de niet-gebonden wereld binnen te halen. Die
man heet Kim II Sung, is 69 en
heerst al vijfendertig jaar onbeperkt over het gebied ten noorden van de 38ste breedtegraad.
Kim droomt ervan de woordvoerder te worden van de 94 niet-gebonden staten die de wereld aan
te wijzen heeft. Tot vandaag
wordt die droom door de bezwarende omstandigheid doorkruist,
dat Fidel Castro zich voorlopig
die rol heeft aangemeten. Vorig
jaar nog fungeerde de Cubaanse
leider als gastheer tijdens de
vierde konferentie van niet-gebonden staten die te Havanna
doorgang had. Wie uiteindelijk
het pleit zal winnen valt alsnog

buiten menselijke berekening.
De topkonferentie van landen
van de Derde Wereld, nu al tegen
1982 gepland, zal ons hierover
grondig informeren.
Kim II Sung heette eerst Kim
Song Tsjoe. Hij is de laatste, nog
aktieve kampvechter uit de generatie van marxisten-leninisten die
in het Verre Oosten het licht op
groen hebben gezet voor het
kommunisme. Amper twintig jaar
oud begon hij aan de op- en uitbouw van een revolutionair leger
en bond hiermee de strijd aan tegen het Japans koloniaal bewind.
Hij verwierf legendarische roem
toen hij in 1936 met zijn partisanen
de Japanse troepen, die de
Noordkoreaanse stad Hesanti aan
de grens met Mandsjoerije bezet
hielden genadeloos in de pan hakte. De Japanners loofden toen

Opa maakt zich op
(RSA) De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn aan hun
«high noon» voorbij. Onder voorbehoud van wat de Iraniërs nog
achter de hand houden i.v.m. met
hun Amerikaanse gijzelaars —
een aangelegenheid die bij gunstige ontknoping de kansen van Reagan kompleet in de grond kan boren — twijfelt in het republikeinse
kamp niemand aan de overwinning. In het Zuiden en meer nog in
de Middle West vindt Reagan een
dankbaar gehoor als hij zegt dat
Amerika nog altijd het beste en
machtigste land ter wereld is.

Met Ronald Reagan staat een eerbiedwaardige heer van 69 jaar op
het podium in wie veel Amerikaanse kinderen graag hun Ideale opa
erkennen. Wat niet hoeft te betekenen dat de man aan de harde
werkelijkheid voorbijgaat: acht miljoen werklozen, de hoogste inflatie ooit in vredestijd geboekstaafd
en de hoogste belastingsvoet
sinds de burgeroorlog. Men zegt
dat zijn cijfers zelden betrouwbaar
zijn. Zijn verontruste advizeurs
moeten hem om de haverklap tot
meer bedachtzaamheid en nauwkeurigheid
aanmanen,
steeds
weer het publiek bezweren dat
het hun kandidaat niet buitensporig met vragen zou teisteren. Altijd
opnieuw moeten ze Ronald met
aandrang bidden niet steevast met
cijfers en statistieken te zwaaien.
Als Ron dan de cijfers en statistieken naast zich neerlegt en zijn toehoorders met forse bewogenheid
toeroept dat de luchtverontreiniging in de V S A bedwongen Is,
stijgt geloei op.
O m het verwijt van onbevoegdheid te ontkrachten gaat de republikeinse kandidaat dan uitweiden
over de good old days, toen hij
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nog goeverneur van Califomië
was. Ronald kan er niet zonder
ontroering en fierheid aan terugdenken. Zijn toehoorders gunnen
hem dit pretje wel en barsten los
in toejuichingen. Maar, in de industriecentra en de enorme agglomeraties van het Noorden vragen de
kiesgerechtigde Amerikanen zich
af waarom Reagan nu een betere
kandidaat zou zijn dan Jimmy Carter, ofschoon hiervoor naar verluidt vrij middelmatige kwalifikatles
kunnen volstaan.
Is Reagan de kampioen van Wet
en Orde, de laatste hoop van het
vrije Westen, de gevreesde man
van rechts die voorgoed orde op
zaken gaat stellen? Er zijn er genoeg die dat niet geloven. Termen
als rechts en links passen nu eenmaal met In het elektoraal patroon
van de VS. Die tegenstelling bestaat daar uiteraard wel, maar het
IS gissen naar hoe de partijen die,
In Amerika sterk vertekende tegenstelling, opvangen. De rechtse
Wallace was een autentieke demokraat!
Hoe dan ook voor de enen is Reagan een Amerikaanse versie van
Margareth Thatcher; met harde
hand het land opstuwen in de
vaart der volkeren! Voor anderen
kan hij een nieuwe Eisenhower
worden: in het spoor van Ike de
problemen aan de goede zorgen
van zijn deskundigen overlaten.
Het politiek profiel van de republikeinse kandidaat is vaag gebleven.
Achter die vaagheid rijst dan de
hamvraag: gaat hij de vrede dienen of de knjgstrom roeren? Men
hennnert zich hoe hij te keer ging
tegen de Sovjet-invasie in Afghanistan. Hij stelde toen voor Cuba
te blokkeren. Veel Amerikanen
vragen zich dan ook af hoe old
Ron destijds de Cubaanse rakettenkwestie zou opgelost hebben.
Met ingang van oktober is hij een
domper gaan zetten op alle sabelgekletter Barry Goldwater mocht
al in 1964 ervaren dat het niet
loont de prestige-toer op te gaan.
Advizeurs hebben Ronald, ietwat
laattijdig, geleerd dat het Amerikaanse
kiezersbestand
voor
52 t.h. uit kiezeressen bestaat.
Sindsdien is hij gaan inbinden.
Voortaan kan een behoorlijk toegerust leger volstaan en, don't forget the lady, in zijn administratie
zal er ook plaats zijn voor vrouwen.

200.000 yen uit voor wie hem
dood of levend aan hen kon overleveren.
Met het oog op zijn p)olitieke en militaire scholing trok Kim in 1941
naar Chakjorowski, het belangrijkste centrum van politieke en kulturele aktiviteit in het Aziatisch deel
van de Sovjetunie. Algauw werd
hij bij het Rode Leger ingelijfd en
marsjeerde in 1945 met de Russen Korea binnen. Met de steun
van zijn Russische vrienden vestigt hij in Noord-Korea een zgn.
volksdemokratie. Vanaf die dag
heet hij zichzelf Kim ll-Sung, de
naam van de legendarische hekd
van het Koreaanse volk. Van 1950
tot 1953 vecht hij tegen de Amerikanen en brengt voor de eerste
keer in de annalen van het korr>munisme een regerende familie

aan de top die meteen de sleutelposities van het land bezet. Je
reinste nepotisme!
Dat hij nu als protégé van de Russen lonkt naar de nalatenschap
van Tito heeft andere en jongere
redenen. Bij iedere gelegenheid
gaat hij de leiders van de niet-gebonden wereld opvrijen of probeert hij bij hen in 't gevlij te komen. Tijdens de bijeenkomst van
de V N in januari jl. veroordeelden
104 staten solidair de Sovjetinvasie in Afghanistan. Cuba echter
dat alleen maar met ekonomische
steun van de Sovjetunie overeind
kan blijven stemde met de Russen
tegen de meerderheid. Kim ll-Sung
stekie zich opportunistisch op en
koos voor het standpunt van de
Derde Wereld.
Hij werd met een tweede pluspunt

Dat Kim ll-Sung zich voortaan
meer op 's lands buitenlandse politiek gaat toespitsen kan blijken uit
de omstandigheid dat hij op 17 oktober 1980, n a v . het zesde nationaal kongres van zijn kommunlstische partij, zijn 39-jarige zoon Kim
Chong il tot sekretaris-generaal
van de partij liet benoemen, dit
met de overduidelijke bedoeling
meer tijd voor buitenlandse aangelegenheden vrij te maken.
In zijn propaganda voor binnenlands gebruik laat Kim zich graag
karakterizeren als «de grootste
Marxist-leninist van zijn tijd», als
«de zon die haar licht uitstraalt
over Azië, Afrika en Latljns-Amerika» — een soort narcissisme dat
aardig gelijkt op dit van de, in de
vergeetboek geraakte, Chinese
«roerganger», Mao Tse Toeng...
Waar Kim verschijnt
komen
Noordkoreaanse meisjes ten dans
aantippelen, aandoenlijk versierd
met pimpelpaarse knoopjes, biesjes en strikjes, maar hun ogen lachen met Het marxisme-leninisme
werd stevig In hen ingeheid, maar
gelukkig heeft het ze blijkbaar met
gemaakt.

Jimmy is er niet gerust in
(RSA3. — Het devies van Carter is
dat de Amenkaanse kiezers niet
hoeven wakker te liggen van problemen als werkloosheid, inflatie,
onderwijs e.a.m., maar dat hun bezorgdheid vooreerst moet uitgaan
naar de kontrole over kernwapens. Tot dusver heeft hij zich dan
ook voortreffelijk ingespannen om
de presidentsverkiezingen om te
buigen naar een referendum over
Salt II.
De legislatuur van Carter was een
adembenemende aaneenschakeling van vergissingen. De vraag
hierbij is of het wel allemaal zijn
bloedeigen schuld is geweest Inmiddels kan zijn rijtje blunders wel
meetellen in de annalen van «This,
our country»: in 1978 belooft
Jimmy belastingverlaging maar
vergeet zijn belofte na te komen,
terwijl evenmin iets terechtkomt
van de veriaging van de defensieuitgaven die hij hier bovenop had
beloofd. Eerst stelt hij zich resoluut op achter de sjah en laat hem
een jaar later weer vallen als een
steen. Eerst maakt hij schreeuwerig gewag van de neutronenbom
en later beslist hij het wapen niet
te gebruiken. Eerst gaat hij heftig
te keer tegen de Sovjetinvasie in
Afghanistan, later beweert hij dat
het allemaal zo erg niet is geweest
En zo kunnen we in lengte van kopij blijven doorgaan. Newsweek
meent dat al die blunders een ge-

volg kunnen zijn van verkeerde ramingen, hem door deskundigen
als onfeilbaar voorgelegd. Maar
hiertegenover staat vast dat hij al
die beslissingen met zijn handtekening heeft gehonoreerd en al te
lichtzinnig met beloften is omgesprongen.

Zeker Is wel dat Carter het Amerikaans aanzien in de wereld met
heeft versterkt Al te dikwijls stond
hij met zijn lofwaardige bedoelingen ook moederziel alleen. Men
herinnert zich wel zijn felle boycot
van de Olympische Spelen en hoe
die achteraf door nationale sport-

komitees werd afgezwakt. Ten
slotte had hij ook af te rekenen
met de menselijke onvolkomenheid van zijn medewerkers.. Men
kan zich echter wel afvragen of hij
bv. verantwoordelijk is voor de escapades van broer Billy die zich
door Libië en Kadaffl voor «goede
diensten» liet betalen. En kon hIj
wel voorzien dat de Amerikaanse •
«reddingsoperatie» in Iran met een
sisser zou aflopen?
De jongste vier jaar hebben
Jimmy tien jaar ouder gemaakt.
Het is een hard bestaan mens te
zijn en zich voortdurend te vergissen, zo heeft Taxandria ooit geschreven. 4 november nadert en
Jimmy is er niet gerust op Hij
weet beter dan wie ook dat de
Amenkaanse president met door
een meerderheid van kiezers
maar door een meerderheid van
kiesmannen verkozen wordt.. Op
posters figureert hij ietwat schutterig naast ex-wereldkampioen
Mohammed All, die hem grootmoedig in bescherming neemt terwijl we Reagan samen zien met
dominee Abernathy, de vrome opvolger van Martin Luther King.
Maar hieruit valt mets te konkluderen. Het hele vertoon heeft veel
weg van een fancy-fair maar daarom zijn de gevolgen niet minder
belangrijk voor de toekomst van
de wereldbol en zijn bewoners.
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Kommentaar

PERSpektief
Ladies First! Dat moeten Martens, Tindemans, Van Miert èn
Co gedacht hebben toen ze
moesten uitpuzzelen wie er
moest.„ gedegradeerd worden.
Het Jaar van de Vrouw is immers
al lang gedaan en de Eeuw van
de Man duurt onverminderd
voort.
Het is beschamend dat dit Koninkrijk in 1980 geen enkele
vrouwelijke minister heeft. Maar
even beschamend is het dat de
vier dames in het kabinet, die het
tot staatssekretaris geschopt
hebben, het zo ver hebben laten
komen. De publieke opinie begrijpt niet dat Rika De Backer het
aanvaard heeft om zo publiekelijk geblameerd te worden. Van
Vlaamse eerste minister tot
staatssekretaris_
Iedereen zou feestelijk bedankt
hebben voor zo'n degradatie,
maar politici zijn toch zo verkikkerd op macht dat ze blijkbaar
geen eergevoel of zelfrespekt
meer hebben. Daarenboven maken de vier overblijvende dames
zich schuldig als alibi voor dit
kabinet van mannen, dat binnenkort de vrouwen van de stempeliijsten zal gooien.
de mening van
DATPaulis althans
Goossens In De Morgen.
'Het is precies deze grote bereidheid tot kapitulatie van de eigen
politieke boegbeelden, die de hele
vrouwenbeweging
vleugellam
dreigt te maken. Daarnaast lijkt het
de dames-aan-de-top toch wel aan
de noodzakelijke
betrokkenheid
met de dramatische
problemen
van de basis te ontbreken. Zelden
was de aanwezigheid
van de
vrouw in het topbeleid van het
land noodzakelijker dan vandaag.
Immers de volgende
maanden
dreigen diverse
vrouw-onvriendelijke maatregelen te worden genomen. Vooral irizake de werkloosheid. De besparingsoperatie die in
deze sektor voor
noodzakelijk
wordt gehouden, zou wel eens de
erg onfatsoenlijke jacht op de
vrouwelijke werklozen en een bedenkelijke feministische
retro-beweging kunnen inluiden.»
Maar Martens IV vi/ordt ook niet
op gejuich onthaald in het blad van
het ACV, Het Volk. Nochtans is
het A C V de belangrijkste steunpilaar waarop Martens zijn koalitie
heeft gebouwd, tot grote woede
overigens van Tindemans en zijn
clan.
Volk twijfelt Leo MarijnisINsenHeteraan
of Martens IV wel
echt zal kunnen regeren.
*Het valt ook te betwijfelen of die
enkele nieuwe gezichten en het
wisselen van een aantal portefeuilles de regering een ander imago
kunnen geven. De bekende "koppen» zijn gebleven; evenals trouwens de problemen. En tot dit laatste behoort ongetwijfeld het nog
sterk aanwezige wantrouwen onder de partners, als gevolg van
een vreemde soort haat-liefdeverhouding tussen
kristen-demokraten en socialisten, gegroeid in een
sterk verzuild verledeh en in feite
ook typisch Belgisch.
'Premier Martens zal dus wel verplicht worden aan het imago van
zijn ploeg zelf iets te doen. Hij zal
bij voorbeeld niet voorbij kunnen
aan de noodzaak om enkele ernstige korrekties aan te brengen
aan het politieke bedrijf zoals het
vandaag reilt en zeilt»
Martens moet dus volgens kristelijke vakbondraadgevers korrekties aanbrengen. Nou, er Is méér
nodig dan dat om van deze regering een samenhangende ploeg te
maken die kan standhouden tegen

de opkomende syndikale stormen.
ET zespartijenkabinet met de
liberalen erbij was evenzeer
verdeeld, maar dat vergeten onze
liberale vrienden van Het Laatste
Nieuws nu natuurlijk maar wat
graag. Toch legt Plet Van Brabant
de vinger op de wonde, als hij stelt
dat de nieuwe ploeg In feite geen
vernieuwing brengt.
"Van de grootse
vernieuwingen,
die op het Kongres van de CVP
waren aangekondigd, is niets terecht gekomen. De regering Martens IV telt drie nieuwe leden. De
anderen zijn zittenblijvers of vinden, na het intermezzo met de liberalen, hun portefeuille terug.
De eerste minister en zijn herboren «junta» van
partijvoorzitters
hebben een zielig schouwspel ten
beste gegeven, dat weinig goed
voorspelt voor de toekomst De
twist rondom de onderhandelingstafel zal van vandaag af voortgezet worden op de ministerraad, in
afwachting dat de dringende problemen, die naar allerlei verspreide
raden, kommissies en werkgroepen werden verzonden, uit de
koelkast komen. Dan moet die bewindsploeg de knoop doorhakken.
Rondom Martens IVzit echter niet
een ploeg, maar een legertje wantrouwige pappenheimers, die er
enkel op uit zijn de anderen te verhinderen opbouwend werk te leveren.»

H

Maar dé beste kommentaar op de
samenstelling van Martens IV
komt van een man, dié eerlijk voor
zijn mening uitkomt, recht voor de
raap is en niet bang Is om de waarheid te vertellen, ook als die kwetsend Is voor zijn eigen politieke
vrienden.
A, het Is Hugo Camps in het

Belang van Limburg. Lees
J
maar eens hoe hij de mantel uitveegt van «onze Vlaamse premier
Gaston Geens».
"Zomaar eventjes 25 ministers en
7 staatssekretarissen om een lapje België te besturen... het lijkt hier
de Verenigde Staten wel. Maar ja,
wie bang en arm van zinnen is,
vlucht altijd graag weg in veel volk.
De leugen van de
numerieke
sterkte, zo zou je het kunnen noemen.
'Het moeten troebele dagen en
nachten geweest zijn waarin uitzicht en aanschijn van deze regering hun beslag kregen. Zeker niet
vrij van bokkesprongen en schijngevechten, want hier en daar ligt
toch een softenon-zweem
over
het kabinet
'Het is een wat vreemde omwisseling. Rika De Backer had zich als
het ware ingegraven in het Vlaamse gewest- en kultuurbeleid. Ze
had iets van een eigen stempeltje
gedrukt:
moederlijk-verdraagzaam en toch niet bang om haar
Franstalige
tegenhanger
soms
principieel te counteren.
Geens
heeft nooit iets van een communautaire bewogenheid over zich
gehad. Hij is wat dat betreft eerder
het type van de a-sexuele technokraat noest en vierkant niet bepaald gezegend met een kunstzinnige oogopslag.'
Zo. Dat heeft Gaston Geens dus
meteen op zak. Een a-sexuele
technokraat die niet bepaald gezegend is met een kunstzinnige oogopslag. Dat Is dus het boegbeeld
van de «Vlaamse deelregering».
Maar belangrijker en gevaarlijker
Is dat Geens een unitarist In merg
en been Is, die radikaal gekant is
tegen elke vorm van federalizering. Zelfs de mIni-gewestvorming
gaat volgens Geens al veel te ver.
En die man moet het lieleid van
het «autonome Vlaanderen» gaan
bepalen.
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De zwendel
in probleemafval
moet ophouden!
In het Westvlaamse Langemark is er reeds geruime tijd beroering
over het heropenen van de Ideiputten voor het storten van industrieel
afval. Los van het feit dat de provinciale overheid de gemeentelijke
autonomie een lelijke deuk heeft gegeven is deze milieugevaarlijke
beslissing een ongezonde zaak. De beroering valt samen met een VUmotie in de provincieraad van West-Vlaanderen over het transport
van kernafval en een dossier «Wordt Langemark een tweede Lekkerkerk?» dat de Bond Beter Leefmilieu heeft samengesteld. Minister
Galle deelde ondertussen mee dat hij — nu afvalverwerking onder
zijn bevoegdheid valt — de zaak zal onderzoeken en vlug een beslissing zal nemen. Vooraleer het zo ver is worden de kleiputten van Langemark verder volgestouwd met gevaarlijk afvaL

Groene tip
In fjarken, langs straten en pleinen
Is kastanjes rapen nu de boodschap. De tamme kastanje wordt
zo geknabbeld of gepoft, de paardekastanje niet, deze wordt gebruikt als geneesmiddel.
Maar de indrukwekkende parkwachter met zijn hoge ronde kruin
en
grijsbruine
afschllferende
schors heeft nog meer gezonds te
bieden. Men verzamelt van de
paardekastanjelaar, de bloemen,
de zaden, de vruchten en... de
schors. De bloemen worden In
mel-juni geplukt en bij 35° C gedroogd, de zaden bij zo 'n 60°. De
bekomen drogerij-dient men goed
tegen vocht en licht te beschermen en liefst In een goed sluitende
bokaal of doos. Kastanjes zijn
slechts bruikbaar wanneer ze njp
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en vanzelf van de tak vallen.
De drogerij kan men zowel inwendig als uitwendig gebruiken en dit
bIj aambeien, spataderen en andere stoornissen van het bloedvatenstelsel Een gealkolizeerd aftreksel van paardekastanjebloemen leent zich uitzonderlijk voor
het uitwendig bestrijden van reuma en Jicht.
Een afkooksel van de schors heeft
zijn diensten bewezen bij het wegwerken van koorts. Een tee van de
zaden is uitzonderlijk goed om het
cholesterolpeil In het bloed te
doen dalen en wordt tevens aangewend tegen suikerziekte en
aderverkalking, aandoeningen van
de lever kunnen door het gebruik
van zo 'n extrakt eveneens afdoend bestreden worden.

Afvalproblemen blijven schrijnend
aktueel. O p het gebied van de verwerking en de vernietiging van
probleemafval blijft de overheid in
gebreke. Daardoor verzwakt haar
greep op de afvalmarkt, wat aanleiding geeft tot gevaarlijke toestanden. Een aantal bedrijven
zoekt een uitweg vla tussenpersonen, die zich hebben gespeclallzeerd in het afnemen
van
, probleemafval, met de belofte het
te vernietigen. In de praktijk slagen
deze tussenpersonen erin om,
voor hun In der haast opgerichte
gelegenheidsondernemingen, de
vereiste vergunningen te bekomen m.b.t het stapelen van zgn.
«onschadelijke» produkten. Na
verloop van tijd is de beschikbare
oppervlakte volzet en volgt het
faillissement waardoor de plaatselijke overheid met het probleem
zit, de gemeenschap mag dan
opdraaien, zowel voor de hinder
als voor de kosten. Dit al te doorzichtige scenario deed zich de
jongste jaren bij herhaling voor.

Leefmilieu

te grenskontrole en een beter toezicht op de stortplaatsen de enige
middelen zijn om de toestand In de
hand te houden.
Konkrete eisen
O p lange termijn heeft de BBL
echter wel een aantal eisen om
aan de zwendel in probleemafval
een einde te stellen. De nieuwe regering Martens IV kreeg deze
meteen voorgeschoteld. De Bond
Beter Leefmilieu-Vlaanderen eist:
• maatregelen tegen de internationale zwendel In probleemafval;
• een nieuwe afvalwet, die de
verantwoordelijkheid van de afvalproducent vastlegt;
• doeltreffende verwerkingsinstallaties voor probleemafval;

• een verscherpte grenskontrole op de invoer van probleemafval;
• een beter toezicht op de bestaande, erkende stortplaatsen;
• het onverbiddelijk sluiten van
alle illegale stortplaatsen en van
alle verdachte stapelplaatsen voor
probleemafval.
(Wat betreft de motie van VU-provlncieraadslid Jef Fryns verwijzen
wij de lezer naar «Wij» in de V U West-Vlaanderen.*)
De
leefmilleugroeperlngen
In
West-Vlaanderen hebben een blezonder grote opdracht, hun aanwezigheid op de perskonferentie
van de Bond Beter Leefmilieu bewijst dat ze «Langemark» en andere «brandpunten» met grote aandacht volgen...

Zowel In ons land als In onze buurlanden. Van het afvalschandaal te
Zwijndrecht In Nederland (1973)
loopt één rode draad, via de betrokken «Exploitatie Maatschappij» naar de huidige toestand langs
de Metropooistraat 1 C vlakbij het
Albertkanaal te Schoten.
Een tweede metode bestaat erin
om probleemafval, via tussenpersonen, rechtstreeks van de producent naar afgelegen of slecht ge-

kontroleerde stortplaatsen te vervoeren. Het onderscheid tussen
legale en Illegale stortplaatsen
heeft daarbij in de praktijk weinig
belang. Doorslaggevend Is de
plaatselijke situatie die voor de betrokken tussenpersonen des te
gunstiger wordt, naarmate de te
verwachten weerstand kan worden afgezwakt. Het touwtrekken
rond de stortplaats te Langemark
Is daarvan een voorbeeld .
De Bond Beter Leefmilieu vreest
dat de toevoer van probleemafval
In Vlaanderen nog zal toenemen
nu de nieuwe Nederlandse afvalstoffenwet de producent verantwoordelijk stelt voor zijn produkt.
De BBL vreest dat een niet te kontroleren afvalstroom naar België
mag verwacht worden. De Bond
staaft zijn vrees door te stellen dat
de afwezigheid bij ons van een
nieuwe afvalwet en het gebrek
aan degelijke verwerkingsinstallaties voor probleemafval het ergste
doen vrezen. Op korte termijn ziet
de Bond dat alleen een verscherp-

De internationale anti-atoommanifestatie van Mol is uitgegroeid tot
een groots gebeuren. Meer dan tienduizend betogers stapten op achter zeer ernstige slogans (in onze vorige uitgaven ruim besproken)
maar ook achter dreigende v/oorden en speelse woordspelingen.
Het best vonden wij de windmolen uit het Westvlaams Heuvelland
'Vechten wij tegen windmolens? Nee hoor: vóór:
Een der belangrijkste verantwoordelijken van de manifestatie, Guido
Steenkiste, verklaarde achteraf dat dit misschien wel de laatste massale betoging tegen kernenergie was. Men wil naar snelle akties daar
waar nodig, direkt optreden als zich b.v. weer transporten van kernafval voordoen, enz.
Al bleef de betoging vrij kalm, toch liep de roep naar hardere akties
door de rijen. Een bepaald ogenblik dreigde het zelfs op een zwaar
treffen tussen de rijkswacht en enkele honderden manifestanten uit te
lopen. Maar ook dat bleef binnen de perken van wat betogers «een
heet ogenblik» noemen.
De organizatoren klaagden over de geringe politieke belangstelling.
Van VU-zijde hadden ze anders weinig klagen. Naast tal van VU- en
VUJO-afdelingen nam VU-ondervoorzitter Jaak Gabriels te Mol het
woord en onderschreef samen met de kamerleden Kuijpers, Desayere
en De Beul namens de VU het «Mol manifest».
(foto's studio Dann)
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GRATIS
VOOR JOU
Er zijn tal van redenen waarom de ASLK
je die plaat kado wil doen. Kies maar uit:
• Omdat je een rekening nodig hebt
waarop je loon zal betaald worden en je
beslist die rekening bij de ASLK te
openen.
• Omdat je vindt dat je geregeld iets opzij
moet leggen voor de aanschaf van een
Hi-Fi, een auto of een brommer. En je
dus bij de ASLK een spaarabonnement
neemt.
• Omdat je zeker wilt zijn dat je vlot en
goedkoop krediet zult kunnen krijgen
voor een eigen woning en je daarom
besluit een Woonspaarovereenkomst
aan te gaan met de ASLK.

ZOCKCRCje
GEVRAAGD
D Wordt gevraagd: dynamisch uitbater van weibeklant en goedgelegen
café in het centrum van
Liedel(erl(e (Voiltsunieiol(aal), iiefst als zelfstandig gerant
Inlichtingen: tel. 05366.57.10 (na 19 uur)
Kandidaturen: Vlaamse
Kring Pajottenland VZW,
Opperstraat 7, 1770 Liedekerke.
o Gegradueerde in de industriële scheikunde (A 1) 1976, uit
de Brusselse agglomeratie, zoekt
een passende betrekking.
Zich wenden tot Vic Anciaux atgemeen
sekretariaat
tel.
219.4930.

O 17-jarig ongehuwd meisje
met dipbma bureauwerken en
kennis van stenografie, zoekt
een gepaste betrekking op de as
Brussel-Aalst of industriepark
van Temat
D Licenciate in de p8ychok)gie,
tewerkgesteki in BTK-projekt,
zoekt een vaste betrekking.
Inlichtingen omtrent al deze zoekertjes zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers,
Ninoofsesteenweg 11, Schepdaal. tel. 02-569.16.04.
D Tweetalige apotekersassistente zoekt werk bij een apoteker in het Brusselse.
Zich wenden tot J. De Berlangeer, tel. 479.41.76.
— 46-jarige man (op RVA)
wenst absoluut te werken. Is tevreden met alle soort werk, zelfs
pk>egenwerk. Liefst op de as
Brussel-Ninove. Voor inlichtingen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, tel.
02-569.16.04.

O Regente Frans-Geschiedenis
met diploma uit rijksonderwijs
zoekt een passende betrekking.
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvertegenwoordiger dr. J.
Valkeniers,
Schepdaal,
tel.
02/569.16.04.

D TE HUUR: modem appartement met 2 slaapkamers, individuele verwarming, gas, tegen station St-Agatha-Berchem te Zellik Inl. tel. 02/569.07.90

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

D (bevraagd: Vlaams echtpaövoor uitbating in mede-beheer
van een café-restaurant in het
Antwerpse centrum.
Gegadigden schrijven voor eerste kontaktname aan Posttxjs 7,
9000 Gient 12. (Adv. 219)

Groot-Gent
— Jonge technische ingenieur,
tropische landbouw, ook ervaring pluimveeteelt zoekt passende betrekking.
— 16-jarige jonge man, diploma
A4 metaalbewerker, zoekt passende betrekking.
Voor inlichtingen: P. Van Ooteghem, Oud-Strijdersstraat 29 te
9219 Gentbrugge (tel. 091/
30.72.87).

NIJLEN • Moderne villa:
dubbele woonk., Inger. keuken, 3 slaapk, ligbadk. +
stortbad, 2 W C , dubbele
gar, cv., 2 gewone kelders,
tuin rondom, 25 km van
Antw., 6 km van E3 en E39.
Bez. na afspraak tel 0 3 1 /
81.87.86. Rigo De
Nolf,
Schransstr. 4, Nijicn.

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

Informatie
over Vlaamse
vrouwenbewegingen
gezocht
Allen die infomiatie kunnen
verstrekken over vrouwenbewegingen die werkten in Vlaams-nationale sfeer gedurende de periode 1914-1950, gelieven zo vlug
mogelijk kontakt op te nemen
met: Federatie Vlaamse Vrouwengroepen, Bennesteeg 2 te
9000 Gent tel 091-233833.
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Pecq-Armentières? Nooit!
De betoging van vorige zaterdag, van Reickem naar
Wervilc, waaraan massaal
werd deelgenomen en waarbij de VU-parlementsleden
Michel Capoen, Raf Declercq en VU-ondervoorzitter Jef Maton op de eerste
rijen tegen liet brutaal rijkswachtgeweld
opstapten
heeft voor zover het nog nodig was nu wel bijzonder
duidelijk gemaakt dat de fameuze spookweg «Pecq-Armentiéres»
er
doorheen
Wervik en Menen nooit z a L
Komen.
Volharden
CVP-minister
Chabert (Openbare Werken) en CVP-minister Gaston Geens (zogenaamd premier van de zogeheten
Vlaamse deelregering) desondanks in hun boosheid,
dan zal er bij de aanleg van
die autoweg die op sociaal,
ekonomisch, verkeersplanologisch en milieuvlak een
onding is onvermijdelijk
nogal wat gedaver en politioneel geweld dienen te pas
te komen.
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Ten tijde van de regering
Martens III hebben de CVPminister Rika De Backer en
de
CVP-staatssekretaris
Akkermans, daartoe duidelijk aangemaand door CVPvoorzitter Tindemans, op
een perskonferentie hardnekkig volgehouden dat de
aanleg van deze rijksweg
746 geen kompensatie is
voor het Vlaams schooltje in
Komen, en vooral hebben ze
met ministerieel gezag verkondigt dat deze autoweg
zowel voor de Vlaamse als
vor de Waalse regio van
ekonomisch belang is.
In de komende maanden zal
blijken of de Vlaamse deelregering van oordeel blijft
dat de verbinding van Komen met Wallonië, zoals die
door frankofone kringen
werd geëist (onmiddellijk na
de overheveling van Komen
naar Henegouwen in '63) tegen de wil in van de Vlaamse gemeentebesturen aldaar tóch miljardenverkwistend dient gerealizeerd te
worden-

W e geven hierbij een beknopt
overzicht van enkele politieke
knelmomenten in de totstandkoming van de taalpoiltieke Waalse
prestigeweg, waaruit zeer duidelijk de CVP-goedwilllgheid ten aanzien van de Waalse betonasplraties blijkt.
Vernietigend Is daarenboven de
korte beschouwing van een verkeersekonomlst van het VEV, die
nauwgezet uit de doeken doet dat
de omstreden autoweg Pecq-Armentlères je reinste verkwisting Is.
VU-senator Michel Capoen had
wat eerder reeds gewezen op een
groteske paradox die al te weinig
persecho's heeft gekregen.
Michel Capoen: «De overixxiigheid van deze weg werd vanuit
een onverdachte
hoek aangetoond, namelijk door het ministerie
van Openbare Werken zelf dat in
'72 een ongunstig advies uitbracht
op de vraag om verkeerslichten te
plaatsen te Wervik aan het kruispunt "Florida' op de rijksweg 304.
De reden luidde: er is op die plaats
niet voldoende verkeer om dergelijke kosten te
verantwoorden.
Welnu, uitgerekend op die plaats
moet alle verkeer van Komen naar
Menen, naar Kortrijk en Wallonië
voorbij.

Voor dit geringe verkeer, waarvoor dus geen
verkeerslichten
noodzakelijk geacht werden, wil

men thans een miljardenkostende
autoweg aanleggen op Vlaamse
grond."
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Armentières?
Nu verkeersminister Chabert bij
een werkbezoek in West-Vlaanderen vorige dinsdag, beloofde de
aanleg van de A19 (Kortrijk-leper),
en de A-17 (Kortrijk-Doornik) te
bespoedigen is er, voor wie de
wegenkaart nauwgezet bekijkt,
geen enkele reden om in dit drukbeploegd landbouwgebied nog
een bijkomend betonlint aan te
leggen.
Overigens is het zo dat de autoweg Pecq-Armentières (of het nu
een heuse snelweg wordt of
«voorlopig» een expressweg met
vier rijvakken) vanwege de autoriteiten in Frankrijk niet de minste
aandacht krijgt voor mogelijke
aansluiting op het autowegennet
aldaar.
Het reeds verspillend verwezenlijkte R746-trajekt van Komen tot
net niet in Armentières eindigt
vandaag ergens in de velden van
het Westvlaamse RoegsteertI
Van ministeriële zijde wordt nog
geschermd met het argument dat
de tegenstanders van de Waalse

Dixit
Bertouille
Een van de voornaamste promotoren van deze taal- en spookweg, nl. de heer Bertouille, gewezen gemeentesekretaris van Komen, gewezen ministrabel en
PRLW-senator heeft ooit gezegd:
'Je ferai de Comines une ville et
de Wervik un patelin.'
Vrij vertaald wil dat zeggen: -Ik
zal van Komen een stad maken
en van Wervik een verloren
dorp:

Dixit
Rilia De
Backer...
Minister De Backer (CVP) zegde
aan de werkers van het 'jaar van
het dorp»: -Velen zijn zich gaan
reallzeren dat rust, groen, vooruitgang en welzijn best samengaan, maar de mensen zelf moeten beslissen hoe hun dorp er in
de toekomst gaat uitzien.»

spookweg niet weten tegen welk
autowegtr?»je.xt zij precies betogen; aangezien het trajekt tussen
Komen, Wervik en Menen reeds
vijf keer werd gewijzigd.
Vanuit Brusselse ministeries wil
men de boeren van Wervik en
Menen hun landbouwstreek leren
kennen...
De bal kan best eens teruggespeeld worden: hebben de betrokken CVP-excellenties vooraleer zij
de Waalse spookweg ter harte namen wel kennis genomen van verkeerstellingen in dit gebied?
Verkeersekonomisten kennen het
antwoord. Ook wordt nog hardnekkig volgehouden dat met de
R746 de industrieterreinen van
Wervik en Menen behoorlijk kunnen ontsloten worden. Alweer
wordt geen rekening gehouden
met de twee Vlaamse autowegen
A19 en A17 die met een behoorlijke toegangsweg op vijf minuten
tijds zullen bereikt worden...

Hoedanook^
Men hoeft vandaag geen foefjes
terzake meer op te dissen. Het allereerste trajekt van de Waalse
prestigeweg
Pecq-Armentières

werd
getekend dwars
door
Vlaamse landbouwgebieden, zonder op- en afritten in Vlaamse gemeenten; kwestie van vanuit Komen in een oogwenk en zonder
die verdomde Vlaamse bodem te
betreden in Henegouwen te belanden. Bezuiden dit betonnen lint
zou dan de verfransing onstuitbaar verwezenlijkt worden zodat
ook Menen en Wervik na verloop
van jaren en bij een zoveelste nationale kommunautaire koehandel
als rijpe vruchten in de Henegouwse muil zouden vallen.
Verkeersplanologisch
grotesk
was hierbij ook het feit dat deze
R746 over een paar kilometer pal
naast de A19 zou lopen zonder
ook maar één aansiuitingspunt;
dus twee keer vier autowegstroken door de akkers van Geluwe,
Menen en Wevelgem...!
Omdat vanuit verschillende hoeken protesten opdoken is men
dan gaan schipperen met niet minder dan 5 trajekt-wijzigingen.
«Men» dat waren en zijn: de CVPmlnisters De Saeger, Lavens,
Chabert, De Backer en nu ook
Geens-
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Politieke lijdensweg
• Volgens Ingenieur-architekt A.
Vanbelle, ambtenaar van «Het Leiedal»
Kortnjk dateren de eerste plannen
van de expressweg van de jaren 1950.
• In 1965 wordt de noodzaak van
deze weg algemeen erkend door de
regering onder leiding van eerste minister Harmei (CVP).
• In de gemeenteraad van Wervik
wordt op 9.10.1967 een motie goedgekeurd i.v.m. het gewestplan en de snelweg Pecq-Armentières.
• Akkoord tussen het ministerie van
openbare werken (CVP-minIster De
Saegher) en eerste minister G. Eyskens (CVP) en betrokken partijen
over het «definitief tracé van de snelweg.
• In 1976 goedkeuring door de rege-

Er werd met trajekten van de
Waalse spookweg gegoocheld; alles werd op alles gezet om dit
Waals betonnen lint hoe dan ook
op Vlaams grondgebied, en vandaag zelfs tegen de wil van de betrokken Vlaamse gemeentebesturen in, met bulldozer- en desnoods
politioneel geweld in te kerven.
De nutteloze expressweg PecqArmentières kost nu al aan het
land meer dan 1 miljard frank. Bij
voltooiing van dit onding moeten
daar nog een paar miljard frank bijgeteld worden. Dit alles in het kader van de door de regering-Martens IV gepreekte drastische versoberingen.

ring (Tindemans (CVP) eerste minister
en de landbouwminister Lavens (CVP)
van het ontwerpplan 76-'80 waarin
o.m. de weg Pecq-Armentières voorkomt
• Volksunie-deelname aan de regering. Alle besprekingen rond het tracé
Pecq-Armentières worden geblokkeerd. Periode 77-78.
• Op 9.1178 wordt l.v.m. Pecq-Armentières een afvaardiging van het
schepenkollege van Wervik en parlementairen uit het gewest ontvangen
op het kabinet van openbare werken.
• De gemeenteraad van Wervik besluit zijn vroeger advies voor een direkte aansluiting op de A 19 te noorden van Wervik te behouden en

Fotoreportage studio Dann

vraagt voor zover voorgesteld tracé
behouden blijft, lichte korrekties met
afbuiging naar het noorden aan te
brengen tussen de Geluwseweg en de
Klijtbosstraat en ondergrondse kruisingen te verwezenlijken, respektievelijk met de Kruisekestraat en de Geluwseweg en minstens een ervan te
voorzien van een op- en afrit
• Op 6.5.79 trokken vertegenwoordigers van het schepenkollege van Wervik en Menen samen met de streekparlementairen naar Brussel voor een
onderhoud betreffende de snelweg op
het ministene van openbare werken.
• Deskundigen komen ter plaatse de
situatie onderzoeken. (Binding juni 79).
• Verschillende aangeschreven ministers antwoordden In min of meer
p>08ltleve zin, o.m. Chabert Lavens,
Van Elslande, De Backer, Claes. (binding juni 79).
• Brief van de minister van Openbare Werken, dd. 5.10.79. aan VU-senator M. Capoen:
«Mijnheer de Senator,
Ingevolge uw aanvraag heb ik de eer u
In bijlage het plan te laten geworden
waarop het tracé van de rijksweg 746,
Dottignies-Armentières, aangeduid is,
zoals het werd goedgekeurd door de
executieve van de Nederlandse (Semeenschap en Vlaams Gewest in haar
vergadenng van 25.07.1979, op mijn
voorstel en na kontakt met de verschillende instanties».
Dus goedgekeurd door mevrouw R.
De Backer (CVP), mevrouw Steyaert
(CVP), de heren Cksen en Akkermans
(CVP), de heren M. Galle en Ramaeckers (SP).
Minister Lavens (landbouw) behoort
niet tot de executieve, maar heeft Vetorecht waarvan hij geen gebruik
maakte.
• Het Koninklijk Besluit op dit plan
dateert van 14.08.1979.

Verkeersekonomisch bekeken
De studledenet van het Vlaams Ekonomisch Verbond die reeds
heel wat behoorlijke verkeers-skonomische studies publiceerde
nam zopas in het ledenblad «Snelberichten» de Waalse spookweg
onder de loep, en zag- een hoop miljardenverspillingen.
Bedoeling van genoemde autoweg zou zijn de streek van Komen te verbinden met de provincie waartoe het Itehoort, nl. Henegouwen. Uiteraard denken wij
op onze dagen niet zozeer aan
een spoorweg dan wel aan een
vlotte wegverbinding tussen t)eide gebieden. Volkomen logisch
ook zou men zeggen wanneer
men nalaat enkele fundamentele
grootheden te hanteren. Sommigen noemen dat de verkeeradeterminanten.

me van 4.000 voertuigen per dag
wordt overschreden (een weg
met 2 rijvakken kan tot 8.000
voertuigen per dag verwerken).
Wel is de doortocht van Menen
een karwei, doch die doortocht is
noodzakelijk voor andere vertendingen. Menen dient inderdaad
ontlast te worden van het verkeer.
Verkeerstechnisch en verkeersekonomisch bekeken is de weg
Pecq-Armentières dus niet nodig.

Verkeerstechnisch
noch
verkeers-ekonomisch
nodig
De streek Komen telt op dit
ogenblik ongeveer 35.000 inwoners. De daarmee overeenstemmende verkeersbevolking, dwz.
zij die zich zouden kunnen verplaatsen, kan geraamd worden
op ongeveer 40 procent van dit
totaal. Dit zijn dus 14.000 inwoners die zich dagelijks zouden
kunnen verplaatsen. Een tielangrijk deel daarvan werkt in eigen
streek, een ander deel werkt in
Frankrijk. Ook West-Vlaanderen
werkt attraktief en stelt heel wat
inwoners van het Komense tewerk. Er blijven slechts een paar
die zich naar Henegouwen moeten t>egeven om te werken.
Thans beschikken zij over een
weg die doorheen Wervik, Menen, Lauwe, Rekem naar Moeskroen voert Dit is een tweebaansweg die ruimschoots voldoet aan de huidige en toekomstige vraag, aangezien nergens
op deze weg een verkeersvolu-

Ook ekonomisch
zinloos
Uit het onderzoek van de kernhiërarchie weten wij dat Kortrijk
een centrum van eerste niveau is
(funktioneert dus zoals Antwerpen, GentJ evenals trouwens
Rijsel leper en Menen (zie kaartje) funktioneren op een lager niveau doch zijn nog altijd bij
machte om meer diensten aan te
bieden dan Komen zelf. Op een
natuurlijke manier is het Komense dus aangewezen op de genoemde steden, waarbij men nog
het voordeel heeft ook naar Rijsel te kunnen uitwijken indien
men at)soluut geen Nederlands
wenst te gebruiken...
Dus vanuit de natuurlijke attraktiekrachten gezien is er geen enkele band die het Komense verbindt met Henegouwen, tenzij de
sentimentele.
De ekonomische eisen ontbreken dus volkomen voor de rechtvaardiging van de verbinding tussen Komen en Henegouwen.
Wie nalaat de kaart te bestude-

ren kan misschien zelfs dan nog
tot liet liesluit komen dat hei
goed is de twee gebieden met
mekaar te verbinden, daarmee
worden de overheidsinvestenngen de hoogte ingedreven en dat
willen de ekonomische knngen
toch wel
Maar ook deze bewering houdt
geen steek Er werd immers
reeds gesteld dat de vraag naar
verplaatsingen per definitie niet
omvangrijk is, zelfs niet groot genoeg om een weg met één rijstr<x>k te rechtvaardigen.. Dus
zou een investering in een nieuwe vert)inding zuivere ekonomische verspilling zijn, vermits de
eventuele nieuwe weg geen enkele blijvende vestigingsplaatsvert)etering inhoudt De ekonomische krachten van Henegouwen zijn immers ook niet van
aard om voor een grote attraktiekracht langs de andere zijde te
zorgen.
dubbel gebruik
Op bijgaande figuur is afget)eeld
op welke wijze de ruimtelijke gegevens zich manifesteren. In stippelijn is de geplande nieuwe ver-

binding aangeduid Wanneer wij
even verder l<ijl<en t>emerken wij
evenwel dat men in het nivere
West-Vlaanderen ook autowegen aanlegt en dat sommige van
deze autowegen met een tekort
aan investeringen af te rekenen
hetytien. Wie nu de twee wil verenigen krijgt goede kansen in het
Komense.
Een buk op de kaart leert duidelijk
dat er dul^xl getyruik is met de in
aanleg zijnde autowegen A 19 en
A 17 reap. Kortrijk-Nieuwpoort
en Doomik-Kortrijk.
Om tegemoet te komen aan al de
gerechtvaardigde ttezwaren tegen de geplande weg op milieutechnisch vlak, en de totale overtxxligheid van de weg vanuit verkeersekonomisch en ruimtelijk
oogpunt wordt dan ook voorgesteld om de kredieten die voor
de weg Armentières-Peq bestemd waren voor te ttehouden
voor de versnelde aanleg van de
A 19 en de A 17 Het volstaat dan
de weg te vert)eteren vanaf het
westen van Wervik tot Geluwe
waar op de A 19 een opnt is. De
afstand vanaf de grens van het
Komense tot Geluwe bedraagt
ongeveer 6 tot 7 kilometer, dl
minder dan 5 minuten autorijden... Bovendien is op de autoweg A 19 een afrit te voorzien te
Pecq wat alle problemen oplost
De autowegenverbindingen in dit
gebied zijn dringend noodzakelijli (omleiding Menen, moeilijkheden Lauwe, Rekem..J
Eén van de basislxginselen in de
ruimtelijke planologie houdt het
bij de noodzaak de verkeersinfrastrukturele voorzieningen te
koncentreren. Een mooier praktijkvoorstel kan men zich moeilijk
intieelden...
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BRT
10 00 Eucharistieviering vanuit
Aalst — 1400 Open schcwl —
1600Atlantiek breedte 41° (Film)
— 1800 Paulus de boskabouter
(Stnp) — 1805 Oompje Sherlock
(Jeugdfilm)
1830 Boeket
(Over de boekenbeurs) — 1945
Nieuws — 2010 De kollegas (fJ
— 2045 Terloops — 21 30 Julia's
operagids (Vanete) — 21 55 Amerika, verloren en gered (DokJ —
2255 111111-Aktie 2300
Nieuws

F3

A2

1910 Nieuws - 1920 Regionaal
programma — 2000 Les jeux de
20 heures (Spel) - 22 00 Nieuws
- 2220 Hollywood USA (Olivia
Newton-John)

2000 Nieuws - 2035 Intrigues a
la Maison Blanche (fJ — 22 05 Een
blik op Londen en Parijs (dokJ —
2300 Nieuws

BRT

15 30 Nieuws — 15 32 De nijlpaarden van de Ishasha Rivier (Natuurfilm) — 1617 De dieren van het
groene woud (Strip) — 16 40 Ren
je rot (Kinderprogramma) —
17 25 Tros penalty bokaal - 17 35
Langlaufen kan iedereen (Skiles)
— 1830 Sesamstraat - 1855
Nieuws — 1859 Heidi (Stnp) —
1925 Avro's sportpanorama —
2000 Mork en Mindy (f) - 2025
Avros wie kent kwis — 2135
Nieuws — 21 55 Avro's sportpanorama — 2210 De vergelding
(TV-film) - 2355 Nieuws

NED. 2

NED 1

1859 De Muppetshow - 1925
De verlaten eilanden — 2000
Nieuws - 20 27 Shoestring (fj 21 25 Brandpunt - 2200 Alle zegen komt van boven — 2225
Sport op zaterdag — 22 55 Dood
en begraven (Schilderijen over de
dood) — 2320 Nieuws

1900 Nieuws - 1905 Speedy
Gonzales (stnp) - 2000 De ver
van mijn bed show — 20 45 Luther
(tv-film) - 22 35 Heel de mens 2310 Nieuws

RTB
15 30 La loi du seigneur (Film) —
1930 Nieuws - 1955 Le jardin
extraordinaire (Natuurmagazine)
— 20 25 Des rumeurs dans la forét
CTV-film) — 21 55 Risquons-Tout
(KWIS) — 2325 Nieuws

ARD
20 00 Nieuws — 2015 Der Burger
als Edelmann (Teater) — 2150
Nieuws — 2210 Eine Million furs
Feuer CTV-film) — 2320 Nieuws
— 2325 Berliner Jazztage 1980
live

ZDF
1900 Nieuws - 1915 Allerheiligen in Polen — 19 30 Nikolaus und
Alexandra (Histonsche film) —
22 30 Nieuws - 22 35 Das aktuelle Sport-Studio - 2 3 5 0 D e r K o m missar (fJ — 0045 Nieuws

D 3
19 55 Gewestelijke aktualiteiten —
20 00 Nieuws — 2015 Meister der
Gitarre (Klassieke gitaar) — 21 10
Die letzte Kampagne (DokJ —
22 40 Tips fur Leser

LUX.
1900 Nieuws - 1930 Edouard
VIII et Mrs Simpson (f) - 2030
Ce sacre grand-pere (Film) —
2212 La belle de Saigon (Avonturenfilm)

NED 2
1530 Nieuws — 1532 Sprookjes
uit verre landen (stnp) — 1545
Stnjd der planeten (strip) — 1610
Schijfjes van de eeuwigheid (dokj
- 1705 Studio sport 1 - 1735
Japan (dok) — 18 30 Sesamstraat
- 1845 Sprekershoek - 1900
Studio sport 2 - 2 0 00 Nieuws —
2005 Ot en hoe zit het nou met
Sien' — 2035 Humanistisch verbond — 2040 Himalaya (info) 21 55 Berlin Alexanderplatz (f) —
2255 Nieuws

RTB 1
1200 Faire le point (debaO —
1300 Nieuws - 1930 Nieuws —
1955 Abba in concert (show) —
2040 Mon enfant ma mere (tvfilm) — 21 55 Nieuws, sportpagina
en weerbericht

ARD 1
2015 Gesichter Asiens (dokJ —
2100 Die Knminalpolizei rat —
21 05 Die Frau vom Meere (tv-film)
— 2310 Nieuws

ZDF
15 35 12 Uhr Mittags (western) —
1700 Nieuws - 1702 De SportReportage — 1900 Nieuws —
1910 Bonner Perspektiven —
19 30 Reis naar Macondo (dok J —
2015 Martin Eden (tv-film)
21 15 Nieuws - 21 30 Die Wasser
des Fruhlingsstromes fliessen
nach Osten (dramatische film) —
035 Nieuws

D 3

F1
20 00 Nieuws - 20 30 Numero un
(Vanete) — 21 30 Tant qu'il y aura
des hommes (f) — 2225 Tele-foot
1 (Voetbalreportages) — 2330
Nieuws

A2
2000 Nieuws - 2035 Maigret et
l'ambassadeur (TV-film) - 2205
Bravo (Vanete) — 2300 De beklimming van een Alpentop (DokJ
— 2325 Nieuws

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE K I E Z E N
INLICHTINGEN

PRECISIA TV «BUGGE
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1900 Rockpalast - 1945 Sport
im Westen — 1955 Gewestelijke
aktualiteiten — 2000 Nieuws —
2015 Religieuze ontwikkelingshulp
op de Filippijnen (dokJ — 21 00
Auslandsstudio — 21 45 III nach
Neun

LUX.
1630 Escale a Tokyo (film) —
18 00 Reis- en exploratiemagazine
- 18 30 Flash-back (spel) - 19 00
Aktualiteiten — 1930 Filmmagazine — 20 00 Voyage dans l'inconnu
(f) - 21 00 Dersou Ouzala (poëtische film)

NOVEMBER
BRT 1

2000 Benny Hill (humor) - 2030
1920-1980 une revolution invisible
(dok) - 21 30 Nieuws - 21 40
Llle Elephanta (reportage) —
22 35 Le demon des femmes (film)

9 00 Ken uw recht (Open School)
- 9 30 Doe mee (info) - 10 00 Inspraak (reportage over de Olympische Spelen voor gehandicapten)
— 11 00 Konfrontatie (debaO 12 00 Nieuws voor gehoorgestoorden — 14 30 Voor boer en tuinder
(Open School) — 1500 Sesamstraat - 1530 111111-aktie 15 35 Een man en zijn otter (jeugdfilm) — 1720 Sportuitslagen —
1740 Toensme (reportage) —
1825 Paulus de boskabouter
(stnp) — 1830''Leven en laten leven (een uur natuur) — 1935
1111 11-aktie — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekend - 2030 Alle
schepsels groot en klem (f) —
21 20 Een klein land in een wereldoorlog (de bezettting) — 2205
Lied van mijn land (Vlaamse liederen) - 2235 Nieuws

NED. 1

F3

Dinsdag

Maandag
NOVEMBER
BRT 1
1800 Paulus de boskabouter
(strip) — 1805 De wonderwinkel
(strip) — 18 30 Bonjour la France
(Open School) - 1900 Doe mee
(info) - 1935 11 11 11-aktie 1945 Nieuws — 2015 De Stomme van Portici en andere belgicismen (kwis) — 21 05 Ooriogsresten (f) — 21 55 Anti-love story (tvfilm) - 2245 Nieuws

1800 Paulus de Boskabouter
(strip) — 1805 Sesamstraat —
1835 Loon naar werken (Open
School) — 19 05 Gastprogramma
Het Willemsfonds
1945
Nieuws — 2015 De magie van David Copperfield (show) — 21 00
Mali de grote en de kleine (reportage) - 21 50 111111 -aktie 21 55 10 (kwis) - 2220 Nieuws

BRT 2
2010 Het geheime leven der dieren (dokJ — 2035 Misdaad zonder straf (film) — 22 35 Bonjour la
France (Open School)

NED 1
1855 Nieuws - 1859 Ome Arie
op safari (stnp) - 1905 EO Kin-

derkrant — 1930 Het kleine huis
(f) — 2020 Ronduit (magazine
voor jongeren) — 21 00 God wil
wonen bij de mensen (f) — 21 35
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Panoramiek —
2225 Sandberg een karakterbeschrijving (portreO
— 2305
Nieuws — 2310 Voetbal (reportage) - 2325 Nieuws - 2330
Amenkaanse presidentsverkiezingen

NED 2
1855 Nieuws - 18 59 Het geheim
van de vuurberg (f) — 19 25 Kerkbuurt (Info) — 2000 Nieuws —
2027 De kleine waarheid (f) —
21 25 Wat 'n kunst (spel) - 2225
Hier en nu (Info) — 23 05 Mijn verre naaste (religieuze info) — 23 25
Nieuws

RTB 1
1930 Nieuws — 1955 Les roues
de la fortune (f J — 20 50 Le pays
de Liege (dokJ — 21 30 Refrains
du monde (Andes-muziek) —
2225 Nieuws

RTB 2

18 30 Les amours de la
que (f) - 21 55 Scene'
conjugale (tv-film)

ARD

2000 Nieuws - 2015
Ruis-show — 21 00 Rep
hteiten) - 21 45 Die Scf
— 2230 Tagesthemen
Van Mozart tot Robert
kende melodieën)
Nieuws

ZDF

1700 Nieuws - 171(
van de steppewolven
1900 Nieuws - 19301
ich komme (muzikaal t
21 00 Heute-journal —
katolieke kerk tijdens
Rijk(dokJ - 2 2 40 Was
hier? (tv-film) - 234

D3

19 45 Gewestelijke aktu.
2000 Nieuws - 2015
21 00 Das Portrat - 2'

NED. 1
1855 Nieuws - 1859 Speedy
Gonzales (stnp) — 1905 Voor
een briefkaart op de eerste rang
(kwis) - 2000 The Apnl fools
(film) - 21 37 Nieuws - 21 55 De
Waddenzee zonder zeehonden"?
(natuurfilm) - 2240 Zolang het
maar met dichterbij komt (kabareO
— 2335 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 De Tros
top-50 - 1925Angie(fJ - 2000
Nieuws — 2027 Potach & Perlemoer (tv-musical) — 2230 Aktua
tv (info) — 2310 Nieuws

RTB 1
1930 Nieuws — 19 55 Sept morts
sur ordonnance (film met debaO
— 2300 Nieuws

RTB 2
18 30 Les amours de la belle epoque (fJ — 1955 Les maclottes
(teater)

ARD
2000 Nieuws — 2015 Liebe ist
doof (f) — 2045 Gesichten
Asiens (dokJ — 21 30 Berlin Alexanderplatz (f) — 22 30 Tagesthemen — 2300 Eine Frau zwischen
Hund und Wolf (Vlaamse film) —
050 Nieuws

ZDF
1900 Nieuws — 1930 Die Musik
kommt — 2015 Rechtszaken beoordeeld door burgers — 21 00
Heute-Journal — 21 20 Aus dem
Leben der Manonetten (tv-film) —
2300 Nieuws

D 3
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws — 2015 De auto
(dokJ - 21 45 Stomme film 2245 Nieuws

LUX.
1900 Nieuws — 1945 Entre
chiens et chats (dierenmagazine)
— 1955 RTL-flash (spel) - 2000
Chips (f J — 21 00 Les visiteurs du
soir (fantastische film)

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les Pans de TF 1 (spel) —
20 00 Nieuws — 20 30 Les bons et
les mechants (film) - 2210 Medisch magazine — 2310 Nieuws

A2

F1

2000 Nieuws - 2035 Question
de temps (aktualiteitenmagazine)
— 21 55 La legion dhonneur (reportage) - 2235 Jazz - 2310
Nieuws

1925 Les animaux du monde
(dok) - 2000 Nieuws - 2030
Big Jake (western) - 22 00 Koncert (Requiem van Gabriel Faure)
- 2320 Nieuws

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 CPuelques messieurs trop
tranquilles (film) — 2205 Nieuws

F3

Z A T E R D A G — De ramp met de Titamcis opnieuw
in de belangstelling n a v plannen om het diepgezonken
wrak te bergen Atlantiek, breedte 41° (.A night to remember), een film van Roy Baker (1958/zw) met Kenneth More en Honor Blackman ts een gedramatiseerde
rekonstruktie van de ondergang van die Titanic, het
grootste passagiersschip aller tijden, met 2 207 personen aan boord (BRT) — De ekonomische depressie is
met meer weg te denken uit radio-, TV- en kranteverslaggeving De wereld heeft al eerder een dergelijke depressie meegemaakt in de jaren dertig BRT brengt een
Amenkaanse dokumentaire over die al tot het verleden
behorende depressie (Amerika, verloren en gered)
Z O N D A G — «Een uur vol natuur», de ondertitel
van Leven en laten leven spreekt voor zich een uurtje
milieuproblematiek (BRT) - De KRO (Ned 1) zendt de
verfilming uit van Luther, een toneelstuk van Osborne
waarin hij een persoonlijke visie schetst op de persoon
van de kerkhervormer Martin Luther (1483-1546) — Na
Luther komt Heel de mens, een magazine waarin ditmaal Harry Mounts praat met de moeder van een drugverslaafde — De reeks vrouwenmagazines van de
N O S Ot en hoe zit het nou met Sien is gewijd aan
vrouwen en macht Er wordt gezocht naar een antwoord op vragen als «Waarom hebben vrouwen zo weinig macht"?», «Vinden vrouwen macht vies''», «Zijn ze
met opgevoed voor macht"?», enz (Ned 2) — De Dender IS zo goed als biologisch dood Hoe is het zover kunnen komen dat een zo mooie nvier tot een nool is geworden"? Misschien krijgen wij tijdens de RTBF-uitzending Sous les paves, la plage, een dokumentaiire over de
Dender, hierop een antwoord — Wie Grace Kelly bewondert moet afstemmen op ZDF, dat de legendarische westerfilm High Noon ( z w / w ) draait Grace Kelly
speelt de rol van de echtgenote van ex-marshall Will
Kane (Gary Cooper), die gezocht wordt door de gangsterchef Frank Miller, die zich wil wreken omdat Kane
hem voor enkele jaren in de gevangenis heeft doen opbergen Een dramatische situatie voor Kane en zijn
mooie vrouw I
M A A N D A G — O p B R T komt het 2e deel van Antilove story, de TV-film van Julien Van Remoortere en Jef
Ceulemans De verkrachting van Marja door haar wiskundeleraar brengt komplikaties mee die nog lang zullen
nawerken in haar familie, op het werk van haar vader, op
Marja's school en uiteraard op haar hele leven — Jack
Lemmon speelt de hoofdrol in de romantische film April
Fools van Stuart Rosenberg Zijn tegenspeelster is (Catherine Deneuve Zij speelt de rol van Catherine, de
vrouw van de baas van Howard Brubecker (Jack Lemmon) die t g V zijn bevordering een partijtje orgamzeert
Howard weet met dat Cathenne de vrouw is van zijn
baas en omdat zij zich duidelijk verveelt, biedt Howard
haar een rit, inkluis bezoekjes aan enkele nachtcafe's,
aan Cathenne is met zo gelukkig met haar ambitieuze
man en Howard klaagt over zijn onverschillige vrouw
(KRO-Ned 1) — Potasch en Perlemoer zijn in Nederland twee bekende toneelfiguren Zij zijn een schepping
van Montague Glass en kwamen in 1915 voor het eerst
op het toneel De twee Joodse winkeliers, de ene gul en
vrijgevig, de andere wrekkig en nors, zitten elkaar

steeds in het haar, maar houden te
kaar en zo gaat het met hun hele c
zijn ZIJ van het Nederlandse toneel
gendansch in Nederland zijn de
tussen 1950 en 1970 met Johan
Kaart in de hoofdrollen De al evei
pie Nooy vatte het plan op om het
repertoire te nemen van haar Ams
ZIJ gaf de suksesschrijver (Cit
't Schaep met 5 pooten, enzJ, Eli A
voor deze tijd aangepaste versie
Potasch en Perlemoer, hoflevera
rollen zien we Lex Goudsmit en
zoon van Jan Boskamp die met de
De Tros brengt (Ned 2) vanavond
een voorstelling in het Amsterdai
Later op de avond draait ARD c
vrouw tussen hond en wolf, van A
met Mane-Christine Barrault als
vrouw van een idealistische Vlaam
het Oostfront trekt Tijdens diens <
verliefd op een officier van het v

DINSDAG

— The Magie o

heeft mets te maken met het werk
David Copperfield is een mternatic
nist In «The Magie of » brengt hij
kunst HIJ wordt bijgestaan door o
Orson Welles, Karl Ballanting, Jacl
1) — W I J hebben de IQ-kwis enig
moeten bekennen dat de kwis zelf
pozinkje geworden is, zonder pret(
om volgen en Herman van Molle
verbetert nog steeds Een man zo
voudig, met uit de hoogte, korto
soort kwis (BRT 1) — De Amen
zonder straf ( z w - w ) (King's Ro
(1941) speelt in het dokterswere
kaanse provinciestadje Er spelen 2
tische gebeurtenissen af in dat wi
oorzaken ervan zijn liefdesperikel
bewustzijn Met Ann Sheridan, R
Ronald Reagan, de man over wiens
kaanse kiezers vannacht zullen bes
nieuwsuitzendingen en aktualiteit
zenders zullen hoofdzakelijk in he
komende
Presidentsverkiezingen
bal Vandaag worden al enkele 1
speeld in de tweede ronde om de c
De extra Stud/o-sport-uitzending
aan A Z '67 —Levski Spartak Sofia
sal wie ein Verhangnis wordt ge(
rol en de houding van de katoliek
Rijk (ZDF)

WOENSDAG — Voetba

het kader van de tweede ronde v
Bekers Duimen voor Lokeren, l
schei I — In de geschiedenis van E
(BRT 1) IS men aan de communai
land De titel van de aflevenng is i
België Ontstaan van het commui
Mensch, durf te leven ( z w - w ) is
stuk over het drama van de Nederk

TV-programma's

15

^

imours de la belle épo21.55 Scènes de la vie
Iv-fllm).

ns. - 20.15 Die Willem
- 21.00 Report (aktua21.45DieSchnüffler(f.).
agesthemen. — 23.00
t tot Robert Stolz (beelodieèn).
—
23.45

ws. - 17.10 Het land
eppewolven (dokJ. —
VS. - 19.30 Hollywood,
' (muzikaal blijspel). —
e-journal. - 21.25 De
erk tijdens het Derde
- 22.40 Was suchst du
lm). - 23.40 Nieuws.

werkloze meisjes CdokJ. — 21.45
Vor Ort. - 22.30 Kursus over relaties. - 23.00 Nieuws.

_ _

NOVEMBER

19.45 Magazine over dieren. —
19.55 RTL-flash. - 20.00 Mannix
( f j . - 21.00 Une fille cousue de f il
blanc (film). - 22.40 Weerbericht
en horoskoop.

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). 20.00 Nieuws. - 20.30 Le grand
debat (politiek debat met publiek).
— 21.30 M o n general (serie de
Gaulle).

A 2
20.00 Nieuws. — 20.40 A une vols
prés, naissance de la 3éme République (debat). - 23.30 Nieuws.

F3
jstelijke aktualiteiten. —
NS. — 20.15 Galerie. —
Portret. - 21.15 35.467

Woensdag

20.00 Les jeus de 20 heures (spel).
— 20.30 Le marriage est pour demain (western). — 21.55 Nieuws.

BRT 1
15.30 Open school. - 16.30 Tiptop (jeugdprogramma). — 18.15
Paulus de boskabouter (stnp). —
18.20 Alias Smith en Jones —
19.10 Standpunten (CVP). - 19.45
Nieuws en sportberichten. — 20.15
Panorama. — 20.45 Het gat in de
muur (TV-film). — 21.35 150 jaar
Belgen (dok.). - 22.15 Grote gitaren (jazz-dok). — 22.50 Nieuws.

BRT 2
20.15 Die goeie ouwe tijd (variété).
— 20.55 Manthan. Sociale film. —
23.05 11.11.11-aktie.

NED. 1
6.30 Amerikaanse presidentsverkiezingen. — 18.55 Nieuws. —
18.59 Van gewest tot gewest. —
19.35 Mensch, durf te leven (teater). — 21.19 Politieke partijen
(CDA). - 21.37 Nieuws. - 21.55

Den Haag vandaag — 22.10 Amerikaanse
presidentsverkiezingen.
— 22.40 Studio sport. 0.15
Nieuws.

mentenrubriek). — 21.37 Nieuws.
- 21.55 Den Haag vandaag. —
22.10 150 jaar Belgen ( d o k j . 2305 Nieuws.

NED. 2

NED 2

18.55 Nieuws. - 18.50 Dubbel-leven (vreemde jeugd in Nederland).
- 19.25 Kenmerk (Info) - 20.00
Nieuws. — 20.27 Socutera (info).
— 20.32 Countdown. - 21.15 Tenspeed and Brownshoe (O. — 22.05
Het hondsbrutale dienstmeisje. —
22.20 Info TV. - 23.02 Teleac. 23.27 Nieuws.

1855 Nieuws. - 18.59 Pinokkio
(strips). - 19.25 J J De Bom v./h.
de kindervriend. — 20.00 Nieuws
- 2027 Hoe bestaat het (satire).
- 20.45 Theodor Chindler (f J. 21.45 Ombudsman (info) - 22.45
De onvoorstelbare wereld van
Roald Dahl (vertellingen) - 23.10
Achter het nieuws — 23.30 Panoramiek. — 23.50 Nieuws.

R '3 1
143
Schooltelevisie. 19.00
W a t i s e gewestelijke aktualiteiten.
- 19.30 Nieuws. - 20.00 Les chevaux du soleil (O. — 20.55 Point de
mire (opiniepeiling bij de jeugd).

RTB 2
18,30 Les amours de la belle époque (f). — 19.55 Sportmagazine. —
22.00 Vidéographie (reportages).

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Amerika
hat gewahlt De presidentsverkiezingen in de VS. — 20.45 Das Einhorn (tv-spel). - 22.30 Tagesthemen.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Amerikaanse
presidentsverkiezingen.
—
20,15 ZDF magazin. — 21.00 Heute-journal. — 21 20 Vegas (f). —
22.10 Vier korte films 2235
Sport aktuell - 23.50 Nieuws
r h o u d e n tegelijk e r g v e e l v a n elt h u n hele o m g e v i n g . S i n d s 1915
i d s e toneel niet w e g g e w e e s t . Len d zijn d e 4.000 v o o r s t e l l i n g e n
met Johan Boskamp en Johan
1. D e al e v e n l e g e n d a r i s c h e B e p 1 o p om het stuk opnieuw o p het
n haar A m s t e r d a m s V o l k s t o n e e l ,
hrijver ( C i t r o e n t j e m e t s u i k e r ;
; e n z J , Eli A s s e r d e o p d r a c h t e e n
aste v e r s i e t e m a k e n . H e t w e r d
r, hofleveranciers.
In d e h o o f d oudsmit en Hans Boskamp, d e
3 die m e t d e z e rol f u r o r e m a a k t e .
!) v a n a v o n d e e n T V - o p n a m e v a n
Amsterdamse teater Carré. —
aait A R D d e V l a a m s e film Een
wolf, v a n A n d r é D e l v a u x ( 1 9 7 9 )
ï a r r a u l t als d e a c h t e r g e b l e v e n
s c h e V l a a m s - N a t i o n a l i s t d i e naar
i e n s d i e n s a f w e z i g h e i d w o r d t zij
r v a n het verzetsleger...
ie Magie of David
Copperfield
3t het w e r k v a n C h a r l e s D i c k e n s ,
sn internationaal b e k e n d e illusio» b r e n g t hij e e n staaltje v a n zijn
aan d o o r o.a. B e r n a d e t t e P e t e r s ,
lanting. J a c k D e m o s e y e.a. ( B R T
^-kwls e n i g k r e d i e t g e g e v e n . W i j
Je k w i s zelf e e n a a n g e n a a m v e r a n d e r p r e t e n t i e s m a a r t o c h leuk
v a n M o l l e d o e t h e t g o e d e n hij
Een m a n z o n d e r c a p s o n e s , e e n o g t e , k o r t o m g e s c h i k t v o o r dit
• D e A m e r i k a a n s e film
Misdaad
(King's R o w ) v a n S a m W o o d
okterswereldje van een Ameri. Er s p e l e n z i c h nogal w a t d r a m a af in dat w e r e l d j e . B e l a n g r i j k s t e
'fdesperikelen, geld en standenSheridan, R o b e r t C u m m i n g s , e n
1 over wiens toekomst de Amerii t zullen beslissen. — D e m e e s t e
1 a k t u a l i t e i t e n r u b r i e k e n o p alle
ikelijk in h e t t e k e n s t a a n v a n d e
>rkiezingen in A m e r i k a . — Voetal enkele t e r u g w e d s t r i j d e n gei d e o m d e drie E u r o p e s e b e k e r s ,
u i t z e n d i n g o p N e d . 1 is g e w i j d
artak Sofia. — In Wie ein Schicl<s wordt gediskussieerd over de
d e katolieke k e r k in h e t D e r d e

Voetbal! T e r u g w e d s t r i j d e n in
d e ronde van de drie Europese
Lokeren,
Standard
en
Waterd e n i s v a n B e l g i ë 150 jaar
België
c o m m u n a u t a i r e p r o b l e m e n belevering is duidelijk: De barst in
iet communautair
probleem.
—
(zw.-w.) is e e n g e d r a m a t i z e e r d
1 d e Nederlandse kabaret-artiest

J e a n - L o u i s Pisuisse e n zijn v r o u w J e n n y Gilliams, z a n g e r e s , g e s p e e l d d o o r J u l e s C r o i s e t e n P e t r a Laseur. H e t
d r a m a : o p 26 n o v e m b e r 1927 w o r d e n o p h e t R e m b r a n d t p l e i n in A m s t e r d a m d e b e r o e m d e N e d e r l a n d s e
k a b a r e t a r t i e s t e n zijn v r o u w d e z a n g e r e s J e n n y Willia m s n e e r g e s c h o t e n d o o r d e j o n g e t e n o r T j a k k o Kuiper.
Kuiper had een verhouding gehad met Jenny, w a s afgew e z e n e n n a m w r a a k . N a d e d u b b e l e m o o r d r i c h t t e hij
h e t p i s t o o l o p zichzelf. ( N O S - N e d . 1).

D3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Mittwochs
in.. — 21.45 Uncle Sams achterland: Puerto Rico. (Reportage). —
22.15 Filmtip. - 22.20 Das Zeichen
des Whistier Politiefilm. - 23.25
De gebroeders Lumière (dok.). —
00.10 Nieuws.

LUX.
D O N D E R D A G — B R T I start met
Wiebetaaltde
veerman?
( W h o pays the ferry-man?), een degelijke
B B C - r e e k s die al e e r d e r o p N e d e r l a n d liep. D e titel verw i j s t naar d e G r i e k s e m y t o l o g i e : d e v e e r m a n C h a r o n
z e t t e d e d o d e n o p h u n w e g naar d e O n d e r w e r e l d o v e r
d e rivier S t y x , indien hij t e n m i n s t e v o o r zijn d i e n s t e n betaald w e r d . H e t v e r h a a l in d e r e e k s : A l a n H a l d a n e ziet
h e t in E n g e l a n d niet m e e r z i t t e n . Hij k e e r t t e r u g naar
K r e t a w a a r hij t i j d e n s d e o o r l o g in h e t v e r z e t w a s e n e e n
l e g e n d a r i s c h e f i g u u r g e w o r d e n is. D e K r e t e n z e r s n o e m e n h e m n o g s t e e d s L e a n d r o s . I n d e r t i j d w e r d hij verliefd o p d e t o e n 18-jarige M e l i n a d i e o o k in h e t v e r z e t aktief w a s . N a d e b e v r i j d i n g w e r d hij t e r u g naar E n g e l a n d
g e s t u u r d , M e l i n a a c h t e r l a t e n d . Hij w i s t niet d a t h e t meisj e z w a n g e r w a s . In talloze b r i e v e n p r o b e e r d e hij haar
naar E n g e l a n d t e d o e n o v e r k o m e n o m t e t r o u w e n . A l l e
b r i e v e n b l e v e n e c h t e r o n b e a n t w o o r d , z o d a t hij aanvaardde dat Melina hun verhouding w o u breken en dat
zij i e m a n d a n d e r s h a d . N u hij o p K r e t a t e r u g is v e r n e e m t
hij v a n e e n v r i e n d d a t M e l i n a d o o d is e n d a t zij i n d e r t i j d
g e e n e n k e l e v a n zijn b r i e v e n in h a n d e n h e e f t g e k r e g e n .
W a a r u i t zij u i t e r a a r d b e s l o o t d a t A l a n v o o r haar niets
m e e r v o e l d e . D e d o c h t e r v a n A l a n H a l d a n e e n Melina,
Elena, is g e t r o u w d e n h e e f t o p haar b e u r t e e n d o c h t e r .
A l a n k o m t in k o n t a k t m e t M e l i n a ' s z u s t e r A n n i k a e n
w o r d t v e r l i e f d o p haar. D e m o e d e r v a n M e l i n a e n A n n i k a haat A l a n , Z i j b e k i j k t d e relatie t u s s e n A n n i k a e n A l a n
m e t e e n k w a a d o o g e n zij zal alles in h e t w e r k stellen o m
t e v e r h i n d e r e n d a t A l a n in k o n t a k t k o m t m e t zijn d o c h t e r e n haar k l e i n d o c h t e r Elena. A l l e m i d d e l e n zijn haar
g o e d . Z e l f s d e vendetta... A l a n H a l d a n e w o r d t g e s p e e l d
d o o r de Britse akteur Jack Hediey en de vrouwelijke
hoofdpersoon Annika w o r d t vertolkt door de mooie
B e t t y A r v a n i t i , é é n v a n d e p o p u l a i r s t e a k t r i c e s in G r i e kenland.

V R I J D A G — F i l m a v o n d o p B R T 1. O n m i d d e l l i j k na
h e t j o e r n a a l k o m t Quiemada, e e n Italiaanse politieke film
v a n Gillo P o n t e c o r v o (1969), m e t M a r l o n B r a n d o , Renat o S a l v a t o r i , Evaristo M a r q u e z e.a. E n g e l a n d wil d e
S p a a n s e m a c h t s p o s i t i e o p h e t Z u i d a m e r i k a a n s e eiland
Quiemada ondermijnen en stuurt de geschikte man
naar het e i l a n d : Sir William W a l k e r . Hij m o e t e e n o p s t a n d t e g e n d e m a c h t h e b b e r s o r g a n i z e r e n e n het
S p a a n s e b e w i n d v e r v a n g e n d o o r e e n B r i t s g e z i n d e inlands b e s t u u r . — H e t f i l m m a g a z i n e
Première-magazine
wan R o l a n d L o m m é is totaal g e w i j d aan d e F r a n s e filma k t r i c e Cattiérine
Deneuve.
— R T B F 1 h e e f t o o k al e e n
Italiaanse film o p het p r o g r a m m a : L'argent de la vieille,
e e n drama-film v a n Luigi C o m e n c i n i ( 1 9 7 2 ) m e t A l b e r t o
S o r d i , Silvana M a n g a n o e n B e t t e Davis.

19.00 Nieuws. — 19.45 Magazine
over dieren. — 19.55 RTL-flash. —
20.00 Hit-parade. - 21.00 Nevada
Smith (tv-western).

F 1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). 20.00 Nieuws. - 2030 Les chevaux du soleil (f). — 21.35 Boekenmagazine. — 22.30 Les bruits du
monde ( d o k j . - 23.30 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws - 20.35 Sacha Distel a l'Olympia (variété). — 21.55
Medisch magazine (Duizelingen).
— 22.50 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le coeur en écharpe (tvfilm). - 22.00 Nieuws

RTB1
19.30 Nieuws. — 19.55 Autant savoir (reportage over ambachten).
- 20.15 LHéritier (film). - 22.05
Le carrousel aux images (filmmagazine). — 23.05 Nieuws.

RTB 2
18.30 Les amours de la Belle Époque (f J — 20.00 Allegro con stereo (koncert) — 21 15 Les Portoricains a New York ( d o k j

ARD
20 00 Nieuws. — 20.15 Ernstfall ist
der Fneden (dok). - 21 15 Sieh
an, Sieh an (magazine) — 2200
Manchmal Jab'ich den verdacht
Viking-geluiden en Friese klanken
door «Tortrock» — 2230 Tagesthemen — 23.00 Konrad Klapheck
(portret) — 23.45 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Dalli Dalli
(spel — 21 00 Heute-Journal. —
21 20 Die Bonner Runde (gesprek).
— 22.20 Das hochste Gut einer
Frau IS ihr Schweigen (tv-film). —
23.45 Nieuws.

NOVEMBER

NOVEMBER
BRT 1
14 00 Schooltelevisie. 18.00
Oum, de witte dolfijn. (Strip). —
18.15 Klein, klem kleutertje. —
18 30 Peuters en kleuters — 19.00
Geef ze geen vis, leer ze vissen.
(DokJ - 19.30 11.11.11-aktie. 19.45 Nieuws. — 20.15 Quiemada.
(SF-film) - 22 00 Premiére-magazine. — 22.50 Nieuws.

BRT 2
20.15 Rubens, schilder en diplomaat. (fJ — 21.10 Een klem land in
een wereldoorlog. (Dok.) — 21.50
Mgr Danneels over de synode.
(KTRC).

NED 1
18.55 Nieuws. 18.59 Scooby
doo.(f.) - 19 25 Sport'80. - 19.50
Sonja's goed nieuws show. —
20.49 Twee voor twaalf. (Kwis). —
21.37 Nieuws. — 21.55 Vier vrouwen (Dok. over kanker). — 22 35
Man over de vloer (f.) - 23.00 De
BV
Nederland
(Parlementaire
mfo) - 0005 Nieuws

NED 2
1855 Nieuws 1859 Doctor
Snuggles (Stnp) — 1905 Avro's
Toppop. - 2000 Nieuws - 20.17
Sterrenslag 1980 (Vanété) —
22 20 Aktueel en informatief —
23.05 M.A.S.H. (fJ - 23.35 Nieuws.

RTB1
1900
Antenne-soir
—
1930
Nieuws. — 1955 A suivre. (Info).
— 21.15 L'argent de la vieille. (Film).

D3

RTB 2

19.45 Gewestelijke aktualiteiten —
20.00 Nieuws - 2015 Der Getriebene (politiefilm). — 21.45 Medizin
im Dritten — 22.30 Energie und
Landwirtschaft — 2315 Nieuws.

18.30 Les amours de la Belle Époque (f J — 19 55 Arsène Lupin joue
et perd. (f.) 2100 Vendredi
sports

LUX.
1900 Nieuws — 1945 Magazine
over dieren, — 19.55 RTL-Flash. —
2000 Les têtes brulées (f).
21.00 Les proies (horrorfilm)

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten —
19.45 Les Pans de TF 1 (spel) 20.00 Nieuws. - 2030 Les chevaux du soleil (f). - 21 25 Aktualiteitenmagazine — 22.25 Les imagiers due XlXe siècle (dok.) —
2325 Nieuws.

A2
20 00 Nieuws — 20.36 Le corniaud
(humoristische politiefilm) — 22 30
Jeudi Cinéma (filmkwis) — 2330
Nieuws.

F3

Donderdag

Vrijdag

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Les routes du Sud (film).
— 22.10 Nieuws.

ARD
20 00 Nieuws. - 2015 Eine Frau
hat Erfolg. (Komische film). —
21 45 Goden en mensen aan de
Ganges (DokJ - 22.30 Tagesthemen. - 2300 Die Verfuhrbaren.
(TV-film). - 1 05 Nieuws.

ZDF
1900 Nieuws. — 19.30 Auslandsjournal — 2015 Aktenzeichen:
XY.. ungelost - 21 15 Zauberhafte Zaubereien (Magic-show). —
22.00 Heute-Journal - 22 20 Kultureel magazine. — 22 50 Sport am
Freitag. — 23.20 Aktenzeichen;
XY... ungelost (Eerste resultaten).
- 23 30 Wasserloch nr 3. (Parodische western). — 1.00 Nieuws.

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Wetenschappelijk magazine.
— 21 00 Reporter (Reportages)
- 21 30 Gott und die W e l t
2200 Parzival. (Teater). - 23.30
Nieuws

LUX.
19.45 Entre chiens et chats- —
1955 RTL-flash. - 20.00 Marcus
Welby (f.) - 21 00 La vmgt-cinquième heure (Dramatische film).

BRTI
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Paulus de Boskabouter (stnp). —
18.05 Agenda. - 18.35 Het geheim
van Danedyke (f.). - 19.00 Sporttribune. - 1930 11.11.11-aktie. 19.45 Nieuws. - 20.10 Wie betaalt
de veerman? (f). — 21.00 Panorama. - 21 50 Dallas (f). - 22.35
Nieuws.

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les pans de T.F. 1 (Spel). 20.00 Nieuws. - 20.30 La chambre
mandanne
(Teater). — 22.20
Spektakelmagazine.
—
23.05
Nieuws.

BRT 2

A2

2010 Première. - 21.00 De Kollega's (f.) — 21.35 Van de kaart geveegd (reportage over de Antwerpse Polderdorpen). — 22 15
Basketbal

2000 Nieuws. — 20.35 Papa poule.
(fJ — 21.40 Apostrophes. (Boekenmagazine). — 23 00 Nieuws. —
23.10 Nous les gosses. (Film)

NED1
18.55 Nieuws. 1859 Woody
Woodpecker (stnps) — 19 06 Op
volle toeren — 2000 Onze ouwe
(f.) — 2100 Kieskeurig (konsu-

Wie betaalt de veerman?,
Britse
kwaliteitsreeks
met
J a c k H e d i e y ( f o t o ) in d e
h o o f d r o l . D o n d e r d a g 6 november
om
2 0 u . 10
op
BRTI

F3
2000 Les jeux de 20 heures.
(Spel). — 20.30 Le nouveau vendredi. (Reportage) - 2 1 . 3 0 Madame Mado m a dit (Chansons) —
22 25 Nieuws
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GetuigenisSer uit de Gentse
Getuigenissen
textiel wereld 1900-1950

Van 8 november 1980 tot 18 januari 1981 wordt door het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel in het Museum A.
Vander Haeghen, Veldstraat 82 te Gent, een tentoonstelling georganizeerd over het wel en wee van de Gentse textielarbeiders in de periode 1900-1950. Deze tentoonstelling verschilt in
zover van de traditionele tentoonstellingen over sociale onderwerpen dat ze niet werd opgebouwd op basis van literatuur en
van dokumenten uit archieven en instellingen, maar op basis
van interviews, foto's en dokumenten rechtstreeks afkomstig
van de arbeiders zelf. Het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel hoopt op die manier een impuls te geven aan de
«gesproken geschiedenis» die in Vlaanderen nauwelijks beoefenaars vindt. Waarover gaat het?

In Gent, Vlaamse textielstad bij uitstek, leven vele honderden arbeiders en artjeidsters die tussen
1900 en 1950 werkzaam waren in
de textielsektor. Alhoewel deze
personen de toestanden in de
Gentse nijverheid en de heroïsche
strijd voor de art)eidersontvoogding tijdens de laatste decennia
van de negentiende eeuw niet zelf
hebben Ijeleefd, weten ze ons nog
heel wat te vertellen over de vroegere werk- en levensomstandigheden uit het begin van deze
eeuw. Geen boekenwijsheid, maar
de realiteit die zij zelf meemaakten.
Om hun getuigenissen nog te kunnen noteren moet men echter snel
zijn. Dagelijks immers worden
deze mensen minder talrijk, vooral
zij die de werkomstandigheden
van vóór 1914 nog hebben meegemaakt

nooit getoond foto- en dokumentatiemateriaal, dat dank zij de medewerking van de arbeidsters en
arljeiders kon verzameld worden.
In een inleiding worden bovendien
aan de hand van maquettes, tekeningen en foto's de verschillende
produktiefazen in de katoen- en
vlasnijverheid extra belicht.
In de katalogus werden tachtig interviews opgenomen. Samen met
de verduidelijkende teksten en de
vele unieke illustraties, maken
deze van de katalogus een uitzonderlijk dokument

Men hoopt dat de gepubliceerde
interviews en dokumenten een
soort sneeuwbaleffekt zullen teweeg brengen. Ongetwijfeld zijn
er in Gent immers vele tientallen
arbeiders en artjeidsters die de inhoud van deze interviews kunnen
In het kader van het Museum voor aanvullen, eventueel kunnen verIndustnële Archeologie en Textiel beteren.
werden daarom gedurende een
Op 17 januari 1981 wordt door het
tweetal jaren vele tientallen arbeiMuseum voor Industnële Archeoders en arbeidsters geïnterviewd.
logie en Textiel een colloquium geOp basis van deze interviews organizeerd over het belang van
wordt in de tentoonstelling, Hun de «gesproken geschiedenis»
werk, hun leven. Getuigenissen uit voornamelijk in verband met de
de Gentse textielwereld 1900- textielnijverheid. Belangstellenden
1950 het wel en wee van deze tex- kunnen zich wenden tot het Mutielwerkers geëvoceerd. Daarvoor seum voor Industriële Archeologie
wordt bijna uitsluitend gebruik ge- en Textiel, Abrahamstraat 13,9000
maakt van aan het publiek nog Gent. tel. 091/25.32.53.

Rum, nieuw en gelukkig
Met morgen vrijdag 31 okt een
optreden te Kalmthout, rondt onze
Rum, een eerste grote toer af die
begin september in het Nederlandse Baarn startte. De verworven bekendheid maakte mogelijk
dat bij deze rondreis zes Duitse
data, naast Parijs en Metz ook nog
Amsterdam en Delft werden aangedaan.
Rum IS weer terug in eigen land op
de vierdaagse feesten «Tien jaar
De Snaar». Deze nieuwe Rum
heeft meteen ook een nieuwe
langspeler uit. De titel «Gelukkig,
ma non troppo» (bij WEA, op Electra nr. ELK 52256) spreekt al voor
zichzelf, en verraadt waar men
naartoe wil: een rustige aanpak,
muzikaal internationaal getint
Maar ook van en over mensen
van hier.
De voorbije rondreis heeft de
groep alvast weer in het volle daglicht geplaatst (na de wijzigingen
van vorig jaar) en veroverde weer
de plaats die ze verdient: onder de
grootsten van bij ons. En zowel op
de planken als op de plaat is het
overduidelijk, er wordt hier weer
een aardig stukje gemusiceerd en
vakmanschap is weer troef.
De eigen ontworpen hoes (met
tekstblad binnenin) weerspiegelt

zoals de titel een voorzichtig uitkijken naar wat de toekomst brengt
en ligt helemaal in de lijn van Dirk
Van Esbroek en zijn Argentijnse
maat Juan Masondo. Nieuwkomers Frakke Arn en Jean-Pierre
Verhees hebben aan Rum echter,
zoals bij voort>eeld in «De Nomaden» de groep een nieuwe eigen
klank en sfeer gegeven. Dirk Van
Esbroeck brengt de teksten van
de Brusselse dichter Stefaan Van
den Bremt op zijn eigen typisch
rustige wijze, en hoewel de schaduw van Pol Rans hem nog een
tijdje zal over het hoofd hangen
lijkt het erop dat de zwier er stilaan
in komt
De instrumentale nummertjes zoals «La partida», «Feest in Heverlee» en «De Spaanse Brabander»
met dwarsfluit doedelzak en trombone tonen aan hoe fijn hedendaagse volksmuziek wel kan klinken. Ze omlijsten ook sfeervol
nummers als «Angustia», het door
hen bewerkte traditionele «Ik zeg
adieu» en «De Nomaden» voortreffelijk. Pittigste nummer blijft
echter «De straatzangerskoningin», dat door Pol Rans en Wannes Van de Velde samen is geschreven, en waarbij de requinto
van Juan en de tin-whissie van

Jean-Pierre Verhees het vooral
doen. Wannes' «Dulle Griet» mag
er ongetwijfeld ook zijn, terwijl titelsong «Gelukkig ma non troppo»
sterk kleinkunstig geïnspireerd
lijkt
Afsluiten met het levenslied over
de «Oude Jacob» zou wat te triest
zijn, gelukkig is er de fuga van
Frakke Am die op de niet zo stichterxle tekst «Onder tafel» van
Frank De Crits de groep in poëtische melancholie laat afronden.
Hoewel de Rum van weleer niet
meer is, werd het toch een plaat
boordevol sfeer.
November is dé maand van de
folkkoncerten, met op kop John
Renboum (weet je nog, van PentangleO hier te beluisteren en te
bekijken van 7 tot 16 november.
Met op de laatste dag een dubbeloptreden in de Sfinks te Boechout
tijdens het koffiekoncert om
11 u. 30 en 's avonds om 20 u. 30.
Rum is samen met Wannes Van
de Velde op 4 december in de
Brusselse Beursschouwburg; allen daarheen! En ook nieuwkomers Orrin Starr en Gary Mehalick komen deze maand bewijzen
wat ze waard zijn tijdens een elfdaagse door het folkcircuit
Sergius

Op de boekenbeurs
Zaterdag 1 november aa. om
lOu. 30 spreekt prof dr. Jozef
Maton, ondervoorzitter VU over
«Ekonomische afhankelijkheid en
onafhankelijkheid, myte en realiteit. (De zaken Agfa-Gevaert, Marie-Thumas, Sylvania, enz.).
Deze voordracht vindt plaats in
het Auditorium I van het Bouwcentrum, Jan Van Rijswijcklaan 197,
waar de Boekenbeurs wordt georganizeerd De toegang tot de
beurs bedraagt 30 fr.

Mannen en vrouwen van de Gentse 'Cotonnière des Flandres- vieren karnaval tussen de weefgetouwen.
Kijk hoe vrolijk al deze mensen naar de fotograaf kijken...
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Aanwezigen kunnen bij de stand
van Uitgeverij De Nederlandse
(stand nr. 57) die deze voordracht
organizeert, een gratis kaart bekomen voor een volgend bezoek.
Prof Maton is de auteur van het
boek «Het Rood van de Klauwen».
Als hoogleraar ekonomie en als lid
van de Kommissie Vandeputte die

de internationale arbeidsverhoudingen bestudeert is hij een deskundige op het vlak van de nationale en internationale ekonomie.
Een tweede gebeurtenis is het bezoek op zondag 2 november van
een groep Frans-Vlamingen w.o.
J.P.
Sepieter,
auteur
van
«Vlaemsch Leeren». P. Vanbremeersch, auteur van «Radio Uylenspiegel, une radio libre en flandre». Verder zullen ook aanwezig
zijn: Regis De Mol, voorzitter van
«Menschen lyk wyder», de heren
Mercier en Denise van de uitgeverij «Westhoek-Editions», uit Duinkerke. J.P. Sepieter en Pascal Vanbremeersch zullen er hun werk
signeren op stand nr. 57 van Uitgeverij De Nederlanden vzw, die de
uitgeverij «Westhoek-Editions» in
Vlaanderen en Nederland vertegenwoordigt
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Te Parijs nog 'ns
naar Ingres kijken
De Pari|se tentoonstellingspolitiek is niet steeds even duidelijk. Waar
relatief gezien toch mindere grootheden als Fragonard, Le Nain en
Chardin grandioos opgezette monsterexposities kregen om hun genie te bewijzen, krijgt een coryfee als Ingres slechts een beperkte tentoonstelling van zijn tekeningen om zijn tweehonderdste verjaardag
te herdenken. En die tentoonstelling, in het Flore paviljoen van het
Louvre weliswaar, duurt dan nog slechts acht weken.
De expositie Revoir Ingres omvat drie delen. Allereerst de zowat honderd tekeningen (vooral familieportretten en voorstudies van schilderijen) die bewaard worden in het Prentenkabinet van het Louvre zelf
(en waarvan ruim tweederde nooit eerder getoond werden), dan de tekeningen (landschappen) uit het museum van zijn geboortestad Montauban, en tenslotte een aantal pastels en miniaturen uit de Louvre
kollektie.

Bezeten van de lijn
Hoewel de tentoonstelling geen
retrospektieve w\\ zijn, worden de
tekeningen toch in ongeveer kronologische volgorde getoond, al
zijn de hiaten vaak storend groot
(Ingres werd 87, en liet 'n immens
oeuvre na) Jean-Auguste-Dominique Ingres werd in 1870 te Montauban geboren uit een niet al te
gegoede burgerfamilie Hij kreeg
zijn eerste teken- en muzieklessen
van zijn vader en studeerde later
aan de Akademie van het nabijgelegen Toulouse Op aanraden van
een vnend trekt hij in 1797 naar
Parijs, voornamelijk om er de bewonderde grootheid van het moment, David, op te zoeken Een
ontmoeting was met allerhartelijkst Toch maakt Ingres een gete-

kende kopie van een van Davids
meesterwerken «Serment des Horaces»
en David ondertekent
deze tekening met de waarderende woorden «en temoignage de
satisfaction» Een groter kompliment kon de jonge kunstenaar
zich nauwelijks dromen Zijn aldus
aangeporde ambitie wordt trouwens ook gelauwerd In 1802 krijgt
hij de eerste toegekende «Grote
Pnjs van Rome» van de Academie
de France aldaar Maar pas in
1806 trekt hij naar die Italiaanse
stad, waar zijn verblijf beslissend
zou blijken voor zijn ontwikkeling
als kunstenaar
De eerste reeks tekeningen van
de tentoonstelling betreffen vooral
Italiaanse landschappen, verstilde
beelden van Rome en meesterlijke

BOEKENBEURS

schetsen gemaakt in de tuinen van
de Villa de Medici En meteen herkennen we daar een van de allergrootste tekenaars van de vonge
eeuw Ingres komponeert nauwelijks maar het lijkt wel alsof de
klassieke vormgeving als het ware
vanzelfsprekend uit het papier
komt Zijn techniek is dan ook gewoon het potlood Waar zijn tijdgenoten voor dergelijke prenten
bijna steeds beroep doen op de
wolkende «lavis», slaagt Ingres
enn om door een hyper-gevoelige
lijnvoering, met enkel potlood alle
nuances op te roepen die de
weergave van een landschap vereist Z o kan hij uiterst emotioneel
tekenen en toch ogenschijnlijk
koel en onberoerd blijven (kan de
«klassieke» kunstenaar zich iets
idealers wensen') Zijn tekenlijn is
akkuraat precies, maar tegelijk beschnjvend, van een ongelooflijke
handvastheid, maar tevens soepel
verhalend met elke ruimte voor
gevoel en interpretatie Niet zomaar IS «la ligne ingresque» ook nu
nog 'n begrip

Adembenemend
klassiek
Dieper ingaan op alle genres en
werken van Ingres heeft geen zin
en kan hier ook met Maar wel wil
ik enkele hoogtepunten citeren,
die in de kunstgeschiedenis onbetwistbaar aan de top zullen blijven
Z o zijn er — uiteraard — de
prachtige portretten en familieportretten waarin de personages, ondanks de gewild klassieke soms
wat stugge opbouw van de prenten, zo typerend levensecht voorkomen, dat de uitvinding van de fotografie dn hetzelfde tijdsbestek,
door Nadar en anderen) beslist
overbodig lijkt Z o is er ook de
meesterlijke reeks tekeningen
over Raphael (door Ingres zo bewonderd dat hij, voor een keer,
zijn tekenstijl aan deze van zijn
idool onderwerpt en hoe weergaloos mooi) En uiteraard zijn er ook
de schetsmatige aanzetten voor
zijn geschilderde meesterwerken
BIJ voorbeeld de magistrale tekeningen als voorstudies voor «La
grande odalisque», ontroerend in
hun gevoelige k)enadenng én sublimerende strengheid En sterker
nog de, volgens mij, in tekenkunst
met te evenaren studie voor het
bekende «Bain turc» Deze tekening (van een veelheid van verleidelijke jonge vrouwen) door een
oude man, is de syntese van Ingres' kunst van zijn geloof in de
schoonheid (ondanks de eeuw
waarin hij leefde), van zijn emotie
in de techmciteit van het kunnen,
van zijn veelzijdige grootheid Baudelaire verweet Ingres ooit «ses finesses laboneuses» en ze waren
er ongetwijfeld, maar nooit ondergeschikt aan het Grote Geheel
van een kunstvisie die uniek is sedertdien Als grondlegger van de
moderne kunst wordt vaak Cezanne geciteerd, ik wil het bij Ingres houden omdat nooit iemand
voor en na hem de lijn van het
klassieke naar het vernieuwende
zo doorgetrokken heeft als juist Ingres, met vanuit een opdracht
maar vanuit het kunstenaar zijn
zelf «Revoir Ingres», we zouden
het allemaal 'ns moeten doen
Nic van Bruggen

Fragment uit het groepsportret «La familie Stamaty», het meisje aan de
piano heet Atala en is het petekind van de beroemde auteur Chateaubriand
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Revoir Ingres,
Pavilion Flore, 2de verdieping.
Louvre. Pan|s.
tot 17 november dinsdag gesloten

BOUWCENTRUM
J. van Rijswijcklaan, Antwerpen
zaterdag 1 november t m dinsdag 11 november
alle weekdagen van 10 tot 18 uur;
zater-, zon- en feestdagen
en maandag 1011 van 10 tot 19 uur.
VERENIGING TER BEVORDERING
^ VAN HET VLAAMSE BOEKWEZEN

.

Bizar
en rijmloos
'HIJ lacht niet meer,
scherts noch zelfspot kent hij,
de jonge graaf Leo Nicolaaszoon
Groteske primitieven liggen
in vrede aan het strand, hij draagt
zijn rugzak door de branding
en spot met het schuim
dat aan zijn kuiten steiat'

Dit IS het derde kiikje van een gedicht van Jan Btokker jr in
«Gezangen» (*) De lezenng ervan doet vreemd en bizar aan
Het IS een Spielerei van woorden, met onverwachte en ontogische associaties Het boekje telt vijf sonnetten en verder gezangen
«Sturm und Drang» van J A Deelder, is eveneens een verzameling stukjes, die we zelfs nog moeilijk prozagedichten kunnen noemen De «dichter» debiteert waarheden a la Palisse
'De vertrek vlag
wordt gevoerd op
de vertrekdag en betekent 'ik vertrek'
Het vertrek heeft
gewoonlijk plaats
door de deur'
BIJ het lezen van het eerste zinnetje denkt men aan de afvaart
van een schip, het Wijkt echter doodgewoon het vertrek van
een landrot te zijn -Het njk der verbeelding» telt vijf maagdelijke bladzijden met bovenaan een nr en onderaan een onderschnft bij een veronderstelde afbeelding (*)
In de vertaling van Peter Nijmeuer verscheen zopas «De ondergang van de Titanic» door Hans Magnus Enzensberger (*)
Het gaat om 33 kafkajaanse zangen hetzelfde aantal als Dante's Loutenngsberg en Paradijs De Titanic is hier een symbool
van de ondergang van de droom der technokraten die dachten een nieuwe en betere wereld op te richten (H W Bakx in
«NRC-Handelsblad») Deze zangen hebben in elk geval veel
meer om het lijf dan de experimentjes, die ons door would-t)ehervormers worden opgedrongen Uit de 33ste zang lichten
volgende regels
'Ik hoor ze lopen en roep hen onverstaanbare woorden toe
In de onbekende met de vochtige kranten over zijn hoofd
meen ik K te herkennen, die vertegenwoordiger
in
Knackebrot is,
geen idee wie die man met de baard is, de man met het
stokkenpenseel
heet Saomon P, de dame die onophoudelijk mest moet Manlyn
Monroe zijn,
maar de in het wit geklede figuur moet zeker en vast Dante
zijn»
(*) Uitgegeven door De Bezige Bij Poézie
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«Vereniging voor Nederlandstalige
voetbalsupporters»
opgericht

Het loon van de hoon?
Sporting Anderlecht ligt drie punten voor in de vaderlandse voetbalkompetitie. Tegen alle verwachtingen in. Want voor het kampioenschapsbegin werd algemeen
en ongewoon luid verondersteld
dat de Brusselaars voor het eerst
in lange jaren geen titelkansen
mochten worden aangemeten. De
spelerskern was — zo heette dat
— te beperkt In kunnen en willen.
De nieuwe trainer, de Joegoslaaf
Ivic, zou met vermogen daar verandering in te brengen.
Paars-wit puurde evenwel zeventien punten uit tien matchen. Een
ongewoon hoog aantal. Aan de
basis van dit sukses (Anderlecht
vloog wél direkt uit de Europacup)
zou het Ivic-systeem liggen
Een speelwijze die door de Belgische en inzender de Vlaamse
sportjournalisten met ongewone
ijver wordt bekntizeerd
Waaruit bestaat dit systeem? In
feite zit het doodeenvoudig in elkaar. De tegenstander wordt opgesloten op de eigen speelhelft
Wanneer Anderlecht balbezit verwerft schuiven de verdedigers direkt naar de middenlijn. De buitenspelval wordt breed opengezet
O p die -andere» speelhelft jaagt
Anderlecht onafgebroken op de
bal. Balverlies wordt liefst «ter
plekke» hersteld. Eens de bal in eigen rangen wil Ivic het leder liefst
zo snel mogelijk zien circuleren.
Het tempo is niet onbelangrijk. De
tegenstander moet zo vaak mogelijk «onder druk» staan.
Eigenlijk is er niets nieuws onder
de zon. In de jaren zestig goochelde de helft van België, in navolging
van het Anderlecht van Sinibaldl
met de buitenspelval. Het St.-Truiden van Raymond Goethals
schreef er geschiedenis mee...
Het jagen op de bal en de daaruit
voortvloeiende pressie was het
fundament waarop Nederland In
1974 ei zo na wereldkampioen
werd in Duitsland. Er werd toen
maar weinig voorbehoud gemaakt
omtrent deze speelwijze.
Vandaag ligt het evenwel anders.
Anderlecht wordt veel verweten.
Het zou zijn romantische sp>eelwljze hebben Ingeruild voor bitter resultaatsvoetbal. Dat is mogelijk.
Maar zeker niet onbegrijpelijk.
Immers, jarenlang al wordt de
Brusselse klub weggehoond. Verwende artiesten. Luie profs. Kapitalisten van het voetbal. Anderlecht is de vijand nummer 1, zegde
Jan Wauters maandagavond In
zijn «Wat Is er van de sport?» Is
het misschien ooit anders geweest vriend Jan?
Anderlecht werd en wordt Immers

altijd en overal vereenzelvigd met
de hoofdstad. In Vlaanderen
wordt het uitgescholden om zijn
«Frans zijn». In Wallonië wordt het
bedolven onder «Vlaamse» verwensingen.
Die vijandschap, dat is geweten,
ligt Anderlecht zwaar op de maag.
In het Astndpark zal men dus niet
wakker liggen van de nieuwste georchestreerde golf verwensingen
en verwijten. Men is het gewoon.
Na zeven jaar wil Anderlecht maar
al te graag opnieuw eens kampioen worden. De hoon wil men er,
daar zijn wij van overtuigd, graag
bijnemen. Waarmee wIj nog niet
beweren dat dit doel zal bereikt
worden. Want wij hebben onze
twijfels. Ook al zagen w e Sporting
dit seizoen nog maar twee keer
«live» bezig. Inzender In het middenveld — de minst gevaarijke
zone — speelt Anderlecht hard.
De scheidsrechters moeten daar
oog voor hebben. Bovendien vragen wij ons af of het konstant jagen op de bal uiteindelijk geen
psychische uitputting gaat veroorzaken die zal invreten op het
onmisbare koncentratievermogen.
En zonder koncentratie zal de buitenspelval (die we verwijten dat zij
kontstant heibel op en rond het
veld met zich brengt) fiasko's voor
gevolg hebben Verder dienen er
vraagtekens gezet achter de
kracht op lange terwijl van het huidige spelersbestand. Anderlecht
mist echte aanvallers. Het beschikt
in feite alleen over de nog voor
een stuk ongeschoolde en onervaren Brylle en over de wlsjieltunge Ronnie Martens. Dit kan de
klub zwaar opbreken wanneer tegen gesloten defensies moet worden geopereerd. Tenzij die verdedigers een jaar lang kunnen blijven
oprukken. Maar ook dat moeten
w e eerst nog zien...
Hoe moeilijk kombineren tegen
een diep terugplooiende tegenstander wel Is ondervond Lierse

Einde
Met de 32ste Trofee Baracchi
werd wel degelijk een punt geplaatst achter het wielerseizoen.
De overwinnaars waren (natuurlijk) Belgen: Fons De Wolf en
Jean-Luc
Vandenbroucke.
Een
mooi einde dus van een door het
schitterend najaar voor de Belgen
al bij al nog behoorlijk wielerseizoen. Bedenkelijk was evenwel
dat slechts zeven koppels aanzetten voor deze tijdrit met twee.
Maar daar hebben we het al wel
eerder over gehad.

zondag in de tweede helft Toen
Anderlecht uit een maaltijd opdiende die het zelf geregeld krijgt
voorgeschoteld'

Deze vzw VeNeVo vraagt bij
voorkeur de toetreding van bestuursleden uit bestaande supportersverenigingen.
Lidmaatschap mits 500 fr. op rekening nr. 716-8500615-19. Kon-

takt- en korrespondentieadres:
Postbus 70, Markt te 8000 Brugge.
Volgens haar doelstellingen wil
vzw VeNeVo duidelijk een tegenwicht vormen tegen het centralisme dat zelfs het supportersleven
kenmerkt VeNeVo wil de prille
autonomie van onze gemeenschap maximaal ten behoeve van
de voetbalsport en haar Vlaamse
supporters aanwenden.

De perfekte komedie
In een beschouwend kommentaar bij de jongste wedstrijden in
het raam van de Europacups
heeft de gezaghebbende Nederlandse sportjournalist Ben De
Graaf (hij is de hoofdredakteur
sport van de om zijn degelijkheid
geroemde «De Volkskrant») onder de titel «Verruwing verspreidt zich verder» zwaar uitgehaald naar het topvoetbal.
De Graaf spaarde ook het Belgisch voetbal niet
Wij citeren: «Op de Belgische
velden wordt dit seizoen met
gele kaarten gestrooid, hetgeen
echter minder dan ooit van invloed is op de terreur, omdat de
schorsingen
te
verwaarlozen
zijn. De spelers zijn er wel, meer
nog dan in Nederland en Duitsland, bedreven in het ensceneren
van blessures en het «aanbrengen» van tegenstanders.
De
scheidsrechters, die
meestal
geen onderscheid kunnen maken
tussen vuile en normale overtredingen, laten de komedianten
hun gang gaan.
Afgelopen woensdag kwam dit
specialisme van het Belgische
voetbal nog eens navrant tot uitdrukking tijdens een wedstrijd
die Standard Luik bij FC Kaiserslautern speelde. De Belgische internationaal Renquin deed of hij
ter plekke overleed, nadat hij van
de-terecht-geïrriteerde
Zweed
Wendt een schop had gekregen.
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Voor de nederlandstalige gemeenschap is ten behoeve van
voetbalsupporters, -kringen, groeperingen en dito federaties
een overkoepelende supportersvereniging opgencht.

De Britse scheidsrechter Courtney stuurde de dader van het
veld af en liet de huichelende uitlokker vrijuit gaan, nadat ook Tahamata zich met driftig armgezwaai had beijverd de Zweed te
laten hangen.
Zo verspreid de ongure profmentaliteit zich verder over Europa,
terwijl de leidinggevende instantie (de Uefa) vuurwerk op de tribunes als haar grootste probleem blijft beschouwen. Aan de
gezondmaking van het voetbal
komt zij niet toe.'
Tot zover deze Nederlandse
voetbaldeskundige wiens oordeel zeker niet vluchtig werd gevormd. Het is geweten dat men
over de Moerdijk moeiteloos de
televisiebeelden van ons vaderlands voetbal kan vangen. De
Graaf weet bijgevolg waarover
hij spreekt
Toevallig of niet sloot een
maandag jl. door Het Nieuwsblad
gepubliceerde
fotoreportage
over de wedstrijd Lierse —Anderlecht prachtig aan bij bovenvermelde visie. Getoond werd
hoe de doorbrekende Lierseaanvaller Van Baeckel door Michel De Groote bij de mouw
werd getrokken. Strafschop natuurlijk. Maar voor soortgelijke
overtredingen haalt men in onze
kompetitie de neus op. Als de
scheidsrechters dat beginnen
fluiten wordt de bal in elke wedstrijd tienmaal op de elfmetorstip

gelegd. Want alle verdedigers
(van alle klubs!) hangen doorlopend aan het lijf van de aanvallers. De fouten worden bovendien zo «professioneel» bedreven dat alleen een geoefend oog
achter de doelmond ze kan opmerken.
Bewijs daarvoor de kranteverslagen. Wij keken maandagochtend negen dagbladen in. Buiten
Het Nieuwsblad vermeldde geen
enkel ander verslag «expliciet»
deze faze. Gewoon niet opgemerkt Wij brengen er alle begrip
voor op. Wij zijn er in dit land, altijd en overal, zo aan gewoon geraakt dat men er geen aandacht
meer aan schenkt Wij kunnen
het begrijpen maar niet goedkeuren. Ben De Graaf heeft inderdaad overschot van gelijk. Niemand hoeft de Belgische voetballers nog Iets te leren. Zij beheersen de «materie» In de perfektie. Dat bleek al In Italië
tijdens de Europese kampioenschappen. Maar toen sloot iedereen in dit land de ogen. Omdat er
gewonnen werd.
Zoals Ben De Graaf ook gelijk
heeft wanneer hij stelt dat de acollegialiteit onder de spelers
bedenkelijke vormen aanneemt
Ze smeren elkaar zo graag een
gele kaart aan. Ze laten elkaar zo
graag «hangen». Er wordt kortom, almaar minder sport bedreven op de voetbalvelden van de
«betere» klubs.
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Matrakken en traangas
tegen Vlaams verzet
Zaterdagmorgen 25 oktober was het
te Rekkem de drukte van de grote dagen Ongeveer 4000 betogers verzamelden zich aan de E3-afnt, daaronder
481 (juiste telling!) landbouwtraktoren
Verheugend ^^^s& de goede Vlaamse
reflex bij onze boeren De opschriften
op de traktoren logen er niet om
«Vlaanderen boven» was er slechts
een staaltje van Het financieel aspekt
van dit nutteloze miljardenprojekt
werd kort en krachtig samengevat als
volgt «Miljaarde, miljaardei" Verder
nog de gebruikelijke schimpscheuten
op de ministers, niet in het minst de
«verhouding» tussen Rika De Backer
en de Waal Bertouille, de voorman van'
deze autoweg De file bij de afnt, toen
de traktoren en de wagens nog dicht
opeen reden, was niet minder dan zes
kilometer langi De betogers gedroegen zich waardig en zeer vastberaden
Vanaf Menen konden de voetgangers
zich aansluiten Voorop onze senator
Michel Capoen Van Menen ging het
naar Geluwe waar er veel belangstelling was bij de kerk

men er van verre reeds een enorme
njkswachtverspernng kon waarnemen Stomme verbazing echter wanneer er opgemerkt werd dat aan het
begin van de Kasteel- en Koestraat in
voile centrum van Wervik, vlak bij de
kerk een grote njkswachtverspernng
met fnese ruiters opgesteld stond Dat
deze psychologische blunder van formaat als de gebruikelijke rode lap op
de sber werkte, kon men vlug ervaren
Geen enkele Wervikaan of Vlaming
mocht die straten binnen Vanwaar

kwam dat b e v e l ' Een man die terugkeerde van zijn werk, moest vijf uur
wachten voor hij naar huis kon Eerst
werd hij nog opgepakt door de njkswacht die hem meenam naar de Wervikse njkswachtposti Toen senator
Capoen wilde onderhandelen sprongen ze met vier man op hem af Hij bewees echter dat hij uit het goede hout
gesneden is <Zijn vader was immers
een sterke smid O Een oud vrouwt, •>
mocht haar huis met binnen Mensei
die op de stoep van hun woning ston-
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Bouwcentrum, Jan Van Rijswijcklaan, Antwerpen
Programma:
S e n a t o r C a p o e n «onvriendelijk» d o o r d e R i j k s w a c h t a a n g e p a k t , m a a r
o o k zijn K a m e r k o l l e g a Raf D e C l e r c q m o e s t h e t o n t g e l d e n .

10 U U R .

VU-strijddag van de
zelfstandige arbeid
„Ondernemingszin en werkkracht
dragen Viaanderens welvaart"
Programma
Namiddag
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 Verschelden
— Het sociaal statuut van de zelfstandige,
volksvertegenwoordiger
Jan Caudron
• Bespreking van de referaten in
sektievergadenngen

Erik V a n d e w a l i e , I z e g e m
Jan Caudron, Aalst
M a u n t s Passchijn, M e i s e
Jef Vinex, Erps-Kwerps
A n n y Lenaerts, Wilrijk
Frans Kuijpers, Schilde
Rik H a e l t e r m a n , D e n d e r w i n d e k e
Lieve Favoreel, L a u w e
Roos Lernout, Geluwe
10 R e n a a t V a n s t a l l e n , H o e i l a a r t
Robert Nickmans, Herk-de-Stad
12 V U - B o r g e r h o u t
13 Paul C r e s e n s , S c h a f f e n
VU-Antwerpen-stad
15. M a r c e l V e r s c h e l d e n , M o e r z e k e

„Levend zelfbestuur"

Brugge, 16 november 1980
KONCERTGEBOUW, AANVANG

1.
2.
3.
4
5
6.
7

4de VUJO-kongres 16 november 1980

Uitdagende rijkswacht
Vandaar ging het dan naar Wervik
waar de stoet zou ontbonden worden
Van de Geluwesteenweg en Geluwestraat ging het naar de Magdalenastraat om zo via de kerk de Steenakker te bereiken Een vijftigtal betogers
wilde dan eens gaan kijken naar de
grens van Komen met Wervik omdat
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9 Verwelkoming door Pieter Leys,
eerste schepen van de stad Brugge
• Bespreking van de sektieverslagen
•

Programmarede door senator Mi-

chel Capoen
• Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Vic Anciaux, algemeen
voorzitter van de Volksunie
Wegens beperkte plaatsruimte, schrijf
spoedig in bij Lutgart De Beul, direkteur V N S , Barrikadenplein 12, 1000
Brussel Ctel 02-2194930)

den moesten onmiddellijk hun huis binnen, zoniet mee voor ondervraging!
Dit was het geval bij de woning van
VU-sekretaris Jef Claeys Een man
van meer dan zestig jaar werd van zijn
stoep geslagen' Ondertussen mochten Franstalige belhamels rustig Wervik binnen en dit onder bescherming
van de Waalse njkswachti Toen de
Wervikse burgemeester wilde praten
met de bevelvoerder kreeg hij traangas in het gezicht Naar verluidt heeft
hij klacht neergelegd Z o worden de
Vlamingen behandeld door de «Vlaamse» njkswacht Later heeft de njkswacht de aangehoudenenen vnjgelaten na een gesprek met senator Capoen
Wie gaf de toelating aan de rijkswacht
zich op te stellen in volle centrum van
Wervik en dit bij een toegelaten betog i n g ' In het zondagnummer van de
Franse krant «Nord-Eclair», zeer antiVlaams van strekking, knjgen de
Vlaamse rijkswachters een komplimentje voor hun optreden Wij zouden er zeker niet trots op zijn Z o toonde België weer eens zijn Vlaamshatende smoel een kunstmatige staat, een
even kunstmatige demokratie steunend op een traangasnevel De kerk
en het bejaardentehuis «Het Pardoen»
zaten geruime tijd onder het traangas
Prettig voor oude mensen met ademhalingsmoeilijkheden! Nu, het zijn maar
Vlamingen Zeer hartelijk dank aan de
V U van Maasmechelen die met haar
vlag aanwezig wasi

9 u 30 onthaal
10 u opening kongres door arrondissementeel voorzitter Jons Roets,
mededeling praktika en programma
CAuditonum 1)
10 u 30 sektievergadenngen

Ekologie
Voorzitter Eddy Denaeyer, inleider
Vital Geeraerts, verslaggever Kris Bovin
Demokratie
Voorzitter Stefan Hoflack, inleider
Jan-Bart Van In, verslaggever Pol
Vanden Bempt

D e V l a a m s e republikeinse s t a a t
Voorzitter Linda De Greef inleider
Dirk Goossens, verslaggever Luk Van
Biesen
13 u middagpauze optreden van de
groep «Zakdoek», broodjes
14 u 30 plenaire vergadering onder
voorzitterschap van Dirk Van Gelder
en Jan Roets Verslagen en stemmingen,
boodschap
vanwege
«Wir
Selbst» (Duitse ekolo-nationalisten),
slottoespraak door VUJO-voorzitter
Freddy Seghers
Einde rond 17 u 30

Naast K o m e n w a s de V U ook zeer bednjvig te Mol. Z o hoort heti
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Joods protest in
Antwerpse gemeenteraad
De raadszitting van 13 oktober II. werd verstoord door een optreden van een
groep joodse manifestanten. Aanleiding daartoe vi/as de interpellatie van mevr.
Helsmoortel-Pecher ( P W ) , die het oneens was met de beslissing van de burgemeester van Antwerpen om toelating te verlenen voor de VMO-betoging
van 4 oktober II. Een nadrukkelijk applaus vanwege de joodse demonstranten
volgde op de uiteenzetting van mevr. Helsmoortel. Burgemeester Schroyens
wees de luidruchtige gasten erop dat m de gemeenteraad geen manifestaties
kunnen geduld worden. Nauwelijks was mevr. Schroyens aan haar antwoord
op de interpellatie van mevr. Helsmoortel begonnen of de joodse groep overstemde haar betoog door het roepen van slogans.
Hoe men ook over de doelstellingen
van de VMO-betoging oordeelt, doet
dit mets af van de plicht om de vnjheid
van opinie te doen respekteren en een
volgens de wettelijke voorschriften
aangevraagde betoging te laten doorgaan VU-Antwerpen heeft dan ook de
beslissing van de burgemeester van
Antwerpen om toelating te verlenen
aan de VMO-betoging van 4 oktober II
goedgekeurd daar dit een logische en
demokratische beslissing was Ongelukkig blijkt het stadsbestuur het overigens met zo nauw te nemen met de
demokratische besluitvorming zoals is
gebleken bij de volgende op deze
raadszitting behandelde onderwerpen

Openbare parking
Stadsschouwburg
Hier w e r d de gemeenteraad door het
schepenkollege voor een voldongen
feit gesteld Tegen alle geplogenheden
in werd een sinds 1 oktober II in voege
zijnde regeling thans ter goedkeunng
aan de gemeenteraad voorgelegd
Raadslid Bergers CVU) protesteerde
met klem tegen deze ondemokratische handelwijze Toppunt was dat
schepen M Van Cauweiaert in haar repliek zei dat de V U dit punt met moest
goedkeuren Het kollege vertrouwt er
dus op dat haar meerderheid toch op
alles ja zal knikken i De V U stemde tegen daar verder bleek dat de Stad met
deze exploitatie een zeer slechte zaak
doet tijdens de proefpenode is door
de exploitant slechts een vergoeding
van 10 fr per standplaats en per
maand verschuldigd!

Stedelijk
Sachthuis
Raadslid Bergers (VU) wenste verdui-

delijkingen over de rekeningen van
1979 Aangezien de bevoegde schepen hierop met kon antwoorden, verzocht de VU-fraktieleider Bergers een
bijkomende kommssiezitting te houden om het demokratisch recht op informatie te waarborgen Het kollege
ging hierop met in en vond een verlies
van meer dan 23 miljoen blijkbaar met
de moeite om er een nader onderzoek
aan te wijden
Dure

architekten

Een ontwerp voor een kinderkribbe op
Antwerpen-Linkeroever werd thans
door het stadsbestuur merkelijk ingekromjaen Niettemin dient de Stad een
reeks forse bedragen voor nutteloos
gepresteerde architetenstudies uit te
betalen De V U protesteerde tegen dit
wanbeheer waardoor ingevolge grove
nalatigheid de stadskas nog maar wat
armer werd, wat door een tijdige beslissing van het stadsbestuur had kunnen vermeden worden Het stadsbestuur schijnt nog mets geleerd te hebben na «Wezenberg» en «KNS» en
gaat nog steeds voort met het uitwerken van dure projekten Z o liet het
schepenkollege ditmaal de uitgave
goedkeuren van heel wat miljoenen
voor de heropnchting van het Stedelijk
Instituut voor technisch onderwijs in
de Meistraat en de oprichting van
twee nieuwe sportcomplexen De V U
verduidelijkte dat zij mets heeft tegen
deze projekten zelf, maar wel tegen de
veel te dure uitvoenngen, die het tekort van de stadskas nog wat groter
maken. Om dezelfde reden stenride de
V U ook tegen nog maar eens bijkomende uitgaven vor de K N S al gaat
het ditmaal maar over enkele honderdduizenden .

Geel eenparig
achter VU-motie
over Komen
O p voorstel van VU-raadslid J o Belmans heeft de gemeenteraad van Geel
eenparig en nadat de scherpste kanten wat waren bijgeschaafd, volgende
nnotie gestemd De motie w e r d door
het gemeentebestuur aan alle gemeenten van het arrondissement toegestuurd, met verzoek het Geelse
voort>eeld te volgen. Wij zijn benieuwd!
Ziehier de tekst
«De gemeenteraad van Gse\, in vergadenng op 6 oktober 1980, tjezorgd om
de beveiliging van de gemeentelijke
autonomie, waarop de strukturen van
ons land en onze gemeente zijn opgebouwd, en om de eerlijke toepassing
hiervan, zonder discnminatie, in de onderscfieiden gemeenten en gemeenschappen.
Stelt vast dat het gemeentebestuur
van Komen, na de toepassing van de
w e t door de opnchting van een Vlaamse school flagrant te hebben geweigerd, deze beslissing met geschorst
ziet door de voogdij-overheid, en op
geen enkele manier hiervoor gesanctioneerd w o r d t zelfs niet wanneer het
zich tegenover het hele land op deze
wetsovertreding en deze straffeloosheid beroemt;
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Stelt vast dat de regenng, in plaats van
deze gemeente tot toepassing van de
wet te dwingen, ze in deze wetsovertreding nog behulpzaam is door het
oprichten van een
vervangende
school, en dit op t>asis van andere wettelijke beschikkingen die de mogelijkheid bieden de school terug af te
schaffen;
Stelt vast dat de regenng geen maatregelen treft tegenover deze weerspannige gemeente, en bovendien nalaat
de nodige sancties te nemen tegen de
intimidatie van hulpeloze schoolkind©J-en en hun ouders, die alleen maar van
hun rechten wensen gebruik te maken;
Verzef zich tegen elke vorm van kompensatie, daar de opnchting van een
Nederlandstalige gemeenteschool in
de gemeente Komen wettelijk verplicht IS»
De goedgekeurde motie w e r d gestuurd aan de eerste minister, de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Nationale Opvoeding, de ministers van het Vlaamse G e w e s t de provinciegoevemeur, de arrondissementele voorzitters van de politieke
partijen, de gemeentebesturen uit het
arrondissement en aan de pers.

Wij in de Volksunie

ANTWERPEN
November
3
6

Stortplaats
«Hooge Maey» en_.

6

Over dit onderwerp kwam VU-raadlid
Staf De Lie tussenbeide Naar aanleiding van de aanhoudenden klachten
van de omwonenden van de «Hooge
Maey» over de ondragelijke stank en
hinderlijke rook, afkomstig van regelmatig voorkomende branden op deze
stortplaats, wees S. De Lie erop dat de
firma's die daar industriële afval komen
storten nagenoeg geen kontrole krijgen Het stadsbestuur stelt zich tevreden met een onderzoek t«j de aanvraag tot toelating, maar laat nadien alles op zijn beloop De kwalijke gevolgen zijn dan ook met uitgebleven

8

Museum «Rijn
en'Binnenvaart»
Wat betreft het Museum «Rijn en Binnenvaart», stelde S. De Lie voor dat
deze vereniging, die zich verdienstelijk
maakt met het opkopen en bewaren
van oude binnenvaartschepen, zou geholpen worden en dit met met financiële steun alleen, maar met het ter beschikking stellen van werkkrachten
voor herstellings- en onderhoudswerken Schepen L Detiège vond het niet
nodig om op dit verzoek in te gaan en
stelde enkel in vooruitzicht dat het stedelijk «scheepvaarmuseum» zou worden gevraagd de vereniging bij te
staan door het verstrekken van technische en wetenschappelijke adviezen
Het voorstel van ons raadslid verdiende wel een beter lot dan deze wel erg
magere en vnjblijvende toezegging
van de schepen

«Tijl» in de nieuwe KNS
Tot slot van deze gemeenteraad werden heel wat woorden vuil gemaakt
aan de opvoenng van «Tijl», het opemngsstuk in de nieuwe monumentale
KNS, die Antwerpen menig stuiver gekost heeft Het werd een bekvechten
tussen CVP-raadsleden, die geschokt
waren door het antiklenkale karakter
van het stuk, en SP-schepen L Detiège en SP-fraktieleider Van Elewijck.
Beiden riepen de artistieke vrijheid in
en beschuldigden de tegenstrevers ervan censuur voor te staan. Hugo
Schiltz bracht het debat op een hoger
vlak door vast te stellen dat eens te
meer een goed teater in de K N S werd
gebracht en dat men zich eens dnngend zou moeten bezinnen waar Antwerpen met het teaterpubliek staat
Het is immers duidelijk d a t afgezien
van het oordeel over het al of met gepast zijn van bepaalde opvoenngen, de
KNS, die vroeger een toonaangevende rol vervulde in de teaterwereld, de
laatste jaren tot een bedenkelijk peil is
teruggezakt H Schiltz vroeg de oorzaken hiervan na te gaan en zo nodig de
formule zelf te herzien om een kwalitatieve verkjetenng tot stand te brengen
De zeer zware financiële inspanningen
die de stad zich getroost verdienen immers een beter resultaat dan hetgeen
thans door de K N S wordt gebracht
P.D.M.

OCMWWommelgem
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Wommelgem, één betrekking van maatschappelijk werker, halftijds, op
de proef, wordt openverklaard.
De kandidaturen dienen vergezeld van de vereiste bewijsstukken bij aangetekend schrijven en
uiterlijk op 15 november 1980 toe
te komen bij de heer voorzitter
van het OCMW, 2220 Wommelgem.
Benoemmgsvoorwaarden
en
verdere inlichtingen zijn te bekomen op het adres Ad. Mortelmansstraat 74, 2220 Wommelgem, of telefonisch op nummer
031-53.04.58, elke werkdag van de
week van 9 tot 12 u.
(Adv. 237)

8
10
11

13
14
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EDEGEM: Kaartavond om 20 u 15 in zaal «Drie Eiken» Inrichters
Kulturele knng
S C H O T E N : afdelingsbestuursverkiezingen van 1 9 u . 3 0 tot
22 u 30
S C H O T E N : 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 Sint-Jozef, Dahliastraat
(Kandonklaar) D J «Hupsakee» vanaf 20 u 30 Inkom 80 fr
LINT: 4de Leeuwkensbal in zaal Centrum om 20 u 30. Orkest.
Knst Edward en The Savages Inkom 60 fr
GEEL: Afdelingsbestuursverkiezingen in feestzaal van café Het
Wijnhuis, Stationsstraat
H O B O K E N : Jaarlijks St-Maartenfeest met optocht door gemeente en bezoek aan het rust- en verzorgingstehuis «Hoge Beuken»
MOVE: Speciale voorstelling voor de derde leeftijd om 20 u. Inkom: 50 fr
MOVE: Wiener-avond om 20 u 30 in het Prinsenhof, Kapelstraat
19. Koor, ballet en solozang door het operettegezelschap WienerAna Uit Kontich Kazerne Nadien gezellig samenzijn en dans met
Pól Vandevoorde aan het Hamondorgel. Inkom 150 fr
DUFFEL: 8ste VU-souper in Chalet de Trouwe Vrienden, Wandellngstraat Vanaf 19u. 30. Inkom- 450 fr

OCMWMerksem
Het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Van
Aertselaerstraat 29 te Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving van.
- VERPLEEGKUNDIGEN A 2
(zowel full-time als part-time)
voor de dienst THUISVERPLEGING.
— De kandidaten dienen over
eigen vervoer te beschikken.
Nadere inlichtingen in verband
met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de bezoldigingsregeImg zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem (tel.
4575.80 - toestel 28).
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht aan de
heer S. Smits, voorzitter van het
OCMW, uiterlijk op 15 november
e Je. toe te komen.
(Adv. 238)

Hernieuwde.
prijsaanvraag
onder de vorm van
een openbare aanbesteding
Op woensdag 26 november 1980
om 11 u. 30 zal er in de raadzaal
van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van
Merksem, Van Aertselaerstraat
29 te 2060 Merksem, overgegaan
worden tot de opening der inschrijvingsbiljetten voor:

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn van
Antwerpen
Plaatsen van technicus
elektro-mechanika
De bediening van technicus elektro-mechanika wordt open verklaard. Gelet op de bepalingen
vervat in de wetgeving op de
vrouwenarbeid staat deze bediening enkel open voor mannelijke
kandidaten.
Bruto-aanvangswedde: 32.770 fr.
of 33.724 fr. naar gelang de kandidaten gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding of op haardtoelage
Een vergelijkend eksamen zal afgenomen worden waarna een
werfreserve zal worden aangelegd met een geldigheidsduur
van 3 jaar, die zal aanvang nemen bij de benoeming van de
eorst in aanmerking komende
kandidaat
De kandidaten moeten Belg zijn,
van onberispelijk gedrag en genieten van de burgerlijke en politieke rechten. Zij moeten een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, dienstig voor openbaar bestuur, en een militieattest inleveren.
Diplomavereisten: diploma van
hoger secundair technisch onderwijs met volledig leerplan of
voor sociale promotie in een van
volgende specialiteiten: mechanika, elektriciteit, elektronika,
elektro-mechanika of centrale
verwarming.

DE VERHURING VAN HET
RECHT TOT UITBATING VAN
EEN WINKELRUIMTE, EEN CAFETARIA EN EEN WASSERETTE IN RESIDENTIE DE BREM,
ZWAANTJESLEI 87 TE MERKSEM (Appartementsgebouw met
dienstencentrum voor bejaar- Leeftljdsvoorwaarden: de leeftijd
van 18 jaar bereikt hebben en
den).
De inschrijvingen moeten inge- deze van 40 jaar (45 jaar voor de
zonden worden bij aangeteken- prioriteltsgerechtigden der wetde brief aan de heer S. Smits, ten op 3.8.1919 en 27.5.1947) niet
hebben
op
voorzitter van het OCMW, voor- overschreden
zitter van de kommissie belast 17.11.1980.
met de openingsverrichtingen, Een biezondere reglementering
of afgegeven vóór de opening op de standplaatsverplichting is
der inschrijvingen.
van toepassing.
De biezondere bestekken liggen De titularissen zullen gehouden
ter inzage op de volgende adres- zijn in continudienst te werken.
sen:
Inschrijvlngsrecht: 120fr
— OCMW Merksem, Centrale
Aankoopdienst, Jaak De Boeck- Volledige voorwaarden en verplicht Inschrijvingsformulier te
straat 3 te Merksem.
— Kantoor voor inzage en ver- bekomen op de 7de Afdeling/
koop der bestekken en doku- Personeelszaken van het Openmenten betreffende de openbare baar Centrum voor Maatschapaanbestedingen, Wetstraat 155 te pelijk Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39, Antwerpen (tel. 31.09,70 1040 Brussel.
•32.98.35).
Geen erkenning vereist.
Het is gratis verkrijgbaar bij de De aanvragen dienen toegekocentrale eiankoopdlenst van het men te zijn uiterlijk op 17.11.1980
OCMW, Jaak De Boeckstraat 3 te op het Sekretariaat, Lange GasMerksem.
(Adv. 239) thuisstraat 33, Antwerpen.
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VVM-studiedag, 15 november a.s.

„Achtste Nacht
van de
Vriendschap"
te Antwerpen

„De gemeentelijke
begroting"
Zoals U reeds las, organizeert het
Vlaams-Nationaal Studiecentrum op
zaterdag 15 november een studiedag
over de gemeentelijke begroting.
De studiedag gaat door van 10 tot
17 uur in het Auditorium van het I.P.Cgebouw. Karel De Grotelaan 1 te 1040
Brussel.
Er werd immers vastgesteld dat heel
wat mandatarissen nood hebben aan
praktische wenken wat betreft het politiek lezen van een begroting.
Dat een begroting alleen al op technisch vlak vaak problemen stelt, weet
U allen uit eigen ervaring. O p 19 augustus II. publiceerde het «Belgisch Staatsblad» bovendien richtlijnen voor de gemeentebegrotingen 1981. Deze richtlijnen, die kaderen in de bezuinigingspolitiek van de overheid, zullen de gemeentebegrotingen
'81 dan
ook
diepgaand beïnvloeden.
Het doel van deze studiedag is onze
mandatarissen niet alleen technisch
verder te helpen, maar hen tevens bewust te maken van de politieke draagkracht van een begroting.
De sprekers zijn; de heer J.P. Wullaert,
stadsontvanger te Wervik en specialist

inzake fiskaliteit en gemeentekomptabiliteit en de heer U. Driljeux, gnffier bij
het Rekenhof en gemeenteraadslid te
Sint-Truiden.
Het programma van deze studiedag
ziet eruit als volgt; in de voormiddag
zal de heer Wullaert de techniek van
de begroting toelichten. In de namiddag zal de heer Driljeux een vergelijking maken tussen de ministeriële begroting 1980 en 1981.
O p het eind van de voormiddag krijgt
U ruimschoots de gelegenheid om vragen en opmerkingen over te maken
aan ons panel.
Er zal op deze studiedag bovendien
heel wat dokumentatie beschikbaar
zijn.
Buiten de gebruikelijke map zullen U,
uiteraard tegen kostprijs, de volgende
dokumenten aangeboden worden«Administratieve
basiswetten»
(240 fr.)
en
«Gemeentebegroting
dienstjaar 1981» (143 fr.).
De geïnteresseerde mandatarissen
worden verzocht zich in te schnjven
op het VNS-sekretariaat, Barrikadenplein
12
te
1000
Brussel
(02/219.49.30).

VU-KADERVORMING
Oktober '80
• Donderdag 30; «De gemeentewetgeving». Adres: «Kultuurhuis Koldam»,
Koldamstraat, Hoellaart. Organizatie:
VU-afdeling Hoeilaart i.s.m. het V C L D
(Vormingscentrum Lodewijk DosfeD.

N o v e m b e r '80
•
Dinsdag 4: -OCMW-beleld» door
A. Carlier, O C M W - en gemeenteraadslid te Aalst; bespreking van de
taak van het O C M W in het algemeen
en het OCMW-lid in het bijzonder aan
de hand van praktische voorbeelden.
Adres: «De Denderhoeve», Burchtstraat 29 te Ninove. Organizatie: V U Groot-Ninove (politiek kollege) i.s.m.
het VCLD.
• Woensdag 5: «De gementelijke
begroting». Adres: «'t Klaveren Boerken». Kleine Molenweg te Stabroek.
Organizatie: VU-afdeling
Stabroek
i.s.m. het VCLD.
• Woensdag 12: «Het kultuurpakt».
Adres: «'t Klaveren Boerken», Kleine
Molenweg te Stabroek. Organizatie:
VU-afdeling Stabroek i.s.m. het VCLD.
• Vrijdag 14: «Vlaanderen nu».
Adres: «Kandelaarshuis», Brugmanlaan te Ukkel. Organizatie: VU-afdeling
Ukkel i.s.m. het VCLD.
• Zaterdag 15: Studiedag «de gemeentelijke begroting». Adres: het Auditorium van het IPC-gebouw, Karel De
Grotelaan 1 te 1040 Brussel ( van 10
tot 17u.). Organizatie: het Vlaams-nationaal Studiecentrum i.s.m. de Vereniging van Vlaamse mandatarissen."
• Zaterdag 15: «Aktuele politieke
problemen». Adres; restaurant Van de
Watermolen. Organzatie: VU-afdeling
Meerhout i.s.m. het VCLC.
• Zaterdag 22: «Zo doen wij het in
Merelbeke». Een konfrontatiedag over
gemeentebeleid. Deze dag wil een forum zijn waarop allerhande initiatieven
en realizaties op gemeentelijk vlak
voorgesteld worden. Kursusgeld: 400
fr. Vooraf inschrijven is noodzakelijk,
er wordt immers een maximumgroep
van vijftig personen voorzrien. Telefonisch of schriftelijk inschrijven op volgend adres. Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te 9000
Gent (tel. 091 -25.75.27) of op het Barrikadenplein 12 te 1000 Brussel (tel. 02219.49.3W.

•
Dinsdag 25: «Ekonomisch federalisme» door Prof. Dr. Jef Maton, hoogleraar aan de RUG en ondervoorzitter
van de V U . Zeer interessante gespreksavond voor iedereen die wat
meer wil weten van de ekonomische
aspekten van de staatshervorming.
Adres: «De Denderhoeve», Burchtstraat 29 te Ninove. Organizatie: V U afdeling
Groot-Ninove
i.s.m.
het
Vlaams-Nationaal Studiecentrum.
• Woendag 26. «Het gunnen van
overheidsopdrachten». Adres: «'t Klaveren Boerken», Kleine Molenweg te
Stabroek. Organizatie; VU-afdeling
Stabroek i.s.m. het VCLD.
• Donderdag 27: «De gemeentelijke
begroting». Adres: «Kultuurhuis Koldam», Koldamstraat te Hoeilaart. Organizatie: VU-afdeling Hoeilaart i.s.m. het
VCLD.
Waar niet vermeld, start de aktiviteit
om 20 u.

Beschikbaar op het
VNS-sekretariaat
Naast het dossier de nieuwe bouwpremies, beschikt het V N S nu tevens over
een overzichtelijke dokumentatie aangaande de verwervingspremies voor
de aankoop van een bestaande woning, de bijkomende premies (voor
dubbele beglazing en regenwaterputten) en over de saneringspremies.

O C M W ' s : staat in
de gemeente
door Wilfried Leemans, schepen van
sociale zaken en leefmilieu te Willebroek.
Naast kritiek 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 en beterer welzijnszorg.
WIJ bevelen u een lektuur van deze
konstruktieve tekst sterk aan!

Inlichtingen:
SL2VNS-sekretariaat, Barnkadenplein
12 te 1000 Brussel Tel. 02-219.49.30
(binnenpost 28, Lutgart De Beul en Lieve Schoofs).

Voor de achtste maal ncht het
VU-arrondissement Antwerpen
zijn «Nacht van de Vriendschap»
in. Dit jaar op zaterdag 29 novemtaer 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.

!

Sinterklaasbezoek
te Ekeren
Dit jaar bestaat de mogelijkheid om
een echte Vlaamse Sint met zijn gevolg bij U uit te nodigen om uw kinderen en/of kleinkinc^eren 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-Dierickx, Leerhoekslaan 3, Ekeren, 03141.23.14. Deze personen zullen dan uw
wensen opschrijven. U krijgt dan zo
spoedig mogelijk nadere inlichtingen
betreffende de aankomst van de Sint
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FW-Borgerhout:
kwaje brief naar Rika
Nele-Borgerhout, aangesloten bij de
Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen, schreef op 15 oktober II. aan
Rika De Backer, toen nog minister
van de Vlaamse Gemeenschap, een
kwade brief over de schandalige
Vlaamse kinderhandel te Komen. De
brief kan door de gebeurtenissen
misschien wel achterhaald lijken
maar dat is hij in geen geval. Rika De
Backer blijft, zonder tegenbericht,
verantwoordelijk voor het wansmadelijke gesjacher.

'Mevmuw

de minister,

Met grote verontwaardiging
heeft
FVV Nele-Borgerhout de schandalige
verkoop gevolgd van Vlaamse kinderen in Komen De plagerijen en bedreigingen, die deze mensen moeten
ondergaan, grenzen aan het onvoorstelbare.
U. mevrouw de minister, die ook Vlaming bent u als Vlaamse moeder, laat
dit alles mee gebeuren.

Zijn dan niet alle kinderen gelijk en
evenwaardig in dit land Uw partij, die
de mond vol heeft over het gezin,
zichzelf
kindvriendelijk
noemt
en
daarbij dan ook nog als Vlaamse partij
naar buiten wil komen, zou zich moeten bezinnen over deze wandaden.
Want de Vlaamse mensen blijven dit
niet nemen Er is lang genoeg gesold
met ons en het wordt hoogtijd dat de
Vlaamsbewuste vrouwen, maar dan
ook allen, zich schrap zetten tegen
deze praktijken
We moeten besparen, maar waarom
dan een miljardengeschenk
aan de
zogezegde
misdeelde
Walen'^ En
waarom
kunnen
dolfranskiljonse
groepen,
ongestraft
hun
gangen
gaan''
Daarop zouden wij graag een antwoord krijgen.
We wisten niet dat dit de zogezegde
knstelijke naastenliefde was. waarmede bepaalde groepen toch zo graag
schermen. Daar hadden wij een heel
andere kijk op.
Namens het bestuur van
f^V-Nele
Borgerhout

Borgerhout,
waar het goed om leven is
•De straten lagen grauw en mistroostig onder de druilerige regen te treuren
over hun voorbije jeugd en schoonheid.'
De aanvang van een stationromannetje over de geschiedenis van een gelukkige jeugd en een rampzalig einde
Ook bij zonneschijn bleven de huizen
even somber en viel hun aftakeling
meer in het oog.
Jaar na jaar werd het beeld ellendiger.
De oude woonwijken, weliswaar dik
bevolkt voelden hun ondergang in versneld tempo naderen.
Een dynamisch gemeentebestuur, tegen veler verwachting in tot stand gekomen, zag de noden van de bevolking
en onverwijld werden de mouwen opgestroopt
Bouwvallige en onbewoonbare panden werden opgekocht en spoedig
vervangen door modern uitgeruste
woonsten voor bejaarden en gezinnen
met jonge kinderen.
Het «groen» deed zijn intrede. Verkeersvrije zones, speeltuigen en -pleinen voor de kinderen, rustige zithoekjes kwamen tot stand en overal waar
het enigszins kon, verschenen bomen,
bloemen en planten. Elk plekje grond
werd benut om het aanschijn van straten en pleintjes op te vrolijken. De lente werd in oud-Borgerhout bestendigd.
Een mens-vriendelijk
gemeentebestuur o.l.v. burgemeester Dirk Stappaerts, mag deze prestatie tenvolle op
haar aktief schrijven.
Het voor de hand liggend gevolg bleef
niet Uit: de inwoners, geïnspireerd door
de grote en geslaagde inspanningen
van het bestuur, voelden zich bevrijd
van hun schijnbaar noodlot en de verbeteringen en verfraaiingen aan bestaande woningen werden op massale
wijze aangevat en uitgevoerd.
Bloembakken en geveltuintjes, herop»schilderen van gevels en houtwerk.
elke straat kreeg een ander uitzicht: leven was ontstaan, somberheid verdween uit straat en hart
Proficiat en dank aan Dirk en de ganse
ploeg, voor dit -wijs beleid».
Ook het kultuurleven wordt zeker met
over het hoofd gezien. Waar voorheen
in de gemeente door het gemeentebestuur geen enkele zaal ter beschikking
kon worden gesteld voor de zeer talrijke verenigingen, op gelijk welk gebied,
kunnen in een korte, afzienbare tijd,
liefst 3 kulturele wijk-centra voor de
gemeentenaren opengesteld worden
Deze centra verspreid over gans de
gemeente zijn geen paleizen, maar zullen zeker voldoen aan de vereisten
door onze kultuurverenigingen vooropgesteld.

K
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Op zaterdag 11 oktober ging in première de inhuldiging van het kultureelcentrum «De Gietschotel-, gelegen
aan de Lode van Berckenlaan.
De «Gietschotel» is een zaal met beperkte kapaciteit, 96 zitplaatsen, en is
uiteraard geschikt voor kleinere feesten, vienngen, recepties of vergaderingen.

Tot besluit volgende bedenking.
Als het nieuwe KNS-gebouw van Antwerpen als symbool fungeert van de
fusie Groot-Antwerpen, houdt elke
Borgerhoutenaar terecht zijn hart
vast., want in Borgerhout is het weer
goed te leven

Open 10-18 u.
Ook zaterdag.

DANDUS
—
—
—
—
—

Voor verantwoord
ambachtelijk werk
nnet betaalbare prijzen.

in Franse - Witte steen
Sierschouwen
Restauraties
Raam- en deuromlijstingen
Beeldhouwwerken

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn.
B o ö m s e s t e e n w e g 890
2610 Wilrijk
Tel. 031-87.51.07

OOK VOOR
ZELFBOUWERS
(Adv. 190)

*.M
30 OKTOBER 1980
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Bestuursverkiezingen
te Geel
Maandag 10 november van 19 tot
22 uur, in de feestzaal van Café Het
Wijnhuis, Stationsstraat 46 Geel Gastspreker Walter Luyten Diavoorstelling van 20 jaar Volksunie Geel Kandidaturen schnftelijk stellen aan Andre
Peeters, Goorkens 9 Geel, 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

Nieuw bestuur
bij VU-Deurne
De statutaire verkiezingen bij V U Deurne voor een nieuwe afdelingsbe-

stuur, ziet er na een zeer talnjke opkomst der leden als volgt uit voorzitter, mevr Reinilde Buicke-Verbruggen,
onder-voozitter Mark Vandemoortel,
sekretaris Jos Millecam, penningmeester Luk Reckelbus, soc dienstbetoon Remi Schillewaert, jongerenkontakt Ronny Van der W e e , arr afgevaardigde Ghisleen De Baets, propaganda Ides Buicke, Hugo Lowyck
en Johan De Baets
Door arr afgevaardigde en lid van de
partijraad Erwin Van Driessche werd
de plaatselijke afdeling in de bloemetjes gezet wegens haar aktieve inbreng in de algehele Volksuniewerking In naam van de algemene V U voorzitter dankte hij nogmaals de afdeling voor de massale aanwezigheid bij
de overhandiging van de afdelingsvlag
Opties werden reeds genomen voor
de komende gemeenteraadsverkiezingen, de kontakten welke reeds gelegd
werden met gemeenteraadsverkozenen zullen verder uitgebreid worden

VTBsnipperreisjes
naar Benidorm 4 Costa Blanca
•

•

R e i s s o m p e r p e r s o o n , vol p e n s i o n
5 dagen
4 dagen
Donderdagen van Zondagen van
2-11 tot 14-12 en
6-11 tot 18-12 en
van 4-1 tot 22-3
van 8-1 tot 26-3
Mont P a r k

8.640

9.025

Rosamar

9.030
9.160

9.550

9.520
9.600

10.200
11.830

Selomar

10.740
9.760

Melia

10.170

11.065

Benikaktus
Brisa
Los D a l m a t a s Don P a n c h o

9.725

m
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Financiële knoeiboel
in Tessenderio
Een degelijk en zuinig gemeentebeleid is steeds een hoofdbekommernis geweest van Volksbelangen Uit de begrotingswijziging blijkt echter dat dit niet
de grote zorg is voor de CVP-SP-meerderheid Volksbelangen kon op de laatste raadszitting deze begrotmgswijziging dan ook niet goedkeuren.
Een voorstel van Volksbelangen tot oprichting van een toezichtskommissie
voor de gemeentelijke muziekschool werd wel door de hele raad goedgekeurd.
Daarmee kon Volksbelangen dan weer een positieve bijdrage lederen tot een
meer open en doorzichtig gemeentebeleid.

Begrotingswijziging
Namens Volksbelangen trok Mil Pals
fel van leer tegen de begrotingswijziging Eerst en vooral kloeg hij aan dat
van de oorspronkelijke begroting 1980
zo goed als geen enkel hoofdstuk ongewijzigd was gebleven Ofwel werden toen zo maar wat cijfers op papier
gegooid, ofwel had men de bedoeling
de voogdij-overheid een vals beeld op
te hangen In de begrotingswijziging
moeten immers sommige kredieten
zelfs met 50 % verhoogd worden Het
Loois schepenkollege blijkt dus ook
helemaal geen rekening te houden met
de gelden die in de begroting voorzien
zijni Daarenboven blijkt men ook doof
te zijn voor de oproepen van de overheid tot bezuiniging Konkreet vraagt
de overheid immers aan de gemeentebesturen dat de werkingskosten maar
maximaal met 4 % zouden stijgen in
vergelijking met het vong begrotingsjaar Mil Pals berekende echter dat in
Tessenderio de werkingskosten dit
jaar stijgen met 15,1 %, dit is viermaal
meer dan toegelaten i Daarbij komt
nog dat deze werkingskosten vorig
jaar reeds stegen met liefst 43 % en
dat toen ook al die 4 % -grens bestond

Ten slotte stelde de woordvoerder van
Volksbelangen dat nu duidelijk blijkt
dat zijn vroeger voorstel tot verlaging
van de opcentiemen tot 1 000 inderdaad gemakkelijk haalbaar was De kadastrale perekwatie zou dan ook voor
de Loolse burgers een nul-operatie geweest zijn Nu betalen ze gemiddeld
60 % meer
Raadslid Meeus van de CVP-deelgroep sprak in dezelfde zin. maar de
PVV-fraktie blijkt weinig kaas gegeten
te hebben van het financieel beheer
van een gemeente, want ze kwam ook
nu helemaal niet tussen

Toezichtskommissie
De toezichtskommissie voor de gemeentelijke muziekschool is nu ook
een feit Volksbelangen heeft hier lang
voor geijverd Vonge zitting nog werd
door Volksbelangen een gedetailleerd
voorstel terzake gedaan Dit voorstel
werd thans, mits enkele kleine weizigingen, door de hele raad goedgekeurd Vanaf 1 januan kan deze kommissie dus aan het werk en helpen aan
de uitbouw van de gemeentelijke muziekschool

Industrieel stort
Door de Looise gemeenteraad werd
ook een aanvraag tot herziening van
het BPA (biezonder plan van aanleg)
Industriezone 4 goedgekeurd De bedoeling hiervan is de inplanting van het
industneel stort langsheen de grens
Beringen-Paal mogelijk te maken De
gemeente Beringen-Paal heeft hiertegen heel wat bezwaar daar zij een rekreatiegebied wil uitbouwen in een gebied dat grenst aan het toekomstig industrieel stort De burgemeester deelde echter mee dat een onderzoek van
LISEC naar de geschiktheid van de gekozen plaats positief was

Allerlei
De Vismarkt zal een mooier uitzicht
krijgen De meerderheid wil daarvoor
15 miljoen neertellen Niemand van de
oppositie kon dit plan steunen Volksbelangen stelde voor alleen de groenaanplanting (1 miljoen) uit te voeren en
dan nog met eigen personeel Volksbelangen vindt ook dat de bestaande wegen en parking nog jaren kunnen meegaan
BIJ de aankoop van struiken (voor ongeveer 130 ()00 frJ moest er door
Volksbelangen weer gepleit worden
om aan alle betrokken Looise middenstanders prijs te vragen Vooral de wijze waarop prijs gevraagd w o r d t w e r d
door Pil Pais aan de kaak gesteld zo
wordt met vermeld hoe oud of hoe
groot de planten moeten zijn, om welke soort rozen het gaat enz De gegronde kntiek werd door schejDen
Vanuytrecht demagogisch weggewuifd (lederen vindt het toch schoon D
Ook bij de voorgenomen verbetenng
van de Diester- en Neerstraat in het
Centrum werd door Volksbelangen
aangedrongen op een minimum aan
hinder voor de middenstanders
De komst van een nieuwe fabriek naar
Tessenderio, zoals gemeld in de kranten IS, volgens de burgemeester, nog
helemaal met zeker
LD.B.

Sla de Voerkalender '81 aan de haak

10.310
10.520

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen VTB, St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000 ANTWERPEN, tel 031-34 34 34
Vergunning kat A nr 1185 en in de kantoren te Aalst,
Bree, Brugge, Brussel, Deinze, Genk, Gent, Hasselt,
Herentals, leper. Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen,
Oostende, Roeselare, St-Niklaas, St-Truiden, Turnhout en Vilvoorde
(Adv. 222)

LIMBURG
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

VUJO-Umburg
voor vrije vakbonden
O p haar algemene provinciale ledenvergadenng hebben de Volksunie-Jongeren van Limburg vastgesteld dat het
A C V in aktieve samenwerking met het
bisdom scholieren uit het vrij gesubsidieerd onderwijs heeft opgeroepen
voor de ACV-betoging te Genk op 24
oktober II
De V U J O - ü m b u r g acht deze manipulatie van scholieren volledig in strijd
met de deontologische grondbeginselen die het katoliek onderwijs pleegt
aan te hangen VUJO-Limburg stelt
zich helemaal met op tegen dit onderwijsnet, maar wel tegen de vervlechting van de kristelijke vakbond, kristelijke partij (CVP) en de kerk Chet bisdom
Limburg)
Met de ACV-betoging spreekt deze
vakbondsorganizatie zich zelf totaal te-
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gen Het feit dat de leiding van deze
vakbondsorganizatie zijn militanten op
straat stuurt is tekenend voor de dul>
belzinnigheid van zowel A C V als C V P
De vakbond stuurt zo gezegd zijn
mensen op straat tegen eigen A C V ministers, terwijl in feite enkel eigen belang wordt beoogd
O m deze ongezonde en ondemokratische situatie van vervlechting van politieke partij en vakbond tegen te gaan
opteren de Volksunie-jongeren voor
«vnje vakbonden» Deze zouden volledig onafhankelijk van de politieke partijen werken en zich inzetten voor
werk in eigen streek in overeenstemming met onze fundamentele keuze
voor kleinschaligheid en inspraak voor
de burger Dit is in het belang van het
behoud van onze demokratie

Onlangs kwam de Voerkalender 1981 van de pers, deze wordt uitgegeven door de Vlaamse
gemeenteraadsleden
en hun politiek Overlegkomitee
Elk maandblad draagt een pentekening van een pittoresk hoekje uit de Voer en is
vergezeld van een hartewens van de Voerense Vlamingen Zo kreeg de maand januan volgende eis mee - D e Voerenaars vragen veiligheid, rust en daadwerkelijke integratie bij Limburg en Vlaanderen De tekeningen zijn van de
hand van Guido Sweron, sekretaris van het politiek komitee en leraar aan de provinciale middelbare school van Voeren De opbrengst van verkoop gaat naar het overlegkomitee van de Vlaamse gemeenteraadsleden,de
Harde Vlaamse Voerkern en Opbouwwerk
Voeren De kalender kost 100 fr, verzonden 120 fr, 2 kalenders 220 fr Het bedrag
kan gestort worden op rekening 735-3540384-66 van Josiane Broers te 's Gravenvoeren Wie de strijd van de Vlaamse Voerenaars van nabij wil volgen kan zich ook abonneren op het strijdblad • Voeren », dat 250 fr kost en op hetzelfde rekeningnummer te storten Kontaktadres voor het Politiek Overlegkomitee
Kinkenberg 187 te 3798 's Graven-

1 jaar „Uilenspiegel"- radio Voeren
O p 9 november a s bestaat Radio
Voeren-Uilenspiegel 1 jaar Ondanks
een hetze uit bepaalde hoek — zoekakties van RTT en rijkswacht — bleef
deze Vlaamse nationalistische strijdzender in de eter
HIJ werd zelfs nog
versterkt zodat hij een heel duidelijk
zendbereik heeft in praktisch gans
Limburg en daarbuiten ledere vrijdag
van 19 u op 104 Mghz (FM) klinkt
deze Vlaamse stem in vele huiskamers
De vele bneven en sympatiebetuigingen getuigen van de luisterdichtheid Al deze apparatuur kost geld,
veel geld O m wat zaad in het bakje te

krijgen en ook om de Vlaamse weerloosheid in Voeren nog eens klaar naar
buiten te dragen gaat men vieren op 9
november a s Deze vienng gaat door
in Het Kursaal te 's Gravenvoeren

Programma
19 u akademische zitting met korte
spreekbeurten door
burgemeester
Mathieu Rutten van Tongeren (CVP),
volksvertegenwoordiger Colla (PVV),
volksvertegenwoordiger Van Velthoven (SP), volksvertegenwoordiger Karel Dillen (Vlaams Blok), volksvertegenwoordiger en ondervoorzitter V U
Jaak Gabnels, burgemeester van Bree
(VU)

Met afvaardigingen uit Komen, FransVlaanderen, Overmaas, Duits-OostBelgie, Baskenland en Koerdistan
Met tussendoor optredens van Miei
Cools. Jos Ghysen en de NederlandsLimburgse troebadoer Jef Diederen
Om 21 u groot volksbal met het orkest «Millers Group»
Gans Vlaanderen wordt opgeroepen
om moreel en daadwerkelijk te steunen
Toegangsprijs 100 f r
Kaarten op voorhand kunnen telefonisch gereserveerd worden op nr
041 /76 69 29 - San Martino te St-Martens-Voeren Er kan ook voor overnachting gezorgd worden

M}
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Vlaamse Kring Lennik viert 5 jaar met kunstmap
De verdienstelijke Vlaamse Kring van
(St-Kwintens-Lennik) bestaat dit jaar
vijf jaar. Om deze gebeurtenis luister
bij te zetten besliste het bestuur een
kunstmap uit te geven en deed daarvoor een beroep op de in Lennik wonende jonge artiest Mare Gijsels.
De kunstmap bevat 7 tekeningen die
de meest pittoreske zichten van
Groot-Lennik voorstellen. Met de samenvoeging van gemeenten kreeg StKwintens-Lennik, dat reeds het dorp
Eizeringen onder de vleugels had er
nog eens St-Martens-Lennik en het
historische Gaasbeek bij.
De tekeningen stellen dan ook de
meest merkwaardige gebouwen van
deze vier dorpen in een prachtig stuk

Pajottenland voor. Het kasteel en de
O-L-V.-kerk van Gaasbeek, de landelijke herberg «Bij Kiosken» te St-Martens-Lennik, het rococokasteei en het
huis Vossen in het centrum van StKwintens-Lennik, de St-Ursulakerk te
Eizeringen en ten sk>tte het prachtig
landschap met het spitse torentje van
de St-Kwintenskerk te Lennik en de
stoere toren van St-Martens.
In een woord vooraf tot de kunstmap
schrijft dr Renson, de ere-konservator
van het kasteel van Gaasbeek: 'Mare
Gijsels, die zijn kunstenaarschap erkend zag door verschillende prijzen,
realizeerde deze kunstmap die én het
groots verleden van het oud Liniacum
én het typisch ongerept volksleven op

een zeer expre^sievolle manier illustreren. Zoals altijd worden hier techniek
en afvi/erking, diepte en achtergrond
op een meesterlijke manier met elkaar
in harmonie gebracht'
Inderdaad de Vlaamse Kring van Lennik deed er goed aan deze tekenaar
van eigen bodem de kans te geven zijn
vele talenten te bewijzen.
Mare Gijsels (° 1951) studeerde schilderkunst bij Maurits Van Saene aan
het St-Lukasinstituut te Schaart>eek
en later aan het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpjen schilderkunst in het
atelier van Rik Slabbinck. Na een reeks
groep»- en individuele tentoonstellingen verwierf hij eind 1979 de Pnx Léon

lepel & vork...
EETHUJS FEESTZAAL INGRID

Feestzalen

Industnele
brood- en banketbakkenj
Roomijs

Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel. 014/2136.96

HOF VAN ARAGON

Wiifried BLANCQUAERT

Ar.-igotistr.nol 6, Lier
Tel 031-80 1568

Alle feesten
Specialiteiten

Grote Kouter 47
UITBERGEN
Tel 091-6757 12

üet i^alnmlmis

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1970 HEKFLGEM
C.ifp rcst.iuninl spix'lluin terr<is
Wo<<ns<Jaq en donc(erd.K) cicslolcn
fv1,i,iO(J,iC] {.iinsdtKj vrijdaq v.^tni)f 15 u
Ziitcrd^U) en /undKj v.tn.if s nud
digs
Tel 053-6687 40

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
o . fiiinili.ZMk iMl IrwlW..

Steeds welkom

KREKELHOF

FEESTZAAL
«< E D E L W E I S S .>

Drankhuis met sfeer

Vossemberg 13 1981 VOSSEM
Tel 02/767 45 76

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

Lokaal < T S C H U U R K E >

Alle feestelijkheden
Mogelijkheid t o l huren van
, bestekken.

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

Oude Graanmarkt 25
r./ ^ Verzorgde keuken
XIIÜRIOA Demokratische pnfzen
Uitgelezen dienstbeioon

1000 BRUSSEL
Tel. 02-51325.64
Waar Vlamingen THUIS ziin.

Kcsselstcenweg 38
2260 Nijlei-v

-

Tel 031/818841

Europ Supermarkt
Wind erickxplein
Alsemberg
(Huls van vertrouwen)

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplein 5 Brakel
Tel 055/42 4107

C a f é «'t L e e u w k e »
Kruittorenwal 2
3690 BREE
Tel, 011-46.34.51

9328 SCHOONAARDE
Oude Brugstraat 16
052-4232.46
JAARLUKS VERLOF
DECEMBER

« D e n Botaniek» verwacht alle volwaardige Vlamingen in 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. 218.48.38.

Maandag gestoten.

voor en de kennis van het heem vergroten en versterken.'

Rechtzetting
VUJO-TD

Wie interesse heeft voor deze kunstm ^ kan ze bekomen op het sekretanaat van de Vlaamse Kring, Kroonstraat
1 te Lennik of door storting van
1.800 fr. op rek. 979-4111251-08 van
de kring. Er mag echter niet getalmd
worden want de oplage is beperkt
Bij nader toezien kunnen wij de mensen van de Lennikse Vlaamse Knng
slechts gelukwensen met dit initiatief.
Of om met dr. Renson te besluiten'Mocht deze artistiek hoogstaande
kunstmap in vele gezinnen de liefde

Onridat in vorige berichten de datum van de TD fout geprogrammeerd stond even een juiste
mededeling.
Vrijdag 31 oktober- fuif van
VUJO-Halle Vilvoorde in de Waltrakelder (KVS) te Brussel Begm
20 u.

Banketbakkerij
ANTWERPIA
Geraardsbergsestraat 38 Dr, Van De Per'elei 51
9300 AALST
BORGERHOüT
Maurits GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053-21 35.33
Tel 031-36.56.54

CORTÏIALS
UW KOFFIEHUIS
SPECIALITEIT
van WAFELS
en USROOM

Hel Koffiehuis der
Denderstreek

K a t t e s t r a a t 20, A A L S T

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elte Van Laere-Marcella Naessens
lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091-3006 53

Wijnhandel
& likeuren
Johan Van de Craen
Gasthuisstr. 1
Meerhout
Tel. 30.0030 en 30.85.11
D Gratis verhuur van glazen

Restaurant

KAPELLEKESHOEF
Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO
Tel 014/54.40.07
Maandag gestoten • Rustieke
sfeer

WIJNIMPORT HERMAN
Mencnstrnat 376 WEVELGEM
Tel 056/4129 22
Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder
Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u.
zaterdag vazn 10 tot 13 uur

Maak ook eens kennis met
de gezellige sfeer tn

Beauvoorrfse specialHert
Pannekoeken er» wafels

Mevrouw
Pauwetyn- Duquesne

Cafè-Reslaurant

iEtiüTTERSWÖF

Wulveringemstraat 18
8486 BEAUVOORDE

Dorpsstraat tO
2922 R A M S O O N K
Tel,: 015-71,15.49

tel 058/2994,91
Gestoten, vrijdag behalve m seizoen

Drank- en eethuis

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

« WALTRA »

Aannemer van alle feesten
Ook verluiring van tofelgerief

Cafe VU lokaal

Arduinkaai 2 (bij KVS)
1000 Brussel
Tel 02/219 52 12

Scliilderstraat 33
2000 Antwerpen
Tel 031 37 45 72

Dorfjsplein Heusden Limburg

DE P U S
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEM
Tel. 052/21,16.06

Waar een Vlaming thuis is!

Füosi7tia! voor atlf^
qelegr-nheden

de Vermeil voor figuratief tekenen op
de biënnale te Lyon. Het atelier van
Mare Gijsels is in de Fr. Luckxstraat 51
te 1680 Lennik.

Algem«ne voeding, bieren, wijnen, likeuren. Rechtstreeks invoer Duitse
en Franse wijnea

Koffiebranderij S A N O
Emiel Witmannstraat 36,
Schaarbeek
Tel, 02-734.56.09
Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

De vier troeven van de W.-iltr.t
1 Vhtims in t hart van Brusiel
2 Je k.m er altijd parkeren
3 Je kn/gl er altijd wat te eten
4 De jjrijzen zijn socia.tl

't Is »»n sp0ciali»t
zoek ham op
voor vleet of toespij»
de Beauvoordse paslei
't is da meest verteerbare
de meest klassieke,
de beste
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FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN 31 OKTOBER
TOT 6 NOVEMBER 1980

KURSAALTURNHOUi
Uitzonderlijk vrijdag, zaterdag, zondag en maandag 4 voorstellingerii
Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag 15 u
KT
M a r y Poppins
Een film van Walt Disney
Zondag, maandag en dinsdag
22 u
KNT
Psychose
"Donderdag
20 u 30
Vrijdag, zaterdag, zondag en maandag
18 en 2 0 u
Dinsdag
20 u
Woensdag
18 u
KT
Xanadu
met Olivia Newrton John
en Gene Kelly
Vnjdag en zaterdag
22 u
Woensdag en donderdag 20 u 30
KT
Peter Sellers in
The pink panther
strikes again

TERVUREN
Zaterdag 15 u
Zondag 15 u
Julie Andrews in
M a r y Poppins
Zondag 18 u
Woensdag 20 u 30
Jon Voight in

KT

KT

The Champ
Vrijdag 20 u 30
Zaterdag 1 7 u 30
KT
Gary Lockwood in
2001: A space odyssey
Zaterdag, zondag, maandag en
dinsdag
20 u 30
KT
The missing link
NIVWF, donderdag 20 u 30 KT
Bob Marley en Peter Tosh in
R e g g a e sunsplash

TIENEN
Zaterdag en zondag
14u30
KT
Julie Andrews in
M a r y Poppins
Vrijdag 19 u 30, zaterdag en zondag 17 u
KT
Spartacus
Vrijdag 22 u 30, zaterdag en
zondag 20 u 30, maandag, dinsdag
en woensdag 20 u , donderdag
22 u 30
KT
John Cleese in
Life of Brian
Zaterdag en zondag 22 u 30,
maandag, dinsdag en woensdag
22 u
KNT
Roy Schelder in
W a g e s of fear

LEUVEN 1
Alle dagen
13 u 45
Christian Mann in

KT

Boskaatje
15 u 30 en 19 u 30
3de week
Robert Hays in
Flying high
21 u 15

KT

KT

Karemusha
Een film van Akira Kurosawa
17 u 15 en 24 u
Fame

KT

VUJO-Diest bracht 200 zoekers samen
Reeds enkele jaren bestond bij enkele
mensen van VUJO-Diest de idee om
eens een speciale aktiviteit in te nchten
De viering van het verknjgen, der vrijheidskeure door de Stad Diest 750
jaar geleden, werd dan het kader
waann onze VUJO-manifestatie definitief gestalte zou knjgen
WIJ vonden het herdenken van het bekomen van die vrijheid door Diest, belangrijk genoeg om hieraan onze medewerking te verlenen op een originele
manier
Immers dit steekt schnl af tegen de
strijd, die wij, Vlamingen, nog steeds
moeten voeren om onze vrijheid te bekomen
Daarom wilden wij ook maar meewerken aan de festiviteiten van Diest 750
op voorwaarde dat die viering niet zou
gekoppeld worden aan 150 jaar België
Bovendien vonden wij het positief, dat
ter gelegenheid van Diest 750 aandacht werd besteed aan de Unie der
Oranjesteden, terwijl in 1830 het Oranjebewind over onze gewesten w e r d
vervangen door een kunstmatige Belgische staat, waarvan de leiders alleen
droomden van een aanhechting bij
Franknjk
Gezien deze historische achtergrond
en het historisch erfgoed waarover
Diest beschikt meenden wij er goed
aan te doen zo maar geen alledaagse
manifestatie in te nchten, maar iedereen die deelneemt, met de neus op het
historisch-mooie Diest te duwen, zonder echter zeer geleerd te willen doen
Z o kwam dan een toenstische wandelzoektocht door historisch Diest uit de
bus, die kon ondernomen worden gedurende de maanden juni t e m september en waaraan kon deelgenomen
worden door individuelen, gezinnen
met kinderen, groepen (o a schoolklassen jeugdverenigingen e n z j Martin en Herman Brems zorgden voor de
technische inrichting terwijl Paul Cresens alles perfekt koordineerde
1 388 deelnemers schreven in voor
deze wandelzoektocht, wat een reuzesukses mag genoemd worden
Het barslechte juni-juli-weer zorgde
voor een kalme start, maar het zachte
augustus-weer en de septemberzon
hebben zeker bijgedragen tot het weilukken van deze manifestatie
Het doel «zoveel mogelijk mensen
naar Diest lokken om onze stad a h w
een toenstische injektie te geven»
werd bereikt I
Uit 130 fusiegemeenten waren ze vertegenwoordigd
Diest spant hier uiteraard de kroon
met 367 deelnemers, gevolgd door
Leuven met 66 deelnemers Tessenderlo 59 Scherpenheuvel-Zichem 58,
Antwerpen 49 Mol 35, Hasselt en
Herk-de-Stad elk 28. Aarschot 27,
Laakdal 24 enz
W e mochten zelfs 13 deelnemers uit
het buitenland noteren'
De pnjzentafel, die meer dan 50 000 fr
bedroeg, heeft het mogelijk gemaakt
dat 300 deelnemers een pnjs in de
wacht sleepten De ovenge deelnemers konden hun kans toch nog eens
wagen in het DAVO-spel-show-programma van 5 oktober jl tijdens de
prijsuitreiking
De eerste 20 winnaars drukken w e
hieronder af

Dank!
VUJO-Diest dankt al de deelnemers,
niet alleen voor hun sympatieke inzet
maar vooral voor de sportieve geest
waann zij deze tocht door het histonsch-rijke Diest hebben ondernomen
en hoopt dat de Demerstad nog meerdere keren zal opgezocht worden om
eens gezellig te kuieren of te proeven
van het lekkere gildenbier

(Midnight Express)

LEUVEN 2
Alle dagen
15 u 45 en 20 u
Laatste week
Richard Gere in
A m e r i c a n gigolo
Een film van Paul Schrader
13 u 30, 17 u 45, 22 u en 24 u
Jack Nicholson in

Shining
Een film van Stanley Kubnck
Premiere voor België
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Herman Brems

De Winnaars
1 Ernest Verdeyen, Bekkevoort (Kleuren-TV) 2 Albert Belis, Mortsel (Reis
Ierland) 3 Peter Claes, Diest, 4 Jeanne Paenhuysen, Diest, 5 José De Decker, Mortsel, 6 Tim Peeters Lichtaart,
7 Marjan Thys, Scherp-Zichem, 8 Hilde De Laet, Berlaar, 9 Paul Peeters,
Berlaar, 10 Brigitte Beutels, ScherpZichem, 11 Maria Boniver, Diest, 12
Erwin Plackle, Diest, 13 Gerard Clijnen, Diest. 14 Marcel Roosen, Lummen, 15 Philippe Vandenbosch, Diest,
16 Lisa Melis, Dessel, 17 Koen Lenaerts, Vliermaal-Kortessem, 18 Joke
Maes, Bornem-Branst, 19 Peter Patteet Kasterlee, 20 Mana Roziers,
Olen

De eerste vijf winnaars

Aktie- en
vormingavond
bij VUJO
Halle-Vilvoorde
Aktie en vorming zijn VUJO's belangrijkste taken O m dit alles te kunnen
programmeren roept het arrondissementeel komitee o p maandag 3 november de kemverantwoordelijken
voor aktie en vorming bijeen
Samen zoeken w e naar de beste manier voor aktie en voor vorming Beide
vergadenngen grijpen plaats in de lokalen van 't Schuurke, Oude Graanmarkt, Brussel o m 20 u Alle VUJOkernen van Halle-Vilvoorde dienen op
beide vergaderingen vertegenwoordigd te zijn (voor de schoolgaande
jeugd IS het s anderendaags vniaf)
De pnjsuitreiking in bomvolle Diestse Hallezaal

FVVboos

De Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen (vzw) protesteert tegen de
samenstelling van de huidige regenng.
waann geen enkele vrouwelijke minister zitting heeft De FVV hekelt het politiek zedaaaaaal dat er onder meer
toe leidt de vrouwen op mindere plaatsen te degraderen of hen te verantwoordelijke posities ontneemt van als
die belangnjk worden geacht De F V V
beschouwt deze disknminatie als een
belediging voor het grootste gedeelte
van het kiezerskorps en zal verder aktie voeren om de vrouwen te motiveren met voor een partij te kiezen die de
vrouw op zulke vernederende wiize
behandelt
Hef FW-bestuur

Leuven en Aalst
te Kraainem
In het teken van de verbroedering
Aalst-Kraainem en Leuven-Wezembeek-Oppem orgamzeert de V U van
beide faciliteitengemeenten een kaasen wijnfeest Dit gaat door in zaal Lijsterbes, Oudstrijderslaan 27 te Kraainem
O p vrijdag 14 november houdt Willy
Kuijpers (Leuven) de tafelrede, op zaterdag 15 november Jan Caudron
(Aalst)

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

BRABANT
Oktober
31

HALLE-VILVOORDE: Arrondissementele fuif in Waltra-kelders,
Brussel

31

HAACHT Vlaamse rock- en kabaretavond met Kabiaar en Fuss
phone O r g V U J O In zaal «Onder de Toren»

November
3

HALLE-VILVOORDE: 't Schuurke, o m 20 u vergadenng voor
kemverantwoordelijken voor vorming en voor aktie

7

HOFSTADE Kleinkunstavond om 20 u in het Ontmoetingscentrum Een avond met Jos Ghysen en Miei Cools Inkom lOOfr
TREMELO-BAAL. Projektie van de Voerfilm in de parochiezaal te
Ninde (Tremelo) om 20 u
WEMMEL- Haantjesfeest in zaal Nachtegaal aan de kerk vanaf
18 u en op 9/11 vanaf 12 u
HALLE-VILVOORDE: 't Schuurke o m 20 u arr. komiteevergadering
..^
LEUVEN. VUJO-KUL-fuif in zaal «Eagles», Vismarkt
KAPELLE-O/D-BOS: VUJO-teedee in de St-Jozefsknng
LAND V A N GRIfi/IBERGEN- Algemene vergadenng VUJO, L V G
en Megaton om 18 u in zaal De Knng te Kapelle-o/d-Bos
BEERSEL eetfeest in de Feestzaal, Hoogstraat 10 te Beersel
Ook op zondag 23 nov

8
8
10
13
15
15
22

«Havik» vernieuwen
Het IS nu de tijd om je abonnement
op «Havik», het maandblad van VUJOHalle-Vilvoorde te vernieuwen Dat
kan je dor 50 fr te storten op ASLKrek 001-0890603-25 van Havik, met
vermelding «Havik 1981», of door een
bankje van 50 fr in gesloten omslag
naar het arr sekretanaat te zenden
(Moutstraat 7 te 1000 Brussel) Telkens naam en volledig adres vermelden

goedgekeurde resoluties en bespreking ervan
Je kan dit verslagboek bestellen door
in gesloten omslag, een bankje van
50 fr plus een briefje met naam en volledig adres te zenden naar VUJO-Halle-Vilvoorde, Moutstraat 7, 1000 Brussel

Firma
VAN DOOREN
Hout

Verslagboek
kongres «Republiek»
Van het eerste republikeins kongres
van VUJO-Halle-Vilvoorde komt weldra een uitgebreid verslagboek klaar
Daann o m de volledige teksten van
toespraken en referaten Ook de

€ternit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

VMr

Wij in de Volksunie

P a s a a n 't w e r k ?

Open samen een KB-z'

Je loon op je eigen rekening ontvangen is handig, veilig en
modern!
^ De bank waar je'
Je geeft gewoon je rekeningnum- -^ méér aan hebt.
mer aan je werkgever. Wij hebben
•,
daarvoor desgewenst een speciaal
I
formulier
|

WEST-VLAANDEREN
November
MARKE: 10de Groots Vlaams Avondfeest inde WijkschoolNieuwenhove, Lieven Bauwensplein om 20 u. 30. Inkom: 50 fr.

OCMW Izegem
Aanwerving verpleeghulp
en aanleg werfreserve
Het O.C.M.W. van Izegem verklaart de plaats van verpleeghulp op proef in vast verband
open en gaat over tot aanleg van
een werfreserve ten behoeve van
Rustoord en Revalidatiecentrum
Ten Bos.
De voorwaarden zijn:
— Belg zijn.
— Van onberispelijk gedrag zijn.
— De burgerlijke en politieke
rechten genieten.
— Minstens 18 jaar en hoogstens
35 jaar zijn op de dag van het
afsluiten van de kandidaturen.
De maximumleeftijd wordt
verhoogd voor de voorkeurrechthebbenden en voor hen
die
pensioengerechtigde
diensten laten gelden voor de
Omslagkas van Gemeentelijke Pensioenen.
— Slagen in een wervingseksamen
— Volgende attesten, brevetten,
of diploma's komen in aanmerkmg voor deze betrekking:

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

G a je verder studeren?
O p n eigen k a m e r w o n e n ?

Pas gehuwd?

Open NU zon praktü "
KB-zkhtrekeni--'

6
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— Kinderverzorgsteri
Brevet
van kmderverzorgster ingesteld
bij het Koninkli)k Besluit van 17
augustus 1957.
— Sanitaire Helpsteri Brevet
van sanitaire helpster.
— Bejaardenhelpstert
Attest
hetzij van gezlns- of bejaardenhelpster, afgeleverd door de
Heer Minister van Volksgezondheid en van het Gezin of van een
brevet van de hogere Secundaire
Beroepsschool, «Gezins- of bejaardenhelpster..
— Nursing-hostess t Attest van
nursing-hostess.
— Verpleegaspirantet Diploma
van de hogere secundaire technische school, afdeling verpleging, finaliteit verpleegaspirante.
De kandidaturen samen met een
afschrift van het vereiste attest,
brevet, of diploma, dienen uiterlijk tegen 16 november 1980, bij
aangetekend schrijven, gericht
te worden aan de Heer Voorzitter van het O.C M.W, Kokelarestraat 2 te 8700 Izegem
Voor bijkomende inlichtingen,
zich wenden tot het sekretanaat
van het O.C.M W (Personeelsdienst), tel. 051/302851. (Adv. 232)
ningsronde komen aan txxi: de
werking van vennootschappen en interkommunales waann 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 inzichten of bemerkingen ten laatste op 15 november
as te bezorgen bij Mark De Jaeger,
Dosfel-instituut, Bennesteeg 4, 9000
Gent
Men dient vooraf in te schrijven, kosten-deelname (middagmaal en namkjdagkoffie inbegrepen). 275 fr.

Praktisch om huur, elektricitei
gas en water te betalen.
Handig om te sparen'
Eén opdracht volstaat
Voordelig! Trouwe Kb-caenten
lenen tegen verminderd tarief.
Ook>

Vrar jou is een KB-Studentenrekening
de handigste oplossing.
De bank waar je
méér aan hebt

Praktisch om alle rekeningen te
betalen. Je kamerhuur bijvoorbeeld. Geef gewoon het rekenmgnummer van de eigenaar op aan
de KB, dan is het in een handomdraai geregeld.

Westvlaamse provincieraad
achter VU-motie
Op 21 oktober II. bracht VU-provincieraadslid Jef Frijns (Blankenberge)
een voorstel van motie in de Westvlaamse provincieraad. In die motie
vroeg hij verzet tegen het onverantwoord opslaan van kernafval uit de
studiecentra, het gebruiken van de
haven van Zeebrugge als doorvoerhaven om ladingen gebelonneerd
kernafval in de Oceaan te storten. De
VU-motie werd aangevuld door de
raad eenparig goedgekeurd.
Met onze gelukwensen aan het Blankenbergs provincieraadslid!

MOTIE
«De provincieraad van West-Vlaanderen wijst erojxiat de Provinciale Overheid steeds blijk gegeven heeft van
een diepgaande bezorgdheid aangaande de veiligheid van de Westvlaamse bevolking en niets onverlet
laat op maximale wijze de veiligheid en
de gezondheid van deze bevolking te
waarborgen
De provincieraad stelt vast dat-

• België in de penode 1960-1980 in
totaal 20180 ton matenaal waann
zwak radio-aktief afval is vastgelegd in
zee dumpt,
• het transport van radio-aktief afval
niet zonder nsico's verloopt,
# de verwerking door dumping in
zee nog een bron van zorgen blijft
De provincieraad dnngt erop aan
# dat onverwijld werk zou gemaakt
worden van de studie naar alternatieve
vormen van verwerking van dit radioaktief afval.

# dat in afwachting van deze nieuwe
verwerkingsmetode de regenng geen
vergunning meer zou verlenen voor
het terntonaal vervoer van radio-aktief
afval met het oog op het dumpen ervan in zee
De provincieraad vraag de regenng
dat al deze problemen en meer in het
bijzonder de bescherming van de bevolking en het milieu tegen de lonizerende stralen, zouden kaderen in het
grote reeds lang beloofe kern- en
energiedebat»

Assebroek

Brugge-St.-Michiels

Bestuursverkiezingen

Bestuursverkiezingen.

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

Voor de afd St-Michiete gaan de bestuursverkiezingen door op donderdag 6 november van 20 u 30 tot 22 u
in het lokaal-camping «D'Hoeve», oprit
naar autobaan. Sint-Michiels Kandidaturen tot 31 oktokjer bij beven Paternoster. J Wautersstraat 3.8200, St-Michiels-Brugge

lustrerle
"^^
mare de vriese
baron ruzettelaan 56 brugge
baan brugge-kortrijk
telefoon 0 5 0 / 3 5 7 4 0 4
verlichting tegen betaalbare prijzen!

KRLDIETBANK

Een KB-zichtrekening: voor alle moderne mensen
digste en M^ideligste oplossi
• Zo'n KB-zichtrekening is het
meest veiUge en praktische instrument om loon of andere inkomsten te ontvangen.
• Maandhuur, rekeningen van
elektriciteit enz. worden met 'n
eenvoudige doorlopende opdracht stipt op tijd betaald.
Gevi^oon de laatste rekeningen
meebrengen... éénmaal 'n op-

"öracht geven en u hoeft er verder niet naar om te kijken!
• Met uw Bancontactkaart kunt
u 24 uur op 24 tal van bankverrichtingen doen, zoals geld afhalen of geld overschrijven naar
uw KB-depositoboekje.
• Er is een nuttige verzekering
aan gekoppeld: de Rekening''^us-Verzekering.

• Voordelig ook! KB-cliënten
lenen tegen verminderd tarief.
Ook voor een woning!
• Al vanaf 18 jaar kunnen jonge
mensen op eigen initiatief een
KB-zichtrekening openen.

©

KREDIETBANK

^ ^ ^

IDt;l>ank waar Je méér aan hebt

30 OKTOBER 1900

m
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Aanbevolen huizen
Boekfionfliel

PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij

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

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053-2122 48

Schoolgerief - Tekengerief •
Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!

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

S C H A L U I N 74. A A R S C H O T
Tel 016-5693 34

K E U K E N S • SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

A s s e s l e e n w e g 65. TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u Zondag gesloten.

Platteau-Lievens. Portugeesstraal 9.
1780 Teralfene
Tel 0 5 3 6 6 74 56

Alle bloemen en planten.
Korting van I C / o voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groepermgen

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
G.iïenj -de d i p . l o r t - .
Molcnslraot 45. 9300 Aalsl
Tel 053 70 32 19

PVBA GABRIEL
Vrijdagmarkt 47. 9000 GENT
Tel 091-25.64 05
Boelare 10, Eekio
Tel. 091-771312
Nieuw I De eerste elektronische
naaimachines ter wereld met geheugen dat naait en schrijft.

en V L O E R B E K L E D I N G E N

DE CRAEN ROM pvba

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 70 39

Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

Klemlederwaren
reisartikelen
handschoenen.

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

handtassen
regenschermen

NV Reinjgingswerken
PEETERMANS

Zaadhandel

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

Alles voor land- en tuinbouw.

Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m

Tel 091-62.51.42

Tel 031-5395 30 en 53 75 75

>

Mechelse str. 59
1800 VILVOORDE
TeL 02/251.81.66

Vw

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

tot

deelneming aan eksamen:

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. Diploma: van gegradueerd
medisch sekretaris(esse);
4. Slagen voor een vergelijkend
aanwervingseksamen;

' ^ OktbBEri 1980

Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK
Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten
Valerius De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
tel. 053/21.71.38

Wultenslaan 39, 9160 Hamme
Tel. 052-47.88.09
Gratis voorstudie en pnjsofferte
PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
• DEN DUVEL'BANKELINDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Cerrtrale
verwarming • Houtkachels • Jnbouw |
openhaarden • Gas radiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers.

De mooiste planten voor uw tuin
aan de voordeligste prijzen
10 % voor VU-leden
Nieuwstraat 126
2850 Keerbergen T 015-23.31.66

Weddeschaal: 1.47 tegen indexcijfer 199,99 %: 381.581 - 658.863 (in
29 jaar);
Inschrijvingsgeld: 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 aan de Personeelsdienst van het OCMW-Brugge,
AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 te
8000 Brugge: geschreven aanvraag deelneming eksamen, recent bewijs goed zedelijk gedrag,
geboorteakte, dienstplichtattest,
voor eensluidend verklaard afschrift diploma.
(Adv. 224)

Voorwaarden tot deelneming
aan het eksamen:
1. Gewone 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

Sociaal
dienstbetoon
te Zandbergen
Elke tweede dinsdag van de maand
om 20 u. houdt volksvertegenwoordiger Jan Caudron in samenwerking met
een bestuurslid zitdag voor sociaal
dienstbetoon in lokaal «Het Hoekske»,
Peperstraat te Zandbergen.

Sociaal
dienstbetoon
te Lede
Sociaal Dienstbetoon van VU-provincieraadslid en schepen van Lede, P.
Jules Hendrickx.

I D E L - Tol 011 5 3 4 3 4 9
Gelegenheidsgr.ifiek. Huweli)k Geboorte • Zelfklevende [jl.ikb.md on
cliketten. Houten dnikletters - Rekl.i-

FRANSSENS OPTIEK:

I

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
Deurne-Z
Tel 2 1 0 8 9 6
Kerkstraat 44 • A n t w e r p e n
Tel 3565 75

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken
GEORGES GROENINCKX
Letterkunde 244, 2610 WILRUK
Tel. 031-28.9314.

TE KOOP:
APPARTEMENTEN
STUDIO'S
Villastijl - Alle komfort
Garages.
WEST-LITTORAL
Leopold ll-laan 212
6458 Oostduinkerke
TeL 058-51.28.29

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

BOOMKWEKERIJEN
TUINAANLEG

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

OOSTDUINKERKE A/ZEE

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

Aanlegging wervingsreserve
ONTHAALDAME
Geldig tot 31 maart 1983

— Scfiilderijen, spiegels, etsen, enz.
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium)
Fr. Craeybeckxlaan 69,
2200 DEURNE
Tel. 031/24.53.30

Tel 031-88 13 16

IO%vr.V.U.Ieden

OCMW-Brugge

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

Gentsestr. 155
9300 AALST
TeL 053/21.19.21

Dames-, heren- en kinderkleding.

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

alle moderne meubelen.

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

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

Molenvest 50
HERENTALS
tel 014/21.1207

Anlwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

SCHILDER-BEHANGWERKEN

02-428.69.84

Stijlmeubelen -t- kleinmeubelen.

Van d. Branden pvba

Lederwaren-Parfumerie
VAN REETH

Dames en heren, m uw belang
wendt u voor uw

STUDIO
DANN

te Niel
Antwerpstraat 164-177

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

DRUKKERIJ WAEGEMAN
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

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

Uurwerken - juwelen
H. TRATSAERTGYSELINCK
Driekoningenstraat 140
SINT-NIKLAAS

LEYS-VERACHTERT

1

Kunstsmederij,
trapleuningen,
koperwerk, open haarden. Bevrijdingslaan 87. MEERHOUT.

TeL 014-30.90.74

Tel. 031/76.37.08

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 middelbaar of gelijkgesteld onderwijs;
4. Slagen voor een vergelijkend
aanwervingseksamen.
Weddeschaal: 1.50 tegen indexcijfer 199,99 o/o: 326,160 - 595,266 (in
29 jaar).
Inschrijvingsgeld: 150 frank storten op PR nr. 000-00995.81-59 van

Zitdagen en -uren:
Elke eerste maandag van de maand:
18.30-19.00: Impe, «Oude Mol-, Dorp;
19.00-19.30: Wanzele, «Welcome Inn»,
Dorp;
19.30-20.00: Smetlede, Dorp, «Onder
de Toren».
17.30-18.30: Gemeentehuis Oordegem.
Elke tweede maandag van de maand:
18.30-19.00. Oordegem «In Vlaanderen», Dorp;
19.00-19.30: Vlierzele, «De Lantaarn»,
Oordegemsestraat.
Elke derde maandag van de maand19.00-19.30; Erpe, «Zanzibar», Dorp19.30-20.00: Erondegem, «Sparrenhof», Gentsesteenweg.
Elke maandag (niet tijdens de vakantieperiodes):

het A'Z Sint-Jan, Ruddershove 10
te 8000 Brugge, vóór 10 november 1980, met vermelding; «eksamen onthaaldame».
In te sturen: uiterlijk tegen 10 november 1980 aan 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.
(Adv. 223)

n.00-12.00: Aalst, «Gulden Vlies», Esplanadeplein.
Elke woensdag:
14.00-15.00: Lede, Gemeentehuis.
Elke eerste en derde dinsdag:
10.30-11.00: Lede, Gemeentehuis.

Kerstkaarsenaktie
te Schoonaarde
U kunt meedoen aan de kerstkaarsenaktie van Bond Zonder Naam ten
voordele van noodlijdende Vlamingen.
Echt mooie kaarsen in vele vormen en
kleuren. Nu ook geboorte- en huwelijkskaars beschikbaar.
Verkopers: Herman en Maria Van Den
Abbeele-Roels, Losweg 11, 9328
Schoonaarde (tel. 052-42.35.49)
(meegedeeld)

m

Wij in de Volksunie

27

Aanbevolen huizen
MEUBELEN M O E N S
Markt 28
TERNAT
Tel. 582.10.55

ETN.

BERT

Assesteenweg 117. TERNAT
Tel. 02-582.13.12

Speeiallit primitiaf sli|lnieub«lan en modern

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

PVBA

Slationtatraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Tandheelkundig Laboratorium
VAN QER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02-734.06.43
Na 18u 425.4642

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissan - Krematiet

DAMA

Vloeren Open haarden
Iel. 053-62.37.65

kleinmeubelen
geschenkartikelen
/^aykvoerdor
Staf Kiesf.'koms
-^'«''
Keizerstraat
2
Keizoi
TERN
TERNAT
Tel C02-582 22 22
T(,.|

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

Bouwpromoloren en
dakllmmerwerken.

VECOVEN Jozef

Gebr. ALLOO
Raphael en Willy

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

Marcel VAN den BULCKE

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

Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20

Wurmsiraat 7
SLEIDINGE
lel. 091/57.31.46

Firma EBO-LYBAERT

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

Speciaalzaak stereo en HI-FI,
Video en kleuren-TV.
Poianetraat 165, 9940 Siaidinge
Tel. 091-5733.33

OOST-VLAANDEREN
31 ST.-AMANDSBERG: VU-waterzooiavond om 20 u. in de H. Hartkring, H. Hartplein 2. Deelname: 250 fr. por persoon. Gastspreker:
Maurits Copptetera

D« Vos Luc
Centraleweg 27
2260 Nljlen
Tel. 031-81.77X)6

bureau 053-21.72.12

Gratia prijtoHarta

d

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054-412589

DURASON-KEUKENS
FIRMA SONCK GEBR.
Anderonbroek 24.
9480 Denderhoulem.
Tel 053-2193.25.

Wij bouwen voor u ileulel op de deur.

Firma M. UVTDEWILGEN

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schilder-, behang- en dekoratiewerken.
A. De Cockstraat 42
DENDERLEEUW
Tel. 053-fle,74,08,

TV - HIFI - VIDEO - ELECTRO
Wouter Haecklaan 6. 2100 Deurne.
Tel. 031/21.66.99.
Julius De Geytersiraat 204, Antwerpen. Tel. 031/29.07.87.

LEDE
Tel. 053-21.36.36

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP AAN
FABRIEKSPRIJZEN»
BROEKEN (Jcnns en .inderc) • PARKA S • BLOESONS
ANORAKS
"'"

Tel 053 66/333
Steenweg ri,'i,nr Ninovo 76
9470 DENDERLEEUW

P

legels

Undenetraat 30, Kaerbergen
Telefoon 015-5135.71
Zelfimport -

Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel. 053-86.89.73

Tel.

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkona en aiiierleJ snieed-

PVBA J. BORREMANS-COCK
A KINDEREN

Georges DE RAS pvba

GALERIJ DE KEIZER

B + M

Aalsterse Glazenwasserij

Rollebeekstraal 45,
1000 Brussel Tel.: 511.61.33
Privé: 569.0318

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel. 031-49.35.07

Openingsuren:

Laadruimte van 30 tol 50 m3

ANTIEKZAAK
Marcel Asselman

Ringmappen - dokumenihouder pochetten - sneihechtars - offertemappen.

Exclusiviteit: salons
schilderijen
lustrerie

WASSEN VAN ALLE RUITEN

Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel 02-26814.02

LUKOS p.v.b.a.

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel. 058-31.19.09.

VERVOER-VERHUIZINGEN

beste prijs

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

ANTIEKZAAK
Mevr. Julien SCHERRENSGHEKIERE
Nederweg 113,
8700 IZEGEM
Tel. 051-30.1537
Aankoop en verkoop van Franse
(Normandische geskulpteerde
eiken bruidskasten) meutielen en
borden + kunstvoorwerpen.

lustrerie

mare
de vriese
bar tuzetteiddn ^6c lirugge
0 5 0 / 3 b / 4 04
baan brugge kortrijk

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

THEO BARBIER
installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en kabel-akkumulatie

Jan MESTDAGH

HUWELIJKSLIJSTEN

Korte Welvaart 25
2850 Kaerbergen
TeL 015-2338.87.

Antwerpsestraat 47

2640 Niel
Tel, 031-88.25.31

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.

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems.
Tel. 052-4Z34.00
Galgenberg 52, Beriare

"van 20 september
tot 15 december"

November
1 GENTBRUGGE: V W G richt postzegeltentoonstelling in naar
aanleiding van 100ste verj. overlijden Albrecht Rodenbach. Ook
op 2 november toegankelijk van 10 tot 12 u. 30 en van 14 tot 17 u.
In café De Nachtegaal, Gentsesteenweg 119 te Wondelgem. Toegang gratis.
BRAKEL: Afdelingsbestuursverkiezingen.
MERELBEKE: VU-bal in zaal Regi, Hundelgemsesteenweg 764.
Orkest: De Gensters. Om 20 u. Inkom: lOOfr.
ZANDBERGEN, IDEGEM, GRIMMINGE, SMEEREBBE.
VLOERZEGEM: Gamalenfestijn vap 11 tot 20 u. in zaal «Die Crone», Dorp te Idegem: Prijs: 150 fr.
10 WAARSCHOOT; Bal van de Vlaamse Leeuw om 20 u. in gaathof
Fiesta, met DJ. Nand.
11 AALST: Bezoek van Sint-Maarten en Zwarte Piet in het lokaal
Het GuWen Vlies voor kinderen van VU-leden. Om 14u. 30.
11 MAARKEDAL: Barbecue in Visvijvers om 12 u. voor leden van
de afdelingen Ronse en Maarkedal. Eveneens bestuursverkiezingen.
14 DENDERLEEUW: Spreekbeurt door Frans Jos Verdoodt in het
«Vlaame Centrum Tijl», Parochiestraat 8 te Iddergem, om 20 u.
Onderwerp: «Historische visie over Kollaboratie en Represeie».
15 GENT: Dr. Jef Goossenaertskring: Tweede groot Mosselfeest in
spijshuis Anna, Fonteyneplein 21. Om 20 u. Prijs: 250 fr.
15 ST.-GILLIS-WAAS: Jaariijks VU-bal in zaal «Saleghem», Margrietatraat te Meerdonk. Om 20 u. 30. Inkom: 100 fr. OH<est: The Sanv
rocka. Afdelingen: De Klinge-Meerdonk-St-Pauwela

VAN NECK p.v.b.a.

ONZE KIJKWONINCIS OPEN

VAN NECKS TRADITIONELE
BOUWTRANT IS SUPERIEUR.

W"*"^

•'

^^-

op vrijdag, zaterdag, zondag en
«w>'
maandag vaniatot17uur (of op afspraak).
ADRES KIJKVILLA:
\\
\\
.^]\
Kasteelstraat, Buggenhout (Bos)
^\
Kantoren
Meubilering uitgevoerd door MeubeVAN NECK PVBA, Burgemeester Rollierstraat 45
lencené, Buggenhout.052 3? 2752
9470 Den(Jerleeuw Tel : 053 66 88 02'
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Mensen van bij ons

REMI PIRIJNS:

rNa Taalunie,
integratiespectrum
breedopen trel(l(en'
ONZE-LIEVE-VROUW-WAVER. — «Er zijn dit jaar drie voor
de Nederlandse Kultuurgemeenschap markante feiten te melden:
de ministeriële ondertekening
van het 'Verdrag voor een Nederlandse Taalunie', het tienjarig
bestaan van 'Ons Erfdeel- en
het heropnemen (op 8 november
in Brussel) van de traditie van Algemeen-Nederlandse
Kongressen.
De drie gebeurtenissen kaderen
in de voortschrijding van de integratie van de Noord- en Zuidnederlandse kultuurgemeenschappen. Een tijdlang bleef men, zeker
wat betreft de afwezigheid van
officiële politieke reakties, ter
plaatse trappelen. De integratiegedachte maakte vorderingen in
de geesten, maar de politieke en
organizatorische
verwezenlijking van de plannen bleef achterwege. Na het kongres in Rotterdam werden dit soort heel-Nederlandse bijeenkomsten dan
ook gestaakt. Op 24 november
van vorig jaar werd evenwel in
Schaarbeek een vzw
'Algemeen
Nederlands Kongres- opgericht,
die de voortzetting vormt van de
feitelijke verenigingen die de vorige zevenendertig Nederlandse
Kongressen hebben ingericht;
voor het eerst te Gent op 26 augustus 1849 onder voorzitterschap van Dokter Ferdinand Augustijn
Snellaert.'
Welk heil kunnen deze kongressen ons voor de dag van morgen
nog brengen? Remi P/ryns(voorzitter Vlaanderen van het ANC)
is de man die momenteel de begeleiding van de kongreswerkzaamheden van dichtbij ter harte
neemt
'j.^-

Eerst nog even citeren uit de
vierde «nieuwsbrief» van het A l gemeen-Nederlands
Kongres:
«Als grondgedachte voor het
Kongres wordt voorgesteld: honderdvijftig jaar na de staatkundige afscheiding wordt de totstandkoming van het «taalunieverdrag» begroet als een mijlpaal in het lange, moeizame integratiestreven en een startpunt
voor een versnelde integratiebeweging. De «Taalunie» moet nu,
in nauwe samenwerking tussen
basiswerk en beleidsinstanties,
vorm en inhoud krijgen. Op de
brede terreinen van het maatschappelijk leven, die niet rechtstreeks door de «taalunie» worden bereikt, moet de uitwisseling
van mensen en ideeën bevorderd
worden door het samenbrengen
van gelijkgerichte en gelijkgezinde mensen en groepen rond konkrete gemeenschappelijke belangstellingspunten. Het kongres
dient hiervoor als draaischijf.
Deze beweging moet gezien worden in een breed menselijk kader: een wezenlijke bijdrage
brengen tot het overstijgen van
grenzen die mensen van mensen
scheiden. Het geheel moet gericht blijven op konkreet werk
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aan de basis en tevens bestendig aandacht wijden aan het positief beïnvloeden van het overheidsbeleid, waardoor het basiswerk kan beschermd en bevorderd worden™»
Zo, dat weten we dus, maar wat
betekent dit allemaal konkreet?
Voorzitter Remi Piryns: «De gedachte om op alle domeinen van
ons maatschappelijk leven te komen tot een integratie is reeds
zeer oud. (Als we het hebben over
scheiding tussen Noord en Zuid,
en het streven naar vernieuwde
integratie dan denken we hierbj
aan drie Nederlandse
gemeenschappen die door twee staatsgrenzen worden gescheiden: de
Frans-Vlamingen, de
Vlamingen
en de Nederlanders.)
Aanvankelijk was er in Noord-Nederland, dat sedert de 16de eeuw
een eigen staat heeft, een wantrouwen voor mogelijke integratie,
de vrees «om zich aan koud water te verbranden».
Maar stilaan groeiden betere inzichten. Het was een geneesheer
uit de Gentse volkswijken, Ferdinand Snellaert in 1809 in Kortrijk
als Frans staatsburger
geboren,
die het eerste Algemeen Nederlands Kongres het levenslicht gaf
Deze ongemeen
verdienstelijke
man tekende onder meer verantwoordelijk
voor: een «Maetschappij van Vlaemsche Letteroefening: de Tael is gantsch het
Volk», en de «Vlaemsche Grievencommissie» waarvan hij verslaggever was. Voor
Snellaert
was de 'taalminnarijgrondslag
en inleiding tot de politieke strijd.
Uit de eerste Algemeen Nederlandse Kongressen groeide dan
het gekende -Algemeen
Nederlands Verbond» dat nog immer bijzonder nauw betrokken is bij de
organizatie en bestendiging van
deze manifestatie.»

Noord en Zuid, tot in NoordFrankrijk.
R. Piryns: 'Er is inderdaad een lange en moeizame weg afgelegd
voor we ertoe gekomen zijn het
brede kultureel terrein te beploegen. zoals dit ambitieus zal geschieden bij dit 38ste Kongres,
waarvan de openingszitting
op
8 november geschiedt, maar waarna de
kongreswerkzaamheden
zich voorts over een heel jaar in
studie- en aktiegroepen
uitstrijken
tot september '81. Geruime tijd
werd de heel-Nederlandse
integratie afgeremd door politieke tegenstellingen, maar de gedachte
voor integratie van de Nederlandse Kuituur kreeg vaste vorm;
waarbij de hoeksteen de taal bleef
Herhaaldelijk werd op deze kongressen de ontgoocheling uitgesproken over het zwakke punt:
namelijk dat alle aandacht naar de
taal bleef uitgaan. Maar er kwam
dan toch een ontwikkeling in de
geesten: zo bij voorbeeld bracht
Lodewijk De Raet zijn ekonomische visie in.
De kulturele pluspunten die reeds
vóór 1900 werden geboekt mogen we vandaag toch niet miskennen: zoals het «Woordenboek der
Nederlandse Taal», de eenheid
van de Nederlandse spelling, de
toenemende zorg voor de eenmaking en verbetering van de uitspraak, het vrij verkeer over en
weer van Nederlandse boeken,
de verlaging van posttarieven tussen België en Nederland, de opgang van het toneel, de uitbreiding
van de Nederlandse boekhandel,
de verdediging van de Nederland-

Ambitieus
— En het werkingsterrein bleef
op de eerste plaats het koesteren van de Nederlandse taal in

Programma
lOu. 30: Sektievergaderingen.
14 u.: Algemene vergadering:
— Inleiding (drs. Dittrich).
—
Programmaverklaring van de werkgroepen.
— De nieuwe kongressen: startpunt van de
versnelde integratiebeweging (dr. Piryns).
15U.45:
— Historische betekenis van de Nederlandse
kongressen (prof. dr.
Karel de Clerck).
— De
Nederlandse
Taalunie: een bekroning en een nieuw begin (dr. A.W. Willemsen).
— Slottoespraak (dr. H.
Fayat).
Wie wil inschrijven betaalt 50 fr. voor de kongresdokumenten,
150
fr. voor de lunch op rek.
430-0871241-75
van
Alg. Ned. Kongres, Gallaitstraat 80,1030 Brussel.

n
Algemeen Nederlandse
Kongressen herboren

in de Wereld, tot en met de vrouwenbewegingHet gaat er meteen zéér ambitieus aan toe_
R. Piryns: «We beseffen natuurlijk
al te goed dat we starten met een
werk van lange adem; een werk
van jaren.
Maar, dat weerhoudt er ons niet
van het streven naar Nederlandse
integratie in een soort vijfjarenplan
heen.
te vertalen.
Zo werd op deze
kongressen
We willen komen tot een konkreet
gepleit voor een «hoge Raad van
wordt
de Nederlanse Kuituur», een per- aktieplan dat voortdurend
manente politieke
kontaktkommis- bijgestuurd. Daarvoor is er, wat
sie, én werd hard gewerkt aan een ons land betreft, de steun van
ontwerp voor een verdrag voor meer dan veertig Vlaamse verenieen Nederlandse
taalunie. Wat gingen en de inzet van tientallen
deze Taalunie betreft (die zoals individueel aangesloten leden.
geweten onlangs officieel
werd Momenteel wordt er in een zevengesloten tussen de Belgische en tal werkgroepen hard gewerkt, en
Nederlandse ministers van buiten- die hopen we ertoe te kunnen nolandse zaken), mag ik er met mijn pen om volgend jaar verslag uit te
ANC-vrienden trots op wijzen dat brengen door bespreking van hun
dit een merkwaardig verdrag be- rapporten op verschillende kontreft: er is overeengekomen
een greszittingen.»
supra-nationaal orgaan in het le- — De werkwijze doet zo "n beetven te roepen om de Taalunie in je denken aan de Vlaamse Wetenschappelijke
Ekonomische
alle facetten te verwezenlijken.»
— Nog immer gaat alle energie Kongressennaar één element, zij het wezen- R. Piryns: «Bij die kongressen, die
wetenschappelijk
zeer
gedegen
lijk voor de kuituur, de t a a l R. Piryns: 'Door een ruimer kultu- zijn, doet achteraf elke deelnemer
rele integratie te betrachten zou- met de verworven inzichten wat
den we vandaag nooit zo 'n verre- hem goeddunkt Wij hopen onze
kongaand indringend verdrag hebt>en (minder wetenschappelijke)
kunnen bereiken als vandaag wel greswerking allereerst via de prohet geval is met de 'taalunie». grammaraad in efficiënte integraMaar het is inderdaad zo dat tiebanen te leiden, en uiteindelijk
reeds in de jaren '60 op kongres- op de verschillende maatschappesen en colloquia
tegelijkertijd lijke domeinen die we betreden
aanbevelingen
geestdrift en ontgoocheling aan- konkrete pasklare
wezig was. Een ontgoocheling na- voor de overheid uit te werken.
melijk bij die mensen die evenzeer Al te lang is de integratiebeweging
ijverden voor Nederlandse inte- geschied in verspreide slagorde;
gratie maar dan op het gebied van elkeen werkt in zijn hoekje, met
grensoverleg, onderwijs, volksont- zijn geëigende partikularismen... zo
wikkeling en dies meer... De hoofd- in Nederland als bij ons.»
reden waarom er sinds '67 geen
— Wat betekent nu dit integraAlgemeen Nederlandse
Kongres- tiestreven bij voorbeeld voor ons
sen meer werden ingericht is onderwijs, of voor bescherming
evenwel dat men in herhaling viel; van het leefmilieu-?
het almaar hameren op dezelfde
R. Piryns: 'Het is onderhand toch
kulturele integratiepunten
verangeweten dat bij voorbeeld de verderde in niets aan de onbeweegvuiling van rivieren niet aan een
lijkheid van de
staatsregeringen staatsgrens ophoudt, of dat een
terzake. Met het invoeren in ons
chemische wolk vanuit Antwerland van een stukje kulturele auto- pen ook wel eens verder dan Bernomie en sinds kort ook een klein gen-op-Zoom durft te waaien...
stukje politieke autonomie (via de
Ook inzake onderwijs kunnen we
zogeheten Vlaamse deelregering) ons toch eens intens t)ezinnen
is er vandaag dan weer een verover eenheid in de verscheidennieuwde kans voor verdergaande
heid. Op zoveel domeinen kan via
heel-Nederlandse
integratie.
de ANC-kongressen een gemeenVandaar het opnemen van de
schappelijk inzicht groeien, waar
traditie van de grote Kongressen,
de Nederlandse
gemeenschap
waarbij we aansturen op bestendieen goede toekomst kan op bouging van onze akties.
wen. Dit Algemeen
Nederlands
Nu er een nieuwe stoot kan gege- Kongres heeft geen onmiddellijke
ven worden, deinzen we er ook politieke macht, maar heeft wel
niet voor terug het integratiespek- een machtige invloed als hard
trum breedopen te trekken.»
gewerkt wordt aan heel-Nederlandse inzichten die uiteindelijk
— In het verslag van de konvertaald worden in konkrete begresvoorbereiding merken we inleidsmaatregelen; zoals de taaluderdaad een ambitieuze benadenie. Daarom werken wij op de inring van het leefmilieu, het vorgeslagen integratieweg
verder,
mings- en ontwikkelingswerk, de
zonder bittere diskussies
over
ekonomie, de overheidsstruktustaatsgrenzen
en
staatsvormen
ren en instellingen, het onderdie ons streven zouden stremwijs, de media, de sport, universimen.» (HDS)
teit, kunstbeleid, de Nederlanden
se «stambelangen» over de hele
wereld en — naar het einde van
de 19de eeuw toe — een toenemende tjelangstelling
voor sociaal-ekonomische
problemen.
Van de taaibekommernis
groeide
een gedegen inzet voor behoud
en verfijning van de Nederlandse
kuituur, met de daarbij horende integratie over de
staatsgrenzen

