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Als men in de dagen vóór 11 november de verontwaardigde protesten moest geloven, dan
stond België a a n de vooravond van een fascistische machtsovername of van een burgeroorlog.
De herrie werd veroorzaakt door het feit dat
jonge mensen het inzicht hadden te kennen gegeven op Wapenstilstandsdag voor amnestie te
betogen. Bij het plannen van deze betoging
maakten zij een fout; zij zegden te Breendonk te
zullen betogen, in de schaduw van het koncentratiekamp dat tijdens de oorlog — m a a r ook
nadien — het toneel is geweest van afschuwelijke en mensonterende praktijken en misdaden.
Zij hebben deze fout echter zelf ingezien en
deelden op een perskonf erentie de redenen mee
waarom zij oorspronkelijk n a a r Breendonk
zouden g a a n en waarom zij a a n dit inderdaad
ongelukkig initiatief verzaakten.
Inmiddels was er k a b a a l losgebroken dat vrij
vlug niet meer in verhouding stond tot de aanvankelijke flater van de jonge amnestievoorstanders. Het ging niet meer over Breendonk alleen; het ging tegen amnestie, tegen het zogen a a m d opduikend fascistisch gevaar en tegen
het nochtans grondwettelijk en demokratisch
recht te betogen voor amnestie. Minister van
Binnenlandse Zaken Mathot deed zelfs een extra-editie van het «Staatsblad» van de persen
komen, met een speciaal koninklijk besluit op
het verbod vaderlandslievende plechtigheden
te storen.
Verleden woensdag is al die herrie kunstmatig
gebleken. Op verscheidene plaatsen in het
Vlaamse land werden sobere amnestiebetogingen gehouden, rond namen van repressieslachtoffers w a a r a a n slechts onverzoenlijke
h a a t d r a g e r s aanstoot kunnen nemen: Borms,
Vindevogel, Irma Laplasse. Geen enkel incident
had daarbij plaats. Politie en rijkswacht zijn
werkloos gebleven. Behalve te Etterbeek, w a a r
een aantal tegenstanders van amnestie verzamelen hadden geblazen en zich ruimschoots
hadden voorzien van motorhelmen, knuppels,
kettingen en andere slaande argumenten.
Het schandaal dezer dagen is niet het aanvankelijk verkeerde inzicht geweest van jonge mensen die doorgaans minder jaren tellen d a n degene die verlopen zijn sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog. Het schandaal dezer dagen is dat er zelfs in het 35ste jaar n a de oorlog
en het 150ste jaar van België geen politieke
daad van verzoening wordt gesteld. De voorzichtige stem van de bisschoppen, die een dergelijke daad bepleitten, werd gesmoord onder
protesten. De hoogstaande opvattingen van humanisten, zoals de socialistische Vlaamse
Raadsvoorzitter Rik Boel, wiens verklaringen
hoop hadden doen ontstaan, blijven zonder politieke echo. Er bestaat zelfs geen vooruitzicht
op een louter humanitaire opruiming van sociale en menselijke gevolgen van de repressie.
En w a a r heeft men, te midden van al het gehuil,
de stem gehoord van Vlaanderens grootste partij, die het woord kristelijk in h a a r vaandel
voert?
tvo

Foto van de week
Verleden week in de nacht van woensdag op donderdag werd
op het Voerense gehucht De Plank het klasgebouw van de
Vlaamse bewaarschool door brand vernield. Er is weinig twijfel
aan misdadige brandstichting: bij het onderzoek werden twee
verschillende brandhaarden gevonden. De Action fouronnaise
beweert, niets met deze brandstichting te maken te hebben en
klaagt ze aan. De brandstichting gebeurde een paar dagen
vooraleer de Vlaamse gemeenschap van Voeren Karnaval ging
vieren en de Vrije Vlaamse zender Voeren-Uilenspiegel in de
bloemen ging zetten. Op biz. 12 en 13 brengen wij het uitvoerige dossier van de Voerterreur.

Biz. 16, 17, 28

Poëzie
tussen
beursmazen

Mijnen en munitie voor Lybië
Het socialistisch kamerlid
Louis Vanvelthoven heeft het
deksel gelicht van een heel
onwelriekend potje. Dat België in de hele wereld de trieste faam geniet van wapenhandel en wapensmokkel, is niet
nieuw. Dat Belgische wapens
en munitie opduiken aan menige brandhaard in de wereld,
is evenmin nieuw. Dat wapenleveringen aan een' land als
Lybië gebeuren en dat die leveringen gepaard gaan met
de opleiding van Lybische militairen, is wellicht niet helemaal nieuw — want de vergunning werd reeds in februari afgeleverd — maar bete-

kent toch een nieuw hoogtepunt van schaamteloosheid.
Het Lybië van Kadaffi is een draaischijf voor het internationaal terrorisme. Men hoeft er de memoires
van bijvoorbeeld de Duitse RAFterroristen maar op na te lezen,
om de rol van Lybië in het internationaal terrorisme te onderkennen.
Kadaffi's land is jarenlang de geliefkoosde eindbestemming voor
vliegtuigkapers.

een stichend lijstje op te maken
zijn van aanslagen en terreurdaden die gebeurden met mijnen.
Er is naar aanleiding van deze
zaak trouwens gebleken, hoe slordig er gewerkt wordt: de minister
van Justitie zegt niets af te weten
van het verblijf van Lybiërs;
Landsverdediging beweert niet te
weten waar de adjudant uithangt
die voor de opleiding van de Lybiërs zorgt enzovoort

De levering van mijnen en munitie, ten belope van 6 miljard, door
de Poudreries Réunies de Belgique aan Lybië is niet zo'n-onschuldige zaak als Nothomb wel zou
willen voorstellen. De bewering
dat het gaat om louter defensieve
wapens, is huichelachtig, er zou

Partijpolitiek gezien zal Van
Velthoven trouwens het deksel op
zijn neus krijgen: voor de leveringsvergunning aan Lybië dragen
minstens reeds twee socialistische ministers — namelijk Simonet en Claes — de verantwoordelijkheid.
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Brieven

VALSE VLAMINGEN

VAN HETZELFDE
LAKEN

LICHTBAKEN
ZWITSERLAND?

Het was in 1925 dat ik voor het eerst
naar school moest In heel Antwerpen
waren er toen maar twee Vlaamse
scholen, al de rest was Frans of sterk
gemengd! Ik heb mij afgevraagd of dat
wel echt zo was. Wie weet dat nog en
kan mij een antwoord geven?
Wat ik nog heel goed weet is dat de
broers en zusters van mijn vader sterk
aangedrongen hebben om mij naar
een «gewone school» te zenden, want
met dat Vlaams alleen zou ik nooit mijn
kost kunnen verdienen op een bureel
in Antwerpen! Toen ik mij later dn
1937) op een bureel voor werk aanbood met een Vlaams diploma zond
men mij soms beleefd, maar ook soms
erg brutaal wandelen! Ik heb nooit
werk gevonden op een bureel!
Daar moet ik nog steeds aan denken
als ik nu de gebeurtenissen in Komen
zie. De Walen willen niet dat hun grond
door een Vlaamse-school-voor<^©-Wamingen besmet wordt Dat is nu toch
van het ene uiterste naar het andere!
Ze weten toch ook goed genoeg dat
ze hun kinderen nooit gedwongen
naar die school zullen moeten zenden,
zoals dat in mijn tijd het geval was!
Mijn eigen vrouw heeft heel haar
schooltijd in Borgerhout steeds in 't
Frans moeten doen, er waren gewoon
geen Vlaamse meisjesscholen. We
zouden wel even kunnen dagdromen,
dat de Vlamingen in Belgiè alles te zeggen hebben, zoals mijn kollega's hier in
Brussel altijd beweren. Dat men in
Luik, b.v., geen enkele Franse school
zou hebben en toch de kinderen dwingen in 't Vlaams naar school te gaan!
Het zou toch niets meer zijn dan van
het zelfde laken een broek geven!

De kilte van een algemene krisis laat
zich voelen. Ons arm landje ontsnapt
niet aan de algemene «verarming». Bij
onze buurlanden is het al niet beter gesteld. De hele EG ligt in hetzelfde beddeke ziek. Slechts één land in WestEuropa ontsnapt aan deze makabere
dans: het rijke Zwitseriand.
Hoe komt dat?
Het antwoord staat in een lang artikel
uit «'t Beste» van augustus 1980. Zetten we de feiten even op een rijtje:
Zwitseriand heeft geen natuuriijke rijkdommen, geen steenkool, geen uranium, geen goud en geen olie. De zes
miljoen Zwitsers genieten nochtans
van de hoogste levensstandaard in Europa. Wiaar- er is geen volk dat zo hard
werk en zoveel spaart! Bovendien
leeft dit land al 165 jaar zonder ooriog,
al vraag ik mij af hoe zij zich erbuiten
kunnen houden. En nog iets: de laatste
staking dateert al van 1918! De meeste
Zwitsers wer1<en nog steeds zon stoere 44 uren (ja u leest goed: vierenveertig uren) per week. Een der jongste
volksstemmingen bewees dat de
meerderiieid tegen verkorting van de
arbeidsduur is. Zij houden ook de inflatie in de hand. Een andere volksstemming besliste van 26 % der buitenlandse arbeiders naar huis te zenden. Niet
uit racisme, noch uit enige andere
rechtse of linkse ideologie, maar gewoon uit ekonomische noodzaak. De
binnenlandse behoeften zijn daardoor
gedaald, waardoor ook de pnjzen van
de goederen daalden. De vakbonden
houden de loonstijgingen in bedwang.

J.V.T., Woluwe
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standiger aanwezigheidspolitiek voert
en niet steeds onmiddellijk -verraad»
begint te schreeuwen wanneer een integer Vlaams nationalist een ekonomische of andere machtspositie in de
wacht slaapt
E.S.D., Borgerhout

SCHILTZ EN IBEL (2)
De aanstelling tot voorzitter van de
raad van beheer van Ibel is de bekroning van de bekwaamheid van Hugo
Schiltz, tot spijt van wie het benijdt
Voor het eerst wordt een Vlaams nationalist in dergelijk midden tot zulke
hoge positie toegelaten.
leder rechtzinnig Vlaming voelt zich
vereerd over Hugo Schiltz.
Nu verwachten wij — de kleine man
— van hem een daadwerkelijke stem
en steun in de hoogste kringen.
J.V., Erps-Kwerps

Dat een man als VDB het ooit in de politiek zo ver kon schoppen blijft voor
ons land een schande.
Maar dat hij er een handje van weg
had om terwille van het profijt de
Vlaamse kat de kandelaar te doen likken, bewijst het volgende verhaal.
Vóór hem had pezewever Peewee Segers onder druk gezet door de W O
beslist dat voor de benoeming van burgers op Landsverdediging de 60N/
40F-verhouding moest worden nagestreefd. Het was logisch, want dat is
ongeveer de verhouding tussen Vlamingen en Walen in ons land.
Wat deed VDB? Hij besliste dat het
moest 50N/50F worden!
Wie verzette zich ertegen? Zeker de
Vlaamse echtgenoot van «Puck Algoet», burgemeester van Rode, niet
Hij tekende zelfs een stuk, waarbij
deze beslissing bevestigd werd.
Misschien hebben de Vlaamse (?) direkteur-generaal De Smet of één van
zijn Vlaamse slippendragers geprotesteerd? Zo ze het mochten gedaan
hebben dan zal het al fluisterend geweest zijn. In alle geval niemand heeft
ervan gehoord. Erger nog: bij elke verkiezing hebben ze hun franskiljonse en
konservatieve CEPlC^ninister met al
hun gezag gesteund. Vergaderingen,
die telkens door VDB belegd werden,
hebben ze bijgewoond en door de verspreiding van propaganda door hun
onderhorigen doen bijwonen. Waarom? Omdat ze terwille van het
«smeer» (bevordering) zelfs een fanskiljonse «kandelaar» wilden aflikken.
Ze hebben inderdaad zo goed «gelikt»
dat ze hun macht nog hebben vergroot En hebben deze «valse» Vlamin-

SCHILTZ EN IBEL (3)

Het getuigt van biezondere kortzichtigheid en zelfs van kwade trouw om
naar Hugo Schiltz te trappen om zijn
IBEL-mandaat Ik ben er fier op dat
ónze Schiltz een dergelijke belangrijke
en invloedrijke funktie kan bekleden. Ik
ben er fier op dat iemand uit de VUrangen door anderen zó bekwaam
wordt geacht!
We hebben jarenlang gekankerd, vanaf de wal, dat zo weinig invloedrijke
mensen de VU steunde, of omgekeerd: dat zo weinige VU-mensen invloedrijke plaatsen konden innemen.
Zo blijft Zwitseriand door gezond verNu we er zo een (bip hebben, is het
stand en eenvoud het best-funkttonenog met goed.
rende land van heel West-EuropaDe steeds sterker wordende invkDed
Het geciteerde artikel is aanbevolen
van ekonomische kringen op de polilektuur voor allen die met de huidige
tieke ontwikkelingen, is onmiskenbaar.
noodtoestand begaan zijn, en vooral
voor Houthuys en Debunne die nog al- Laten we dan blij zijn een duidelijke en
echte VU-man op een belangrijke
tijd niet willen begnjpen dat artieidsplaats in die kringen te hebben.
duurinkrimping nooit de oplossing
Tegen de macht aanschoppen is nabrengt voor de werkloosheid en dat
tuuriijk makkelijk, geheel vnjblijvend...
syndikaal opbod tot een gewaarborgmaar ook weinig effektief! Liever vande katastrofe leidt
uit de macht werken om er iets aan te
tVlaar ook het federalisme loopt in
doen.
Zwitseriand als een klok. Die ZwitserAls partijvoorzitter heeft Schiltz van de
se klok zegt ons dat het hoog tijd is om
VU iets gemaakt We mogen in onze
hun systeem eens te bestuderen, want
handen knijpen dat we zó iemand in
onze federale staatshervorming is een
onze partij hebben, en we mogen blij
grote flop, vooral dan voor de Vlamingen. En de ekonomische en sociale po- zijn dat hij de moed en de trouw heeft
om te blijven.
litiek gebeurt op onze kap en lost ook
J.I., Peer
niets op. Martens IV zal samen mét
ons vergaan en Zwitseriand zal alleen
overeind blijven staan.
J.G., Maasmechelen
NAKAKELEN-

SCHILTZ EN IBEL (1)
Wat had men liever gezien, dat een rabiaat franskiljon tot deze leidinggevende post geroepen werd? Is men blind
voor de voordelen die een dergelijke
machtspositie voor Vlaanderen kan
betekenen'
Het partijbestuur van de Volsunie had
beter gedaan Schiltz geluk te wensen
met zijn benoeming, hem dankend
voor zijn voornemen verder zijn beste
krachten aan de partij te zullen wijden.
Maar ja... liever verder tweedracht
zaaien en de partij ondergraven, de
verkiezingen zijn immers nog ver!
Het is meer dan tij^ dat de VU een ver-

Ik stel vast dat u iedere week steevast
een pagina wijdt aan de milieuvervuiling. Maar.„ geen woord over de grootste vervuiling van allemaal: de verbale
pollutie.
Geen betogingen, geen protesten.,
nietsi
De neutrale media kunnen ongestoord
hun marxistische onzin spuien, doortrappende leerkrachten mogen rustig
onze kinderen het hoofd op hol brengen, het parochieblad doet zijn duit in
het zakje.
Onze bisschoppen zwijgen... onze
geestelijke herders evenzo. En wat
doet «WU»? Nakakelen... want marxistisch is progressief niet waar?
J.D., Boom

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

gen (van CVP-huize) hun verhoogde
macht gebruikt om hun volksgenoten
te beschermen en bv. de regeling
60N/40F weer in te voeren?
Neen! want op dit ogenblik staat het bij
de burgers van Landsverdiging zo ver,
dat voor de lagere graden de Walen
met minder jaren dienst vroeger t)enoemd werden dan hun Vlaamse kollega's en dat talrijke Vlamingen moeten
wachten op een benoeming tot opsteller, onderbureauchef of bestuurschef
omdat... er geen Walen meer waren,
die recht hadden om tot die graden te
worden benoemd.
Het IS zonder meer beschamend dat
kleurflaminganten bij ons volk nog
zoveel aanhangers vinden. Want ook
SP en PVV koesteren in hun rangen
dat ras.
KD, Evere.

D Tweetalige apotekersassistente zoekt werk bij een apoteker in het Brusselse.
Zich wenden tot J. De Beriangeer, tel. 479.41.76.
— 46-jarige man (op RVA)
wenst absoluut te werken. Is tevreden met alle soort werk, zelfs
ploegenwerk. Liefst op de as
Brussel-Ninove. Voor inlichtingen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers, tel.
02-569.16.04.
n Vertaler-tolk Ned.-Frans-Ned.
en grote ervaring in organizatie
van kongressen en studiedagen
zoekt werk (firma opgedoekt).
Zfch wenden red. «WU».
D Gegradueerde in de industriële scheikunde (A 1) 1976, uit
de Brusselse agglomeratie, zoekt
een passende betrekking.
Zich wenden tot Vic Anciaux algemeen
sekretariaat
tel.
219.49.30.
D ücenciate in de p8ycfiok)gie,
tewerkgesteld in BTK-projekt
zoekt een vaste betrekking.
Intk:htingen omtrent al deze zoekertjes zteh wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers,
• Ninoofsesteenweg 11, Schepdaal. tel. 02-569.16.04.
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Deze week:

waarom
een Vlaamse staat?

Waarom heeft de Vlaamse burger
een eigen staatskader nodig''
Wat was zijn frustratie binnen de unitaire staat?
Wordt de Vlaamse Gemeenschap beter
dan de Belgische staaf?
De gasten bi] Knacks vijfde tafelgesprek zijn
Robert Houben (CVP)
Jean-Luc Dehaene (CVP)
Hugo Schiltz (VU), Paul Daels (VVB)
Robert Senelle (RUG), Jan De Meyer (KUL)
Marcel Storme (RUG), Leo Neels (KUL)

knack
IHJI

nu

^H

Ö invullen en opsturen aan Knack, dienst promotie
I» Ë Meiboomlaan 33, 8800 Roeseiare.
'•^ Ë
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Mensen

Een Waal
en de Vlamingen
Er is al vaker gewezen op het
verschil in mentaliteit tussen de
Vlamingen die in Wallonië wonen
en de Franstaligen die zich in
Vlaanderen vestigen. De Vlamingen in Wallonië passen zich gewoon aan; ook als zij hun Vlaamse eigenheid blijven verdedigen,
doen zij dat zonder voorrechten
op te eisen. De Franstaligen
trachten voordelen en faciliteiten
in te pikken waar ze dat maar
kunnen.
Vorige zondag hielden de Vlamingen in Wallonië, gegroepeerd
in de vereniging Band, hun 22ste
kongres; zoals altijd een ernstige, degelijke, door en door
Vlaamse vergadering.
Een der sprekers op dit kongres
was de Waal J.-P. Gailllez, van
het Centre d'Animation en Langues.
Gallliez werkt op verscheidene
vlakken met Vlamingen mee; zo
heeft hij uitstekende kontakten
met de zeer Vlaams-bewuste
Vereniging van Vlaamse Leer-

Geld en
burgertrouw
Provinciaal voorzitter Voets, van
de Limburgse afdelingen van het
Nationaal Verbond der OudKrljgsgevangenen, is de zoveelste vaderlandslievende president
die het vraagstuk amnestie vanuit
't meest «onbaatzuchtige» standpunt benadert. Voets op het recente kongres van zijn vereniging: «Wij zouden het als een
grove onrechtvaardigheid, een
grove belediging beschouwen indien men aan een amnestie-ontwerp zou beginnen werken vooraleer alle oorlogsslachtoffers hun
rechtmatige vergoeding voor burgertrouw bekomen hebben.»

krachten, waarmee hij uitwisselingen en verbroederingen onder
Vlaamse en Waalse scholen organizeert
Het is een opmerkelijke vaststelling dat precies twee sterk bewust-Vlaamse en bewust-Waalse
verenigingen samenwerken en
uitstekende verhoudingen hebben op het menselijke en kulturele vlak.

„Histoire d'0"
Minder gekruid misschien, maar
daarom niet minder gepeperd en
niet properder dan de roemruchte Franse film «Histoire d'O» is
een militair schandaal dat aan
het uitlekken is. Een - kommandant O., van het Belgisch leger,
wiens naam in de pers verkort
verschijnt omdat een verdachte
als onschuldig moet beschouwd
worden zolang het tegendeel niet
is bewezen, heeft last gekregen
omdat hij een aanzienlijke financiële vergoeding trekt voor huisvesting in het buitenland, terwijl
hij zijn werkelijke verblijfplaats
in België zou hebben.
Sinds kommandant O. in opspraak kwam, komen de tongen
los en is de zaak verder aan het
rollen. Er is sprake van generaals
die een huisvestingsvergoedingbuitenland ontvangen van 40.000
frank per maand, maar die d o o d lekker in België verblijven. Van
opperofficieren die een extravergoeding van ettelijke duizenden
per maand ontvangen omdat hun
echtgenote zogezegd aan hun
zijde in het buitenland verblijft,
terwijl de dame in kwestie doodleuk in België blijft en in officiële
dienst w e r k t

De mikrofiches
van Moureau

Te volgen! En uit te kijken of er
nog hogere vissen dan kommandant O. aangehouden en opgesloten worden.

Vorige zondag heeft minister van
Justitie Moureau de RTBF-uitzending «Face a la presse» volgepraat, hoofdzakelijk met V M O -

Deze week dit...
Ik ben er rotsvast van overtuigd
dat de Volksunie sterk gehecht
moet blijven aan de
parlementaire demokratie. In de
loop der tijden zijn de partijen
hierin een steeds grotere rol
gaan spelen. Deze evolutie hoeft
niet noodzakelijk negatief te
verlopen en uit te monden in
partikratie. Maar dan moeten de
politieke partijen er voor zorgen
dat ze demokratisch
gestruktureerd zijn en dat hun
vertegenwoordigers in het
parlement over de nodige
onafhankelijkheid beschikken om
het algemeen t)elang te dienen.
De Volksunie heeft haar
organizatie zo opgebouwd dat
een doorstroming van boven
naar onder en omgekeerd
mogelijk en zelfs gewaarborgd
is, als elke afgevaardigde op elk
niveau zijn volle
verantwoordelijkheid opneemt
Deze opdracht is gelegen zowel
in luisterljereidheid als in het
benutten van alle kanalen
waarlangs inspraak mogelijk is.
Ik heb gedurende het voorbije
jaar Vlaanderen afgereisd om
vergaderingen bij te wonen en
spreekbeurten te houden. Alleen
op die manier ben ik in staat

geweest de standpunten van de
partij bekend te maken en
tevens mijn oor te luisteren te
leggen bij onze leden en
sympatizanten.
Om dezelfde redenen ben ik
verheugd de partijraadsleden te
kunnen danken voor de kritiek
en suggesties die ze geuit
hebben op de partijraad van
vorige zaterdag.
Als biezonder gunstig heb ik
aangevoeld dat de zorg van de
partijraadsleden gegrepen was
uit het leven zelf van onze
Vlaamse mensen: een
bekommernis zowel op het vlak
van de noodzaak tot het
verkrijgen van eigen politieke
instellingen, als op het vlak van
de ekonomische bloei van
Vlaanderen en de dagdagelijkse
sociale en maatschappelijke
noden, De vraag naar
duidelijkheid In de opstelling van
de partij ten aanzien van al deze
problemen was fjertinent
Al te schematisch zou ik het
profiel van de Volksunie kunnen
aflijnen In vijf punten: 1. Elke
Vlaamse achterstelling zal de
V U aktief en non-konformistisch
bekampen. 2. Ons volk heeft
nood aan echt zelfbestuur, een

eigen Vlaamse staat In
konfederaal verband, met
Brussel als gemeenschappelijke
hoofdstad. 3. Echte demokratie
waarin het bestuur doorzichtig
Is, waar inspraak en kontrole
Institutioneel geregeld zijn, waar
open verdraagzaamheid
gewaarborgd Is. 4. Een
ekonomisch leven dat gebaseerd
Is op de ondernemings- en
werklust die beloond moeten
worden en niet gestraft 5.
Tevens een samenleving waar
de vrijheid begrensd wordt door
de sociale solidariteit en de
verantwoordelijkheid, vooral voor
de kansarmen en
minderheidsgroepen.
De partijraad van zaterdag heeft
me de zekerheid gegeven dat
de Volksunie beschikt over
bezielde kaderleden, die met hun
voeten op de grond staan en
leven tussen de mensen «als
een vis In het water».

Vic A N C I A U X

aangelegenheden. Alhoewel de
perskommentatoren vooral aandacht hadden voor wat de minister over privé-millties vertelde, bevatte de uitzending een kort gedeelte dat wellicht méér met fascisme kan te maken hebben dat
de hele V M O . Moureau werd
even ondervraagd over de zogenaamde mikrofiches van de rljkswachtcomputer en meer In het
biezonder over de wijze waarop
de burger beschermd zal worden
tegen de computerizering van zijn
leven, zijn opvattingen en zijn gedragingen. De minister scheen niet
geneigd het voorbeeld van Zweden te volgen, waar ledere burger
het recht heeft Inzage te krijgen in
zijn fiche. De minister bepleitte
een vage «kommissie van wijzen»,
wat er dreigt op neer te komen dat
het Inkijkrecht beknot of althans
bemoeilijkt w o r d t
Een allesbehalve demokratisch
vooruitzicht!

Franse kaas
met gaatjes
De Franstalige tegenhanger van
onze Vlaamse NCO te Brussel is
de Commission frangalse de la
Culture de TAgglomèratlon Bruxelloise. Vast werk bIj de N C C of de
CFC Is een begerenswaardig
baantje. De voorzitter van de CFC,
de gewezen liberaal en huidige
FDFer Poupko, heeft een vergoeding die wel dicht In de buurt van
een ministerwedde zal liggen. Het
ambtenarenkorps van de CFC is
volgestoken met het kroost van
de FDF-leldIng: de zoon van Lagasse zit er, die van Outers en
Persoons, evenals de dochter van
Risopoulos. De zoon van Lepaffe
behartigt als advokaat de juridi-

sche aangelegenheden van de
CFG. De dochter van Antoinette
Spaak Is zopas ook al In een gaatje van deze Franse kaas gekropen.

°« afwezigen
O p de feestzitting van een jaar
Vlaamse vrije radio In de Voerstreek droegen, als sprekers of
als zangers en prezentators, een
hele hoop mensen hun steentje
bij: Irene Houben en Jos Ghysen
van de gewestelijke Limburgse
radio, de volksvertegenwoordigers Gabriels en Dillen, de CVPburgemeester Rutten van Tongeren, de zanger Jef Eibers.
Op de affiche voor dit feest waren eveneens de P W - en SPparlementsleden Colla en Van
Velthoven aangekondigd.
De
Voerenaars wilden er immers
een écht Vlaams feest in de
breedst mogelijke pluralistische
geest van maken.
Colla en Van Velthoven stuurden
echter hun kat..
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Kommentaar

De voortdurende
onwettelijkheid
In de randgemeente Kraainem
bestuurt
onder
leiding
van
Vlaamshater Marricq en FDFPSC-meerderheid tegenover de
Vlaamse eenheidslijst «Kraainem Samen» en een tweetalige
lijst «Gemeentebelangen».
De burgemeester wordt er bijgestaan door FDFer Kumps. Deze
man, afkomstig uit WezembeekOppem, heeft zijn Vlaams familiedeel verloochend. Daarnaast
treffen wij FDF-schepen van Onderwijs Rosseeuw aan. Hij is de
broer van notaris Rosseeuw uit
Tienen en de schoonzoon van de
Leuvense notaris de Winghe, de
laatste loten van de Franstalige
burgerij in het arrondissement
Leuven.
VU-raadslid Antoon Bautmans
(«Kraainem Samen») laat geen
gelegenheid voorbijgaan om, dikwijls helemaal alleen, de francofone heerschappen met hun neus
op de taalwet te duwen. Zopas
weer: de gemeenteraad keurde
op 30 september de benoemingsverlening van een Nederlandsonkundig onderwijzer uit
de Franstalige
gemeentelijke
school goed. Dit is in tegenstrijd
met de w e t En dat neemt Bautmans niet meer!
En terecht: hij kan zich nu ondermeer beroepen op het advies van
de Raad van State, dat door V U volksvertegenwoordiger
Willy

Kuijpers destijds uitgelokt en zopas te voorschijn getoverd werd.
Uit het advies blijkt duidelijk, dat
al het gemeentelijk personeel in
de zes randgemeenten — en dus
ook de leerkrachten aan Franstalige gemeentescholen — Nederlands moeten kennen.

Voeren in
feest
Vcxjr één keer was het vorig
w/eekend geen slecht nieuws dat
uit de Voerstreek kwam. Ondanks het feit dat de brandstichting in een Vlaamse klas op de
wijk De Plank een paar dagen
voordien voor nieuwe onrust had
gezorgd, grepen er tijdens het
voorbije weekend twee schitterend geslaagde Vlaamse karnavalfeesten plaats in de Voerstreek.
Vorige zaterdagavond werd met
maanden vertraging karnaval gevierd door twee verenigingen.
Deze vieringen konden een half
jaar geleden niet doorgaan, omdat er toen samenscholingsverbod was.
Zondagavond was de vrije zender Radio Voeren-Uilenspiegel
aan de viering van zijn eerste geslaagde werkjaar toe. De feestzaal van het Kursaal te Voeren

Een binnenzicht in de uitgebrande kleuterklas van de Voerense vrije wijkschool op De Plank.

was te klein om alle vierders te
bevatten.
De stemming was er geestdriftig
en strijdlustig. Huub Broers en
Leo Bancken vertelden de geschiedenis van één jaar vrije
Vlaamse radio in de Voerstreek.
Z e onthulden daarbij dat, terwijl
de RTT-opsporingswagens de
Vlaamse zender het werk onmogelijk trachtten te maken, de
franskiljonse Voerenzender de
steun kreeg van de RTBF, wier installaties te Luik zelfs ter beschikking worden gesteld.

Algemeen
Nederlands
Kongres
Verleden zaterdag werd te Brussel heraangeknoopt met de A l gemene Nederlandse Kongressen. Het 38e Kongres, waarvan
de openingszitting doorging in
de lokalen van de VUB, wordt
stellig een sukses. De waterval

van toespraken die op dergelijke bijeenkomsten onvermijdelijk is, zal nu maandenlang gevolgd worden door de stille
maar intense arbeid in een hele
reeks werkgroepen.
De Algemene Nederlandse Kongressen hebben in het verleden
vaak een uiterst belangrijke rol
gespeeld. Het is een gelukkig
historisch toeval dat de rij van
kongressen precies nu wordt
doorgetrokken, in het 150e jaar
na de rampzalige scheiding van
Zuid en Noord.

Zonder V U bloempot...

O p 11 november kwamen een 25-tal leden van TAK en V U J O naar Etterbeek om er bloemen neer te leggen aan de kazerne waar Borms gefusiljeerd werd.
Er hadden zich een aantal tegenbetogers van een zogenaamd anti-fascistisch front verzameld om de amnestie-manifestatie te beletten. Tot incidenten kwam het niet omdat er een sterke groep politie en rijkswacht
aanwezig was.
De politie ontdekte in de geparkeerde wagens van de tegenbetogers
een indrukwekkend aantal voorwerpen die duidelijk niet bestemd waren
voor demokratisch gebruik: motorhelmen, knuppels waarvan er sommige met ijzer versterkt werden, kettingen. De eigenaars van de wagens
verklaarden, te behoren tot het antifascistisch front; ze werden voorgeleid ter identiteitskontrole. Deze zaak zou wel eens een staartje bij het
parket kunnen krijgen.

13 NOVEMBER 1980

Vorige maandag werd tijdens een gemeenschappelijke vergadering van Kamer en Senaat, in aanwezigheid van de koning en zijn echtgenote, het
feit herdacht dat anderhalve eeuw geleden de Belgische parlementaire geschiedenis begon.
O p 10 november 1830 vergaderde inderdaad voor
het eerst het parlement, dat toen nog Nationaal
Kongres heette. De week voordien waren er algemene verkiezingen geweest voor de samenstelling
van dit Kongres. Er werden voor heel België
slechts zesenveertigduizend burgers opgeroepen,
de zogenaamde cijns- en kapaciteitskiezers. Want
stemrecht had slechts wie over voldoende centen
of diploma's beschikte. Een derde van de kiezers
daagde gewoon niet op; de thuisblijvers waren
goeddeels Orangisten die de scheiding tussen
noord en zuid betreurden. Het Nationaal Kongres
steunde op de wankele demokratische poot van
nauwelijks dertigduizend stemmen, hetzij 0,075 "/o
van de toenmalige Belgische bevolking.
De eerste vergadering van het nieuwbakken parlement werd voorgezeten door ouderdomsdeken
Gendebien, wiens afstammeling vandaag als haantje-de-voorste voor het RW in het halfrond zetelt;
er zijn merkwaardige konstanten in de Belgische
politiek. Tijdens de tweede vergadering, de dag nadien, werd het bureau verkozen dat bestond uit
louter welstellende en uiteraard Franstalige nobiljons.
Verleden maandag is dat allemaal doodernstig
herdacht, met hoogdravende redevoeringen, in
aanwezigheid — zoals dat heet — van de gestelde
lichamen. Het personeel van do Kamer kreeg voor
de gelegenheid nog eens het XIXde-eeuwse apepakje aan, met vergulde kousebanden aan de kuiten en een levensgrote steek op het hoofd. Kamervoorzitter Joseph Michel wijdde een aantal ron-

kende volzinnen aan de onverbreekbare band tussen ons vorstenhuis en de natie, tussen monarchie
en demokratie.
Boudewijn heeft dat heel plechtig, met uitgestreken gezicht aanhoord. Zijn kennis van onze Vaderlandse Geschiedenis moet nochtans groot genoeg
zijn om hem te doen beseffen hoe voos het allemaal klonk. Het Nationaal Kongres heeft in 1831 in
eerste instantie immers geen Saksen-Koburger
als koning der Belgen gekozen. Deze eer viel een
Fransman te beurt, de hertog van Nemours, zoon
van de Franse koning. Nemours kreeg 97 Kongresleden achter zich, tegen 74 voor Leuchtenberg en
21 voor aartshertog Karel van Oostenrijk. Van een
Saksen-Koburger was er op dat ogenblik niet eens
sprake. Die zou slechts opduiken nadat Londen
een veto had gesteld tegen Nemours en de kandidatuur had opgedrongen van Leopold, weduwnaar
van de Engelse kroonprinses Charlotte. Onze Leopold nummer één, doorluchtige voorvader van
Boudewijn.
De anderhalve eeuw Wetstraat werd verleden
maandag herdacht door een parlement dat de
jongste maanden en jaren zijn funktie nauwelijks
nog vervult De plechtigheid werd gehouden in dezelfde zaal waar tijdens de maanden juli, augustus
de meerderheid ootmoedig boog voor het geknal
van de superkarwats bij de grondwetsherziening.
En als de regering een belangrijke babbel heeft te
houden, dan doet ze dat buiten het parlement met
andere krachten en andere instanties en andere
drukkingsgroepen. De volksvertegenwoordiging
zit er doorgaans slechts bij voor spek en bonen.
Dat de Volksunie-frakties feestelijk bedankten om
op deze plechtigheid voor bloempot te spelen, lag
dan ook voor de h a n d -
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Sociaal-ekonomisch

Federaal
gesus

Niemand meer
potverteren?
Er wordt nu ook op hoog politiek
niveau naar verluidt een behoorlijke bezuinigingsdaad gesteld.
Vorige vrijdag besliste de regering dat de ministers en de
staatssekretarissen een vermindering van hun wedde met 5 procent in '81 voor goed zullen moeten nemen. Jammer genoeg voor
de politieke topklasse is dit wat
te gestueus voorgesteld, want
die procentuele versobering van
de regeringslieden betekent uiteindelijk om en bij de 100.000
frank minder inkomsten op een
globale bezoldiging van haast 2
miljoen frankEn dan n o g - In feite is die zo
voorgestelde
weddevermindering niets meer en zeker niets
minder dan het behoud van de
huidige bezoldiging, want die 5
procent zal blijkens de huidige
inflatiegraad zeker de behouden
indexkoppeling niet overtroevenGeregeld worden zo nog andere
«bezuinigingen»
afgekondigd,
zoals deze week woensdag de
mededeling van het kabinet-Martens dat het personeel op de ministeriële kabinetten zal ingekrompen worden.
Ook dit is wat zand in de ogen
strooien want per kabinet beweert men nu wel wat politiek
personeel wandelen te sturen
(wanneer en hoe dat zal gebeuren willen we nog wel z i e n J ,
maar in het aantal kabinetten zelf
werd nauwelijks gesnoeid. Er zijn
wél drie dozijn excellenties koninklijk benoemd (en een aantal
zijn ontevreden over hun bevoegdheid of hun graad), maar
bij het uitpluizen van de regeringsbevoegdheid blijkt dat menig minister of staatssekretaris
een ander kollege voor de voeten l o o p t
Zo blijkt dit land-in-krisis volgens de regeringssamenstellers
behoefte te hebben aan een minister bevoegd voor overheidsbedrijven én een staatssekretaris voor ondernemingen in moeilijkheden, maar welke excellentie
nu volle bevoegdheid heeft om
de dossiers te behandelen van
de overheidsbedrijven (of bedrijven met overheidsparticipatie) in
moeilijkheden blijft een open
v r a a g - Vraag het maar aan menig
werknemer en werkgever in de
textielnijverheid bij voorbeeld.
O p het vlak van ingrijpende saneringsnnaatregeien van de regering
blijft het voorlopig afv>/achten geboden. Van de aangekondigde nationale arbeidskonferentie wordt
nnisschien een klein lichtpunt verhoopt; alleszins staan waarnemers
In binnen- en buitenland terzake
met een visadempje op de uitkijk.
Als deze sociaal-ekonomische
toponderhandeling mislukt dan
hoeven we ons geeii begoochelingen te maken omtrent de toenemende druk op de koerspositie
van de frank.
Zeer zeker heeft onze ekonomie
van vandaag op morgen een aantal psychologisch-polltleke opmonterlngen nodig. Dat kan door een
treffende ministeriële verklaring of
door het doordrukken van een
aantal
versoberingsmaatregelen
inzake wedden en lonen.
Maar op termijn kan kunst- en
vliegwerk (zoals die symbolische 5

Vorige week hadden we nogal
wat kritiek op het feit dat het aangekondigde sociaal-ekonomisch
topoverleg (middels de Nationale Arbeidskonferentie) weldra zal
geschieden met miskenning van
de Vlaamse en Waalse eigenheid
in dit land. We stelden daarbij de
vraag wat er geworden (verworden) is van het een tijdje geleden
veelbelovende Vlaams Ekonomisch en Sociaal Overlegkomitee, waarvan we destijds middels
mededelingen mochten geloven
dat het ambitieus van start zou
gaan. Eind vorige week stelde de
Vlaamse intergewestelijke van
het A B W dat het komende sociale topoverleg zowel nationaal
als gewestelijk dient gevoerd te
worden.
'Het overleg inzake inkomensmatiging, arbeidsduurverkorting,
rekonversie en herstrukturering
situeert zich op
gewestelijk
vlak', aldus de Vlaamse ABVVleiding in een mededeling.
Daar werd aan toegevoegd: 'dat
bij hoogdringendheid het Vlaams
Ekonomisch en Sociaal Overlegkomitee opnieuw aan het werk
moet gaan.'

Alweer een operatie waarheid
procent vermindering van ministeriële vergoedingen) niets meer ten
goede verhelpen.

Industriële archeologie
Nu al wordt over onze ekonomie
in de financieel-ekonomische pers
zonder schroom geschreven als
over «de verwording van onze bedrijvigheid tot industriële archeologie».
Behalve de gepreekte loonmatiging en de sanering van het aantal
sektoren (waaronder de sociale
zekerheid) hebben we vooral behoefte aan een herziene rijksmiddelenbegroting '81 die hoe dan
ook hard zal aankomen maar vooral realistisch eeriijk dient te zijn.
Na het chagrijnig nummertje van
uittredend financle-minlster (de liberaal Hatry) is er nu de belofte
van de nieuwkomer op financiën
Mark Eyskens, dat eind deze
week de grote krachtlijnen van de
rijksbegroting voor volgend jaar
bij de pariennentsleden In de be-

voegde kommissies zullen bekendgemaakt worden.
Eyskens Is bekend om zijn forse
verklaringen maar In feite is het minister van begroting Mathot (wat
kent die man van begrotlngswerk?) die voor de pinnen zal
moeten komen met een begroting
die waarnemers In de financieelekonomische wereld minder sceptisch zal moeten stellen.
Alweer wordt onheilspellend gewag gemaakt van een «operatie
waarheid».
W e zullen dan weten of het vernieuwde herstelplan van Martens
IV wat meer Is dan een pleister op
een houten been, zoals het
Vlaams Ekonomisch Verbond het
stelde. W e zullen ook zien of de
regering van zins is de nodige
rijksmiddelen aan te wenden om
de ekonomische
bedrijvigheid
nieuw leven In te blazen, zonder
de sociaal zwakkeren in de samenleving verder af te straffen.
W e zullen dan vooral kunnen vaststellen of het de nefaste Intentie

blijft om overheidsfondsen te blijven pompen In ondernemingen
met uitzichtloze moeilijkheden; uiteraard vizeren we hier In hoofdzaak de zieke Waalse staalsektor
die jarenlang gemeenschapsgelden mocht potverteren. Is het de
bedoeling van de regeerploeg
Martens IV om die verkwistingspolltlek hardnekkig te handhaven,
dan worden met het Belgisch wanbeleid de overblijvende vitale
Vlaamse sektoren evenals de
Waalse en Vlaamse bedrijven die
nog behoorlijke toekonnstkansen
hebben, onvermijdelijk meegesleurd in het aftakelingsproces dat
nauwelijks nog door fabuleuze
reddingsoperaties tot staan kan
gebracht worden.
Wat w e nu wél reeds zeker weten
is dat de regering Martens IV hoegenaamd niet het voornemen
heeft om de Vlaamse gemeenschap volwaardige sociaal-ekonomlsche macht In eigen handen te
geven. Zulks zal zich hoe dan ook
morgen wreken.

Chips
Alweer een onhellsp>ellend bericht
In de pers, In de kleine lettertjes
van de zovele «varia-rubneken»:
'Volgens de Internationale Arbeidsorganizatle
te
Geneve
(lAO) zal het Invoeren van de
mini-elektronika — de beruchte
chips — in de komende jaren een
nog maar eens gevoelige verhoging van de werkloosheid met
zich brengen. De lAO stelt koel
dat de ^chips het vermogen zullen ondermijnen van de nationale
ekonomieën
om nog nieuwe
werkgelegenheid te scheppen in
de dienstensektor. De administraties met lage produktiviteit en
hoge loonkosten zullen het eerst

'Industriële vernieuwing, expansie, KMO, wetenschappelijk onderzoek en de andere gewest- en
gemeenschapsmateries
moeten
evenals de gewestelijke aspekten van het energiebeleid, de buitenlandse handel en de kredietpolitiek volwaardig aan bod komen in dit Vlaams overleg dat in
ruim ekonomisch
perspektief
moet geplaatst worden.'
In een brief aan CVP-minister
Geens, voorzitter van de Executieve van de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, pleitte het VEV begin deze
week al evenzeer voor de spoedige bijeenroeping van het zogeheten VESOC, 'Om de problematiek van de ondernemingen in
moeilijkheden en de herziening
van de expansiewetgeving
te
kunnen bespreken:
Wie houdt men hier voor de gek?
Nu al geruime tijd geleden werd
aangekondigd dat de regering
Martens IV alle sociaal-ekonomisch heil van het nationaal topoverleg verwacht Aan de vooravond daarvan pleiten VEV en
een vakbond op de valreep voor
een voorafgaand regionaal overleg. En of dit geen poging is om
de federalistische achterban wat
te paaien-?
Bovendien, vakbond en VEV hebben klaarblijkelijk nogal wat uiteenlopende verwachtingen ten
aanzien van zo'n Vlaams sociaalekonomisch t o p o v e r l e g -

en het hardst getroffen worden
door het gebruik van mikro-elektronika. Voor de industrie zal dit
minder het geval zijn, maar het
bijkomend verlies aan werkgelegenheid zal toch nog (als gevolg
van de elektronische chips) in
belangrijke mate toenemen.' Het
is mogelijk dat in bepaalde regio's de mikro-elektronika
zal
zorgen voor nieuwe
arbeidsplaatsen in de verbruikselektronika, in de bedrijfskommunikatie,
en in de sektor van de automatizering.'
Het is maar dat onze regeerders
het zouden weten.. W a n t reeds
een paar jaar oude waarschuwingen van Vlaamse professoren terzake kregen tot op heden geen ministerieel gehoor.
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Opinie

Referendum
op z'n Frans
In navolging van wat door de
francofone burgemeester Thys
uit Jette en de even francofone
schepen Demaret uit Brussel
werd georganizeerd, wil FDFburgemeester Persoons nu ook
in Oudergem een zogezegd referendum houden over de taaiverhoudingen. Deze referendums, ingericht door Franstalige
gemeentepotentaten,
moeten
het «wetenschappelijk» bewijs
leveren dat er weinig of geen
Nederlandstaligen in de gemeenten van de
Brusselse
hoofdstad wonen en dat die weinigen dan nog niets liever zouden hebben dan zo vlug mogelijk Frans te mogen spreken in
een volwaardig Franstalig gewest Brussel.
Wie echter zou menen, dat deze
referendums alleen FDF-initiatieven zijn, komt bedrogen u i t
Een PSC'er en een PRL'er uit de
Oudergemse
gemeenteraad
vonden het voorstel van FDFburgemeester Outers nog niet
straf genoeg en eisten een referendum over het grondgebied
van heel de Brusselse agglomeratie.

Fusie van
spoor en bus
Er is sprake van de samenvoeging van de N M B S en de Buurtspoorwegen. Op zichzelf schijnt
,dat een logische operatie: het
steekt de ogen uit, dat bussen
van de N M B S en van de Buurtspoorwegen op ettelijke lijnen
mekaar konkurrentie aandoen.
Er zit echter een ferme kommunautaire adder onder het gras.
Bij de invoering van een korrekt
federalisme zouden de spoorwegen weliswaar een bondsaangelegenheid zijn, maar het
buurtverkeer zou onder bevoegdheid van de deelstaten
vallen. Daarbij moet opgemerkt
worden dat het buurtverkeer in
Wallonië veel duurder is dan in
Vlaanderen.
De Maatschappijen voor Interkommunaal Vervoer (de zogenaamde «trams») zouden mede
In de fusie betrokken worden.
Wil men op die wijze het verlies
afdekken dat de MIVB te Brussel ieder jaar boekt en dat drie
tot vier miljard jaarlijks opslokt?
Een verlies dat, volgens Chabert
althans, eigenlijk «veroorzaakt
wordt door de Vlamingen?»
Zegt Chabert: het zijn de Vlaamse pendelaars die met de Brusselse trams en bussen rijden.

150 jaar
parlement
De officiële viering verleden
maandag van 150 jaar Belgische
parlemtaire geschiedenis komt
speciaal dit jaar wel zeer op
haar t i j d !
Momenteel is het parlement met
zijn werkzaamheden «reeds»
aan de begrotingen v a n . 1980
toe. Terwijl het jaar al praktisch
voorbij is en elf-twaalfden van
deze begrotingen reeds opgebruikt zijn.
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Een
•commissaris

Fakkellopers voor amnestie: 35 jaar na de oorlog b e t o g t n jung<_ m.enben, dïe mt;- d - .
den en die slechts na afloop ervan geboren werden, voor een stuk rechtvaardigheid. Brengen zij werkelijk de
demokratie in gevaar?

En straks gaat de regering onderhandelen met de sociale
partners, die in feite niets anders zijn dat buitenparlementaire drukkingsgroepen. Die echter
veel meer macht en invloed hebben dan het hele parlement bijeen en die door de regering nogal wat meer naar de ogen gekeken worden dan de parlementairen.
Desondanks toch maar vieren
en herdenken! En koninklijke
oproepen richten tot de begaafde jongeren, die dringend verzocht worden zich klaar te maken voor een parlementaire
loopbaan. Om er dan goeddeels
voor spek en bonen bij te zitten,
In de traditionele partijen.

11 november
aan de IJzer
Naar jaarlijkse traditie werd er
ook aan de IJzertoren te Diksmuide een 11 november-herdenkking gehouden. Rik Van de
Sompel, ondervoorzitter van het
IJzerbedevaartkomitee,
behandelde naast het vredestenria ook
het tema amnestie: «Amnestie
werd door het volk al lang gegeven, terwijl het de overheid is die
In gebreke blijft».

Treurig
spektakel
Verleden week werd in de
Vlaamse Raad urenlang een bespreking gehouden van de (matte) beleidsverklaring van minister
Geens als voorzitter van de
Vlaamse deelregering.
Aan het einde van dit debat werd
er niet gestemd: de deelregerlngen zijn immers geen politieke rekenschap verschuldigd aan de raden. De Vlaamse Raad werd naar
huis gestuurd zonder het vertrouwen of het wantrouwen in de regeerverklaring te kunnen stemmen.
Waaruit nog maar eens blijkt, hoe
gering de bevoegdheid van de
Vlaamse Raad is en wat een fopspeen de hele zogenaamde autonomie in feite is.

Als het van de Aalsterse CVP en
haar
volksvertegenwoordiger,
Ghisleen Willems, afhangt, moet
er 'n regeringskommissaris naar
Aalst gestuurd worden. Dit eisen
ze in volle ernst; de regeringskommissaris moet het VU-gemeenteraadslid dr. Vanderbeken,
die naar aanleiding van de zaakKomen zijn eedformulier verscheurde, uit het stadhuis zetten
vermits die — althans volgens
de Aalsterse CVP'ers — na het
verscheuren van het papiertje
geen gemeenteraadslid meer zou
zijn.
Overbodig te vermelden dat de
Aalsterse CVP'ers en Ghisleen
Willems het absoluut overbodig
gevonden hebben te eisen dat er
een regeringskommissaris naar
Komen gestuurd werd om er de
wet te doen toepassen en om er
de Vlaamse kinderen tegen de
straatschenders te beschermen.

De Volksunie
en de
Zelfstandigen
Reeds meer dan 20 jaar ijvert de Volksunie voor
een gezond middenstandsbeieid. De kaderdag van
volgende zondag is de zoveelste in een lange rij
van studiedagen en kongressen gewijd aan de
zelfstandigen, de KMO's, de landbouwers en al
diegenen die hun inkomen verwerven uit zelfstandige arbeid.
In het parlement hebben de VU-mandatarissen,
door wetgevende initiatieven en parlementaire
tussenkomsten, voortdurend de aandacht gevestigd op de problemen van de zelfstandigen en de
middenstand.
Tegenover de duidelijke positie van de Volksunie
ten aanzien van de zelfstandigen en de KMO's
staat de wazige en onsamenhangende politiek van
de 3 traditionele partijen. In de voorbije jaren hebben zij het middenstandsbeieid bepaald en de middengroepen gebracht waar die thans staan. Zij zijn
de grote verantwoordelijken voor het onbehagen
en de onzekerheid die heersen bij de middenstand.
Het resultaat van hun beleid is een onder de paperassen bedolven middengroep, die steeds opnieuw moet opdraaien voor het financiële wanbeheer in dit land, die het iedere dag moeilijker wordt
gemaakt om te werken en te ondernemen. Bij nader inzien hoeft het niet te verwonderen dat de
kleurpartijen er niet in slagen, een samenhangend
en vooruitstrevend beleid te voeren voor de middengroepen. Z i j zijn met handen en voeten gebonden aan allerlei drukkingsgroepen en het grootkapitaal, waardoor ze in de onmogelijkheid verkeren om een programma op te bouwen en uit te voeren in het belang van de middengroepen.
De socialistische partij beschouwt de KMO's nog
al te veel als profiteurs. Het sociaal-ekonomisch
programma van deze partij wordt eenzijdig bepaald in funktie van het syndikaat Debunne.
Bij de CVP zijn programma en beleid het resultaat
van een kompromis tussen de verschillende standen, waarbij het A C W en het grootkapitaal (BB) de
dikste vinger in de pap hebben.
De P W heeft nooit van de haar geboden gelegenheden gebruik gemaakt om iets te doen voor de
kleintjes in het ekonomisch bestel. Ze blijft de
slaafse uitvoerder van de belangen van de grote
geldmachten. In de voorbije maanden heeft de
P W nog eens bewezen dat op haar niet kan gerekend worden.
Tijdens haar regeringsdeelname werden de direkte belastingen zogezegd verlaagd. Maar terzelfder
tijd moet iedereen dubbel en dik opdraaien via indirekte belastingen, hogere bedrijfslasten en kadastrale inkomens of verkeersbelastingen.

De KMO's zijn in hoofdzaak Vlaamse bedrijven. In
de balans van de kleurpartijen wegen ze niet op tegen de Waalse zware nijverheid en de Belgische
grootmachten.
Geen wonder dat deze partijen, in welke kombinatie ze ook aan het bewind geweest zijn, een politiek gevoerd hebben die niet beantwoordt aan de
verzuchtingen van de middenklasse en die in de
meeste gevallen zelfs ingaat tegen de belangen
van deze sektor.
Zowel in de ekonomische sektor als in die van de
sociale voorzieningen wordt er dagjespolitiek gevoerd en houdt men het bij willekeurige en onsamenhangende beslissingen die steevast uitdraaien op zwaardere lasten, waardoor onze overheidsfinanciën de ziekste van de wereld zijn geworden.
Alle belangrijke ekonomische dossiers zijn daarenboven kommunautaire twistappels geworden,
die meestal in het nadeel van Vlaanderen beslecht
worden.
Het staaldossier, de textielkwestie, de kompensatiepolitiek, de subsidiëring van bedrijven in nood
zijn evenveel voorbeelden.
Het is duidelijk dat een zelfstandige staat Vlaanderen beter en spaarzamer zou omspringen met zijn
middelen en dus beter gewapend zou zijn om de
huidige krisis aan te pakken. Door een evenwichtiger betalingsbalans zou Vlaanderen de lasten op
de ondernemingen kunnen verminderen en aldus
een krachtige impuls geven aan het bedrijfsleven.
Het zou terug de moeite worden om te werken en
te ondernemen.
Een zelfstandige staat Vlaanderen zou zelf kunnen
beslissen welk sociaal-ekonomisch beleid hij wil
voeren. In dit beleid zou er uiteraard een belangrijke plaats voorbehouden zijn voor de middenstand
en de kleinschalige bedrijven die Vlaanderens
ekonomie schragen en die in de toekomst nog een
onschatbare bijdrage moeten leveren tot de heropleving van onze ekonomie.
Door een positieve aanpak van de middenstandsproblematiek en onder meer door een aangepast
financieel, sociaal en fiskaal beleid, moet de overheid een gunstig ondernemingsklimaat scheppen
en nieuwe ontwikkelingskansen bieden aan de
zelfstandigen en de kleine ondernemers.
De Volksunie is er rotsvast van overtuigd dat de
zelfstandigen en de KMO's de uitdagingen van
deze tijd aankunnen en dat er een grote toekomst
is weggelegd voor deze sektor in het zelfstandig
Vlaanderen van morgen.
Senator M. Capoen

Wetstraat

«Na jarenlange inspanningen is
door , d e zopas gerealizeerde
staatshervorming de autonomie
van de Vlaamse gemeenschap in
het nieuwe België en feit geworden. De Vlaamse gemeenschap
heeft nu eigen zeggingskracht en
beslisssingsmacht
verworven
over taal en kuituur, over onderwijs- en vormingsbeleid, over
welzijnszorg, over gewestelijk
ekonomisch beleid en tewerkstellingspolitiek, over het toezicht op de ondergeschikte besturen, enz. Het Is een enorme
reeks van bevoegdheden, die
aan de autonomie van de Vlaamse gemeenschap, een reële en
diepgaande inhoud verschaffen.
De Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap is
uitgegroeid tot de Vlaamse Raad,
een volwaardig deelparlement
voor Vlaanderen».
Aldus leidde Gaston Geens, minister van de Vlaannse gemeenschap en voorzitter van de Vlaamse eksekutieve, zijn uiteenzetting
in over het «regeerakkoord voor
de Vlaamse eksekutieve». Met
woorden die met de minste tegenspraak dulden. Het Is gebeurd. De
Vlaamse autonomie Is gerealizeerd.
Waarschijnlijk Is dat ook de eerlijke overtuiging van de unitarist
Geens. Samen met kamerlid Hugo
Schiltz moet evenwel de vraag
gesteld worden of deze «Vlaamse
raad» nu écht de bekroning Is van
20 jaar ongehoorde politieke energie, van 20 jaar ronde-tafel-konferentles, groepen van de 28, een
eindeloze reeks regerlngskrlsissen, fjogingen in e n bulten het parlement om Inderdaad het unitaire
keurslijf af te werpen en een frisse
nieuwe federale staat In het leven
te roepen.
Het antwoord van de Volksunie
op deze vraag werd ondubbelzinnig verwoord door de gewezen
voorzitter: de Vlaamse raad Is
slechts een namaakparlement
een filiale van het centrale Belgische parlement, dat een zekere
vrijheid van handelen krijgt In onbelangrijke zaken maar dat wat de
essentiële beslissingen betreft de
Instruktles van hogerhand krijgt!

P-Sprokkels
• Hoe historisch belangrijk deze
eerste vergadenng van de Vlaannse Raad wel was,
bewijst
volgende opsomming van enige
prominente «afwezigen zonder
kennisgeving»: L Tindemans, J.
Verroken, F. Grootjans, H. Vanderpoorten, F. Van Acker, M.
Storme_ Bij het einde van de zitting telde men nog een handvol
aanwezigen.
• Al even historisch klinkt volgende tekst bij de eerste uitnodiging voor de vergadenng van de
«Kommissie voor de begroting»
van de Vlaamse Raad: -In geval bij
de kommissievergadering
van
10 u. 30 het kworum niet zou worden bereikt zal bij toepassing van
artikel 21 van het Reglement van
Orde op de kommissievergadering van 11 u. 30 geldig worden
gestemd, ongeacht het aantal tegenwoordige
leden.»

Flodderjas rond mager skelet
Met dit Vlaams pariement zal geen
vernieuwende en gedurfde politieke wind door Vlaanderen waaien.
Omdat de wetten op de staatshervorming het niet toelaten. Maar
ook omdat de wil daartoe bij de
meerderheid niet aanwezig is. «fe
het niet een teken aan de wand
dat men als historische
overwinning van de federalistische terrdens in de Vlaamse t>eweging,
moet meemaken dat de zogezegde eerste definitieve realizatie gepatroneerd en t)ezield zal moeten
worden door iemand die er nooit
een geheim van gemaakt heeft dat
hij eigenlijk de unitaire Belgische
staat nog niet zo slecht vond:
Hiermede doelde Hugo Schiltz uiteraard op Vlaanderens eerste
«eerste minister», de CVP'er
Geens.
Is het ook geen teken aan de

wand dat de Vlaamse regeerverklaring als twee druppels water
lijkt op de regeerverklaring van de
centrale
regering?
Weliswaar
worden er andere materies In behandeld, maar technisch precies
eender: een waslijst van gedetailleerde Ijeloften, meestal onbetaalbaar en niet reallzeerbaar. Uitgebreid zijn de VU-parlementairen
Van Ooteghem, Desaeyere, De
Beul en Valkeniers hier op Ingegaan. Noodgedwongen.
Maar had men dan, ondanks het
namaak—fjartennent en ondanks
de namaak-deelregering, niet kunnen bewijzen dat een Vlaamse autonomie naar een nieuw beleid en
naar een nieuw staatskonceptie
zal leiden, die afsteekt bij de traditionele en vrij aftandse Belgische
patronen!
Blijkbaar niet Welke Vlaamse politiek, voor welke Vlaamse toe-

komst zal gevoerd worden: geen
woord hierover! Geens, De Backer, Galle, Steyaert, Akkermans
en Calewaert achtten het voldoerv
de «om op deze historische dag
de aftandse Belgische politieke
zeden in een Vlaams «flodderjasje» te introduceren en het moet
wel een flodderjasje zijn want het
skelet dat moest bedekt worden
was werkelijk te mager om er een
fatsoenlijke jas voor te maken»,
aldus Hugo Schiltz.
De Vlaamse raad kan dan ook
slechts één opdracht hebben: het
podium zijn waarop dag na dag de
afbraak van de Vlaamse filiale van
het nationale parlement geëist
wordt en waarop dag na dag gepleit wordt voor de vervanging
door een écht Vlaams parlement
en een échte Vlaamse regenng.
Kortom: een pleidooi voor écht
Vlaams zelfbestuur.

REL
TJE
De heer Schiltz: «(_) is dat nu het
grote perspektief van de autonomie, van datgene wat wij met
onze verworven, weliswaar kleine soevereiniteit op de beperkte
gebieden gaan doen?»
De heer De Bondt: -En nu terzake!»
De heer Schiltz: «Ik ekskuseer
mij, mijnheer De Bondt, maar dit
zijn zaken die uw partij mij ter beoordeling voorlegt Ik ben terzake. ( J Dat stoort U, dat weet ik,
want U zijt van meet af aan in een
verkeerd kamp gaan zitten. U laboreert nog steeds aan een
wroeging die U niet kan overwinnen.» (Protestgroep bij de CVP-leden).
De heer De Bondt: «Ik luister
naar U met de grootste aandacht,
maar Ik zou nu uw alternatief willen horen.»
De heer Schiltz- «Het moet zijn
dat U zo gegeneerd zijt, dat U er
niet kunt over zwijgen! Nu zou ik
wel eens willen dat iemand anders mij onderbrak, met wie ik
dan een meer intelligente dialoog
zou kunnen voeren. (_)»
(Vlaamse Raad, zitting 1980-81, beknopt verslag, nr. 3, vergadering van
woensdag 5 november 1980, biz. 6).

• Met mevr. Bernaerts, het
PVV-kamerild dat bij toeval in het
NIjvelse verkozen werd, weet men
nog steeds geen raad. In de
Vlaamse Raad hoort zij niet thuis
en aan de andere zijde van de taalgrens is zij niet welkom. Kortom,
men is enn geslaagd een grondwet te herzien en een staatshervorming uit te werken waarbij er
voor een verkozene van het volk
geen plaats Is. Haar partij, de
Vlaamse liberalen, mag zij dankbaar zijn!
Naast de Vlaamse Raad zijn
tijdens de voorbije week ook de
Franstalige Gemeenschapsraad
en de Waalse Gewestraad definitief op gang gekomen. Met een
zelfde scenario: benoeming van
de voorzitters /. Pétry en L Hurez, voorlezing van de regeringsverklaring en een d e b a t In tegenstelling tot hun Vlaamse kollega's konden de
Franstalige
raadsleden wel het vertrouwen
of het wantrouwen uitspreken
over de executieve en de beleidsverklaring.
Daarenboven
stemden ze twee moties.
Een eerste in de Gemeenschapsraad waarin het advies
van de Raad van State betreffende het taalgebruik in de zes
Vlaamse
faciliteitengemeenten
verworpen w o r d t Een tweede in
de Gewestraad waarin de solidariteit met de Franstaligen van de
Voerstreek wordt uitgedrukt
De frankofonen hebben er
blijkbaar een handje van weg om
hun «historische» vergaderingen
— de prille bevestiging van hun
eigenheid als volk — te kruiden
met agressieve provokaties aan
het adres van hun nabuurvolk.
Tweemaal betreden ze Vlaams
grondgebied, mengen ze zich in
aangelegenheden die enkel en
alleen de Vlaamse Gemeenschap betreffen. Op een toon die
helemaal niet geduld kan en mag
worden.
Tijdens het debat in de Vlaamse Raad protesteerde kamerlid
J. Valkeniers reeds heftig tegen
deze moties: die raden hebben
noch met de Voerstreek, noch
met de randgebieden rond Brussel uitstaans. Voorzitter A Boel
heeft zich bij dit protest aangesloten: «De regels van de demokratie vereisen dat een Gemeenschapsraad of een
Gewestraad
zich niet zou aanmatigen zich te
mengen in aangelegenheden
die
de andere gemeenschap
aangaan*.

Kamerlid Hugo Schiltz: «Met volle overtuiging beschouwt de Volksunie het als haar opdracht ervoor te zorgen
dat deze barak zo snel mogelijk verdwijnt en vervangen wordt door een echt Vlaams parlement, waarvoor een
echte Vlaamse regenng verantwoording zal afleggen.-

De moties van de Franstaligen
zijn een aanfluiting van het federalistisch ideeëngoed en komen
het streven naar
pacifikatie
geenszins ten goede.
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Onze wereld

Solidamose": geklapper van tanden

<RSA) — Het Hooggerechtshof in
Warschau deed maandag 10 november jl. uitspraak in het hoger
beroep dat de vrije onafhankelijke
vakcentrale «Solidarnose» had
aangetekend tegen het eigenmachtig en eenzijdig toevoegen
van een artikel aan het handvest
van de vakcentrale door een lagere rechtbank in de Poolse hoofdstad. In de uitspraak van de lagere
rechtbank verklaarde de vakcentrale «de overheersende rol» van
de Poolse kommunistische partij
te erkennen. Met zijn beslissing
van maandag jl. heeft het Hooggerechtshof zich nu akkoord verklaard met het schrappen van het
omstreden artikel. Inmiddels heeft
Lech Walesa de algemene staking
die voor 12 nov. was aangezegd
en die de vakbondleiders al kompleet hadden voorbereid weer ingetrokken. Voor «de overheersende rol van de KP» wordt naar een
afzonderlijke bijlage verwezen en
de Poolse arbeiders gaan meteen
weer aan het werk om de door de
stakingen en prikakties verziekte
ekonomie van hun land weer vlot
te krijgen. Het komt, voorlopig althans, niet tot de gevreesde harde
konfrontatie. Wel is het voor officieel Polen over de hele lijn een
kapitulatie van jewelste geworden
waarvan in de bewogen annalen
van de Oostbloklanden tot dusver
geen voorbeelden zijn aan te geven. Nooit tevoren is het de kommunistische machthebbers achter
het ijzeren gordijn zo onheilspellend vergaan, in Oost-Berlijn
(1953), Boedapest (1956), Praag
(1968) kreeg de morele kredietwaardigheid van de SU weliswaar
een forse deuk, maar Russische
macht haalde het uiteindelijk toch
van heldenmoed en dapperheid.
Vandaag werden in Polen de Sov-

jets en hun Poolse aanhang radikaal voor schut gezet en hebben
de Poolse arbeiders hun, zij het
ook laattijdige, revanche voor de
bloedig onderdrukte revolte van
1970. Vandaag worden de Poolse
arbeiders gewoon in het gelijk gesteld. Verbijsterend als men weet
dat Moczar, recentelijk door Kania
tot voorzitter benoemd van de
Hoogste Kamer van Toezicht,
veertien dagen geleden de vakbondsleiders van «Solidariteit»
nog omschreef als «anti-socialistische agitatoren». In een handomdraai werden die «fascistische verraders van de Poolse arbeidersklasse» omgetoverd tot eerbare
burgers met wie te praten valt
Het is overduidelijk dat Moskou
en de Poolse bewindvoerders gezwicht zijn voor de macht van het
getal («Solidariteit» is goed voor 9
miljoen leden!) en meteen ook
voor het geloof, het vertrouwen
en de onwrikbare vastberadenheid van de georganizeerde Poolse werkers, dat ze in extremis ook
door de knieën gegaan zijn voor
de sterke nationalistische bewogenheid van de nu al historische
revolte, voor een alle tegenstellingen
doorbrekende
solidariteit
waarbij zelfs de journalisten van
de partijpers zich niet onbetuigd
hebben gelaten. Pas later zal uitgemaakt worden in hoeverre ook invloeden van buiten — de strakkere houding van Washington bv. —
hebben meegespeeld.
Last but not least was daar ook de
ekonomische krisis, uitgedrukt in
toenemend voedseltekort en rantsoeneringen, een krisis die bij verder lijdzaam toezien en dralen het
gevaar op een interventie van buiten uit zou hebben verhoogd. Nog
blijft een veelkleurige waaier van

My Island in the Sun...
(RSA) Na een zeer gewelddadig
verlopen campagne waarbij meer
dan zeshonderd doden vielen hebben in Jamaïca verkiezingen
plaatsgehad. Seaga, de nieuwe
premier haalde het van zijn tegenstander Manley. In het parlement
te Kingston zal hij met zijn partij
over een komfortabele meerderheid van 50 op zestig zetels kunnen beschikken.
Seaga (50), een financieel expert
staat aan het hoofd van de JLP
(Jamaican Labour-Party). Hij stu-'
deerde financiële wetenschappen
aan de universiteit van Harvard
(S/SM en is meer een teoreticus
dan een man van de barrikade.
Met zijn programma staat hij achter vrije marktekonomie en investeringen uit het buitenland. O m de
verziekte ekonomie van zijn land
weer vlot te krijgen wil hij een beroep doen op het International
Monetary Fund, 's Lands begroting zit hoog in de rode cijfers. O m
de hangende zaken te financieren
heeft hij al meteen 4,5 miljard dollar nodig en de buitenlandse schuldenlast bedraagt 1,5 miljard dollar.
Seaga ziet dan ook maar een uitweg: vastberaden gaan aanleunen
bij de VSA, daar moet het geld
vandaan komen en de nieuwe fabrieken. Met meer dan 40 procent
werklozen (in de steden loopt het
cijfer op tot 65 % ) kan hij niet zonder de steun van het IMF, steun
die ex-premier Manley in maart jl.
heeft afgewezen! Die Manley (56),
leider van de verslagen PNP (People's National Party) is erg gesteld
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op konnekties met Fidel Gastro
van Cuba. Hij had de Jamaïcanen
(2,3 miljoen) willen opzadelen met
een «demokratisch socialisme»,
een voorkeur die de kiesgerechtigde burgers van zijn land (1 miljoen) hem niet in dank hebben afgenomen. Om die nasmeulende
tendens naar Maniey's socialisme
grondig uit te roeien heeft Seaga
al meteen de Cubaanse ambassadeur huistoe gestuurd. Het moet
nu maar uit zijn, zo meent hij, met
de verkwistende weggooi-politiek
van de Manley-mensen.
Tijdens hun verkiezingscampagne
waren de partijleiders niet mals
voor elkaar. Seaga duidde zijn tegenstander als een marionet van
Fidel Castro, terwijl Manley zijn tegenstrever een agent van de
Amerikaanse CIA noemde. De
Amerikanen doen voorlopig alsof
hun neus bloedt en beweren dat
het voor hen niets uitmaakt wie er
gewonnen heeft...
Gesandwicht tussen de internationale inflatie en de opgedreven olieprijzen bleef het land moeizaam
overeind dank zij zijn uitvoer van
bauxiet zijn toerisme en zijn handel in verdovende middelen. De
ganja, een soort marihuana is nog
altijd goed voa|j.200 miljoen dollar
per jaar. Mochtpremier Seaga iets
kunnen doen voor het herstel van
de rust dan kon hij allicht ook het
ekonomisch herstel in de hand
werken. Maar de haat tussen PNP
en JPL staat op gloeiend rood en
men kan vrezen dat het geweld na
de verkiezingen pas voorgoed zal
toenemen.

onopgeloste vragen ronddwarrelen. Gaat Kania de overwinning
van «Solidariteit» overleven? Hoe
gaan de DDR en Tsjechoslovakije
op de nieuwe situatie in Polen reageren? Men kan een tijdlang een
domper zetten op informatie, de
gebeurtenissen door eenzijdige interpretatie afzwakken, het grens-

verkeer afremmen e.a.m., maar finaal waait de geest waar hij wil.
Wat vandaag in Polen is gebeurd
kan, mutatis mutandis, morgen
ook waar worden voor de andere
oostblokstaten. In weerwil van publieke ortodoxe belijdenissen is
daar nu al geklapper van tanden
waarneembaar. Inmiddels is het

duidelijk dat Polen van het Westen
niets heeft te leren. Het is wel zo
dat de Poolse, dit keer bloedloze,
revolutie, het Westen heeft geleerd, hoe men zich het best verdedigt tegen tegenstanders voor
wie macht de enige en soevereine
maatstaf voor besluitvorming is.
Men is nooit te oud om te leren!

Hoofdrol voor D'66
(jeeveedee) Verder dan ooit het
geval was, werpen de parlementsverkiezingen In Nederland
hun schaduw voor zich u i t Pas
over zowat zeven maanden (eind
mei 1981) moet een nieuwe
Tweede Kamer worden gekozen,
maar nu al worden de lijnen getrokken waarlangs de grote partijen zich strategisch zullen gaan
bewegen, worden verkiezingsprogramma's ontworpen en dienen de lijsttrekkers zich aan.
Menigeen voorspelt een harde,
stugge verkiezingsstrijd. De f i nanciële en ekonomische problemen zijn groot en aan de kant van
de oppositie staat men te trappelen om de wacht af te lossen en
een eind te maken aan wat «slap
beleid», «afwachtende politiek»
en zoal meer wordt genoemd. De
kristendemokratische en liberale
regeringspartijen
daarentegen
laten herhaaldelijk weten dat zij
stevig in het zadel zitten en er
nog altijd het beste van maken
van wat onder de huidige omstandigheden mogelijk Is.
Dat de komende verkiezingen en
de daarop volgende regeringsformatie zich in menig opzicht zullen
onderscheiden van de vorige
stembusstrijd en de verwarrende
kabinetsvorming die er op volgde,
staat intussen wel vast Afgezien
van het regeringsbeleid, dat onvermijdelijk deel uitmaakt van de
inzet der verkiezingen, zijn er immers twee omstandigheden die
bepalend zullen zijn voor de afloop
van het politieke spel dat volgend
jaar in Nederland wordt gespeeld.
Dat is op de eerste plaats de gewijzigde houding van de socialisten ten opzichte van de kristendemokraten en ten tweede het feit
dat de Demokraten '66 zich de
laatste jaren zo'n grote aanhang
hebben verworven dat zij nu duidelijk tot de grote partijen van het
land behoren. Niet langer is Nederland politiek gezien een «driestromenland» (knstendemokraten, liberalen en socialisten), maar het is
een vierledig gebied geworden,
een volstrekt uniek verschijnsel.
Ontnuchterde

PvdA

Dat de socialisten — grote winnaars bij de vorige verkiezingen
— hun hooghartige houding te-

genover de kristendemokraten
thans hebben laten varen, hangt
nauw samen met het verloop van
de regeringsvorming in 1977.
Maandenlange onderhandelingen
brachten een tweede kabinet onder leiding van de socialist Joop
den Uyl tot vlak vóór de drempel,
maar bij de verdeling van de ministerposten liep de zaak totaal mis.
Wederzijds gaven de kristendemokraten en de socialisten elkaar
de schuld van de mislukking. Het
eind van het liedje was dat de socialisten buitenspel kwamen te
staan en dat kristendemokraten
en liberalen de ploeg van bewindslieden vormden. Achteraf kan men
stellen dat de Partij van de Arbeid
toen gestruikeld is over de hindernissen die zij zelf had opgebouwd
om te trachten haar superioriteit
over de kristendemokraten te bewijzen.
Thans heeft bij de socialisten de
nuchterheid het gewonnen van de
arrogantie. In hun strategie voor
het komende verkiezingsjaar hebben ze duidelijk de deur opengezet voor het C D A (het ChristenDemokratisch Appel, dat dit najaar
definitief als partij werd opgericht)
en zonder voorwaarden vooraf te
stellen. Weliswaar is D'66 voor de
socialisten de eerste keuze, maar
het is voor iedereen duidelijk dat
een kabinet gevormd door en uit
deze twee partijen, geen haalbare
kaart is. Samen kunnen zij namelijk onmogelijk de zesenzeventig
Kamerzetels (de helft plus een)

halen waarop zo'n regering zou
moeten steunen. Hulptroepen in
de vorm van de kleine partijen van
de Radikalen (PPR) en van de Pacifistische
Socialisten
(PSP)
wenst D'66 niet te aanvaarden.
D'66?
De strategie van de Partij-van de
Arbeid rteht zich dus op een
rooms-rood kabinet samen met
D'66. Maar dat is natuurlijk wel
vooruitlopen op de verkiezingsuitslag. Want mocht het C D A een
grote verkiezingsoverwinning behalen dan kan de hele zaak wel
eens helemaal anders komen te
liggen. Een grote zege is bepaald
niet uitgesloten, gezien het resultaat van de verkiezingen voor de
provincieraden, twee jaar geleden.
Als de liberalen zich ook nog weten op te werken boven de sombere voorspellingen die over hen
de ronde doen, zou de weg wel
eens opnieuw open kunnen komen te liggen voor een kabinet
van de huidige snit
Maar ook met deze mogelijkheid
loopt men op de zaak vooruit
Want er zijn dan altijd nog de Demokraten '66 die volgens de opiniepeilingen van het ogenblik opklimmen van acht tot negenentwintig Kamerzetels! Een wonderbaarlijke ontwikkeling voor een
partij die nog maar enkele jaren
geleden op het punt stond opgeheven te worden. Het verbaast
dan ook niet dat Jan Terlouw, nu
fraktievoorzitter van D'66, al gezegd heeft dat hij misschien de
volgende eerste minister w o r d t
Niet eens zo'n vreemde gedachte
omdat het nauwelijks denkbaar is
dat den Uyl onder van Agt wil «dienen» en het omgekeerde evenmin
erg waarschijnlijk Is.
Uit bovenstaande moge duidelijk
zijn dat bij alle vaagheden waarin
de verkiezingsresultaten van vol- •
gend jaar thans nog gehuld zijn,
één ding zeker Is: In de formatieonderhandelingen na eind mei is
voor D'66 een hoofdrol weggelegd. De «pragmatici» die zich precies veertien jaar geleden verenigden om «het oude bestel te laten
ontploffen», moeten de instandhouding van datzelfde bestel bewerken. Ook voor Nederland
geldt: in de politiek is niets onmogelijk.
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Kommentaar

PERS pektie f
u zich nog dat de
HERINNERT
regering had gezegd dat nagenoeg alle kommunautaire problemen waren opgelost? Vergeet
het maar- De afgelopen week
werd méér dan gewoonlijk weer
geschreven over de gemeenschapstwisten. Eerst was er de
«historische zitting» van de
Vlaamse Raad, en daarna zorgde
de stunt van Willy Kuijpers, het
Raad van State-advies over de
randgemeenten, voor zware politieke deining.
Eerst de Vlaamse Raad, het zogeheten Vlaamse parlement dat
de bekroning zou moeten zijn
van de Vlaamse strijd naar zelfbestuur. Als je bekijkt welk mager beestje het uiteindelijk geworden is, dan vraag je je af of
het maar daarvoor is dat tienduizenden Vlamingen gevochten
hebben en zelfs hun leven hebben gegeven.
Ook de kommentaarschrijvers in
de kranten 'wijzen erop dat de
hele zaak met een zware korrel
zout moet worden genomen.

De Standaard spreekt Manu
INRuys
van Zelfbestuur in mineurtoon.
«Minister Geens, voorzitter van de
Vlaamse deelregering, heeft nooit
verborgen dat hij niet hoog oploopt met een federale staatshervorming. Van hem moet dus niet
direkt een forse duw worden verwacht in de richting van een groter
Vlaams zelfbestuur
In Vlaanderen wordt ook uitgekeken naar de manier waarop de
Vlaamse deelregering
voor de
verdere groei van de Vlaamse gemeenschap instaat Vooral de verantwoordelijkheid van de CVP is
hier erg grootDe Standaard legt inderdaad de
juiste klemtonen- een unitarist als
Geens zal geen vinger uitsteken
om het zelfbestuur van Vlaanderen, zelfs binnen de beperkte mogelijkheden van de minl-staatshervormlng, waar te maken. En de
CVP als grootste partij In de
Vlaamse deelregering zal Geens
daarin steunen. Met andere woorden: Vlaanderen moet van de
CVP niets verwachten, wel integendeel.

I N Het Belang van Limburg zegt
' Hugo Camps dat al die hoogdravende woorden over autonomie en zelfbestuur in feite niets t)etekenen.
«Het kultuurparlement werd daarom omgedoopt tot de Vlaamse
Raad. Maar ook dat stelt politiek
nog niet veel voor. De ministers
die met een eigen Vlaamse beleidsverklaring aantreden, kunnen
niet eens goed- of afgekeurd worden. De regering blijft tot aan de
volgende parlementsverkiezingen
sanktle-vrij In al deze deelassemblées. Het is een aanzienlijke handicap voor al degenen die zich
echt willen beijveren om het
Vlaamse parlement politiek van de
grond te helpen. Maar toch staat
of valt daarmee niet het prestige
van deze Vlaamse assemblee. Dat
blijft vooral een kwestie van Inspiratie van de raadsleden zelf.»
Het Laatste Nieuws gaat nog een
stap verder. Daar wordt onomwonden gesteld dat de Vlaamse
Raad, door de schuld van de regeringspartijen, tot machteloosheid
wordt gedoemd.

«De Vlaamse Raad werd naar huls
gestuurd zonder In een stemming
het vertrouwen of het wantrouwen in de beleidsverklaring te kunnen uitdrukken. Voor de Vlaamse
parlementsleden Is dit een kaakslag, want op duidelijke manier
moeten zij aanvoelen hoe onbelangrijk zij en hun nieuwe Instelling
wel zijn omdat de ministers van de
deelregering niet voor hun politieke verantwoordelijkheid kunnen
geplaatst worden.
Zij dragen daarvoor echter ook
gedeeltelijk de schuld, want zij
hadden kunnen voorkomen dat
deze politieke verantwoordelijkheid niet of onvoldoende in het
huishoudelijk reglement van de
raad werd vertaald. Hun Franstalige kollega's van de Franse Gemeenschapsraad en de Waalse
gewestraad hebben deze troeven
niet uit de handen laten spelen. Zij
hebben over de beleidsverklaringen gestemd en keurden ook moties goed, die nog verregaande politieke gevolgen kunnen hebben.
De Vlaamse Raad Is evenwel tot
machteloosheid
gedoemd.
Hij
heeft de kans laten voorbijgaan
om meer te zijn dan een tweederangsparlement waarin zes ministers een handvol aanwezigen te
woord staan.»

^ E verontwaardiging van Het
^^ Laatste Nieuws is natuurlijk
ook een beetje hypokriet, want
zou de krant hetzelfde hebben geschreven als de liberalen wel in de
regering hadden gezeten...
En dan de stunt van Wllly Kuijpers.
De Franstallgen hebben, dank zij
Willy, kunnen horen dat volgens
de Raad van State de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel (en Voeren) Vlaams zijn en Vlaams blijven.
Het Frans geldt er niet als officiële
taal. Alle stukken van het gemeentebestuur, die In het Frans zijn opgesteld, zijn ongeldig en onwettelijk.
De Franstalige pers heeft een hullkoncert van betekenis gelanceerd.
In het blad van de kristelijke arbeidersbeweging La Cité worden alle
bange Franstalige vragen goed samengevat;
'Waarom
werd het advies niet
door een tweetalige Kamer van de
Raad van State uitgebracht?
Waarom werd het advies zo lang
geheim gehouden? Was het om
de goedkeuring van de gewestvorming in het parlement niet te
schaden? Als het advies wordt
opgevolgd, waarom dan nog spreken over een status-quo
voor
Brussel?
Wat zal er gebeuren als de Raad
van State nu een vonnis zal vellen,
na een klacht van een Vlaams gemeenteraadslid? Mogen de verkozenen zich niet uitdrukken in hun
eigen taal, want zij moeten toch
het stelsel van de faciliteiten kunnen kontroleren? En als dat niet
mag staat dan het systeem zelf
van de faciliteiten niet op de helling?»
Zeer juist gezien. La Cité. De faciliteiten staan Inderdaad op de helling. Zij moeten zo vlug mogelijk
verdwijnen, want het doel van de
faciliteiten — zich aanpassen — is
niet bereikt De V U is daarin zeer
duidelijk, maar de sterkste partij
van de «Vlaamse deelregering» zal
wel niet bereid zijn om iets af te
schaffen, wat ze zelf heeft Ingevoerd. Ook hier is de misdadige
verantwoordelijkheid van de CVP
erg groot..
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Alvast meteen Vlaams
water zuiveren

Leefmilieu

-"'l/f

Naar aanleiding van zijn voorstel van dekreet bij de Vlaamse Raad Ingediend stelt kamerlid Joos Somers een aantal belangentegenstellingen tussen de gewesten vast. Deze tegenstellingen zijn zeer nadelig
voor een ernstige aanpak van de bescherming van de Vlaamse oppervlaktewateren.
De vervuiling van onze oppervlaktewateren door het hoofdstedelijk
gebied houdt de oprichting tegen van de bij wet voorziene oprichting
van de waterzuiveringsmaatschappij van het Schelde-, Maas-, Seineen Rijnbekken. Deze bekkens strekken zich uit over het grondgebied
van meer dan één gemeenschap zodat de problemen daarrond deze
maatschappijen weerhouden hun aktiviteiten te beginnen.
Kamerlid Jcx)s Somers wijst erop
dat het objektief vast te stellen is,
(op basis van de gegevens van
het ministerie van Volksgezond-

heid en Leefmilieu) dat juist de waterlopen in Vlaanderen het sterkst
verontreinigd worden en dat het
hier gaat om een uitgesproken

Kindertanden
aanpakken

Vlaams probleem dat resduuf
dient aangepakt Te dikwijls is de
vervuiling terug te vinden stroomopwaarts in het Waalse gedeelte
van het land. Het gebrek aan begrip ten zukien van de taalgrens
voor deze aangelegenheid en het
afvMjzen van iedere samenwerking vanwege de Franse gemeerv
s c l ^ in déze voor Vlaanderen
belangrijke kwestie, doen dan ook
vragen stellen betreffende de solidariteit die men van Vlaanderen
vraagt om de soctaal-ekononriische nfK>eilijkheden te bestrijden.
Voorstel van dekreet
KameHki Somers stelt dat de irv
vesteringen die voorzien zijn'mhet
Vlaamse landsgedeelte spaart)ekkens tot stand te brengen beter
get>ruikt kunnen worden om de
eigen rivierbekkens te zuiveren.
Daardoor zou nnen met dezelfde
staatsgekjen onmiddeijk drie re-

sultaten bereiken:
1. De biologische kwaliteit van
onze riviertjekkens zou aanzienlijk
vertjeteren.
2. De natuuriijke waterreserves
voor drinkwatervoorziening van
het Vlaamse landsgedeelte zouden voor de toekomst verzekerd
worden en zouden Vlaanderen
minder afhankelijk maken van het
andere landsgedeelte.
3. De noodzakelijke onteigeningen en staatsuitgaven voor de
werken om de spaarbekkens aan
te leggen zouden kunnen verminderd worden.
Konkreet komt het voorstel hier
op neer dat men een Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij zou oprichten tot bescherming van de
oppervlaktewateren voor die bekkens van rivieren en waterlopen
die geheel in het territorium gelegen zijn waarvoor de Vlaamse
Raad tieveegd is.

Het Netebekken
beschermen
Alvast zou men bijvoorbeeld het
Netebekken kunnen vrijwaren van
verdere bezoedeling. Slechts een
drietal bednjven zouden, naast de
lozingen uit de openbare riolen, in
hoofdzaak verantwoordelijk zijn
voor de vervuiling van het Netebekken. Ook zou het geplande
spaarbekken van Viersel overt)0dig worden. De Nete zou het
water kunnen leveren voor de
drinkwatervoorziening voor het
grootste deel van de provincie
Antwerpen en zonder de zware
investeringen voor de oprichting
van een spaarbekken. Het gigantisch werk om bepaalde Vlaamse
oppervlaktewateren te beschermen tegen verdere verontreiniging kan men dan aanvangen zonder verder afhankelijk te zijn van
onze Zuiderburen.

Een milieucentrum voor Limburg?

In 1971 werd de Belgische Stichting voor Gezonde Tanden opgericht Waarom deze eerl>iedwaardige stichting per sé «Belgisch»
moest heten mag klein pierke weten. Belangrijker is dat de Stichting
een autonome Vlaamse en Waalse werkgroep heeft die beiden
voor hun gemeenschap goed
werk leveren. Wat doet de werkgroep? Een verantwoordelijke:
•Gedurende enige tijd zenden wij
tandartsen uit naar Viaarrlbe basisscholen, om, onder vorm van een
instruktieles, de leerkrachten duidelijk te maken dat tandbederf op
een eenvoudige wijze kan voorkomen worden. Tijdens deze instruktieles, die gratis gehouden wordt
maakt de tandarts gebruik van
zeer leerrijk didaktisch materiaal,
toont hij o.a. het dokumentatiema-
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teriaal dat U kunt bekomen en
geeft hij ideeën van wat aktief
door de leerkrachten kan gedaan
worden.'
Een belangrijke opdracht vindt de
Stichting zoveel mogelijk tandartsen achter zijn doelen te krijgen
wat niet altijd gemakkelijk blijkt te
zijn. Verder lijkt het ons ook van
groot nut tussen al de diensten die
zich met de gezondheidspreventie
op scholen bezighouden de nodige koördinatie te brengen zodat
men tot een totaal-preventie van
de schoolgaande jeugd komt en
niet langer meer een onnodige en
geldverspillende versnippering.
Wie meer informatie wenst of vwl
meewerken richt zich tot tandarts
D. Memoor-Van Strijdonck, voorzitster werkgroep School, Jetse
Laan 165 te 1090 Brussel.

In de oktoberzitting van de Lim- zo vraagt Truyen zich af, "dat men
burgse provincieraad heeft de mi- kan toelaten vuil te storten vlak
lieuproblematiek ruime aandacht naast de nieuwe verkaveling van
1500 woningen en in de buurt van
gekregen. Het was vooral VUraadslkj Jos Truyen die hiertoe de rustige wijk Dennengaerde te
een belangrijke bijdrage leverde. As? Deiyelijk stort brengt grote
Na een inventarisatie dnpte hij er gevaren mee voor de drinkwatervoorziermg. Het is immers geleenkele punten verder uit:
•Limbwg heeft af te rekenen met gen tussen de drinkwaterwinnineen mütaire vervuÊng. Daar sdj/n gen van Baden en As, vanwaar
de takijke militaire domeinen over het grootste gedeelte van Limburg
gans de provincie verspreid. Zou- vMnk bevoorraad. Het gevaar is
den zij niet beter opengesteU reëel, dat het geen jaren zal duren
worden en geihtogroord in de na- of het grondwater zal volledig vertuur6jke omgeving. Verder de vuild zijn». Jos Truyen twijfelt aan
voortdurende gelukiahinder van de garantie dat in deze groeve alde m^taire vKegtuigen Voor vvan-leen huishoudelijk afval zal gestort
neer hier een ernstige bezuini- wordea Hij verwees daarbij naar
de grintkuil in Herbricht die in juli
ging?EndanhetproUeemvande
kemraketten Men kent het stand- door de Maas werd overstroomd
punt van ome partij hieronOrent: en waarbij afval over een grote
wij wensen geen kemraketten
noch in Umburg noch aUers.
Mocht B^gië echter beakÉten
toch kernkoppen te inataieren, dat
men ze dan maar plaatst in de tuh
nen van het paleis of in de tuin van
minister Nothomb, in Luxemburg.»
Ook het stort van Dteen kreeg
heel wat aandacht
'Een soort Lekkerkerk kunnen wij
hier best missen» kommentarieerde Jos Truyen de beslissing van
de Bestendige Depyitatie om in
een kiezelgroeve te Dilsen vuil te
laten storten door Interkompost
•Deze groeve ligt op het Kempisch plateau en grenst aan de gemeente As. Hoe is het mogelijk-

oppervlakte werd verspreid. «Het
sfaaf vast," aldus Jos Truyen, «dat
in de krater industrieel afval uit
Luik en Nederland werd gestort:
Ook verweet hij de Bestendige
Deputatie zich te steunen op gemanipuleerde rapporten.
Tenslotte stelde hij voor een «Provinciaal Milieucentrum» op te richten. Een centrum dat bv. samen
met de natuurverenigingen alle
provinciale milieuproblemen inventariseert, waar men met alle bezwaren terecht kan, dat klachten
behandelt en naar oplossingen
zoekt Een centrum dat een open
demokratische service verieent
aan al diegenen die het goed menen met ons zo belangrijk leefmilieu.
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Zóhoorfhet
Een metalen kantoorinrichting is inderdaad
bijzonder mooi als kwaliteit, vormgeving en
kleurschakeringen tot en met bestudeerd zijn.
Dat alles kunnen wij U garanderen.
En vooral uitgebreid tonen.
In onze 3.500 m^ toonzalen te Edegem
(in Brussel staat een kleinere toonzaal te
uwer beschikking) bent U van harte welkom.
En mocht U, spijtig genoeg, verhinderd zijn
om ons te bezoeken, vraag dan schriftelijk
onze katalogus aan bij ons hoofdhuis.
Wij sturen U dan meer dan 100 biz. ideeën
en mogelijkheden en meteen een overzicht
van ons uitgebreid gamma houten meubilair

en zitkomfort. Zonder de minste verplichting.
Wel even naam en funktie vermelden.
Alleszins dank voor uw belangstelling.
P.S. Ons gamma rolluikkasten alleen al Is
uw bezoek overwaard. Tot kijk.
Hoofdhuis:
Mechelsesteenweg 186 - B-2520 Edegem
Tel. 031/55.75.51 (10 I.) - Telex: 35.061 B
Bijhuls:
Lambermontlaan 456 - 1030 Brussel
Tel. 02/242.27.55 (3 I.)
Toonzalen open dagelijks van
9 tot 18 uur (in Edegem ook op zaterdag).
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uw specialistkantoorinrichter
3.500 m2 toonzalen

KANTOORMEUBELEN N.V.
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VOERSTREEK EN PLATDIETSE STREEK

• Vorige week in de nacht van woensdag op donderdag ging de
enige Vlaamse kleuterschool in de streek in vlammen op; drie
brandhaarden wezen volgens experts duidelijk op brandstichting.
Gezien de kommunautaire brandhaard wordt de Action Fouronnaise door Vlaamse kringen als verdachte nr. 1 aangewezen. Maar tot
verhoren in deze frankofone kringen blijkt het desondanks niet te
komen. Happart zelf wees elke verantwoordelijkheid af.
• De zondag wordt te Remersdaal een groep Vlaamse wandelaars (hoofdzakelijk kinderen) aangevallen door een dertigtal frankofonen. Ook een begeleidende ambulance wordt toegetakeld.
Twee ter hulp bijgeroepen rijkswachters werden gewond.
• Vrijdagnacht, na een vergadering van Action Fouronnaise-militanten in het vroegere gemeentehuis van St.-Pieters-Voeren, bedreigen 14 geweldenaars 8 meisjes die op kamp zijn in een weide
van L
• Vrijdagnacht. Straatlawaai bij mevr. K. Wanneer de dame haar
raam opent wordt meteen op haar geschoten en wordt rakelings
langs haar hoofd gelukkig slechts één raam verbrijzeld. De daders
worden door getuigen herkend. Deze getuigen worden nadien bedreigd.
• Zondag. Bij relletjes worden 7 rijkswachters gewond en twee
Vlamingen ernstig. De dokter van dienst wordt (op de parking van
de rijkswacht!) aangevallen door frankofonen; zijn auto wordt beschadigd e hij dient te vluchten.
• De 50-jarige F.M. werd halfdood geslagen met stangen en kettingen (twee benen gebroken op vijf plaatsen; zware vleeswonden
en hersenschudding). Hij werd in het riviertje De Veurs zonder
hulp achtergelaten.
• Zonder enige vorm van bedreiging van hun woonst toonden
J.S. en zijn zwangere schoondochter zich elk met een long-rifie
voor een geopend venster. Zonder meer opende hij hert vuur op
Vlamingen die een tiental meter verder voorbij marcheerden.

Tussen het Nederlandse en het Duitse taalgebied liggen 10 overgangsgemeenten: de platdietse streek. De 6 Voerdorpen werden in '62 -definitief» bij Limburg ondergebracht, in ruil voor de overheveling van Komen-Moeskroen naar Henegouwen. En toch dulden regeringspartijen en
premier Martens dat vandaag nog bendeleiders de Vlaamse Voerdorpen terrorizeren om opnieuw een overheveling naar Luik af te dwingen...

Na aanrandingen en geweersalvo's nu ook brandstichting in een
Vlaams kleuterschooltje...
Beschadiging van eigendommen. Brandstichting bij nacht
Doodsbedreigingen. Aanrandingen. Geweersalvo's- Men vi/aant
zich zowaar in een streek die stevig in de repressiesfeer
gegrepen zit
Nochtans gaat het hier om het dagelijks leven in de Voerstreek,
een stukje Limburg, in een land dat noch in een oorlog noch met
politieke opstanden leeftHet is levensgevaarlijk te leven, als Vlaming te leven, in de zes
Voergemeenten.
De daders van aanslagen en alle soorten geweld zijn dikwijls
door getuigen aangeduid, en alleszins is het geweten in welke
kringen het gerechtelijk apparaat dient te zoeken.
Men kan het in kranteverslagen nalezen dat bendeleider Happart
van de «Action Fouronnaise» op perskonferenties openlijk opriep
tot geweld.
Maar men weet ook dat Boudewijn, de koning der Belgen,
bendeleider José Happart aan een autostrade-afrit van Visé
(Wezet) in korte audiëntie ontving.
Terwijl diezelfde geweldprediker Happart al evenzeer de hand
mocht drukken (op een receptie) van de beminnelijk lachende
eerste minister Wilfried Martens-

Eén van de hoogtepunten van het frankofoon geweld, forelkweker Joseph Snoeck mikt herhaaldelijk op voorbijgangers; doelbewust om
slachtoffers te maken. Na een voorleiding en korte hechtenis ging hij zomaar vrijuit.. (Foto's studio Dann)
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Alw/eer leven de inwoners van
Moelingen, 's-Gravenvoeren,
Sint-Martensvoeren, SlntPietersvoeren, Teuven en
Remersdaal in de greep van
terreur en rijkswachtbeleg.
Nadat vorig jaar een streng
samenscholingsvertxKl het
sociaal en Vlaams
verenigingsleven kompleet
lamlegde is er nu de dagelijkse
dag- en nachtpatrouille van
rijkswachters. Die is er
overigens levensnoodzakelijk.

Want na de brandstichting in de
Vlaamse vrije kleuterschool,
midden vorige week, kan men
geredelijk aannemen dat de
Vlamingenhaters voor geen
vorm van geweld meer
terugdeinzen.
O m begrijpelijke redenen heeft
de franskiljonse groepering van
Happart de Action Fouronnaise,
deze aanslag prompt afgewezen
als een van haar heldendaden...
De huiver voor geweldpleging
op kinderen en scholen is

gelukkig ook nog algemeen in
de Waalse gemeenschap, en laat
zelfs rabiate Waalse politici niet
ongemoeid.
Maar andere geweldplegingen
werden herhaaldelijk wél door
Happart en zijn AF-militanten
openlijk bekend. Wanneer de
terreur in de Voerstreek een
ietsje luwde was telkens de
fruitkweker (wanneer werkt die
man?) José Happart er als de
kippen bij om op openbare
vergaderingen en bij
persontmoetingen het geweld te
prediken.
Wanneer politieke vrienden van
hem na schietpartijen dan toch
al eens voorgeleid worden en
een zeldzame keer ook een
tijdje in voorhechtenis genomen
worden, dan krijgt de burger
Happart alle mogelijke faciliteiten
om zowel de rekonstrukties van
de gewelddaden van dicht bij te
wonen — en er een aktieve rol
in te sfjelen — als binnen
justitiegebouwen en
gevangenismuren de arrestanten
in de kortste keren vnj te
krijgen.
Meer dan welke andere
agressieve politieke uitspraken
wekt zulks in de Vlaamse
gemeenschap — en bij elke
rechtgeaarde burger — wrevel,
tot ontsteltenis.
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Reportage

Bijkomend slagen diezelfde
aanvoerders van de Action
Fouronnaise er klaarblijkelijk in
om, mits de logistieke steun van
Waalse parlementsleden, in een
korte audiëntie tot bij de eerste
minister en de koning te
geraken... en er minzaam
ontvangen en aanhoord te
worden.
Het politiek onfatsoen kent in
deze hoge kringen geen
grenzen meer. Het enige wat —
noodgedwongen — van
hogerhand wordt gedaan om de
gewone burgers in veiligheid te
stellen, is het aan de noodrem
trekken door het uitvaardigen
van een samenscholingsverbod
of het voorzien in beleg met
gendarmen.
De kanker van het politiek
geweld in een uithoek van de
provincie Limburg wordt niet
aangesneden.
Momenteel blijkt men te
wachten op de resultaten van
de bijzondere
onderzoekskommissie van
senatoren die het probleem van
de gewelddaden in de
Voerstreek onderzoekt in het
breder kader van de wetgeving
op de privé-milities.
Behalve het feit dat deze
kommissie 'met matige
belangstelling" van de leden
vergadert is er de verwachting
dat met betrekking tot het
herstel van de openbare orde in
Voeren niet meteen behoorlijke
ingrepen mogen verwacht
worden waardoor de Vlaamse
burgers opnieuw hun
menswaardig sociaal leven
kunnen hernemen.
In het licht ook van de
halfslachtige gewestvorming Is
er de vrees dat frankofone
politici, via heldendaden van
ondermeer de A.F., het vuurtje
in Voeren willen warm houden
om bij de hoe dan ook nakende
onderhandelingen over het
statuut van Brussel deze zes
Limburgse dorpen in het
communautair strijdveld te
gooien.
Inmiddels groeit de waslijst van
aanslagen en geweld op
personen almaar aan. In zo'n
land leven wij. Op de
parlementsleden van de
traditionele partijen, en vooral op
de immer regeergeile en tot
toegevingen bereide CVP, ligt
een levenszware
verantwoordelijkheid. Zolang
Vlaanderen geen autonome
staat is dreigt ook de
Voerstreek in lengte van
maanden en jaren nog immer de
hypotecalre pasmunt te blijven.
Zo hebben de traditionele
partijen (CVP, BSP én PVV die
de drieledige gewestvorming
goedkeurden het gewild.
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DE PARLEMENTAIRE «VU-SCHADUW» IN '62
De Voerstreek werd na een historisch taalgrensdebat in het
parlement in '62 naar de provincie Limburg overgeheveld:
«Rond het lot van de Voerstreek
zijn in de loop van het taalgrensdebat de grootste betwistingen gerezen. Vrijwel alle Walen, uit alle partijen, vormden front om deze
Vlaamse streek bij Wallonië te behouden. De Waalse aktie in het
parlement ging gepaard met politieke herrie in de streek zelf. Vooral de M.(ouvement) P.(opulaire)
W.(allon), hand in hand met lokale
potentaten zoals de beruchte
graaf de Sécillon, burgemeester
van Teuven, voerde de agitatie. Intimidatie en bedreiging van
Vlaamsgezinden bleven niet uit.
Daar tegenover stond een vastbesloten Vlaamse opinie die duidelijk
liet verstaan dat het behoud bij
Luik in geen enkel geval kon aanvaard worden.
Dat Vlaanderen van de Voerstreek zijn punt van eer maakte
terwijl het blijkbaar zonder veel
gewetensbezwaren de Vlamingen
uit de streek Komen-Moeskroen
in de steek liet, ontlokte aan strijdende flaminganten uit WestVlaanderen de bittere bedenking
dat het op die wijze 40.000 Vlamingen wilde afstaan in ruil, het was
immers een ruil, voor een goede
4.000 en dit bovendien nog als een
overwinning zou beschouwen.
Feit is dat er zich in de streek Komen-Moeskroen in 1947 nog
13.590 mensen als Vlamingen
durfden bekennen; in de Voerstreek waren er 1721.
Het oorspronkelijke ontwerp Gilson liet de Voerstreek bij de provincie Luik met Nederlands taairegime en faciliteiten voor de Franstaligen.
De Kamerkommissie besloot echter de streek Komen-Moeskroen
bij de provincie Henegouwen te
voegen; deze beslissing bezegelde meteen het lot van de Voerstreek want men beschouwde het
zo dat beide kwesties gekoppeld
waren, hoewel men het officieel
niet wilde toegeven.»
«De behandeling van het taalgrensdebat in openbare Senaatszitting zal nog een tijd in het geheugen blijven, omwille van het geanimeerde debat rond het lot van
de Voerstreek. C.J
De Waal Allard verweet het parlement «de flamingantische extremisten» te volgen.
Wij citeren uit het Beknopt Verslag, biz. 775:
«In 1952 was in het Centrum (Harmei) eenstemmigheid bereikt over
de vaststelling van de taalgrens en
de leden hadden eenparig beslist
dat de Voer bij de provincie Luik

Action Fouronnaise-leider José Happart heeft herhaaldelijk bij persontmoetingen opgeroepen tot geweld. Tot vandaag wordt hij gerechtelijk
ongemoeid gelaten. Méér nog: bij rekonstrukties na aanslagen op Vlamingen leidt hij de facto het werk van de onderzoeksrechters.

zou blijven. Zelfs de heer Verroken had niet gevraagd dit gebied
bij Limburg te voegen». — De h.
Gilson had in zijn oorspronkelijk
ontwerp evenmin bepaald dat de
Voerstreek bij Limburg zou worden gevoegd. De Kamer heeft
evenwel de meerderheid van de
kommissie gevolgd, die zelf een
amendement van de Volksunie
had goedgekeurd. De andere vergadering heeft zich dus gedragen
naar de wil van de flamingantische
extremisten.» De Waalse PSC-senator Baltus stelde aan zijn Vlaam-

se partijgenoten de vraag: «Oefent de schaduw van de Volksunie
geen invloed uit op mijn Vlaamse
vrienden?» (Beknopt Verslag 910-62, bIz. 782). Die «Vlaamse
vrienden» wezen deze veronderstelling verontwaardigd van de
hand.
Senator Moreau de Melen ten
slotte kon maar niet begrijpen
waarom de Voerstreek bij Limburg werd aangehecht: «Waarom
moet worden besloten dat de
Voerstreek bij Limburg behoort?
Omdat de Voerstreek Vlaams is?

Dat is een verderfelijk beginsel.»
Aldus de h. Moreau de Melen, met
een kleine d. (Beknopt Verslag,
bIz. 788). *
Op 31 oktober 1962 werd de zaak
definitief bekrachtigd in de Kamer,
tot grote opluchting van de
Vlaamsgezinde bevolking van de
zes Voerdorpen die enkele maanden lang onder een soort Waals
schrikbewind had geleefd.»
Uit: ' D e Zuidnederiandse taalgrens
in het Belgische parlement van Paul
Martens>.

AF-bendeleider Happart drukt premier Martens hartelijk de hand; de omstaanders w.o. FDF-voorzitster Spaak
en PS-voorzitter André Cools kijken geamuzeerd toe. De vooraf berade stunt is prachtig gelukt (Foto PNS)

Kalender van A.F., geweld
in de Voerdorpen...
• Hierbij een kleine greep uit een dossier over de meest gewelddadige francofone aktles In de VOER, die gepleegd werden op
twee-en-een-half jaar t i j d s - Het komplete dossier werd door VU-senator Jorlssen ingediend bij de senaatskommissie die de toepassing van de wet op de privé-milities onderzoekt
— Woensdag 15 juni 1978: De
sekretaresse van de W V de
Voerstreek wordt op straat voor
haar woning door jeugdige vechtersbazen geïntimideerd.
— Zondag 28 januan 1979: 46
wandelaars worden op hun tocht
aangevallen te St-Martens-Voeren. De rijkswachters zien zich
verplicht de wandelaars te beschermen. O p De Plank ontstaat
een ernstig handgemeen na een
vuistslag In het volle gelaat van
een njkswachter: 7 rijkswachters
worden gewond en twee betogers (enkelen emstig). De dokter
van dienst die werd bijgeroepen
om de gewonden te verzorgen
w o r d t op de parking van de rijkswacht (!) door Luiksgezinden
aangevallen. Zijn auto wordt beschadigd en hij moet rechtsomkeert maken. Door hem werd
klacht ingediend bij de burgemeester en de gerechteriijke instanties
— Zondag 8 april 1979: T.g.v.
een filmvoorstelling waarop een
140 mensen aanwezig waren en
waarheen ook een 30-tal leden
van het TAK waren gekomen,
viel Happart eerst met een 35-tal
bendeleden het Kultureel Centrum aan. Daama groeide zijn
groep aan tot meer dan 100 (na
een oproep op een jeugdbal te
Aubel). Vanuit een hogergelegen
weide werden er kruiwagens vol
stenen aangevoerd. De njkswacht moest schuilen tegen
deze steenregen. Hun wagens
werden zwaar beschadigd, ramen van het Kultureel Centrum
werden stukgegooid. De 50-jari-

ge F.M. w e r d half-dood geslagen
met stangen en kettingen (de
twee t>enen gebroken op 5 plaatsen - zware vleeswonden en hersenschudding). Daama werd hij
in het riviertje de Veurs geworpen. De auto's van T.G. en andere mensen die huiswaarts moesten, werden beschadigd Met een
lange ketting over hoogspanningsdraden w e r d de hele streek
zonder elektriciteit gezet (Happart).
— Zondag 20 mei 1979: Happart en zijn bende verstoren de
wandeling van 500 Vlamingen.
Later wacht dezelfde groep de
wandeling op met rieken, knuppels, ijzeren stangen en gebruikt
deze tegen de optredende njksw a c h t Te 's-Gravenvoeren bekogelen diezelfde Happart-bendeleden de njkswacht met stenen en
gebruiken tegen de ordediensten
allerhande slagtuig. Verscheidene rijkswachters, waaronder een
kapitein, worden emstig gek w e t s t Later op de dag worden
de ruiten van verscheidene auto's ingegooid. J V en zijn vrouw,
die van de feestweide terugkeren, worden voor de njkswachtgebouwen door een 100-tal Hap>partmanifestanten tegengehouden en afgetuigd. De auto w e r d
zwaar beschadigd. Na de nodige
verklaringen aan de rijkswacht
keert slachtoffer V. met zijn echtgenote naar huis en wordt voor
de tweede maal, ter hoogte van
het postkantoor tegengehouden.
Als in een razernij storten Luiksgezinden onder leiding van Happart zich op de auto, dansen

erop, slaan de ruiten stuk, tuigen
J.V. een tweede maal af, trekken
zijn vrouw uit de wagen en takelen haar toe. Slechts na tusserv
komst van de zoon en de broer
van het slachtoffer lopen de belagers w e g : 100.000 fr. schade,
een zwaargekwetste J.V. en zijn
vrouw achterlatend.
— Zondag 23 september 1979:
De Luiksgezinde cafébaas van
het café Les Sports schiet op 3
Vlamingen: K H . kreeg een kogel
in de hals; A.G., een zestienjarige
jongen kreeg er één in het been
en F.P. w e r d door een schamp)schot aan het hoofd gewond. Arrondissementskommisans
P.
vaardigde een samenscholingsvertxxi uit
— Zondag 25 november 1979:
G. werd uit zijn auto gesleurd en
door Luiksgezinden afgetroefd.
M., lid van de Happarttiende, bedreigt de aanwezige njkswachters met een geweer dat zoon
Snoeck uit het koffer van zijn
auto haalde.
— Zaterdag 23 februari 1980:
Cafébaas G. van Moelingen haalt
zijn geweer boven en mikt op
Vlamingen.
— 9 maart 1980. Zonder enige
vorm van direkte bedreiging
toonden J. Snoeck en zwangere
schoondochter zich met elk een
longrifle in het venster van zijn
woning. Zonder dat er sprake
was van enige direkte bedreiging
opende hij het vuur Bij de rekons t r u k t e en het vooronderzoek
werden Vlaamse getuigen afgeschrikt en bij de rekonstruktie
had blijkbaar Happart de leiding.
— 11 maart 1980: De Happartbende valt de njkswacht te S t Martens-Voeren aan. Bij een
charge van de njkswacht gooien
ze bij Vlamingen de ruiten in, en
organizeren ze raids op Vlaamse
woningen en gebouwen.
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TV-programma's

14

A 2

ARD

ARD

20.00 Nieuws. - 20.35 Les Héritiers. (f J — 22.00 Variétéprogramma. — 22.55 Les carnets de l'aventure. (DokJ — 23.25 Nieuws.

18.30 Nieuws. - 18.33 Weltspiegel. - 19.15 Wirüberuns. - 19.20
Die Sportschau. — 20.00 Nieuws.
20.15 Tatort (fJ. - 21.50
Nieuws. — 21.55 Duitsers die aan
het Oostfront gevangen werden
(dok.). — 22.40 Persoverzicht. —
22.55 Participatie van de kijker?
(debaO. — 23.40 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.15 Liebe ist
doof (O. — 20.45 Finnland, deine
Grenze (reportage). — 21.30 Beriin
Alexanderplatz (f). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Das grosse Trubel um Georgies urrd Bonnies Bilder (film). - 00.20 Nieuws.

ZDF

19.00 Nieuws. — 19.30 Hitparade.
- 21.00 Heute-journal. - 21.20
Die beförderung (tv-spel). — 22.55
Johannes Paulus II in Duitsland (reportage). — 23.25 Nieuws.

BRT

F3

13.00 Intocht van Sinterklaas te
Veere. — 14.00 Open school. —
15.30 Dag aan dag. - 16.00 Moord
zonder belang. (Gangsterfilm). —
17.25 Wij, koning der Belgen.
(DokJ — 18.55 Paulus de boikabouter CStrip). - 19.00 De behekste woonwagen. (Jeugdfilm). —
19.25 Lachertjes. — 19.45 Nieuws.
- 20.10 De Kollega's. (fJ - 20.45
Terloops. — 21.30 Een dorpsgeschiedenis. (Thriller). 22.55
Nieuws.

19.10 Nieuws. — 19.20 Regionaal
programma. — 20.00 Les jeux de
20 heures. (Spel). - 20.30 Brugesla-morte. CTV-film). 22.25
Nieuws. — 22.45 The French cinéma. (Franse films in de Verenigde
Staten) - Dok.)

NED 1
12.00 Intocht van Sinterklaas. (Reportage). — 15.30 Nieuws. —
15.32 Studio vrij. — 16.15 Maja de
bij. (fJ — 16.40 Klassewerk. —
18.30 Sesamstraat 18.55
Nieuws. - 18.59 De vijf. (fJ —
19.25 De Hulk. (f.) - 20.05 De
Showbizzquiz. — 21.37 Nieuws. —
21.55 De plank. (Kortfilm). - 2220
Tros sport extra. — 23.15 Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Muppetshow. — 19.25 De verlaten eilanden. (fJ — 20.00 Nieuws. 20.27 Shoestring. (fJ - 21.20
Brandpunt — 21.55 Sport op zaterdag. — 22.25 Alle zegen komt
van boven, (fJ — 22.50 De tafels
van tien. — 23.05 Pauselijk bezoek
aan Duitsland. — 23.40 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin
extraordinaire. (Achtarmige poliepen). - 20.25 Mr. Horn. (TV-film).
— 21.55 Risquons-tout (Kwis).

ARD
8.45 Pauselijk bezoek aan Duitsland. (Reportage). - 20.00 Nieuws.
— 20.15 Lotte spielt Lotto. (Satire).
- 21.45 Nieuws. - 22.05 Lore Lorentz prasentiert «Die Pürkels». —
23.05 Die Ballade von Jimmie
Blacksmith. (Film).

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Das erste
Geld. (Jeugdfilm) - 20.15 Lustige
Musikanten. (Volkskoncert). —
21.45 Nieuws. — 21.50 Das aktuelle Sport-Studio. — 23.05 Thnller.
(fJ — 0.40 Nieuws.

D 3
19.15 Sport im Westen. - 19.55
Gewestelijke aktualiteiten. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Pas de deux. (Balleü. - 21.15 Ihr erster Urlaub. (TVspel).

LUX
19.00 Nieuws en weerbericht —
19.30 L'Homme qui valait trois milliards, (f J - 20.30 Tout la ville danse. (Film). - 22.15 Romeo et Juliette. (Film).

Zondag

L

16 NOVEMBER

BRT 1
9.15 Eucharistieviering (opgedragen door paus Johannes Paulus II
in Osnabrück. — 11.00 Konfrontatie (debat). — 12.00 Nieuws gehoorgestoorden. — 12.30 Doe
mee. Voeding: licht kalfsblanket —
14.00 Open school. - 15.00 Sesamstraat — 15.30 Zeg me wie ik
ben (jeugdfilm). — 16.15 Studio
vrije tijd. — 17.15 Sportuitslagen.
- 17.20 De besten! Sporthelden
uit de hele wereld. — 18.30 Paulus
de boskabouter (strip). — 18.35
Leven... en laten leven (een uur vol
natuur). - 19.45 Nieuws. - 20.00
Sportweekend. — 20.30 Lied van
mijn land (Vlaamse liederen). —
20.55 Een klein land in een wereldoorlog (dokJ. — 21.45 Debat (n.a.v.
«Een klein land in een wereldoorlog». — 22.35 Nieuws.

NED. 1
19.00 Nieuws. — 19.05 De wereld
van het jungleboek (f.). — 19.55
Vara's speelgoedaktie 12345. —
20.20 Ton Van Duinhoven in «Het
gat in de muur». — 20.45 Kijk maar
(vrouwenmagazine). — 21.25 Rudi
kan het niet laten (vanété). — 22.15
De achterkant van het gelijk (debat). — 23.15 Simon Carmiggelt
leest voor. — 23.25 Nieuws.

NED. 2
15.30 Nieuws. - 15.35 Bolke de
beer (f.) (NCRV). - 15.45 De kleine zwen/er (f). — 16.10 De verliezers. — 16.35 De Matto Grosso
(natuurdok.). — 17.05 Studio Sport
1. — 17.35 Staatsiebezoek aan de
Nederlandse Antillen. - 18.30 Sesamstraat — 18.45 Sprekershoek.
- 19.00 Studio Sport 2. - 20.05
Nieuws. — 2035 Humanistisch
verbond. — 20.40 Burgers en buitenlui. — 21.10 Mooie woorden. —
21.55 Berlin Alexanderplatz (f J. —
22.55 Nieuws.

RTB 1
12.00 Faire le point (debaO. —
13.00 Nieuws. - 17.00 Dróle de
dames (Charlie's Angels). Amerikaans detectivefeuilleton. — 19.30
Nieuws. — 19.55 Tic-tac show
(kwis). — 21.10 Belle alliance (tvfilm). - 22.40 Nieuws.

F 1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1. (Spel). 20.00 Nieuws. — 20.30 Numero un.
(Variété). — 21.30 Les my stères
de Paris. (fJ - 22.30 Télé-foot 1.
(Voetbal) - 2330 Nieuws.
^,'^y/'V/-

15.35 Eucharistieviering met paus
Joannes Paulus. — 18.00 Nieuws.
— 18.05 Die Sport-Reportage. —
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner perspektiven. — 19.30 Das Katchen
von Heilbronn oder die Feuerprobe. Groots historisch ridderspel. —
22.05 Feestzitting van de volksbond der Duitse «KriegsgraberFürsorge». — 22.35 Nieuws. —
22.50 A propos film.

19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Montagabend im Dritten. — 21.45 Ein
mann für sie (film). — 23.05
Nieuws.

19.45 Sport im Westen. - 19.55
Gewestelijke aktualiteiten. — 20.00
Nieuws. — 20.15 Ontwikkelingspolitiek (dokJ. - 21.00 Auslandsstudio. — 21.45 Kontaktmagazine. —
22.30 De komponist Ray Austin.

19.00 Nieuws. - 19.26 Le coffrefort (spel). — 19.45 Dierenmagazine. - 19.55 RTL-flash. - 20.00
Chips (f). - 21.00 On aime a tout
age (film).
F1

16.30 Arrête ton char, Bidasse (militaire kluchO. - 18.00 De terugkeer van de zeehonden (dokJ. —
18.30 Flash-back (kwis). - 19.00
Aktualiteitenmagazine. — 19.30
Filmaktualiteiten. — 19.30 Filmaktualiteiten. — 20.00 Voyage dans l'inconnu (fJ. — 21.00 Le secret (politiedrama).

F 1
19.25 Les chemins de la soif (dierenmagazine). — 20.00 Nieuws. —
20.30 Les baroudeurs (avonturenfilm). - 22.00 Koncert (Mozart).

A 2
20.00 Nieuws. — 2.35 Scrupules
(f). — 22.10 Des milliard de messages (dokJ. - 23.00 Petit theatre
d'antenne 2. — 23.30 Nieuws

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF-1 (spel). 20.00 Nieuws. — 20.30 Ma nuit
chez Maud (film). - 22.15 Portret
Frangoise Fabain. — 23.15 Nieuws.

A2
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 21.55 I.N.A.: Gamin (dok.). - 22.45 Figaro-ci, Figaro-Ia (operafragmenten). — 23.15
Nieuws.

Dana Andrews en Rita Hayworth in Gilda van Charl
Dinsdag 18 november om 20 u. 35 op BRT II

NED1

Dinsdag
18 NOVEMBER
BRTI
18.00 Paulus de boskabouter
(strip). — 18.05 Sesamstraat —
18.35 Loon naar werken (Open
School). - 19.05 Toestand '80
(PMS-centra). — 19.45 Nieuws. —
20.10 Duetten voor piano en stem
(Gouden roos van Montreux). —
21.00 Kijk mensen: autisme. —
21.55 I.Q. (kwis). - 22.25 Tenuto
(koncerO. — 23.15 Nieuws.

F3

BRT 2

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Certains l'aiment chaud.
22.25 Nieuws.

20.10 Het geheime leven der dieren (natuurdok). — 20.35 Laura
(film).

18.55 Nieuws. - 18.5
op Safari (strip). — 1!
derkrant — 19.30 Hei
(f). - 20.20 Israel t
21.00 God wil wonen
sen (bijbelstudie) — 2
- 21.55 Den Haag '
22.10 Panoramiek. zicht.. (Kunstmagazini
Nieuws. - 23.05 Paus
aan Duitsland.

NED 2

18.55 Nieuws. - 18.59
van de vuurberg (f). te geloven. — 2000
20.27 De kleine waar
21.25 Minivoetbalsho\
Hier en nu. - 22.55
naaste (reportage).
Nieuws.

F3
20.00 Benny Hill (humor). - 20.30
1920-1980: une revolution romantique (dok). - 21.30 Nieuws. —
21.40 L'invité de FR 3 (Henri SaugueO. — 22.35 Le bonheur (film).

Maandag
NOVEMBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Paulus de boskabouter (strip). —
18.05 De wonderwinkel (strip). —
18.30 Bonjour la France (Open
school). — 18.55 Lachertjes. —
19.45 Nieuws en sportberichten. —
20.15 De stomme van Portici en andere Belgicismen (kwis). — 20.55
Oortogsresten (f). — 21.45 Ommekaar (Zelfhulpgroepen voor stotteraars). — 22.25 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (strip).
— 19.25 Hier Parijs, hier Jan Brusse. — 19.35 De speler (film). —
21.20 Mike Burns op het orgel. —
21.37 Nieuws. - 21.55 Drie-ster
(info). - 22.55 Socutera. - 23.10
Nieuws. — 23.15 Pauselijk bezoek
aan Duitsland.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros
Top'50. - 19.25 Angle (f). - 20.00
Nieuws. — 20.27 Bloemengala
Rijnsburg 1980. - 22.00 De terrorist (f) - 22.50 Aktua TV; aktualiteitenrubriek. — 23.30 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. - 19.55 Betsy (film).
— 2300 Nieuws.

RTB 2
18.30 Les amours de la belle époque (f). — 19.55 Soiree Wallonne
(kulturele info).

13 NOVEMBER 1980

D3

LUX.

NED. 1
Monte Walsh, western met
Lee Marvin en Jeanne Moreau.
Vrijdag 21 november
om
2 0 u . 15 op BRTI

ZDF

D 3

LUX.

W

Z A T E R D A G — Alhoewel het S/nter/c/aasfeestnog
een eindje af ligt, wordt de Goedheilige Man toch al met
alle mogelijke praal ontvangen in het Zuidnederlandse
havenplaatsje Veere. (Ned. 1 en BRT). — De wekelijkse
zaterdagmiddagf llm op BRT heet Moord zonder belang
(A slight case of murder). Het is een Amerikaanse komische film van Lloyd Bacon (1938 - z w / w ) met E.G. Robinson, Ruth Donnelly, Jane Bryan e.a. E.G. Robinson
speelt de rol van brouwerijmagnaat Remy Marco die tijdens de drooglegging in Amerika aan zijn zwartstokerij
schatrijk geworden is. Nu de drooglegging voorbij is, wil
hij de legale toer op. Maar zijn biertje blijkt niet zo getapt. — Wie het eerste deel van de tweedaagse thriller
Een dorpsgeschiedenis naar het verhaal «A local affair»
van Francis Durbridge heeft gezien, zit waarschijnlijk op
hete kolen om de afloop ervan te kennen. Die moet dan
afstemmen op BRT: spanning verzekerd in het tweede
(en laatste) deel! — Het Is weer eens spijtig dat wij
slechts één programma ineens kunnen bekijken. Terwijl
op BRT de thriller naar z'n ontknoping gaat, is het lachen
geblazen op Ned. 1 (Tros). Hier komt een programma
waarin slechts drie woorden gesproken worden: De
plank, een Britse komische stomme film van de Britse
schrijver/komisch akteur Eric Sykes. Het werd door de
Britse commerciële TV ingezonden naar het Festival
van Montreux 1980, waar er hartelijk om gelachen werd
en het de Persprijs haalde.
Z O N D A G — De vierde (en tevens laatste) aflevering van de historische reeks «Een klein land in een wereldoorlog» begint rond 1943 en heeft als titel: Bevrijding uit bloed en tranen. Als afsluiting van de reeks volgt
hierop een diskussie over de in de reeks behandelde
oorlogsjaren. — Op Ned. 1 (Vara) komt de eerste aflevering van een zesdelige reeks van de suksesvolle TVakteur Dimitri Frenkel Frank, waarin de Nederlandse akteur Ton van Duinhoven telkens een persoon uitbeeldt
die vertelt hoe hij zich staande heeft weten te houden in
deze tijd: Het gat in de muur — Terug van weggeweest: Rudi Carrell Rudi, die jaren terug het Nederlandse TV-wereldje omgeruild had voor Duitsland, en daar
ondertussen ook al afscheid genomen heeft, is teruggekeerd naar zijn «oude stal»: de Vara. Hij brengt een bezoek aan het rekwisietenmagazijn van het Nederlandse
Omroepland (Ned. 1).

M A A N D A G — Ommekai
zelfhulpgroepen voor stotteraan
en terapieën komen eveneens a
programma. Kernpunt op Hilver
vember, 14 u. — De speler (The
de van oorsprong Tsjechische fi
zich geheel af in de gokwereld. E
lijkt op de onderwereld, komt in
delijk tot uiting. Met James Caa
Hutton(1974)(Avro-Ned. 1) matief magazine DrieSter wa<
grondig aangepakt worden, kor
de orde: De enorme ontwikkelii
gebruik ervan en de verbetert
konstruktie van kunstgewnchte

D I N S D A G — In het jongen
ken zitten o.a. volgende onderw
pische beroepen voor mannen
politie, mijn vriend? — Kijk mei
bij kinderen, de minst begrepe
sche van alle aandoeningen bi
BRT 2 draait vanavond de film Li
keiijk op 29 oktober gepland sti
maken voor het debat Carter
Preminger (In de reeks «Film vc
film USA 1940-1960). Inspekteui
drews) moet de moord onder
(Gene Tierny), een jonge journa
ment vermoord en zwaar verm
— De protestantse omroep Ni
over religieuze sekten Niet te
van vanavond is gewijd aan d(

(Ned. 2).

WOENSDAG -

De TV

neerd door het voetbal: Er is o.i
het kader van de voorrondes
1982 België—Nederland, die wc
zel-stadion. Ned. 1 en BRT) — I
op BRT 2 in de reeks «Film vooi
USA 1940-1960» de Amerikaans
Charles Vidor, met Rita Haywor
een aan lager wal geraakte ge
door de eigenaar van een gok

TV-programma's

van Charles V i d o r

uws. — 18.59 Ome Arie
(strip). - 19.10 EO kin— 19.30 Het kleine huis
0.20 Israel tigije (f.). —
d wil wonen bij de men•Istudie). — 21.37 Nieuws.
Den Haag vandaag. noramiek. - 22.25 Op
unstmagazine). — 23.00
- 23.05 Pauselijk bezoek
iland.

j w s . — 18.59 Het geheim
jurbergCf). - 19.25 Niet
sn. — 20.00 Nieuws. —
kleine waarheid (f.). —
nivoetbalshow. — 22.15
nu. — 22.55 Mijn verre
(reportage).
—
23.15

15

RTB1

F1

19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten, — 19.30 Nieuws. - 19.55
Un train d'orphelins (TV-film). —
20.55 Elementaire, mon cher Einstein (wetenschappelijke info). —
22.05 Refrains du monde fliedjes
van overal). — 23.00 Nieuws.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). —
20.00 Nieuws. - 20.30 Les forces
nucléaires Frangaises (dok.). —
21.35 Nous ne I' avons pas assez
aimée aV-film). - 22.35 Questionnaire. — 23.35 Nieuws.

het groene woud (strip). — 16.45
Ren je rot. — 17.30 Langlaufen kan
iedereen (skiles). — 18.55 Nieuws.
— 18.59 Van gewest tot g e w e s t
— 19.50 Politieke partijen. - 20.00
Het zoeke leven CTV-spel). —
21.37 Nieuws. - 21.55 Den Haag
vandaag. — 22.10 Panoramiek. —
22.40 Studio S p o r t 23.30
Nieuws. — 23.35 Pauselijk bezoek.

RTB2

A2

NED 2

18.30 Les amours de la belle époque (f.). — 19.55 Visa pour Ie monde (kwis). — 21.55 Histoires insolites (f.).

19.20
19.45
20.00
raitre

ARD

F3

20.00 Nieuws. — 20.15 Was bin
Ich? (kwis). — 21.00 Aktualiteitenrubriek. - 21,45 Die Schnüffler (f).
- 22.30 Tagesthemen. - 23.00
Dzi Croquettes (balleO. 0.20
Nieuws.

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Le convoi sauvage (natuur-western). — 22.15 Nieuws.

ZDF
10.00 Paus Joannes Paulus II in
Keulen. - 19.00 Nieuws. - 19.30
Grüsse aus Bad Walden CTV-film).
- 21.00 Heute-Journal. - 21.20
Momentaufnahmen. — 22.00 Das
Lachen eines in Schwierigkeiten
befindlichen
Mannes
(Chinese
speelfilm). - 23.35 Nieuws.

D3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Galerie. 21.00 Portrait. — 21.25 Vrouwenarbeid in de Middeleeuwen. — 21.45
Kalletal (reportage). - 22.30 Kursus over partnerschap. — 23.00
Nieuws.

LUX
19.45 Dierenmagazine. — 20.00
Mannix (fJ. — 21.00 Cinè-roman
(TV-film).

Ommekaar
( B R T ) is g e w i j d aan
r stotteraars. S t o t t e r e n , s t o t t e r a a r s
e v e n e e n s aan d e o r d e in h e t radiont o p H i l v e r s u m 2, z a t e r d a g 15 nospeler (The g a m b l e r ) e e n film v a n
ijechische filmer K a r e l Reisz, speelt
)okvvereld. En d a t d a t w/ereldje b e s t
sid, k o m t in d e l o o p v a n d e film duiJ a m e s C a a n . Paul S o r v i n o , L a u r e n
•Ned. 1) — In h e t m a a n d e l i j k s inforrieSter
waarin drie o n d e r w e r p e n
worden, k o m e n v a n a v o n d o.m. aan
i o n t w i k k e l i n g v a n d e c h i p s e n het
e verbeterde technieken voor de
s t g e w r i c h t e n ( N e d . 1).

1 het jongerenmagazine
Tienerklanide o n d e r w e r p e n : P M S - c e n t r a ; tylor m a n n e n e n v o o r v r o u w e n ; D e
— Kijk mensen gaat o v e r a u t i s m e
st b e g r e p e n m a a r m e e s t d r a m a t i j e n i n g e n bij k i n d e r e n ( B R T 1). —
l d d e film L a u r a ( z w / w ) d i e a a n v a n gepland s t o n d m a a r r u i m t e m o e s t
ibat C a r t e r — R e a g a n . R e g i e ; O t t o
ï k s «Film v o o r alle t i j d e n / M i s d a a d I. Inspekteur M c P h e r s o n ( D a n a A n Dord o n d e r z o e k e n o p L a u r a H u n t
Dnge journaliste die in haar a p p a r t e jwaar verminkt w e r d aangetroffen.
omroep N C R V brengt een reeks
;en Niet te geloven.
D e aflevering
w i j d aan d e Getuigen
van
Jehova

— De TV-avond wordt gedomib a l ; Er is o.a. d e l a n d e n w e d s t r i j d in
/oorrondes voor de Wereldbeker
•land, die w o r d t g e s p e e l d in h e t Hein BRT). — R o n d d e z e l f d e tijd l o o p t
s «Film v o o r alle t i j d e n / M i s d a a d f i l m
A m e r i k a a n s e film Gilda ( z w / w ) v a n
^ita H a y w o r t h , G l e n n F o r d e.a., o v e r
geraakte g o k k e r e n v a l s s p e l e r die
an e e n g o k t e n t o p g e v i s t w o r d t e n

Gewestelijke aktualiteiten. —
Amusementsprogramma. —
Nieuws. - 20.40 Vient de pa(teater). — 23.30 Nieuws.

Woensdag
19 NOVEMBER
BRT1
15.30 Open School. - 16.30 TipTop (jeugdprogramma). — 18.15
Paulus de Boskabouter (strip). —
18.20 Alias Smith en Jones (f.). —
19.12 Standpunten (SP). - 19.45
Nieuws. - 20.15 Mur Italien CTVspeO. — 21.25 150 jaar Belgen
(dok.). - 22.15 Nieuws.

20.15 Gilda (fkim). - 22.00 Hoe de
Theems opnieuw visrijk werd
(dok).

NED1
15.30 De vlucht van Gossamer Albatros (dok.). — 16.20 Dieren van

19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. - 19.30 Nieuws. - 20.00
Les chevaux du soleil (f). — 20.55
Point de mire (nieuwe boeken).

RTB2
18.30 Les amours de la belle époque (f). - 19.55 Sports 2. - 22.00
Actualités de Flandre.

F1
20.00 Nieuws. - 20.30 Les chevaux du soleil (f). — 21.35 Boekenmagazine. — 22.40 Immigranten in
Frankrijk einde 1800 (dok).
23.30 Nieuws.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Amusementsprogramma. —
20.00 Nieuws. 20.35 Collaro
show (variété). — 21.40 Objectif
demain (wetenschappelijk magazine). 22.40 Images. 23.10
Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Pendulum (politiefilm). —
22.10 Nieuws.

aan het w e r k gezet w o r d t W a n n e e r d e eigenaar van de
t e n t zijn n i e u w e h e l p e r aan zijn v r o u w v o o r s t e l t , blijken
d i e elkaar t e k e n n e n . H i e r n a v o l g t e e n i n t e r e s s a n t e film
o v e r r i v i e r v e r o n t r e i n i g i n g e n h o e die b e s t r e d e n k a n
w o r d e n . Hoe de Theems opnieuw visrijk werd (Jhe r i v e r
t h a t c a m e clean) is e e n B B C - d o k u m e n t a i r e o v e r h e t o p n i e u w z u i v e r m a k e n v a n d e B r i t s e rivier d e T h e e m s , die
i n d e r t i j d e e n o p e n riool w a s e n w a a r i n n u vis, z e l f s zalm,
leeft.

ZDF

D O N D E R D A G — in h e t w e t e n s c h a p p e l i j k m a g a zine Horizon o p B R T 2 k o m e n o.a. a a n d e o r d e ; het 10j a r e n p l a n v a n d e U N O o m d e w e r e l d v a n g e z o n d drinkw a t e r t e v o o r z i e n - D e p s y c h o - s o c i a l e implikaties v a n
l a n g d u r i g e o p s l u i t i n g - O n t d e k k i n g i.v.m. d e w e r k i n g v a n
d e lever. — In Kortjakje
is weer beter z i n g e n W i e t e k e
v a n D o r t e n Bill v a n D i j k k i n d e r l i e d j e s uit g r o o t m o e d e r s
tijd ( K R - N e d . 1). — D e V a r a h e e f t R u d i C a r r e l l o p n i e u w
b i n n e n g e r i j f d . D e K R O d o e t niet o n d e r : B e r e n d B o u d e w i j n w e r d t e r u g g g e h a a l d . Hij p r e z e n t e e r t o p n i e u w e e n
BB-show, een spelshow gebaseerd o p een enigszins
a n d e r s t r a m i e n . M a a r d a t d i e n i e u w e s h o w d e o u d e zal
e v e n a r e n o p h e t vlak v a n d e p o p u l a r i t e i t s t a a t n u al v a s t
- O p h e t e i n d e v a n n o v e m b e r gaat in R o t t e r d a m e e n
Russell-Tribunaal d o o r r o n d d e r e c h t e n v a n d e Indianen
in N o o r d - e n Z u i d - A m e r i k a . V o o r dit tribunaal w e r d e e n
film g e m a a k t o v e r d e heilige g r o n d e n v a n d e Indianen in
Noord-Amerika die v o o r uraniumwinning ingepalmd
w o r d e n o m u i t g e g r a v e n t e w o r d e n . Uit d e z e film draait
K R O ( N e d . 1) e e n g r o o t g e d e e l t e (Sacrifice
Area). —

D3

magazine. — 22.15 Basketball (Racing Mechelen —Moskou).

NED. 1

15.30 Pauselijk bezoek te München. - 20.00 Nieuws - 20.15
Religieuze uitzending. — 20.30 Das
Wiedergefundene Paradies (1)
av-film). - 22.15 Macht der Medizin (info). — 22.45 Tagesthemen.

met een nieuwe reeks: d e Duitse politiereeks «Sonderd e z e r n a t K I » die o p A v r o zal l o p e n o n d e r d e titel Speciale Dienst KI. D e z e r e e k s is in 1974 o p D u i t s l a n d v a n
s t a r t g e g a a n e n er zijn z o w a t 7 0 a f l e v e r i n g e n g e m a a k t .

BRT 2

RTB1

ARD

V R I J D A G — D e fans van westernfilms krijgen nog
e e n s s p e k v o o r h u n b e k : Monte Walsh, e e n A m e r i k a a n s e w e s t e r n f i l m v a n William F r a k e r (1970), m e t L e e M a r vin, J e a n n e M o r e a u e n J a c k Palance. L e e M a r v i n , o o i t
d e m e e s t g e v r a a g d e s c h u r k in H o l l y w o o d , s p e e l t d e rol
v a n d e o u d e r w o r d e n d e c o w b o y M o n t e W a l s h die sam e n m e t zijn v r i e n d C h e t w e r k v i n d t in e e n s t a d j e w a a r
hij o o k zijn o u d e v r i e n d i n M a r t i n e o p n i e u w o n t m o e t . D e
t w e e v r i e n d e n m a k e n k e n n i s m e t h u n n i e u w e kollega's.
(BRT).
— A V R O ( N e d . 2) s t a r t v a n a v o n d

14.00 Schooltelevisie. 18.00
Oum, de witte dolfijn. (Strip). —
18.15 Klein, klein kleutertje. —
18.30 Peuters en kleuters. (Open
school). 19.05 KTRC-Mensbeeld. ( K A V 60). - 19.45 Nieuws.
- 20.15 Monte Walsh. (Western).
— 21.45 Curriculum. (Professor
B.V.A. Röling. polemoloog). —

18.55 Nieuws. - 18.59 Dubbel-leven. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Socutera. — 20.32 Countdown (pop).
— 21.00 Tenspeed and Brownshoe. — 21.50 Mooi Nederland
(dok). - 22.15 Veronica Award
1980 (platenprijs). - 22.35 Info TV.

A2
BRT 2

BRT 1

19.00 Nieuws. — 19.15 Meditatie
en bedenkingen. - 19.30 ZDF Magazin. — 20.15 Die Ursache CTVfilm). - 21.55 Nieuws. - 22.00
Paus Johannes Paulus II in Duitsland (slotreportage). — 22.45 Spiel
Zigeuner, Spiel für uns (reportage).
— 23.40 Nieuws.

19.00 West-Duitsland (reportage).
— 20.45 Duitse missionarissen in
Tanzanië (reportage). — 21.30
Vancouver (reportage). — 22.00
Der Geheimnisvolle Gast (gangsterfilm). - 23.00 Die Zweite Natur (dok).

LUX.
19.45 Dierenmagazine. — 19.55
RTL-flash. - 20.00 Hit-parade. 21.00 Le fantöme de Cat Dancing
(western).

Dpnderdag
NOVEMBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Paulus de Boskabouter (strip). —
18.05 Agenda. — 18.35 Het geheim
van Danedyke (f). - 19.00 Lachertjes. — 19.05 Sporttribune. —
19.45 Nieuws. - 20.10 Wie betaalt
de veerman? (f). - 21 00 Panorama. - 21.50 Dallas (f).

18.55 Nieuws. - 18.59 Kortjakje is
weer beter. — 19.05 Speedy (Gonzales (strip). — 19.20 De avonturen
van Ivanhoe (f). - 19.45 De BBshow (kwis). — 20.50 Sacrifice
Area (Indianendok). — 21.37
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. - 22.10 Denkbeeld. - 23.05
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Pinokkio
(strip). - 19 25 J.J. De Bom v./h.
de kindervriend. - 20.00 Nieuws.
— 20.27 Hoe bestaat het (satire).
— 20.43 Vara's speelgoedkatie. —
21.08 Theodoor Chindler (f). —
22.05 Ombudsman. - 22.35 De
onvoorstelbare wereld van Roald
Dahl (f). 23.00 Achter het
nieuws. - 23.30 Gelet op Europa
(Euro-parlementaire rubriek). —
23.50 Nieuws.

RTB 1

20.10 De kollega's (f). - 21 35 Horizon (populair wetenschappelijk

NED 1
18.55 Nieuws. - 18.59 NCRV Stedenspel. — 20.30 Lucy en Mr.
Mooney. (f.) - 20.55 U zij de glorie. (Religieuze liederen). — 21.37
Nieuws. — 21 55 Aktualiteitenrubriek. — 22.35 Hennneringen aan
Amsterdam. (Van J. de Hartog). —
22.55 Kan verdediging zonder geweld? (Humanistisch Verbond). —

NED 2
18.55 Nieuws. 18.59 Doctor
Snuggles. (Strip). - 19.05AVRO's
toppop. — 20.00 Nieuws. — 20.27
Telebingo II. - 21.30 M A S H . (fJ 21.55 Televizier Magazine. — 22.35
De toestand in de wereld. — 22.40
Speciale dienst K 1.

RTB 1
19.00 Waalse gewestelijke aktualiteiten. — 19.30 Nieuws. — 19.55 A
suivre. (Info) — 21.10 La femme a
abattre. (Politiedrama) — 22.35
Nieuws.

RTB 2

19.30 Nieuws. — 19.55 De antiatoom schuilplaatsen (reportage).
— 20.15 La jument verte (film). —
21.55 Le Carrousel aux images. —
22.55 Nieuws.

18.30 Les amours de la belle époque, (f.) — 19.55 Arsène Lupin joue
et perd 813. (f.) - 20.55 Vendredisports. (Aktualiteitenmagazine).

ARD

RTB 2
18.30 Les amours de la. Belle Epoque (fJ. — 2000 Concert en contraste. — 21.15 Gevangenisbrieven (film)

ARD
20.00 Nieuws. - 20.15 Pro und
Contra (debaO. - 21.00 Bio's Bahnhot (talkshow). - 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Szenen zur Matthaus-passion (balleO. — 23.45
Nieuws

ADF
19.00 Nieuws. - 19.30 Udo '80
(show). — 21.00 Heute-journal. —
21.20 Pinochets Chicago-boys (reportage). — 22.05 Eingang Hinterhaus (tv-spel). — 22.50 Kurzfilm-international (Chinese tekenfilms).
— 23.35 Nieuws.

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Die Tödliche Falie (thriller). - 21.45 Relatieproblemen (dok.).

LUX.
19.45 Dierenmagazine. — 19.55
RTL-Flash. - 20.00 Les tétes brülées (f). - 21.00 La Sanction (film).

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). 20.00 Nieuws. - 20.30 Les chevaux du soleil (f). - 22.25 Panjs
1980 (dok). - 23.35 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. - 20.35 Le jardin
des Finzi Contini (film). - 22.15
Jeudi Cinéma (filmmagazine). —
23.30 Nieuws.

F3
BRT 2

20.15 Ons dagelijks brood. (Totaalprogramma over brood). — 22.15
Een klein land in een wereldoorlog.
(Herhaling dokJ - 23.15 Dag aan
dag.

20.00 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 L'homme des hautes plaines (western). — 22.15 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.15 Die Europaer. (Film). - 21.45 Unter D e u t
schen Dachern. (Ongeveer één
miljoen mensen met ooriogsverwondingen). - 22.30 Bencht uit
Bonn. - 23.00 Tatort (f.)

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Auslandsjournal. — 20.15 Dernck (f.) —
21.15 Fragmenten uit komische
films. — 22.00 Heute-journal. 22.20 Kultureel magazine. — 22.50
Sport am Freitag — 23.20 Der letzte Zug von Gun Hill. (Westem). —

D 3
19.45 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Kultur und
Wissenschaft. — 21.00 Nieuws uit
de Bondsrepubliek. — 21.30 Gott
und die Welt. — 22.00 Maja von
Stormskar. CTV-film). - 23.00 Robert Musil en zijn roman. — 23.45
Nieuws.

LUX.
19.45 Dierenmagazine. — 19.55
RTL-flash. - 20.00 Marcus Welby.
(f.) — 21.00 Le combat du capitaine Newman. (Film). — 22.50 Automagazine.

F1
19.20 Gewestelijke aktualiteiten, —
19.45 Les Paris de TF 1. (SpeO. 20.00 Nieuws. - 20.30 La femme
sans ombre. (Opera van Strauss).
— 23.25 Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20 35 Papa poule,
(f.) — 21.25 Boekenmagazine. —
22.45 Nieuws. — 22.55 Liebelei.
une histoire d'amour. (Film).

F3
20.00 Les jeux de 20 heurea
(Spel). — 20.30 Le nouveau vendredi. (Reportage). — 21.30 Tu me
fends le coeur. CVanété). — 22.25
Nieuws.
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Kritisch bel<el<en

Nu de Boekenbeurs
weer dicht is...
o p initiatief van de VBVB
(Vereniging fer Bevordering
van he^ Vlaamse Boekwezen) werd ter gelegenheid
van de Antwerpse Boekenbeurs een poëzieprijs uitgeschreven met als opgelegd
tema da stad is poëzie. De
jury kreeg werk van ruim
200 inzenders te beoordelen
en selekteerde 11 gedichten
die tot een wat pover uitgegeven geschenkboekje gebundeld werden. Als beste
onder de 11 werd tijdens
een karig bijgewoond schrijversbal Dirk Verbruggen bekroond voor een aan Mechelen gewijd poëem dat wij
hiernaast afdrukken. Een gesprekje met enkele van de

Wel belangstelling,
maar weinig aanbod
Uit tijdens voorleesavonden opgedane ervaringen leerden wij dat de
belangstelling voor poëzie een duidelijk stijgende curve vertoont
(zovi/el wat het aantal toeschouwers als verkopen betreft). Een in
de diskussies achteraf veel gehoorde opmerking is dat pwDëzie in
de doorsnee boekhandel niet of
nauwelijks verkrijgbaar is, laat
staan dat de liefhebber er een verantwoorde keuze zou kunnen maken. Wil dit zeggen dat er niet genoeg poëzie meer zou geschreven worden? Beslist niet de pro-

juryleden leerde ons dat het
peil van de ingezonden gedichten over het algemeen
vrij laag lag, en eerlijk gezegd, van de 11 uitgekozen
gedichten konden er hooguit 3 ons enigszins bekoren.
Is deze situatie symptomatisch voor wat er momenteel
met de Vlaamse poëzie aan
de hand is (de ronduit geringe doorbraak van nieuw talent)? Want, dit v^as 'n andere — en belangrijkere! —
vaststelling tijdens ons bezoek aan de boekenbeurs:
de Vlaamse uitgevers kwamen met nagenoeg geen
nieuwe dichtbundels in hun
najaarsaanbiedingen op de
beurs.

duktie ligt behoorlijk hoog (we
hebben het hier over kwantiteit,
met over kwaliteit). Wordt die p)oëzie dan niet meer uitgegeven, of is
haar niveau het uitgeven niet
waard? Een precies antwoord op
deze laatste vraag is vrij moeilijk te
geven.
Inderdaad, bij de aankoopkommissie van de dienst letteren van ons
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap komen jaarlijks massa's bundels ter eventuele aankoop binnen. Maar het grote merendeel daarvan zijn in eigen beheer uitgegeven, ofwel bij kleine
éénmansuitgeverijtjes, welwillende vzw's, kulturele verenigingen

De Vlaamse poëzie ziek
in het uitgeversbedje?
en dergelijke... die echter allemaal
één ding gemeen hebben: een totaal gebrek aan distributiemogelijkheden naar de boekhandel toe.
Meteen rijst een nieuwe vraag: is
de poëzie in kwestie kwalitatief
het commerciële circuit waard
(kan zij zk:h dus in het fonds van

een naar het grote publiek uitgebouwde uitgeverij, steeds een
handelsonderneming dus, wel
waarmaken)? Uit leeservaring
durven wij — een aantal waardevolle uitzonderingen te buiten gelaten — beweren van niet Het irv
derdaad massale bij elkaar ge-

schreven aanbod wordt dus meteen en veelal herieid tot een eerder
gering
publikatiewaardig
aanbod. Maar is dit de enige reden
van het werkelijk minimale aanbod
van de meeste van onze uitgevers?
Wij menen van niet

Losweg bedacht
H e t ziet er niet naar uit
d a t 1980 een m i j l p a a l zal
z i j n in o n z e l i t e r a t u u r , z o als een eeuw geleden wel
de bakens werden verzet
onder leiding van Willem
Kloos, die de beweging
d e r Tachtigers
als s p e e r punt tegen de verziekte
en v e r m o l m d e r i j m e l a a r s
gebruikte.
Een e e u w i s v o o r b i j g e gaan. W e hebben gezien,
dat de beweging van de
t a c h t i g e r s een l a n g e en
diepe invloed uitoefende
o p o n s l e t t e r k u n d i g leven.

Alleen vaste
waarden
Totnogtoe zijn er sinds de
zestiger jaren in Vlaanderen
bijna geen markante schrijvers naar voren gekomen
Sinds twintig jaar zien we telkens dezelfde namen opduiken, die publiceren of die
voor een of andere staats- of
stichtingspnjs in aanmerking
kwamen W e teren op nog
oudere namen maar w e kunnen de hedendaagse toonaangevende schrijvers op de
vingers tellen Steeds opnieuw worden we gekonfronteerd met het verschijnsel
dat de uitgeverijen alleen nog
vaste waarden volgen bij de
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publikatie van een of ander
bekend auteur. Debutanten
hebben het in dit establishment zeer lastig. Blijkbaar volgen de Nederiandse uitgeverijen een andere politiek dan
de Vlaamse. Ze durven wel risiko's nemen door het publiceren van onbekenden. De
promotie van de nieuwelingen geschiedt volgens alle regels van de kunst. En blijkbaar nog met sukses ook. In
Vlaanderen befjerkt men het
literaire aanbod, wat niet alleen toe te schrijven is aan
een andere — veel behoedzamer — kijk op het literaire
wereldje maar ook door de
penetratietaktiek van de Ne-

derlandse uitgevers. Het aantal Vlaamse uitgeverijen slinkt
stelselmatig, meestal worden
ze door Nederiandse uitgevers ingepalmd, waardoor
Vlaamse auteurs een kans
krijgen terwijl de boekerv
markt met Nederlandse nieuwelingen wordt overstroomd.
Dat er bij de gevestigde en
befaamde Nederiandse uitgeverijen echte prullaria worden gepubliceerd pleit niet
voor de beroepsernst bij de
uitgevers. Wat we de jongste
tijd aan dichtwerken ontvingen is zo weinig op niveau
dat men zich afvraagt hoe ze
het aan boord leggen om
deze dingen te verkopen...

Schrijvers zonder
lezers
Niet te verwonderen dat
vooral in de zeventigerjaren
zo vaak werd gesproken
over «schrijvers zonder lezers».
W e geven grif toe dat de
strijd zeer lastig is, ook door
de talrijke vertalingenbutt uit
het Engels en het Frans en uit
Latijns-Amerika, dat qua vertalingen van zijn auteurs in
die jaren een boom beleefde
en nog steeds royaal de
Westeuropese lezers laat genieten van romans, die niet alleen verhaal zijn doch ook geëngageerd durven zijn. Dat

durft men in West-Europa
steeds minder. Waar zijn in
Vlaanderen de kunstenaars
al dan niet befaamd, die zich
durven uitspreken in de nationaliteltenoorlog, die ons land
momenteel doormaakt Sommige vooraanstaanden ondertekenen weliswaar af en
toe verklaringen waarin ze
protesteren tegen verdrukking In eigen land, doch daarbij blijft het Enkele schrijvers
hebben zich gewaagd aan repressieromans zonder klare
stellingen In te nemen. M.a.w.
de literator heeft ten onzent
verzaakt aan het engagement voor het Vlaamse Volk.
Des te gretiger werpen deze
auteurs zich op het buitenlandse gebeuren. Dé roman
over de vervolging, dé roman
over de Vlamingen aan het
Oostfront, dé roman over
hen, die als Vlaming In verzet
gingen tegen de Duitsers,
dergelijke romans moeten
nog steeds verschijnen.
De schrijvers zijn niet langer
de mentors zoals nog in de
vorige eeuw hier en zoals nu
nog In Zuld-Amerika. Daar
vervullen talentvolle auteurs
hun sociale rol, ze staan te
midden van het volk en publiceren na ingrijpende, want levensechte verhalen en gedichten over het lijden van de
massa.

Geen engagement
Dat is hier niet meer het geval. Er ts zeker een onderscheid te maken: In Latijns
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Kritisch bekeken

Een boekhandelsituatie...?
O p de boekenbeurs brachten de
meeste van onze Vlaamse uitgeverijen helemaal geen poëzie, andere een beperkt aantal fcundels,
en twee hooguit drie 'n meer verantwoord pakket Wij noemen met
opzet geen namen, omdat een wezenlijke vergelijking met opgaat
(trouwens, bepaaWe uitgevers laten de dichters zelf de uitgave van
hun werk geheel of gedeeltelijk
bekostigen, wat wij moeilijk kunnen toejuichen) Waar ligt nu het
waarom van deze pijnlijke situat i e ' Bestaat er dan echt zo'n geringe belangstelling of koopbereidheid voor p o ë z i e ' Hoger schreven we van met, maar bundels zijn
in de handel gewoon kwasi onvindbaar En daarvoor moet de
schuld toch ergens liggen, bij de
uitgevers, bij de boekhandel, of bij
beide Nemen we de boekhandel
WIJ leven in Vlaanderen waar er
een relatief zeer jonge leestraditie
en nauwelijks een echte leeskultuur bestaat — waar 'n eerder gesofistikeerd literair genre als de
poëzie het toch van hebben moet
Begnjpelijkerwijze staat de boekhandelaar dan toch enigszins argwanend tegenover dit produkt
temeer omdat er bij een dan nog
beperkt publiek wel een zekere
koopbereidheid
mag
bestaan,
maar deze eerder latent is en zich
dus
met
of
uiterst
zelden
verwoordt in een spontane vraag
Daarenboven wordt de boekhandelaar vanuit de uitgevenj niet
voor poëzie bewerkt Gesteld dat
de uitgever zijn vertegenwoordiger wel enkele bundels in de reiskoffer meegeeft dan nog is het
lang niet zeker dat die ook met

een overtuigend verkoopgesprek
aan de boekhandelaar voorgesteld worden Immers, de vertegenwoordiger moet verkoopcijfers boeken op 'n relatief erg korte
tijd HIJ argumenteert bij voorkeur
z'n zekere bestsellers die meteen
doorcijferen en voor de met lonende verkoop van een of twee
bundeltjes is er dan doorgaans
geen tijd meer Boekhandelaar en
vertegenwoordiger kunnen we
dus begrijpen Maar al dat begnp
ten spijt heeft de boekhandelaar
toch ook zijn professionele verantwoordelijkheid In de fondsfolders
van de uitgeverijen worden de
bundels wel aangeboden en tegenover de literatuur (de wezenlijke faktor van zijn beroep) en zijn
klienteel is de boekhandelaar nu
eenmaal verplicht ook daarmee
rekening te houden, en zijn mogelijke poeziebestelling dus maar
vooraf te noteren Trouwens, als
de boekhandelaar met meer biedt
dan het grootwarenhuis, waar ligt
zijn funktie dan n o g ' Anders komen we onvermijdelijk terecht in 'n
vicieuse cirkel die tot bij de uitgever reikt

Een konjunktuursituatie...?
En nu zijn we meteen dichter bij
de bron Kan het voor 'n uitgever
wel renderend zijn om poëzie uit
te g e v e n ' Hier moeten we toegeven dat het in de huidige situatie
inderdaad nauwelijks kan Oplagen van 500 tot hooguit 1 000 kunnen bezwaarlijk winstgevend zijn,
temeer daar de aanmaakpnjzen in
de grafische nijverheid beslist met
laag liggen en 'n uitgevenj een vrij
arbeidsintensief bedrijf is Z o is de
noodzakelijke prijs van een goedverzorgde dichtbundel vaak niet in

Bekroond gedicht op de Antwerpse Boekenbeurs

Mechelen
Mechelen
web van straten
en, er middenin, kerk
en toren, als dikke
kruisspin,
en ik dan
die van deze stad met
af kan, en haar gelaten
overal met mij draag,
alsof het altijd herfst zou zijn,
alsof het altijd stil en ik weet
met waarnaartoe zou zijn
en als ik van hier wegga
dan moet ik toch weer kijken
hebben zij een toren daar, en is hij wel
zo hoog als de onze hier, en is hij wel
zo mooi als de onze niet
en hij IS toch steeds mooier
en hij IS toch steeds groter, of
eigenlijk helemaal met ach, wat
een verdiet is het om van deze stad
te zijn, die toren is zo groot, en ik,
maar eigenlijk toch met hoor
ik blijf hier eeuwig klein
Dirk Verbruggen

verhouding tot zijn omvang (wat
de argwaan van de boekhandelaar
alweer vergroot wie heeft er 250
frank over voor 'n dun boekje van
48 bladzijden') Maar er speelt

nog een andere faktor mee Een
poëziebundel is per definitie een
produkt dat een vnj lange verkooptijd vergt terwijl in deze tijd
het geld zeer duur is en elke inves-

tering dus om een zo snel mogelijk
rendement roept Tot voor kort
wisten de meeste uitgevers zich
hier enigszins gedekt door een zo
goed als verzekerde staatsaankoop, maar de betalingstermijnen
die vadertje staat zich aanmeet
worden zo angstwekkend lang dat
de uitgever zijn investenng beter
elders besteedt De fxjezie wordt
alzo het machteloze slachtoffer
van de typische konjunktuurtendens om eerder boeken te publiceren die een snelle omzet verzekeren, dan boeken die lang in het
rek blijven (en natuurlijk denkt de
boekhandelaar er net zo over,
want ook zijn investenng in boekenaanschaf is gebonden aan de
ekonomische wetten van het moment) Zo komen de gevestigde
uitgevens ertoe om hun fXJeziefonds zoveel mogelijk te beperken wat het afvoeren van de minder verkoopszekere dichters betreft en het weliswaar handhaven
van de relatieve poezie-coryfeeen,
maar dan tegen een aanzienlijk
vertraagd tempo (zodat zelfs bekende dichters hun manusknpten
soms 1 tot 2 jaar naar de kast verwezen zien)
De situatie ziet er voor onze pxjezie dus met bepaald rooskleurig
uit Maar toch, de bereidheid van
een groeiend potentieel aan lezers
IS er Er dringt zich dus voornamelijk een sanenng van de situatie op
En die is mogelijk of moet mogelijk
gemaakt worden Daar komen we
hier eerlang op terug Doch vraag
uw boekhandelaar morgen toch
maar al om 'n dichtbundel al baat
het misschien met schaden doet
het zeker met
Nic van Bruggen

Vlaams-nationale auteurs
bekroond
Amenka gaat de bevnjdingsstrijd met geweld en dood gepaard, in Europa is men reeds
«beschaafder» wegen opgegaan, om te protesteren tegen onderdrukking, uitgenomen in Oost-Europa waar
nochtans de kreet naar vrijheid steeds luider klinkt en
waar de intellegentsia de zijde van het volk kiest (cfr Polen) Bij ons mets van iets dergelijks
De amnestie-eis laat onze auteurs onberoerd, ook omdat
velen onder hen in een ivoren
toren leven, experimenteren
om het exp>enment, tot het
spoor doodloopt in het zand
van de nonsens
Ofwel zijn ze zelf volop bezig,
het experiment te laten voor
wat het is en hun terugkeer
naar «het normale» voor te
bereiden Dat is zeer goed
merkbaar in de beeldende
kunst waar de pauzen van
de kntiek de lof van het abstrakte hebben gestaakt, om
in te haken op de neo-ftguratie
Desniettemin stagneert de
desertie van de lezer van de
fiktie naar de dokumentaire
produktie W e beleven zelfs
de terugkeer naar de klassieke roman, hoewel het aanbod
geschiedenis,
geografie,
techniek vnje tijd, dieren,
keukengeheim, noem maar
op, indrukwekkend blijft Hier
IS een heel nieuwe klienteel
ontstaan, die het bij de feiten
houdt en die geen romans
meer lezen

Hoe de verhouding precies
ligt weten we met Bovengaande is trouwens slechts
een paar losse bedenkingen
over het boek en zijn lezers,
naar aanleiding van de Boekenbeurs te Antwerpen

44ste Boekenbeurs
De innchters zijn optimistisch
over de toekomst van het
boek, ook wat de zgn overproduktie betreft waar de
kans er inzit, dat het verschijnsel zich in verhoogde
mate zal vertonen Er was
trouwens qua deelneming
aan de 44ste Boekenbeurs
luidens de cijfers optimisme
geen enkele vierkante meter
bleef onbezet Ook buiten de
beurs blijkt het vertrouwen
van de boekhandel opgeschokt te zijn Er is inzet en
vertrouwen Dat weerspiegelde zich ook in de drukke
opkomst Het blijkt trouwens
dat de inspanningen voor het
boek meer en meer gebundeld worden en naar elkaar
toegroeien Ook de belangstelling in de media nam toe,
grote belangstelling voor de
biblioteekschoten er was zopas de konferentie der Nederlandse Letteren en er is
het Taalunieverdrag enz Er
dient ook gewezen te worden op de kollektieve promotie Nederland-Vlaanderen en
op de kwestie van de prijsbinding, die grote belangstelling
wekte
R COflTY

De jaarlijkse pnjs van de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs, dit jaar voorbehouden aan
het non-fictiongenre, werd voor
1980 gezamenlijk toegekend aan
Arthur De Bruyne, voor zijn volledig politiek-histonsch werk, waarmee hij op een hoogst verdienstelijke en haast onnavolgbare wijze
de feiten en waarheden van de nationalistische strijd in Vlaanderen
en elders uit het verleden naar het
heden heeft gebracht en daarmee
o a de jongere mensen een onschatbare dienst heeft bewezen
en aan Juliaan Haer.t voor zijn literair essay over da poëzie van
Ferdinand Vercnocke (uitg Artiestenfonds, Antwerpen), waarin hij
op duidelijke en indringende wijze
de verschillende facetten belicht
van het dichtwerk van deze
woordkunstenaar

bach, een essay over de dichter
R Verbeeck (büekroond met de
J Persynpnjs en met de Medaille
d'Or van de Academie Internatio-

nale de Lutece te Panjs) en verder
essays over K Vertommen, Wies
Moens en over de kunstschilder

Van Aal

De jury was samengesteld uit
Dries Bogaert (voorzitter), Willy
Cobbaut (sekretans). Jet Jorssen,
Jan Brans, Yvo Peeters, Enk Verstraete en Jos Vinks, leden
Arthur De Bruyne (geboren Kruibeke 14 maart 1912) publiceerde
onder eigen naam, onder schuilnaam of naamloos een ontelbaar
aantal artikelen in dag- en weekbladen In boekvorm o a «De boerenknjg», «De guldensporenslag»
«Eamon de Valera en de Ierse republiek» (J Persynprijs), «Joris
van Severen» (Prijs voor essay
prov Antwerpen), «Lod Dosfel»,
«De kwade jaren» (vijf delen)
Juliaan Haest (geboren Kontich
9 mei 1912) publiceerde, naast zes
dichtbundels, bloemlezingen en
vertalingen, de novelle «De karnavalnacht», een werk over Roden-

waar Vlaamse
automobilisten

Thuls zijn
pechverhelping ook
sNACHTS
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Het trieste rekord

Twee van de drie
Vorige week werd de tweede ronde van de diverse Europabekerkompetities afgewerkt. Twee van
de drie Belgische Klubs plaatsten
zich: Standard en Lokeren. Lokeren nam zonder enige glans afstand(?) van het bescheiden Dundee uit Schotland. Standard over-

won Kaiserslautern. Een knappe
prestatie.
Daarmee
doorbrak
Standard ook de Duitse «hegemonie». Zoniet zouden zich ander-

maal alle. Duitse klubs geplaatst
hebben voor de volgende ronde.
Immers, Keulen dat na de heenwedstrijd tegen Barcelona uitgeschakeld scheen, zorgde voor
«de» stunt. Het won in de hoofdstad van Katalonië met 0—4. Een
onwaarschijnlijk resultaat. Wie de
uitslagen aandachtig bekijkt komt
tot de voor de hand liggende konklusie: ook in Europa heeft de nivellering toegeslagen. De vonken
van talent worden gedoofd door
de taktische tucht en de fysieke
kracht In de Europacup I hopen
wij op Bayern München en Liverpool om de middelmatigheid te
doorbreken. In de Europacup II
wordt het een echt probleem om
twee spektakulaire finalisten te
vinden en in de Uefacup neemt
Duitsland het op tegen «de rest»
van Europa.

De onverzadigbare tem
tennishonger
Vorige week overleed Johnny
Owen, de Britse haangewicht bokser die op 19 september in Los
Angeles in de coma werd geklopt
door zijn Mexicaanse tegenstander Lupe Pintor, Owen was vnjwel
ogenblikkelijk «klinisch» dood. In
een vroegere bijdrage hadden wij
het al over het dramatische wedervaren van deze jongeling uit
Wales die in de ring meer welvaart
zocht voor hem en zijn familie.
Specialisten hebben inmiddels uitgerekend hoeveel boksers sinds
1900 stierven bij de beoefening
van hun «geliefkoosde» (???)
sport. 585. Een getal om stil bij te
worden.
Toch schijnt de dood van Owen
iets «losgemaakt» te hebben. De
beelden van zijn laatste kamp werden door de televisie gans de wereld rondgestraald en de weerklank blijkt enorm te zijn. Soortgelijke beelden blijven immers zeldzaam omdat de
ongelukken
meestal gebeuren in ongelijke
kampen met derderangsboksers.
Jef Van Driessche, boksopleider
en manager van Boxing Club Zele,
en Karel Ringoet, dokter-neurloog
en zowaar ook nog sympatizant
van de omstreden sporttak, hebben voorstellen geformuleerd om
soortgelijke ongelukken zoveel
mogelijk proberen te voorkomen.
O p die voorstellen gaan we niet
verder Ze bevatten evenwel veel
wijsheid en ervaring. Wij hopen
dan ook dat de Belgische boksbond ze welwillend zal onderzoeken en ze zal doorspelen naar de
internationale federaties. Zoniet
doet men er beter aan de bokssport op te doeken.

Man in het
nieuws

een reportage over de nu 68-jarige sekretaris-generaal van Standard. Uit zijn interview met Petit
een paar markante uitspraken die
toch moeten doorklinken tot in de
bondsgebouwen van de Guimardstraat.
Pulinx vraagt Petit of hij er niet aan
denkt zich kandidaat te stellen
voor het voorzitterschap van de
bond
'Laat de bond wat dat betreft
maar rusten. Ik ben er te oud voor,
mijn ambitie gaat niet in die richting. En ten slotte hinkt mijn tweetaligheid op een zeer gebrekkig
Nederlands. Met de huidige voorzitter LOUIS Wouters heeft deze
funktie een andere dimensie gekregen dan voorheen. Hij beheert
zijn ambt als een eerste ministerschap. Voor de toekomst vind ik
dit geen gunstige evolutie. De uitvoerende macht hoort bij een sekretaris-generaal te liggen met een
zeer ruime volmacht Ik ben voor
De tennissport beleeft in België
een «boom». Overal rijzen de
courts uit de grond. De tennisklubs verheugen zich over een
konstant groeiend aantal «spelende» leden. De tennissport is m.a.w.
al voor een flink stuk «gedemokratizeerd» Alhoewel de dokwerkers,
de straatvegers en de mensen uit
de
lagere
loonkategorieën
schaars vertegenwoordigd blijven
in de wereld van de «sporters in
het wit». De popularizering is ook
doorgedrongen op het televisiescherm Het alziend oog brengt
vaker toptennis in de huiskamers.

Roger Petit

Roger Petit, de bouwheer van
Standard Luik, is de man in het
nieuws. In het jongste nummer
van
«Sportmagazine»
schreef
Mick Michels vier bladzijden vol
over de «baas» van de populairste
Waalse sportklub. In «Het Laatste
Nieuws» bracht Jan Pulinx —
sinds korte tijd de beste supporter
van Standard Luik — eveneens

het heropenen van de taak die
mijnheer José Crahay
vroeger
heeft waargenomen. Ik doe hiermee geen afbreuk aan de verdiensten van Albert Roosens. In het
huidige bestel "funktioneert»
die
perfekt".
Toch wel harde (maar juiste) taal
uit de mond van een invloedrijk en,
de vele Vlaamse kritiek ten spijt
bekwaam bestuurder.

zonwering-rolluiken
vouwdeuren-plastiek
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Het kon niet anders of «de publiciteitswereld» moest daar op inspelen. De sponsors haalden de topspelers naar ons land voor exhibitietornooien. In Antwerpen, Brussel en Luik stonden de bekendste
«rackets» al tegenover elkaar.
Volgend jaar — in maart als we
het goed voor hebben — speelt
de wereldtop (zestien van de allerbesten naar het heet) in Brussel
om een miljoenenbuit. De tennishonger schijnt wel onverzadigbaar Toch slaagt men er nog in
ons te verbazen. Stel je voor dat
men eind deze maand in Brussel
een «16-love» tornooi organizeert
Wat dat dan wel mag zijn? 16 tennissers van meer dan 35 jaar zetten aan in een rijkelijk
rijkelijk met prijzen
begiftigd tornooi. De veteranen —
want wat zijn Emerson, Drysdale,
Santana, Bungert Pilic, Stolle,
Riessen e.a. anders? — slaan een
balletje voor een prijzenbedrag
van om en bij de 1.700.000 B. fr.

Geen oud-gediende zal minder
dan 70.000 fr. opstrijken in drie dagen De wedstrijden worden, op
de halve finales en finale na, gespeeld naar... één set! De inspanningen worden m.a.w. aangepast
aan de leeftijd. Dit gebeurt evenwel niet met... de toegangsprijzen.
Zit de lezer goed vast? Voor zevenhonderd frank zit je in de
hoofdtribune. In de zijtribune mag
je één briefje van honderd op zak
houden. Voor de halve finales
worden de prijzen opgetrokken
naar 850 en 750 fr. Voor de finales
komt er nog eens honderd frank
bij. Wil je een abonnement dan
ben je klaar met vierduizend of
drieduizendvierhonderd frank.
Veel kommentaar kunnen we daar
niet meer aan toevoegen. Tennis
blijft «de» volkssport bij uitstek. De
mensen met een normaal inkomen
zullen «ongetwijfeld» staan ruziën
om binnen te geraken en ons zal
men kwalijk nemen de tennissport
andermaal met een scheef oog te

bekijken. Maar in welke andere
sporttak haalt men het in zijn
hoofd dergelijke «bedragen» uit te
trekken voor nummertjes van versleten vedetten die maar geen afscheid van de... poen (en niet van
de racket) kunnen nemen? In welke andere sporttak vindt men voor
soortgelijke evenementen sponsors dn dit geval Schweppes LTD)
en organizatoren? Overigens ook
Trademark Development zit «in de
slag». De heren Smith en Cipolato
zijn in ons land niet aan hun proefstuk Zij zijn de commerciële vaders van Diabolix (het beertje van
de voetballende Rode Duivels) en
zij zullen eerlang een nieuwe gooi
doen naar het geld van de massa.
Zij willen namelijk anoraks op de...
voetbalmarkt brengen.
Anoraks die «dubbel» kunnen gedragen worden. Aan de éne zijde
de
klubkleuren
(bijvoorbeeld
blauw-zwart of rood-wiü en aan
de andere zijde de kleuren van de
Rode Duivels: zwart-geel-rood. O p
deze manier hoopt men in te spelen op «onderliggende» gevoelens
van de Belgische voetbalfans.
Maar dat hebben de Londenaar
Smith en de Schot Cipolato blijkbaar nog niet begrepen: dat het
een ware heksentoer is de voetballiefhebbers van dit land naar de
Heizelkuip te lokken, laat staan ze
ook nog met «Belgische» anoraks
te kleden...
Inmiddels zijn de (rijkere) tennisfans en de volkse voetballiefhebbers verwittigd: de commercie bekommert zich blijvend om hun
sporttak.

m
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GRATIS
VOORJOU
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.

Kom ze halen die LP. Ze ligt op jou te
wachten in het ASLK-agentschap.

ASLKS
De Spaarbank die oor heeft voor jonge mensen.
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krijgen als het aankan. Alleen die materies die het niet aankan worden overgedragen aan een hoger niveau.

„Levend zelfbestuur
Op een perskonferentie lichtte VUJO
deze week de inhoud van het 4de nationaal
VUJO-kongres,
zondag
16 november in het Antwerpse
Bouwcentrum, toe. Onder het tema
-Levend zelfbestuur» worden drie,
eerder veelomvattende, onderwerpen, besproken:

• ekologie
• demokratie
• Vlaamse republiek
In de ontviferpteksten van de sektie
«Ekologie» wordt o.m. gepleit voor
een volwaardig ministerie van het leefmilieu, dat alle milieu-materies onder
zijn bevoegdheid zou hebben.
Veeleer dan naar een verdere kwantitatieve groei, moet gestreefd worden
naar een kwalitatief groeimodel, naar
een behoeftenekonomie In plaats van
een winstekonomie, met als hoeksteen
de woonomgeving en de buurt, de kleine netten.

toon wordt gelegd op de gemeentelijke autonomie en demokratie.

VUJO stelt dat -het tijdperk van de
kernenergie moet afgesloten worden».
Er moet absolute prioriteit gegeven
worden aan de onuitputbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie,
waarvoor de nodige financiële mWdelen moeten vrijgemaakt worden.
Verder komen in deze sektie aan bod:
openbaar vervoer, ruimtelijke ordening
en stadskernvemieuwing, afvalverwerking en recyclage.
De sektie -Demokratie» formuleert
een aantal konkrete voorstellen voor
een meer direkte en meer -propere»
demokratie. Maatregelen zoals verbod
van kumul, permanente rotatie, permanente afzetbaarheid, permanente informatie en kontrole komen aan bod; tevens wordt geopteerd voor het inschakelen van het referendum, het volksinitiatief en de volksvergadering, dit laatste vooral op het laagste niveau, in het
politieke leven. Een biezondere klem-

In de sektie «De Vlaamse republiek»
wordt een breed kader geschetst voor
de toekomstige Vlaamse staat De verdere leefbaarheid van de Belgische
staat Is niet de eerste zorg van de
VUJO. Evenwel kan vanuit de zelfbeschikking en de gelijkwaardigheid van
de Vlaamse en Waalse gemeenschap
en omwille van de biezondere belangen van de Brusselse Vlamingen een
politiek samenwerkingsvertwnd binnen het Belgisch geheel behouden blijven tot de definitieve politieke strukturen van een gekonfedereerd Europa
der volkeren en regio's tot stand is gekomen. Ev. Belgische strukturen zijn
hoe dan ook tijdelijk. Het steeds weerkerend principe bij welke staatsomvorming ook zal het integraal-federalistische beginsel zijn. De kleinste samenlevingskring moet zoveel bevoegdheid

Het eerste bestuursniveau moet de
gemeente zijn, wiens bevoegdheid hoe
dan ook dient geherwaardeerd te worden. Vermeldenswaard bij de gemeen-

te Is wel dat VUJO opteert voor een
afschaffing van het lljstensysteem, in
de plaats zou een eenhekislijst komen
waarop alle kandidaten volgens een
objektleve norm gerangschikt worden.
Alles bij mekaar stof genoeg voor een
levendig kongres.
(Praktika hieronder)

Bouwcentrum, Jan Van Rijswijcklaan, Antwerpen
Programma:
9 u. 30 onthaal.
10 u. opening kongres door arrondissementeel voorzitter Joris Roets;
mededeUng praktika en programma
(Auditorium 1).
10 u. 30 sektlevergaderingen:

Ekologie
Voorzitter: Eddy Denaeyer; inlekJer:
Vital Geeraerts; verslaggever: Kris Bovln.

Demokratie
Voorzitter: Stefan Hoflack; inleider:
Jan-Bart Van In; verslaggever: Pol
Vanden Bempt

De Vlaamse republikeinse staat
Voorzitter: Linda De Greef; inleider:
Dirk Goossens; verslaggever: Luk Van
Blesen.
13u. middagpauze: optreden van de
groep «Zakdoek»; broodjes.
14u. 30 plenaire vergadering onder
voorzitterschap van Dirk Van Gelder
en Jan Roets. Verslagen en stemmingen;
boodschap vanv^ege -Wir
Selbst» (Duitse ekok)-nationalisten);
slottoespraak door VUJO-voorzitter
Freddy Seghers.
Einde rond 17 u. 30.
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'm de Volksunie
Brugge, 16 november 1980
KONCERTGEBOUW, AANVANG

„WIJ"-abonnementenslag '80-'81

10 U U R .

VU-strijddag van de
zelfstandige arbeid
„Ondernemingszin en werkkracht
dragen Vlaanderens welvaart"
— Het fiskaal statuut
Programma
Voormiddag:
• Verwelkoming en inleiding door
Frans Kuijpers
• Referaten
— De overlevingskansen van de
zelfstandigen en de KMO's, senator
Hektor de Bruyne

van de zelfstandige, Marcel Verschelden
— Het sociaal statuut van de zelfstandige,
volksvertegenwoordiger
Jan Caudron
• Bespreking van de referaten in
sektievergaderingen

Namiddag
#

Verwelkoming door Pieter Leys,

eerste schepen van de stad Brugge
• Bespreking van de sektieverslagen
• Programmarede door senator Michel Capoen
• Slottoespraak door volksvertegenwoordiger Vic Anciaux, algemeen
voorzitter van de Volksunie

KADERVORMING
NOVEMBER '80

257527) of op het Barnkadenplein 12
te 1000 Brussel (tel 02-2194930)

• Vri|dag 14. «Vlaanderen Nu»
Adres «Kandelaarshuis», Brugmanlaan te Ukkel
Organizatie VU-afdeling Ukkel i s m
het V C L D

• Donderdag 27 «De gemeentelijke
begroting»
Adres «Kultuurhuis Koldam», Koldamstraat te Hoeilaart
Organizatie
VU-afdeling
Hoeilaart
i s m het V C L D

• Zaterdag 15: Studiedag «De gemeentelijke begroting»
Adres het Auditorium van het IPC-gebouw Karel de Grotelaan 1 te 1040
Brussel (van 10 tot 17 uur)
Organizatie het Vlaams-Nationaal Studiecentrum i s m de Vereniging van
Vlaamse Mandatarissen
• Zaterdag 15 «Vlaanderen Nu»
Adres lokaal «De Watermolen» te
Meerhout
Organizatie de Federatie van Vlaamse
Vrouwen i s m het V C L D
• 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
worden
voorgesteld
Kursusgeld
400 fr Vooraf inschnjven is noodzakelijk, er wordt immers een maximumgroep van vijftig personen voorzien
Telefonisch of schnftelijk inschnjven is
mogelijk op de volgende adressen
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel,
Bennesteeg 4 te 9000 Gent (tel 091-

^MtntlC'^J''D Jonge afgestudeerde, gezinsen sanitaire hulp zoekt een p i s sende betrekking
Naam en adres te bekomen bij
V I C Anciaux. tel 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0
D TE HUUR modern appartement met 2 slaapkamers, individuele verwarming, gas, tegen station St-Agatha-Berchem te Zellik Inl tel 0 2 / 5 6 9 0 7 9 0
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• Dinsdag 25- «Ekonomisch Federalisme» door Prof dr Jef Maton, hoogleraar aan de RUG en ondervoorzitter
van de V U Zeer interessante avond
voor iedereen die wat meer wil weten
over de ekonomische aspekten van de
staatshervorming
Adres «De Denderhoeve», Burchtstraat 29 te Ninove
Organizatie VU-afdeling Groot-Ninove i s m het Vlaams-Nationaal Studiecentrum
• Woensdag 26 «Het gunnen van
overheidsopdrachten»
Adres «'t Klaveren Boerken», Kleine
Molenweg te Stabroek
Organizatie
VU-afdeling
Hoeilaart
i s m het V C L D
• Donderdag 13: 150 jaar Vlaamse
Beweging (spreker W Luyten)
Adres lokaal «De Klauwaert» Dasstraat 13, Wommelgem
Organizatie VU-afdeling Wommelgem
i s m het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel (VCLD)

D Gevraagd Vlaams echtpaar
voor uitbating in mede-beheer
van een cafe-restaurant in het
Antwerpse centrum
Gegadigden schrijven voor eerste kontaktname aan Postbus 7,
9000 Gent 12 (Adv 219)
D Regente Frans-Geschiedenis
met diploma uit njksonderwijs
zoekt een passende betrekking
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvertegenwoordiger dr J
Valkeniers,
Schepdaal,
tel
02/5691604

TOP 20
Erik V a n d e w a l l e , Izegem
Jan Caudron, Aalst
A n n y Lenaerts, Wilrijk
Jef Vinckx, Erps-KWerps
. .
L a u n t s Passchijn, M e i s e
Rik H a e l t e r m a n , D e n d e r w i n d e k e
Frans Kuypers, Schilde
R e n a a t V a n s t a l l e n , Hoeilaart
Lieve Favoreel, L a u w e
VU-Borgerhout
. .

10
11 R o o s L e r n o u t , G e l u w e
12. R o b e r t N i c k m a n s , H e r k - d e - S t a d
13 Paul C r e s e n s , S c h a f f e n
VU-Antwerpen-Stad
,.
15 J a n Roux, G e n k
,^
16. J T r a p p e n i e r s , H u l d e n b e r g
17 V U - B r e e

vu-Peer
Mare Vanryckeghem, Moorslede
Willy Serpieters, O o s t e n d e
George Vanhove, Huldenberg
i^fïl^f.
Jozef Allaert Kortrijk .
. . .^^^^^.J^l
Johan Beke, Manakerke
. . . f «?.*.'! -. ??:
Marcel Verschelden, Moerzeke
VU-Gentbrugge
O s w a l d V a n Ooteghenn, G e n t b r u g g e

• Vrijdag 28- «Geschiedenis van de
Vlaamse Beweging» spreker W Luyten
Adres Kultureel Centrum van Geluwe
Organizatie VUJO-Geluwe
Waar met vermeld, start de aktiviteit
om 20 uur

Inlichtingen:
VNS-Sekretanaat, Barnkadenplein 12
te 1000 Brussel Tel 02-2194930

D
29-jange vrouw zoekt een
voltijdse betrekking als werkvrouw of keukenhulp op de as
Brussel-Ninove Voor inlichtingen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr J Valkeniers - tel
5691604
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O Sekretaresse - hulpboekhoudster (24 j ) , met 5 jaar ervanng, zoekt een passende betrekking
Naam en adres te bekomen bij
Vic Anciaux, tel 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0
D 17-jarig ongehuwd meisje
met diploma bureauwerken en
kennis van stenografie, zoekt
een gepaste betrekking op de as
Brussel-Aalst of industriepark
van Ternat

VVM-studiedag, 15 november a.s.

II

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.PCgebouw Karel De Grotelaan 1 te 1040
Brussel
Er w e r d immers vastgesteld dat heel
wat mandatanssen nood hebben aan
praktische wenken wat tsetreft het politiek lezen van een begroting
Dat een begroting alleen al op technisch vlak vaak problemen stelt weet
U allen uit eigen ervanng O p 19 augustus II publiceerde het «Belgisch Staatsblad» bovendien richtlijnen voor de gemeentebegrotingen 1981 Deze nchtlijnen, 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 Dnijeux, griffier 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 DnIjeux een vergelijking maken tussen de ministenele begroting 1980 en 1981
O p het eind van de voormiddag knjgt
U ruimschoots de gelegenheid om vragen en opmerkingen over te maken
aan ons panel
Er zal op deze studiedag tx)vendien
heel wat dokumentatie beschikbaar
zijn
Buiten de gebruikelijke map zullen U,
uiteraard tegen kostpnjs, de volgende
dokumenten aangeboden
worden
«Administratieve
basiswetten»
(240 f r )
en
«Gemeentebegroting
dienstjaar 1 9 8 1 - (143 f r )
De geïnteresseerde mandatanssen

worden verzocht zich in te schrijven
op het VNS-sekretanaat Barnkadenplein
12
te
1000
Brussel
(02/2194930)

Belangrijk
Daar wij beseffen dat onze
plaats van afspraak de met-Brusselaars onder u voor problemen
kan stellen, geven wij enige nchtlijnen de Karel De Grotelaan is
eén van de vertakkingen rond
het Schumanplein Indien u met
de trein reist stelt dit geen problemen in het Centraal Station
neemt u de metro die u tot op het
Schumanplein brengt Indien u
met de wagen k o m t moet u —
daar de Wetstraat een éénnchtingsstraat is — via de Belliardstraat op het Schumanplein geraken Het I P C - g e b o u w ligt vlak
achter het Berlaymontgebouw
van de EG
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13
14

15
15
17

18

19
21
22

22
27

28

28

HOVE: Speciale voorstelling voor de derde leeftijd om 20 u Inkom 50 fr
HOVE: Wiener-avond om 20 u 30 in het Prinsenhof, Kapelstraat
19 Koor, ballet en solozang door het operettegezelschap WienerAria uit Kontich Kazerne Nadien gezellig samenzijn en dans met
Pol Vandevoorde aan het Hamondorgel Inkom 150 fr
DUFFEL: 8ste VU-souper in Chalet de Trouwe Vrienden, Wandelingstraat Vanaf 19 u 30 Inkom 450 fr
WIEKEVORST: Vierde Vlaamse nacht van Wiekevorst in Parochiezaal om 20 u 30 Orkest Andre Romano en zijn Sioux
ZWIJNDRECHT-BURCHT:
VU-afdelingbestuursverkiezingen
van 19 u 30 tot 22 u 30 in het Vlaams Huis Kandidaturen binnen
voor 11-11 -'80 bij Pros Daneels, Mme Van Goethem of in het
Vlaams Huis
EDEGEM: Medische avond «Wegwijs weten in de gezondheidszorg» in gemeenschapscentrum «Dne Eiken» om 20 u 15 Inrichters FVV
EKEREN: VU-bestuursverkiezingen van 20 tot 23 u in het lokaal
-De Boterham-, Veltwijcklaan 23
H O B O K E N : VU-afdelingbestuursverkiezingen
HOMBEEK: Hongaarse avond op de VU-zolder in de Bankstraat
145, vanaf 20 u 30 Gastvrouw en -heer Annie en Firmain Verlinden
BORGERHOUT: Kleinkunstavond met de Vaganten om 20 uur in
het Kultureel Wijkcentrum «Cattelberg», Bothastraat
S C H O T E N : Spreekbeurt door Vic Anciaux over de sociale toestand van de Vlamingen te Brussel i s m de Vlaamse Kring om
20 u in het Kultureel Centrum, Kasteel Schoten
EKEREN: Bezoek aan de geïnteresseerden van de VUJO-Sint
Kontakteer Van Beeck, Oude W e g 30, 6 4 7 9 6 1 , Lauryssen
Leerhoekslaan 3. 4 1 2 3 1 4
BOECHOUT: VU-bestuursverkiezingen in lok Gildenhuis van 20
tot 23 uur

OCMW-Berchem
(Antw.)
BIJ het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn van
Berchem-Antwerpen is, met een
wervingsreserve van één jaar, de
betrekking vakant van gezins- of
bejaardenhelper of gezins- of bejaardenhelpster voor buitendienst.
Algemene voorwaarden
Leeftijd, minimum 18 jaar, maximum 45jaar op datum van indiensttreding
De sollicitaties, vergezeld van
een uittreksel uit het register der
geboorte-akten, een bewijs van
Belgische nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een door het gemeentebestuur voor eensluidend verklaard afschrift van diploma,
brevet, of getuigschrift, een militiegetuigschnft voor de mannelijke kandidaten en een bewijs
van voorkeurrechten zo men
deze inroept, moeten toekomen
uiterlijk op 8 december 1980 om
11 uur op het sekretanaat van
het OCMW, Uitbreidingstraat
322 te 2600 Berchem
Vereiste diploma's,
brevetten of getuigschriften
Bejaardenhelp(st)er voor buitendienst: attest van gezins- of bejaardenhelpCstler,
afgeleverd
door het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin (dwz
bekwaamheidsattest, afgeleverd
door de minister of de staatssekretans die, voor wat de Nederlandse Gemeenschap betreft, belast is met de uitoefening van de
bevoegdheden inzake de diensten voor gezins- en bejaardenhulp)
Gezinshelp(st)er voor buitendienst: ofwel attest van gezinshelp(st)er, afgeleverd door het
ministerie van Volksgezondheid
en van het Gezin (zie hoger),
ofwel brevet van gezin shelp(st)er
en /of sanitaire help(st)er (dwz
ofwel brevet of getuigschrift van
gezins(st)er of gezins- en sanitaire help(st)er, ofwel kwalifikatieattest van het zesde leerjaar, ofwel studie-attest waaruit blijkt
dat de kandida(a)t(e) met vrucht
het zesde leerjaar heeft gevolgd,
afgeleverd door een hogere secundaire beroepsschool, finaliteit gezinshelp(st)er of gezins- en
sanitaire help(st)er
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen worden
Telefoon 031-309870, toestel 117

«Dagen van
het Vlaamse
lied gedenken
Gezelle, Rodenbach
en Swerts»
ledereen wordt uitgenodigd voor de
feestelijke herdenking van Guido Gezelle en Albrecht Rodenbach in de
Antwerpse Handelsbeurs op zondag
16 november om 14 u 30
Dit slotkoncert zal opgeluisterd worden door het gemengd koor en koperensemble De Ortolaan uit Wommelgem onder leiding van Jos De Houwer
De andere vertolkers zijn Alfons Peeters, tenor. Pierre Gheyskens, bas van
de Vlaamse Kameropera en Vera Versteek, mezzo-sopraan van de Vlaamse
Kamerof)era, die op het klavier zullen
begeleid worden door Raf Belmans,
komponist Geel
De voordracht zal verzorgd worden
door Guido Van der Meersch (Kortrijk) terwijl Piet Jacobs (Mortsel) instaat voor de presentatie en bindteksten
Kaarten zijn te bekomen op het sekretanaat van de V V K B , Isabella Brantstraat 28, Antwerpen (Tel 0 3 1 /
3816 26) en aan de ingang van de zaal
In de voormiddag heeft in de St-Jacobskerk, St-Jacobsmarkt om 10 uur
een euchanstievienng plaats ter nagedachtenis van Lambert Swerts en alle
andere overleden Vlaamse tekst- en
toondichters

Kamerlid Somers pleit voor de
Mechelse werklozen
Bl| zijn tussenkomst tijdens de bespreking van de regeringsverklaring van
«Martens IV> stelde volksvertegenwoordiger Joos Somers vast dat Vlaanderen geschokt is door het besef dat haar territorium blijvend bedreigd wordt,
dat de Vlamingen in Brussel-19 verder vernederd worden en dat de Vlaamse
gemeenschap nog niet beschikt over een goed Vlaams gezag om via een eigen
en volwaardig parlement en een echte Vlaamse regering de huidige moeilijkheden te kunnen trotseren. Verder blijft ook het repressievraagstuk aanslepen
en werden amnestiérende maatregelen praktisch onmogelijk gemaakt
Maar Vlaanderen wordt zich met de dag meer en meer bewust dat het met onbevoogd kan beschikken over eigen financiële middelen. De jaarKjkse roof
van 200 miljard frank ten nadele van de Vlamingen beknot Vlaanderen in zijn
mogelijkheden om een ernstig antwoord te geven aan de sociaal-ekonomische
moeilijkheden.
Het kader om de sociaal-ekonomische
problemen op te lossen is dus met aanwezig De Vlaamse Raad dat het echte

VU-Mortsel
koos bestuur
O p 16 oktober werden alle Volksunieleden van Mortsel opgeroepen om hun
nieuw afdelingsbestuur te kiezen, dat
o a de verkiezingscampagne van 1982
moet voorbereiden Na de kiesvernchtingen en de kooptaties kwamen volgende resultaten uit de bus
Voorzitter -I- koordinator redaktiekomitee Jan Andnes
Sekretans Emiel Croes
Hulpsekretaris Willy Van Bouwel
Penningmeester Rik Reymen
Verantwoordelijke propaganda Roland Bollaerts
Verantwoordelijke organizatie en jongerenwerking Winfried Vangramberen
Afgevaardigden
in
de
arrondissementsraad Reinrwnd Mattheyssens en Bert Veron
Andere leden Paul Decock, Irene Hendnckx-Van Bauwel, Michel Theunis
Jan Vandewalle en Vera Veron
Tevens werd Winfried Vangramberen
door de VUJO-leden verkozen hem af
te vaardigen in de arrondissementele
VUJO-raad

VU-Antwerpen
zoekt... ezels!
Voor een ludieke «stoot» tijdens zijn
aktiedag in het stadscentrum op 29 november zoekt de VU-afdeling Antwerpen een of meerdere ezels Wie er een
heeft of weet lopen neemt dnngend
kontakt op met VU-Antwerpen (stad)
0 3 1 / 3 6 8 4 6 5 of 031/3342.24
De dieren zullen met liefde en zorg behandeld worden
Voor wie slechts in de aktie geïnteresseerd IS spoedt zich op 29 november
naar het VU-sekretanaat Wetstraat 12
om 13 u

Open 10-18 u.
Ook zaterdag.

DANDUS
—
—
—
—
—

Voor verantwoord
ambachtelijk werk
met betaalbare prijzen.

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

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn.
Boomsesteenweg 890
2610 Wilrijk
Tel. 031-87.51.07
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parlement zou moeten zijn voor het
gehele Vlaamse territorium, is met in
staat de maatregelen te treffen om de
moeilijkheden op te vangen, terwijl de
Vlamingen in een unitair Belgische
kontekst van Kamer en Senaat met
kunnen verwerven waarop zij recht
hebben, aldus kamerlid Joos Somers

De werkloosheid
te Mechelen
De Vlaamse kreativiteit en ekonomische expansiemogelijkheden zijn met
handen en voeten gebonden, verklaarde Joos Somers Hij staafde deze
zienswijze door te verwijzen naar toestanden in de staalsektor en in de textielnijverheid in Vlaanderen en de kon-

krete situaties in het Mechelse zoals
de ontmanteling van de Centrale
Werkplaats van de NMBS, Mane Thumas, Meurop, Barco en vele andere
bednjven De bestelling van transportvoertuigen bij de firma Beherman Demoen Engineenng uit Bornem die door
unitaire departementen dreigen verschoven te worden naar ACEC-Charleroi met om ekonomische redenen,
maar om politieke beïnvloeding, vond
hij ongehoord

Éénzijdige solidariteit
De oproep tot Vlaamse solidanteit
klinkt dan ook vals en de 10 000 werklozen uit het Mechelse zullen met lang
onder de indruk blijven van de valse
probleemstelling waarbij men zegt dat
men ook moet denken aan de tewerkstelling elders in het land Alle werknemers zijn gelijk en alle t)ednjven zijn
gelijk, maar sommige zijn meer gelijk
als ze frankofoon zijn, meende kamerlid Joos Somers
Zolang er geen echt Vlaams gezag is.
zolang er geen ongeschonden Vlaams
territonum is zolang de Vlaamse gelden worden afgeperst, zal men met in
staat zijn een zinvol tseleid te voeren
dat kan optornen tegen de sociaal-ekonomische problemen en tegen de
groeiende tegenstellingen tussen de
beide gemeenschappen in ons land

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

waarachtig, er bleek calciu m en magnesium en natrium en al die dingen die
o p het etiket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Tönissteiner-drinker is, bevestigde d a t .
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen.
3. chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheïts, chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. Urinezuur diathese m e t h a a r
gevolgen. Jicht.
Wie meer wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, n e e m t best even
kontakt m e t Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

(Adv 190)
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FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN 14 NOVEMBER
TOT 20 NOVEMBER 1980

KURSAAL TURNHOUT
Zaterdag, zondag 15 u.:
woensdag 14 u.
KT
3de week
•Xanadumet Olivia Newton John
en Gene Kelly
Vrijdag, zaterdag, zondag, maandag,
dinsdag 19 u. 30; woensdag 18 u. KNT
2de week
•American Gigoio
met Richard Gere
Een film van Paul Schrader
Vrijdag 21u. 45; zaterdag, zondag
17u. 30 - 21a 45; maandag, dinsdag
21u. 45; woensdag 16 u.; donderdag
20 u. 30
KT
• Life of BrianEen nieuwe film van Monty Python
NIVWF
Woensdag 20 u. 30
KT
• Comes a Horseman»
Een film van Alan J. Pakula
met Jane Fonda, James Caan
Jason Robards

M4K

Wij in de Volksunie

Emmanuel Hiel te Schaaitieek herdacht
O p Allerzielen II. hielden V U J O en V U
van Kampenhout een kleine maar
merkwaardige aktiviteit Met z'n allen
trokken ze naar het kerkhof van
Schaarbeek om er het vergeten graf
van de (vergeten) Vlaamse dichter
Emmanuel Hiel te fatsoeneren.
Hiel werd in 1834 te Dendermonde geboren en alhoewel -ondermeester- in
de plaatselijke gemeenteschool oefende hij er ook nog het beroep van
steenhouwer en klerk uit Later verhuisde hij naar Brussel om ambtenaar
te worden en later leraar deklamatie.

Hij hield er een druk literair en sociokultureel leven op na en was een
trouw bezoeker van de herbergen
waar hij steevast weigerde Frans te
spreken en te verstaan. In 1879 werd
hij (liberaal) gemeenteraadslid
te
Schaarbeek. Toen Peter Benoit vanuit
Parijs naar Vlaanderen terugkeerde
werd Emmanuel Hiel diens tekstschrijver. Aan beiden danken wij o.a. de oratoria «Lucifer» en «De Schelde- met
het mooie «Waar Maas en Schelde
vloeien». Hiel overleed te Schaarbeek
in 1899. De aktie van V U J O en V U -

Kampenhout was een enige gelegenheid om deze Vlaamse kunstenaar uit
de vergetelheid te halen. Na het opkuisen van Hiels graf, werd een korte herdenking gehouden en bloemen neergelegd.
O p zijn graf staat naast geboorte- en
sterfjaar het «Wachtlied» dat hij voor
De Vlaamse Wacht schreef.
'Wij

Jonge

wacht

wij

Vlaamsche

wacht!
Ons Vlaamsche wacht!
Ons Vlaanderen is voor ons de wereld

We staan als kerels fier te wacht
voor't Vlaamsche volk met roem ompereld
eens winnen wij de zegepraal
Wij kennen plichten willen rechten
in Vlaanderen
Vlaamsch!
klinkt onze taal:
In dit 150ste jaar van dit land is het
dankbaar dat een groepje VU-mensen
een Vlaamse kunstenaar herdenken in
een godvergeten graf op een verloren
plaatsje op het kerkhof van... Schaarbeek.

DE BRUSSELPOORT
Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE
Tel. 02-356.85.78

-ói

LOTTO - TOTO - BELGISCHE P.M.U.
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN
SCHOOLBENODIGDHEDEN - BOEKEN

TERVUREN
Zondag 15 u.

KT
«Airportmet Charlton Heston, Karen Black
Linda Blair
Vrijdag, zaterdag 20 u. 30;
zondag 18 u.
KT
-Goin' Southmet Jack Nicholson
Zondag, maandag, dinsdag,
woensdag 20 u. 30
KNT
-Mon oncle d'Ameriquemet Gerard Depardieu, Nicole Garcia
Roger Pierre
NIVWF
Donderdag 20 u. 30
KT
• Best BoyEen film van Ira Wohe
Oscar 1980

t(;ö^%0^y*«««wi(i«»«H*«'^
BRABANT

BEZOEK UNIEKE KIJKWONING
FERMEHE
« T KLOKHOF»

NOVEMBER

TIENEN
Zondag 17u. 30
KT
• Reggae sunsplash<
met Bob Marley, Peterr ' ^ 1
Vrijdag, zaterdag, zondag 22
2 2 ^ 0 KT
• Being ThereEen film van Hal Ashby
met Peter Sellers, fi/leivyn Douglas.
Shirley MacLaihe
Vrijdag, zaterdag 20 u.; zondag 15 u 20 u.; maandag, dinsdag, woensdag
20 u. 30
• Urban cowboymet John Travolta
NIVWF
Donderdag 20 u. 30
KT
• Black JackEen film van Kenneth Loach
met Jean Franval. Stephen Hirst.
Louise Cooper

13
14

15
15
15
15
15

21
22

Alle dagen om 16 u. en 20 u.
KT
-Les sousdouésEen film van Claude Zidi
Alle dagen om 13u. 45. 17u. 45 en
21U.45
KNT
3de week
•The ShiningEen film van Stanley Kubrick
met Jack Nicholson, Shelley Duvall
Alle dagen om 24 u.
KNT
• Atlantic CityGouden Leeuw van Venetië
Een film van Louis Malle

LEUVEN 2
Alle dagen om 17 u.
KT
3de week
-Kagemusha»
Een film van Akira Kurosawa
Alle dagen om 15 u. 30 en 19 u. 45 KT
5de week
«Flying Highmet Robert Hays en Julie Hagerty
Alle dagen om 21 u 30
KT
3de week
• FameEen film van Alan Parker
Alle dagen om 13 u. en 23u. 45. KNT
2de week
• Caligulamet Malcolm McDowell, Peter OToole

28

HULDENBERG: Ontspanningsfilm in zaal Mariakring om 19 u. 30.

29

GRIMBERGEN: 14de VU-nachtbal in Fenikshof met orkest: Spike. In kelder VUJO-fuif met DJ Rattus. Bodega.

30

HgRENT: VU-herfstwandeling te Veltem-Beisem. Verzamelen
om 14 uur aan Gemeentehuis. Overstraat.
NEERIJSE: Film in de gemeentezaal om 1 9 u .

30

Gelegen in de Rozelaarstraat te ASSE

^ ^ ^ woningbouw

im^iVEnneersch
BOEZINGESTRAAT 63, 8920 LANGEMARK.
TEL. 057-48.85.29 - 054-33.91.86.
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Nooit geziene verzameling van
PERZISCHE TAPIJTEN

BraiibiiiKK rywiiHW
X H K Ü H arwfirkiiij

Groothandelsprijzen
rechtstreeks aan de verbruiker.

311100060-1 WK

EEN AANGENAME
BELEGGING...
10 o/o VERMINDERING
VOOR VU-LEDEN
(telefoneer vooraf
02-657.3729)

PVBA SELECTORIENT
BTW 419 455 021
KEIZERSLAAN 17
BRUSSEL

Van het gewone tapijt aan de laagste prijs tot het uitgekozen
verfijnde tapijt.
Adv. 226

13 NOVEMBER 1980

op 15 - 16 november 1980 van 14 tot 18 u.
En mogelijkheid tot bezoek op afspraak.

BEERSEL: eetfeest in de Feestzaal. Hoogstraat 10 te Beersel.
Ook op zondag 23 nov.
AARSCHOT: Jaarlijkse pannekoekenfeest in parochiezaal van
Lanqdorp van 15 tot 19 uur.
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LEUVEN 1

LEUVEN: VUJO-KUL-fuif in zaal -Eagles», Vismarkt
KRAAINEM: Kaas- en wijnfeesten in zaal Lijsterbes, Oudstrijderslaan 2a: 14/11 toespraak voor kamerlki Jan Caudron; 15/11
toespraak voor senator Rob Vandezande i.p.v. Willy Kuijpers.
KAPELLE-O/D-BOS: VUJO-téedee in de St^ozefskring.
L A N D V A N GRIMBERGEN: Algemene vergadering VUJO, L V G
en Megaton om 18 u. in zaal De Kring te Kapelle-o/d-Bos.
OPWIJK: 13de VU-bal in St.-Pauluszaal om 20 uur. Orkest: Sunshine. Toegang: 50 fr.
DILBEEK: Najaarseetmaal in Roelandsveldcentrum vanaf 18 uur.
Ook op 16 nov. vanaf 11 u. 30.
ETTERBEEK: Dansklub Terpsichore: jaarlijks galabal vanaf 21 u.
in de Sporthal, Oudergemlaan 124. Orkest: De Tornados, met demonstratie door topperen op dansligavloer.
HALLE-VILVOORDE: An-ondissementele VUJO-raad om 20 u.
in 't Schuurke met algemeen sekretaris Willy De Saeger.

Oudergem,
Bosvoorde en
Watermaal: één
afdeling
De VU-afdelingen van Oudergem Bosvoorde - Watermaal hebben besloten samen te smelten. Het voorlopig bestuur nodigt uit op de eerstkomende vergadering op maandag 24
november 1980 om 20 uur te Bosvoorde in de Jachthoorn. Delleurlaan,
39 - 41 (bij de kerk).

Firma
VAN DOOREIM
Hout

€teriüt
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

1700 ASSE
Thuisbestelling
Toonzalen

m

Wij in de Volicsunie

Het ACV en zijn vijanden
Toppunt van demagogie, domheid of
verbeten haat Wat het A C V , en in het
biezonder de Breese vleugel, de jongste dagen presteren, grenst aan het
ongelooflijke. W a t lezer J.B. uit Genk in
zijn lezersbrief van 6.11.80 in «Wij»
neerschrijft is enkel de onvervalste
v»/aarheid van de houding van de A C V militanten tijdens hun optocht te Genk.
Onder al die schreeuw/ers voerden de
Breese en Gerdingse ACV-ers het
hoogste woord. Voor hen niet moeilijk,
aangezien zij tussen de VU-tegenbetogers enkele vooraanstaande Breeenaars v\/isten te bemerken, zoals burgemeester
volksvertegenw/oordiger
Jaak Gabriels en Jaak Geussens, de
bezielende kracht achter de Breese
VU-afdeling. Al deze notoire sindikalisten lieten het echter daar niet bij: terug
in Bree vlogen zij in allerijl naar een hun
getrouwe meester-drukker die in allerijl een nieuwe affiche klaar stoomde.
De slogan «VU, vijand nr. 1 van de
werkman» bewijst duidelijk in welke
termen dit gezellige klubje denkt.
Wel waren ze zo vrij en zo moedig nergens een verantwoordelijke uitgever
te plaatsen, om maar te zwijgen van de

De affiche

in kwestie,

met de moed der

LIMBURG

weinig kunnen merken van deze affiches: een kleine VU-ploeg heeft ze
zeer vnendelijk maar vastbesloten verwijderd en ze vervangen door de V U affiche rond het tema 150 jaar onrecht.
Uit dat alles valt enkel te besluiten dat
de C V P en het A C V van Bree de harde pil van 1976 nog steeds met te boven zijn: dal ze met veel geklungel en
ondemokratische maatregelen gans
de bevolking tegen zich kregen, gaat
er bij hun met in De nieuwe ploeg van
Jaak Gabriels heeft een en ander duidelijk verschillend aangepakt tot volledige tevredenheid van de Breese kiezer.

vait
WERir
ondertekend

naamloosheid-

naam van hun eigen groepering.
De bevolking van Bree heeft echter
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Als we kijken naar de tegenreaktie, zoals daar zijn het hoogstaande «Oranjeblaadje», de terloopse affiches, de kritiek van de CVP-reservenploeg in de
gemeenteraad, de wansmakelijke houding van hun OCMW-mandatanssen
en hun ophitsende taal bij enkele werknemers van de technische dienst
(waaronder enige «nazi»-roepers op
de Genkse betoging), dan valt er weinig schrik te hebben voor de eerstkomende
gemeenteraadsverkiezingen.
Op deze wijze is het in Bree misschien

NOVEMBER
22
28
29

KAULILLE: Eerste VU-bal in zaal «Het Reintje» aan het kruispunt
te Kaulille Vanaf 20 uur Inkom- 50 fr.
M A A S M E C H E L E N : Sinterklaasbal in zaal Jagersbierg.
BILZEN: VU-herfstbal

binnen afzienbare tijd mogelijk om helemaal niets te doen rond de verkiezingen: dergelijke heren uit de syndikale
kringen zijn zelf bekwaam genoeg om
zich in de vergetelheid te werken Met

Binnen de Vlaamse gewestregenng
houdt zich een staatssekretariaat bezig met de huisvesting en de noden,
daaraan verbonden. Voor Limburg zijn
er zo een tiental BTK-ers aangeduid
die tot taak hebben alle huizen van vijftig jaar of ouder te inventarizeren, de
bewoners ervan te bezoeken en te in-

Mkn

NOVEMBER
14

14

15
15
15

15

21

22

21
22

22

22

22
25

28

28
29

DENDERWINDEKE: VU-bestuursverkiezingen in de kleine zaal
van het Parochiaal Centrum om 20 uur. Daarna receptie. Gastsprekers: fraktieleider André Baro en bestendig afgevaardigde
Staf De Doncker.
BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM: 15de Joeldansfeest - Erebal
Schepenen: U. De Grave - H. Mallefroy - Raadsleden: J. De Vuyst
en L V a n Durme. O m 21 uur in de zaal Perfa, Stationsplein te
Burst Inkom: lOOfr.
WORTEGEM-PETEGEM: Bestuursverkiezingen en spreekbeurt
door prof. J. Maton vanaf 20 uur in café De Klokke te Petegem.
KLUISBERGEN: Bal van de mandatarissen van het a r r Oudenaarde. Vanaf 21 uur in zaal «Apollo». Met het Oudenaardse jazzorkest: The Anchorage Friends New Orieans Band en discobar.
B A A R D E G E M : 5de dansavond in de parochiezaal, Dorp, om
21 uur. Kaasschotel met Europese selekties. Wijnkroeg dooriopend. Inkom: 60 f r
AFFLIGEM: Bal van de VU-afdelingen Hekelgem-Teralfene-Essene, om 20 u. 30 in zaal Ankerhof, Centrum te Affligem (Essene).
Inkom: 80 fr. Orkest: Ferry Bergho.
W A A R S C H O O T : VU-bestuursverkiezingen in café Derby, Zoutweg 32. Belegde boterhammen, teeriing- en bolspel.
NINOVE: F V V - V V V G - Daenskring (Outer-Ninove). Informatieen debatavond over «Ekonomisch Federalisme» door prof. J. Maton. O m 20 u. in zaal van «De Denderhoeve», Burchtstraat 29.
MELLE: Jaariijks ledenfeest in zaal «Azalea». Kerkstraat. Inschrijvingen bij bestuursleden (mosselen -V brood = 250 f r ) . Gastspreker: kameriid Hugo Schiltz.
Z W A L M : VU-ledenfeest om 20 u. in zaal Maxim te Hundelgem
Tussenin bestuursverkiezingen.
M A A R K E D A L : VU-kaderdag over gemeentebeleid (mr DosfelinstituuO. Vanaf 10 uur, Visvijvers.

formeren naar bepaalde veranderingen die gewenst zijn.
Eerste vaststelling deze erg charmante BTK-ers hebben blijkbaar totaal
geen besef aan welk projekt ze bezig
zijn: op de vraag wat er uiteindelijk met
de ingevulde formulieren zou gebeuren, wisten ze geen antwoord, nog wie
de gestelde noden zou inventarizeren
en doorgeven aan de bevoegde instanties. Enkel het huisbezoek was
hun specifieke taak. Als gevolg van
deze onwetenheid maken de aangestelde personen meermaals mee dat
de deuren voor hun gesloten blijven,
daar waar zulk een projekt toch wel interessante gegevens aan het daglicht
zou kunnen brengen.
Tweede vaststelling: een veertien dagen voor het eigenlijke huisbezoek
wordt een map met formulieren opgestuurd, die dienen ingevuld te worden.
Hoofding van het bijgevoegde witte
formulier. Koninklijk België. Vjaamse
G e w e s t Dat dit landje inderdaad een
monarchie als staatsvorm heeft was
bekend. Dat men echter het hele gedoe dan ook nog als «Koninklijk» bestempelt is de beste zetduivel die w e
de jongste jaren zijn tegengekomen.
Met de groeten aan de heer (jeens, als
«koninklijke» hoofd-koördinator voor

dit triestige gedoe.

REGIE T.T.

DENDERLEEUW: Spreekbeurt door Frans Jos Verdoodt In het
«Vlaams Centrum Tijl», Parochjestraat 8 te Iddergem, om 20 u.
Onderwerp: «Historische visie over Kollaboratie en Repressie».
ST.-AMANDSBERG: Vooropening van de tentoonstelling «Kreatieve vrouwen van bij ons» om 19 u. 30 in Convent Engelbertus,
Begijnhof. Toespraak door Rita Jolie-Mulier, voorzitster V.O.K. Inrichting: F W .
GENT: Dr. J. Goossenaertskring — Tweede groot mosself eest
om 20 uur in Spijshuls Anna, Fonteyneplein 2 1 . Prijs: 250 fr.
H A M M E : Jaarlijks VU-bal in zaal Roxy. Orkest Johnny Dovercombo. O m 20 u. 30, inkom 120 fr.
ST.-GILLIS-WAAS: Jaariijks VU-bal in zaal «Saleghem», Margrietstraat te Meerdonk. O m 20 u. 30. Inkom: 100 fr. Orkest: The Samrocks. Afdelingen: De Klinge-Meerdonk-St-Pauwels.
ST.-DENIJS-WESTREM: «Vlaamse Kring Boriuut»: feestavond
om 20 u. in zaal 't Gildenhuis. Programma: Groeten uit Voeren
door G. Sweron; Groet door kamerlid Paul Van Grembergen; Aktie en kleurfilm door W i m Maes Werkgroep; optreden van Jef Eibers; optreden van de Stommerik van Portici. Inkom: 50 fr.

Eric EYCKMANS

Koninkrijk of koninklijk?

mM«ll'''*''*'''''''»if*'*'^^W^
OOST-VU\ANDEREN

al dan niet nogmaals de steun van het
bisdom Hasselt dat valt nog af te
wachten

Villagrond te koop
Opp. 4.605 m2
Westmalle, Dennenlaan 7
(naast Lioo-hotel)
(geen bouwverplichting)
T3

DOf PI£ZIER m ON HAmOMDRAU

Prijs: 2.500.000 fr.
Tel. 031/41.38.43
031/21.56.31 na 17 u. tot
21 uur.
(Adv. 244)

Berlare - Overmere - Uitbergen
nieuw VU-bestuur
Een paar dynamische werkers is het
bestuur komen aanvullen. Het voornaamste punt van de verkiezingen in
onze gemeente was de aanduiding
van een nieuwe voorzitter. De Volksunie Groot-Berlare wordt nu gedirigeerd door een jonge dynamische
Vrouw. Roosmarijn Mortelmans werd
door de meerderheid als nieuw voorzitter aangeduid.
Hierbij volgt de lijst der bestuursleden:
Voorzitter. Mortelmans Roosmarijn,
Moleneindestraat 1 B te Uittsergen
(091-67.68.17); ondervoorzitters. Keppens Petrus, Galgenbergstraat 52 te
Beriare (052-42.34.00). De Palmenaer
André, Kerkstraat 36 te Overmere
(091-67.68.69); sekretaris: Van Hauwermeiren Erik, Sparrendreef 11 te
Beriare (091-67.54.35), penningmeester: De Neef Marcel, Heikantstraat 12

te Overmere (091-67.57.92); pers
«Boerenkrijg» Jacobs Ludwig, Biezenstraat 14 te Beriare (052-42.35.47); Sociaal dienstbetoon: De Ceuninck Luk,
Moleneindestraat 1 B te Uitbergen
(091-67.68.17); Leden en abonnementen: CkjpiJens Leopold, Zandstraat 2 te
Uitbergen (091-67.68.00), VU-jongeren: De Lausnay G e e r t Burg. De Lausnaystraat 54 te Overmere; Órganizatie
en propaganda Vergeylen André, Biezenstraat 20 te Beriare (052-4225.05),
De Martelaer André, Nieuwdonk 6,
(091-67.54.60); Petit Julien, Veerstraat
2 1 ; De O u c k e l a i r e Fl., Koffiestraat 8;
De Vlaeminck Raf, Veerstraat 77; Kep>pens Petrus (allen van Uitt)ergen);
Vlaams ziekenfonds- André Vergeylen; Afgevaardigden arr.-raad: Ludwig
Jacobs en André De Martelaer; plaatsverv. André De Palmenaer en Julien
Petit

Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk
Welzijn Merelbeke
Het OCMW gaat over tot de
openverklaring van volgende twee betrekkingen:
— 1 verpleegassistent(e)
— 1 huIpkok(kin)
De aanvragen der kandidaten dienen per aangetekend
schrijven gericht a a n de heer
voorzitter, Poelstraat 37 te
9220 Merelbeke, en dienen
hem uiterlijk, samen met de
nodige bewijsstukken, te bereiken op m a a n d a g 24 november 1980.
Inlichtingen en aanvragen
zijn te bekomen in het sekretariaat op het zelfde adres,
tel. 091-30.62.53.
(Adv. 248)
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Banketbakkerij
AIMTWERPIA

lepel & vork...
EETHUIS FEESTZAAL INGRID

HOF VAN ARAGON

Roomijs

Wiifried BLANCQUAERT

Ar Kjoristr i it 6 Lier

•

C iff rt \1 uiuinl s p i i U i / i n k i t is
Wo< iisd i(| < n dondi t(l Kj 1)1 slot< n
M,i Mid ig tliiisil<ir| vrijd iq v iil >f 1') u
/^ it< rd iq < n / u n d xj v m if s mid
d !<•)«.

Tel 053 60 87 40

•

"i

WEKELUKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

1910-ia80

^ r

- ^
9328 S C H O O N A A R D E

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

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

KREKELHOF

Vosseniberg 13 1981 V O S S E M
Tel 02/767 45 76

sfeer

Alle f e e s t e l i j k h e d e n
M o g e l i j k h e i d lot huren van
bestekken

Brussilb.i.in 11 G O O I K
l o l 054/33 48 57
Uw tweede thuis'

9230 Melle

V c r / o K j d p keuken
Deniokr.itischp pnjzcn
Uiiqclpeefi di( n!,tbeiooii

[I^llUflI/ij]

Waar Vlamingen THUIS zija

??G0 Nijlcn

Ttól 0 3 1 / 8 1 8 8 4 1

Drankhuis met

Bordeaux en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder

D n e Egyptenlaan 11,
Gooik
Tel
tweede

Toegankelijk
vrijdag van 17 tot 20 u
zaterdag vazn 10 lot 13 uur

054-334857

thuis!

Maak
V

de

Mevrouw
Pauwelyn- Duquesne

ook

Alsemberg
(Huis van

vertrouwen)

Café «'t Leeuwke»

Restaurant
^

Kruittorenwat 2
3690 BREE
Tel 011-463451

BRAKELHOF

Dorpsstraat
2922

Gesloten vrijdag behalve iri seizoen

Drank

DE OUDE KRING

A Mint mt r v in olie feesten
Ook v t i h t i n n q van tafcigcricf

Cafe V U lokaal

Schilder straat 33
2000 Antwerpen
T(l 031 37 45 72

Dorpsplein Heusden Limburg

DE P U S
GEBROEDERS

Koffiebranderij
SANO
Emiel W r t m a n n s t r a a t 36,
Schaarbeek

Tel. 02-734.56.09
W a a r een Vlaming thuis i s !

Fe f st^a il vooi >llp
qeleqentiedi^n

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

Maandag gesloten

kennis

sfeer

met

m

iE-HUTTERitiQF

Wulvenngemstraat 18
8486 BEAUVOORDE

Lambroeckstraat 89
9320 OUDEGEfvl
Tel 0 5 2 / 2 1 1 6 0 6

R o n d p l e m 5 -Brakel
Tel 0 5 5 / 4 2 4 1 0 7

eens

gezellige

Cafe-Restaurant

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

Windenckxplein

Rustieke

Menenstraat 376 W E V E L G E M
Tel 0 5 6 / 4 1 2 9 2 2

sfeer

Tel

Europ Supermarkt

-

WIJNIMPORT HERMAN

KREKELHOF

tel 0 5 8 / 2 8 9 4 91

Ki ',',rkt< enwi <) 38

014/544007
gesloten
sfeer

In

Beauvoordse specialitetl
Panne koeken en wafels

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel 02-5132564

Maandag

Tel 091 3 0 0 6 53

Uw

Lokaal <T SCHUURKE»

Tel

Gontrode Heirweg 49

JAARLUKS VERLOF
DECEMBER

« D e n B o t a n i e k » v e r w a c h t alle v o l w a a r d i g e V l a m i n g e n in z i j n V l a a m s B r a b a n t s r e s t a u r a n t in d e K o n i n g s straat te B r u s s e l Bar restaurant e n
tuin B u i t e n g e w o o n kader
meesterkeuken
matige rekening
Koningss t r a a t 3 2 8 1030 B r u s s e l ( S t - M a r i a k e r k ) O p e n v a n m a a n d a g m o r g e n tot
vrijdagavond
Tel 2 1 8 4 8 3 8

Kapelstraat 1
TONGERLO-WESTERLO

Lok.i<-il Volksunie

Steeds welkom

StO( ds w( Ikom in

Restaurant
KAPELLEKESHOEF

Elie Van Lnere IVIarcell.i Naessens

O u d e Brugstraat 16
052-423246

O * familiezaak met traditie.

Drankhuis met

Kattestraat 20, AALST

liet Balmnl^ii^

Belleslr.i.it 49
1970 HEKFLGEM

SPECIALITEIT
van W A F E L S
en I J S R O O M

Het Koffiehuis der
Dender'ïtroek

Tel 091 6 7 5 7 12

LINDENHOVE

D r V a n D e P e r ' - o l e i 51
BORGERHOUT
Joost GOSSYE
T e l 031 36 56 54

UW KOFFIiHUIS

Grote Kouter 47
UITBERGEN

Tel 031 80 15 68

Alle feesten
Specialiteiten

38

CORT]]ALS

Industriële
brood en banketbakkerij

Feestzalen

Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel 0 1 4 / 2 1 3 6 9 6

Geraardsbergsestraat
9300 A A L S T
Maurits GOSSYE
T e l 0 5 3 21 3 5 3 3

10

RAMSDONK
015-711549

en eethuis

« WALTRA »
Arduinkaai 2 (brj KVS)
1000 Brussel
Tel 02/219 52 12
De vier troeven v.in de Wnltrn
/ Vljnnis in t h.^^^ van Brussel
2 Je km er nlUid pirkeren
3 Je kn/gl er alti/d witt te eten
4 De prijzen zipi socinl

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

Levert k w a l i t e i t s k o f f i e bij u t h u i s !

Voedingswaren

.. PETRA"

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Godelieve Polfliet
Georges Snnet
Driegaaien 110 - 2700 St-Niklaas
Tel (031) 766064

Elie v a n
en Marcella

Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49

- g e s p e c i a l i z e e r d in fijne vleeswaren
- g r o e n t e n e n fruit
- bestelling t e n huize ( w e e k e n d )
Restaurant

PALMHOF

Tafelhouder
Specialiteit gerookte vis
Goede wijn hoeft geen krans
Schoolstraat 52
Kapelle-op-den-Bos
Tel. 0 1 5 / 7 1 1 9 4 0
Feestbespreking op maandag dins
dag en donderdag van 19 tot 21 'u
W o e n s d a g gesloten
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Laere

Naessens

•Brf

9230 IVIelle
Tel 091-300653

—
D a m e uit M e c h e l e n , e r v a n n g als v e r k o o p s t e r , lagere b e diende en bejaardenzorg, zoekt
d r i n g e n d e e n b e t r e k k i n g in M e c h e l e n e n o m g e v i n g Belangstell e n d e n k u n n e n zich w e n d e n tot
volksvertegenwoordiger
Joos
S o m e r s , L i e r s e s t e e n w e g 11 t e
2 5 8 0 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch o p het n u m m e r 0 1 5 /
21 7 9 0 0 , r e f e r e n t i e n u m m e r 2 1 7 1

Witnhandel
&

Welkom

likeuren

Johan Van de

Craen

IN DE G R O E N E

Gasthuisstr 1
Meerhout
Tel 3 a 0 0 3 0 en 3 0 8 5 1 1

D

Gratis

verhuur

van

glazen

POORT

Dorpsstraat 3 1 , 1686
Tel.

Gooik

02-53254.81

Lokaal van de Volksunie

D 4 0 - j a n g e m a n m e t e r v a n n g in
d e b o e k h o u d i n g bedrijfsekonomie marketing e n v e r k o o p m e t
grondige kennis v a n het N e d e r lands F r a n s Engels e n Duits e n
m e t e l e m e n t a i r e kennis v a n h e t
S p a a n s z o e k t e e n p a s s e n d e betrekking
N a a m e n a d r e s t e b e k o m e n bij
V i c Anciaux, tel 0 2 - 2 1 9 4 9 3 0

—
J o n g e m a n uit M e c h e l e n , 1 7
jaar, diploma A3-elektnciteit -ie e n jaar vervolmaking, z o e k t
d n n g e n d e e n betrekking in M e c h e l e n e n o m g e v i n g Belangstellenden k u n n e n zich w e n d e n tot
volksvertegenwoordiger
Joos
S o m e r s L i e r s e s t e e n w e g 11 t e
2 5 8 0 Sint-Katelijne-Waver

D « V a d e r v a n vijf k i n d e r e n uit
Mechelen, zoekt dnngend een
b e t r e k k i n g als autobestuurder,
h u i s b e w a a r d e r , magazijnier e d
Belangstellenden k u n n e n
zich
w e n d e n tot v o l k s v e r t e g e n w o o r diger J o o s S o m e r s , Liersesteenw e g 11 t e 2 5 8 0 S t - K a t e l i j n e - W a ver, of telefonisch o p h e t n u m m e r 0 1 5 - 2 1 7 9 0 0 - referentienummer 2 1 7 8 »

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

Pas aan 't werk ?

Pas gehuwd?

Open NU zon praktische
KB-zichtrekening?

Open samen een KB-zichtrekening.

vangen is handig, veilig en
modern!
? De bank waar je
J e geeft gewoon je rekeningnum- '\ méér aan hebt
mer aan je werkgever. Wij hebben
daarvoor desgewenst een speciaal
formulier.

gas en water te betalen.
Handig om te sparen!
Eén opdracht volstaat!
Voordelig! Trouwe KB-cliënten
lenen tegen verminderd tarief.
Ook voor een woning.

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

Praktisch om alle rekeningen te
betalen. J e kamerhuur bijvoorbeeld. Geef gewoon het rekeningnummer van de eigenaar op aan
de KB, dan is het in ppn handomdraai geregeld.

Oostvlaamse provincieraad zat in 't milieu
Zolang de provincies geen duidelijke nieuwe taakomschrijving krijgen, zullen
wij bij weinig interessante raadszittingen verwijlen. Het grondwettelijk feit dat
de provincieraden maar ééns per jaar een <gewone> zittijd hebben, namelijk in
oktober en dat dan alles moet gebeuren, heeft tot gevolg dat de voorgeschotelde boterham voor de meeste raadsleden te dik is opdat zij hun tanden erin
zouden zetten. Provincieraadsleden zitten meestal zwijgend voor enorme bundels; als zij tot de meerderheid behoren, dan zwijgen zij nog harder; zij zijn
meestal nog ergens gemeenteraadslid of op zijn minst beheerraadslid van één
of andere interkommunale en vinden het dus elders véél interessanter dan in
de reeds vermelde vergadering. De echte meesters van de provincies zijn de
deputees, die goed op de hoogte zijn van de lopende zaken, zodat je ze moeilijk kunt te grazen nemen; de hierboven geschetste situatie is zeker dié van
Oost-Vlaanderen.
Tijdens een gevy^one zittijd w/ordt de
begroting doorgenomen en het is de
gewoonte dat elke fraktie een algemene beschouwing ten beste geeft; dit
jaar gaf Jules Hendrickx dit voor de
V U en hij handelde over de waargenomen maar vooral gemiste kansen van
Zuid-Oost-Vlaanderen op ekonomisch,
sociaal en kultureel-toeristisch gebied.
Reeds in zijn tussenkomst stak een
vleugje milieubeschouwing; er werd tijdens de gewone besprekingen heel
wat aandacht besteed aan de gezonde
leefomgeving.
De milieubelastingen vormden reeds
een fikse hoofdbrok. Huguette De
Bleecker vroeg het huidige reglement
te hervormen, vermits het onrecht-

vaardig funktioneert to.v. van K.M.O.'s
en vrije beroepen. Ook vroeg zij nadere uitleg over de waarachtige Ijestedlng van de gelden. Mark Stals stelde
kritische vragen over de werking van
de EROV. Herman Burgghrave heropende het debat over het Leen (provinciaal domein bij Eekio). Hij vroeg nadere uitleg over het BPA in hogergenoemd verband en suggereerde natuur-betrokken mensen bij het provinciaal milieubeleid te voegen. Voor wat
het omstreden Pand betreft vroeg Huguette De Bleecker of er reeds een
bestemmingsplan bestaat (wat er natuurlijk nog niet is). Leo Van Hoeylandt
en Raoul De Rijck verdedigden de
sport in Oost-Vlaanderen. Huguette

De Bleecker hield een tussenkomst
over het operabeleid te Gent (de provincie subsidieert deze instelling) en
kreeg een antwoord dat totaal naast
de kwestie was. Het zwaarste debat
werd op een late vrijdagavond gevoerd behandelde het stort te Vlierzele. Huguette De Bleecker schetste het
verhaal van de overtredingen tegen
elk milieubeleid begaan en kloeg de
politiek van de Bestendige Deputatie
in dit verband aan. Jules Hendrickx
verweet het provinciebestuur, maar
ook de provincieraadsleden behorende tot de meerderheid, de bevolking
van Vlierzele en omgeving in de steek
te laten.

Verhouding verbroken
Historisch was het uitdeinen van de
slotzitting: het bekende lekkere slotbanket moest wachten op de provin-

cieraadsleden (normalerwijze haast de
raad zich naar tafel). Scfiuld hieraan
waren een aantal omstreden moties;
de raad keurde zonder problemen en
unaniem een motie goed tegen de nationale voogdij over Ronse en een andere over de provinciale fiskaliteit
Maar vooral een motie over de vrouw
in de politiek (ingediend door Huguette
De Bleecker-VU, mw. De M a e g h t - P W
en Frieda Soens-SP) zorgde voor herrie. De traditionele verhouding meerderheid-minderheid werd immers verbroken: de C V P stond alleen. De motie
w e r d tegen de wil in van deze laatste
partij ontvankelijk verklaard. Toen het
op stemmen aankwam, rezen ook de
CVP-raadsleden aarzelend recht De
indiensters waren in de wolken; een
paar dagen later zou ook de Kamer
een soortgelijke verklaring publiceren.
Zullen de vrouwen in de politiek wer-

kelijk geholpen worden door goedbedoelde intentieverklanngen?
Misschien.
De eerbiedwaardige
provincieraad
voelde zich toch niet gemakkelijk na
het ongebruikelijk stemmen van een
buitenissige motie. Daarom alleen was
het al leuk om de tekst in te dienen.
HDB

„Zelfbestuur
en demokratie"
De Wase Jonge Leeuwen OA/JD organizeren een voordracht- en gespreksavond met dr. Guido Provoost (RUG),
algemeen sekretaris V O S en lid van
het
IJzerbedevaartkomitee.
Tema:
«Zelfbestuur en demokratie». O p vrijdag 28 november om 20 u. in de Reynaertzaal van de stadsbiblioteek, Hendnk Heymanplein te Sint-Niklaas.

"van 20 september
tot 15 december"

Zeer geslaagd weekend
in de Ardennen
Veertig deelnemers waren 3 dagen samen te Daverdisse, een klein maar
prachtig dorpje, aan de Lesse en dat
volledig is omringd door grote bomen
in een sterk golvend landschap. Sfeer
en weer waren prima. Wandelingen
aangepast aan ieders mogelijkheden in
en rond bossen die op hun mooist waren, werden besloten met gezellige
avonden, waarin kaarten, schaken,
dobbelen, werden afgewisseld met samenzang en moppentappen. Bovendien werd hier en daar een niet te loochenen kook- en afwaskunst tentoon-

gespreid. De emancipatie van de man
zet zich dus in VU-kringen ook blijkbaar door. Serieus is in elk geval dat dit
enkele maanden geleden genomen initiatief duidelijk zijn weg heeft gevonden en dat liefhebbers voor het volgende weekend, waarschijnlijk in het
voorjaar van 1981 er vlug zullen moeten bij zijn. Veertig mensen is immers
wel het grootste aantal dat om technische en organizatorische redenen op
een plaats kan worden samengebracht
Herman Van Den Abbeele

ONZE KIJKWONINC IS OPEN
\ \
op vrijdag, zaterdag, zondag en
««^
maandag van 14 tot 17 uur (of op afspraak).
ADRES KIJKVILLA:
\ \
\\
^
Kasteelstraat, Buggenhout (BOS).
^\
Kantoren:
Meubilering uitgevoerd door MeubeVAN NECK PVBA, Burgemeester ROlüerstraat 45,
len Cené, Buggenhout, 052/33.27.52.
9470 Dentaerleeuw.Tel.: 053/66.88.02.

KREDIETBANK

Een KB-zichtrekening: voor alle moderne mens^
ligste en voordeligste oplossing! ^
• Zo'n KB-zichtrekening is het
meest veilige en praktische instrument om loon of andere inkomsten te ontvangen.
• Maandhuur, rekeningen van
elektriciteit enz. w^orden met 'n
eenvoudige doorlopende opdracht stipt op tijd betaald.
Gewoon de laatste rekeningen
meebrengen... éénmaal 'n op-

dracht 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 RekeningPlus-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

^ ^ ^

Debarü(Wctar jemééraanhebt
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Aanbevolen huizen
f^
PVBA VAN IMPE & Zonen
Sleen- en marmerhouwerii
Bnistraat 41
HAALTERT
Tel 053 2122 48

Alle werken in marmer en natuursteen
O p e n haarden Grafzerken

£>oeklianolel

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

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

Schoolgerief - Tekengerief Boekengenef - Tijdschriften Dagbladen

Alle bloemen en planten

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

Korting van 10 "/o voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen

CCTN STUDIO
-*^*^ DANN

te Niel
Antwerpstraat 164 177
Slijlmeubelen -H kleinmeubelen.

02-428.69.84
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huweiifksreporlages

Ed Claessenlaan 50 52
alle moderne meubelen
Tel 031 8 8 1 3 1 6
Meer
dan 3 0 0 0 m2
s Maandags gesloten

toonzalen

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

r
KEUKENS
SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

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

Platteau Lievens Portugeesstraat 9
1780 Teralfene
Tel 053 6674 56

CENTRALE VERWARMING
pvba ROOBROECK

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

Reeds 20 jaar ervaring
2 500 tevreden klanten

G.ilenj do G.ifioert".
Molenslrn.il 45. 9300 Aiilst
TL'I 053 70 32 19

Valerius De Saedeleerstraat 99
9300 Aalst
tel 0 5 3 / 2 1 7 1 3 8

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

PVBA GABRIEL
Vrijdagmarkt 47, 9000 GENT
Tel 091-256405
Boelare 10, Eekio
Tel 091-771312
Nieuw I De eerste elektronische
naaimachines ter wereld met geheugen dat naait en schrijft

Molenvest 50
HERENTALS
tel 014/21 1207

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015 71 1240

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH
Antwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031 8811 19

SCHILDER B E H A N G W E R K E N
en VLOERBEKLEDINGEN

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

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen

- handtassen
regenschermen

NV Remigingswerken
Zaadhandel

PEETERMANS
Onderhoud en restauratie
gebouwen

Alles voor land- en tuinbouw
Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel 031 5395 30 en 53 75 75

NOVEMBER
15 IZEGEM Kalvanebergwandeling o IV Gaston Pynket, omgeving
Beitem (Rumbeke)-Moorslede-Ledegem Vertrek om 13 u 30
aan het Vlaams Huis Organizatie Wandelklub Vlaams Huis
23 IZEGEM Jaarlijks VU-Sinterklaasfeest Aanvang om 15u in
zaal Mandeldaele Emelgemseplein Emelgem Kinderfeest en koffietafel voor iedereen Organizatie VU en FVV van Izegem-Emelgem-Kachtem

Voltijdse b e t r e k k i n g v a n
a d j u n k t - g e n e e s h e e r te
b e g e v e n in de a f d e l i n g
g a s t r o - e n t e r o l o g i e v a n het
a l g e m e e n z i e k e n h u i s St.-Jan
v a n het O.C.M.W.-Brugge
Vereiste voorwaarden:
1 Lichamelijk geschikt zijn,
2 Van goed zedehjk gedrag zijn,
3 In het bezit zijn van het diplom a van dokter m de geneeskunde,
4 Uittreksel uit de geboorteakte,
5 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van
geneesheer-specialist in de gastro-enterologie en bewijzen van
speciale bekwaamheid in de endoscopische technieken,
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G e l u y e i i h e i d s g r j f i e k . Huwelijk • Geboorte - Zelfklevende pl.ikb.iiid en
etiketten Houten drukk-tters - Rekl.inie-kcilenders

FRANSSENS OPTIEK:

I

Silhouette
Marwttz
Rodenslock

Herentalsebaan 340
DeurneZ
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 v a n kipbakken.

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

OOSTDUINKERKE A/ZEE
TE K O O P
APPARTEMENTEN
STUDIO'S
Villastiil - Alle komfort
Garages

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

WEST-LITTORAL
Leopold ll-laan 212
8458 Oostduinkerke

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

Tel 056-5126.29

BOOMKWEKERIJEN
TUINAANLEG

Uurwerken - juwelen
H. TRATSAERTGYSELINCK

De mooiste planten voor uw tuin
aan de voordeligste prijzen
10 % voor vu-leden

Driekoningenstraat 140
SINT-NIKLAAS

Nieuwstraat 126
2850 Keerbergen T 015-23,31.66

6 Op de datum van afsluiten
van inschrijvingsperiode
voldoen a a n alle algemene en biezondere criteria zoals bepaald in
de ministeriele besluiten inzake
erkenning van geneesheren-specialisten,
7 Verplichting te Brugge gevestigd te zijn, één jaar na het einde
van de proefperiode van 3 jaar
De eianvragen samen met de bewijsstukken van specializatie en
van erkenning, afschrift en diploma, geboorteakte en curriculum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 30 november
1980 bij de heer Voorzitter van
het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn, Karthuizennnenstraat 4,8000 BRUGGE 1
(Adv. 243)

LEYS-VERACHTERT
Kunstsmedenj,
trapleuningen,
koperwerk, open haarden Bevrijdingslaan 87 MEERHOUT
Tel. 014-30.90.74

Tel. 031/763708

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW

Th WILLEMS
Schrijnwerk en meubilering

WEST-VLAANDEREN

OCMW-Brugge

IO%vr.V.U.Iedeni

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

Tel 091 62 5142

Dames- heren en kinderkleding

- Tul 01 1-534349

KOSTUUMS
VESTONS
BROEKEN
PARDESSUS
O O K NAAR MAAT

tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL
«DEN DUVEL'BANKELINDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Caotrale
verwarming • Houtkachels • Jnboiiw |
ooenhaarden • Gaaradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Fngo's en
Diepvnezera

KLEDING LENDERS
Sint Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031 53 70 39

Verwarming
stoom - sanitair
Alle herstellingen

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw

ALGEMEEN BOUWBEDRUF
Van d. Branden pvba
Wultenslaan 39, 9160 Hamme
Tel. 052-478809
Gratis voorstudie en pnjsofferte

IDEL

— Schilderijen, spiegels, etsen, enz
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium)

Jan de WIndtstraat 57
9300 Aalst
Tel 053-218390

Gentsestr. 155
9300 AALST
Tel. 053/21.19.21

Fr Craeybeckxlaan 69,
2200 DEURNE
Tel. 031/24.53.30

Mechelse str. 59
1800 VILVOORDE
Tel. 02/251.81.66

.

Nijverheidsexpo te Izegem
In vergeelde schoolboekjes kan men
het nog overal terugvinden, dat Izegem
het centrum v^as van t>orstel- en
schoennijverheid Dat is intussen bijna
volmaakt verleden tijd
De txjrstelnijverheid had al tussen de
twee wereldoorlogen met moeilijkheden te kampen Van 1930 tot 1938
daalde het aantal tewerkgestelden al
van 3500 tot 2000 Een echte afgang
begon na 1950 Momenteel zijn in deze
sektor 26 bedrijven (goed) overeind
gebleven, met een totale tewerkstelling van zo'n 220 man
De schoennijverheid heeft een even
dramatische ontwikkeling gekend Met
5000 werknemers tussen 1950 en
1960, was Izegem eén gonzende bijenkorf Op dit ogenblik verschaft de
schoennijverheid nog werk aan ruim
700 mensen
De Izegemse Nijverheidsexpo (tot 16
november) kan daar een antwoord op

zijn Er heeft zich in de loop van de
voorbije 30 jaar een serieuze wijziging
voorgedaan De grootste werkgever is
momenteel het voedingshiedrijf Vandemoortele (bijna 11(X) tewerkgestelden) De meutielnijverheid heeft klappen gekregen, maar blijft tielangrijk
Een groot aantal grafische bedrijven
hebtjen dank zij sF>ecializatie een vaste
markt gevonden Er is ook nog de machinetxjuwkonstruktie, enz
Dat alles moet tot uiting komen in de
Nijverheidsexpo in de Izegemse Sporthal (H HartstraaO Het gaat geenszins
om een soort handelsfoor, maar om
een histonsch, didaktisch en ook wel
een beetje publicitair uitgetx}uwde tentoonstelling
Er wordt vooral veel getoond aan de
buitenstaander van grondstof tot afgewerkt produkt van kaarten over
exportgebieden tot histonek van de
bednjven Handel en diensten zijn uit-

gesloten, om de aandacht uitsluitend te
vestigen op de -produktieve» sektoren, waarvoor een tiendelige opdeling
gebruikt is (land- en tuinbouw, voedingsindustne, meubelnijverheid, houten bouwsektor, kunststofverwerkende nijverheid, machinebouw en metaalkonstruktie, borstelnijverheid, schoenen- en lederwarenfabrieken, textielen kledingsnijverheid en tenslotte de
grafische nijverheid)
Het totstandkomen van deze expo is
ondenkbaar zonder het werk van Lode
Deldycke, wiens proefschnft als licentiaat in de Ekonomische Wetenschappen, «Izegem, een dalende ekonomische trend», de basis vormt van de
hele opzet Hij is het ook die de katalogus opstelde (153 biz., met vermelding
van namen en adressen van alle Izegemse bedrijven in de genoemde sektoren en tal van andere boeiende gegevens)
De toegang is grabs Elke dag van 10
tot 12 u en van 14 tot 19 u, tot en met
16 novemt)er
/
Erik Vandewalla

m

Wij in de Voll(Sunie
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Westvlaamse provincieraad duidelijk over Komen
Zoals in de andere provincies, vergaderde ook in West-Vlaanderen de
provincieraad in gewone zitting gedurende de maand oktober Dat de
VU-fraktie de raad kon overtuigen
een motie te aanvaarden i v m . het in
zee storten van kernafval — met als
doorvoerhaven Zeebrugge — kon u
reeds lezen in «Wij» van 30 oktober
Maar er was meer'

Komen
Ook Komen werd onder andere door
de V U ter sprake gebracht De V U
diende een harde tekst in De CVPf raktie had ook een voorstel Nu ruggespraak tussen de verschillende frakties werd de volgende tekst eenpang
overgenomen
«De provincieraad van West-Vlaanderen
— Betreurt ten zeerste de regenngsbeslissing betreffende de aanleg van
de snelweg Pecq-Armentieres
— Stelt voorop dat het onbetwistbaar
is dat de opnchting van de school te
Komen het enkel gevolg is van een
normale toepassing van de taalwetgeving en dat het zinloos is deze toepassing te koppelen met een zogenaamde
kompensatie, namelijk de aanleg van
de autosnelweg Pecq-Armentieres,
— Vraagt dat het gemeentebestuur
van de gemeente Komen zou verplicht
worden de taalwetgeving te eerbiedigen en te doen eerbiedigen,

— Verwijst met aandrang naar de argumentatie aangevoerd in de motie
eenpang goedgekeurd door de raad in
zitting van 11 oktober 1979, luidend als
volgt
«De provincieraad van West-Vlaanderen
Neemt met verbijstering kennis van de
goedkeuring door de Vlaamse executieve van het trace van de snelweg
R W 746 Pecq-Arentieres op Westvlaams grondgebied
Wijst erop dat de geplande aanleg van
de R W 746 geen enkel ekonomisch
nut vertoont en in de huidge konjunktuur onverantwoord voorkomt
Stelt vast dat er geen rekening gehouden werd met het advies van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen dd 4 augustus 1977, waarbij erop
gewezen werd dat de aanleg van de
R W 746 ten noorden van Menen
geen steek houdt.
Gelet op de aanzienlijke schade die de
aanleg van de voornoemde snelweg
aan een ekologisch- en agrarisch waardevol gebied zou berokkenen
Besluit
De verantwoordelijke ministers, ondanks alles, te bezweren rekening te
houden met de rechtmatige belangen
van de betrokken inwoners
Zich uit te spreken tegen de aantasing
van het Westvlaams grondgebied

door de onverantwoorde aanleg van
de R A 746,
De verantwoordelijke ministers te verzoeken geen beslissing terzake te nemen zonder ruggespraak met de provincie West-Vlaanderen en de betrokken gemeentebesturen— Is van oordeel dat alle voorgaande
overwegingen op heden nog volkomen hun waarde behouden
— Dnngt dan ook ten zeerste aan opdat de regering haar beslissing inzake
de aanleg van de R W 746 Pecq-Armentieres zou herzien
— Deze motie zal ter kennis worden
gebracht van de heer eerste minister
en van mevrouw de voorzitter van de
Vlaamse executieve»

De toekomst
van de provincies
M Zwaenepoel interpelleerde de bestendige deputatie over de toekomst
van de provincies In zijn opgemerkte
toespraak had hij het over de rol die de
provincies sinds het ontstaan van de
Belgische staat hebben gespeeld, rol
die gekenmerkt w e r d door een tekort
aan medezeggenschap van de provincieraden in verhouding tot de toegekende bevoegdheden aan de bestendige deputaties
Nadat hij had aangestipt dat bij de hervormingsplannen van de Belgische
staat stemmen zijn opgegaan voor de

afschaffing van de provincies sprak hij
zijn bezorgdheid uit over het feit of de
provincies in de toekomst nog over
voldoende middelen zullen beschikken
om zoals thans de stimulerende taken
waar te nemen en nieuwe opdrachten
aan te pakken
Gelet op het belang van de toekomstige hervormingen drong hij er op aan
dat de raadsleden meer zouden betrokken worden bij dergelijke besprekingen en stelde om die reden voor
een studiedag te houden waarbij de
bestendige deputatie samen met de
raad zich zou buigen over de toekomstperspektieven van de provincie
West-Vlaanderen als politiek lichaam

Groen
L De Rammelaere protesteerde tegen
de willekeunge en ondoordachte rooiing van hoogstammige bomen langs
de provincieweg Tielt-Ingelmunster op
het grondgebied van Meulebeke Verder besprak hij een aantal maatregelen
ter verbetenng van de veiligheid langs
dezelfde weg meer bepaald het kruispunt «De Vierhoek» te Tielt
Een klein suksesje werd geboekt Daar
waar de provincie reeds jarenlang
wachtte met de heraanplanting van de
gevelde bomen, werd nu door de bestendige deputatie verzekerd dat de
heraanplaantingen nog dit najaar zouden gebeuren

In dezelfde geest van respekt voor het
leefmilieu interpelleerde Frans Vansteenkiste over het gevoerde beleid
omtrent het rekreatiepark «De Gavers» HIJ pleitte voor een sobere doch
milieuvnendelijke aanpak en voor de
toegankelijkheid tot de verschillende
daar beoefende sporten voor iedereen zonder daarom lid te moeten worden van dure klubs

Begroting
Het zou ons hier te ver leiden alle tussenkomsten ter gelegenheid van de
bespreking van de begroting te vermelden Maar toch enkele klemtonen
— Herhaaldelijk werd door de verschillende VU-sprekers het subsidiebeleid aan de kaak gesteld Er wordt
met miljoenen gegoocheld doch zonder enige kontrole en meestal om bevnende organizaties te onderhouden
De C V P verdeelt' De socialistische en
liberale organizaties knjgen zwijggeld
— De kredieten voor de vienng van
150 jaar België werden pnncipieel afgekeurd
— BIJ de post «ontwikkelingssamenwerking» werd gepleit voor het steunen van bewustmakende aktiviteiten
— Het Vredesmuseum te leper werd
afgewezen om financiële en ekologische redenen Het is ook overbodig
gezien te Diksmuide het mooiste vredesmuseum van Europa staat

Aanbevolen huizen
MEUBELEN

VERVOER-VERHUIZINGEN

MOENS

ETN

Markt 28
TERNAT
Tel 58210 55
Specialist primitief sti|lmeubelen en modern

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI

PVBA DAMA

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE MERE

Tandheelkundig Laboratorium
VAN PER K L E U N

Open haarden

02 7340643

l e l 053-623765

4254642

>

Pannestraat 211
8480 VEURNE
Tel 058 31 1909

kleinmeubelen
geschenkartikelen
Zaakvoerder
Staf Kiesekoms

Openingsuren;

Keizerstraat 2
TERN
TERNAT
Tel O
02-582 22 22

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

Bouwpromotoren en
daktimmerwerken

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

Marcel VAN den BULCKE
Wurmsiraat 7
SLEIDINGE
lei 091/57 3 1 4 6

Firma E B O - L Y B A E R T

STEENKAPPERIJ
Juchtmans-Dox
Vervoortpl 21
3290 DIEST
Telefoon 013-331523

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi,
Video en kleuren-TV.
Polenstraat 165, 9940 Sleldinge
Tel 091-57.3333

WIJ bouwen voor u steulel op de deur

TV

HIFI

VIDEO

ELECTRO

Wouter H.-ieckUnan 6 2100 Deurne
Tel 0 3 1 / 2 1 6 6 9 9

Hoogstraat 20

Julius De Geylerstraat 204 Antwer
pen Tel 031/29 07 87

LEDE

Tel 053 2136 36

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BHOEKEN (Jf i n s c n IIKI( r( ) l'AR
KAS
BLOFSONS
ANOHAKS
Tol 053 6 6 / 3 33
St( ( nwf cj n 1 ir Nniovf
9470 D E N U E B L E E U W

lustrerie

mare
de vrièse

bar. ruzetlelaan 56c brugge
0 5 0 / 3 5 / 4 04
,
baan brugge-kortrijk

/6

P

legels

Lindenstraat 30, Keerbergen
Telefoon 015-513571
Zelfimport = beste pnjs

Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053 6 6 8 9 73

I KEUKENS\
Gentscstroot 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tol 054 4 1 2 5 89

Firma M UYTDEWILGEN

Autocars autobus
ceremoniewagens
begrafenisonderneming

'"•'

Gratis priisofferte

Algemene Bouwondernemingen

5116133
5690318

Aankoop en verkoop van Hollandse
Luêkse en Vlaamse meubelen van de
17de en Ifde eeuw
Kunstvoorwerpen

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

salons
schilderijen
lustrerie

45,
Tel
Prive

Tel bureau 053 2 1 7 2 1 2

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

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN

Georges D E R A S pvba

GALERIJ DE KEIZER

B + M

Rollebeekslraat
1000 Brussel

Ringmappen - dokumenihouder pochetten - snelhechters - offertemappen

Begrafenissen - Krematies

Exclusiviteit:

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman

Glazenwasseni

Gebr A L L O O
R a p h a e l en W i l l y

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 2 6 8 1 4 0 2

LUKOS p.vba.

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

Aaisterse

Laadruimte van 30 tol 50 m3

Vloeren -

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
Na 1 8 u

BERT

Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02 5 8 2 1 3 1 2

W A S S E N VAN ALLE RUITEN

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

THEO BARBIER
installatiematenaal - huishoudtoestellen - draad en kabel-akkumulatie

HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
Tel 031-882531

DURASON KEUKENS
FIRMA S O N C K

GEBR.

Anderenbroek 24
9480 Denderhoutem
Tel 053 2193 25

3erooni E V E N E P O E L
DECORETTE
Alle schilder- behang- en dekoratiewerken
A De Cockstraat 42
DENDERLEEUW

Tel 053-667408
ANTIEKZAAK
M e v r Julien S C H E R R E N S GHEKIERE
Nederweg 113
8700 I Z E G E M
Tel 051-301537
Aankoop en verkoop van Franse
(Normandische
geskulpteerde
eiken bruidskasten) meubelen en
borden + kunstvoo-Twerpen

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

Jan MESTDAGH
Korte Welvaart 25
2850 Keerbergen
Tel 015-233887

VAKANTIE
Samen met Uw gezin gezellig
Kerstmis vieren bij Vlaamse
boeren in Zuid-Frankri)k.Zon en
sneeuw, op 45 min rijden van
een bekend ski-oord Ook zeer
geschikt voor zomervakantie.
Inl tel. 011-43680Z

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems
Tel. 052-42.34.00
Galgenberg 52, Berlare
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Mensen van bij ons

Eugene Van Itterbeek:

«Poëzie tussen beurzenmazen
en engagement))
KESSEL-LO — De zoveelste belangwekkende en indrukwekkende boekenbraderie werd zopas
In Antwerpen opgedoekt Na het
grote Antwerpse boekensalon
zijn er nu in de zoveel kulturele
centra en parochiezalen de minder indrukwekkende lokale boekenbeurzen, die uitblinken door
hun (zeer) beperkt letterkundig
aanbod, maar al evenzeer door
hun «betere kommunikatieve tribune», en door het feit dat bij
deze tientallen kleine beurzen
het boek dichterbij de lezers
wordt gebracht; als het ware ten
huize afgeleverd. De literatuur
wordt hierbij van haar saionvoetstuk gehaald, en «onder de mensen» gebrachtPoëet, essayist, criticus Eugene
Van Itterbeek, bezielende figuur
van onder meer de «Leuvense
Schrijversaktie», van de Europese poëziefestivals, en sinds begin van dit jaar ook animator van
de piepjonge Europese poëziebiblioteek (gevestigd in de schaduw van de universiteitsbiblioteek) treurt om een en ander
(commerciële) gang van zaken in
de boekenwereld, en is tot een
paar ontstellende vaststellingen
gekomen.
Onze letterkundige vaste WIJmedewerker (die een poos uit
onze
'Kritisch-Bekeken'-kolommen verdween, omdat hij als bezieler van de 'Europese
Vereniging lol bevordering van de pozie' al voldoende overwerk meekreeg) trachtte zacht te blijven in
de formulering van scherpe kritiek op de literair-commerciële
gang van zaken; vooral met betrekking tot de poëziedruksels.
En, hij verklapte ook wat meer
over zijn inspanningen om via de
poëzie de (federale) Europese
gedachte wortel te laten schieten.
— Ook dit jaar weer naar de
boekenbeurs geweest?
Eugene Van Itterbeek: 'Vanzelfsprekend. M/ie hadden er met onze
Euorpese poèzievereniging
trouwens zelfs een "Standje".
Maar het heeft me weer getroffen
dat de grote Antwerpse
boekenbeurs een commerciële
bedoening is geworden. Al wat «niet zo
goed in de markt ligt» — poëzie

bij voorbeeld — geraakt er in het
verdomhoekje. Je treft er nog wel
één uitgeverij aan met een vrij indrukwekkende poëziestand en er
zijn (wat de Vlaamse dichtwerken
betreft) nog een drietal andere uitgevers die een zekere inspanning
doen. Maar dat is dan ook ver alles.
Vooral is het jammer dat de verleiding tot prestigieuze uitgaven —
en dus peperdure boeken — om
zich blijft heengrijpen.
Je bent vooraleer Je het goed beseft, al meteen meer dan 300 frank
kwijt voor een dun dichtbundeltje.
De luxueuze produkten zijn duidelijk een gevolg van commercieel
opbod: er is het pochen met de
mooiste boekomslag,
met het
merkwaardig
glanzend papier...
Zolang een degelijke kleine poëziebundel niet kan aangeboden
worden voor pakweg 150 frank,
zolang zal de poëzie in de luxesfeer verstrengeld zitten. Er is zoveel te doen omtrent besparingen,
maar in de uitgeverswereld... ?»

Vaste minnaars
— U is, zeker voor wat betreft
de dichtkunst, duidelijk mistevreden over de goede kansen die op
de nationale boekenbeurs niet
geboden w o r d e n .
E. Van Itterbeek: 'Ik heb niet alleen negatieve kritiek. Zo is er
toch wel een goede kentering; de
VBVB onder leiding van de heer
Wouters, doet een inspanning om
met nieuwe initiatieven schrijvers
en lezers /ehvaf dichter bij mekaar
te brengen.
Zo was de tweede dag van de
beurs dit jaar gewijd aan de letterkunde, de helft van schrijvend
Vlaanderen was op de afspraak
Zo'n ontmoetingen werken inspirerend Maar de beurs zelf blijft
een commercieel festijn. Groepen
schrijvers (zo bij voorbeeld onze
'Leuvense
Schrijversaktie»)
die
met hun publikaties aan bod willen
komen botsen op de financiële
barrière van de stands die 30.000
frank voor 12 m2 kosten...
Wijzelf hebben via de Schrijversaktie en via de Europese Vereniging van Poëzie de uitdaging aanvaard om op alternatieve
wijze
onze kreaties aan de man en de
vrouw te brengen.
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Wat de dichtkunst betreft ben ik
van oordeel dat we enerzijds commercieel moeten denken
(om
meer publikaties mogelijk te maken) maar tegelijkertijd de poëzie
uit de luxe-sfeer moeten halen. Uit
het buitenland (DDR, Turkije, Griekenland, Portugal) leren we dat
mooie boekwerken
in soberder
uitvoering mogelijk zijn.
Onze ervaring met de Leuvense
'Cahiers- en de Europese poëziereeks is dat een boekwerk van zowat 50 gedichten, op basis van
400 exemplaren verspreiding met
winst kan verkocht worden tegen
150 frank het stuk.
Leg daar een poëzieboekje naast
dat via het gewone
commerciële
kanaal aangeboden wordt, waarvoor de auteur bij de uitgever
vooral zelf eerst een ferm deel van
de uitgavekosten diende voor te
schieten, en waarbij na aankoop
van een briefje van 500 frank niet
veel meer overblijft...!
— Ondanks de peperdure centen heeft de poëzie haar vaste
minnaars.
Eug. Van Itterbeek: «Hef sukses
van de 'bloemlezingen" is er on-

miskenbaar (Terzijde: die worden
door de uitgevers wel eens als visitekaartjes misbruikt De auteurs
wordt zelden om een publikatietoestemming gevraagd, en de honoraria zijn evenzeer zoek... De
auteurs zelf leven dan maar van
de eer opgenomen te worden in
een bloemlezing)
Maar goed, er is behoorlijke belangstelling voor poëzie, dat blijkt
ook bij de poëzie-avonden, waar ik
een zeer aandachtig publiek (van
alle leeftijden) zie opdagen.
Maar, hierbij heb ik bittere ervaringen Vorige vrijdagavond nog, op
een VUJO-avond in Brugge, had
ik de ontstellende vaststelling hoe
literair onwetend — over onze
Vlaamse letteren — onze mensen
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worden. Het is voor mij huiveringwekkend te ervaren dat we naar
een literair-kultureel arm Vlaanderen evolueren... Ook in Nederland
heeft men (vooral in de scholen)
die vaststelling moeten maken.
Die afgang van de kennis van de
Nederlandse letterkunde vind ik
des te jammer voor de poëzie omdat deze een bezinnende rol heeft
in onze vergrijzende en onpersoonlijk geworden samenleving. In
Vlaanderen is er trouwens nauwelijks nog informatie over de dichtkunst, omdat er haast geen poëzierecensies meer te vinden zijn."
— U heeft er inmiddels twee
poëziefestivals opzitten en er is
kennelijk de bedoeling om ermee
door te g a a n . Wat beoogt U hiermee?
E. Van Itterbeek: 'Uiteraard willen
we over de staats- en taalgrenzen
heen dichtwerk meer bekendheid
en verspreiding geven (door vertalingen én door persoonlijke kontakten op deze festivals). We weten dat we een moeilijke weg bewandelen, maar we willen hiermee
het onze bijdragen om het Europa
van de staten te doorbreken, en
het Europa van de volkeren, van
de kuituren, een krachtiger stem
te geven.
Volgend jaar in oktober (en bij gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de 'Leuvense
Schrijversaktie") organizeren we in Leuven
een «Interregionale Poëzie-ontmoeting», waarbij we het keurslijf
van de staatsnationaliteit dat hinderend werkt voor kulturele verrijking van ons afschudden.
In de lente van '82 dan belichten
we en op een kongres en tijdens
een poëziefestival de dialekten in
Europa (Oost en West). We vragen aandacht voor de poëzie geschreven in de niet-officiële talen:
Baskisch, Fries... kortom de minderheidstalen...) Onvermijdelijk zal
de volksmuziek bij zo'n festival te
pas komen. Op het kongres zal de
situatie van de dialekten in Europa
te berde komen. Zo de vraag
waarom menig volkskind in de
school bij kontakt met de officiële
taal geremd wordt
We vinden dat het dialekt ten onrechte geëlimineerd wordt en we
willen het opnieuw
burgerrecht
geven.
Met zulke literaire
bemoeiingen
willen we ook de dichters dichter
bij de sociale
(taal)werkelijkheid
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brengen. Het is onze bijdrage voor
de Europese kulturele integratie:
alle talen (ook de niet-officiële, en
dus ook dialekten) verdienen een
gelijkwaardige
behandeling.
In die zin hebben we bij voorbeeld
ook kritiek op het onlangs gesloten Taalunieverdrag, waar klaarblijkelijk de Friezen niet eens bij
geassocieerd mochten worden."
— Sinds kort is Leuven een «Europese poëziebiblioteek» rijker
geworden.
E. Van Itterbeek: 'Dit instrument
— voorlopig aangewezen op giften — is er om onze Europese aspiraties mogelijk te maken. Niet alleen brengen we behoorlijk dichtwerk uit zoveel streken onder één
dak, maar we zorgen ook voor
vertaling van prachtig
dichtwerk.
We hebben goede hoop dat de
stad Leuven ons een bestendig
onderdak zal verschaffen, maar
voor vergoeding van onze werkingskosten kloppen we bij Nederlandse Kuituur op een dove
muur
Het jonge biblioteekdekreet
is
voor ons nieuw initiatief krampachtig strak en zet ons onverbiddelijk in de kou... We kunnen
slechts een vast krediet verhopen
op de begroting van de Europese
Kommissie: net zoals het Europees jeugdorkest van Heath.
Inmiddels zorgen we met dit privéinitiatief dat een openbare biblioteek wordt
opengehouden.
Bij de groeiende Europese integratie hebben wij als Vlamingen
een unieke kans om te vermijden
dat we achteraf tegen de bastions
alleen nog maar zouden gaan jekkeren.
Wat mezelf betreft zie ik in Leuven, op een boogscheut van het
Brussels Schumannplein, de goede kans om een oude rijke traditie
herop te nemen, en een zekere
Europese kulturele ontmoetingsrol
te spelen. Als VU-fraktieleider in
de gemeenteraad stel ik de stad
Leuven voor de uitdaging om deze
kulturele opdracht zonder dralen
met beide handen te grijpen."
(hds)
De 'Europese Poëziebiblioteek- is
gevestigd in de Blijde Inkomststraat 9,
te 3 000 Leuven Tel. bij E. Van Itterbeek 016/25.47 88 Giften van poezieboeken (20e eeuwse dichtkunst) zijn
immer welkom. Ook geldelijke steun
voor biblioteek en festivals De biblioteek IS van maandag tot zaterdag
open van 14 tot 17 uur.

