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Dringend Vlaams krisisberaad!
Een maat
voor niets?
Met nadrukkelijke plechtigheid en in een sfeer van
kunstmatig optimisme werd verleden m a a n d a g de
Nationale Arbeidskonferentie geïnstalleerd. Ze
kreeg van meet af a a n de opwekkende tijding mee,
dat de regering h a a r zomerwerk slecht heeft gedaan
en dat het begrotingstekort volgend jaar minstens
50 miljard groter zal zijn dan oorspronkelijk geraamd. Ten overstaan van dergelijke cijfers en van
de algemene sociaal-ekonomische toestand van het
land zijn alle deelnemers a a n de NAK er op bedacht,
het odium van een eventuele mislukking liefst op de
tegenpartij af te wentelen. Iedereen belijdt met de lippen, dat de konferentie moet slagen. Maar vrijwel
niemand gelooft er aan.
Reeds het opzet van deze konferentie is verdacht. In
feite wordt de NAK bijeengeroepen omdat de regering h a a r verantwoordelijkheid niet durft opnemen.
Zij mist de samenhang en de politieke moed om op te
tornen tegen de syndikale en patronale drukkingsgroepen. Zij wentelt h a a r verantwoordelijkheid af
n a a r een pseudo-parlement op korporatistische basis, in de hoop dat de syndikaten de loonmatiging en
de patroons de verhoging van de sociale bijdragen
zullen goedkeuren. Het zou echter een mirakel zijn,
mocht de NAK erin slagen om water en vuur te verzoenen. En het zou een nog veel groter mirakel zijn,
moest de regering n a een eventuele mislukking van
de NAK de kracht hebben om zélf beslissingen te nemen. In het beste geval k a n men dan ook van de NAK
én van de regering een voortzetting verwachten van
de kortzichtige dag-aan-dagpolitiek die ons land nu
al jaren n a a r de afgrond voert.
Het hele opzet kadert volkomen in het soort beleid
w a a r a a n Martens het cijfer IV achter zijn n a a m
dankt: niet regeren, de beslissingen voor zich uitschuiven, niet zélf de opties nemen en in ieder geval
trachten te overleven te allen prijze.
Het sociaal overleg zou alleen zin hebben binnen een
globaal plan, een totaalvisie van de regering op de
versobering, de besparingen, de inkomensmatiging,
de relance van onze ekonomie, de tewerkstelling.
Deze visie ontbreekt echter. Ze kan er ook niet zijn,
omdat de regering terzake evenzeer verdeelt is als de
NAK. Zo is de cirkel gesloten: de blinde vraagt de
blinde, hem te leiden.
De prijs die wij voor dit alles zullen betalen? De verdere aftakeling van de parlementaire demokratie.
Terwijl de regering zich verstopt achter een pseudoparlement, blijft de volksvertegenwoordiging volkomen buiten spel gezet. De speciale parlementaire
kommissies voor steun aan het bedrijfsleven of voor
de sanering van de sociale zekerheid zitten er niet
eens voor spek en bonen bij.
Een van de redenen waarom het topberaad onttrokken wordt a a n de openbaarheid van het parlementair beraad is, dat men in ieder geval het kanaal wil
openhouden van de subsidiestroom van 200 miljard
n a a r de zieke en ten dode opgeschreven bedrijven,
vooral in Wallonië.
t.v.o.
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Foto van de week
De kinderkaping van Vieisalm: het trieste verhaal van drie halfwassen jongelui die voor hun eigen mislukking een vaag maatschappelijk ekskuus zochten, het verhaal van jongens die hun
helden en voorbeelden zochten In de elektronische schijnwereld en de jeugdklubkultuur, het verhaal van knapen die minstens één dag Elvis wilden zijn of Starsky, een verhaal dat logischerwijze voorlopig moest stranden op de drempel van een
omroepstudio-

Aanhoudende
Cockerillingen...
BIz. 5

Mathot en de randgemeenten
Verleden week heeft VUvolksvertegenwoordiger Valkeniers aan de minister van
Binnenlandse
Zaken
gevraagd, welk gevolg hij zal geven aan het advies van de
Raad van State volgens hetwelk het gemeentebeleid in
de zes randgemeenten enkel
en alleen in het Nederlands
kan geschieden.
Met de gebruikelijke omzwachtelingen en stijlfiguren antwoordde
Minister Mathot dat het advies
een belangnjk element is maar niet
het enige, dat de zes randgemeenten inderdaad in Vlaanderen liggen maar dat hij, wat de grond van
de zaak betreft, het advies naast

zich legt De toepassing ervan, zo
zegde de minister, zou immers
meebrengen dat sommige francofonen niet meer het volle genot
zouden hebben van al hun demokratische rechten. Daarenboven
wil de minister, zo zegde hij, het
status-quo inzake Brussel eerbiedigen in afwachting van het definitief gesprek over de hoofdstad en
haar statuut
Ontdaan van de stijlbloempjes is
het ministerieel antwoord een regelrechte mep onder de Vlaamse
gordel. Hij zegt openlijk dat ook de
zes randgemeenten betrokken
zijn bij het Brussels status-quo. In
volle openbaarheid en zonder protest van de Vlaamse ministers of
van de Vlaamse parlementsleden

der meerderheid mag minister Mathot stellen, dat de zes randgemeenten ruilobjekten blijven bij
het gesprek over Brussel.
Daarenboven zou een status-quo
niets anders kunnen betekenen
dan dat de bestaande wetten gehandhaafd en toegepast blijven.
Het advies van de Raad van State
bevestigt het status-quo. Door dit
advies terzijde te leggen, verbreekt de minister het status-quo.
Dit alles is kunnen gebeuren met
de stilzwijgende imstemming van
de Vlaamse ministers en parlementsleden der meerderheid.
Waar is de tijd dat Tindemans een
regering deed vallen, omdat hij
een advies van de Raad van State
niet behandeld wenste te zien «als
een vodje papier»?

m

Brieven

Bij deze wil ik alle vrienden die blijk
hebben gegeven van sympatie en zich
hebben ingezet voor mijn initiatief een
jaar geleden van harte danken.
Mijn dank geldt natuurlijk in de eerste
plaats Vic Anciaux en de vier VU-parlementairen die me door hun handtekening in staat hebben gesteld mijn
kandidatuur rechtmatig voor te dragen.
E. Delvo, Dilbeek

ONBEGRIJPELIJK

BOECHOUT
Ik las met belangstelling het artikel
over de VU-Boechout (-Wij» van
6 nov. 10. Omdat daarin gehandeld
wordt over mijn ontslag als VU-schepen, ben ik zo vrij u te verzoeken me
de kans te geven de bekende puntjes
op de i te zetten.
Er vi/ordt in het bewuste artikel gesteld
dat ik ontslag heb genomen onder
meer omdat ik niet akkoord ging met
de deelname van de VU aan de regering. Ik was van in het begin tegenstander van deze deelname maar ik heb
nooit gedreigd om die reden ontslag te
nemen. Dan had ik het wel vroeger gedaan dan in juli 1979. Wel ben ik er
steeds rond voor uitgekomen dat ik
deze VU-houding afkeurde en ik heb
dit ook in een verkiezingsartikel in
•Koerier» geschreven toen ik me kandidaat stelde voor de senaatsverkiezing en ongeveer 760 stemmen behaalde.
De ware reden van mijn ontslag ligt elders en dat weet de leiding van VUBoechout Toen men me aanzocht om
op de VU-lijst voor de gemeenteverkiezingen van 76 te staan heb ik pas
na dagenlang tegenstribbelen toegestemd, omdat ik wist dat ik voor de politiek niet in de wieg gelegd was en ik
heb dat ook duidelijk gesteld. Ik aanvaardde de 21ste plaats en werd tot
mijn eigen verbazing verkozen en aangezocht schepen te worden. Ik moet
nu achteraf niet gaan beweren dat dit
me niet verheugde. Integendeel, ik was
erg opgezet met dit ongezocht vertrouwen van de kiezer. Ik hoopte er het
beste van te maken en dat heb ik ook
gedaan. Alle frakties in de gemeenteraad hebben me trouwens van harte
bedankt toen mijn ontslag voorkwam

in de gemeenteraad van het najaar 79.
Dat heeft me veel deugd gedaan. Ik
was tweeënhalf jaar schepen en had
geen enkele «vijand». Nooit heeft iemand me nagetrapt Ik was trouwens
eerst en vooral schepen en dan pas
VU-mandataris.
Waarom ik dan wegging?
Op de allereerste plaats omdat ik niet
kan ademen in een klimaat van voortdurende spanningen. Gemeentebelangen, de koalitiepartner, raakte hopeloos verdeeld en beide partijen wilden
steeds van mij hun gelijk horen. Ik had
gehoopt wel goed te kunnen doen
voor onze Boechoutse medeburgers
en door deze voortdurende ruzie bleef
elk opbouwend werk uit Ik was en ben
ervan overtuigd dat mijn opvolger, Paul
Verstrepen, veel beter dan ik kan optomen tegen de uitzichtloze onenigheid in het schepenkollege.
Maar toen kollega schepen Vansintjan
(Gemeentebelangen, Vlaams-nationalist in hart en nieren en dit van het eerste uur) op een unfaire wijze werd uitgerangeerd door de socialistische partij onnodig binnen te halen door hun
stemmen af te kopen in ruil voor een
paar mandaten in OCMW en interkommunales, kon ik niet meer volgen. Als ik
toen de VU was gevolgd dan zou ik
medeplichtig geweest zijn aan deze
onheuse behandeling van iemand die
mogelijk ook zijn fouten heeft maar die
de ontegenzeglijke verdienste heeft
een doorwinterde politicus te zijn en
kordaat opkwam en opkomt voor zijn
princiepen.
De oorspronkelijke opvatting van de
VU dat de Gemeentebelangen hun
problemen zelf moeten oplossen, werd
verlaten om de impasse te doorbreken. De verkiezing van '82 zal uitwijzen
of deze koerswijziging verstandig was.
Wat mij betreft ik voel me niet wrokkig. Leve de VU.
Frans Schijvens, Boechout
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De hedendaagse Vlaamse jeugd voelt
zich meer aangetrokken en betrokken
bij de Vlaamse beweging dan de jeugd
der 70'er jaren, zij die de Vlaamse en
sociale studentenrevolte van Leuven
'68 niet meer hebben meegemaakt Radikaal Vlaamse aktiegroepen (o.a.
TAK,...) kennen dan ook een geweldige
jeugdige aangroei, de strijd in de Voer
wordt door vele jongeren met aandacht gevolgd, Vlaamse zelfklevers en
badges worden weer veelvuldig opgeplakt en gedragen.
Toch ontbreekt er iets. Een groot aantal van deze Vlaamsgezinde en zelfs
extreem Vlaamse jongeren ontbreekt
het aan veel elementair politiek-historisch achtergrondnieuws en inzicht in
het Belgisch politiek systeem. Deze
jongeren laten zich dikwijls alleen leiden door emoties en/of verontwaardiging.
De traditioneel georganizeerde Vlaamse beweging schiet hier duidelijk te
kort wat betreft deze jongerenopvang
en vnl. wat betreft de politieke vorming
en scholing van deze jonge mensen.
Op langere of zelfs op middel-lange
termijn kan dit aanleiding geven tot
ontgoocheling en/of ontsporing van
zeer veel jeugdig idealisme.

Om dit te voorkomen is het nodig dat
de georganizeerde Vlaamse beweging, en in de eerste plaats de Volksunie als enige partij-politieke belichaming van de Vlaamse beweging eens
ernstig werk gaat maken met de vorming en scholing van de Vlaamse
jeugd.
Het partijbestuur moet al de plaatselijke VU-(JO) afdelingen de opdracht
geven dit probleem in de afdeling grondig onder handen te nemen door o.a.
jaarlijks een aantal algemeen vormende aktiviteiten in te richtten (optredens
van geëngageerde Vlaamse zangers,
politieke debatten, film, vormingskurussen, ludiek politiek toneeL.J. Dit is
levensnoodzakelijk voor de toekomst
van de Vlaamse beweging en het
Vlaamse volk, want de geschreven en
gesproken pers zal de Vlaamse jeugd
zeker niet vormen, eerder misvormen.
LVDW, Hove
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DELVO
De Europese Kommissie voor de
Rechten van de Mens heeft mijn bezwaarschrift tegen de Belgische staat
«niet ontvankelijk» verklaard. De kommissie liet mij de motivering van haar
(in 't Frans) gestelde beslissing geworden. Op mijn verzoek om een officiële
Nederlandse vertaling werd niet ingegaan.
De kommissie heeft zich ondubbelzinnig op een unitair Belgisch standpunt
geplaatst en de Vlaamse nationaliteit
als irrelevant beschouwd. Ze erkent alleen maar lid-staten, geen volkeren. Ze
motiveert haar beslissing met de verwijzing naar de Europese kiesregeling
die het aan iedere staat heeft overgelaten een eigen procedure vast te leggen en personen resp. groepen van de
verkiezingen uit te sluiten wegens incivisme in het verleden en om te vermijden dat ze in de toekomst misbruik
zouden maken van hun politieke rechten.
Waar ik me beroep op art 15 van de
Universele Rechten van de Mens: «leder mens heeft recht op een nationaliteit», verklaart de kommissie zich onbevoegd, daar die bepaling niet voorkomt in een overeenkomst die België
met een Europese organizatie, maar
met de Verenigde Naties heeft afgesloten.
De getroffen beslissing maakt het me
onmogelijk mijn zaak voor te dragen
voor het Hof te Straatsburg, waar ik
voornemens was mijn individuele
klacht binnen het raam van het probleem «staatsburgerschap - nationaliteit» te situeren.

In ons weekblad «Wij» van 31 oktober
II. heb ik gelezen dat er van het bestuur
mensen tegen de VMO zijn. Weten zij
dan niet dat het dank zij de VMO is dat
de VU in haar beginperiode zo veel gesteund is, bij plak- en schildertochten?
Moesten alle Vlamingen het karakter
hebben van VMO en TAK dan stonden wij al veel verder. Zij ontvangen
de slagen en 't gevang, onze voormannen de eer. Zie maar Happart en zijn
bende, door hun volk worden zij gevierd, als zij branden en schieten en na
een paar dagen vrij komen dan terug
door hen gevierd en door de koning en
eerste-minister aangesproken, uit dank
voor hun geweld tegenover onze rriensen.
H.V., Brugge

MEER BELLEN,
MEER TELLEN™
Ik dacht dat wij mensen zijn die (vanwege onze sociale ingesteldheid) niemand wensen aan te zetten tot overkonsumptie.
Waarom worden wij dan in «WIJ» aangezet tot méér en méér telefoneren?
Over twee bladzijden gespreid, reklame van de RTT (zie «Wij» nr. 46)... Is dat
nu echt nodig?
H.H., Kraainem

houden is allesbehalve. Zich uitrusten
met legerschoenen en (val-)helmen,
met het oog op het «bewaren van de
orde» ofte de rijkswacht vervangen,
ruikt fel naar de zogenaamde militievorming (benaming door hen zo graag
gebruikt als het over VMO gaaO. Dit alles met medewerking van de verantwoordelijken van het Fort
Als deze jongens van het anti-fascistisch front dan toch zo nodig hun energie op straat kwijt moeten, dat zij zich
dan naar Komen spoeden, om de
Vlaamse kinderen tegen de dolle
Waalse fascisten te beschermen, maar
dat zij onze Vlaams-nationale jongeren, die helemaal geen fascistische bedoelingen hebben met rust laten.
J.B., Asse.

ZIELIG
Zo is het kroost van de FDF-leiding in
de kaas van het CFG gekropen. En wat
dan nog? Samen met alle VU-mandatarissen vraag ik mij af wat daar verkeerd aan zou zijn. Overal in het
Vlaamse land droppen wij, wanneer de
kans zich voordoet gezellig mee.
Wil «WIJ» eens duidelijk maken wat
aan politieke benoemingen en nepotisme verkeerd is? En of eventueel sancties zijn voorzien en uitgevoerd worden?
In afwachting zou «WIJ» best stoppen
met van die schijnheilige bladvullerij.
Ideaaltjesvorming die onvermijdelijk
tot ontgoocheling moet leiden.
Ook: hoe partijen en partijpolitiekers
door mekaar zwart te maken de man in
de straat van de stemburelen weghoudt En dan maar klagen dat door
gebrek aan geloofwaardigheid de Vlaming (en de jeugd) te weinig politiek
geëngageerd is. Zielig.
E.V., Denderleeuw

ALLESBEHALVE
Dat het fascisme negatief is daar ben
ik volledig mee akkoord, wat me echter
verveelt is de manier van handelen van
het zogenaamde anti-fascistische
front Wat er te Breendonk op 11 november is gebeurd («Het Nieuwsblad»,
13 nov. biz. 8) kan ik toch niet goed begrijpen. De manier waarop deze antifascisten de TAK-jongens en meisjes
wilden verhinderen hun fakkeltocht te

n

W i j ontvangen graag brieven van'
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.
W i j behouden ons dan ook het recht
voor brieven m 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

knack
• ^ deze week in
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MAGAZINE

Zaïre na Mobutu
De oppositie tegen Mobutu stelt de vraag
omtrent zijn opvolging scherper

150 laar vrouwen in België
BBL organizeert een tentoonstelling: '
van Femme Bourgeoise tot feministe

Gaston ceens
Knack sprak met de adjunkt-minister
voor het onderwijs

Dossier viaanderen: Brussei
Knack inviteert kopstukken van het Vlaamse
Brussel om over de relatie tussen Brussel en
het hinterland te praten

Ooggetuige
Een dribbelende aflevering waarbij ernst
alleen strafpunten oplevert

knack

MAGAZINE

nu te koop 40 fr.
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Verhuist en de P W
Op het kongres van het liberale
Willemsfonds
trok
professor
Verhulst, voorzitter van het
Fonds, ongemeen scherp van
leer tegen de CVP en de P W .

Dank zij de P W , zegde professor Verhulst, werd een ministaatshervorming door het parlement gesleurd, die de politieke
wereld tot immobilisme veroordeelt omwille van het onopgeloste probleem Brussel.
Aan het adres van de liberale
partij luchtte de Willemsfondsvoorzitter zijn gemoed als volgt:
«Van je vrienden moet je het hebben».

bereiden met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen
van
1982. Edegem zou te klein zijn om
de verhoopte voorkeurstemmen
van Tindemans te valorizeren. En
de CVP verwacht best wat elektorale hulp te kunnen gebruiken om
de Antwerpse burgemeesterssjerp te veroveren.

De Muyter en
de centen
üSSSs&X™ Hij verweet zijn liberale partijgenoten vooral, dat zij medeplichtig
zijn aan een staatshervorming
die financieel nadelig is voor
Vlaanderen en die Brussel in de
kou laat staan. Professor Verhulst: «Als het Brussels kruitvat
ontploft, springt ook België».

De verhuis
van Tindemans
Er lopen de jongste weken steeds
meer spekulaties over een nakende verhuis van Leo Tindemans
van Edegem naar Antwerpen-stad
of naar een van de gemeenten van
de toekomstige fusie Antwerpen.
Tindemans zelf en de Antwerpse
C V P zouden deze verhuis voor-

Onder voorzitterschap van de onvermijdelijke Albert
Demuyter
heeft de Brusselse burgemeesterskonferentie vorige week het
beginsel van een anti-Vlaams referendum bij de hoofdstedelijke bevolking goedgekeurd.
O p de vraag naar de wijze waarop
een dergelijk referendum zou betaald worden zegde Demuyter,
dat zulks geen probleem was. Ofwel moeten de centen komen uit
de speciale kas van de hoofdstedelijke burgemeesterskonferentie,
ofwel — als zulks niet voldoende
zou zijn — zou men de gemeenten kunnen verzoeken deze kas
extra te spijzen, ofwel kunnen de
gemeenten het referendum zelf inschrijven op hun eigen begroting.
De Vlaamse Brusselse belastingbetaler wordt dus door Demuyter
vriendelijk maar dringend verzocht mee af te stuiveren voor de
nagels in zijn doodskist.

MENSEN IN

HET NIEUWS
De herdenking zal gehouden
worden In de Brusselse KVS op
29 november om 15 u.; naast een
vijftal sprekers is er voordracht
en koorzang voorzien.

Deze week dit...
Vóór enkele weken schreef ik in
deze rubriek hoe onze partij één
aaneengesloten familie vormt
met diepe wortels In het echte
leven van ons volk. Hoe Ik op
vieringen of vergaderingen van
de Volksunie de levende
krachten van ons volk ontmoet,
samen verenigd in de Vlaamsnatlonale beweging: arbeiders,
bedlenden, kunstenaars,
vrijzinnigen, gelovigen, allemaal
vrije mensen die stuk voor stuk
willen inspanningen leveren om
zichzelf en hun gezin vooruit te
brengen.
Naar aanleiding van de
studiedag van de zelfstandige
arbeid die de Volksunie vorige
zondag organizeerde, wil ik
nogmaals die geest van
samenhorigheid onderstrepen.
Wij moeten Volks-unie blijven.
Wanneer wij met de partij onze
noodzakelijke bekommernis
willen aantonen voor de vele en
zware problemen van de
zelfstandigen, mag daaruit niet
besloten worden dat wij de zorg
voor de andere groepen
verwaarlozen.
Wij mogen niet meedoen aan de
klassenstrijd van de traditionele
partijen. Wij mogen ons volk niet
opdelen in groepen of standen,
wier belangen tegengesteld
zouden zijn. Wij moeten er ons
voor hoeden de naijver te
kultlveren.

In een tijd van noodzakelijke
versobering is het gevaar groot
dat de traditionele politiek een
mentaliteit van konflikt In de
hand werkt. Vele tegenstrevers
zouden dit graag zien gebeuren.
Het speelt in hun kaarten en
bovendien kan het alleen maar
de kracht van de Vlaamse
gemeenschap verzwakken.
Als Vlaams-nationalisten, die de
waarde van het volk als
essentieel beschouwen voor de
ontwikkeling van elke mens,
moeten we ervan overtuigd zijn
dat we elkaar hartstikke nodig
hebben, tot welke «stand» we
ook behoren.
De soclaal-ekonomische
problemen stellen zich voor
Iedereen, zowel voor de
zelfstandige als voor de
werknemer. De katastrofale
toestand van de staatsfinanciën
heeft zijn nadelige gevolgen
voor alle groepen. Er Is geen
wezenlijk verschil tussen de
hardwerkende in loonverband en
de hardwerkende zelfstandige.
Ieders lust tot werken en Ieders
bereidheid om risico's te nemen
moeten beloond en niet gestraft
worden. De uitdagingen van de
tachtiger jaren gelden voor
iedereen. Niemand mag het zich
veroorloven zichzelf terug te
trekken In een individueel
egoïsme of In een parasietenrol.
Samen kunnen w e de

uitdagingen een antwoord geven
of samen gaan w e ten onder.
Daarom deed Ik vorige zondag
een beroep op de
gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid! Wij willen
een Vlaamse natie opbouwen
volgens het
samenhorigheidsmodel, waar
ieder zijn verantwoordelijkheid
ten volle opneemt voor zichzelf
maar ook voor de andere en
voor heel het volk.
Vandaar ook ons streven naar
Vlaams zelfbestuur. Zeker In
magere jaren, wanneer alle
Vlamingen Inspanningen moeten
leveren voor het algemeen
belang. Is het de plicht van elke
politieke leider ervoor te zorgen
dat de ingeleverde gelden, de
vrucht van de arbeid van heel
de Vlaamse gemeenschap, ten
goede komen aan het eigen
volk. Z o voel Ik het aan. Spijtig
genoeg moet Ik vaststellen dat
de leiders van de traditionele
partijen en de sociale
organizaties deze verplichting
niet aanvoelen. Maar zij zijn ook
geen Vlaams-nationalisten.

VIc A N C I A U X

Vader en zoon
D'Haese

Viering
Rik Borginon
Zijn vrienden hebben he^l wat
druk op hem moeten uitoefenen,
om van Rik Borginon te bekomen
dat hij zich zou laten vieren naar
aanleiding van zijn negentigste
verjaardag. Rik Borginon gaf zijn
uiteindelijke instemming slechts
onder het beding, dat de viering
geen hulde zou zijn aan hemzelf
maar aan allen die aktief geweest
zijn in de Vlaamse strijd van 1900
tot 1980.

Tijdens de vienng van het halfeeuwfeest van de vernederlandsing van de Gentse universiteit
verleden zondag werd een eredoctoraat verleend aan een zevental verdienstelijke Vlamingen.
Onder de eredoctors bevindt zich
beeldhouwer Roel D'Haese die de
eer kreeg, zo zegde professor De
Maeyer, -omdat hij meer dan enige andere levende kunstenaar er
In geslaagd Is een blezonder autentlek en pregnant beeld van de
aktuele mens en zijn existentiële
situatie te creëren».
De Vlaams-natlonale voorman en
gewezen aktivist Bert D'Haese zal
zich, bij het doctoreren van zijn
zoon Roel aan de Gentse universiteit, wel enkele mijmeringen over
de vergankelijkheid en onbestendigheid der dingen gemaakt hebben. Bert D'Haese behoorde tijdens de eerste wereldoorlog tot
de studenten van de door de aktivisten vervlaamste Gentse hogeschool, de door de patriotten gesmade «Von Bissing-universltelt».
Voor deze en andere aktlvistlsche
«vergrijpen» werd hij trouwens na
de eerste wereldoorlog veroordeeld en opgesloten.
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Kommentaar

Kraaiend
Kraainem

De gelauwerden en de nieuwe eredoctors aan de vijftigjarige Vlaamse RUG: de Antwerpse juristen prof. Nico
Gunzburg en mr. René Victor; de letterkundige baron Maurice Gilliams; de musicus Louis De Meester; de
beeldhouwer Roel D'Haese, zoon van een student aan de eerste Vlaamse hogeschool; minister van State Gust
De Schrijver; VIV-stichter ir. K. Sano; gewezen VUB-rektor Alois Gerio; KUL-rektor Piet De Somer.

Een klein land...
In een paar afleveringen toonde
de BRT ons de jongste weken
een reeks over de jongste wereldoorlog en de bezetting op de
beeldbuis. De uitzendingen waren niet onverdienstelijk; ze hadden tenminste reeds de verdienste van een poging tot objektivitelL De reeks liep mank aan een
zekere oppervlakkigheid, die
wellicht het rechtstreeks gevolg
is van de elektronische geschiedschrijving. Het medium tv
legt zozeer de nadruk op het
beeld en is dus zozeer aangewezen op het beschikbare beeld,
dat alleen daardoor reeds een
vertekening kan ontstaan.
Deze reeks vroeg dan ook naar
een afronding, naar een historische situering. De BRT heeft gepoogd, die te geven door de laatste aflevering van de reeks af te
sluiten met een debat onder geschiedkundigen.

...in een grote
oorlog
Onder leiding van professor
Verhulst namen aan dit debat deel
de historici prof. Charles van de
Militaire School en professor Wils
van de KUL naast de maker van
de reeks Herwig Jacquemijns.
Het is een in alle opzichten gemiste kans geweest Het hele gesprek
was een monument van onbenulligheid. Het leek een loodzware
imitatie van de reeds zo loodzware «Konfrontatie». W e vragen ons

Twee maten
Voor een vijftiental Vlamingen
hebben de Voerwandelingen een
gerechtelijke nasleep gekregen.
Zij worden beschuldigd van overtreding van het samenscholingsverbod.
Sommigen van hen moeten zich
verantwoorden voor het onnozele
feit dat ze om vijf voor elf 's
avonds nog in een café zaten. Terecht merkte hun verdediger, gewezen VUJO-voorzitter J. Sauwens op: 'Als er
daarentegen
door een persoon (daarmee doelt
hij uiteraard op Snoeck, die vanuit
zijn slaapkamer op een menigte
Vlamingen schoot)
geschoten
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af, hoeveel kijkers het uitgezongen hebben tot het einde. Met allerlei geleerde
stadhuiszinnen
bleef men rond de hete brij draaien. Lode Wils zat er zo gekonstipeerd bij te kijken, dat men er zelf
onwel van werd. Professor Charles «justifieerde» en «maakte sondages» in kazernevlaams, dat het
een lust was.
Verhulst had dan ook een ogenblik van loslippige oprechtheid
toen hij veronderstelde «dat dit gesprek u wellicht onbevredigd zal
laten».
En nu maar uitkijken naar de volgende reeks, over de kollaboratie.

Defraigne vroeg J. Gabriels om
de kommissie opnieuw te aktiveren. Zonder resultaat Onlangs
herhaalde hij zijn vraag aan de
nieuwe kamervoorzitter Michel.
Deze beloofde het nodige te zullen doen. Afwachten maar_
Ondertussen wordt gul met miljoenen en miljarden omgesprongen zonder enige vorm van par-lementaire kontrole.

wordt, dan laten ze hem twee dagen nadien vrij.."
Over twee maten gesproken.

Zij weten het
Ook uit Waalse publikaties kan
men opmaken hoe Wallonië eigenlijk teert op de rug van Vlaanderen. Zo werd zopas in een studie van de Waalse PS-federaties
toegegeven dat het Waalse aandeel in de Belgische uitvoer in

Vlaams
artsenfront
Alhoewel de zaak nog niet helemaal rond is, baart de oprichting
van een eenheidssyndikaat van
Vlaamse geneesheren nog weinig
twijfels.
Tijdens de jongste artsenstaking
was reeds gebleken dat de reakties in Vlaanderen grondig verschilden van wat elders in het land
gebeurde. De stakingsordewoorden van de franstalige dokters
Wynen en Farber werden in
Vlaanderen nauwelijks opgevolgd.
Het Vlaamse artsenfront schijnt
op een andere grondslag te willen
starten dan het louter korporatistisch Wynen-syndikaat Er wordt
getracht alle strekkingen in de
Vlaamse artsenwereld te verenigen binnen een demokratische
struktuur, met inspraak.
Hoe dan ook: dat de Vlaamse geneesheren hun eigen weg wensen
te gaan, is een uitgesproken pluspunt

Een halve

Over kontrole
gesproken
ggyy^
Omdat in het verleden herhaaldelijk vragen rezen over de opportuniteit van staatsteun aan
bedrijven, werd tussen de verschillende parlementaire frakties
overeengekomen een gemengde
kommissie
«voor
onderzoek
naar de steun aan bedrijven» op
te richten.
Sinds 1978 is deze kommissie
niet meer samengekomen. Officieel zetelen er trouwens nog leden in die ondertussen uit het
parlementair halfrond verdwenen zijn. Stelt men evenwel een
parlementaire vraag over de
steun aan bedrijven, dan luidt het
antwoord: 'Dat behoort tot de
bevoegdheid
van de gemengde
kommissie-*
Aan gewezen kamervoorzitter

Tijdens een inspektieronde stelde
een onderwijsinspekteur vast dat
de onderwijzer van het zesde leerjaar van de Franstalige gemeenteschool te Kraainem geen jota Nederlands kent. Eind september bekrachtigde de gemeenteraad van
Kraainem nochtans de benoeming
van de betrokken leraar.
Deze benoeming is strijdig met de
geest van de wet van 1963. Dat
blijkt duidelijk uit het jongste advies van de Raad van State: het
gemeentelijk pjersonèel, dus ook
de leerkrachten, moeten het Nederlands machtig zijn.
Dat de Franstalige meerderheid
van Kraainem zich daaraan niet
stoort, is geenszins verwonderlijk.
Maar dat de voogdijoverheid, de
minister van Binnenlandse Zaken,
de wet gewoon naast zich neer
legt tart elke verbeelding. Een parlementaire vraag hierover van kamerlid W. Kuijpers zal de minister
waarschijnlijk afdoen met de vaststelling dat het status-quo voor
Brussel uiteraard ook voor de
randgemeenten geldt En de
Vlaamse ministers, zij zullen instemmend knikken!

acht jaar tijds daalde van 18,8 tot
13,9 Lh. Ook het Brusselse aandeel liep terug van 27,9 tot 26 t h .
Vlaanderen voerde in dezelfde
tijdsspanne zijn aandeel op van
53,3 tot 59 t h .
Vlaanderen speelde deze krachttoer klaar, terwijl het nochtans
verstoken bleef van de miljarden
die in een permanente subsidiestroom naar Wallonië vloeien.
Nog maar eens: hoeveel sterker
zou Vlaanderen er voor staan,
ook en vooral in deze krisistijd,
indien het over zijn eigen geldmiddelen zou kunnen beschikken!

pjJQ

Blaise Pascal, de Franse wijsgeer die
destijds
door Theo Lefèvre nogal eens werd
geciteerd,
heeft ooit gezegd que l'homme est un être qui se
souvient De mens is een wezen, dat het vermogen
heeft om zich te herinneren.
Indien deze stelling van Pascal juist is, dan moeten
er verdomd weinig mensen betrokken
geweest
zijn bij de officiële viering van een halve eeuw
Vlaamse rijksuniversiteit
te Gent
In deze tijd dat het onderwijs steeds
permanenter
een aanslag pleegt op de geschiedenis en dus op
het kollektieve geheugen van de mensen, zal het
vele jongeren verbaasd hebben te vernemen dat
Nederlandstalig hoger onderwijs hier te lande niet
ouder is dgn onze nog betrekkelijk jonge Boudewijn I. Gent werd vervlaamst in 1930, het honderdste jaar van België én het geboortejaar des konings. Een halve generatie voordien had kardinaal
Mercier, primaat van België, het nog aangedurfd
om in een herderlijke brief aan zijn gelovigen te
verkondigen dat het Nederlands ongeschikt was
voor het hoger
onderwijs.
Tegen loerder, tegen het Latijnse België, tegen de
Gentse franskiljons werd meer dan een kwarteeuw
storm gelopen door heel de Vlaamse Beweging.
Voor de yervlaamsing van Gent werd gevochten
en gepleiten gemarsjeerd niet alleen door intellektuelen, madr ook door de kleine luiden. De keuterboerkens en </e bedienden en de arbeiders en de
schoolmeesters
van te lande. Die nooit konden
verhopen om zelfde vruchten van de strijd te plukken. Maar die vochten voor hun nageslacht, hun
kinderen en kindskinderen:
de toekomst
van
Vlaanderen.
Er is daaraan op de viering te Gent verleden zondag voorzichtig
en in mineurtoon herinnerd. Er
werd nog maar eens herhaald, welke
voortreffelijke rol de 'drie kraaiende hanen' hebben gespeeld.
De katoliek Van Cauwelaert, de socialist
Huys-

mans, de liberaal Franck: drie voorvechters
inderdaad van de vervlaamsing van Gent vóór de eerste
wereldoorlog. Hun verdiensten in deze hoeven niet
verminderd. Alhoewel — l'homme étant un étre qui
se souvient — van Franck moet bewaard blijven,
dat hij in de beslissende jaren van de strijd voor
Gent zo stom bleef als een vis behalve dat hij pleitte voor de tweetaligheid van het gerecht in Vlaanderen.
Borms? Geen enkele van de officiële
vierders
heeft blijkbaar ooit gehoord van Borms. Het is
nochtans de grote Belgische schrik na de Bormsverkiezing van '28 geweest, die de volledige vervlaamsing in '30 heeft mogelijk
gemaakt
Borms had toen al een half leven van dagelijkse
strijd voor Gent-Nederlands achter de rug. In zijn
boek 'Voordrachtgevers
zijn avonturiers* dat enkele jaren geleden bij De Standaard
verscheen,
herinnerde zich Ernest Claes: 'Die
Belgische
Franse universiteit vervlaamsen, ze maken tot een
hogeschool van ons, het leek zo torenhoog boven
alle mogelijkheden te staan. En wij wisten ook dat
er onder onze vertegenwoordigers
in het parlement geen vijf waren die de moed zouden hebben,
zich voor zulk waanbeeld in te zetten.' En verder:
'Voor de machtige manifestaties te Gent, te Antwerpen en elders traden alleen als sprekers op de
drie kraaiende hanen. Gust Borms en ik, wij waren
maar
krielhaantjes!'
En ten slotte: 'Geen enkele Vlaming heeft zich in
die jaren meer ingespannen, meer geofferd voor
het Nederlandstalig
hoger onderwijs dan Borms.
Heeft men dat misschien vergeten in Vlaanderen?'
Niet helemaal, gelukkig? De stelling van Blaise
Pascal werd verleden zondag te Gent bevestigd
door de VNSU-mensen, die de zoutloze viering gekruid hebben met een flinke greep
opstandigheid.
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Sociaal-ekonomisch

Loonmatiging?

Aanhoudende Cockerillingen
We kennen ze van de
beursberichten: Petrofina,
General Motors, GB-Inno-BM
en «Texaco • nog niet
genoteerd»Ze behoren alle tot de top 20
van de grootste ondernemingen
in dit land. Zoals ook nog een
aantal andere bekende
vestigingen waaronder de
staalgiganten Sidmar en
Cockerill. (Zo becijferde alvast
journalist Tony Coenjaerts in
een speciaal rapport van
Trends-magazine).
Tekenend voor de ekonomische
aftakeling die we momenteel
meemaken is alleszins dat tot
in deze top 20 (de koplopers
van een indrukwekkende
top 3000) ook een schromelijk
verlieslatend bedrijf voorkomt
Terwijl het Gentse Sidmar op
de achttiende plaats prijkt (met
717 miljoen fr. winst vorig jaar)
staat op de achtste plaats het
Luikse Cockerill (met bijna
9 miljard verlies op twee jaar
tijdJ.
Het zal wel niemand
verrassend voorkomen dat de
twintig grootste ondernemingen
in België, op enkele
uitzonderingen na, behoren tot
de energiesektor: petroleum,
elektriciteit, gasZo noteerde Texaco vorig Jaar
ruim anderhalf miljard frank
winst Wij betalen ons arm aan
energieprodukten en verrijken
op fenomenale wijze
grootkapitalisten in het
buitenland. Dat de Belgische
regering niets doet — en
klaarblijkelijk onmachtig is —
om deze gekende verarming
van onze gemeenschap te
temperen, kan ons weinig
hoopvol stellen voor de
toekomst aangezien wij
volslagen arm zijn aan
grondstoffen.
Maar goed, de Trends top 20 is
voor ons vooral van belang om
lessen te trekken in verbarKl met
op-en-top BelgiSGhe bedrijven.
Zo mogen we vaststellen dat Skimar en ook de Metallurgie Hoboken-Overpelt nog vrij behoorlijke
winsten maken, terwijl Cockerill
de koptoper is van de veriieslatende bedrijven. Verscheklene miljarden per jaarl
Het is onderhand afdoende geweten dat dit rood zakencijfer niet
van aard is om de rechtbank van
koophandel te bewegen een curator naar Cockerill te sturen, want
de miljardenput wordt telkens
weer bijgepast door de staatsoverheW; met centen van de belastingbetalers, ook uit Vlaanderen. Een tijdlang werd daar in de
politieke topwereki niet zo zwaar
aan getild, en werden de waarschuwingen van de Vlaams-natk>nalisten dat dit eenzijdig potverteren ons naar een blinde muur
jaagt in de wind geslagen. Vandaag heeft onder meer de minister
van Ekonomische Zaken toegegeven dat door deze verspilzuchtige
handelwijze onze kredietwaardigheid ten overstaan van het buitenland kompleet in diskrediet aan het
geraken is.

Opkuis-operaties
Zodanig dat niet alleen de buitenlandse leningen peperduur zijn geworden, maar dat we op het moment zijn gekomen dat de geldkraan traag maar zeker kompleet
wordt dichtgedraaid.
Niet alleen Ck)ckerill is daarvoor
verantwoordelijk, maar dit Luiks
staalbedrijf is toch de grote uit-

Bij een Top-S.OOO
schieter: op twee jaar tijd in één
bedrijf zondaar eventjes bijna negen miljard veriies boeken L
OrKlanks de merkwaardige beslissing van de Vlaamse zogeheten
deelregering om van het failliette
Gregg-Europe uit Lot een overheidsbedrijf te maken (met startgekJ van zomaar eventjes een half
miljard), is het wel zo dat er in
Vlaanderen en Wallonië een tegengestekJe visie omtrent het vernieuwd industrieel beleid is gegroekj. In Waltonië verwacht men
veel heil van staatsbedrijven, terwijl in Vlaanderen de privé-bedrijvighekJ de voornaamste industriële rol toegewezen krijgt
Met de drieledige gewestvorming
waarmee nu geknoetó wordt kan
men in Waltonië nog immer miljarden pompen in veriieslatende bedrijven, waarbij de rekening ook
aan de Vlaamse gemeenschap

(via de unitaire pot) aangeboden
wordt
Nu wordt het toch wel stilaan de
'hoogste tijd dat de tbppolittoi van
de Vlaamse tradittonele partijen
hun oor even te luisteren leggen
bij gedegen ekoriomisten, vooraleer we met de miljardeninjekties
die Waltonië almaar meepikt helemaal aan de grond geraken.
Immers (het is beter laat dan
rKX>it), op hun tweejaariijks weterv
schappelijk kongres hebben «de
Franstalige ekonomen van België'
gesteto dat de staat als ondernemer zwaar faalt Deze Franstalige
ekonomen (Brusselse en Waalse)
twijfelen varKlaag openlijk aan «de
doeltreffendheid van het rnkroekonomisch optreden van de
overheid (op het viJafc v^i individuele ondernemingen en sektoren). Zo werd onder meer het failliet vastgesteld van de bedrijvig-

fmd van de Waalse Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij
die
door de Waalse regeringslui misbruikt werd voor niets anders dan
'opkuis-operaties; zonder dat het
gewest op termijn daarvan beter
kon worden. Al evenzeer werd
zonder blikken ofbhzen toegegeven dat de planningskommissie
voor de staalnijverheid investerirh
gen heeft goedgekeurd die tegenstrijdig zijn met de strategie zoals
die werd vooropgesteki in het
McKinsey-rapport
Kan het nog dukJelijker en uit orv
verdachter bron gezegd worden?.
De nrKxnenteel gepreekte k>onmatiging kan dan al wat mSjarden in
de staatskas brengen (of houden),
maar tegelijkertijd gaat men er
mee door miljarden in txxiemtoze
(overwegerKl Waalse) putten te
gooien. Een pracht van een industrieel beiekJ is dat

Greggoriaans precedent
De zogeheten Vlaamse deelregering heeft begin deze week beslist dat het failliete Gregg uit
Lot (fabrikant van spoorwegwagons) toch nog de produktie zal
kunnen voortzetten door omvorming tot staatsbedrijf, waarbij uit
het Fonds voor Industriële met-

een een half miljard gemeenschapsgeld wordt aangevoerd.
Voor de Gregg-werknemers is
dit natuuriijk heuglijk nieuws.
Maar er dienen bij dit merkwaardig ministerieel besluit een aantal vragen gesteld te worden,
is dit nu de passende wijze om

multinationale
ondernemingen
uit te wuiven, nadat ze jarenlang
miljoenenwinst binnenreven?
Voor de redding van één bedrijf
gebruikt de Vlaamse deelregering meteen haast de helft van
het deel (1,2 miljard) waar de
Vlaamse gemeenschap bij het
Fonds van Industriële vernieuwing recht op heeft Voor andere
bedrijven zal dus spoedig dienen
gemeld te worden: er is geen
geld meer in de overheidskas om
een hand toe te steken.
Hoewel voor Gregg de kans er
dik inzit dat bij herneming van de
aktiviteit het orderboekje vrij behoorlijk zal gevuld zijn, is het
toch maar de vraag of nu ook
Vlaamse
regeringsleden
de
Waalse politiek gaan volgen om
bij grote falingen de toverformule van het staatsbedrijf te gebruikenOverigens, dat Gregg uiteindelijk
over kop ging is grotendeels de
schuld van de Vlaamse deelregering zelf, die maandenlang met
dossiers verstoppertje speelde
en verzuimde te redden wat er
nog kon gered worden.

De regering heeft de tientalten
deelnemers aan de Nationate Arbektekonferentie eerbare voorstellen gedaan om vla een sociaal
kompromis een aanzienlijke loonmatiging te bereiken, waardoor
volgens berekeningen de staatskas 20 miljard frank rijker (of minder arm) zou worden.
Na de bokkesprongen die we
rrKx;hten meemaken bij de opstelling van de rijksmiddelenbegroting
van '81 (een slecht huiswerk dat
een tweede keer diende overgedaan te worden) hebben we reden om skeptisch te zijn over de
miljardencijfers dte ons voorgeschoteld worden door ministers.
En inderdaad, voor het eerst mogen we nu ook vernemen dat de
loonstop wel eens precies een
averechts budgettair effekt dreigt
te hebt)en._
Herman Van Rompuy Oioch min
noch meer direkteur van het CVPstudiebureau Cepess) stelde op
een lunch van het Vertxjnd van
Kristetijke Werkgevers dat een
nullijn op de reële inkomens het
overheidstekort met niet minder
dan 7 miljard frank zal doen aar>zwetlen!
Er is voor deze stelling een begrijpelijke reden: als de inkomens niet
mogen verhogen dan zullen de
ontvangers van direkte belastirv
gen ook minder belastingen ontvangen dan wanneer de gezinsirv
komsten wél bfijven toenemerv
In eenzelfde adem stipte Van
Rompuy aan dat de toonmatiging,
waar nu zoveel om te doen is, meteen alle effekt dreigt te vertezen
op het moment dat wij klappen
krijgen van een «monetair accidóit> (zeg maar ptotse muntontwaarding, ofte devakjatie).

Ondernemingszin
Het personeel van het failliete
Brugse tv-bedrijf Precisia heeft
op een unieke wijze de werkbereidheid van de Vlaamse werknemers aangetoond. Terwijl (vooral) in Wallonië bij bedrijfÏMluitingen alle heil verwacht wordt van
de overtieid om tussen te komen
met kapitaalinjekties en met de
oprichting van overlieidsbedriiven, heeft het personeel van Precisia, zonder de hulp van vakbonden. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening of overheid een autonome tewerkstellingscel opgericht om de werknemers weer
aan de slag te krijgen; hetzij in
andere bedrijven in de streek;
hetzij misschien zelfs in een
nieuw bedrijf dat door geïnteresseerde investeerders de werkzaamheden van Precisia zou
overnemen. Van ondernemingszin gesproken-

Voer voor
statistici
Het Nationaal Instituut voor de
Statistiek heeft zopas een belangrijk gegeven bekendgemaakt voor de vervollediging
van het «Cijferdossier Vlaanderen».
Per duizend huwelijken kent
Vlaanderen 160 echtscheidingen.
In Wallonië loopt het aantal echtscheidingen op tot 230 en in
Brussel zelfs tot 396.
Rest de vraag of dit cijfergegeven gekatalogeerd moet worden
bij de rubriek «achteruitstelling
van Vlaanderen», dan wel bij de
aanduidingen van het mentaliteitsverschil tussen beide gemeenschappen?
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Opinie

Onmacht van .Onderwijs'

Verieden maandag startte de Nationale Arbeidskonferentie: een reusachtig pseudo-parlement dat met enige
plechtigheid werd geïnstalleerd. Wat de resultaten betreft, heerst het allergrootste skepticisme. De mammoetvergadering past overigens wel in de taktiek van Wilfried Martens om het bestaan van zijn premierschap en
zijn regering te rekken, zonder te moeten regeren. De — waarschijnlijke — slechte afloop van het sociaal beraad zou echter wel eens het vroege einde van Martens-IV kunnen betekenen.

Een halve
eeuw later
Verleden zondag werd, in aanwezigheid des konings, te Gent het
feit herdacht dat Vlaanderen een
halve eeuw geleden volledig Nederlandstalige hoger onderwijs
heeft afgedwongen.
De huidige RUG-rektor Hoste
heeft op deze viering moeten
aanklagen dat een halve eeuw later de Vlaamse achterstelling op
universitair gebied nog altijd een
feit is. Z o krijgen de Vlaamse universiteiten nog altijd veel minder
dan de franstalige voor wetenschappelijk onderzoek.
De klacht is niet nieuw: ze werd
onlangs nog uitvoerig verwoord
in een met cijfers gestaafde Vlirpublikatie.
De klacht van rektor Hoste, een
halve eeuw nadat «de kop erop»
kwam, herinnert eraan dat er de
Vlamingen nooit iets geschonken werd of w o r d t Nog altijd
moet de Vlaamse gemeenschap
een groot deel van haar aandacht
en energie besteden aan het afdwingen van elementair recht-

De hand
Gods
Zij meenden alles voorzien te
hebben, de onovertroffen Belgische veiligheidsdiensten, bij de
herdenking van een halve eeuw
Vlaamse RUG verleden zondag.
Z e waren dan ook van de hand
Gods geslagen, toen tijdens de
Brabangonne duizenden strooibriefjes neerdwarrelden op de koninklijke en andere hoofden.
De twee VNSU-studenten die tot
boven op de koepel van de aula
waren geraakt hadden heel wat
stunt- en klimwerk achter de rug.
Dat V N S U nog wat méér kan dan
studentikoos protest werd op de
VNSU-perskonferentie na de officiële viering bewezen. Naast een
goed historisch dossier bevatte de
persmap een degelijk dossier over
de blijvende achteruitstelling van
de Vlaamse universiteiten.
De neerdwarrelende strooibriefjes met de tekst «gedaan met de
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Belgische diefstal» en «eindelijk
zelfbestuur» waren een noodzakelijk aanvulling van een voor de rest
zoetsappige herdenkingsplechtigheid.

Overtrokken
vertoon
Het optreden van de rijkswacht
verleden zaterdag te Kraainem
stond in geen enkele verhouding
tot de echte of vermeende bedreiging tot ordeverstoring, die
uitging van een driehonderdtal
betogers.
Vlaamse
Kraainemnaars
die
niets met de betoging te zien
hadden en die even een kijkje
kwamen nemen, deelden in de
meppen van de rijkswacht Z o
onder meer een socialistisch gemeenteraadslidEn wie zal de schade betalen die
door de ordehandhavers werd
aangebracht in menige Kraainemse tuin en op menig privaat
erf?

Uit de hoek
van de
CEPIC
Het gebeurt niet alle dagen dat iemand van de allerhoogste Belgische adel in de nor belandt als een
vulgaire landloper. Dit is Hervé
graaf d'Ursel overkomen, op>gesloten onder verdenking van een
honderden-miljoenen-fraude
ten
nadele van de Belgische staat
Hervé d'Ursel is de loot uit een geslacht dat prinsen, markiezen en
hertogen onder zijn maagschap
telt Zijn echtgenote is PSC-gemeenteraadslid te Sint-PietersWoluwe. De graaf heeft echter
nog rechtstreekser en andere
banden met de politiek: hij behoort
tot de kern van het Centre Politique des Indépendants et des Cadres Chretiens, de zogenaamde
C E R C die de rechtervleugel
vormt binnen de PSC.
Precies de CEPIC is een der
steunpilaren onder het PSC-voorzitterschap van Van den Boeynants.

O p 12 november 1980 begon de
begrotingsbespreking Nationale
O p v o e d i n g - Het is karnavalesk
dat de Kamer een wet goed
stemt die reeds voor 11/12de
opgebruikt i s ! Hierdoor kan het
beleid ook niet meer omgebogen
worden. Ik weet wel dat de 113
miljard van deze begroting voor
89 o/o vastligt In de vaste uitkeringsnormen. Maar met 140.000
personeelsleden, gespreid over
7.000 scholen en 3 netten mag de
wetgever zich toch eens grondig
wat kwaliteitsvragen stellen over
het profiel van de leerkrachten,
over de beleidsvoorrang die kan
uitgebouwd worden met de overblijvende te besteden 15 miljard.
Vlaanderen staat aan de drempel
van een tweede industriële revolutie met 8% van de Belgische
rijksbegroting-in-zelfbestuur en
zonder eigentijds Nederlands
beschavingsprofiel. Het onderwijs dat 1/4de van de bevolking
bereikt zou hierbij, samen met
het wetenschappelijk onderzoek,
de dragende faktor moeten zijn.
De tweede industriële revolutie,
samenvallend met het stukgroeien van een materialistische,
wedijverende maatschappij-opvatting, wordt ingezet door het
invoeren van de integrale scha-

Leve
het
Referendum!
Het komt ons ter ore d a t anders dan zijn voor de
Nederlanden roemruchte naamgenoot de h. Jacques de Marnix de Sainte Aldegonde aan de Wetgevende Kamers een angstkreet heeft gericht
De h. Jacques de Marnix blijkt beheerder te zijn bij,
diverse leidende vennootschappen. Ook is hij gemeenteraadslid te Overijse.
De angstkreet van de h. de Marnix, alras gesteund
en overgenomen door een aantal frankofone notabelen, heeft — het spreekt haast vanzelf — betrekking op wat wordt genoemd 'ridikule en absurde
taai-betwistingen;
'het vermorzelen (morceler)
van provincies' en 'het gepruts (actes incohérents) rond de staatshervorming'.
Volgens de h. de Marnix en de zijnen moet ten
spoedigste een volksraadpleging (referendum)
worden gehouden. Aan de bevolking moet maar
één vraag voorgelegd: wenst u een staatshervorming ?
De aktivisten voor het referendum hebben alvast
een werkgroep opgericht en zullen petities aanbieden om hun vraag te laten steunen. Bepaalde
weekbladen in Vlaanderen, zoals «Le Courrier de
Gand» en «La Semaine d'Anvers» zouden de aktie
niet ongenegen zijn.
Met het noemen van deze supporters is eigenlijk
alles al gezegd: wanneer terminale groepen in
Vlaanderen zich rond dergelijke idee opstellen,
wordt de idee zelf terminaal. Omdat de Vlaamse

keling of chip. Onze leerlingen,
leerkrachten en ouders leven
nog steeds met het droombeeld
dat het af te leveren diploma de
springplank is naar de «grote
maatschappij» en de welvaartsarbeid en -rust in zelfbevestigende beroepen.
Zij beseffen vaag dat 35 Vo van
alle schoolgaanden in het basisonderwijs reeds 1 jaar schoolachterstand opliepen wanneer ze
het 5de leerjaar bereiken en dat
meer dan 40 "/o in het voortgezet
onderwijs er tussenuit gaat Oe
meeste marginalen, de gehandicapten, blijven we wegstoppen in
biezondere scholen, schoolgebouwen en verzorging, zodat
blinden en zienden, doven en horenden, enz- mekaar toevallig
ontmoeten in schuwe onhandigheid en soms afkeer- Wat goedbedoelde «caritas» of «humanisme» toevoegen of uitstallen in
propagandaweken
verandert
fundamenteel aan deze «geboortevlek» van Vlaanderen nietsDat
een
overgestruktureerd
scholenapparaat, gebundeld in 3
machtsnetten deze eerlijke, menselijke uitdaging niet aankan, is
voor Vlaanderen een onmachtssymbool!
Kamerlid-Kwestor Willy Kuijpers

bevolking allerminst gediend is met het koncept
staatshervorming zoals ze door het (tijdelijk?)
bondgenootschap Martens-Cools met de hand- en
spandiensten van de liberale familie is opgedrongen, lijkt het niettemin interessant even bij de idee
van een volksraadpleging stil te staan.
Om te beginnen behoeft het nauwelijks betoog dat
elke sociale verwezenlijking (en daar behoort de
Vlaamse ontvoogding bij) door de groep van behoudsgezinden met banbliksems en angstkreten
is onthaald. Ten bewijze: de afschaffing van de kinderarbeid, de invoering van de acht-urendag, de
taalwetgeving bij gerecht leger en administratie,
het algemeen stemrecht de vernederlandsing van
RU-Gent de opdeling van de KU-Leuven.
Deze opsomming is louter illustratief en dus verre
van volledig. Jonge Vlaamse sociologen hebben
nog voor jaren voer om de kontekst van deze ingrepen én hun weerslag te onderzoeken, ook om
na te gaan hoe geraffineerd het spel van halve toegevingen steeds opnieuw werd gevoerd. De
staatshervorming blijkt aan dit konstant gegeven
in de Belgische politiek niet te ontsnappen. En degenen die een referendum vragen hebben althans
ergens gelijk: deze staatshervorming is noch eerlijk, noch eenvoudig, noch duurzaam, noch goedkoop, noch overzichtelijk. Deze staatshervorming
vertoont alle kenmerken van het typisch Belgisch
lapwerk.
,
Met deze vaststelling zullen spijtig genoeg ook de
wegen scheiden. Afwijkend van de h. de Marnix en
de zijnen blijken brede kringen in dit land de mening te zijn toegedaan dat de hervorming van de
staat anders, béter en vèrderstrekkend kan.
Met vragen als 'wenst u nog belastingen te betalen?' of 'wenst u uw wagen te offeren voor het
openbaar vervoer?'
is, net als met de vraag
'wenst u een staatshervorming?' geen koortsmeten mogelijk. Maar vermits de voorstanders van
het lapidaire referendum het opstellen van hun petitie ook willen doen vergezellen van een 'duidelijke en onpartijdige'
voorlichting, zou men alvast
kunnen beginnen met de Vlaamse gemeenschap
volgende vragen voor te leggen:
«Wenst u dat uw gemeenschap zelfstandig zou
kunnen beslissen over de inning en het gebruik
van de financiële middelen?»
«Wenst u dat uw gemeenschap op basis van gelijkheid in het bestuur van de hoofdstad zou deelnemen?»
«Wenst u d a t wie zich midden uw gemeenschap
komt vestigen, zich als vijandig aan uw gemeenschap kan blijven gedragen?»
In de geest van Filips Marnix van Sinte-Aldegonde
die, zoals de geschiedenis leert, voorstander was
van de kuituur der hogere standen met die van het
gewone volk te laten versmelten, zouden we de referendum-predikers dankbaar zijn mocht iets van
de bezieling van de grote Marnix uit hun daden
blijken.
Guido V A N IN.

Wetstraat

Terwijl in het Egmontpaleis een
pseudo-parlement druk doende
is met 's lands toekomst, houden
Kamer en Senaat zich onledig
met de behandeling van een
reeks begrotingen van- 1980. Begrotingen die reeds voor elf
twaalfden opgebruikt zijn en
waaraan dus geen jota kan gewijzigd worden. Een fiktieve bedoening.
Pikant detail daarbij is dat ten
gevolge van de opeenvolgende
regeringskrisissen sommige begrotingen opgesteld en Ingediend werden door gewezen minister A, in de parlementaire
kommissie verdedigd werden
door gewezen minister B en vandaag in openbare vergadering
naar voren gebracht worden
door minister C.
De senatoren hebben zich voornamelijk gebogen over de begroting van de diensten van de eerste
minister. Senator R. Vandekerckhove nam de gelegenheid te baat
om ten gronde en gebruik makend
van zijn ervaring als minister, het
wetenschappelijk onderzoek In
ons land door te lichten.
Iedereen gaat er Immers llchtgelovlg van uit dat de wetenschapsbeoefening één van de prioritaire

men. De VU-senator besloot dan
ook met de pijnlijke vraagstelling
of deze scheeftrekking ten nadele
van de Vlaamse gemeenschap
nog wel kan opgehaald worden.
Weinig deontologisch
In de Kamer, waar ondermeer de
begroting van Nationale Opvoeding aan bod kwam, stonden twee
dorpsgenoten als ware kemphanen tegenover mekaar: minister G.
Geens en kamerlid W. Kuijpers.
Meer belangstelling was er nauwelijks voor deze begroting van
ruim 250 miljard!

Begrotingen van... 1980
doelstellingen van het beleid moet
zijn, zeker In een krisisperlode. Uit
de cijfers blijkt evenwel het tegen-

deel: de financiële inspanning
neemt jaarlijks af. Ook bij de doelmatigheid van de bestede gelden

rijzen volgens de senator een hele
reeks vragen.
Een van de neteligste vragen betreft de Vlaamse achterstand Inzake wetenschappelijk onderzoek.
Want ondanks de toename van
het aantal Nederlandstalige studenten stagneert de Institutionele
financiering van de universiteiten
op de verhouding 47,2 th. voor de
Nederlandstaligen en 52,8 th. voor
de Franstallgen. Ook de verdeling
van de Investeringskredieten voor
de universiteiten laat te wensen
over: van de evenredige verdeling
In de jaren 1976-1978 Is men tot
een verhouding 57 F-43 N geko-

Voor Geens bleken alle middelen
goed om het kamerlid aan zijn
bank vastgespijkerd te houden.
Nog voor diens uiteenzetting hield
hij als het ware een verkiezlngsperskonferentle over de grote beleidslijnen van het onderwijs,
reeds gepubliceerd In het rapport
van de kommissie. Een weinig
deontologische metode, waardoor
het debat nog verder uitgehold
werd.
Dat belette W. Kuijpers evenwel
niet om nadien de minister letterlijk
de mond te snoeren. Maar dan op
basis van een degelijke visie op de
toekomst van het onderwijs. De
repliek liet Geens over aan zijn kollege Calewaert, die enkel Instemmend kon knikken.
Centraal In het pleidooi van het kamerlid stond de federalizering van
het onderwijs en de depolltizering.
Ook de Vlaamse school te Komen
bracht hij ter sprake. HIj kreeg
evenwel hetzelfde nietszeggende
antwoord vanwege de Franstalige
onderwijsminister P. Busquin, als
even later zijn kollega senator M.
Capoen In de Senaat

P-Sprokkels
In de Kamer en In de Senaat kwam de jongste regenngsbeslissing in verband met de Vlaamse school te Komen ter sprake. Vooral senator M. Capoen viel daarbij scherp uit tegen de eerste minister: «De eerste minister
heeft het voortbestaan van de regering boven de taalwet gesteld. Erger nog, het voorbestaan van het schooltje werd gekoppeld aan de versnelde uitvoering van de nutteloze en schadelijke autoweg Pecq-Armentières.'

Vlaanderens
onmacht
mokratlsche rechten ten volle uit
te oefenen.'
Aldus luidt het standpunt van de
regering, paritair samengesteld.
Martens, Class, Chabert, Geens,
Swaelen- allen stemmen zij ermee in dat de faciliteiten verder
misbruikt worden als kastevoorrechten voor de Franstalige bourgeoisie!
Geen protest vanweg de CVP, SP
en PVV Blijkbaar gaan zij ermee
akkoord dat de faciliteiten niet langer als uitzonderingsmaatregelen
gelden, maar als algemeen geldende maatregelen. Een verworvenheidl
Erger nog, de Vlaamse meerderheid en haar regeringsleden stemt
in met de verklaring van Mathot
Zo dachten wij althans.
'dat het status-quo moet behouEen spoedvraag van Kamerlid
den blijven zolang alle Brusselse
J. Valkeniers leidde al gauw tot
problemen niet geregeld zijn:
andere inzichten. Volgens minister Of: dat de randgemeenten behoG. Mathot zou een naleving van
ren bij het Brussels onderhandehet advies inhouden -dat de
lingspakket
Franstalige inwoners, die soms
Met dergelijke vertegenwoordide meerderheid vormen, verhin- gers kan Vlaanderen best haar
derd worden om de aan de bur- kwantitatieve en ekonomische
gers van dit land toegekende de- meerderheid vergetenl

Het klinkt allemaal louter teoretisch. De bewering dat Vlaanderen
ekonomisch de sterkere is. Of dat
Vlaanderen kwantitatief in de
meerderheid is. Fikties, zolang dit
niet op politiek vlak tot uiting komt
Inhoudelijk brengt het advies van
de Raad van State weinig nieuws:
de randgemeenten blijven deel uitmaken van het Nederlandstalig
gebied en de faciliteiten gelden
slechts in hoofde van de individuele burgers. In de randgemeenten
waar een Franstalige meerderheid
de skepter zwaait, moet de
scheefgegroeide toestand rechtgetrokken worden. Daarover zal
de minister van Binnenlandse Zaken waken.

REL
TJE

• Bij de bespreking van de begroting van de Diensten van de
eerste minister voor 1980 wees
senator W. Jorissen de eerste minister eens te meer op zijn verantwoordelijkheid voor het aanzwellen van de kabinetten. In tijden van
bezuiniging Is het eerder aangewezen de bij uitstek overbodige
kabinetten af te schaffen.

• Senator R. Vandezande van
zijn kant ondervroeg de eerste minister over de uitbreiding van de
steun aan de dagbladpers tot de
De heer Clerfayt (in het Frans): D
weekbladpers. De reeds lang beHet politiekorps in de faciliteitengemeenten is beperkt, zodat loofde onderzoekskommissie ter
zake werd evenwel nog niet opgede onregelmatigheden zonder
richt
het optreden van de rijkswacht
onmogelijk efficiënt kunnen wor- • Naar aanleiding van de kredieden beteugeld. In die omstandig- ten voor het openbaar ambt wees
heden wordt de werking van de dezelfde senator op de vele progemeentelijke demokratische in- blemen die voortvloeien uit het
stellingen in gevaar gebracht'
naast elkaar bestaan in overheidsDe heer Anciaux: -U denkt onge- dienst van zeer uiteenlopende statwijfeld aan de bende van Haptuten: vastbenoemden, tijdelijken,
part'
tewerkgestelde werklozen, staDe heer Clerfayt (in het Frans):
giairs en BTK'ers.
'De heer Happart is een demokraat die nooit de werking van de • Het aantal onafgewerkte dosgemeentelijke instellingen in de siers bij de aankoopkomttees ligt
zeer hoog: haast 24.000 zaken sleVoer of elders heeft bemoeilijkt
Men mag hem zeker niet vergelij- pen reeds meer dan twee jaar aan.
ken met de leden van TAK of van Op zijn vraag naar de maatregelen
andere Vlaamsgezinde benden.' die de bevoegde minister zal treffen om hieraan te verhelpen,
De heer Anciaux: -Bent U een
vriend van de heer Happart of
kreeg senator C. Van Eisen geen
niet? Indien U het bent, dan moet antwoord.
U dat ook durven verklaren op
de tribune. Happart zaait terreur • Belachelijk, aldus betitelde sein de Voer! Hij leidt een georga- nator R. Vandezande een interpellatie van de FDF'er R. Gillet over
nizeerde bende!'
«de onaanvaardbare wilde staking
De heer Clerfayt (in het Frans):
van
de Vlaamse luchtverkeerslei'Er is geen bende van Happart!
ders en de beslissing om de vliegEr zijn alleen vrije burgers In de
Voer die hun rechten verdedigen. tuigen naar buitenlandse luchthavens af te lelden In plaats van naar
U'
de Waalse, die open gebleven wa(Kamer van Volktvartaganwoordigars, Beren». De vliegtuigen werden naar
knopt Veralag, vergadering van donderdag
andere luchthavens afgeleid in op13 november 1S80, biz. 86)

dracht van Eurocontrol, een Instelling die zeker met flamingantlsch
IS. Het enige verwijt dat kan gemaakt worden Is dat de taalkaders
niet vroeger vastgelegd werden.
• Tijdens het Kamerdebat over
de begrotingen van Nationale Opvoeding voor 1980 bracht kamerlid W. Desaeyere het probleem
van de Integratie van de ekonomische hogeschool In het Limburgs
Universitair Centrum te berde.
Deze Integratie laat reeds al te
lang op zich wachten.
• Bij de begroting van Binnenlandse Zaken bleef kamerlid A. De
Beul vooral stilstaan bIj de vele
problemen die de gemeenten vandaag ondervinden: de financiën,
de verhouding met het OCMW,
het gemeentelijk onderwijs... Tevens pleitte hIj voor de oprichting
van deelgemeenteraden en verwoordde hij de groeiende afkeer
van de Antwerpenaars voor de
nakende fusie.
• Zeer diepgaand behandelde
kamerlid E. Vansteenkiste de politie en haar problemen. Een betere
rekrutenng, een aangepaste opleiding, mogelijkheid tot bijscholing,
een herwaardering van de funktie
op menselijk en technisch vlak-, allemaal elementen die kunnen verhelpen aan het huidige boemanbeeld van de politie.
• Tijdens de zitting 1979-1980
kregen de ministers en staatssekretarissen niet minder dan 4.990
schriftelijke vragen van kamerleden te beantwoorden. Vijf mensen
zijn verantwoordelijk voor een
derde van deze vragen: W. Kuijpers (488), J. Gabriels (333), J.
Valkeniers (332), E. Vansteenkiste (206) en P. Van Grambergen
(171).
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Michael Foot, van rebel
tot pragmaticus?
(RSA) — Wie de Engelse ziel wil
vinden moet naar Ascot Arsenal
of... naar de politieke arena, zo heb
ik ooit eens gelezen. Zeg dat wel,
het is gewoon fascinerend om te
zien hoe die anders zo flegmatieke
Britten bij dergelijke gelegenheden elkaar in de haren zitten. Zo
boden de jongste verkiezingen
voor een nieuwe partijvoorzitter,
om in de vervanging te voorzien
van James («old Jim») Callaghan
een onvergetelijk, adembenemend en onvergetelijk schouwspel van paniekerige verdeeldheid
en hoog oplopende heibel. Ik ga
me hier niet verlustigen over dat
ruziën en die verdeeldheid binnen
Engelands eens zo machtige en
tachtigjarige socialistische partij.
Binnen het Britse politieke landschap was Labour jarenlang een
eerbiedwaardig demokratisch instituut tot de partij door haar radikalen in het marxistisch vaarwater
terechtkwam, waarin ze nu al jaren
zonder hoop op redding blijft
rondpoedelen. In dertig jaar daalde haar ledenbestand van een miljoen tot hooguit 200.000. Bij de
jongste verkiezingen van 10 november jl ging de voorkeur van de
268 stemgerechtigde lagerhuisleden na twee stemronden naar Michael Foot (67) die met 139 stemmen tot partijvoorzitter promoveerde en de andere gegadigden
van diverse pluimage zoals Denis
Healey (rechts van het centrum).
Peter Shore (centrum) en John
Silkin (links van het centrum) naar
huis stuurde. Anthony Wedgwood
Benn had eveneens gesolliciteerd
maar nog vóór de eerste stemronde zijn kandidatuur weer ingetrokken. Van Benn weten we het nu
stilaan wel: hij is ultra-rood, gaf zijn
adellijke en erfelijke titel eraan.

loopt achter Jan-met-de-pet aan
en geraakt door ontroering overmand als die hem «Tony» noemt
Michael Foot en... voorspellingen
zijn twee onbekende grootheden.
Hij mist ervaring en is onberekenbaar. Tot 1974 (toen kreeg hij een
ministerportefeuille) was hij een
linksradikale rebel, maar ging ook

vertrouwelijk om met rechtse en
ultra-rechtse konservatieven. Hij
loopt hoog op met Disraeli, een
konservatief uit de Victoriaanse
doos en met de linksradikaal
Aneurin Bevin. Foot was ooit
hoofdredakteur van de ultra-linkse
Tribune... en van de Evening Standard van de overleden rechtse

krantenmagnaat Lord Beaverbrook. Twee jaar was hij minister
van Arbeid, drie jaar minister van
Parlementaire Aangelegenheden.
Blijken van organizatietalent of
van politiek leiderschap heeft hij
tot dusver niet gegeven. Hij gaat
door voor een romantisch dromer,
een boekenwurm wiens voorkeur
uitgaat naar het gedachtengoed
van de achttiende eeuw, en van
ekonomie zou hij geen kaas hebben gegeten. Naar buiten lijkt hij
een bohémien. Hij loopt er graag
bij in gerafeld werkgoed. Met het
oog op zijn verkiezing liet hij dan
toch zijn haren knippen en zich
een gedistingeerd pak aanmeten.
In de omgang is hij van een
schuchtere, verfijnde hoffelijkheid
maar als politiek p)olemist kan hij
iemand genadeloos de mantel uitvegen. Sinds hij in 1963 bij een
auto-ongeval
betrokken
was
steunt hij bij het lopen op een wandelstok. Elke morgen stapt hij met
stok en hond door de intellektuele
buurt van Hampstead Heath waar
ook Kart Marx bij voorkeur ging
rondslenteren. Foot stamt uit een
oud, selekt en vermogend geslacht dat langer dan een eeuw te
Plymouth woonde. Daar was zijn
vader advokaat en M.P. voor de liberale partij. Een broer van hem
(Lord CJaradon) is vast vertegenwoordiger bij de VN geweest en
Sir Dingle Foot zijn overleden
broer, was juridisch advizeur bij diverse landen van de Commonwealth. Michael is de beste redenaar van het hele Lagerhuis. De
ars bene dicendi heeft hij te Oxford geleerd waar hij filozofie studeerde en voorzitter was van de
universitaire debating club. Schrijven gaat hem evengoed af: hij
pleegde een boek over zijn idool

Toetsen in de schaduw
van Afghanistan
(RSA) — Een ogenblik zag het er
naar uit dat de Europese Veiligheidskonferentie van Madrid zou
vastlopen in steriel gediskussieer
over de periode die voor het toetsen ofte evalueren zou uitgetrokken worden en dat de 35 staten uit
oost en west (inclusief de VS en
Canada) en uit de oostblokstaten
hun afgevaardigden onverrichterzake naar huis zouden sturen. Uiteindelijk heeft de Sovjetunie vrijdag 14 nov. een kompromisvoorstel van zeven neutrale en ongebonden landen over de agenda
van de konferenttie aanvaard. Met
ingang van maandag 17 nov. jl. zal
de konferentie zteh, op hoop van
zegen, vier weken lang bezig houden met een diskussie over de
slotakte van Helsinki.
Te Helsinki is alles begonnen. Daar
immers werd in aug. 1975 een slotakte ondertekend waarin tien punten die voortaan aan de grondslag
zouden (moeten) liggen van het internationaal gedragspatroon in politieke aangelegenheden. Twee
jaar later werd te Belgrado geëvalueerd wat er van die tien punten,
een gemeenschappelijke noemer
voor wat men gemeenlijk met de
term «mensenrechten» pleegt te
omschrijven, in praktijk was terechtgekomen. Het resultaat was
bedroevend. Boven de Sovjetunie
en de Oostbloklanden gingen zowat overal rode waarschuwingslichtjes aanflikkeren. Madrid 1980:
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nog maar eens toetsen, met op de
achtergrond een nieuwe werkelijkheid. Ik bedoel: de Sovjetinvasie in Afghanistan. Die nieuwe
werkelijkheid wordt daar te Madrid beslist een harde dobber.
Verleden week vrijdag heeft de
Russische onder-minister van buitenlandse zaken al geprobeerd de
Sovjetinvasie te motiveren toen hij
verklaarde dat de «zogenaamde
kwestie Afghanistan» was ontstaan door het opvoeren door het
Westen van de bewapeningswedloop. Het tema van de bewapeningswedloop zal na het kerstreces in een tweede luik het Sovjetprojekt behandelen voor een
Europese konferentie over militaire detente en ontwapening. Over
die zogenaamde «detente» bestaan al vanouds ernstige meningsverschillen. Voor de Sovjets
is die detente een «deelbaar» gegeven, waarmee ze willen aangeven dat het niets met de Afghaanse affaire heeft uit te staan. De
Westerse landen gaan er evenwel
vanuit dat die detente «ondeelbaar
en globaal» is, dwz dat ze verder
strekt dan Europa en bijgevolg
ook Afghanistan omsluit En ook
over het probleem van de ontwapening zal nog duchtig geruzied
worden. In die samenhang willen
de staten van het Warschau-pakt
niet praten over konventionele
wapens, omdat ze van dit schiettuig meer in voorraad hebben dan

hun potentiële militaire tegenstander van de Navo. Anderzijds willen
de Westersen niet beloven, dat ze
nooit als eerste naar kernwapens
zullen grijpen, omdat ze op dit vlak
voorliggen... Die door de Sovjets
gedroomde konferentie zal dan
ook wel een wensdroom blijven.
Voorlopig gaat het te Madrid alleen om «mensenrechten». Dit is
op zichzelf al een biezonder precaire bedoening als niet van te voren het door de Sovjets geschokte vertrouwen wordt hersteld in
de mogelijkheid om ooit met hen
tot vruchtbare samenwerking te
komen. Toch verdient het toejuiching dat het Westen zich opmaakt om van de te Madrid geboden gelegenheid nuttig gebruik te
maken, dwz om de Sovjetunie en
de Oostbloklanden publiekelijk te
kapittelen. Terecht mogen de Sovjets en hun satellieten verwachten
dat de repressie van hun dissidenten, de beperkingen op het grensverkeer e.a.m. te Madrid breed zullen uitgesmeerd worden. Zij belichamen ahw de schending van de
mensenrechten. Schending over
de hele lijn, niet als uitzondenng op
de regel, maar de regel zelve. En
toch maar helpen toetsen, én moralizeren én doen alsof je van de
prins geen kwaad weet Met gesprekspartners van dit allooi zit je
al van bij de aanvang in een lekke
boot., met uitzicht op kapseizen!

Onze wereld

Aneurin Bevin. Zijn literaire voorkeur gaat naar Jonathan Swift
Op welke plek binnen de rode Labour-variëteit Michael Foot vandaag staat is alsnog niet duidelijk.
Ook zijn in zijn politiek bestaan
een paar felle onverenigbaarheden aan te wijzen. Voorzeker
stond hij uiterst links toen het links
extremisme in Groot-Brittannië
nog niet prioritair marxistisch was
maar in zijn harde strijd tegen de
toetreding van zijn land tot de EEG
stelde hij zich op naast de rechtsradikale Enoch Powell — een bevreemdende opstelling voor een
socialist — en met hem boorde hij
Wilsons hervormingsplannen i.v.m.
het Hogerhuis in de grond. Met dit
Hogerhuis loopt Foot bij nacht en
ontij op de neus, maar toen hij in
1974 minister werd gedroeg hij
zich loyaal, zette een domper op
zijn links-radikale oprispingen en
lijdzaam liet hij de monetaire politiek van Callagan over zich heengaan, ofschoon die regelrecht tegen zijn eigen opvattingen indruis-

te. Ik neem aan dat Foot in hart en
nieren anti-Amerikaans, anti-Europees, anti-Navo en anti-kernbewapening is gebleven, dat hij nog immer voorstander is van neutraliteit
protektionisme en nationalizatie
maar dat hij meer om opportunistische redenen dan uit eigen overtuiging naar het centrum gaat
zwenken, in een poging om rechts
en links samen te houden en zijn
verdeelde partij met het oog op de
parlementsverkiezingen
van
(uiterlijk) mei 1984 ook voor de
buitenwereld te herwaarderen.
Een delikate onderneming als men
weet dat de rechtse lobby binnen
de socialistische fraktie hem niet
zal volgen ais hij ermee doorgaat
eisen te stellen, die de Britse bevolking resoluut afwijst eisen die
op zichzelf als een adekwaat recept zijn voor nieuwe nederlagen.
Met haar votum van 10 nov. jl.
heeft de tachtigjarige Labour, die
op die leeftijd wel beter moest weten, premier Thatcher een voortreffelijke dienst bewezen...

Hebben de Mullahs
te hoog gepokerd?
(RSA) — De Amerikaanse gijzelaars zitten nog altijd vast Aan hun
lot wordt niet langer kommentaar
verspild. Nochtans niet langer dan
veertien dagen geleden stonden
te Wiesbaden de vliegtuigen al
driftig te daveren om de slachtoffers van het grootste schandaal uit
's werelds diplomatieke geschiedenis in de kortste keren naar de
States over te vliegen. Toen de
Amerikaanse presidentsverkiezingen hun hoogtepunt hadden bereikt legden de Iraniërs hun fameuze vier voorwaarden over. Maar
de Amerikanen bleken niet eens in
staat een oplossing te vinden voor
een probleem dat hen niet alleen
bloedig had vernederd maar dat
bovendien het Amerikaans prestige in de wereld een deuk toebracht die het best had kunnen
missen.
Vandaag hangt het lot van de 52
o.m. af van de strijd op leven en
dood tussen de fanatieke mullah's
en de gematigden. Terwijl de fundamentalistische mullah's — zoals
Ayatolla Behetsjti, de leider van de
Iraanse Republikeinse Partij — tegemoetkoming afwijzen, opteren
anderen zoals Ayatolla Chalkali
voor een meer pragmatische
koers. Ja, ook de bloedhond van
de revolutie wil alle inspanningen
op de oorlog tegen Irak koncentreren. Hij is ervan overtuigd dat
met Reagan het licht op groen

staat voor Amerikaanse steun (militaire en andere)... bijaldien de gijzelaars worden vrijgelaten. En
Khomeini deelt de mening van zijn
invloedrijkste strijdmakker. Ook
president Bani Sadr dringt aan op
het vrijlaten van de gegijzelden in
ruil voor militaire steun...
.och is het zo dat de 52 voorlopig
geen zijde kunnen spinnen van de
interne Iraanse malaise. Premier
Radsjai, verwoed tegenstander
van Bani Sadr, laat de jobstijding
verspreiden dat het vrijlaten van
de gegijzelden nog weken en (of)
maanden kan uitblijven. Radsjai
steunt op de parlementaire meerderheid van de mullah's; achter
Bani Sadr staan de gematigden
(o.m. ook de weer vrijgelaten Sadeh Ghotbzadeh, die in de toekomst nog zijn rolletje op het
hoogste niveau zal spelen). Maar
hierbovenuit torent een andere
omstandigheid: hoe langer de gijzelaars in Teheran vastgehouden
worden, hoe langer ook de Amerikanen en Sovjets uit het IraaksIraans konflikt kunnen wegblijven.
Of om het nog kruimiger te stellen:
Khomeini is de beste bondgenoot
van de VS... als hij de gijzelaars
nog een tijdlang blijft vasthouden.
En nu kan men schreien of vloeken, maar 't zal niet baten. In de
States staan nu al 114 vlaggetjes
te waaien in de wind...
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Kommentaar

PERS pektie f
nog maar
A LVORENS
menstelling bekend

de sais van
de parlementaire werkgroep Inzake Brussel — laat staan dat de
echte onderhandelingen al begonnen zijn — is het door de regeringspartijen
aangekondigde
«grote debat» over Brussel al begonnen. Niet in het parlement natuurlijk, want daar wordt al lang
geen politiek meer gemaakt —
maar buiten het parlement en
zelfs op s t r a a l
De burgemeesters van de 19 gemeenten hebben aangekondigd
dat zij een referendum zullen organizeren bij de bevolking om te
weten wat die denkt van de toekomstige rol van de hoofdstad.
Da's tenminste demokratie zal U
zeggen- Vergeet het maar: het
referendum is niet meer of minder dan de zoveelste francofone
truuk om hun standpunt erdoor
te halen. Daarvoor zijn alle argumenten goed, de meest demagogische op de eerste plaats.
D E Vlaamse kranten zijn dan
ook unaniem in hun afwijzing
van het referendum.
In Het Volk zegt Jef Claes:
«Als men aan de Brusselaars gaat
vragen of het hen zint een stuk
Vlaams grondgebied in te lijven,
dan zou het logisch zijn, dat men
ook eens aan de Vlamingen vraagt
of zij het daarmee eens zijn en of
zij bereid zijn een deel Vlaamse
grond aan de geeuwhongerige
Brusselse politici af te staan. Ook
wat de fusie van de Brusselse gemeenten betreft zullen de Brusselaars zich moeten schikken naar
de beslissingen van het parlement
In al de andere gemeenten van het
land, waar de fusies vier jaar geleden werden doorgevoerd, heeft
men de bevolking niet geraadpleegd. Jammer dat men toen
voor de hoofdstad een uitzondering heeft gemaakt; anders was
ten minste dat probleem nu van de
baan.
Wij voorzien dat de Brusselse burgemeesters met hun referendum
een pijnlijke mislukking tegemoet
gaan. Maar wat het ook wordt, het
staat a priori vast dat de uitslag
van nul en generlei waarde zal
zijn».
OENE taal van het ACV-blad,
maar afwachten of de A C V politlci er ook zo over denken...
Ook Gazet van Antwerpen zegt
dat het referendum vals is en van
helemaal geen tel.
«In een wanhoopspoging om de
ontworpen werkgroep, die het statuut voor Brussel moet uitwerken,
de pas af te snijden, proberen de
Brusselse
burgemeesters
het
zwaard van een volksraadpleging
te hanteren. Ze vergissen zich
echter
schromelijk.
Dergelijke
raadpleging is juridisch
waardeloos en het zou bovendien ongehoord zijn er het statuut van de
randgemeenten
bij te sleuren.
Daarover t>eslist alleen de Vlaamse gemeenschap. En over het statuut van de hoofdstad beslist het
ganse land, niet de Brusselaars alleen».

K

Dat het ganse land over Brussel
beslist is juist maar hopelijk hebben de Vlaamse CVP'ers, socialisten en liberalen dan wat méér haar
op hun tanden, dan bij de ministaatshervorming die ze in volle
vakantie door het parlement hebben gejaagd.
belangrijk gebeuren,
E ENmetander
waarschijnlijk zéér verstrekkende gevolgen, is de federallzerlng van de artsenbonden. De
Vlaamse dokters zijn het beu geworden om nog langer te kruipen

voor de francofone bourgeoisdokters, die mijlenver van het volk
staan. In De Standaard zegt Hugo
Deridder: «Al te lang werden kritiekloos een doctrine en een taktiek aangenomen die uitgedacht
was door Franstallgen en afgestemd op de toestanden In Brussel en enkele Waalse ziekenhuizen. Hierdoor ontstond een volksvreemd artsensyndikalisme dat irriteerde, nergens steun vond, ook
niet in de kringen waarvan de artsen mochten verwachten dat ze
hun natuurlijke bondgenoten zouden worden, zoals bij voorbeeld
de andere vrije beroepen.
Indien die Vlaamse onafhankelijke
struktuur er k o m t zullen de nieuw
verkozen leiders zelf moeten beslissen hoe en onder welke voorwaarden zij eventueel met Franstalige artsensyndikaten gemeenschappelijk kunnen optreden. Als
gelijken. Niet als onderhorigen».
De maatschappelijke federalizering zet zich veel vlugger door dan
de politieke. De V U pleit al lang
voor een federalizenng van het
gezondheidsbeleid en de nieuwe
Vlaamse artsenbond is een belangrijke stap daar naartoe.
slot nog een kommentaar
E Nvantot Hugo
Camps, Hugo is erg
boos omdat de V U het aangedurfd heeft weg te blijven bij de
150 jaar België-viering in het parlement.
«De Volksunie meende op de
plechtigheid van dinsdag afwezig
te moeten blijven. Het is een pure
schande en verbijsterend kortzichtig. De monarchie heeft de belangen van de (Vlaamse) bevolking in niets gehinderd, integendeel. Als de Vlaams-nationalisten
denken dat ze de afvallige kiezers
met hun republikeinse nonsens
zullen terugwinnen, vergissen ze
zich schromelijk».
Ach, niet dat wij verdrietig zijn omdat Camps boos is. Maar de V U is
helemaal niet weggebleven uit
kortzichtigheid of elektorale overwegingen. Dat weet Camps zeer
goed, en hij weet evengoed dat de
monarchie wel degelijk de belangen van het Vlaamse volk heeft
gehinderd. W e bedoelen niet op
de eerste plaats de téte-a-téte met
bendeleider Happart (hoewel die
toch erg symbolisch is voor de
«raadgevers» van de vorst), maar
wel dat gedurende 150 jaar het officiële België, waarvan de monarchie het symbool en dé macht achter de schermen was, niets maar
dan ook niets heeft gedaan om de
rechten van het Vlaamse volk
tegemoet te komen.
w e slechts één feit
M OGEN
aanhalen: koning AIbtert lokte tienduizenden gewone Vlaarr»se arbeiders- en boerenjongens
naar de modder van de IJzer met
de slogan «Vlamingen, gedenk de
Gulden Sporen». In die modder
ontstond de pKjIitieke Vlaamse Beweging, die het ideaal vooropstelde:
Zelfbestuur! En dat ideaal, Hugo
Camps, is nog altijd niet verwezenlijkt Wel integendeel, de neo-unitaristen zijn een krachtig offensief
bezig om terug te keren naar la
Belgique a Papa. Daarom bleef de
V U weg, als protest tegen een
kunstmatige staat die de rechten
van zijn meerderheid verkwanseld
heeft en nu nog verkwanselt door
jaarlijks tientallen Vlaamse miljarden over te hevelen naar bodemloze Waalse putten. Dat is géén
kortzichtigheid, maar verdomd
realisme, het realisme van de centen. Nog veel Vlaams Belang,
Hugo!
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Neerpede zal blijven...
in foto's...
De verkwanseling van 300 ha weiland en goede landbouwgrond
van het Vlaams-Brusselse Neerpede gaat onverminderd verder.
Men wil er een soortement speeltuin met olympische allures maken
voor Brunei en de vele buitenlandse ambtenaren en hun familiea Het hele projekt wordt op 1,4
miljard geraamd waar dan nog
eens 1Z miljard aan onteigeningsgeklen bovenop moet want Neerpede IS een vrij welvarend landbouwgebied (weiar vooral groenten gekweekt worden). OrKianks
het protest van de bewoners,
haast allen autochtone Vlaamse
Pajottenlanders, heeft het Brussete Gewest geen oog voor de
schrijnende noden in dit stukje
Vlaanderen in Brussel. Onder de
bevolking leeft grote onrust voor
de morgen dat de bulldozers de
woningen zullen platwalsen.
Deze dagen kwamen een groep
Neerpedenaars met spandoek en
al naar de ingang van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten,
om er te protesteren tegen het fert
dat Brussel Breugel tentoonstelt

en aan de wereld toont maar geen
interesse heeft voor het landschap waar hij werkte, laat staan
het als een kleinood te beschermen.
Het aktiekomitee «Neerpede blijft»
denkt alles uit om het ganse
Vlaamse land bij zijn aktie te betrekken. Een van de jongste initiatieven Is een fotowedstrijd met als
tema «Neerpede in de winter».
Met dit initiatief wil het komitee zoveel mogelijk mensen aanzetten
deze bedreigde Brusselse Westrand te bezoeken en er nog een
fotootje te schieten ook.
Daarom publiceren wij graag het
reglement van deze wedstrijd die
veel meer is dan een zondagse
klik-klak_
Reglement
De vereniging «Neerpede Blijft!»
vzw organizeert een fotowedstrijd
met als tema: «Het landelijk karakter van Neerpede in de winter».
Behalve de leden van de jury mag
iedereen deelnemen.
Inschrijvingskosten 20 fr. per deelnemer. Aantal foto's per deelnemer is onbeperkt

De foto's moeten zwart-wit zijn afgedrukt (geen kleurenfoto's), alle
soorten papier zijn toegelaten, maten 18 X 24 cm.
De prijzen voor de amateurs: eerste prijs 10.000 fr.; tweede prijs
5.000 fr.; derde prijs 2.000 fr.; vierde tot vijftiende prijs: in natura.
De jury zal bestaan uit fotografen,
kunstschilders, beeldhouwers, leraren kunstwetenschappen, allen
uit Anderiecht en de biestuursleden van onze vereniging.
De foto's dienen uiteHIjk te worden ingezonden op 16/2/1981.
(De poststempel zal als bewijs gelden j Naar volgend adres: Fotowedstrijd «Neerpede Blijft», Neerpedestraat 870, te 1070 Anderiecht
Alle ingezonden foto's worden eigendom van de vereniging.
De prijsuitreiking zal plaats hebben in de Breugelzaal, Bloeistraat
35, te Neerpede, op zondag 22 februari 1981 om 15 uur.
Met de ingezonden foto's zal een
tentoonstelling worden gehouden,
eveneens in de Breugelzaal, op 21
en 22 februari van 9 tot 22 uur,
waar ter gelegenheid van de opening een perskonferentie zal ge-

houden worden. De pers zal er gevraagd worden een foto aan te
wijzen die een speciale prijs zal
toegewezen krijgen, te kiezen uit
de foto's ingestuurd door beroepsfotografen.
ledere deelnemer stelt een kodenummer samen bestaande uit 3
cijfers en 2 letters die op de ach-

terzijde van de foto's vermeki
worden.
Bij de zending bevindt zich een gesloten omslag met hetzelfde kodenummer evenals het beroep van
de deelnemer. Deze omslag bevat
naam en adres van de deelnemer.
Bijkomende inlichtingen kunnen
schriftelijk bekomen worden op
adres van «Neerpede Blijft!».

Groene tip
De Vereniging voor Ecologische
Land en Tuinbouw (VELT! van
midden-Llmburg komt deze dagen met een origineel voorstel
voor de pinnen.
De vereniging organizeert voor
dit najaar wat zij noemt een samenkoop van antieke fruitsoorten. Er is een grote keuze van alle
variëteiten appelen, peren, pruimen, kersen, enz., die niet meer
zo alledaags zijn. Zo biedt zij appelen en peren met volgende
vergeten maar nog steeds weiklinkende namen aan: Keuleman,
Rabau, Oogstappel, IJzerappel,

Klumpkes- Peren heten: Légipont Dubbelflippen, St-Rémy,
Juttepeers of dragen nog andere
fraaie namen. Maar ook haast
vergeten vruchtsoorten kunnen
opnieuw aangekocht worden als
daar zijn: kweepeer, moerbei,
framboos, nektarine, krenteboompje»
Wie zijn tuin weer wil zien
bloeien zoals bij grootmoeder
kan deze groene tip best gebruiken en spoedt zich naar de Boschelstraat 21 te 3724 Vliermaal
voor VELTS antieke fruitsoortenaktie.

Streekkommissies voor leefmilieu
haalbaar?
'Onderschatting van het leef- en
woonmilieu, het ekologisch evenwicht en de natuur met zijn fauna
en flora leiden tot zelfvernietiging
van de mensheid. Het is dan ook
noodzakelijk dat we de milieuzorg
kreatief benaderen.»

Een produkt, gebruikt bij de vervaardiging van kinderspeelgoed, vooral
luchtbalhrmen, kan voor de gezondheid gevaarlijk zijn en zou daarom
spoedig in geheel de Gemeenschap verboden kunnen worden.
Het gaat om t>enzeen dat verkregen wordt uit koolteer Gesteld wordt
dat benzeen als het is ingeademd het zenuwstelsel aantast, dat het kanker kan veroorzaken en vooral leukemie.
Nu Sinterklaas al wendoende door het land trekt zouden de lieve ouders
hem toch best vragen dat hij voor hun kroost slechts ongevaarlijk speelgoed thuisbezorgt Speelgoed in natuurlijke materialen, speelgoed ook
dat binnen de fatsoenlijke perken van de geklbeugel blijft en speelgoed
dat niks met geweld en diergelijken te maken heeft Zodat de Sint ook
voor iedereen -goed' blijft.

Aldus begint VU-kamerild Joos
Somers zijn voorstel van dekreet
waarin hij de opbouwende inzet
van milieugroepen en milieubewuste medeburgers positief wil
betrekken bij de besluitvorming
zodat de gehele gemeenschap
van de gemanifesteerde milieugevoeligheid passend gebruik zou
kunnen maken. Zonder de beslissingsbevoegdheid van de verkozen politieke verantwoordelijken
in vraag te stellen, wenst de volksvertegenwoordiger een oprechte
luistertjereidheid tot stand te brengen tussen fxïlitieke mandatarissen enerzijds en verantwoordelijken uit milieu-aktiegroepen en verantwoordelijken uit de sociale,
ekonomische, kulturele en syndikale wereld anderzijds. Dat men
daarbij alle ideologische en filosofische strekkingen aan bod laat komen, is vanzelfsprekend.

Streekkommissies
leefmilieu
Om de streekkommissies zo dicht
mogelijk bij de bevolking te laten
staan is een spreiding per provincie gewenst De streekkommissie
zou uit 27 leden bestaan waarvan
9 worden aangeduid door de politieke partijen, 9 leden worden aangeduid uit een dubbele lijst van
kandidaten die de organizaties ter
verdediging van het sociale, kulturele, ekonomische en het syndikale vertegenwoordigen, 9 leden
worden aangeduid door de meest
reprezentatieve verenigingen en
organizaties ter bescherming van
het leefmilieu.
De streekkommissies voor advies
inzake het leefmilieu zou advies
uitbrengen inzake alle aangelegenheden die het leefmilieu betreffen,
dit op klacht van een overheidsinstantie, van een burger of van een
vereniging of op eigen initiatief.
Het gemotiveerd advies van de
streekkommissie wordt verstuurd
aan alle betrokken partijen, de
voogdijoverheden en de minister
die de bescherming van het leefmilieu onder zijn bevoegdheid

heeft. Binnen een termijn van maximum 30 dagen zou de streekkommissie in kennis gesteld worden van het gevolg dat aan haar
advies wordt gegeven.
Politieke kontrole
De streekkommissie voor advies
inzake het leefmilieu zou alle inlichtingen kunnen inwinnen die voor
het onderzoek van klachten noodzakelijk zijn. Zij kan zich dokumenten laten voorleggen, de partijen
en getuigen horen, deskundigen
aanstellen en gelasten tot een onderzoek ter plaatse.
Volksvertegenwoordiger
Joos
Somers hoopt via dit dekreet een
doelteffende politieke kontrole te
kunnen realizeren en aldus mogelijk te maken dat zowel de vervuiler als de milieubezorgde bij de besluitvorming hun stem kunnen laten horen.
Dit voorstel van dekreet moet volgens het kameriid beschouwd
worden als een eerste stap om
aan de burger een wettelijk kader
te bezorgen, waaruit een sterkere
betrokkenheid in de besluitvorming inzake milieuvorming moet
voortvloeien.
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iedereen heeft
zijn eigen itijic geld
0 »

Als U spaargeld wil beleggen, of gebruik wil maken van de service aangeboden door de financiële instellingen, neemfU geen genoegen met
toevallige oplossingen.
Zelfs een interessante tip van iemand uit uw
buurt is blijkbaar niet altijd de ideale formule
voor uw eigen situatie.
Alléén een specialist kan U met zekertieid helpen : uw NMKN-agent. Hij maakt u wegwijs in de
beleggingsmogelijkhieden en de diverse spaarformules en vefFett U welke bankservice voor U
aangewezen is.

U heeft uw eigen kijk op geld, en uw
NMKN-agent helpt u er 't maximum
uit te halen.
Bij uw NMKN-agent vindt u de beste
belegging voor uw geld, onder Staatswaarborg.'
- Kasbons met een looptijd van 1 tot 12 jaar.
-Termijnrekeningen: veertiendaagse, op
termijn of met opzegging, met vaste
vervaldag.

U kunt er ook terecht voor de meest
uitgebrekle financiële service.
- de zictitrekening (met NMKN- of Euroctiequekaort), cheques, uitvoering van opdrachten tot
aan- en verkoop van deviezen,reischeques.
- permanente opdrachten, domiciliering van
facturen.
- bancontoctkaart (automatisch banidoket).
- uitbetaling van cheques, assignaties, coupons,
vervollen eftekten.
- gratis bewaren van effekten, uitgegeven door
de NMKN en de ASLK.
- bewoameming van alle andere effekten.
- enz.

Loop even binnen bij uw NMKN-agent.
Of vraag hem bij u langs te komen.
* Beleggingen bij de NMKN zijn gewaarborgd door de
Staat. Deze Staatswaarborg geldt zowel voor de terugbetaling van het kapitaal als voor de uitbetaling van de
interesten.

1.200 NMKN-agenten staan tot
uw dienst. Raadpleeg de
Gouden Gids - rubriek Banken.

KREDIET.^ NUVERHEID
verstandig sparen
Voor de intekening op NMKN-eftekten leunt u zich cx>k
wenden tot: een agentschap van de Nationale Bank
van België, de hoofdzetel en de agentschappen van
de ASLIC de discontokantoren, de maatschappelijke
zetel van de NMKN. Nationale Maatschappij voor
Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig
de wet van 16.3.1919.

G Jonge afgestudeerde, gezlnsen sanitaire hulp zoekt een p^issende laetrekking.
Naam en adres te tjekomen bij
VIc Anciaux, tel.: 02/219.49.30.
D Welke «WIJ»-lezer leent zijn
tentje en event kampeergerel
aan VUJO voor een verkenning
van Corsica tijdens de 2de helft
van augustus '81, georganizeerd
door de «Europese Volkshpgeschool»? Mare Vermylen, Wespelaarsestwg. 61, 2840 Haacht
tel. 016-23.04.82 (overdag).

D 17-jarig ongehuwd meisje
met diploma bureauwerken en
kennis van stenografie, zoekt
een gepaste betrekking op de as
Brussel-Aalst of industriep>ark
van Ternat
O Regente Frans-Geschiedenis
met diploma uit rijksonderwijs
zoekt een passende betrekking.
Voor inlichtingen zich wenden
tot volksvertegenwoordiger dr J.
Valkeniers,
Schepdaal,
tel.
02/569.16.04,
D Sekretaresse • hulpboekhoudster (24 j j . met 5 jaar ervaring, zoekt een passende betrekking.
Naam en adres te bekomen Isij
Vic Anciaux, tel.: 02/219.49.30.

— Jongeman uit Mechelen, 17
jaar, diploma A3-elektriciteit +
één jaar vervolmaking, zoekt
dringend een betrekking in Mechelen en omgeving. Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers, Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver.
D Welke architekt is bereid, om
in funktie van stagemeester, pas
afgestudeerde architekt die door
ongeval anders-valide is, zittende
in een rolwagentje voor 6 maanden als stagiair in dienst te nemen? Belangstellenden gelieven
zich te wenden tot senator W.
Peeters, Nijverheidslaan 67,9160
Hamme (052^7.92.50 of 05247.19.19).

D 29-jarige vrouw zoekt een
voltijdse Isetrekking als werkvrouw of keukeniiulp op de as
Brussel-Ninove. Voor inlichtingen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger dr. J. Valkeniers - tel.
569.16.04.
D Gevraagd: Vlaams echtpaar
voor uitbating in mede-beheer
van een cafè-restaurant In het
Antwerpse centrum.
Gegadigden schrijven voor eerste kontaktname aan Postbus 7,
9000 Gent 12. (Adv. 219)
Q TE HUUR: modem appartement met 2 slaapkamers, individuele verwarming, gas, tegen station St-Agatha-Berchem te Zellik, Inl. tel. 02/569.07.90

D «Vader van vijf kinderen uit
Mechelen, zoekt dringend een
betrekking als autobestuurder,
huisbewaarder, magazijnier e.d.
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 St-Katelijne-Waver, of telefonisch op het nummer 015-21.79.00 - referentienummer: 2178.»
D Gegradueerde In de industriële scheikunde ( A D I 976, uit
de Brusselse aggk>meratie, zoekt
een passende betrekking.
Zich wenden tot Vic Anciaux algemeen
sekretariaat
tel.
219.49.30.
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Vic Anciaux:
Sinds het VU-kongres van 1971 heeft de Volksunie bij herhaling de krachtlijnen geformuleerd om voor de zelfstandige
arbeid een goede toekomst te blijven bieden en om het in
onze gemeenschap onverminderd mogelijk te maken te blijven werken, sparen en ondernemen. Vorige zondag werden
op een studiedag in Brugge de VU-visie en konkrete voorstellen geaktualizeerd onder het motto: 'Ondernemingszin
en werkkracht dragen Vlaanderens welvaart"
Onder voorzitterschap van Frans Kuijpers werden in de
voormiddag drie deskundige referaten gehouden door senator en oud-minister Hector De Bruyne (De overlevingskansen van de zelfstandigen en de KMO's), kamerlid Jan
Caudron (Het Sociaal statuut van de zelfstandige), en nationaal VU-penningmeester Marcel Verschelden (Het fiskaal
statuut van de zelfstandige).
In sektievergaderingen werden de referaten besproken, en
in de namiddag sprak senator Michel Capoen de KMO-programmarede van de VU uit Waarna algemeen VU-voorzitter
VIc Anciaux in een slottoespraak met aandrang zijn oproep
herhaalde om een sociaal Vlaams krisisberaad aan te vatten.
Op deze KMO-studiedag in het Brugs koncertgebouw werd
zeer indringend en konkreet ingegaan op de rol en de sociaal-ekonomische overlevingskansen van de zelfstandige
arbeid.
Onder de aanwezigen bevonden zich tal van VU-parlementsleden en provinciale en gemeentelijke mandatarissen.

Er is een uitweg!
, met Vlaams icrisisberaad
Bij gelegenheid van deze dag
van de zelfstandige arbeid wil
ik een beroep doen op de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.
De tachtiger jaren, die wij beginnen, zullen diepgaande hervormingen van de samenleving
inhouden. Het zou onzinning
zijn oplossingen voor de sociaal-ekonomische problemen
te zoeken, zoals de traditionele
partijen en de regering in het
kader van de maatschappij die
we gekend hebben in de jaren
zestig en zeventig.
De huidige krisis valt immers
samen met een aantal nieuwe
feiten: de schaarste en alvast
kwasi-onbetaalbaarheid van de
grondstoffen, de grenzen van
het leefmilieu, de grenzen van
de verzadiging op de klassieke
markt en vooral de derde Industriële revolutie van de verfijnde technologie, de chips.
We moeten beseffen dat de
kwaliteit van het leven niet langer afhankelijk zal zijn van het
bezit van steeds meer goederen.
Zowel het verbruik als de pro-

duktie van goederen, zowel de
overheidsinkomsten als de
overheidsuitgaven dienen herzien en hervormd te worden in
het licht van een gewijzigde
maatschappelijke ordening.
Wij dienen bijgevolg ermee rekening te houden dat de mogelijkheden van de staat beperkt
zijn en dat omwille van de sociale rechtvaardigheid de prestaties van de overheid meer
selektief moeten gericht worden naar de werkelijke behoeften.
Als voorzitter van de Volksunie
heb ik de zelfzekerheid te kunnen spreken voor heel Vlaanderen — speaking for Flandren
— Ik heb deze ambitie omdat
de Volksunie de enige partij is
die totaal onafhankelijk staat,
die geen bindingen heeft met
gelijk welke belangengroep.
Onafhankelijk ten overstaan
van kapitaal, vakbonden en patroonsorganizaties.
Wij kunnen oproepen tot de zo
noodzakelijke solidariteit
Onze samenleving is opgebouwd in verschillende geledin'
gen, de zogenaamde standen.

Dit is een niet te loochenen
realiteit Het is het recht van
deze groepen hun belangen te
verdedigen. Maar het zou nood
lottig zijn, indien dit zou gebeuren in een klassenstrijd, in een
naijver, in een konfliktmodel.
Is er zo'n groot verschil tussen
de hardwerkende in loonsverband en de jonge zelfstandige
of ondernemer? Is er welstand
of welzijn mogelijk van de middenstander en de ondernemer,
zonder welstand of welzijn van
de werknemer? Zou de tewerkstelling niet nog rampzaliger
verlopen zonder goed ontwikkelde en renderende ondernemingen en middenstandszaken?
Is er een wezenlijk verschil
tussen de kreativiteit en de risico's van de tot 's avonds laat
werkende kaders en ondernemers? Heeft onze samenleving
ook geen behoefte en nood
aan een sterk geëngageerde
maatschappelijke sektor, waar
bijgevolg de werk- en ondernemingslust ook renderend dienen te zijn? Zijn de sociaalzwakken, zoals de gepensioneerden, naar wie in de eerste
plaats onze zorg, onze verantwoordelijkheid moet gericht
worden, niet te vinden zowel bij
de kleine zelfstandige als bij
de kleine werknemer?

VU-motor

Bij gelegenheid van de VUstrijddag organizeerde het Brugse stadsbestuur een ontvangst waarbij schepenen P. Leys en O. Dombrecht de genodigden
verwelkomden.

20 NOVEMBER 1980

Mag ik heel de sektor van de
zelfstandige arbeid er op wijzen hoezeer hun engagement
en onverbloemde inzet gewenst
en broodnodig is in de volksnationale strijd voor onafhankelijkheid en zelfbestuur. Zij kunnen er trouwens van overtuigd
zijn dat dit streven ook voor
hun eigen belang voordelig is.
In dit verband wil ik nogmaals
een lans breken voor het
broodnodig autonoom Vlaams
sociaal overleg, voor een eigen
Vlaams krisisberaad.
Sedert ik deze idee heb vooropgesteld, zijn de inzichten

VU-senator Capoen kondigde aan dat gelijkaardige studiedagen van de VU zullen georganizeerd worden over de landen tuinbouw, de horeca, en het toerisme, de textiel en konfektie, de bouwnijverheid en de kleinhandel en ambachten.

daaromtrent gegroeid en is de
noodzaak meer en meer gebleken. Mag ik verwijzen naar de
uitspraken van bepaalde
Vlaamse leiders van vakbonden
en patroonsorganizaties. Is de
recente oprichting van een autonoom Vlaams dokterseenheidssyndikaat niet belangwekkend en betekenisvol?

Oud-minister
Hector De Bruyne

Ik blijf ervan overtuigd dat een
Vlaams sociaal overleg veeleer
zou verlopen in een samenhorigheldsmodel en tot gunstige
resultaten kan leiden.
Dit Vlaams krisisberaad moet
bovendien het onvolmaakte,
enge kader van de huidige gewestvorming doorbreken en
handelen over het geheel van
de sociaal-financieel-ekonomische problemen waarvoor ons
volk gesteld is.
Blijven de verschillende Vlaamse geledingen bereid de sociaal-ekonomische toekomst
van ons volk op te offeren
voor het Waalse staal en voor
de ten dode opgeschreven
Waalse bedrijven? Moet daarvoor een groot deel van de
vruchten van de Vlaamse arbeid ingeleverd worden?
Het is dringend noodzakelijk
dat de representatieve vertegenwoordigers van de Vlaamse
politieke partijen, de Vlaamse
vakbonden, patroons- en middenstandsorganizaties elkaar
met deze vragen konfronteren
en een duidelijk antwoord geven aan de Belgische gevestigde machten, die Vlaanderen
meesleuren in de ondergang.
Wellicht is de Gewestelijke
Ekonomische Raad voor Vlaanderen de meest aangewezen
gesprekstafel om het initiatief
voor dit beraad te nemen.
De Volksunie heeft de opdracht op zich genomen de
drijvende politieke motor te
zijn van de2e groei naar zelfsbeschikking.

'De onvervangbare taak van de kleine onderneming als faktor van tewerkstelling en van investeringen, vooral in
krisistijden, wordt thans door iedereen
erkend en gewaardeerd. Het is zeer
dringend dat de overheid hieruit de
konklusies trekt in heel haar sociaalekonomiscl) en fiskaal b^eid C.J
Het aantal nieuwe jonge zelfstandigen is in Vlaanderen verrassend hoog,
vooral als men rekening houdt met de
vereiste, steeds zwaarder wegende investeringen, kredietlasten, financieringen, technologie en vakkennis
Het bank- en financieringsorganisme van dit land dient zich beter aan te
passen aan de specifieke noden van
de zelfstandigen, en de overheid moet
in haar beleid overgaan tot radikale aksentverschuivingen ten voordele van
de zelfstandigen Wat zou de Staat
doen indien hij zelfde essentiële taken
moest financieren en organizeren die
thans volbracht worden door de zelfstandigen? Het zou het einde zip van
een bepaalde maatschappij- en faeschavingsvorm die wij voor het Vlaamse volk veruit de meest geschikte achten.'

Fotoreportage
studio Dann
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Kamerlid Jan Caudron
«Hef groot verschil tussen het Statuut der Zelfstandigen en alle andere
statuten voor sociale zekerheid is dat
het veel minder uitgebreid is, dat het
ook recenter is in de tijd en dat het op
vele punten gebrekkig, onvolledig en
zelfs discriminerend is (bijv kindergeld
Ie kind). Ten opzichte van het sociaal
statuut van de werknemers heeft het
sociaal statuut der zelfstandigen een
achterstand van 30 jaar (..).
De oplossing voor de problemen
rond het sociaal statuut van de zelfstandigen kan niet los gezien worden
van de globale hervorming van de Sociale Zekerheid.

Frans Kuijpers
(voorzitter KMO-studiedag)
'Deze VU-bijeenkomst is in menig autonomie om een beter beleid voor
opzicht een Vlaamse volksnationale de dag van morgen uit te bouwen.
stnjddag.
Het strijdkarakter van onze ontmoeting IS duidelijk: we tornen op tegen de
Wij onderstrepen de noodzaak van
vele sociale en fiskale discriminaties en
de volkssolidariteit tussen alle bevolkingsgroepen, die verdienen dat arbeid tegen het niet-beleid van de traditionele partijen (de syndikratie van CVP en
beloond en niet gestraft wordt
Deze studiedag ligt ook in het ver- SP, en de demagogie van de PW).
lengde van de „Dag van het Ekonomisch Federalisme" in Aalst: ook de
zelfstandigen verdienen een Vlaamse

De uitkomst is het verwezenlijken
van echt Vlaams zelfbestuur in een
echte demokratie.'

De VU pleit reeds jaren voor een
grondige hervorming van het stelsel
van de sociale zekerheid, waarbij een
grotere selektiviteit en doelmatigheid
moet worden nagestreeft via fiskalizering gekoppeld aan de federalizering
van het sociaal zekerheidsstelsel. Het
VU-voorstel houdt dus een samenvoeging in van alle kassen en instellingen
tot één Bijksinstituut voor Sociale
Zekerheid. De Leuvense professoren
hebben wetenschappelijk bewezen
dat jaarlijks ettelijke miljarden van
Vlaanderen naar Wallonië overgeheveld worden.'

Senator Michel Capoen in de
VU-programmarede:
Als Volksnationale partij streeft de
Volksunie naar een zo groot mogelijk
welzijn voor het ganse Vlaamse volk.
Als partij die het algemeen welzijn nastreeft is de Volksunie onafhankelijk van
eender welke drukkingsgroep en onafhankelijk van het groot-kapitaal, en hecht
dan ook een groot belang aan het bestaan van een levenskrachtige middengroep die zelfstandig haar beroepsbelangen en demokratische rechten kan
verdedigen en bovendien op een efficiënte en onafhankelijke wijze haar sociale verantwoordelijkheid kan opnemen.
Voor de Volksunie is een levenskrachtige «middengroep» een waarborg voor de
demokratie.
Ook vanuit sociaal-ekonomisch standpunt gezien is de Volksunie van mening
dat de zelfstandigen en de KMO's een
onvervangbare rol spelen. In Vlaanderen
veel meer dan in Wallonië, zijn de KMO's
grote werkverschaffers die door de grote verscheidenheid en hun kleinere konjunktuurgevoeligheid een belangrijk stabilizerend element vormen in ons ekonomlsch systeem. Bovendien is deze tewerkstelling meestal van hoge kwaliteit
wegens de gunstige sociale en menselijke verhoudingen die heersen in de
KMO's, en om de zinvolle arbeid en het
gepresteerde vakmanschap.
Daarom eist de Volksunie dat er onmiddellijk een middenstandsvriendelijke politiek zou gevoerd worden.
En wij kunnen dat met des te meer gezag
doen omdat onze bezorgdheid voor de
KMO's en zelfstandigen geen konjunktuurverschijnsel is of een elektoraal
spelletje, maar integendeel ingegeven is
door een diep gevoel van solidariteit.
Reeds meer dan 20 jaar ijvert de Volksunie voor een gezond middenstandsbeleid. De kaderdag van vandaag is dan
ook 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 door zelfstandige arbeid te verrichten.
En in het parlement hebben de VU-mandatarissen door hun wetgevende initiatieven en parlementaire tussenkomsten
voortdurend de aandacht van de regering en de wetgevers gevestigd op de

'De gestadig toenemende fiskale
druk koncentreert zich sinds enkele jaren steeds duidelijker op de inkomsten
uit de zelfstandige arbeid. De zelfstandigen en de KMO's moeten zich bijna
dagelijks over het efficiënter beheer
van hun onderneming bezinnen. Ondanks al hun inspanningen zien wij het
aantal falingen toenemen van ca. 800 in
1965 tot ca 2.800 in 1978 U.

De door Martens III ingevoerde dekumulatie en splitsing zijn één groot
boerenbedrog en hebben niets te maken met een eerlijke herverdeling. De
forfaitaire regeling is vaak onrechtvaardig en bevordert de ongelijkheid:
bijv. de landbouwers.
De fiskalizering van de RSZ is sinds
het kongres van 1971 een programmapunt van de Volksunie.'

„ Vlaamse ondernemers zijn nu
al te lang de dupe geweest..."

problemen van de zelfstandigen en de
middenstand.
Tegenover de duidelijke en ondubbelzinnige positie van de Volksunie ten aanzien
van de zelfstandigen en de KMO's bestaat
de wazige en onsamenhangende
politiek
van de 3 traditionele partijen.
Het resultaat van hun beleid is een onder
de paperassen bedolven middengroep, die
steeds maar opnieuw moet opdraaien
voor het financiële wanbeheer in dit land
en die het iedere dag wat moeilijker wordt
gemaakt om te werken en te ondernemen.
De socialistische partij beschouwt de
KMO's nog al te veel als profiteurs en het
sociaal-ekonomisch programma van deze
partij wrodt volledig en eenzijdig bepaald
in funktie van het syndikaat-Debunne.
Bij de CVP is ieder programma het resultaat van een kompromis tussen de verschillende standen binnen de partij waarbij
het A O W en het groot-kapitaal (Boerenbond) de dikste vinger in de pap hebben,
en waarbij de middengroep niet te pas
komt
En de PVV heeft nog nooit van de haar geboden gelegenheden gebruik gemaakt om
iets te doen voor de kleintjes in het ekonomisch bestel van ons land. De PVV blijft
nog steeds de slaafse uitvoerder van de
belangen van de grote geldmachten.
Alle drie hebben de traditionele partijen dit
gemeen dat ze de Belgische unitaire belangen steeds torenhoog stellen boven de
Vlaamse belangen en dat ze liever honderden miljarden verkwanselen aan het Waalse staal, glas en metaalbouw en aan een

Nationaal penningmeester
Marcel Verschelden

nutteloze autoweg Pecq-Armentières, dan
een gedurfd investeringsprogramma op te
zetten voor de kleine en middelgrote bedrijven. Maar ja, de KMO's zijn in hoofdzaak Vlaamse bedrijven, en in de balans
van de kleurpartijen wegen deze nog altijd
niet op tegen de Waalse zware nijverheid
en de Belgische grootmachtenZo hebben
de opeenvolgende regeringen uitsluitend
de kaart gespeeld van de multinationale en
grote ondernemingen.
Vandaag kan iedereen de uiterst nadelige
gevolgen van deze politiek vaststellen en
toch maakt men het nog steeds stukken
gemakkelijker voor een multinationale onderneming om hier eender wat te doen,
dan voor de KMO-bedrijf dat wenst te investeren en een stukje uit te breiden.
In de voorbije jaren hebben de opeenvolgende regeringen de ongebreidelde uitbreiding van de grote distributiebedrijven
in de hand gewerkt en daarvoor veel geld
overgehad. De staatshulp aan de ten dode
opgeschreven en slecht beheerde bedrijven neemt astronomische vormen aan.
Het betreft hier steeds grote bedrijven,
met als slokop het Waalse staal (CockerilD,
die niet alleen kapitaalmarkt afschuimen en
ontredderen.
Niettegenstaande in het verleden al tientallen bewijzen geleverd werden dat de staat
een slechte werkgever Is, wordt de funeste politiek van overheidsbemoeiing en
overheidsdeelname in versneld tempo verdergezet.
Aan deze politiek van onverschilligheid, om
niet te zeggen vijandigheid to.v. de zelf-

standigen en de KMO's, zal ook door de
huidige regering van Martens IV geen einde worden gesteld. De samenstelling van
deze regering, het regeerprogramma en
het feit dat het ministerie voor de Middenstand toevertrouwd is aan een Franstalige
die daarnaast nog 2 andere departementen moet beheren, laten niets goeds voorspellen.

Dagjespolitiek»
Voor de Volksunie is het sociaal-ekonomisch herstelplan van de regering-Martens IV volstrekt onaanvaardbaar. Het vertoont dezelfde kwalen van de vorige regeerprogramma's en komt opnieuw neer
ophet bestraffen van diegenen die nog
werken en ondernemen. Dit herstelplan zal
een averechts effekt hebben en het zal leiden naar een verdere ontmoediging van
juist diegenen die de krisis ee halt kunnen
toeroepen en het tij kunnen doen keren.
De middenstanders en de KMO's willen
nog steeds werken en risico's nemen. En
daarvoor vragen zij geen miljardensteun of
andere uitzonderingsmaatregelen.
Dit kan volgens de V U als ër in de onmiddellijke toekomst drie zaken gebeuren:
1. het wegnemen van de bestaande fiskale en administratieve remmingen;
2. het organizeren van een betere begeleiding en het opbouwen van gepaste
strukturen en tjeleidsinstrumenten;
3. het invoeren van een volwaardig sociaal
statuut
En dat er op dat stuk wel degelijk veel kan
gedaan worden hebben de Volksunie-rhinisters van Wetenschapsbeleid CVandekerckhove) en voor Buitenlandse Handel
(De Bruyne) tijdens hun ambtsperiode bewezen.
Vlaanderen moet deze fatale kringloop
doorbreken door zijn eigen lot in handen te
nemen en zelf de mekanismen te beheren
voor zijn ekonomische heropleving.
Het is duidelijk dat een zelfstandige staat
Vlaanderen beter en spaarzamer zou omspringen met zijn middelen en dus ook beter gewapend zou zijn om de huidige krisis
aan te pakken. Door zijn 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.
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Zaterdag
NOVEMBER
BRT 1

RTB

19.20 Gewestelijke aktualiteiten —
19.45 Les Pans de TF 1 (spel), 20.00 Nieuws. — 20.30 Jean Ferrat
(vanété). — 21.30 Les mystères de
Pans (f J. - 22.30 Voetbalreportages. — 23.30 Nieuws.

19.30 Nieuws. — 19.55 Chansons a
la carte. — 20.40 Le courrier du ciel
(fJ - 22.10 Nieuws.

14.00 Open school. — 16.00 Nicholas Nickleby (film) - 18.00 Paulus
de boskabouter (strip) — 18.05 De
poema en de herder (jeugdfilm). —
18.55 Dit leuke land (reportagemagazine). — 19.45 Nieuws. — 20.10
Laveme & Shirley (f J. - 20.35 James Last Starparade (show). —
21.25 De gekkenfabriek (weekendfilm). — 23.00 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.35 Le vol d'lcare (tv-film). — 22 05 Thierry le Luron (vanété). — 23.00 Skién in het
hooggebergte (rejxjrtage). —
23.30 Nieuws.

NED. 1

2000 Les jeux de 20 heures (spel).
— 20.30 Portret van Johannes
Brahms. - 22.30 Nieuws. - 22.50
Ciné-regards (de Spaanse film).

15.30 Nieuws. - 15.32 Het portret
van een markt (reportage). —
16.00 Popeye(stnp) — 16.05Rerre Fabien (f J. — 16.31 Reis rond de
wereld in 80 dagen (strip). — 16.55
De film van Ome Willem (jeugdprogramma). — 17.25 Medezeggenschap en ondernemingsraden
(dokJ. — 18.25 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 18.30 Sesamstraat — 18.55 Nieuws. - 18.59
Popeye. — 19.05 Popkrant —
19.35 Love boat (f J. - 20.25 Sonja's goed nieuws show. — 21.37
Nieuws. — 21.55 Vara's speelgoedaktie. — 2220 Nieuwe gezichten in Vara's voorstelling. — 23.10
Voetbal '80. — 23.50 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Mupp>etshow. — 1925 De verlaten eilanden (fj. — 20.00 Nieuws. —
20.26 Shoestring (fJ. - 21.25 Alle
zegen komt van boven (fJ. —
21.50 Sport op zaterdag. - 22.20
Brandpunt thuis. — 23.15 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws en weerbericht —
19.55 Le jardin extraordinaire (natuurmagazine). — 2025 Mr. Hom
(TV-film). — 21.55 Risquons-tout
0(wis). — 22.55 Nieuws.

ARD
14.45 Die Göttliche Jette (komische film). - 20.00 Nieuws. 20.15 Noten für Zwei (speD. —
21.45 Nieuws. — 22.05 Wenn die
Gondein Trauer Tragen (thriller). —
23.55 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Ein Einzige
Nacht (operette). — 21.30 Nieuws.
— 21.35 Das aktuelle Sport-studio.
— 22.50 Boksen (reportage). —
23.40 Ungewöhnliche Geschichten
van Roald Dahl. — 0.30 Nieuwa

D 3
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Fanfaren
und Kanonen (beeld- en klankdramaturgie in nationaal-socialistische
ooriogsfilm). - 21.00 Richard III
(teater). — 23.50 Experimente
(korte films).

LUX.
19.00 Nieuws en weerbericht —
19.30 L'homme qui valait trois milliards (SF-fJ. - 20.30 Les vieux de
la vieille (boerenklucht). - 2220
Beethoven (biografische film).

21.20 Die Pflicht eines Franzosen
(tv-film).

F1

A2

F3

Zondag
NOVEMBER

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Korhanen
(dokJ. — 21.05 Eine Frau unter einfluss (film). - 23.30 Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws. - 17.02 Die SportReportage. — 19.00 Nieuws. —
19.10 Bonner perspektiven. —
19.30 De restauratie van een museum in Beriijn (reportage). —
21.00 Nieuws. - 21.15 Die Pflicht
eines Franzosen (tv-film). — 22 45
Le sacré du printemps (ballet Stravinsky) - 2320 Nieuws.

D 3
20.00 Nieuws. — 20.15 Gezondheidsdiensten in Kenia (dokJ. —
21.00 Auslandsstudio. — 21.45
Serge Lama und seine freunde
(show). — 22.40 Ottpourri (show).

LUX.
BRT
9.00 Voor boer en tuinder — 9.30
Doe mee. — 10.00 Kijk mensen;
Fobieën. — 11.00 Konfrontatie. —
12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 1430 Handel en wandel
(open school). — 15.00 Sesamstraat — 15.30 Het losgeld van het
rode opperhoofd (jeugdfilm). —
15.55 De beste! Sporthelden uit de
hele wereld (portret). — 16.15 Een
eeuw «Royal Tournament» (militaire parade). — 17.05 Volleybal. —
17.50 Sportuitslagen. — 18.00 Jonger dan je denkt — 18.30 Paulus
de boskabouter (strip). — 18.35
Van Pool tot Evenaar (kwis). —
19.45 Nieuws. - 20.00 Sportweekend. — 20.30 Alle schepsels, groot
en klein (fJ. - 21.20 Mezza Musica. — 22.20 Nieuws.

NED. 1
19.00 Nieuws. — 19.05 Woody
Woodpecker (strip). - 19.12 Bassie en Adnaan (fJ. - 19.40 Kieskeurig (konsumentenrubnek). —
20.05 Conny Stuart zingt Annie
Schmidt (show). — 21.00 Lessen in
liefde (fJ. — 22.15 De mens en zijn
muziek (dokJ. - 23.10 Nieuws.

LUX

20.00 Les jeux de 20 heures: (spel).
— 20.30 La metamorphose des
cloportes (gangsterfilm). — 22.10
Nieuws.

Dinsdag

19.45 Entre chiens et chats. —
19.55 RTL-Flash (spel). - 2000
Chips (fJ. - 21.00 Cagliostro
(avonturenfilm).

NOVEMBER
BRT 1

20.00 Nieuws. - 20.30 L'Évènement le pus important depuis que
l'homme a marche sur la lune (film
met debaO. - 00 00 Nieuws.

14.00 Schooltelevisie (tot 16.00). 18.00 Paulus de boskabouter
(strip). — 18.05 Sesamstraat —
18.35 Ken uw recht (Open school).
— 19.05 Gastprogramma (Het Humanistisch Verbond). — 1945
Nieuws. — 20.10 Hitring (variété).
— 2105 Verover de aarde. —
21.55 IQ- Ckwis) - 2225 Nieuws.

A2
19.20 Gewestelijka aktualiteiten. —
19.45 Top Club: (varèté). - 20.00
Nieuws. — 20.35 Question de
temps (aktualiteitenmagazine). —
21 55 De la terre et des hommes
(wetenschappelijke info). — 22.40
De schilder Galiére (portreO. —
23.10 Nieuws.

BRT 2
20.10 Allemaal beestjes (dok.). —
20.40 Day of the Locust (film). —

18.55 Nieuws - 18.E
meer bij (kleuterprc
19.10 Tijdsein (info),
en samenzang — 2
wonen bi] de mensen
aktief - 21.37 Niei
De Haag vandaag. pan (over Sunnam
Nieuws.

18.55 Nieuws - 18.E
van de vuurberg (f)
laude (kwis). - 20.C
20.27 De kleine wa.
21.25 Lee Towers (sf
Hier en nu (info) — 2
re naaste (dokJ. — :

RTB 1

19.00 Waalse gewes
teiten. — 1930 Niet
Un tram d'Orphelins
21.05 TVF-magazine.
trait (René Defosse

F1

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Scrupules
(fJ. — 22.05 De mens en de machine (dokJ. — 22.50 L'abime (kort toneelstuk). — 2320 Nieuws.

F3
20.00 Benny Hill (humor). - 20.30
Une revolution romantique. —
21.30 Nieuws. — 21.40 L'invité de
F3. — 22.35 Les hommes nouveaux (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
SchooO. — 19.00 Doe mee. —
19.45 Nieuws. — 20.15 Micro-Macro (kwis). — 20.50 Ooriogsresten
(fJ. — 21.40 De niemand minder
dan jezelf show. — 22.20 Nieuws.
— 22.35 Handel en wandel (open
school).

Z A T E R D A G — Charles Dickens werd internationaal bekend als schrijver mede door het sukses van
het pakkende verhaal «Nicholas Nickleby», over de 19jarige Nicholas die onder de hoede komt van zijn steenrijke maar aartsgierige oom Sir Ralph Nickleby. Vla een
zakenrelatie bezorgt zijn oom hem een saai baantje. Nicholas verwacht meer van het leven. Hij laat zich aansluiten bij een rondreizend toneelgezelschap en hij
wordt verliefd op hetzelfde meisje als zijn oom... Alberto
CavalcantI verfilmde het verhaal in 1947 met Derek
Bond in de hoofdrol. (Nicholas Nickleby, z w / w - BRT).
— In de TV-film De gekkenfabriek CThe Cracker Factory) speelt Natalie W o o d de rol van het aan alkohoi verslaafde sleur-huisvrouwtje Cassie Barrett. Na een zelfmoordpoging komt zij terecht in een ziekenhuis. Stilaan
wordt ze gewaar dat zij in deze omgeving, die ze zelf de
«gekkenfabriek» noemt, misschien terug tot zichzelf zal
komen. (BRT). — De gast In de Muppet show is vanavond de meester-goochelaar Doug Henning. Hij geeft
enkele staaltjes van zijn kunnen weg en de hele Muppet-meute raakt in de ban en gaat zelf aan 't goochelen.
Met desastreuze gevolgen... (KRO-Ned. II). — Laat op
de avond komt op ARD de Brits-ltaliaanse psycho-thriller Don't look now van Nicolas Roeg (1973) naar een
novelle van Daphne du Maurier, met Julie Christie en
Donald Sutherland in de rol van het Britse echtpaar Baxter dat z'n dochtertje verloren heeft. De man, John Baxter, werkt in Venetië en zijn vrouw Laura is meegekomen. Zij ontmoeten twee oude vrouwtjes van wie één
blind Is en beweert over zienersgaven te beschikken. Zij
weet van het verdronken dochtertje en zij geeft Jchn
de raad Venetië te verlaten...

NED 1
William Atherton en Karen
Black In The day of the Locust
van John Schlesinger (1974),
een ongenadige schildering
van het klatergouden filmw/ereldje in de jaren dertig in Hollywood. (BRT II, dinsdag 25 nov.
om 20 u. 40)

NED 1

NED 2

F1

19.25 Magazine voor dieren (dierendokter) — 20.00 Nieuws. —
20.30 Folie a tuer (thnller). - 22.05
Dokumentaire.

18.55 Nieuws. — 19.00 De wereld
van het jungleboek (fJ. — 19.53
Het bezoek van een dame (film). —
21.35 Nieuws. — 21.55 Twee voor
twaalf (kwris). — 22.35 Vara's
speelgoedaktie 12345. - 22.50
Het intemationaal Bankwezen
(dokJ. — 00.00 Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De vijf (fJ.
- 1925 Angle (fJ. - 2027 And're
Andre (show). - 21.00 De ten-orist (f J. - 21.50 Aktua TV. - 22.25
Soap (fJ. - 22 50 Rudi van Dantzig, een koreograaf en zijn werk
(portreü. - 23.30 Nieuws.

RTB 1
19.30 Nieuws. - 19.55 T.HX. 1138
(SF-film met debat). 22.30
Nieuws.

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Sechs mal
Andalusien (dokJ. - 20.45 Streng
öffentlich (Zwitsers kabareO —
21.30 Beriin Alexanderplatz (fJ.

ZDF
19.00 Nieuws. - 19.30 Disco '80.
— 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. — 21.00 Heute-joumal. —

20 NOVEMBER 1980

19.45 Gewestelijke aktualiteit —
20.00 Nieuws — 20.15 Königliche
Hochzeit (musical). 23.30
Nieuws.

23.00 Bonjour la F
School).

F3

16.30 Toutes voiles sur Java (avonturenfilm). — 18.00 Safari in Kenia
(reportage). — 19.00 Aktualiteitenmagazine. — 19 30 Filmnieuws. —
20.00 Voyage dans l'inconnu (f J. —
21.00 La veuve Couderc (film)

NED. 2
15.30 Nieuws. - 15.35 KRO's wereldcircus. — 16.30 Het gebeurt allemaal in St-Nicolaasga (dokJ. —
17.05 Studio Sport I. - 17.35 Het
vergeten bataljon (dokJ. — 18.30
Sesamstraat — 18.45 Sprekershoek. - 19.00 Studio Sport 2. 20.00 Nieuws. — 20.05 Oogst in
beeld (landbouwinfo). - 20.35 Humanistisch Verbond. — 20.40 Koot
en Bie. — 2120 De horzel van het
Pentagon (dokJ. - 22.10 Beriin
Alexanderplatz (fJ. 23.10
Nieuws.

D 3

W

Z O N D A G — In het programma Mezza Mus/ca
met licht-klassieke muziek zit een uitgebreide selektie
uit Gershwins «Porgy and Bess» (BRT). — Tros (Ned. I)
is aan de tweede aflevering toe van de reeks Lessen in
liefde, een reeks Nederlandse TV-spelen naar verhalen
uit Boccaclo's Decamerone. Ditmaal is Torello aan de
beurt Hij vertelt over twee edellieden die gevangen
worden gehouden door Cangrande. Door hun celraampje zien zij in de tuin de beeldschone Emilia wandelen.
Zij worden beiden verliefd op de jonge vrouw. Als de
ene vroegtijdig vrijgelaten wordt, en hij in de gunst probeert te komen van de schoonheid, dwingt hij zijn rivaal
ook wat te ondernemen... De 2de aflevering van De
mens en zijn muziek, een achtdelige reeks over de evolutie van de westerse muziek, gaat over de ontwikkeling
van de muziek in de middeleeuwen tot de glorierijke periode van de renaissance. Prezentatie: Yehudi Menuhin
(Ned. I). In Sprekershoek, een magazine van NOS (Ned.
II) waarin individuele mensen of groepen aan het woord
komen, wordt aandacht besteed aan peuterzwemmen.

hele wereld met sukses — vo
spreiding vinden. — Op Nede
merkwaardige film. Het bezoel
such). Het is een thriller van B(
een werk van Friedrich Dürr«
man, Anthony Quinn, e.a Karla
trijke weduwe, keert na vele jai
verbleven en daar te zijn getr
naar het armtierige geboortedc
veel luister verwelkomd De inv
kenen immers op haar om hen
de rijke weduwe wil haar dorp
eis: zij wil de dood van de man
de en haar met een kind in de
plicht werd de streek en het le
zelfs gaan tippelen om in leven
tenissen in de twee gekste far
dramatische wendingen. Voor
gaat het slecht fSoap - Tros-I

D I N S D A G — In Hit

Anus met zijn nieuwste prodi,
chantent In het onderdeel «bui
Music, Rod Stewart en Suzie (
In zijn boek The day of the Loc
narist Nathanael West het wer
woodstudio's op ongenadige
Schlesinger maakte naar dat b
Sutherland, William Atherton ei
rijkste akteurs. De film speelt li
jaren dertig in Hollywood De s
door mensen die een baantje '
als zij zijn door het sukses var
de stationromannetjes die het
je in Hollywood als het hóogsi
als zovele anderen Is ook Ted
stad. Ted is een schilder-teker
bieert als dekorateur. Hij heel
een pensionnetje waar ook he
rantje Faye en haar vader, eer
verblijven. Faye is een zinnelijk
niets ontziende verbetenheic
haar hoogste betrachting zal i
liefd op het sensuele blondje, i
ideale hulp om haar doel te be
Wanneer haar vader sterft zi(
treden als call-girl en zij neem*
Homer Simpson, een hotelbec
teloze wijze uitbuit en bedrieg
ge Homer door de jonge va
wordt, ziet Homer zijn werel
wreed... (BRT II).

WOENSDAG - V
M A A N D A G — Fans van Hugo Metsers moeten vanochtend al vroeg wakker worden en meteen afstemmen op radio Hilversum 2 (7 u. 03). In Een goede
morgen met is de van oorsprong Vlaamse akteur Hugo
Metsers te gast. Hij prezenteert platen, praat over zichzelf en zijn beroep en belt de gast van volgende week
op, In dit geval zijn eigen vrouwtje Pleuni Touw. De niemand minder dan jezelf show, het sociaal maatschappelijk magazine van BRT is gewijd aan religieuze sekten,
die als paddestoelen uit de grond schieten en over de

van de 1 /8ste finales van de U
en Lokeren nog in de wedst
Sombere doorgang (Black Pa:
kaanse misdaadfilm van Del
Humphrey Bogart, Lauren B<
Vincent Parry, beschuldigd vi
ontsnapt uit de gevangenis. ^
hij van zijn onschuld weet te o
dader ontmaskeren. — Op RT
dat de voetbalmatchen moetei

m

PM

TV-programma's

lonjour la France (Open

euws — 18 59 D'r kan nog
IJ (kleuterprogramma) —
idsein (info) — 2020 Koor
enzang — 21 05 God wil
3IJ de mensen — 21 25 EO- 21 37 Nieuws - 21 55
g vandaag — 2210 Libisjer Suriname) — 2315

euws — 1859 Het geheim
/uurberg(f) - 19 25 Gum
,wis) - 2000 Nieuws Ie kleine waarheid (f J —
•e Towers (show) — 2210
nu (info) — 22 50 Mijn vere (dokJ - 2310 Nieuws

'aalse gewestelijke aktuali- 1930 Nieuws - 1955
1 d'Orphelins (tv-film) —
/F-magazine - 2205 Porene Defossez, komponist

professor en
2225 Nieuws

orkestleider)

15

—

RTB 2
18 30 Les amours de la belle epoque (f) - 21 55 De Grey (film)

F 3
2000 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Le demon des eaux sauvages (avonturenfilm) — 2220
Nieuws

I

26 NOVEMBER

BRT 1

LUX.

conte (over Hiroshima) — 2305
Nieuws

F 3

2000 Nieuws — 2015 Telefoondiskoteek — 21 00 Aktualiteitenrubnek - 21 45 Captain Pans (f J

ZDF

F 1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les Pans de TF 1 (spel) —
2000 Nieuws - 2030 Le grand
debat (politiek magazine) — 21 35
Une forêt (dokJ - 2235 Recits
d'Ellis Island (over emigranten) —
2305 Nieuws

1900 Nieuws - 19 30 Die frau mit
den zwei gesichtem (film) — 21 00
Heute-journal — 21 20 Het innemen van een aktueel standpunt —
2200 Het filmfestival van Nancy
1980 (reportage) - 2330 Nieuws

D 3
A 2
1945 Top Club (variete) - 2000
Nieuws - 20 40 Bob, Carol, Ted et
Alice (film met debat over echtparen) — 2330 Nieuws

19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws - 2015 Landesspiegel — 21 00 Financies in het
profvoetbaF — 2230 Kursus over
relaties — 2300 Nieuws

mische film Le grand restaurant gepland Hienn speelt
LOUIS de Funès de rol van Septime, de exploitant van

het sjieke restaurant «Grand Restaurant» in Parijs Hij
heeft echter tegenslag bij een incognito-bezoek van
een Zuidamenkaans staatshoofd wordt deze ontvoerd
Septime is verdachte nr 1' En nu we toch bezig zijn met
de films, zien wij ons verplicht eveneens aan te halen de
film Serpico, een realistische kijk op het Newyorkse politie-bedrijf Jarenlang heeft de Nev»/yorkse politie-detective Serpico in z'n eentje gevochten tegen korruptie in
het politiekorps Iedereen heeft hem ondertussen laten
vallen Zijn persoonlijke veiligheid en zijn huwelijk gaan
eraan kapot Bij een overval op een narcoticakeet wordt
hij neergeschoten Door de gangsters of door zijn kollega's"? Regie Sidney Lumet (1973), met Al Pacino, Barbara Eda-Young, Tony Roberts e a (Ned II-Veronica)

D O N D E R D A G — in de reeks Profiel, een
reeks dokumentaires over de relatie werk en vnjetijdsbesteding, zit vanavond een bijdrage over zweefvliegen
(BRT II) — Energiebespanng, alternatieve energie, enz,
— In Hitnng zit o a Urbanus van
zijn onderwerpen die in radio, TV, geschreven pers en
wste produktie Quand les zoisiaux
bij wetenschappelijk werk «in» zijn Nog voor het jaar
ierdeel «buitenlandse pop» zijn Roxy 2000 (Before the year 2000) is een Finse dokumentaire
t en Suzie Quatro te gast (BRT I) —
over research in Engeland naar allerlei alternatieve enery of the Locust stelde auteur en sce- giebronnen De vraag «Wat komt er na de olie» staat
est het wereldje in en rond de Holly- hier dan ook centraal (NOS-Ned I) — De oorlogsfilms
ngenadige wijze aan de kaak John
worden met meer zo erg vaak gedraaid RTBF heeft er
3 naar dat boek een film met Donald nog een op 't programma gezet Where eagles dare
Atherton en Karen Black als belang- (Quand les aigles attaquent), een Britse oorlogsthnller
film speelt in de tweede helft van de
van Bnan G Hutton (1968), met Richard Burton, Clint
wood De studio's worden bestormd Eastwood e a De film is gebaseerd op een werk van de
en baantje willen bij de film, verblind bestseller-auteur Alistair MacLean Het gegeven is omsukses van enkelen en misleid door zeggens ongeloofwaardig een groep internationaal getjes die het klatergouden filmwereldselekteerde kommando's, gespecializeerd in overle, het hoogste geluk beschnjven Net vingstechnieken, worden boven Duitsland gedropt Hun
IS ook Ted afgezakt naar de droom- opdracht luidt een geallieerde officier weghalen uit het
ïhilder-tekenaar die een baantje am- hermetisch afgegrendelde, zwaar bewaakte en bewa)ur HIJ heeft zijn intrek genomen in
pende arendsnest «Hohenwerfen» Dit kasteel is het
vaar ook het blonde derderangsfiguhoofdkwartier van de Duitse Geheime Dienst en van de
r vader, een mislukte musical-akteur, Gestapo De leider van de groep, die uit zeven mannen
jen zinnelijk leeghoofdje dat met een en een vrouw bestaat is de Bnt John Smith (Richard
erbetenheid de glamourwereld tot
Burton)
achting zal ambiëren Ted wordt versie blondje, maar zij ziet in hem geen V R I J D A G — BRT doet met onder voor RTBF
r doel te bereiken en zij wijst hem af
Het belangrijkste programma bij BRT I is de oorlogsfilm
Ier sterft ziet zij zich verplicht op te De helden van Telemark, een Bntse prent van Anthony
jn ZIJ neemt haar intrek bij de timide Mann (1965), met Kirk Douglas, Richard Harns, Ulla Jaen hotelbediende die zij op schaam- cobsson, Michael Redgrave e a Tijdens Wereldoorlog II
en bednegt Wanneer de ongelukki- zijn Noorse verzetsstnjders erachter gekomen dat de
e jonge vamp in de steek gelaten Duitsers in Telemark, een bosrijke streek in het door de
zijn wereld instorten Hij reageert Duitsers bezette Noorwegen, iets geheimzinnigs in het
schild voeren De verzetsgroep van dr Rolf Pedersen
speelt informatie door waaruit blijkt dat er een zwaarwaG — Voetbal Heenwedstrijden terfabriek gebouwd werd En zwaarwater wordt geïs van de UEFA-beker Met Standard bruikt bij de produktie van de atoombom Pedersen
n de wedstrijd' — Op BRT II komt dnngt erop aan dat het Geallieerde hoofdkwartier in
g (Black Passage zw/w), een Amen- Londen in aktie zou komen — En op BRT II start een
m van Delmer Daves (1947), met nieuwe 7-delige satirische reeks n a v 150 jaar België
Het gewoel van Bert Verhoye Met Ivo Pauwels, Max
Lauren Bacall, Agnes Moorehead
schuldigd van moord op zijn vrouw, Schnur, Mare Van Poucke, Bn Leloup, Tine Thys en
vangenis Met de hulp van Irene, die Johnny Voners De eerste aflevering heet België vanaf
ld weet te overtuigen, zal hij de ware de Romeinen — In Er gebeurt helemaal niets wordt
n — Op RTBFI staat op het moment dieper ingegaan op de problematiek van in het zieken;hen moeten beginnen, de Franse ko- huis opgenomen kleuters (Ned I)

1530 Open school - 1630 TipTop — 1815 Paulus de boskabouter (stnp) — 18 20 Merapi-vulkaan
(toenstische film) — 1830 Alias
Smith en Jones (f) - 1917 Standpunten (PVV) - 1945 Nieuw 2015 Tabula Rasa CTV-film)
21 10 150 jaar Belgen (dok) 21 50 Puur kuituur over derden
(Nicolas-Claude Fabri de Peiresc)
— 2220 Nieuws

BRT 2
2015 Muzieksien — 2055 Sombere doorgang (film)

NED 1

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 (Delui par qui le scandale
arrive (film) — 2225 Nieuws

Donderdag
NOVEMBER
BRT 1
1800 Paulus de boskabouter
(stnp) - 1805 Agenda - 1835
Het geheim van Danedyke (f) —
1900 Lachertjes (kortfilms) —
1905 Sporttnbune
1945
Nieuws — 2010 Wie betaalt de
veerman' (f) — 21 00 Panorama
2150 Dallas (fJ 2235
Nieuws

BRT 2
1530 Bolke de beer (strip) —
1540 Kleine Isar (strip) - 1550
De grote klok (jeugd) — 1640 De
familie Knots (jeugd) — 1705
Maggie en David (f) - 1855 Sesamstraat — 1855 Nieuws —
18 59 Van gewest tot gewest (regionaal nieuws) —1950 Politieke
partijen (PPR) - 2000 Op kosten
van de gemeenschap — 2137
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Panoramiek —
2240 Studio Sport 2330
Nieuws

2010 Premiere - 21 00 Profiel 21 40 Egon Schiele (dok over deze
kunstenaar)

NED 2

NED. 2

1855 Nieuws - 1859 Dubbel-leven (gastarbeidersjeugd) — 19 25
Kenmerk (info) - 2000 Nieuws
- 2027 Socutera (info) - 2032
Serpico (politiefilm) — 2235 Sunname vandaag (dok) — 22 55 Veronica's agenda — 2320 Teleac
(fotografie) - 2327 Nieuws

1855 Nieuws - 1859 Pinokkio
(f) - 1925 JB Bom vh de kinderwereld — 2000 Nieuws —
2027 Hoe bestaat het (satire) —
2043
Vara's
speelgoedaktie
12345 - 2058 Theodor Chindler
(f) — 2156 Ombudsman-antwoordman rechtstreeks — 2256
De onvoorstelbare wereld van
Roald Dahl (f) - 2326 Nieuws

RTB 1

NED. 1
18 55 Nieuws — 18 59 Wollies wereld (f) — 19 05 De kleine zwerver
(fJ — 19 30 Ja natuurlijk (kwis) —
21 05 Jos van Manen-Pieters (portret van een schnjfster) — 21 37
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Before the year
2000 (dok) - 2305 Nieuws

RTB 1

19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten - 19 30 Nieuws - 2000Le
grand restaurant (film) — 2055
Point de mire — 21 55 Nieuws

1930 Nieuws — 1955 Quand les
aigles attaquent — 2225 Le carrousel aux images — 2325
Nieuws

RTB 2

RTB 2

18 30 Les amours de la belle epoque (O - 1 9 5 5 Sports 2 - 2 2 0 0
(jlap, la fète aus images (super
8-film)

ARD
2000 Nieuws — 2015 Das wiedergefundene Paradies (tv-spel)

18 30 Les amours de la bielle epoque (f) — 2000 Allegro con stereo (koncerü

ARD
2000 Nieuws — 2015 lm Brennpunkt — 21 15 Ich singe was ich
sehe (tv-show van Belafonte) —
22 30 Tagesthemen - 23 00 1982
Gutenbach (tv-spel)
— 025
Nieuws

ZDF

ZDF

21 00 Heute-joumal - 21 20 Vegas (f) — 2205 Mem Leipzig - lob
Ich's mir' — 2250 Voetbalreportages

1900 Nieuws — 1930 Show-exjDress — 21 (X) Heute-Journal r
21 20 Kennzeichen D Cnieuws) —
2205 Weltuntergang in Berlin (tvfilm) - 2300 Nieuws

D 3

D 3

2145 Auslandreporter — 2215
Die Ruckkehr des Whistier (detective) — 2315 Georges Melies —
000 Nieuws

LUX.
1945 Magazine over dieren —
1955 RTL-flash - 2000 Hit-parade Muzikaal programma — 21 00
Une bible et un fusil (western)

F 1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 45 Les pans de TF-1 (spel) —
2000 Nieuws - 2030 Les chevaux du soleil (f) — 21 30 La rage
de lire (boekenmagazine) — 22 40
Recits d'Ellis Island (dok) - 2335
Nieuws

Vrijdag
28 NOVEMBER

ARD

1945 Entre chiens et chats —
1955 RTL-Flash (spel) - 2000
Mannix (f) — 21 00 Ne coupez
pas mes arbres (tv-film) — 2250
Entreprises (info)

ikses — vooral bij jongeren — ver- Op Nederland I (Vara) komt een
Het bezoek van een dame (Der Beinller van Bernard Wicki (1963) naar
dnch Durrenmatt, met Ingnd Bergn, e a Karla Zachanassian, een scha-t na vele jaren in Amerika te hebben
te zijn getrouwd met een miljonair,
geboortedorpje terug Zij wordt met
omd De inwoners van het dorpje reaar om hen uit de ellende te halen En
I haar dorp redden Maar zij stelt één
van de man die haar indertijd verleidn kind in de steek liet, zodat zij verek en het land te verlaten Zij moest
om tn leven te blijven — De gebeur5 gekste families uit Amenka nemen
ngen Vooral de ex-homo Jodie veroap - Tros-Ned II)

Woensdag

19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws - 2015 Nora (film)
- 21 55 Kunst in glas - 22 40 Er
hat alles riskiert — 23 30 Nieuws

BRT 1
1400 Schooltelevisie 1800
Oum de witte dolfijn (stnp) —
1815 Klem klem kleutertje —
1830 Peuters en kleuters (Open
School) — 1900 Lachertjes (kortfilms) — 19 05 Openbaar kunsttiezit (Gotiek II) - 1945 Nieuws 2015 De helden van Telemark
(oorlogsfilm) - 22 20 Tilt-Chromakey Follies (show)

BRT 2
2015 Rubens schilder en diplomaat (fJ - 21 10 Het gewoel (150
jaar België satinsch) — 2200
KTRC-kruispunt (over internaten)
— 2230 Dag aan dag

NED 1
18 25 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1830 Sesamstraat —
1845 Paspoort (info) — 1855
Nieuws — 18 59 De eerste de t)este (rekords) — 19 40 Simonskoop
Cfilnnmagazme) — 2000 De indnngers (Inller) — 21 37 Nieuws —
21 55 Gesprek met de minister-president - 2205 TV-prive - 2300
Er gebeurt helemaal mets (ziekenhuisfilm) — 2355 Nieuws

NED 2
1855 Nieuws — 1859 Doctor
Snuggles (strip) — 1905 Avros
toppop - 2000 Nieuws - 20^7
Telebingo II - 21 30 Deadline (f)
— 22 20 Aktueel en informatief —
2305 M A S H
(f)
2335
Nieuws — 2340 Avro's sportpanorama

RTB 1
1900 Waalse gewestelijke aktualiteiten - 1930 Nieuws - 1955
Info — 21 15 To Woody Allen fonn
Europe with love (reportagefilm)

RTB 2
18 30 Les amours de la belle efX)que(fJ — 1955ArseneLupinjoue
et perd (fJ - 2100 Vendredi
sports

ARD
2000 Nieuws - 2015 Der Tolle
mr Flim-Flam (film) - 21 55 Ekonomische rubnek - 2230 Tagesthemen - 2 3 25 Eurogang

ZDF
1900 Nieuws - 1930 Auslandsjoumal - 2015 Maigret (f) —
21 47 Ein Himmlisches Vergnugen
- 2200 Heute-Joumal - 22.20
Kultureel magazine — 2305 Chapeau Clacque (satinsche film)

D 3
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws. - 2015 Pater Johannes Leppich SJ (fX)rtreO —
2100 Nieuws uit Duitsland —
21 30 Gott und die Welt - 2200
Maja von Stormskar (tv-film) —
2300 Die Bauem von Archanes

LUX.

LUX.

1945 Magazine over dieren —
19 55 RTL-flash (spel) - 20 00 Les
têtes brülees (f) — 21 00 Un shenff a New York (politefilm) —
22 35 Portrait d'artiste

1945 Magazine over dieren —
1955 RTL-flash (speD - 2000
Marcus Welby (f) - 21 00 Gaby

TF 1
2000 Nieuws — 2030 Les chevaux du soleil (f) - 2230 Pans
pour memoire (dok) — 2330
Nieuws

A 2
1945 Top Club (vanete) - 2035
Le grand echiquier (klassiek koncert) — 2315 Nieuws

A2

F 3

1945 Top club (vanete) - 2000
Nieuws — 2035 Vanete Serge
Lama — 21 50 Alain Decaux ra-

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Trois questions sur la
trois — 2035 Joe Kidd (western)
— 2200 Nieuws

F 1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1945 Les Pans de TF 1 (spel) —
2000 Nieuws — 2030 La maitresse de Bndge (teater)

A 2
1830 Nieuws - 1850 Des chiffres et des lettres (speO — 19 45
Top Club (vanete) 2000
Nieuws — 20 35 La traque (f) —
2135 Boekenmagazine — 2255
Nieuws — 2305 Pns au piege

F 3
20 30 Le nouveau vendredi (reportage) — 21 30 Simon, la royaute
du vent (tv-film) - 2255 Nieuws

20 NOVEMBER 1960
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Bij de houtsneden
van Luk Duflou
In de nieuwe galerij (overigens een zeer mooie ruimte)
Het Pand te Dendermonde
op de Oude Vest, loopt nog
tot 25 november a.s. een
meldenswaardige tentoonstelling van de jonge houtsnijder Luk Duflou. Duflou
(° Eksaarde. 1951). studeerde aan het Hoger Instituut
Sint-Lukas te Gent, afdeling
Vrije Grafiek.
Tijdens deze studie ontdekte hij al snel de zonderlinge
voorliefde voor het haast
middeleeuwse
plastische
ambacht: de houtsnede. De
resultaten die deze 29-jarige
jonge man nu voorlegt verdienen een ruimere belangstelling.

«Het hout liegt nooit»
Niemand minder dan de internationaal beroemde Vlaamse houtsnijder Frans Masereel is de vader
van deze vier, toch écht eenvoudige woorden. Maar niemand bezat
méér recht van spreken!
En niemand kon «zin»-voller en geladener, het hele oeuvre van deze
hooggeschatte houtsnijder samenvatten... dan de oude Masereel zélf, toen hij op het einde van
zijn leven met deze woorden zijn
ervaring samenbalde en als een
soort geloofsbelijdenis door w o u
geven.
«Het hout liegt nooit» blijft ook
vandaag en morgen zijn volle zin
behouden voor iedereen die pre-

"Het

20 NOVEMBER 1980

tendeert «het kunstenaarschap»
te willen beleven.
«Het hout liegt nooit» is al dadelijk
voor «de beleving van het kunstenaarschap — als houtsnijder» een
onontkoombare waarheid en onontwijkbare opgave!
Inderdaad een houtsnijder kan
nooit liegen, leder mesje dat hij in
een houtblok zet, laat zijn tekening, zijn spoor op een onuitwisbare, onherstelbare en even onherroepelijke wijze na. Bovendien zijn
de houtblok en het mesje allesbehalve een potlood of een penseel.
Dit wil zeggen, dat de houtsnijder
alles mist, waarmee de tekenaar of
de schilder glorieus kan omspringen: de prachtige gamma grisailles, gaande van zilver-licht tot het
diep geboend donker van talloze
soorten potloodstiften.
Of de soepele plooibaarheid, de
transparante doorzichtigheid, of
het broeierig klonteren van het
zwevend penseel of het paletmes.
Al deze schitterende plastische
kwaliteitsmiddelen moet de houtsnijder inruilen voor het langzame,
geduldige en stroeve snijden van
(moeilijk-plooibare en altijd-gelijkdonker-afgedrukte) dunne of dikkere lijnen, én zeer eenvoudige
welomschreven en letterlijk wel«omsneden» gelijk-donkere vlakken.
Komt daarbij dat de houtblok onherroepelijk het zwakke even duidelijk afdrukt dan het geslaagde,
het sterke.
(Hoe kan een tekenaar of een
schilder, een te moeilijk vormprobleem behendig verdoezelen in
een wazig fluïdum, of een zeer
donkere schemerhoek van het
werk!) Van uit deze vak-technische
onontkoombaarheden,
wordt het duidelijk over hoe weinig «aan middelen» de houtsnijder
wel beschikt.

CircuS'

'Volkse
Maar precies dit weinige — wil hij
lukken in zijn onderneming —
moet de houtsnijder omkeren in
zijn voordeel!
Onder, boven en naast
Vanuit deze typisch houtsnij-kundige eis, wijst de houtsnijder doorgaans (en in zijn voordeel) het gebruik van modelé en van perspektief af, waarmee een tekenaar of
schilder zo kwistig kan omspringen.
En net als een mozaïek of een
glasraam «muraal» hoeft te zijn,
kiest de houtsnijder voor het absoluut-tweedimensionele: het platte vlak. Binnen de omtrek van dit
platte vlak speelt hij (zoals de kinderen doen in hun tekeningen)
met de elementen, onder en boven en naast elkaar, elkaar bovendien evenwaardig.
En precies vanuit deze schijnbaar
simplistische instelling moet hij
zich willens nillens van uiterst eenvoudige syntetische «SILHOUETkunst» bedienen en van min ÖT
meer gelijk-harde draadlijnen en
stippeltjes.
Deze
stippeltjes,
draadlijnen en de silhouetten kan
hij zowel uit de achtergrond uitsnijden als uitsparen. Het positief
en het negatief-cliché: het zwartwit.
Vanuit de kunst van het zwart-wit
en vanuit de gebaldheid van het
silhouet bekent de houtsnijder al
dadelijk al zijn troeven, zijn kracht
en zijn stijl (of zijn gebrek aan beide)... een tussenweg is er niet!
En precies vanuit deze omschrijvingen en eisen, het werk van Luk
Duflou benaderend, stellen wij
vast dat hij hef «instinkt» in hoge
mate bezit! Met andere woorden
Luk Duflou is een natuurtalent (zo
eenvoudig is heO: hij is met een
houtblok in zijn maag geboren!
O p zijn plastische houtsnijdersboog heeft hij drie pijlen zitten:
— De bezetenheid om zijn metier
te beminnen en op te vrijen.
— De vertelkunst, die dit vak bij
hoogdringendheid nodig heeft.
— Het vermogen om deze vertelkunst in poëtisch verband te metaforeren.

Kalvarie'

Met andere woorden Luk Duflou
bezit een zeer spitse verbeelding.
En ook dit is een eerder zeldzame
goudkorrel, die reeds in de moederschoot wordt ingebakken.
En als twee tegenpolen trekken
het dor-droge hout en de fantazie
elkaar paradoksaal genoeg aan,
zoals twee geliefden.
En uit hun liefde ontvonkt in Duflous werk het plastische dichterschap!
In feite heeft Luk Duflou nog een
vierde pijl op zijn boog: hij kent zijn
grenzen, hij wéét precies wat hij
kan en niet kan.
Daarom legt hij zich volledig op
het snijden van nu reeds belangrijke houtsneden en aanverwante
suikeretsen.
Eigen en volks
Hij heeft snel en perfekt begrepen
dat hij binnen de dwingende beperking van deze «dorre» technieken, zijn plastisch talent maximaal
laat renderen.
Uit dit renderen groeit zijn stijl, zijn
allure, zijn poëzie! Want Luk Duflou is een onvervalst plastisch
poëet!
Hij bezit net als Tytgat en Chagall
een volstrekt eigen en volkse verbeelding.
Het is hartverwarmend vast te
stellen, dat wij in de opgeblazen
plastische wereld van vandaag,
nog even kunnen glimlachen en
grimlachen... Luk Duflou nodigt
ons daartoe uit!
De gezegden des volks, de spreuken, de myten, de dierenverhalen,
de parabels, de volkse ikonografie
zijn in z'n geheugen nog levend
blijvend wonen.
Vanuit dit volkse geheugen, dat
aansluit bij de typisch Vlaamse
plastische traditie, leidt hij ons binnen in zijn Hofkens van Plezier;
Tuintjes van Liefde; Hel, Vagevuur, Hemel; Het Rijk van Pietje de
Dood, van Sint-Nikolaas en in het
rijke Rijk van het Circus!
Hij bevolkt zijn wereld vol fantazie
met saters en nimfen, bokkepoten
en engelengewiek, lichtekooien en
heilige maagden, halfmensen, halfgoden, schuine moppen, erotiek,
foltering en ascese.

In de wereld van Luk Duflou zijn
dieren en mensen, goden en duiveltjes, planten en bloemen opnieuw broeders en zusters, die gezamenlijk en met schalkse knepen
en streken, met mekaar omgaan.
Z o gezien is Duflou begonnen aan
de bouw van zijn eigen planeet
Zijn paradijsje, dat ademt in de
harmonie van volkse prenten uit
schijnbaar vroegere eeuwen en
tijden.
Soms tuimelen wij als het ware in
de sfeer van Romaanse friezen en
miniaturen, nadien verbroederen
wij opnieuw met een Tytgat, bv.
Deze gelijkenis betekent geenszins een imitatie, maar ontstaat
omdat beiden aan dezelfde bronnen putten.
De grote tekenaar Raf Coorevits
schrijft over Duflou:
-Duflous
bronnen zijn ironizerend, vol humor, verhalend. Dit houdt niets
kleinerends in: volkskunst in de
grote Ijetekenis van het woord is
een «volwaardige konstante» in de
kunst Het komt er alleen op aan
het aksent op «kunst» fe leggen,
en doorheen de vertelling het grafische te laten primeren. Het drukken is voor Duflou even belangrijk
als het snijden. Manet sprak ooit in
dit verband van «estampes d'inspiration», prenten waar ontwerper
én snijder én drukker één zijn. Tekening, papier, druk, kleur... het is
alles even belangrijk. In de kleur
werkt Duflou met klare leesbare
vlekken, analoog met volksprenten en speelkaarten, waar het gebruik van schabionen het tijdrovend kleuren-met-de-hand
verving».
Meteen kunnen wij vaststellen dat
Duflous werk zowel de leek aanspreekt door zijn fantazie, als de
kenner door zijn grafische kwaliteit.
Besluitend durf ik stellen dat de
jonge Duflou in zich de voorwaarden verzamelt voor een — in zijn
genre — groot, autentiek kunstenaarschap. Het komt er alleen op
aan door te gaan en niet om te
zien! Binnen enkele decennia
moet de oogst wonderlijk en innemend werken!
IHarold Van de Perre
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Landschappen en
woorden in de stroom
Landschappen van René van
Hekken en Woorden in de stroom
van Karel Staes zijn twee bundels
hedendaagse poëzie die een sfeer
van onzekerheid en vervreemding
oproept, waarbij eerstgenoemde
naar de schoonheid van een tintje
«fin de siècle» blikt, terwijl de tweede veleer het beklemmende van
de mensen wil afschudden.
Renée van Hekken, geboren in
1954, publiceerde naast een viertal
dichtbundels de romans Het gesloten oor, bekroond met de
Streuvelsprijs voor verhalend proza, en De Aansteker
Haar bundel Landschappen omvat gedichten uit de periode 19751978, waarin de natuur in meestal
tragische en dekadente schakeringen van bloei en verval, van wisselende kleuren en geluiden wordt
beschouwd of doorvoeld.
Het boek is onderverdeeld In
vijf cyclussen, met als hoogtepunt
het vijfde deel waaraan de auteur
de Franse titel «Le chant des
loups» heeft gegeven. Hieruit dit
citaat (biz. 58): «Stil schrijdt hij nu /

langsheen de arcades over de pelouse / naar het terras, een pauwekreet in de bomen / En aan zijn
laarzen, het spoor van weleer /
van toen. / Waarom lijken de dagen plotseling korter? / Hij weet
het niet, noch zij / En koortsachtig
bedenkt hij zijn laatste gebeden,
zijn mémoires / Vluchten wil hij,
het bloed wekt zijn wonden.»
De priester Karel Staes, geboren te Berchem (Antwerpen) in
1941, werd in 1973 de naaste medewerker van Phil Bosmans in de
Bond Zonder Naam. De vele ontmoetingen met vereenzaamde
mensen, in wier kreten hij zijn eigen vragen beluistert zetten hem
tot schrijven aan.
Woorden in de stroom is een
mengeling van zuivere poëzie en
poëtisch proza, verlucht met tekeningen die een prachtig spel van
licht en donker vertonen, een spel
dat zijn verwoording vindt in de
teksten: zó verloopt de dag en zó
gaan de mensen de nacht in, alles
op zijn tijd, nu eens rustig, bezin-

nend, dan weer opstandig, vreemd
en bevragend.
Dit is een fragment uit «Een
mens die van een ander begint te
houden» (bIz 86): «De mensen zijn
mooi, de wereld is goed, je kan alles / aan. Je bent vol mededogen
om je omgeving. Attenties / en blijken van genegenheid wellen zomaar uit je op, / een bron van
warmte vult je wezen. / ..Tot je
ogen opengaan. Je beseft dat je
over een / broze brug loopt met
oneindig veel kronkelingen, de /
weg wordt steil in onzeker. Want
je neemt jezelf méé, / met al je aarzelingen, je onmacht en je zwakte
en je / ziet dat de ander ook maar
een doodgewone mens is / gebleven die eenvoudig tracht te beminnen».
Jan Van Bossuyt

— Renée van Hekken, Landschappen. Orion-Colibrant. Brugge. -1980 -1 / De bladen voor poëzie. - 63 bIz.
— Karel Staes, Woorden in de stroom. •
1980. - Uitg. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam. - 128 bIz. - fl.
21,90/295 fr.

Paul Simon:
muzikale perfektie troef!
Vorige week zondag was Paul
Simon (van het duo Simon & Garfunkel en «Bridge over trouble water») voor één en meteen uniek te
noemen koncert in ons land. Vorige keer is reeds tien jaar geleden
toen hij samen met Art Garfunkel
in mei '70 de afscheidstoer afwerkte en slechts Londen, Parijs
en de Stadsschouwburg van Amsterdam aandeed. Toen haalde
«Bridge» platina en bleek de derde
beste plaat aller tijden inzake verkoopcijfers te worden.
Dat Paul Simon op de solotoer
wou werd vlug duidelijk: hij
schreef praktisch alle nummers, hij
speelde vrituoos gitaar en maakte
stuk voor stuk meesterwerkjes.

Wallon,
Pour vous
Bagout
C'est tout.
Usines
usees,
Salaires
sales,
Travail
trahi,
Avenir
avili.
Merci.
Flamand
fleurit
J.v.O.

De twee eerste platen werden positief maar afwachtend onthaald,
en iedereen besefte algauw dat
hijzelf best wist waar hij naartoe
wou. Na het optreden in Vorst-nationaal waren «Wij» er ook bij, in
het zaaltje op het 30ste aan het
Brusselse Rogierplein, waar Paul
welwillend maar gereserveerd de
vragen der aanwezigen beantwoordde.
«I'm a rock, I am an island», zong
hij in '68 en dat bleef zo een beetje.
Al bij al een sterke persoonlijkheid
van introverte inslag is de algemene indruk die bijbleef. In deze tien
jaar solowerk was hij ongetwijfeld
een vernieuwer, die ingang vond
met het gebruik van de panfluit in
«El concor pasa» op de Bridge-elpee. Hij introduceerde opnieuw

waar Vlaamse
automobilisten
Tliuis zijn...
pechverhelping ook
sHACHTS
Een Vlaamse fonoplaat of muziekcassette? — voor
groten — voor kinderen — kerkmuziek — gregoriaans - klassiek - folklore - grote orkesten —
operette — opera — en dat alles aan soms STERK
VERLAAGDE prijzen. U moet maa,r eens binnen lopen bij Poketino-fonoplaten (in Standaard-Hoofdstadboekhandel), Adolf Maxlaan 146, 1000 Brussel.
N.b.: Er zijn nog Kunstreprodukties van Guido Gezelle beschikbaar.

rijk, want het is het relaas van
mensenlevens, die door de muziek
zijn gericht, opgehemeld, vernederd en dikwijls ingekort Wat de
film zal doen op de markt weet ik
met Hij is in New-York uit en werd
op 'gemengde gevoelens' onthaald. Voor mezelf is het een sukses, want ik leerde er enorm veel
Op de laatste elpee «One trick
bij. Hoewel ik er reeds ervaring in
pony» wordt alles meer jazz-getint
had, zoals in 'The Graduate' en
en wijkt hij af van de vroegere merecenter 'Annie Hall', samen met
lodielijnen. Over het waarom van
Woody Allen, voor wie ik een
die evolutie:
enorme bewondering heb.'
We vroegen hem wat te vertellen Op de vraag wat hij van de toeP. Simon: 'Elke muzikant wil zich over de nieuwe e\pee, die de basis komst verwachtte:
bevestigen en ook steeds maar
IS van gelijknamige film waarvoor P. Simon: 'Voor mij is het steeds
verbeteren. Ik heb die invloeden Paul het scenano schreef en waar- groeien, en de film is een medium
die mij aanspraken in mijn muziek in hijzelf de hoofdrol speelt
waar ik in vooruit kan. Ik bedoel
aangewend, en zoals velen is jazz- Wij: Is het omdat het in de mode is niet commercieel. Ik besef dat ik
muziek het van het in die evolutie. dat ook JIJ een film maakte over met Garfunkel samen het hoogteMijn manier van muzikaal uitdruk- popmuziek?
punt had bereikt Maar als artiest
ken spreidt zich dan ook over een
P. Simon: 'Ja, ik wou iets doen dat zijn er nog zovele uitwegen. En
mode waS', gekscheert hij. 'Maar rock Is de uiting van jeugd en
dan iets waar ikzelf in geloof. De energie, en heeft niks met dat
script schreef ik reeds in 76. Was groeien te maken. Het is uiteraard
het dan al mode? Ik liep met die een zeer konservatieve kunstideeën reeds lang rond, en mijn vorm, waar je niet verder kunt
bedoeling was met zoals bij de gaan dan bepaalde schema's.
Who of de Band het leven van de Daarom wil ik ook andere vorpopmuzikant te schetsen, en hem men.'
op te hemelen. Het is integendeel Het gesprek eindigde vnj verward
een tyeschouwen achteraf, wat er met een spervuur van vragen
van hem overblijft, na het sukses, door een paar jongeren die het
na het rondtrekken wanneer hij niet namen dat Paul Simon niet zo
een eigen familieleven heeft of fwsitief reageerde over de «nieuzijn gezin door de omstandighe- were» muziekstijlen zoals newden IS uit elkaar geslagen. Wat het wave en ska, en hij hen vertelde
betekent als je jong bent de ener- dat er eigenlijk mets nieuws gegie die je eraan spendeert, en hoe beurde. Dat alles vroeger al eens
je ertegenover staat als je ouder werd uitgeprobeerd. Voor ons
wordt Wat gebeurt er met die blijft Paul Simon een van de grote
mensen uit de zestiger jaren nu, namen in wat je «moderne» mudie vergeten zijn door de tijd'' Hoe ziek kan noemen. En Simon & Gardenkt John Lennon, en die vele an- funkel een prachtige herinnenng.
deren nu hierover? Dat is belangSergius

het latijnse ritme in «Mother and
child reunion», dat later onrechtstreeks de opbloei van reggae en
ska tot gevolg had. Hij herontdekte de gospel en «zwarte» muziek
die hij ook in Vorst samen met de
Jesse Dixon Singers, tot een
hoogtepunt in zijn show maakte.

loopttaan, over steeds vernieuwen, veranderen. Met enkele
hoogtepunten, maar zonder einde.
De Beatles werkten duidelijk naar
steeds beter, en met de plaat 'Sargent Pepper' bereikten zij samen
het hoogtepunt Samen konden ze
wellicht niet hoger, en daarom vielen zij uit elkaar En Paul Mc Cartney werd een meer dan suksesvol
liedjesschrijver m zijn zeer eigen
stijl, en John Lennon koos voor
zijn levensweg.'
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De „echte" bouwheer
##

België —Nederland van gisteravond vulde één week lang de
bladzijden van dag- en weekbladen. Nederlanders zakten af naar
België om verhelderende interviews. Belgen zochten boven de
Moerdijk naar inspiratie Drie reportages wekten onze biezondere
aandacht.
Luc Van Loon van «Het Belang
van Limburg» vondt Abe Lenstra,
de legendarische linksbinnen van
Oranje, in een rolstoel op de rand
van Heerenveen. De Fnes werd
dne jaar geleden door vier hersenbloedingen getroffen. Abe dribbelde, zoals Van Loon het zo gevat
schreef, ook de dood maar bleef
toch gedeeltelijk verlamd achter.
Hij is nu een toonbeeld van moed
en wilskracht Over het hedendaagse voetbal heeft Lenstra, die
zevenenveertig keer het Oranjeshirt omgordde, zo zijn eigen opvattingen;
'Er wordt vandaag zeker niet sneller gevoetbald. Er wordt meer lateraal en op balbezit gespeeld. In die
mate datje je soms bij een partijtje
«Mens erger je niet» waant In mijn
tijd verliep het spel
ongetwijfeld
veel direkter Geloof maar niet dat
de huidige coaches genieën zijn.
Al die zogenaamde nieuwe en revolutionaire systemen werden in
de jaren veertig en vijftig al eens
uitgedacht Ik heb ze allemaal gespeeld Het ging er ook even
hardnekkig aan toe als nu Alleen .
banale schoppers en slagers liepen er nog niet bij Het geld speelde nog een ondergeschikte
rol
Ook waren wij met zo kleinzerig
'en verwend Ik ben zelden gewond geweest maar heb ook
nooit op een massagebank gelegen Daar haalde ik mijn neus voor
op Aan die flauwekul had ik geen
behoefte Kan niet goed zijn. De
spieren worden er alleen maar weker van»
Erg bemoedigend klinkt het allemaal niet voor de voetballers van
vandaag...
Frans Ensink van «De Volkskrant»
toog naar Hasselt om in café
Wembley een babbeltje te slaan
met Wilfned Van Moer. De «aktuele» legende van het Belgisch voetbal ving de Nederlander op in zijn
gekende stijl: koel afwachtend, afstandelijk relativerend. Wilfned
heeft het nu eenmaal allemaal
meegemaakt. Tnomfen en beenbreuken. Roem en eer, hoon en
spot. Hij praat altijd opnieuw met
tegenzin over voetbal. Voor hem
worden de prestaties op het veld
neergezet. Daar worden de konklusies getrokken. Al de rest is
flauwekul. Niettemin werd het de
Nederlandse journalist toch even
zwart voor de ogen toen Wilfned,
daarom gevraagd, zijn mening
kenbaar maakte omtrent de jongste oefenwedstrijd van Oranje tegen Alemania Aken.
«Ër was een samenvatting
van
twintig minuten op de tv. Die heb
ik niet gezien. Ik heb toen met mijn
vrouw en een fles rode wijn bij de
open haard gezeten. Dat is wel zo
belangrijk.'
Het hoeft natuurlijk geen betoog
dat Wilfried overschot van gelijk
heeft Ook zijn vergelijking Goethals—Thijs was een voltreffer.

'Raymond Goethals was zeker
geen slechte. Tuut-tuut-tuut, de
voetbaltermen vlogen je om de
oren. Zijn opvolger Thijs is anders.
Met hem kun je nog eens praten
over een schoon wijveke dat net
de deur passeert" De dag dat Wilfned stopt — en indien we hem
mogen geloven is hij echt aan zijn
laatste seizoen bezig — zal het
Belgisch voetbal veel, veel armer
worden.
De „echte"
bouwheer
In «Sportmagazine» bracht Mick
Michels een interview met bondsvoorzitter Louis Wouters. Michels
probeerde de omstreden voetballeider «menselijk» te benaderen.
Hij slaagde er gedeeltelijk in
Eén uitlating van Wouters sloeg
onmiddellijk prent. Omdat zij inspeelde op een bij ons sterk levende overtuiging. Wouters zegde
namelijk dat sekretaris Albert Roosens destijds de jeugdwerking
van de bond vernieuwde en daarmee de wederopstanding — of
wat daarvoor moet doorgaan —
van de nationale ploeg voorbereidde. Daarmee werd de keizer eindelijk gegeven wat hem toekomt.
Albert Roosens is inderdaad een
unieke figuur in 's lands voetbal.
Onder zijn leiding groeide Sporting Anderlecht uit tot een Europese topklub Hij zette het beste
klubelftal op het veld dat ons land
ooit voortbracht Het Anderlecht
van Jurion, Van Himst, Hanon,
Verbiest, Stockman, Puis e.a.
Spelers van eigen kweek en talent
dat al erg vroeg elders werd weggehaald Roosens had en heeft
een onwaarschijnlijke «neus» voor
kwaliteit Zijn bezetenheid voor

voetbal veroorzaakte moeilijkheden in zijn professioneel leven.
Zijn handelszaak verloederde. In
dit verband kwam hij in aanraking
met het gerecht. Ook Anderlecht
leed eronder. De «grote» generatie werd oud en de nieuwe lichting
was in de kiem aanwezig maar
nog niet rijp voor het grote werk.
Om Anderlecht te redden moest
Roosens een beroep doen op
Constant Vandenstock. Ongetwijfeld een bekwaam bestuurder.
Maar toch iemand met totaal andere princiepyen. Binnenin de klub
ontstond een spanningsveld tus-

sen beiden. De voetbalbond bood waarde van de Belgische voetbaleen uitweg. Albert Roosens werd ler. Een verdienste die moeilijk kan
bondssekretaris. Uiteraard is hij in worden overschat Albert Roodeze funktie van een andere orde sens is geen teoreticus. Geen man
dan zijn voorganger José Crahay. van ronkende verklaringen. Hij is
Albert Roosens zet geen teoreti- een grootmeester van de voetbalsche beleidslijnen uit voor de toe- praktijk. Een kenner. In die funktie
komst Hij IS de man van de dage- werd hij bij zijn klub nooit «echt»
lijkse sportieve praktijk. Hij voelt vervangen.
zich het gelukkigst rond de groene De dag dat hij de bond verlaat zal
rechthoek. Hij vernieuwde het be- hij ook daar een leegte nalaten die
leid van de nationale ploegen to- vooral in de sportieve sfeer sterk
taal.
zal worden aangevoeld. Want AlDe jeugdprospektie werd provin- bert Roosens «was» de bouwheer
ciaal al erg vroeg doorgevoerd. Al van het grote — en attraktieve —
van bij de knapen. Roosens was Anderlecht van toen. Hij bezorgde
trouwens altijd erg gesteld op zijn klub een prestige waarop zij
jeugdvoetbal. Als voorzitter van nu nog kan teren en voortbouwen.
Anderlecht kende hij de betere Roosens «is» ook de eigenlijke
spelers van de tweede en derde bouwheer van de «nieuwe» natioknapenploeg met naam, met ge- nale ploeg. Een man die onvoorbreken en met kwaliteiten. Hij be- waardelijk gelooft in jonge voetzorgde zijn klub een jeugdschool ballers en als dusdanig de jeugdmet (inmiddels voor een flink stuk opleiders inspireert en begeestert.
teloorgegane) internationale repu- HIJ voelt daarom geen weerzin
tatie. Dit werk herhaalt hij nu in voor buitenlanders. Integendeel
zelfs. Maar zij moeten wel beter
breder verband.
Het vaderlands voetbal, en al de zijn dan het voorhanden zijnde eiklubs, ten bate. Gewild of ongewild gen talent En dit was en is nog
zet hij daarmee ook een prakti- steeds slechts zelden het geval.
sche beleidslijn uit Op het ogen- Roosens heeft aan de «buitenlandblik dat al onze klubs in het buiten- se» wildgroei nooit veel woorden
land naar versterking menen te vuil gemaakt Hij argumenteert
moeten zoeken, bewijst hij de met «de praktijk».

ALLES OVER HET SPORTPARACHUTISME IN VLAANDEREN EN DE WERELD ... IN

PEGASUS
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

KUNT U NIET MISSEN

Ecclestone
beeft

PEGASUS
Inschrijving door storting op
relfening BBL. 310.0460707.43
België 1 jaar 250 bfr
'2 jaar 400 bfr
Buitenland 1 |dar 350 bfr
2 jaar 600 bfr
Luchtpost + 200 bfr
PEGASUS
Reinaertstraat 6 - B 1720 Dilbeek

De harde konfrontatie tussen de
Internationale Automoblelfederatie (Fisa) en de konstrukteursverenlglng (Foca) schijnt te zullen uitdraaien op een overwinning voor eerstgenoemde. Het alternatief wereldkampioenschap,
dat door de machtsgeile Bernie
Ecclestone werd bedacht, biedt
vooralsnog weinig perspektieven. De meeste circuits die aanvankelijk geneigd schenen Ecclestones zijde te kiezen, komen
langzaam maar zeker op hun
voornemen terug. Het dreigement van de FIsa, dat op een
Foca-omloop geen enkele wedstrijd van de Fisa meer mag worden Ingericht, heeft blijkbaar indruk gemaakt Wat begrijpelijk is.
Neem het geval van Francor-

chami^s. Indien zij een alternatieve GP van België zouden durven
organizeren, komt de beruchte
en vermaarde «24 uren» te verv a l l e n . Men zou voor minder terugdeinzen. Ecclestone dreigt de
dupe van de door hem «geschreven» historie te worden. Mogelijk
biedt de Fisa hem nog een «eervolle» uitweg. Maar het staat buiten twijfel dat zijn gezagspositie
wel degelijk ondergraven werd
door zijn e i g e n , voortvarendheid. De steun van een aantal
renstallen en piloten ten s p i j t

Jubileum
Het BIOK viert volgend jaar zijn
75-jarlg bestaan. Indien onze
bronnen betrouwbaar zijn — en
dat geloven wij toch — mag
sportief België zich aan een en
ander verwachten. Het BIOK zou
een aantal sportevenementen
met internationale allure willen

organizeren. Uiteraard met de
hulp van een (beperkt) aantal
sponsors. Hoogtepunt zou een
tennistornooi worden dat in .
maart In Brussel (Vorst Nationaal) zal worden georganizeerd.
Daaraan zouden 32 tennissers
deelnemen. Onder hen Borg en
nog twee anderen uit «de eerste
vier» van de WCT. Het tornooi
zou het vervallen internationaal
kampioenschap van Monte-Carlo moeten vervangen. De organizatiekosten zouden in de miljoenen l o p e n - Verder zou het BIOK
ook kanowedstrijden, turndemonstraties (met Comanecci),
hockeykamploenschappen, judotornooien en motorcrosswedstrijden willen organizeren. De
Belgische sport en de eigen kas
ten bate. Het een en het ander Is
niet noodzakelijk onverenigbaar.
Feit is dat er in de schoot van het
BIOK beweging is ontstaan. De
sportliefhebber kan er wel bij va-
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Harde taal
in Limburgse provincieraad

„WIJ"-abonnementenslag '80-'81

vu weigert banket!

De gewone zittijd van de provincieraad is één dag vroeger afgesloten dan
voorzien. De eindzitting, receptie en banicet, werd van de agenda geschrapt
De VU-fral<tie (gevolgd door SP en P W ) heeft gebroken met een traditie.
Het moest er eens van Icomen. *Het Grote Ongenoegen moest ergens wel exploderen. De hele zittijd lang heeft al teveel frustratie gesudderd. En dat is gezegd,
geroepen, bij herhaling, vanop het spreekgestoelte, tijdens de tussenkomsten, gefluisterd in de wandelgangen door leden van de meerderheid die het in de raad
zelf niet hardop konden of mochten zeggen, moedeloos door leden van de oppositie die geen blad voor de mond nemen*... aldus «Het Belang van Limburg».
haar eigen voorstellen te doen
Reeds jaren klaagt de VU-fraktie de
Fraktieleider Johan Sauwens nam de
middeleeuwse werking aan van de
Bestendige Deputatie herhaalde malen
provincieraad. Ééns per jaar in de
zwaar op de korrel. Vooral de zware
maand oktober roepen de heren depubelastingverhogingen moesten het
tes hun vazallen-provincieraadsleden
ontgelden Flik de Koster spaarde zijn
samen om te luisteren naar hetgeen de
kntiek niet op het sociaal-ekonomisch
heren in de «ontwerp»-begroting zoal
beleid van de C V P in de provincie. Zijn
hebben voorzien. Dnevierden van de
voorstellen werden natuurlijk afgewebjd wordt het een droge toelichting bij
zen. M e t de interpellaties van Jos
de verschillende onderdelen van de
Truyen over de verloedenng van het
begroting door de deputes. D e tussenmilieu werd de deputatie voor schut
komsten van de oppositie worden
gezet Michel Van Buul en Jos Van
nooit ernstig genomen en de definitieBree waren eveneens aktief in de deve begroting wordt een ongewip;igde
batten.
versie van de «ontwerp»-begroting.
Inzage in dossiers is zo omslachtig dat
Maar telkens werden door de CVP-dedit alleen teoretisch mogelijk w o r d t
putatie en hun f raktieleider, hooghartig
Het volgen en kontroleren van het proen vaak arrogant alle argumenten van
vinciaal beleid kan met wegens te weitafel geveegd, werden konkrete voornig buitengewone zittijden gedurende
stellen nauwelijks aangehoord en blijft
het jaar, waarvan de agenda strikt is
alles zoals zij het voorzien, een CVPstaat waardig!
Ondanks alles heeft de VU-fraktie niet
En toch doet dan dezelfde C V P een
nagelaten dit alles aan te klagen en
oproep tot eensgezindheid om de na-

Zondag 16 november ging In het
Bouwcentrum te Antwerpen het
vierde VUJO-kongres onder het
motto «Levend Zelfbestuur».
In de voormiddag werden de volgende tema's in sekties behandeld: ecologie, demokratle en de
Vlaamse republikeinse staat
Onder voorzitterschap van Dirk
Van Gelder en Joris Roets werden in de namiddag de verslagen
van de verschillende sekties besproken. De niet-aanvaarde amendementen werden ter stemming
gelegd.
De sektie Vlaamse republikeinse
staat werd door stemming verwezen naar een volgend kongres dat
uiterlijk maart 1981 zal plaatsvinden.
De groep «Zakdoek» zorgde met
verschillende optredens voor enige afwisseling. Wat ecologie betreft pleitten de VU-jongeren voor
een ministerie van leefmilieu, een
behoeftenekonomie en een ruimtelijk ordeningsbeleid dat is afgestemd op soberheid.

Het kongres sprak zich uit tegen
kernenergie: geplande kerncentrales mogen niet gebouwd worden en bestaande centrales moeten gesloten worden.
Inzake demokratle werd er voor
een «direkte demokratie» gekozen. Als systemen van direkte demokratie beveelt VUJO het referendum en het volksinitiatief aan.
In enkele op de aktualiteit gerichte
moties verwierp het VUJO-kongres de huidige staatshervorming
waarbij erop gewezen werd dat
de «Vlaamse raad» geenszins kan
aangezien worden als een volwaardig deelparlement
In zijn slottoespraak zette de
VUJO-voorzitter, Freddy Seghers,
zich scherp af tegen de «eenarmige, pseudo-autonomie» die de traditionele partijen aan Vlaanderen
proberen te verkopen, waarbij
vooral de CVP het moest ontgelden. VUJO kan geen genoegen
nemen met een tienprocent autonomie voor Vlaanderen.
a H . en Y.R.
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TOP 20
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Erik VANDEWALLE, Izegem
Jan Caudron, Aalst
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jef Vinck, Erps-Kwerps
Roos Lemout Geluwe
Maurits Passchijn, Meise
Rik Haelterman, Denderwindeke
Leve Favoreel, Lauwe
9 Frans Kuypers, Schilde
Renaat Vanstallen, Hoeilaart

tionale overheid te wijzen op de problematische toestand in ümtHjrg. Sociaal-ekonomisch
IS Limburg
de
zwaarst getroffen provincie en Is de
werkloosheid, vooral onder de jeugd,
het hoogst van België Maar wie heeft
hier in ü m b u r g steeds het beleid gev o e r d ' Wie IS er verantwoordelijk
voor dat er in Limburg eerst geen industne mocht komen, en eenmaal dat
de mijnen er waren er geen nevenindustrie kon uitgebouwd w o r d e n ' Wie
heeft hier mijnen g e s l o t e n ' Welke
schijnheiligheid om nu een oproep te
doen tot eensgezindheid'

11. vu-Borgerhout
12. VU-Antwerpen (stad)
Robert Nickmans, Herk-de-Stad
Paul Cresens, Schaffen
Mare Van Ryckeghem, Moorslede
16. Jan Roux, Genk
Jozef Allaert Kortrijk
18. Jos Trappeniers, Huldenberg

Ondanks het luiden van de alarmbel
was het met te veel 2.000 fr per
raadslid te besteden aan een banket
Dit alles was voor de VU-frakbe te veel
en om te protesteren tegen dergelijke
schijnheiligheid en arrogantie heeft de
V U besloten met aan het banket deel
te nemen Een beslissing die in provinciale kringen met in dankbaarheid
werd aanvaard, maar die het enige antwoord IS op de uitdagende en arrogante «CVP-staat»

19 Erwin Van Driessche, St.-Kruis-Brugge ..
Marcel Verschelden, Moerzeke
Johan Beke, Mariakerke
VU-Gentbrugge
Oswald Van Ooteghem. Gentbrugge
George Vanhove, Huldenberg
Willy Serpieters, Oostende
VU-Bree . .

1

vu-Peer

,. .
.. .

408
336
258
192
144
132
120
120
108
108
90
72
72
72
72
48
48
42
36
36
36
36
36
36
36
36
36
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KADERVORMING
Kalender

VUJO-kongres: voor
levend zelfbestuur
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• Zaterdag 22 •Zo doen wij het in
Merelbeke».

• Donderdag 27 - D e gemeentelijke
begroting».

Een konfrontatiedag over gemeentebeleid. Deze dag wil een forum zijn
waarop allerhande initiatieven en realizaties op gemeentelijk vlak worden
voorgesteld
Kursusgeld- 400 fr
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Er
wordt immers een groep voorzien van
maximum 50 personen
Samenkomst gemeentehuis Merelt)eke om 9 u 30
Telefonisch of schriftelijk inschnjven
op volgende adressen Vormingscentrum Lodewijk Dosfel, Bennesteeg 4 te
9000 Gent (tel. 091-257527) of op het
Bamkadenplein 12 te 1000 Brussel (tel
02-219.4930)

Adres Kultuurhuis Koldam, Koldamstraat te Hoeilaart
Organizatie
VU-afdeling
Hoeilaart
i s m het V C L D .

• Dinsdag 25 'Ekonomisch Federalisme» door prof. dr. Jef Maton, RUGhoogleraar en VU-ondervoorzitter
Zeer interessante avond voor iedereen die wat meer wil weten over de
ekonomische aspekten van de staatshervorming
Adres- - D e Denderhoeve», Burchtstraat 29 te Ninove.
Organizatie VU-afdeling Groot-Ninove, is.m het Vlaams-Nationaal studiecentrum.
• Woensdag 26 «Het gunnen van
overheidsopdrachten».
Adres «'t Klaveren Boerken», Kleine
Molenweg, te Stabroek
Organizatie. VU-afdeling Stabroek

• Vnjdag 28 -Geschiedenis van de
Vlaamse Beweging».
Spreker. W . Luyten.
Adres Kultureel Centrum van Geluwe
Organizatie VUJO-Geluwe i s m het
VCLD
Waar met vermeld, start de aktiviteit
om 20 u

* O p de studiedag over de gemeentelijke begroting van 15 novemkier jl
werden de administratieve basiswetten (drukkenj UGA, HEULE) vlot verkocht evenals de gemeentebegroting
voor het dienstjaar 1981 Omdat de administratieve basiswetten onontbeerlijk zijn voor onze mandatanssen houden WIJ eraan U nogmaals attent te maken op dit werk
De administrataeve basiswetten bevattende grondwet (biezondere wet tot hervorming van de instellingen), de voorlopige gemeenschaps- en gewestinstellingen. de provinciewet de gemeentewet de wet Opent>are Centra
voor Maatschappelijk welzijn, de Raad
van State, de kontrole op sommige instellingen van openbaar n u t
Het VNS-sekretanaat geeft de naam
van de koper bovendien door aan de
drukkerij UGA.

Beschikbaar op het
VNS-sekretariaat
* - O C M W s - s t a a t in de gemeente»
door Wilfned Leemans, schepen van
Sociale Zaken en Leefmilieu te Willebroek
Naast gegronde kntiek op het huidige
OCMW-beleid bevat deze tekst realistische voorstellen tot wijziging van de
wanverhouding gemeentebestuur versus O C M W De schnjver neemt vanuit Vlaams-nationale visie, opties voor
een andere en betere welzijnszorg
De tekst leent zich daarom uitstekend
tot
gespreksavonden
over
het
O C M W W I J bevelen U deze konstruktieve tekst warm aan'

Zij stellen zich met hem in verbinding
wat tïetreft de aanvullingen De administratieve basiswetten die U op het
VNS-sekretanaat kan bekomen, tievatten de aanvulling dd. 159.80 (o.a de
biezondere wet tot fiervorming van de
instellingen)
De administratieve basiswetten plus
aanvulling kosten 300 fr, te storten o p
de VNS-rekening 430-0220881-03
De gemeentebegroting '81 kost 147 fr.

Inlichtingen:
VNS-sekretanaat Bamkadenplein 12
te 1000 Brussel, tel 02-2194930
(Lutgart De Beul-üeve SchoofsJ
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Feestavond
IJzerbedevaartkomitee
kanton Maaseik
Dit IS de derde uitgave van de feestavond van het IJzerbedevaartkomitee
van het kanton Maaseik
Een stukje eten, een danspasje wagen,
onze eigen liederen zingen, een sfeervolle avond beleven en misschien
nog een prijs winnen bij onze reuzentombola Want dat is de tweede bedoeling van deze avond, wat zaad m
het bakje brengen om zo de onkosten
van de busreis naar de IJzerbedevaart
te kunnen drukken Vorig jaar moesten
w e twee bussen inleggen dat moet
ook in 1981 mogelijk zijn
Twijfel daarom niet en schnjf zo vlug
mogelijk in met uw gezin i
Deze avond gaat door in de zaal De
Leeuwenk te Aldeneik (Maaseik), op
zaterdag 20 december 1980 (We beginnen stipt om 19 u 30)

Het etentje voor die avond kost 200 fr
per persoon, 100 fr voor kinderen tot
12 jaar, 750 fr maximum per gezin
Inschnjven kan je tot ten laatste 15 december bij (-1- betalen') Th Meuwis,
Neeroeterenstraat 67, Opoeteren, Cl
Berghmans, Smoutweg 1, Opoeteren,
L De Clerck, Dorperberg 18, Opoeteren, tel 011-863624, R Nauwelaerts,
Dorperberg
33,
Opoeteren,
tel
8 6 3 4 5 6 . M Vandersteegen, Ridderpadstraat, Opoeteren, M Vastmans,
Burg
Henrylaan, Rotem (Dilsen),
J Deben, Oude Ophoverbaan 88,
Maaseik, tel 5 6 4 7 3 8 , P Pieters, Heppersteenweg 47, Maaseik, tel 5 6 4 2 1 5 ,
E Geusens, wijk Ons Dak, Voorshoven, Neeroeteren, W Rosiers, Wijklaan 21, Neeroeteren, tel 8 6 3 5 3 8

VU-Kaulille kreeg
nieuw bestuur
De Volksunie Kaulille hield op 9 november de bestuursverkiezingen in
het zaaltje bij Jefke Hollanders Met
deze bestuursverkiezingen zet de afdeling Kaulille haar nieuw werkjaar j n
Twee jaren scheiden ons nog van de

vu-Peer hield
bestuursverkiezing
Donderdag 23 oktober jl had in het
VU-lokaal «'t Leeuwke» in Wijchmaal
de bestuursverkiezing plaats De tien
kandidaten kregen allen het vertrouwen van de tainjk opgekomen kiezers,
zodat volgend t>estuur kon worden samengesteld
Voorz Raymond Eerlingen Ondervoorz Harry Plessers, Sekretans Jaak
Soors, Penningmeester Jed Daniels,
andere bestuursleden Paul Claes (gemeenteraadslid), Jef Rinkes, Jaak Knevels, Fons Van Dijk, Danny Desair en
Willy Ramaekers
W I J wensen het nieuwe bestuur veel
sukses, voor de verdere uitbouw van
de V U in Peer

gemeenteraadsverkiezingen
en er
dient dan ook van nu af de grootste
aandacht aan deze verkiezingen besteed te worden
Met een bevredigende opkomst vooral na de laatste mis en onder toezicht
van Jaak Geussens afgevaardigde
van het arrondissement, verliepen de
verkiezingen Vervolgens kwam met
eenparigheid van stemmen volgend
bestuur uit de bus voorzitter Frangois
Peeters
ondervoorzitter
Hendnk
Croonen, sekretans Frans Vanherk
propagandaverantw Gerard Vossen,
penningmeester Jeanne Oyen organizatie Adnenne Cox, gekoopteerd lid
Emiel Peeters = V U J O , mandatans
O C M W Jaak Vanbogget
Het eerste werk van het nieuwe bestuur IS het eerste Volksunie-bal van
de afdeling op zaterdag 22 november
a s vanaf 20 uur in zaal -'t Reintje» te
Kaulille Er is tevens een prachtige tomhiola en ook wordt er gratis een pnjs
met mm waarde van 20(X)fr verloot
onder de aanwezigen Dus de moeite
waard om eens naar Kaulille te komen
Het nieuwe bestuur rekent op u en
dankt op voorhand

VU-Genk koos
nieuw bestuur
O p vnjdag 24 oktober II werden in
•Hotel Majestic- te Genk, de bestuursverkiezingen gehouden in de VU-afdeling
Volgende personen kwamen hierbij uit
de bus Hugo Olaerts werd als voorzitter verkozen en Leo Muffels als ondervoorzitter Mevrouw Hilde Naveau-De
Wree kreeg de taak van sekretans
toegewezen
Verder werd Rudy Gijsbrechts als
penningmeester aangeduid en Juul
Gijsbrechts zal in de toekomst de propaganda op zich nemen Voor de organizatie zal Ivo Coninx zorgen en de
verantwoordelijkheid voor de pers
rust op Jan Boutsen Als tiestuursleden werden verkozen Rob Geusens,
mevrouw Clairette Govaerts-Ziarczyk,
Jozef Goethals, Urbaan Grognard, Jan
Jambon, Mathieu Schepers, Jan
Schreurs, Landfried Van Esser, Leo
Wevers en Jan Wuytens
Het nieuw verkozen bestuur vergaderde reeds op 3 november en is volop
bezig het nieuwe werkjaar uit te bouwen Als grootste afdeling van het arrondissement wil Genk opnieuw ten
volle aan de slag

VU-Dlepenbeek
kreeg nieuw en
verjongd bestuur
O p dinsdag 21 oktober ging de bestuursverkiezing door in het cafe van
Alice Bijnens Zeer veel leden zijn er
hun stem komen uitbrengen
De taken werden als volgt verdeeld
voorzitter Gody Barbaix, ondervoorzitter Jef Wysmans, sekretans A n Vanheusden met medewerking Kanne
Barbaix, propaganda Tony De Backer,
organizatie Louis Roux, penningmeester Roger Genne, V U J O Gert Cielen
met medewerking van Kanne Barbaix
Leden arrondissementele raad Cynel
Boutsen, Jef Wysmans en Marcel
Moyens
Het bestuur dankt de leden voor het in
hun gestelde vertrouwen en zal zijn uiterste best doen onze afdeling nog
verder uit te bouwen

VU-St.-Nlklaas bezorgd
over GAF-Belgium

Tevens wijst de Volksunie erop hoe de
moeilijkheden met GAF illustreren hoe
zwak de Vlaamse ekonomie staat in
haar te grote afhankelijkheid van buitenlandse beslissingscentra

D e Volksunie-afdeling van Sint-Niklaas, gealarmeerd over de onheilspellende benchten betreffende de mogelijke afstoting van GAF-Belgium door
de Amenkaanse multinational, verklaart zich solidair met de arbeiders en
bedienden van GAF te Sint-Niklaas
De Volksunie acht het ondenkbaar dat
een modern en welvarend bedrijf als
GAF voor de streek zou verloren gaan
Een verlies van 558 arbeidsplaatsen
zou voor de betrokken personeelsle-

Jonge kunstenaars
bij VUJO-Erpe-Mere
VUJO-Erpe-Mere organizeert op 28,
29 en 30 november een promotietentoonstelling voor jonge kunstenaars
Verlenen hieraan hun medewerking
Chns de Vogelaere, juwelen. Lieven
d'Haese, grafiek, Willy
Goddaert,
akwarel, John Paepe, akwarel, Veerle
van den Brulle. tekeningen. Koen van
der Mijnsbrugge, olieverf, Bert van
Dnessche, foto's, Godfned van Herzele, pentekeningen, Luc van Hoecke,
grafiek, 'Vvan van Londersele, keramiek
Openingsuren vnjdag van 20 tot 22 u
met receptie, zaterdag van 14 tot 21 u ,
zondag van 10 tot 12 u en van 14 tot
20 u.

20 NOVEMBER 1980

den en voor gans de streek in deze tijd
een met te herstellen ramp betekenen
De Volksunie klaagt aan dat de overheid en haar subsidienngspolitiek aan
bednjven gedurende al deze jaren
geen sluitende garantie heeft kunnen
bekomen in verband met de tewerkstelling ZIJ wijst tevens op de onmacht
van de internationale politieke gemeenschap om de multinationale ondernemingen tot naleving van de internationale gedragskode te verplichten

vu-Bal
Arr. Aalst
Zaterdag 13 december 1980 om
21 u in de Keizershallen te
AALST
Bat
volksvertegenwoordiger
Jan Caudron en alle VU-mandatarissen van het arr. AalsL
Orkest The Hitmasters
Zang Paul Roelandt en Kurt Fleming
Deelneming 100 fr

Wij in de Volicsunie

De Volksunie Sint-Niklaas is dan ook
van mening dat al het mogelijke moet
ondernomen worden om het bednjf
G A F voor het Waasland te behouden
ZIJ hennnert GAF-Corporation aan de
kontakten op het hoogste niveau met
Hector de Bruyne, destijds minister
van Buitenlandse Handel, en verzoekt
de Volskunie-senator de zaak van
G A F van dichtbij te volgen
De Volksunie verzoekt als tweede
fraktie in de Sint-Niklase gemeenteraad, om een spoedig onderhoud met
de staatssekretans voor Vlaamse
Streekekonomie

Welkom in het
Aalsters
„'t Guldenvlies"
Sinds kort heeft -'t Guldenvlies» nieuw e uitbaters Het zijn Geert en Monique Meuleman-Janssens Wie in de
buurt van het Aalsterse Esplanadeplein komt IS van harte welkom in het
VU-lokaal elke dag van 9 u 's morgens
In 't Guldenvlies is er een zit voor iedereen, en natuurlijk ook een stevige
pinti

LIMBURG
November
21

NEEROETEREN-OPOETEREN; Gespreksavond door J Vinkx,
met diamontage vertelt hij over de belevenissen van Vlaamse
oostfronters Om 20 u in Kultureel Centrum te Neeroeteren Inkom gratis

22

KAULILLE: Eerste VU-bal in zaal -Het Reintje» aan het kruispunt
te Kaulille Vanaf 20 uur Inkom 50 fr

25

HASSELT: Arrondissementsraad Hasselt-St-Truiden in zaal Uilenspiegel

28

MAASMECHELEN: Sinterklaasbal in zaal Jagersberg

29

BILZEN: VU-herfstbal

VERENIGING
VLAAMSE
ZIEKENFONDSEN
Sekretariaat: Veldstraat 170, 8500 Kortrijk.
Tel. 056-22.56.98.
Ziekenfondsen

aangesloten

bij de V. V.Z.

1. Vlaams Ziekenfonds Ie Dien
Frederik de Merodestraat 30, 2800 Mechelen Tel 015 20 66 13
2. Vlaamse Mutualiteit Antwerpen en Turnhout - Vlamat
Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen Tel 031-34 30 02
3. CEMBEL
Leuvensebaan 43, 3300 Tienen Tel 016 81 34 35
4. Neutraal Vlaams Ziekenfonds Leda
Kroonstraat 1, 1680 Lennik Tel 02 532 01 72
5. Algemeen Vlaams Ziekenfonds Limburg
Centrumlaan 11, 3600 Genk Tel 011 35 67 53
6. Ziekenfonds Flandria
Keizer Karelstraat 80, 9000 Gent Tel 091 23 52 27
7. Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Durme
Em Winckellaan 5, 9330 Dendermonde Tel 052 2175 45
8. Ziekenfonds Flandria Meetjesland
Gravin Johannalaan 8, 9900 Eekio Tel 091 77 23 51
9. Ziekenfonds Flandria Land Van Rhode
Hundelgemsesteenweg 359, 9220 Merelbeke Tel 091 30 79 09
10. Ziekenfonds Vlaamse Ardennen
Fortstraat 34 9700 Oudenaarde Tel 055 31 31 15
11. Ziekenfonds De West
Recolettenstraat 66, 8450 Nieuwpoort Tel 058-23 37 15
12. Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije
Suveestraat 2, 8000 Brugge Tel 050 33 22 24
13. Ziekenfonds W e s t Flandria Kortrijk
Veldstraat 170, 8500 Kortrijk Tel 056/22 56 98
14. Ziekenfonds West Flandria Roeselare
Zuidstraat 18, 8800 Roeselare Tel 051 20 83 45

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

Marcel Verschelden: vlug herstel
Arr voorzitter en nabonaal penningmeester Marcel Verschelden die onlangs een heelkundig ingnjpen onderging en daardoor zijn akbviteit moest
stopzetten, is volop aan de beterhand
en maakt reeds plannen om opnieuw

aan de slag te gaan Toch voorzichtig
zijn Marcel en niet forceren' Het ganse
arrondissement wenst u een volledig
en spoedig herstel en neemt intussen
waar mogelijk uw taak over

Herman Vanden Abbeele

Stad Aalst
Bi) het stadsbestuur zijn er volgende betrekkingen in het werkliedenka!der vakant
Graad

Aantal

Kwalifikatie

Keurvakman rang 16

2
1

autotechnicus
drukker-letterzetter

Biezonder geschoolde

2
4

autobestuurder
tuinier-chauffeur

Geschoolden

1
1
2
2
1
I
1

grondwerker-autobestuurder
magazijnier
grafmaker
hulpkok
portier-toeziener
magazijnier (regie waterdienst)
hulpboekbmder

Deze betrekkingen zijn zov^rel voor mannelijke als vrouwelijke gegadigden toegankelijk
De kandidaturen voor deelname aan het eksamen worden ingewacht
tot uiterlijk 5 december 1980. Zij moeten bi) ter post aangetekende
bnef gericht worden aan het kollege van burgemeester en schepenen, stadhuis. Grote Markt 3, 9300 Aalst
De formulieren voor kandidatuurstelling alsmede de volledige voorwaarden kunnen schriftelijk of telefonisch aan de personeelsdienst,
Capucijnenlaan 63, 9300 Aalst, worden aangevraagd (tel 053-7711 11,
toestel 312)
(Adv. 248)

m

Wij in de Volksunie

Gentse gemeenteraad tussen
straatnamen en 't Pand
O p 10 november II. werd een extragemeenteraadszitting gehouden met
het doel de straatnaamoperatie definitief af te werken. Ook de interpellaties die tijdens de vorige zitting werden uitgesteld konden ditmaal op
een serene wijze behandeld worden.

Straatnamen
In een biezonder vlug tempo w e r d de
straatnaamoperatie goedgekeurd De
VU-fraktie, bij monde van Aimé Verpaele, deed een suggestie om de huidige postnummers te bewaren, de hernummenng van een aantal straten achterwege te laten waar dit met nodig is
en om de oude straatnaamborden met
een dwarsstreep een tijdlang te tjewaren
VU-fraktieleider Guido Deroo stelde,
zoals tijdens de vonge raadszitting,
voor om de titulatuur van leden van het
koningshuis weg te laten De VU-fraktie stemde ja Negen SP-leden onthielden zich, alsook PVV-raadslid Van
Hove en dit tot groot ongenoegen van
zijn fraktiegenoten
Na de verwerping van dit amendement
werd nog door een SP-raadslid een
straatnaamwijziging
voorgesteld,

waarna de stemming over de totale
straatnaamoperatie plaatsgreep
De VU-fraktie onthield zich, inzonder
omdat het kultuurpaktdekreet met
w e r d nageleefd

BTK-projekten
Door CVP-raadslid Bauwens werden
vragen gesteld rond de BTK-projekten
die in stedelijk verband doorgaan Vanuit alle politieke frakties werd op deskundige wijze over dit probleem gedebatteerd VU-raadslid Verpaele vond
dat iedereen aangaande deze aangelegenheid realist moet zijn Een BTKprojekt IS nu eenmaal biezonder en tijdelijk, en het is totaal verkeerd om
deze BTK'ers valse hoop te geven Bovendien dient het stadsbestuur geen
nieuwe diensten bij te creëren, daar de
personeelsuitgaven en de daaraan
verbonden schuldenlast enorm zwaar
doorwegen op het stedelijk financieel
beleid Verpaele vond, samen met andere raadsleden, dat bepaalde projekten dienen behouden te blijven in vast
dienstverband, ondermeer de selektieve glasophaling die een enorm sukses
kent Andere projekten zijn eenmalig
en moeten verdwijnen, daar zij meer

11 juli, volksfeest?
Door omstandigheden kon de interpellatie van VU-senator Van
Ooteghem over de wijze waarop
Gent als kandidaat-hoofdstad 11
juli viert nu pas plaatsgrijpen
Van Ooteghem beklaagde zich
erover dat de stedelijke brandweer op 11 juli in weekdienst
diende te werken, en dit in tegenstelling tot 21 juli HIJ wees erop
dat alle andere stadsdiensten gesloten of in zondagsdienst waren
Bovendien had de burgemeester
beloofd dat alle personeelsleden
op gelijke voet zouden behandeld worden
Inzake de 11-julivienng zelf die
plaatsgreep in de Koninklijke
Opera betreurde Van Ooteghem
dat er op het podium meer volk
was dan in de zaal Het Multatuliteater, dat het toneelstuk van A
Mussche «Aan de voet van het
Belfort» opvoerde, was met geschikt om een 11-juli-evokatie op
te voeren Een groot deel van het
weinig talrijke publiek was bovendien verontwaardigd omdat
de Internationale werd gezongen
en er aanvallen gebeurden op de
geestelijkheid

Van Ooteghem vroeg dat alle
Gentenaars nauwer bij de vienng
zouden betrokken worden, en
wees konkreet op 11 juliprojekten in andere Vlaamse steden
Van Ooteghem vond ook dat het
ontbreken van een Gentse kulturele raad een hinderpaal is om
een groots feestgebeuren op
touw te zetten
PVV-raadslid Van Hove deelde
de mening van Van Ooteghem.
SP'er Plasschaert deed zich
Vlaams-vijandig voor en wilde
het verschil tussen een Vlaming
en een flamingant t>enadrukken,
hiermee duidelijk een vingerwijzing gevend aan de houding van
de V U in deze aangelegenheid
Rasschaert vond dat er geen
problemen zouden zijn indien iedereen een goede Belg en een
goede Vlaming zou zijn
Schepen Roels (SP) gaf duidelijk
de reden aan waarom op 11 juli
normaal de weekdienst w e r d
g e w e r k t Vooral de voorljereiding tot de vienng van het 175-jarig bestaan van de stedelijke
brandweer zat daar voor iets tus-

gencht zijn op inventanzatie en kleine
werken van secundaire aard
CVP-schepen Vandewege bracht in
zijn antwoord geen nieuwe elementen
aan en bleef erg op de oppervlakte

Pand
Door de raadsleden Rogiest (CVP),
Termont (SP) Verhofstadt (PVV) en
Van Ooteghem (VU) werd gezamenlijk een interpellatie ingediend waarbij
gevraagd werd naar de huidige stand
van zaken rond de pand-problemabek
Algemeen kunnen w e stellen dat er
enerzijds nog steeds twijfels bestaan
rond het behoud van de woonfunktie
in het totale tweede pandhof en anderzijds dat de rechtszekerheid van de
huidige bewoners op het gelijkvloers
nog steeds met in orde is
Burgemeester De Paepe wees op het
uitvoerig antwoord dat het schepenkollege op 20 oktober II aan de vier
raadsleden heeft gestuurd Hij wees
erop dat het schepenkollege de aangegane verbintenissen zeker trouw zal
blijven Over het behoud van de woonfunktie in het tweede pandhof was er
wel enige onduidelijkheid De stad is
nog steeds geen eigenaar van dit
tweede pandhof, daar het Koninklijk
Besluit nog met verschenen is Of het
ganse pandhof een woonfunktie zal
krijgen hangt vooral af van de voorwaarden die de subsidiërende voogdijoverheid zal stellen Inzake deze
staatstoelagen tot renovatie van het
tweede pandhof zal binnenkort een
onderhoud plaatsgnjpen tussen stad
en staat

Wondelgembrug
Door verscheidene raadsleden werd
ingehaakt op de interpellatie van SPraadslid Bogaert rond de hinder die de
werken aan de Wondelgembrug met
zich meebrengt voor de weggebruikers en de plaatselijke handelaars die
hun omzet ferm zien dalen
Vanuit all^ frakties werd aangedrongen opdat de stad druk zou uitoefenen
op het mimstene van Openbare Werken ten einde de werken te tjespoedigen Oswald Van Ooteghem las een
bnef voor vanwege het mimstene
waann gemeld werd dat de werken
zond 15 december zouden beëindigd
worden Wel is het absoluut met zeker
dat deze datum zal gehaald worden,
daar weersomstandigheden wel eens
een stokje in het wiel kunnen steken
Schepen Monsaert had gelijk toen hij
aankondigde dat het stadsbestuur
hoogstens als pleitbezorger kan optreden In dit opzicht waren de bewoners
van de Wondelgemstraat aan het verkeerde adres toen zij bij het einde van
de vonge gemeenteraadszitting een
luidruchtige protestdemonstratie hielden
Mark SYMOENS

Werkgroep Dienstbetoon Oostakker
wil eigen mensen uit de kou
Werkgroep Dienstbetoon is een
groep sociaal geëngageerde jongeren,
die zich (Wekelijks inzet te Oostakker
en omstreken voor het welzijn van
mensen in nood Dienstbetoon betekent voor de groep konkrete aktie
verven
behangen, schoonmaken,
metselen spitten Verder namen zij
reeds deel aan verscheidene bouwkampen (binnen- en buitenland) en andere grotere projekten
Tijdens haar laatste txsuwkamp werden ZIJ gekonfronteerd met een alternatieve instelling — v z w de «Goede
plek» op de oude baan nr 5 te Herselt
De v z w stelt tot doel mensen met
psycho-sociale problemen op te vangen en te begeleiden
Waar komt dit nu allemaal in de praktijk
op n e e r ' De verbouwing betreft de
volgende struktuur de linkerkant van
de boerderij is het woonhuis voor éen
pleeggezin, het middenste gedeelte

(de vroegere stallingen) wordt het eigenlijke «home» met zeven kamers
voor vijf jongeren met zware psychische problemen en hun begeleiders
De rechterkant van de boerdenj bood
nog plaats voor een klem huisje —
eveneens voor een pleeggezin Wanneer de «Goede plek» draait zullen er
minstens 3 gezinnen leven De bedoeling om 2 pleeggezinnen mee te laten
inwonen is de volgende vaak zijn mensen met psychische problemen —
wanneer ze opgenomen zijn in instellingen — erg geïsoleerd van wat er gebeurt in de buitenwereld De geburen
— pleeggezinnen — vormen dus als
het ware de verbinding met de buitenwereld, de mensen waar ze ook terecht kunnen voor warmte en begnp
voor hun problemen
De initiatiefnemers van het projekt betaalden op eigen houtje tot nu toe alle
verbouwingen doch hun beste kruit is

nu verschoten en geld voor de nodige
verdere voorzieningen (zoals bedden
meubelen, inrichting keuken, badkamer ) IS uitermate welkom
De werkgroep besliste onlangs een
aktie op touw te zetten om dit projekt
uit de financiële nood te helpen De aktie houdt konkreet in het geven van
info- en dia-avonden in diverse jeugdcentra het verzorgen van enkele
jeugdmissen in omliggende parochiekerken, een ludieke boerenkaraktie te
Gent en om het geheel af te sluiten
nog een feestelijke volksdansavond
BIJ deze vraagt de Oostakkerse Werkgroep Dienstbetoon een bijdrage te
storten op rekeningnummer van werkgroep Dienstbetoon 860-0023665-76
bij het Spaarkrediet
Fiskale aftrekbaarheid is mogelijk een
attest wordt geleverd voor stortingen
vanaf lOOOfr
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LEREN SKIËN IN HET
LECHTAL-TIROL

Tiendaagse sneeuwvakantie met luxe-autocar.
Vertrek: 23-12 om 18 u.; terug 2-l-'81 rond 21 u.
Prijs per persoon:
LANGLAUF: geen enkele kennis vereist, Iiuren ski's, schoenen en stoklien inbegrepen: 9.600 fr.
LEREN SKIËN: huren ski's, schoenen, stokken, lift en ski-leraar inbegrepen: 12.700 fr. (kinderen tot 16 jaar 12.150 fr.)
VOORDE SKIERS: huren ski's, schoenen, stokken, lift inbegrepen: 11.600 fr. (kinderen tot 16 jaar ll.lSOfrJ.
Inlichtingen en inschrijvingen. VZW MEDISCHE EN SOCLALE WERKEN VAN HET WNZ, Hopmarkt 36, Bus 3, 9300
AALST - TeL 053-77.22.24.
LAdv. 251)

Meetjeslandse
boeken voor Komen
Wellicht heeft u reeds vernomen dat
men ten behoeve van de Vlaamse
Komenaars, bezig is met het samenstellen van een Vlaamse biblioteek.
Daar het Komense gemeentebestuur
steeds geweigerd heeft en nog blijft
weigeren, hieraan enige medewerking te verlenen, is dan op pnve-initiatief deze aktie tot stand gekomen
Oat hiervoor de nodige financiële
middelen ontbreken is bijna vanzelfsprekend Daarom wordt een beroep
gedaan op heel Vlaanderen om eens
in de boekenkast, op zolder of in de
kelder op zoek te gaan naar boeken

die kunnen afgestaan worden aan de
Komense biblioteek.
Stripverhalen, romans, wetenschappelijke werken, alles is welkom De
enige voorwaarde de werken moeten in de moderne Nederlandse taal
geschreven zijn Het centrale verzamelpunt IS- mevr Els de Wijngaert,
Olmenlaan 10 te 8540 Bellegem
Om de vaak hoge verzendingskosten
te vermijden, kunnen de Meetjeslanders, en op die wens ik speciaal beroep te doen, hun boeken bezorgen
bij Willy Moens, Beukenlaaan 51 te
9971 Lembeke Deze zullen dan gezamenlijk overgemaakt worden

OOST-VLAANDEREN
November
21

S T - A M A N D S B E R G Informatie-avond ingericht door V U J O
over Drugs en Doping met als spreker apoteker Rombaut O m
20 u in zaal Tijl, Klinkkouterstraat

21

RUPELMONDE VU-afdelingsbestuursverkiezingen met daarna
kaastafel om 20 u in k>kaal Vogelzang

21

DENDERWINDEKE VU-bestuursverkiezingen in de kleine zaal
van het Parochiaal Centrum om 20 uur Daarna receptie Gastsprekers frakbeleider Andre Baro en bestendig afgevaardigde
Staf De Doncker

21

WORTEGEM-PETEGEM Bestuursverkiezingen en spreekbeurt
door prof J Maton vanaf 20 uur in cafe De Klokke te Petegem

22

BAARDEGEM 5de dansavond van de Vlaamse Klub vanaf 21 u
in de parochiezaal te Baardegem Wijn en kaasschotel worden
aangetjoden

22

BURST-BAMBRUGGE-AAIGEM 15de Joeldansfeest - Erebal
Schepenen U De Grave - H Mallefroy - Raadsleden J De Vuyst
en L Van Durme Om 21 uur in de zaal Perfa, Stationsplein te
Burst Inkom lOOfr

22

KLUISBERGEN Bal van de mandatanssen van het arr Oudenaarde Vanaf 21 uur in zaal -Apollo» Met het Oudenaardse jazzorkest The Anchorage Friends New Orleans Band en discobar

22

BAAROEGEM 5de dansavond in de parochiezaal. Dorp, o m
21 uur Kaasschotel met Europese selekties Wijnkroeg doorlopend Inkom 60 fr

22

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

22

W A A R S C H O O T VU-bestuursverkiezingen in cafe Derby, Zoutweg 32 Belegde txsterhammen, teerling- en bolspel

25

NINOVE F V V - V V V G - Daensknng (Outer-Ninove) Infonnatieen debatavond over «Ekonomisch Federalisme» door prof J Maton O m 20 u in zaal van «De Denderhoeve» Burchtstraat 29

26

GENT-ZUID VU-afdelingsbestuurverkiezingen in cafe Tip-Top.
Zwijnaardsesteenweg 450 tussen 19 en 21 u

28

S T - N I K L A A S Voordracht en gespreksavond met dr G Provoost (RUG) algemeen sekretans V O S en lid van het Uzert)edevaartkomitee over «Zelfbestuur en demokratie» om 20 u in Reynaertzaal van de stadsbiblioteek H Heymansplem

28

MELLE Jaarlijks ledenfeest in zaal «Azalea» Kerkstraat Inschrijvingen bij bestuursleden (mosselen + brood = 250 f r j Gastspreker kamerlid Hugo Schiltz

28

Z W A L M - VU-ledenfeest om 20 u in zaal Maxim te Hundelgem
Tussenin bestuursverkiezingen

29

M A A R K E D A L VU-kaderdag over gemeentetseleid (inr DosfelinstituuO Vanaf 10 uur Visvijvers

29

GROOT-LEBBEKE VU-bal in zaal Wiezehof te Wieze O m 21 u,
orkest Baert Voorverkoop 70 f r Kas 100 f r

30

LOCHRISTI Aperitief aangeboden door Goossenaertsknng om
10 u in zaal Cambnnus, Dorp O o s t Spreker Jef Maton over
«Vlaanderen en ekonomie»

December
6 H A M M E Bezoek aan het Jeugdteater en sinterklaasgeschenk
voor de jongste telgen Organizatie en inlichtingen VU-Vrouwen
6

KIELDRECHT-VERREBROEK VU-bal in zaal Gouden Pluim om
20 u 30 Orkest Combo The Spiders Inkom lOOfr

20 NOVEMBER 1980

^m

22

FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN 21
TOT 27 NOVEMBER 1980

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag 18 u
Zaterdag zondag woensdag 14 u
•The black holeFilm van V7alt Disney

KT

Vrijdag 20 u 15
Zaterdag zondag 16 u en 20 u 15
Maandag dinsdag 20 u 15
Woensdag 16 u
Tv/veede week
KT
-The life of BrianFilm van Monty Python
Vrijdag 22 u
Zaterdag zondag 17 u 45 en 22 u
Maandag dinsdag 22 u
Woensdag 17 u 45
Donderdag 20 u 30
KNT
Clockwork Orange
Film van Stanley Kubrick
Met Malcolm McDowell
Woensdag 20 u 30
KT
• Best BoyFilm van Ira Wohl

TERVUREN
Zondag 15 u
Adam West in
«Batman»

Donderdag 20 u 30
NIVWF
Jean Franval in
• Black JackEen film Kenneth Loach

KT

KT

TIENEN
Vrijdag zaterdag 20 u
Zondag 15 u 20 u
KT
Tweede week
John Travolta in
• Urban cowboyEen film van James Bridges
Vrijdag zaterdag 22 u 30
Zondag 17u 30 22 u 30
Maand dinsd woensd 20 u 30 KNT
Richard Gere in
•American Gigolo»
Een film van Paul Schrader
Donderdag 20 u 30
KNT
NIVWF
Franco Lasic in
• De bezetting in 26 beeldenEen film van Lordan Zafranovic

LEUVEN 1
Alle dagen 14 u 20 u
Vierde week
KNT
Jack Nicholson in
• ShiningEen film van Stanley Kubrick
16 u 15 22 u 15
Tweede week
Michel Galabru in
•Las sous-doues>
Een film van Claude Zidi
18 u 24 u
•The missing link»
Een film van Picha

De Volksuniejongeren afdeling GrootHalle hebben tijdens de elf-novemberherdenkingen in het park te Halle, twee
kransen neergelegd met de opschnften «amnestie» en -hier ons bloed
vj^anneer ons recht'»
Meer dan zestig jaar na het einde van
de Eerste Wereldoorlog is het testament van de Ijzerfrontsoldaten nog altijd niet uitgevoerd Het offer van zovele Vlaamse soldaten aan het Uzerfront
IS tot op heden tevergeefs geweest
De VUJO-pngeren nemen het met dat
Vlaanderen een eertijk zelfbestuur, de
droom van de fronters wordt ontzegd
ZIJ herhaalden daarom de slogan die
ooit door moegetergde, wanhopige
Vlaamse soldaten werd neergeschreven «Hier ons bloed wanneer ons
rechfDe V U J O hebben andermaal ook de
eis tot amnestie in het daglicht gesteld
Het IS onaanvaardbaar voor het
Vlaamse volk, dat vijfendertig jaar na
het einde van de Tweede Wereldoorlog de asociale gevolgen van een bui-

tensponge onrechtvaardige en antiVlaamse repressie en epuratie blijven
aanslepen De «vaderlandslievende»
verenigingen, die de plechtigheid in het
park van Halle hadden georganizeerd
schreeuwen neen en volharden in haat
en onverzoenlijkheid
De V U J O hebben hulde willen brengen aan de Fronters en zetten zich af
tegen de staat die hen altijd heeft miskend

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 vergadenng op maandag 24
november 1980 om 20 uur te Bosvoorde in de Jachthoorn, Delleurlaan,
39 - 41 Cbij de kerk)

Nieuw, dynamisch
VU-bestuur te Haacht
O p vnjdag 7 november jl koos V U Haacht haar nieuwe bestuur De kern
van de plaatselijke afdeling, aangevuld
met enkele nieuwe leden en sympatizanten maakten er meteen een blijde
en vooral hoopvolle gebeurtenis van
In het stemmige parochiezaaltje van
Haacht-Station trad voorzitters-vrouw
Germaine Deckers als eerste op de
voorgrond met kunst- en smaakvol
bakwerk, dat door allen met de gepaste waardering werd benaderd
Met een flinke tik tegen het wijnglas
kwam voorzitter Desire Deckers aan
het woord Hij dankte de uittredende
bestuursploeg voor de inzet en gaf
een kort overzicht van de voorbije dne
jaar VU-schepen Michael Godyns belichtte vervolgens de noodzaak van
een mentaliteitswijzigmg
in onze
Haachtse gemeentepolitiek Namens
V U J O schetste Mare Vermylen de rol
van de jongeren in de Haachtse politiek en in de V U

Sociaal
dienstbetoon
te Hoeilaart
ledere maandagavond van 19 tot 21 u
bij afdelingsvoorzitter Renaat Vanstallen, Karel Coppensstraat 72b Ook telefonisch kan u Renaat bereiken op het
nummer 6573729
Iedereen van harte welkom

Toen uiteindelijk ook arrondissementsvoorzitter R De Deken de enige echte
kerk van Haacht-Station en zijn aanpalend vergaderzaaltje gevonden had
kon meteen overgegaan worden tot
de stemming Alle uittredende bestuursleden stelden zich opnieuw kandidaat bovendien wilde ook Wim Merken de stap van het V U J O - naar het
VU-bestuur wel wagen
Na een warme oproep van de voorzitter (die stelde alle kandidaten broodnodig te hebben) werden volgende bestuursleden met een ruime meerderheid verkozen Desire Deckers (voorzitter + feestelijkheden), Ene Persoons
(afdelingsorganizatie),
Wim
Merken (penningen) Mare Vermylen
(propaganda) en Raymond Beullens
(sekretanaaO Michael Godyns en Angele Weckx ten slotte zijn als mandataris statutair bestuurslid
Tot laat in de avond werd dit nieuwe
bestuur
ingehuldigd
Terwijl
de
(boeiende) Haachtse politiek nog maar
eens bij pot en pint werd besproken
groeide het voornemen om de volgende 3 jaar met alleen de toog-politiek te
beoefenen, maar vooral om een gestruktureerde werking uit te bouwen
met als doel het ombuigen van het administrerende beleid naar een gencht
beleid Openheid, informatie en inspraak moeten hierbij de krachtlijnen
vormen
Mare Vermylen

KT

KT

Nieuwbouwers
Verbouwers
Aannemers van b o u w w e r k e n
Verhuur en verkoop van
Bouwliften - s c h o r e n - schragen - tniplaten - tegelknippers
L e v e n n g uit v o o r r a a d indien g e w e n s t d o e n w i j d e m o n t a g e e n

LEUVEN 2

levering
Alle dagen 18 u
Zesde week
Robert Hays in
• Flying high»
Een film van Jim Abrahams

KT

KNT

13 u, 23 u 45
KNT
Derde week
Malcolm McDowell in
•Caligula»
Een film van Franco Rossellini
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15 u 30 19 u 30
KT
John Travolta in
• Urban cowboy»
Een film van James Bridges
22 u
Tweede week
Gouden Leeuw Venetië 1980
Burt Lancaster in
•Atlantic City»
Een him van Louis Malle

BRABANT
November
21

HALLE-VILVOORDE Arrondissementele VUJO-raad om 20 u
in t Schuurke met algemeen sekretans Willy De Saeger

22

BEERSEL eetfeest in de Feestzaal, Hoogstraat 10 te Beersel
Ook op zondag 23 nov

23

AARSCHOT Jaarlijkse pannekoekenfeest in parochiezaal van
Lanqdorp van 15 tot 19 uur

27

BRUSSEL. Algemene VU-vergadenng in lokaal 't Schuurke
Oude Graanmarkt om 19 u 30

28

HULDENBERG OntspanningsfilminzaalManakringom 1 9 u 3 0 *

29

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

30

HgRENT VU-herfstwandeling te Veltem-Beisem
om 14 uur aan Gemeentehuis, Overstraat

30

NEERIJSE: Film in de gemeentezaal om 19 u

Verzamelen

December
6 ST.-KATHERINA-LOMBEEK. 1ste Mossel- en stofvleesfestijn
t v V de Jeugdvoetbalploegen van Sparta Den Bos, vanaf 12 u In
het parochiecentrum St-Jozef, Dalialaan Ook 7 december
27 L A N D E N Debatavond «De toekomst van onze generatie in de
nieuwe staat België» om 20 u in zaal «Sinola» Met Ene Van Rompuy (CVP). Guy Verhofstadt (PVV), Harry Dienckx (SP) en
Freddy Seghers (VU) Moderator de heer Panneels, politiek redakteur bij -Het Laatste Nieuws» Organizatie CVP, PVV en V U Jongeren

KT

Vnjdag zaterdag zondag en maandag
om 20 u 30
KNT
Linda Blair in
•The ExorcistEen film van William Friedkin
Zondag 18 u
Dinsdag woensdag 20 u 30
Woody Allen in
•Bananas»
Een film van Woody Allen

VUJO-Halle bracht
Fronters hulde

Wij in de Volksunie

ROOVER-VANWESEMAEL

Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40.

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

Viering Rik
Borginon
te Brussel
O p 29 november 1980 zal te Brussel in
de K V S aan de Lakenstraat om 15 uur,
een bijeenkomst plaatsgnjpen waarop
de Vlaamse strijd van 1900 tot 1980 zal
herdacht worden
De verschillende penodes zullen bij
middel van korte getuigenissen toegelicht worden door Daniel Merlevede,
Mare Boey, Guido Provoost Paul
Daels en Clem De Ridder
Deze herdenking heeft plaats naar
aanleiding van de 90ste verjaardag van
meester Hendnk Borginon, die in deze

penodes van de Vlaamse
aktief IS geweest

Beweging

Koorzang en deklamatie zullen het geheel opluisteren
Gratis inkom

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dóoren
Keierberg 25
1700 Asse TeL 02/452.95.15
Maandag gesloten

WEST-VLAANDEREN
November
22 IZEGEM: Toneekjpvoenng ten gunste van het Vlaams Kultureel
Centrum in Komen De toneelgroep Kohane uit Lendelede brengt
het stuk «Montserrat» van E Robles, in het Auditonum van de
Muziekakademie Orgamzatoren zijn het Bakelandt-komitee en
VTB-VAB-lzegem De opbrengst gaat integraal naar het Vlaams
Kultureel Centrum in Komen Voor kaarten en inlichtingen Walter Vandewaetere, Kruisstraat 9, Izegem, tel 051-300506 (na
17 uJ Ook op 23 november
23

IZEGEM Jaarlijks VU-Sinterklaasfeest Aanvang om 15 u, in
zaal Mandeldaele Emelgemseplein, Emelgem Kinderfeest en koffietafel voor iedereen Organizabe V U en FVV van Izegem-Emelgem-Kachtem

Soldateninfo te
Kortrijk en Lauwe
Uit herhaalde kontakten met gewezen
volksvertegenwoordiger
Luk
Vansteenkiste is gebleken dat nog heel
wat toekomstige soldaten de militiewetgeving onvoldoende kennen en
dan ook verkeerde beslissingen nemen Vaak vememen ze dan maar de
juiste toedracht als het te laat is
Daaraan willen w e nu verhelpen door
het organizeren van voorlichtingsvergadenngen voor alle sokjaten van de
klasse '81 en '82
Deze vergadenngen die vrij en kosteloos toegankelijk zijn voor iedereen
gaan door op
Zaterdag 22-11-80 in zaal O u b
(Moeskroenstraat) te Lauwe o m 17 u
stipt
— Zondag 23-11-80 in zaal 1302
(Burg Reynaertstraat) te Kortrijk om
9 u 30 stipt
Deze voorliehtingsvergadenngen worden ingencht door de Vlaamse Solda-

tendienst «Ie Dien» en worden voorgezeten door de provinciale sekretaresse Lieve Favoreel-Craeynest gemeenteraadslid (Rekkemstr 19, 8520 Lauwe, tel 41 5481)
Bevoegde sprekers zullen u wegwijs
maken doorheen alle problemen in verband met uw legerdienst
Luk Vansteenkiste gew volksvertegenwoordiger, spreekt er over oproeping, vrijstelling, ontheffing, uitstel,
kostwinnerschap, broederschap enz
Kommandant Vandaele van het Provineiekommando W - V l , spreekt er
over het leger in het algemeen, reserve-officier, beroejjsvnjwilliger, enz.
(met film)
Jef Piepers gemeenteraadslid Kuurne, spreekt er over sociale wetgeving,
werkopzegging, ziekenfonds, uw rechten en plichten

Wij in de Voll<sunie
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Middelkerkse gemeentepolitiek
onder 't vergrootglas
O p de drempel van het vierde jaar
sinds inet ontstaan van Groot-Middelkerke, is het even nuttig om de toestand op gemeentelijk vlak te overzien. De gevolgen van de samenvoeging met de vele onbekende faktoren
en benauwde vragen, vooral in de
kleine deelgemeenten, zijn grotendeels gunstig w e g g e w e r k t Deze samenvoeging die in werkelijkheid door
niemand werd gevraagd tenzij door
de C V P die overal in het Vlaamse
land aan de macht probeerde te ko-

men. Dat deze zet te Middelkerke niet
is gelukt kwam door haar eigen hoogmoedigheid en grootspraak. Was het
niet tekenend dat een vooraanstaand
persoon uit Groot-Middelkerke na de
gemeenteraadsverkiezingen
verklaarde dat de «CVP te Middelkerke
naar de (verkiezings)oorlog is getrokken met drie generaals maar zonder
troepen». Voor de C V P waren die gemeenteraadsverkiezingen
slechts
een formaliteit want wie kon hen verslaan met drie burgemeesters op hun

VUJO voor vrede en
amnestie te Izegem
VUJO-lzegem, met daarbij een V U J O delegatie uit Brugge, hield op 11 november vanuit het stadscentrum een
stille optocht naar het graf van de Vossen in Emelgem.
Na het opgewonden besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, bestond er enige onzekerheid of het al
dan niet een toegelaten manifestatie
zou worden. Maar rond 11 u., precies
na het einde van de officiële 11 -novemberstoet kon V U J O starten op de
Grote M a r k t O p de kop een groot
spandoek «Nooit meer ooriog», geflankeerd door twee leeuwevlaggen, en
dan de VUJO-mensen met bordjes
met de slogan «Amnestie nu».
Te Emelgem hield VUJO-verantwoordelijke Bart Staes een korte maar ge-

vatte toespraak. Hij herinnerde aan de
offers van een bijna uitgestorven generatie, de Vlaamse soldaten van
1914-18, die na de ooriog de begrip>pen
«zelfbestuur» en -nooit meer ooriog»
uitdroegen. V U J O wil thans de brug
leggen naar die generatie. Daarom
pleit V U J O tegen de bewapeningskoorts en wil daarom «denkbeelden en
werkwijzen ontwikkelen die het pacifisme terug totaal verstrengelen in
haar maatschappijvisie». Naast het
tema «zelfbestuur», ontwikkelde de
spreker ook argumenten voor amnestie. Zijn toespraak w e r d besloten met
het zingen van de Vlaamse Leeuw.
Een biezonder geslaagde VUJO-manifestatie, die uitstekend veriiep en ongetwijfeld sympatie opwekte bij de bevolking!

Opnieuw taalgrenswandeling
te Wervik
De volgende taalgrenswandeling, ingericht door de Wervikse Dosfelkring,
gaat door nu zondag 23 november,
verzamelen om 14 u. op de Steenakker te Wervik.
Voor december: zondag 14 december,
zelfde uur, zelfde plaats.

Bestuursverkiezingen
Deze gaan door op dinsdag 25 december, om 20 u., in «'t Kapittel», leder lid
mag zich voor een of andere funktie
kandidaat stellen of gewoon meestemmen.

St-Niklaas
Wanneer er ouders zijn die graag zouden hebben dat de Sint bij hen thuis
k o m t kunnen zij zich melden tot de bestuursleden.

Oproep
Aan ieder die ons kan helpen feiten en
personen te leren kennen die ertoe bijgedragen hebben het Vlaamse bewustzijn of het Vlaams-nationalisme te
Wervik konkreet verstevigd te hebben
vragen wij ons daarvan dokumentatie
of inlichtingen te willen bezorgen. De
dokumentatie krijgt u van ons volledig
terug! Beste dank.

Het geanimeerd bal eindigde rond 3 u.
in de morgen. De tombola w e r d intussen ook tot in de kleinste details ver-

zorgd door
groep.

een biezondere

De goede gang van zaken in onze gemeente steunt op de grote werklust
en ijver van onze gemeentesekretaris
Julien Desseyn. Hij en met hem de
technisch ingenieur van de gemeente
verdienen alle lof voor de vele staph
pen die moeten afgelegd worden in
de provinciale en ministeriële diensten.
Oe afdelingssekretaris.

Nu het bonte leventje met zijn rijke
schakering aan ontspanningsmogelijkheden tussen dijk en polder voorbij is,
is er maar weinig rust geblazen voor
de Oostduinkerkse VU-afdeling.
Onze Bachten-de-Kupe-tocht bleef
overeind in het aanbod van toeristische attrakties, modeshows, missverkiezingen, folklore- en avondmarkten.
vlootparadss en taptoes, stuntrijders,
kinderspelen, boottochten — die onze
kuststreek overwoekeren.
Inrichter Maurice Boucquez heeft de
grote verdienste met zijn aktiviteit het
hinteriand ruim te betrekken in deze
kusthappening. Nochtans had hij dit
jaar af te rekenen met zware konkurrentie van andere organizaties die ook
brood gezien hadden in deze vorm van
autotoerisme.
Deze indruk kregen wij alvast niet toen
het aantal aanwezigen in het Casino te
Koksijde voor de pnjsuitreiking tot een
eind boven de zeshonderd was gestegen.
De koning hoeft dus met te komen om
volk op de been te krijgen. De verstkomende deelr ^mers waren; de h. W v.d.

werk-

Tot 12 december is er op het arrond.
sekretariaat een bestendige dienst
elke weekdag vanaf 19 u. tot 20 u. om
de prijzen te overhandigen aan de winnaars. Nochtans kan men ook bellen
en het winnend nummer opgeven om
daarna de prijs thuis te bezorgen (dit
voor de winnaars van ver buiten Oostende) 059-50.52.77.
Prijs voor de omslagen is een kleurentv gewonnen door het nummer 2374.
Het reservenummer is 2828.
HOOFDPRIJZEN
11964 14424 17325 16345 10868
11967 14734 17348 16847 13055
14749 15503 16523 12004 16792
De nummers die eindigen op volgende cijfers hebben ook prijs
263 664 133 998 195 031 192
006 098 438 204 884 263 087
138 280 170 161 524 725 439
970 217 916 323 743 116

032
287
423
982

De VU-afdeling Ooigem-WielsbekeSt-Baafs-Vijve organizeert op 22 november e.k. haar jaariijks groot SintNiklaasfeest
O p het programma.
14u. 30- Vertrek optocht aan lokaal
café «De Kk)kke» te Ooigem. samen
met Kon. Harmonie - D e Ware Vnenden» uit Ooigem.
14 u. 45: Aankomst van Sint-Niklaas
per boot aan het sas (vaart OoigemRoeselare en Leie).
15 u.: Optocht met Sint-Niklaas op
praalwagen door de gemeente.

O p Allerheiligen overieed Margareta
Vansteenland. Haar echtgenoot Firmin
Gunst ons gemeenteraadslid te Gistel,
en de talloze Vlaams-nationale vnenden liet ze achter, niet echter zonder

Sport voor haar
te leper
De Vlaamse Vrouwen leper kozen
voor U vijf initiatielessen: volksdansen,
jazz-gymnastiek. damestumen, konditiegym en joga.

18 u.: Intiem feest voor de afdelingsleden.
Gedurende de optocht en het feest
deelt Sint-Niklaas gratis snoep en geschertken uit aan de aanwezige kinderen

Eens de eerste beginselen onder de
knie worden zij dan tjekwaam geacht
te opteren voor een reeks lessen in
dezelfde discipline.
Zij starten met volksdansen op maandag 24.11.80 om 19 u.. in de turnzaal
Immaculata, Rijke Klarenstraat en
gaan dan telkens op maandagavond
(1, 8. 15 en 22.12.80) verder
Wat je nog weten moet: de lessen zijn
gratis, je hoeft niet per se alle vijf de
lessen bij te wonen en. in het sportjaar
voor haar. is er ook plaats voor hem
(op voorwaarde dat je hem uit zijn luie
zetel krijgt!).

Alle kinderen zijn welkom gedurende
de optocht op het avondfeest zijn uiteraard alleen de leden uitgenodigd.

Meer inlichtingen bij: Vlaamse Vrouwen leper. Slachthuisstraat 29. tel.
057-20.24.68.

16 u.: Aankomst aan lokaal café «De
Klokke» serenade en majorettenshow
17 tot 18 u.: Sint-Niklaas bezoekt de
zieke kinderen.

Meerendonck uit S t Oedenrode (Nederiand) en Herr Otto Planger uit Krefeld (W.-Duitsland). Z o kreeg VUJO's
zomeraktiviteit een internationaal tintje.
Drie deelnemers hadden hun vragenformulier foutloos uitgevoerd Deze
werden dan geschift door het aantal
gemaakte doelpunten: 12 op 40. Hier
werd de afwezigheid betreurd van
strafschof)-specialisten als ex-intemationaal Wilfried Puis en onze sekretaris
Luk Vanmassenhove die beiden in het
buitenland vertoefden.
Maurice Boucquez. André Cavijn,
Mark Wackenier en José Vanneuville
kregen toch twaalfmaal de bal voorbij
de in vorm verkerende Rode Duivelsdoelman. Alvast een sportieve schiftingsvraag die geluk bracht voor winnares Hilde Buyse uit Meulebeke. Uit
het pakket met honderdduizend frank
aan prijzen koos zij de ijskast
O p de foto de eerste vijf van de autozoektocht in gezelschap van inrichter
Maunce Boucquez (rechts) en kamerlid Emiel Vansteenkiste. Volgend jaar
zijn w e er alvast terug bij._

Rouw om Margareta
Vansteenland

De VU-afdeling Ooigem-WielsbekeSt-Baafs-Vijve dankt langs deze weg
alle welwillende medewerkers en milde steuners.

Tombola

139
474
520
442

Onze jonge schepen Roland Vanhercke, belast met de financiële toestand van onze gemeente is zeer
veelzijdig en steeds in de weer voor
zijn medeburgers. Hij heeft het kunnen waar maken dat men in Middelkerke eindelijk begonnen is aan de
bouw van een nieuwe serie van sociale woningen. Bij hem kan men steeds
terecht voor eventuele huur of aankoop van een van deze woningen.
Burgemeester Inghelram, als koordinator, heeft met zijn Vlaamse stijfkoppigheid Middelkerke grote bekendheid gegeven in het hele land met de
verbouwingswerken van het casino.
Het was een grote uitdaging en het
heeft financiële offers gekost maar
het is een pracht van een instelling geworden en het sukses is navenant
Het casino draait op volle toeren zowel tijdens het zomerseizoen als
's winters. De gemeentelijke koncessie en het gemeentelijk aandeel in de
opbrengst van de speelzaal brengen
ruim genoeg op om alle gemaakte
kosten te rekupereren.

Vierde Bachten-de-Kupe
zoektocht
feestelijk besloten

De goede Sint legt aan
te Ooigem

Vic Anciaux
was te Oostende
Het Volksuniebal van maandag 10 november realizeerde een voltallige bezetting van de feestzaal Thierbrau te
Raversijde toen Vic Anciaux zijn intrede deed vergezeld door kamerikJ Em.
Vansteenkiste De zaal veerde recht
en een langdurig applaus met een inleidend woord var) B. Ruysschaert verwelkomden hem. De voorzitter zette
allen aan om in de e.k. maanden vooral
hardnekkig maar eensgezind door te
bijten. De plaatselijke VU-vlag van Mariakerke werd aan B. Vergote overhandigd die de zaal verkondigde dat hij
zijn voorzitterskandidatuur niet had gesteld omwille van de verjonging in de
partij maar ook om nog enkele jaren
zich aktief in te zetten op het arrondissementeel vlak. Het orkest t>eëindigde
het overhandigen van het vaandel aan
de huidige voorzitter van Mariakerke
Roland Vandebroecke met een fors
meegezongen Vlaamse Leeuw.

lijst helaas voor die mooie kreeften
die te vroeg besteld waren in Z o n en
Zee te Westende...
De koalitie afgesloten tussen onze
groep van «De Stem v./h. Volk» en de
groep van de Gemeentebelangen
doet het goed. Er werd reeds heel wat
werk verricht en dat in soms ondankbare omstandigheden. Onze schepen
Leon Dewulf uit de deelgemente
Lombardsijde, is als schepen van
landbouw zeer bedrijvig in zijn landbouwbeleid en staat model in zake
het verdedigen van de belangen van
de land- en tuinbouwers. Ontelbaren
zijn reeds bij hem geweest voor hulp
en bijstand, mensen van alle politieke
strekking. Met de aangekochte graafmachine door de gemeente, heeft hij
al talrijke gemeentegrachten laten delven, wateriopen gekuist riolen geplaatst en groenstroken aangelegd.
Het is het werk van een echte dijkgraaf. Tot steun van zijn landbouwraad wordt er op zaterdagavond
6 december 1980 een groot bal gehouden in het gemeentelijk Casino te
Middelkerke.

droefheid in hun harten. Margareta is
de leuze die boven het huis staat «Levet Scone» doorheen haar leven trouw
gebleven.
Niet alleen stond zij haar man in zijn
politieke k>opbaan zeer daadwerkelijk
bij, maar zij wist In de Vlaams-natk>nale
middens zo veel verzoening te brengen. Z e was een buitengewoon goed
mens.
Het was dan ook niet te verwonderen
dat de kerk van Gistel op 8 november
letteriijk vol liep met Vlaams-natk>nalisten van heinde en ver. Kameriid Vansteenkiste. prov. raadslid Maurits
Zwaenepoel. vijf leden van het arr bestuur, het kompleet afdelingsbestuur.
OCMW-voorzitter Ramon, raadslid
Vandecasteele en heel wat gemeentemandatarissen van onze partij uit het
omliggende waren er om afscheid te
nemen.
Joris Vansteenland, gewezen VNVvolksvertegenwoordiger en kommandant van de Dietse Militie, was haar
broeder
Wij ook bieden aan Reter ons op>recht
leedwezen aan, en denken met weemoed aan deze Vlaamse vrouw terug
als een symbool van zovelen die in harde en gistende tijden zo ontzettend
veel geofferd hebben voor ons volk.
J. Nagels

St.-Andries-Brugge
Kaas- en wijnavond
VU-afd. St-Andnes verwent leden en
sympatizanten op vnjdag 21 november as. met een kaas- en wijnavond. Afspraak in de nevenzaal van het Jagershof, gemeenteplein, St-Andries. Alle inlk:htingen bij EwakI Van Coppenolle,
Eikenlaan 25,8200 St-Andries-Brugge.
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Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
EETHUIS FEESTZAAL INGRID

Feestzalen

Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De P e f o l e i 51
9300 AALST
BORGERHOUT
Maunts GOSSYE
Joost GOSSYE
Tel 053 2 1 3 5 33
Tel 031 36 56 54

CORmALS

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomi|s

Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel 014/2136.96

HOF VAN

ARAGON

Kaltestraat 20,

?|rt ^almslmtó

LINDENHOVE
Bcllestr.i.it 49
1970 HEKFLGEM
C i f f - r c s l m r i i n i s p i f H i m i tt.rr is
Wo«-ns(in(| «11 <lon<.)i>ril.i() ()tsloten
fv1<j.in(l,i(] (.lirisdtifj vri)H.-i() v iHiif 1b u
^,lt( rri.ig en 7urï(i J<J VHH jf s mid
digs

Tel 053 6C 87 40

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER
O . fMnUiezMk met tradWe.

9320 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246
JAARLUKS VERLOF
DECEMBER

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

AALST

Restaurant
KAPELLEKESHOEF
Kajaelstraat 1

Etie Van Laere Marceüa Naessens

TONGERLO-WESTERLO

Lokaal Volksunie

Tel 0 1 4 / 5 4 4 0 0 7

Gontfode Heirweg 49
9230 Melle

Maandag

Tel 091 3006 53

gesk>ten sfeer

Rustieke

S t e e d s w e l k o m In

Stocds w e l k o m m

FEESTZAAL
« EDELWEISS »

KREKELHOF

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

Drankhuis met sfeer

Alle feestelijkheden
M o g e l i j k h e i d lot h u r e n v a n
bestekken

Briissulbn.Mi 11 G O O I K

Tri 054/33 4857
Uw tweede Ihiiis'

Lokaal «T SCHUURKE>

« D e n Botaniek» verwacht alle volwaardige Vlamingen in zijn VlaamsBrabants restaurant in de Koningsstraat te Brussel Bar restaurant en
tuin Buitengewoon kader, meesterkeuken matige rekening Koningsstraat 328, 1030 Brussel (SL-Manakerk) Open van maandagmorgen tot
vrijdagavond
TeL 21&4838

WIJNIMPORT HERMAN

KREKELHOF
Drankhuis m e t sfeer
D n e Egyptenlaan 1 1 ,
Tel.

Gooik
054-3348.57

U w tweede thuis!

SPECIALIST VOOR

Beauvoordse specialiteit
fannekoeken en wafels
Mevrouw

Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel. 02-513.25.64
Waar Vlamingen THUIS zijn.

Vervolgde keuken
WI47J DemokriitibCbe pri|7cn
Uitgelezen dienstbetoon
Ko«iS0islcL'nwi><) 38
?7G0 Niilcn
Tel 031/818841

Europ Supermarkt
Winderickxplein
Alsemtierg
(Huis van vertrouwen)

Café «'t Leeuwke»
Kruittorenwal 2
3e90 BREE
Tel 011-463451

Restaurant

BRAKELHOF
Rondplein 5 Brakel
Tel 0 5 5 / 4 2 4 1 0 7

Voedingswaren

„ PETRA "

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Godelieve Potfbet
Georges Smet
Dnegaaien 110 - 2700 St-Nikiaas

Elie v a n Laere
en Marcella Naessens

Tel (031) 766064
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 Melle

- gespeciahzeerd m fijne vleeswaren
- groenten en fruit
- t>estelling ten huize (weekend)
Restaurant P A L M H O F
Tafelhouder
Specialiteit g e r o o k t e vis
G o e d e wijn hoeft g e e n krans
Schoolstraat 52
Kapelle-op-den-Bos
Tel. 015/71.19.40
Feestt)espreking op maandag dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u
Woensdag gesloten

Tel. 091-30 06.5a

Wijnhandel
& likeuren
Johan Van de Craen
Gasthuisstr 1
Meerhout
Tel 3 0 0 0 3 0 en 3085.11
D

Gratis verhuur van glazen

Toegankelijk
vrijdag van 17 lol 20 u .
zaterdag vazn 10 lol 13 uur

Cafe-Restaurant

SEtiUTTERSWQF

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

D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S O O N K
lel
0tS-7t.15.4d

Geskjten vrijd^ betialve m seaoen

Drank- en eethuis

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

Atinnc m( r v,in nWv fooslcn
Ook vi I hm iiKj v.nn l.ifolqoricf

Cafe V U lokaal

Srhildorstr.n.il 33
2000 A n l w n p c n
T( I 031 3 7 4 5 72

Dorpsplein Heusden Limburg

DE PUS
GEBROEDERS
Lambroeckstraat 89
9320 O U D E G E M
Tel 052/21.1606

Koffiebranderij
SANO
Emiel Witmannstraat 36,
SchaartMek

Tel. 02-734.66.09

Maandag gestoten

Bordeaux- en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder

Pauwelyn- Duquesne

Waar een Vlaming thuis is!

For sl/,1 il voor ,illt>
qelegoilicdon

t^enenstraal 376 WEVELGEt\/l
Tel 0 5 6 / 4 1 2 9 2 2

M a a k ook eet\s kennis m e i
de gezellige sfeer in

AL U W FEESTEN
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SPECIALITEIT
van WAFELS
en Ü S R O O M

Het Koffiehuis der
Denderstreek

Grote Kouter 47
UITBERGEN
T e l 0 9 1 6 7 5 7 12

Tel 031 80 IS68

Alle feesten
Specialiteiten

uw KOFFIEHUIS

Wiifried BLANCQUAERT

Ar.igottstr,).-)! 6 Lier

Algemene voeding bieren wijnen likeuren Rechtstreeks invoer Duitse
•n Franse wijnen.

DRANKHUIS-FEESTZAAL
-DE RODENBACHZuidstraat 16
8 8 0 0 Roeselare
Tel 051-200907
Mogelijkheid tot snacks
Gezellige Vlaamse sfeer
Maandag gesloten

Welkom
IN DE GROENE

Lokaal van de Volksunie

) /« »»n
apteMlat
zoek b»m op
voor vle0B of to*»plja
d» Beauvoordae paatel
't I* d» m0»gt
v»rt»*rb»n
d» m00at klataiek»,
do boat»

Levert kwaliteitskoffie bij u thuis!

zoeKQg?
— Dame uit Mechelen, ervanng als verkoopster, lagere t>ediende en t>ejaardenzorg, zoekt
dnngend een tjetrekking in Mechelen en omgeving Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers, üersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch op het nummer 015/
21 79 00, referentienummer 2171

POORT

D o r p s s t r a a t 3 1 , 1686 G o o i k
Tel. 02-532.54.81

. WALTRA »
Arduinknai 2 (bi| KVS)
1000 Brussel
Tel 02/219 5212
De vier troeven van de W.illr.1
/ Vlaams m t hnrl v.in Brussel
2 Je k,in er altifd parkeren
3 Je krtigt er alti/d wat te eten
4 Oe fjri/zen ziin sociaal

D Vertaler-tolk Ned-Frans-Ned
en grote ervanng in organizahe
van kongressen en studiedagen
zoekt werk (firma opgedoekO.
Zich wenden red «WIJ»

D 40-jange man met ervanng in
de boekhouding, tsednjfsekonomie, marketing en verkoop, met
grondige kennis van het Nederlands, Frans, Engels en Duits en
met elementaire kennis van het
Sjsaans, zoekt een passende betrekking
Naam en adres te bekomen bij
Vic Anciaux, tel 02-2194930
— 46-jange man (op R V / 0
wenst absoluut te werken Is tevreden met alle soort werk, zelfs
ploegenwerk Liefst op de as
Brussel-Ninove Voor inlichtingen
zich wenden tot volksvertegerv
woordiger dr J Valkeniers, tel
02-5691604

1
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Met VU naar Aviflora
te Ingelmunster
O p 27 september was het voor
tweeenveertig Markse kinderen de
grote dagi Dagen reeds keken zij reikhalzend uit naar deze veelbelovende
zaterdag Uiteindelijk was het dan zover De verantwoordelijken waren
klaar voor hun taak en de zon was warempel ook van de partij
Na het welkomstwoordje van Nonkel
Guido kende iedereen de aanwezige
tantes en nonkels Nonkel Luc vertelde
nadien een mooi verhaaltje over een lui
konijntje dat een speeltuin voor dieren
opende Spijtig dat er altijd van die dik-

ke lompe koeien zijn die alles in een
wip de vernieling in helpen Z o kwamen w e dan, voor w e er erg in hadden,
op ons einddoel, Aviflora aan
De nonkels en tantes verzamelden
hun groep kinderen en samen trokken
ze dan het dierenpark binnen Op de
dierenhitlijst stonden natuurlijk de
apen Op de tweede plaats prijkte een
hels krijsende papegaai De lachspieren werden in het spiegelpaleis duchtig
op de proef gesteld

25

opdracht De kleinsten maakten een
tekening over een van de dieren
De
oudsten probeerden na wat voorbereiding zelf een toneeltje in eikaar te boksen Wat niemand verwachtte, gebeurde tochi
Een van de groepen had meteen zulke goede gedachten en bevatte
een aantal spreekvaardige kinderen
dat besloten werd de kleinsten uit te
nodigen, naar het toneeltje te komen
kijken
Na de knapzak brak het langverwachte ogenblik aan en werden de speeltuigen bestormd Maar zonder dat iemand er erg in had werd het stilaan tijd
huiswaarts te keren Kwart over zes
stonden w e gelukkig en blij weer op de
Markse plaats En dan maar vertellen
over een reuzefijne dag Met dank aan
de nonkels en tantes Rosa, Manette,
Heidi, Trui, Jean-Luc en Guido
Tot volgend jaar

Nadien kreeg elk groepje een aparte

Callaerts

Turnhout/ Oud-Turnhout in rouw

Lou Deckx is niet meer
Het leven gaat verder pleegt men te
zeggen, maar als je het zo plotse en
smartelijk overlijden van een vriend,
een medestrijder verneemt, sta je wel
even stil, stom verbaasd over de zin
van het leven en de dood.
Het leven van Lou Deckx was gevuld
van goedheid en diepmenselijkheid.
Lou was sinds zijn prille jeugd een

Nieuw bestuur
Na de bestuursverkiezingen werd het
bestuur der afdeling als volgt samengesteld
Voorzitter
Tuur Robberechts (lid
O C M W ) , ondervoorzitter mevr José
Vanhoutvan-Van Miert, sekretaris Pol
Van Autenboer (tevens jeugdwerking), penningmeester Rudi Beaufays
(gemeenteraadslid), propaganda Hubert Horemans, organizatie Door Mertens, leden Robert Ons, Fernand Verachtert en Diedench
Marijnissen
(jeugdwerking)
Daags na de verkiezingen ontviel ons
Lou Deckx (gemeenteraadslid) gezien
de V U in Turnhout in een kartel-lijst is
opgekomen bij de verkiezingen, dient
de opvolging onderling nog geregeld
te worden tijdens de volgende dagen

overtuigd Vlaamsnationalist, de gevolgen van de na-oorlogse onmenselijke repressie bleven hem dan ook
niet gespaard. Dit belette hem niet
om vanaf haar stichting deel uit te
maken van de Volksunieafdeling
Turnhout, waarin hij bijna onafgebroken een bestuursfunktle bekleedde.
Als opvolger werd hij gemeenteraadslid een zestal jaren geleden om
daarna bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 met een groot aantal
voorkeurstemmen
tot
gemeenteraadslid verkozen te worden.
In de gemeenteraad ontpopte Lou
zich als een werker met niet te veel
woorden. Hij sprak nooit voor de tribune, geen demagogie, maar wist zijn
ideeën en die van de partij, sereen en
zonder passie over te brengen.
Iemand kwetsen lag niet in zijn aard.
Liever dan met holle woordenkramerij, trachtte hij de problemen in stilte
op te lossen door overleg en door
kontakten en daar lukte hij wonderwel in, getuige daarvan zijn de vele
Kempense mensen die hij met raad
en daad geholpen heeft
Zijn politieke aktiviteit was hem nog
niet genoeg en zo stichtte hij enkele
jaren geleden de vereniging van
Kempische Zondagschilders, waarin

hij mensen van allerlei gezindheid en
overtuiging wist bijeen te brengen in
een bloeiende vriendenkring, die in
hem een minzaam voorzitter zal verliezen.
Boven alles was Lou vooral bekommerd om zijn schoon gezin, zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen, die
met hem een mooi warm gezinsleven
gekend hebben.
Lou, wij en velen met ons zullen je
missen.
Wi| bieden de familie onze oprechte
deelneming bij dit smartelijk verlies.

De Sint te
Zwijndrecht-Burcht
Traditiegetrouw komen ook dit jaar
Sinterklaas, Zwarte Piet en hun ezel de
Zwijndrechtse en Burchtse kinderen
bezoeken Het is reeds de 20ste keer
dat ZIJ hiervoor op onze diensten beroep doen Graag delen w e U dan ook
de praktische schikkingen mee
Voor een bezoek thuis kunt U op de
Sint rekenen op de volgende dagen

StrMaarten bezocht
Hoge Beuken"

Reeds enkele jaren wordt door de kinderen van onze leden en sympatizanten een bezoek gebracht aan de bejaarden van het OCMW-rusthuis
In de vroege namiddag leverden de

van verklede kinderen door het Hobokense centrum
De omstanders werden door SintMaarten rijkelijk met snoepjes beloond In het rusthuis verwelkomt direkteur Van Beneden ons met zijn gekende hartelijkheid Terwijl de jongens
en meisjes onder de leiding van SintMaarten hun bloempjes en sigaren aan
de bejaarden op de verdiepingen brengen, wordt in de cafetana flink gezongen op de tonen van de Sus zijn akkordeon
Nog even voor de poppenkastvoorstelling, wordt de direkteur van het
rusthuis, door onze voorzitter J Gerio
gehuldigd voor zijn bereidwillige medewerking De voorstelling «De gestolen
pnnses- werd een sukses waarvan de
pers enkele dagen later meldde « of
het de oudjes of de kleinsten waren,
die er het meest van genoten, viel
moeilijk te zeggenTen slotte werden alle kinderen met
een geschenkje en een ijsje tjeloond
voor hun prachtige tekeningen Bij het
afscheid aan het Vlaams-Nationaal
Centrum verzekerden alle deelnemers
ons volgend jaar weer van de partij te

Voor een t>ezoek aan thuis neemt U
kontakt met een van onze t)estuursleden of met het Vlaams Huis, Polderstraat 15, tel 5 2 7 5 3 2

II
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November
21 B O O M - Gepreksavond onder het tema «Het Daensisme in de
Rupelstreek» onder leiding van de heer L Delafortene, voorzitter
Daensfonds O m 20 a m v.z.w Nele, Wilgenstraat 1
21

HÖBOKEN- VU-afdelingbestuursverkiezingen

22

HOMBEEK: Hongaarse avond op de VU-zolder in de Bankstraat
145, vanaf 20 u 30. Gastvrouw en -heer Annie en Firmain Verlinden

22

BORGERHOUT- Kleinkunstavond met de Vaganten om 20 uur in
het Kultureel Wijkcentrum «Cattelberg», Bothastraat

27

SCHOTEN Spreekbeurt door Vic Anciaux over de sociale toestand van de Vlamingen te Brussel i s m de Vlaamse Knng om
20 u in het Kultureel Centrum, Kasteel Schoten

28

BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadenng in zaal «De
Passer», Tumhoutsebaan 34 om 20 u 30 Sfxeker Bart Vandermoeren over de politieke aktuele situatie

28

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, 41 2314

28

BOECHOUT VU-b)estuursverkiezingen in lok Gildenhuis van 20
tot 23 uur

29 ANTWERPEN (stad): Aktiedag in stadscentrum Bijeenkomst om
13 uur, sekretenaat. Wetstraat 12
29

WILRIJK Zesde Baskenavond in de Aula Major van de UIA om
20 u met Maite Idinn Georganizeerd door het Vlaams Steunkomitee voor de Baskische Scholen

December
6 KONINGSHOOIKT Jaarlijks Hooikts Vlaams Volksbal in de Parochiezaal (Mechelbaan) met het orkest «André Romano en zijn
Sioux» Bodega is voorzien
6

KONTICH Jaarlijks dansfeest «Bal van de Vlaamse Knng» met
medewerking van Disco-Sound G F in de Magdalenazaal, Magdalenastraat O m 21 u Inkom 80 fr

6

HOBOKEN Jaarlijks bal tn zaal «Nieuwe Spiegel», aan het Kioskplein vanaf 20 u 30 Orkest Jo Vally

Vnjdag 28 november, woensdag 3 en
vnjdag 5 december, telkens van
18 u 30 tot 20 u 30,
Zaterdag 29 november, zondag 30 november en zaterdag 6 december, telkens van 14 tot 18 u

kleintjes hun tekenwerkjes in met de
hoop dat Sint-Maarten hen hiervoor bij
't einde van het feest zou belonen met
een ereprijs Met de Vlaamse Volksharmonie vooraan trok de bonte stoet

ANTWERPEN

Vlaamse Mutualiteit
Antwerpen-Turnhout
(VLAMAT) viert!
De raad van beheer van de Vlaamse Mutualiteit Antwerpen-Turnhout (Vlamat) nodigt u en uw familie uit op haar
plechtige feestzitting onder voorzitterschap van mr Hugo
Covehers, zaterdag 6 december 1980 in Crest Hotel, G Legrellelel 10, Antwerpen, aanvang 10 u

Programma
«Vlaamse Mutualiteit is Vlaams-nationale solidariteit», door
Fr Kuijpers
Feestrede door volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz
Volksvertegenwoordiger A De Beul zet ons duizendste lid in
de bloempjes
Nadien receptie
Tevens nodigt de raad van beheer u en uw familie uit op een
feestdis, onder voorzitterschap van mevrouw Rosa Goelen,
zelfde dag om 14 u 30 in zaal Malpertuus, Tumhoutsebaan
15, Mol Tijdens de feestlunch zal het woord woiden gevoerd
door
— Hugo Draulans,
— senator Carlo Van Eisen,
— volksvertegenwoordiger Vic Anciaux, algemeen voorzitter VU
Teneinde ons toe te laten de nodige schikkingen te treffen,
gelieve u — enkel voor de feestdis — in te schrijven door
storting van 400 fr (dranken inbegrepen) op rekening
404-3060891-11 van Vlaamse Mutualiteit Antwerpen-Turnhout, Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen
(Adv. 250)

zijn
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Aanbevolen huizen
/

hoeüiandel

PVBA VAN IMPE & Zonen
Steen- en marmerhouwerij
Brilstraat 41
HAALTERT
Tel. 053-2122 48

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

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

^

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief - Tijdschriften Dagbladen

Alle bloemen en planten.

Verantwoord speelgoed*
S C H A L U I N 74. AARSCHOT
Tel. 016-5693 34

Korting van 10 % voor alle VU-leden
en andere Vlaams-nationale groeperingen.

KEUKENS - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

VAN DER CRUYS

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

Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

Platteau-Lievens. Portugeessiraat 9.
1780 Teralfene
Tel 053-66 74 56

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

q i ^ STUDIO
-*^^ DANN

te Niel,
Antwerpstraat 164-177

02-428.69.84

Stijlmeubelen + kleinmeubelen.
— Industriële fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.

Ed Claessenlaan 50-52
alle moderne meubelen.

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA
Moleristront 45. 9300 Aalst.
! . ' 053-70 32 19

Tel 031-881316
Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

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

Wij tx>uwen voor u...

DRUKKERIJ WAEGEMAN

— sleutel op de deur
— en... zonder problemen
ALGEMEEN BOUWBEDRIJF

dé o p l o s s i n g v o o r al u w d r u k w e r k in t y p o en o f f s e t .
S p e c i a l i s t in m e e r k l e u r e n d r u k .
P r e u l e g e m 150-152, 9 4 0 0 N i n o v e , 0 5 4 / 3 3 . 1 4 . 2 4
H. V e r r i e s t s t r a a t 64. 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , 0 5 3 / 6 6 . 4 1 . 4 0

PVBA GABRIEL
Viijdagmarkt 47, 9000 GENT
Tel. 091-25.64.05
Boelare 10, Eekio
Tel. 091-77.13.12
Nieuw! De eerste elektronische
naaimachines ter wereld met geheugen dat naait en schrijft

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 1240
Verwarming - stoom - sanitair.
Alle herstellingen.

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

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER-BEHANGWERKEN
en VLOERBEKLEDINGEN
lot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN ZONEN

Klelnlederwaren
handtassen
reisartikelen - regenschermen
handschoenen.

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel 054-3337 56

NV

Rejnigingswerken

PEETERMANS

Zaadhandel

PVBA DE MOOR-LATEUR

Van d. Branden pvba
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme

Molenvest 50
HERENTALS
tel. 014/21.12.07
KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 70 39
Dames-, heren- en kinderkleding.

Selsaetenstraal 28
2220 Wommelgem
Tel 031-5395 30 en 53 75 75

Tel. 091-62.51.42.

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

Th. WILLEMS

J a n de W i n d t s t r a a t 57
9300 Aalst

02-569.11.17
Waar

de Vlaming

Uw
VAKANTIEWONING
in
SPANJE of PORTUGAL, ik onderfioud en herstel, eveneens al
uw huishoudelijke toestellen,
elektriek en sanitair. TeL na 18 u.
015-71.10.21.

zich

thuis

voelt.

Boekhandel Studico
Dr. Vandeperrestraat 141
2440 GEEL
Tel. 014-58.60.85
Boeken
schrijfmachines
schoolgerief

Openbaar Centrum Naklank dansavond
voor Maatschappelijk Wommelgem
prijzen voor de gratis tomWelzijn Borgerhout Volgende
bola «inkomkaarten- vi^erden nog niet

Openverklaring
betrekkingen
Bij het OCMW Borgerhout is volgende betrekking vakant:
bejaardenhelp(st)er
Gelieve uw verzoek voor deelneming aan het bekwaamheidseksamen vóór 12 december 1980 te
richten aan het OCMW van Borgerhout, Luitenant Lippenslaan
57, 2200 Borgerhout.
(Adv. 253)

afgehaald: 5 8 5 - 7 9 4 - 2 0 1 - 248.
De pnjzen kunnen worden afgehaald
in lokaal Den Klauwaert, Dasstraat 23
te Wommelgem op vrijdagavond vanaf
19 u., op zaterdag vanaf 13 u. en op
zondag vanaf 10 u. Tot 15 december
1980.
Nog een hartelijke dank aan de kaartenkopers, de aanwezigen en de prijzenschenkers. En, tot de volgende
keer!

Geleyonlieidsgr.ifiuk Hiiwoli|k • Goboüfte • Zelfklevende pl.ikb.iiid en
oliketteii Houten drukletters - Rekl.inie-kalenders

FRANSSENS

I

Tel. 053-21.83.90

OPTIEK:

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

Herentalsebaan 340
Deurne-Z. - Tel. 21 08.96
Kerkstraat 44 - Antwerpen
Tel 3565 75

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

OOSTDUINKERKE A/ZEE
TE KOOP:
APPARTEMENTEN
STUDIO'S
Villastijl - Alle komfort
Garages.
WEST-LITTORAL
Leopold ll-laan 212
8458 Oostduinkerke
Tel. 058-51.26.29

Steenhouwersvest 52. Antwerpen
Tel 031-313583

Schrijnwerk en meubilering

1711 Itterbeek-Dilbeek

- Tel. O l t - 5 3 43 49

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

Kantoorhouder van de groep ARGENTA
Bettendrieslaan 22
Tel.

P V B A G. B R U N E E L T O O N Z A A L
« D E N D U V E L ' B A N K E L I N D E W E G 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Cer>trale
verwarming • Houtkachels • Jnbouw ]
openhaarden • Gasradiatoren • A f
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvriezers.

IDEL

KOSTUUMS - VESTONS BROEKEN • PARDESSUS.
OOK NAAR MAAT

O m te s p a r e n , te l e n e n of v o o r e e n v e r z e k e r i n g ,
w e n d t U z i c h in v e r t r o u w e n t o t

Fons Prinsen

Gratis voorstudie en prijsofferte

IO%vr.V.U.Ieden,

De Witte Berk p.v.b.a.
Onderhoud en restauratie
gebouwen.

PELGRIM 9
9258 SCHELDEWINDEKE
Alles voor land- en tuinbouw.

Tol. 052-47.88.09

Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

Uurwerken - juwelen

H. TRATSAERTGYSELINCK
Driekoningenstraat 140
SINT-NIKLAAS

LEYS-VERACHTERT
Kunstsmederij,
trapleuningen,
koperwerk, open haarden. Bevrijdingslaan 87. MEERHOUT.

Tel. 014-30.90.74

TeL 031/76.37.08

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW
— S c h i l d e r i j e n , spiegels, e t s e n , enz.
— A l l e inlijstingen o p m a a t ( H o u t e n a l u m i n i u m )
G e n t s e s t r . 155
9300 A A L S T
Tel. 0 5 3 / 2 1 . 1 9 . 2 1

Fr. C r a e y b e c k x l a a n 6 9 ,
2200 D E U R N E
Tel. 0 3 1 / 2 4 . 5 3 . 3 0

M e c h e l s e str. 5 9
1800 V I L V O O R D E
Tel. 0 2 / 2 5 1 . 8 1 . 6 6

Nieuw VU-bestuur te Borgerhout
O p de bestuursverkiezing die doorging op vrijdag 24 oktober l.l. hebben
131 stemgerechtigden hun keuze gedaan.

w e r d door de rechtstreeks verkozenen met algemeenheid van stemmen
de dienstdoende voorzitter Wim Verdonck tot nieuwe voorzitter herkozen.

Daaruit is volgend bestuur ontstaan:
Voorzitter: Wim Verdonck (81); ondervoorzitter: Dirk Stappaerts (101); sekretaris: mevr. Van Geert-Vogels (97);
penningmeester: mevr De ConinckD e Smet (82); organizatie: Frans Dirks
(66) en Jan de Scheerder ( g e k o ö p t j ;
propaganda: Hugo Van Loon (gek o ö p ü en Stefaan Bombey (gek o ö p t ) ; raadsleden: Kristien De Coninck (66) en Lambert Van de Wal (gekoöptj.

Dit wil zeggen dat het nieuwe bestuur
vanaf het eerste ogenblik een flinke
start kon nemen. Het lot is ons echter
niet gelukkig geweest Door een samenloop van omstandigheden van
acute medische aard en uitbreiding
van zware beroepsverantwoordelijkheid werd Wim Verdonck na rijp beraad en met pijn in het hart genoodzaakt aan zijn bestuursfunktie binnen
onze afdeling onmiddellijk te verzaken.

Wij wensen de ganse ploeg veel
moed en wijsheid toe.
Ten gevolge van de bestuursverkiezingen binnen de afdeling op 24 o k t II.

Langs deze weg hecht het huidige bestuur eraan W i m zeer hartelijk en diep
gemeend te danken voor zijn jarenlange onbaatzuchtige en krachtdadige inzet ten bate van de Vlaams-politieke
uitstraling in onze gemeente. Wij wen-
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sen Wim de nodige sterkte om zijn gezondheid te vrijwaren binnen de tijdelijke moeilijkheden die hem overrompelen.
Als blijk van vertrouwen blijft Wim de
verslagen in het weekblad «WIJ» over
Borgerhout verzorgen.
De afdelingswerking kan echter geen
stilstand of onderbreking dulden. Daarom werd op de bestuursvergadering
van 10 november met algemeenheid
van stemmen besloten vriend Toon
Van Dooren met het voorzitterschap
te belasten. Toon heeft dit aanvaard.
Wij heten hem welkom I
M.-L Van Geert-Vogels
Dirk Stappaerts
Sekretaresse
Ondervoorzitter

—iMj

Wij in de Volksunie
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Rustige vakanties in vissersdorp van Joegoslavië
Daar waar de bergen aan de zee
liggen, waar geen praal en
pracht tentoon wordt gespreid,
waar eenvoud rust en vrede troef
is, daar is het een belevenis om
een paar weken door te brengen.
Het
schiereilandje
Orebic,
120 km kustwaarts van Dubrovnik verwijderd, met zijn vreedzame vissersbevolking, die in
hoofdzaak leeft van wat zij in eigen wijngaard en tuin kweekt,
daar schijnt de tijd te slapen onder de zonnehitte.

De bevolking lijkt eerst koel
m a a r bij nauwer kontakt is ze
erg vriendelijk en behulpzaam.
In ons pensionnetje vlak bij de

zee werden wij onthaald door de
heer en mevrouw Begovic die
ons zowel 's morgens als 'savonds op terras al het goede van

de Joegoslavische keuken aanbood. Beiden spreken zeer goed
Engels en Duits zodat het taalprobleem er voor de zeer talrijke

Piet De Clippele van Jellowtours,
kleine Vismarkt 8, 9000 Gent, tel.
091-25.28.96 kent er ook de mensen en de streek tot en met. Hij,
gehuwd met een Joegoslavische,
brengt er sinds jaar en dag zijn
vakantie in rustige stilte, en
nauw kontakt met de natuur. Hij
organizeerde voor ons een
prachtig en bepaald niet duur
verblijf m de buurt van keienstrand, keienbossen en immense
keienmassa's die de bergen uitmaken. Orebic, waar de wegen
onder stof liggen waar het 's avonds stil is, daar is het goed om
even tot rust te komen. Weg uit
onze drukke wereld.

Vlamingen niet onoverbrugbaar
is. De toeristische dienst in het
dorp verleent u graag al de uitleg
voor uitstappen, onbewoonde eilanden en boottochten in het
zonovergoten natuurschoon van
de eilandjesgroep. De Slovovitz
en wijnen zi)n er lekker. In de
baaien met kiezel- en rotsstranden kan je rustig, zonder dat iemand je zien moet, doen wat je
graag doet.
Voor diegenen die er met de wagen heengaan, ook geen probleem om van het ene eiland
naar het andere te komen. Voor
enkele centen brengt een carfer-'
ry wagen en passagiers over de
plas. Eén keer in de week 'savonds, IS er in het naburige Korcula de Moreskadansavond. Eenhistorisch vertoon dat in open
lucht een echte gebeurtenis is.
Foto-amateurs doen er goed a a n
hun wapens mee te nemen. Dit
zijn zowat de belangrijkste indrukken van ons gezinsverblijf
bij vissersmensen. Wie meer wil
weten kan alle informatie bekomen van Piet De Clippele - Gent,
tel. 091-2528.96.
(publi-medellng)
j^jg

Aanbevolen huizen
MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel 58210 55

ETN.

BERT

Assesteenweg 117. TERNAT
Tel 02-5821312

Specialist primitief stijlmeubelen en modern

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

PVBA DAMA
Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE-MERE

Tandheelkundig Laboratorium
VAN PER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02 734 0643
Na 18 u 4254642

LEON KESTELOOTVERMEYLEN
Begrafenissen - Krematies

Vloeren Open haarden
Vel. 053-62.37.65
LUKOS p.v.b.a.
Ringmappen - dokumenihouder pochetten - snelhechters - offertemappen

Pannestraat 211,
8480 VEURNE
Tel 058 31 1909

'GALERIJ e^

Fortstraat 27
2510 MORTSEL

GALERIJ DE KEIZER
kleinmeubelen
geschenkartikelen
Zaakvoerder
Staf Kiesekoms
Openingsuren:
Keizerstraat 2
TERNAT
Dinsdag, woensdag en vrijdag
TERN
van 13 tot 20 u. Donderdag van
Tel C02-582 22 22
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u.
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten
Exclusiviteit:

B -I- M
Bouwpromotoren en
daktimmerwerken

salons
schilderijen
lustrerie

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

Marcel VAN den BULCKE

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3

VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel 02 26814 02

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman
Rollebeekstraat
1000 Brussel

45,
Tel.:
511.61.33
Privé:
569.0318

Aankoop en verkoop van Hollandse,
Luikse en Vlaamse meubelen van de
17de en 16de eeuw
Kunstvoorwerpen

Georges DE RAS pvba
Autocars, autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE

Wurmstraat 7
SLEIDINGE
tel 091/57 3146

Firma EBO-LYBAERT
STEENKAPPERIJ
Juchtmans-Dox.
Vervoortpl. 21
3290 DIEST
Telefoon 013-33.15.23

Speciaalzaak stereo en Hi-FI.
Video en kleuren-TV.
Polenstraat 165. 9940 Sleidinge
Tel. 091-57.33.33

Aalsterse

Glazenwasserij

Gebr. A L L O O
Raphael en Willy
Tel bureau 053-2172 12

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

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur

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

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos. LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BnOCKEN (Jeans on oncicrc) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS
6"^
Tri 053 6 6 / 3 33
Stf ( nwccj n.inr Ninovr 76
9470 DENDERLEEUW

Tegels
Lindenstraat 30, Keerbergen
Telefoon 015-51.35.71
Toonzaal geopend van 10-19 uur
Zondag van 14 tot 17 uur
Maandag gesloten

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeedwerk
D e V o s Luc
Centraleweg 27
2 2 6 0 Nijlen
Tel. 031-81.77.06
Gratis prijsoffert*

d

I KEUKENS I
DURASONKEUKENS

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

Tel 053-667408

Tel 053-213636

Zelfimport = beste pnjs
Meester Hunninckstraat 47
9472 DENDERLEEUW
Tel 053-6689 73

WASSEN VAN ALLE RUITEN

lustrerie

mare
de vriese

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

THEO BARBIER
installatiematenaal - huishoudtoestellen - draad en kabel-akkumulatie

HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
Tel 031-882531

ANTIEKZAAK
M e v r . Jullen 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 -t- kunstvoorwerpen

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

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

VAKANTIE
Samen met Uw gezin gezellig
Kerstmis vieren bij Vlaamse
boeren in Zuid-Frankrijk. Zon en
sneeuw, op 45 min. rijden van
een bekend ski-oord. Ook zeer
geschikt voor zomervakantie.
Inl. tel. 011-43.68.02.

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems
Tel. 052-4Z34.00
Galgenberg 52. Berlare
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HOBOKEN-HERSELT - Telkenjare als duizenden kleine denneboompjes voor de hakbijl gaan
worden we vergast op alweer
een nieuw kerstsingeltje waarvan de groeven in enkele weken
tijds op de radio stukgedraaid
worden. Begrijpelijk dat onze
zangers en zangeressen telkenmale trachten mekaar de loef af
te steken om een platenfirma te
overtuigen dat hun kerstsong behoorlijke commerciële troeven
heeft. Zo zaten we vorig jaar wekenlang in het «bakske vol met
stro» van Urbanus van Anus. Tot
ergenis van s o m m i g e n . Het ziet
er naar uit dat we dit jaareinde
een meer gemoedelijk-huiselijk
kerstliedje meekrijgen. Het zangersduo «De Vaganten» heeft
een seizoenlied «In december,
kort voor nieuwjaar» laten persen, en over een goede week rollen de plaatjes de radio-studio's
en de platenwinkels binnenDe Vaganten? Wel ja, die zangersgroep die in de jaren zestig
voortsproot
uit de 'Docl<x Brothers', zeer bewust inroeide tegen de Engelstalige vloedgolf in
de zangerswereld, en met pittige
Vlaamse liedjes gekruid met wat
kommentaar op de (politieke) aktualiteiten tientallen bonte avonden bracht en nagenoeg alle parochiezalen en nieuwe
kulturele
centra platliep. Twee jaar geleden hebben drie Vaganten afgehaakt: ze hadden nogal wat last
van artistieke vermoeidheid. Het
werd stil rond «De
Vaganten'.
Weldra werken twee amateurszangers zich evenwel opnieuw in
de kijker, op een paar honderd
podiums én in een LP-plaat
Paul Heyninck: «We hebben een
tiental jaren Vlaanderen muzikaal
afgeschuimd. Drie van «De Vanganten» kregen last van (artistieke) vermoeidheid en hebben afgehaakt. Dat is jammer, maar we zijn
— in tegenstelling tot zoveel andere zangersgroepen — in goede
vriendschap uiteengegaan. Hervi/ig Van Horenbeeck en ikzelf
hebben het al evenzeer een geruime poos kalmaan gedaan, maar nu
prikkelt de muzikale kriebel ons
toch weer zodanig dat we menen
als «Vaganten»-duo een behoorlijk
ontspanningsprogramma in de

Vlaamse gewesten te kunnen aanbieden».
— De Vaganten hebben naam
gemaakt met
country-achtige
liedjes, doorspekt met snedige
lachertjes. Hoewel sukses niet
van de lucht was, is uw groep
nimmer doorgebroken als een
professionele hoogvliegerPaul Heyninck: «Destijds stonden
vier van de vijf Vaganten in het onderwijs, en ook vandaag is het nog
immer de bedoeling van Herwig
en van mij om onze optredens en
platen te beschouwen als een toffe hobby; als een mogelijkheid om
de kleppen die we in het onderwijs
meedragen open te trekken.
Maar in feite blijven we inderdaad
amateurs. Dit hoeft niets af te
doen van onze muzikale en poëtische bestrevingen. Evenmin trouwens als van onze mogelijk nieuwe populariteit. Bij voorbeeld «De
Strangers» zijn vandaag al evenmin echte professionals; zij blijven
het ook nodig vinden om met andere bezigheden hun brood te
verdienen.
Trouwens, als Vaganten vinden
we dit een goede uitgangspositie:
als we echt met het zingen ons
maandinkomen zouden bijeenscharrelen, dan ben je al rap geneigd om toegevingen te doen.
Commercieel kunnen wij immer
een vrijblijvende houding aannemen; nog meer zanggroepen zouden dit moeten kunnen. Wij hebben ons nooit laten engageren bij
een of ander teaterbureau; op zo'n
moment kan je omzeggens geen
enkel aanbod weigeren, en wordt
al evenzeer door anderen opgelegd wat je al dan niet voor het publiek kan brengen.
Hoewel het niet onze bedoeling is
om bij voorbeeld een uitgesproken politieke gedachte of beweging keer op keer op te dringen,
kunnen wij — door onze commerciële vrijheid — toch geëngageerd
Vlaamsgezind optreden.
Z o ook IS het voor ons een erezaak dat wij onze liedjes in het Nederlands zingen. Niet dat wij vies
zijn van vreemde talen: ikzelf bijvoorbeeld ben leraar Frans en ik
geef met overtuiging Franse les».
— De eerste LP van de Vanganten was nog half-om-half Engels

en Nederlands, maar dat kan dus
nu zeker niet meer-?
Herwig Van Horenbeeck: «Och,
misschien dat wij op een meeslepend moment ons nog wel eens
laten bekoren om een Engels nummertje te zingen. Maar dat zal inderdaad een grote uitzondering
zijn. Wij zijn geentaaifanatici, maar
er zijn toch al genoeg Vlaamse
zangers die in een vreemde taal
zingen? Ik ben sinds '65 bij De Vaganten (Paul stond aan de wieg in
'58) en ik meen dat we sindsdien
toch een stevig aantal en ook behoorlijke Vlaamse komposities gemaakt hebben. Na een klassieke
«Ontdekt de Ster» en dies meer,
heeft uiteindelijk Miei Cools een
goede stimulans gegeven. De Engelse en Duitse heimatliedjes hebben we al jaren geleden opgeborgen.
Als uitgesproken Vlaamse zangers mochten we de gouden tijd
van de kleinkunst meepikken; het
is meteen een waanzinnige én een
plezierige periode geworden. Nu
we het zingen alweer niet kunnen
laten, is het er voor Paul en voor
mij om te doen zinvolle teksten op
muziek te zetten. Precies omdat
wij in het Nederlands zingen, primeert de tekst Wij zingen niet zomaar wat woorden op een melodie die goed in het oor ligt. Wij zijn
erop uit om met onze liedjes en
met gans ons optreden het publiek aan te spreken; om niet alleen voor de mensen te zingen,
maar mét het publiek».

Country-swing
— De tekst van uw nieuw debuut-singeltje «In december, kort
voor nieuwjaar» is zeker poëtisch, maar klinkt toch zó biezonder braafPaul Heyninck: «Behalve humoristisch en kolderesk betokkelen w e
zeker bewust de poëtische snaar.
En daarbij kunnen we wel eens onverwacht stout zijn. Maar hoeft
dat altijd zo te zijn? Hoeft dat per
se zo te zijn voor een mooi kerstliedje? Wij vinden het belangrijk
een sfeer op te roepen van de familie die gezellig bijeen is. Van de
huiselijkheid in een gezin. Van de
nood van eenzamen om met de
jaarwende ook eens uitgenodigd
te worden.
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Mensen van bij ons

De enige boodschap die in dit
kerstlied steekt is: denk er eens
over na... Dat is trouwens ook zo
voor onze andere liedjes; een
boodschap brengen klinkt zo
zwaar... Wij zijn al tevreden als we
de luisteraars prikkelen om over
een en ander na te denken. In verband met onze kerstsingel wil ik
trouwens vermelden dat een
groot deel van de verzen steunen
op ideeën van jongens en meisjes
van 12-13 jaar. Z o zien zij de kerstperiode.
Je kan er enorm veel bij leren. Z o
bij voorbeeld het letterlijk overgenomen vers van een jongen: «samenkomen rond de kerstboom,
en wat praten met elkaar». Lach
daar niet mee, die behoefte aan
gezelligheid en momenten om «zomaar» te praten is groot bij onze
jeugd. Mag die boodschap niet
aan de volwassenen meegegeven
worden...?
— Instruimentaal blijven De Vaganten even sober als vroeger?
Herwig Van Hoorenbeeck: «Gitaar en banjo zijn inderdaad onze
onafscheidelijke muzikale vrienden. Bij een plaatopname kan daar
natuurlijk een strijkje of zo bijgenomen worden. Maar ook wat dit
betreft hopen wij Vaganten te
kunnen blijven. En of ons geluid
wat te magertjes zou klinken?

Ook een Georges Brassens heeft
het veertig jaar volgehouden om
met zijn stem en een sobere instrumentale begeleiding een felbeluisterd luisterlied ten gehore te
brengen.
Bij ons kerstliedje zou het bij voorbeeld een poëtische misdaad zijn
om het keervers van de grote
woordkunstenaar Jos Vander Veken te verdrinken in muzikale decibels. Als we horen dat een Antoon
Van Wilderode entoesiast is over
onze liedjesteksten, dan beseffen
we voldoende dat we als Vaganten geen betere aanmoediging
kunnen vinden».
— Jullie worden dus echt nooit
professionele liedjeszangers?
Paul Heyninck: «We hebben alleen déze ambitie dat w e willen
blijven tokkelen op de gevoelige
Vlaamse poëtische en folksongsnaar. En de country-swing die we
liefhebben wordt morgen weer razendpopulair. Reken maar. Maar
wij zullen geen last hebben van de
verengelsing-rage die alweer sterk
opduikt. Thuis draaien we natuurlijk nog immer een Tom Paxton of
een Don Williams, maar zelf zorgen we voor een Nederlandse editie. Die misschien opnieuw gewaardeerd wordt...?»
(HDS)

