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Inleveren 
en aftoppen 

Het is nog te vroeg om gedetailleerd in te gaan op de 
resultaten — of het gebrek aan resultaten — van de 
nationale arbeidskonferentie. Het pakket voorstel
len dat ter tafel ligt, moet nog door de wanmolen van 
de kongressen der sociale partners gedraaid wor
den. Hoeveel daarvan gaat nog wegwaaien als kaf in 
de syndikale ivind? En hoeveel moed of samenhang 
zal de regering uiteindelijk opbrengen om desnoods 
zelf te beslissen? Degenen die voorspelden dat de 
NAK een maat voor niets zou worden, krijgen gelijk. 
Door zich te verschuilen achter een praatmaraton is 
de regering haa r verantwoordelijkheden ontvlucht. 
Deze abdikatie is een schrille illustratie van het soort 
politiek systeem waarin we leven. 

Zoveel staat vast: er zal diep gegraaid worden in de 
beurs van de burgers. Achter de nieuwe terminologie 
van inleveren en aftoppen wordt het oude spel ge
speeld van zo vlug mogelijk zoveel mogelijk geld bin
nen te rijven daar waar het gemakkelijkst te krijgen 
is. Tegenover het matigingsluik werd op de NAK 
geen luik geplaatst van inkrimping der overheidsuit
gaven. Van een samenhangend plan tot sanering der 
overheidsfinanciën, van een globale ekonomische 
strategie was geen sprake. In plaats van de over
heidsuitgaven te herleiden tot draagbare proporties, 
zoekt men nog maa r eens n a a r middelen om de in
komsten van de overheid te doen toenemen. Alles 
wees er de jongste jaren nochtans op dat, zowel voor 
de gewone burger als voor het bedrijfsleven, de grens 
van de fiskale mogelijkheden bereikt was. Nu zal die 
grens ruimschoots overschreden worden bij middel 
van parafiskale maatregelen die echter tot hetzelfde 
resultaat leiden als een verhoogde fiskale druk. 
Voor wie minder zal krijgen, is het inderdaad onbe
langrijk of het min-verschil voortvloeit uit verhoog
de belastingen of uit verhoogde sociale bijdragen. 

Het is niet op die wijze dat het evenwicht tussen inko
mens en uitgaven van de overheid zal bereikt wor
den. Het gevaar bestaat daarenboven dat de voorge
stelde matiging zal leiden n a a r vermindering van de 
koopkracht van de bevolking. De binnenlandse 
markt dreigt ontwricht te worden door konsumptie-
beperking. Daarmee zou de infernale kring volledig 
gesloten zijn; naast de moeilijkheden met onze export 
zal het inkrimpen van de binnenlandse konsumptie 
het beeld van onze ellende vervolledigen. 

Wat ons thans overkomt, is niet het gevolg van onaf
wendbare natuurkrachten. De krisis is reeds jaren 
aan de gang. Reeds jaren wist iedere ingewijde pre
cies dat het land boven zijn stand leefde. Regering na 
regering miste echter de moed om in te grijpen. De 
staatsuitgaven bleven stijgen. Omdat het politiek-
syndikaal establishment jarenlang zijn verantwoor
delijkheid is ontvlucht, moet de burger nu bloeden. 

... En tijdens de week van de NAK vond de regering de 
tijd om op een bijeenkomst van de kabinetsraad 
gauw over een nieuwe extra-injektie van 1,5 miljard 
voor de driehoek van de Waalse siderurgie te beslis
sen... 
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1Ö miljard fraude te Brussel 
Minister van Financiën Mark Eyskens is voornemens, volgend jaar 15 
miljard uit de strijd tegen de fiskale fraude te halen. Of hij daarin zal 
slagen, is een andere zaak: het behoort immers tot de gemakkelijk-
heidsoplossingen van de overheid om het tekort in de begrotingen te 
verminderen met een forse schatting van wat de strijd tegen de frau
de zou moeten opleveren. Alhoevi/el: indien Mark Eyskens er werk wil 
van maken, dan kan hij twee-derden van zijn 15 miljard vinden binnen 
een straal van een paar kilometers rond zijn kabinet Want naast vele 
andere minder fraaie rekordtitels blijkt Brussel nu ook ronduit de 
kampioen te zijn van de fiskale fraude in ons land. 

De rekening is eigenlijk gemakke
lijk te maken aan de hand van de 
totale belastingaangiften. Brussel 
— met zijn overkoncentratie van 
bedrijven en diensten — brengt 
36 t.h. van het belastingpakket in 
de staatskas; Vlaanderen is goed 
voor 46 th. en Wallonië voor 18 t.h. 
Dit zijn echter de percentages van 
de eerste ronde. Bij herziening van 
de belastingaangiften gaan deze 
cijfers er helemaal anders uitzien. 
Dan blijkt, dat de belastingkontrole 

heel wat bijkomende miljarden uit 
Vlaanderen en Wallonië perst, ter
wijl dat in Brussel niet gebeurt Na 
herziening blijkt dat Vlaanderen 56 
th. van de aanpassingen levert 
Wallonië 30 th. en Brussel slechts 
14 th. In een vertrouwelijk doku-
ment heeft de administratie van Fi
nanciën dan ook geraamd, dat in 
Brussel jaarlijks nog tien miljard 
gefraudeerd wordt bovenop de 
gemiddelde fraude voor gans het 
land. 

Er is zelfs berekend, waar de ne
gatieve posten zitten Indien de be-
lastingkontroles te Brussel zouden 
doorgevoerd worden met dezelf
de gestrengheid en efficiëntie als 
in Vlaanderen of Wallonië, dan zou 
dat voor de staatskas jaarlijks een 
meeropbrengst betekenen van 2 
miljard aan BTW en 8,2 miljard aan 
personenbelasting. 

Vanwaar komt dit zoveelste Brus
sels rekord? Zijn de Brusselaars 
leper dan de rest van het land? Of 
is de kontrole er lakser? Op het 
ministerie van Financiën zegt men 
dat er voor Brussel tweehonderd 
kontroleurs te weinig zijn. De re
krutering van dit legertje is oven-
gens niet gemakkelijk: tweetalige 
kontroleurs, die daarenboven op
gewassen zijn tegen de compute-
rizering van het Brussels bedrijfs
leven, lopen niet dik. 

Geen centen voor jongeren in krisis? biz. 28 
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FILIPPICA 

Na Vic Anciaux en Paul Van Grember-
gen, is Freddy Seghers aan de beurt 
om namens de VUJO uiting te geven 
aan zijn principiële afkeer van de 
ideeën en metodes van de VMO 
(«WIJ» van 6/11 in de rubriek «Opinie»). 
Goed zo, maar moest die stellingname 
nu echt gepaard gaan met een filippica 
tegen de journalisten van «De Mor
gen»? En moest hij daarvoor klakke-
kx)s do argumenten overnemen van 
de nieuwe hoofdredakteur van de al
lernieuwste versie van «De Nieuwe»? 
Met het proza van deze hoofdredak
teur — Plet de Moor — zitten we weer 
volop in de sfeer van verdachtmaking 
en betweterigheid. Hij twijfelt aan de 
goede trouw van sommige «progres
sieve» kommentaren enz... Wel, als 
zeer kritische lezer van «De Morgen» 
twijfel ik op mijn beurt aan de goede 
trouw van mijnheer De Moor. Het is in
derdaad een feit dat «De Morgen» als 
enig vooruitstrevend dagblad in Vlaan
deren er soms wat onbesuisd tegen 
aan gaat en met hun standpunt i.v.m. 
de verstoorde VMO-konferentie zaten 
ze volgens mij helemaal fout Maar dat 
ze in de eerste plaats het fascistisch 
gevaar in Vlaanderen willen bestrijden, 
vind ik logisch, we moeten toch eerst 
onze eigen stal trachten uit te mesten 
voor we de anderen de les willen le
zen. Overigens zijn berichtgeving en 
kommentaar van «De Morgen» hele
maal niet zo eenzijdig. Paul Goossens, 
hoofdredakteur van dit blad, vond de 
aanwezigheid van Nols en Happart in 
de Brusselse betoging tegen racisme 
en fascisme een provokatie; verder 
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werd onlangs in dit blad een Franstali
ge privé-militie «Intergarde» scherp op 
de korrel genomen en werden de zeer 
kompromitterende bindingen van Hap
part met neo-rexisten uit de doeken 
gedaan, enz... 
Als wij van ons land ooit een volwaar
dige natie willen maken moeten wij — 
denk ik — onze pijlen richten op de 
echte doodgravers van Vlaanderen, nl. 
de anti-demokratische krachten die bij 
ons aan het werk zijn. Ik bedoel niet al
leen die kleine extremistische groepjes 
maar ook de al te grote massa oerkon-
servatieve, niet mee-evoluerende fla
minganten die openlijk of bedekt met 
bovengenoemde groepjes sympatize-
ren, de onverbiddellijke unitansten è la 
Geens, die vooral bij de katolieke zuil 
te vinden zijn en die — omdat ze over
al in de kaas zitten of een dikke vinger 
in de pap hebben — lak hebben aan ie
dere strukturele verandering. 

(Naam en adres 
op de redaktie bekend) 

BREENDONK 

In «WU» nr. 47 (20 november) ver
meldde lezer JB. uit Asse dat een 
groep, die zk;h anti-fascisten noemde, 
het fort van Breendonk had bezet (be
richt uit «De Standaard-Nieuwsblad). 
Bedoelde groep droeg legerlaarzen en 
helmen. 

In vertjand hiermee werd door VU-
kameHid Van Steenkuste een parle
mentaire vraag gesteld aan de minis
ters van Justitie en van. Binnenlandse 

Zaken, waarbij hierbij de inhoud wordt 
samengevat: 

— Waarom door de aanwezige 
rijkswacht niet werd ingegrepen? 

— Of het met de waarheid strookt 
dat er 80 tot 100 leden van een groep 
aanwezig waren, waarvan het meren
deel uitgerust was met helmen en le-
geHaarzen. 

— Of die leden nog andere unifor
men droegen? 

— Waarom aan de gehelmde en ge
laarsde groep gratis toegang werd ver
leend met bezetting van de wachtto
rens en andere delen van het fort? 

— Of de heer minister niet meent 
dat gehelmde en met soldatenlaarzen 
uitgeruste personen niet thuishoren in 
een kamp dat als monument werd in
gericht en waarin tijdens de bezetting 
en ook daarna (in de jaren 1944-45) af
schuwelijke misdaden werden bedre
ven, waaraan ook de Belgische kamp-
kommandante in 1944-45 zou hebben 
deelgenomen? 
— C)f er omtrent hogervermelde feiten 
een onderzoek werd ingestekl en wat 
de uitslag was van dat onderzoek? 

En nou maar wachten op wat de 
Waalse ministers daarover weten te 
vertellen. 

J.v.D„ St-Martena-Latem 

KRAAINEM (1) 

Naar aanleiding van de betoging voor 
afschaffing van de faciliteiten te Kraal-
nem door het Vlaams Blok gehouden, 
en de kaasavond van de VU-afdelIng 

DANDUS 

Open 10-18 u. 
Ook zaterdag. 

Voor verantwoord 
ambachtelijk werk 
met betaalbare prijzen. 

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

Kom en zie hoe de details verzorgd zijn. 

Boomsesteenweg 890 
2610 Wilrijk 
Tel. 031-87.B1.07 

OOK VOOR 
ZELFBOUWERS 

(Adv. 190) 

Kraalnem Wezembeek-Oppem vol
gende bedenkingen. Na de Komen-be
toging van de VU (waar het VI. Blok 
mee opstapte) is het spijtig te moeten 
vaststellen dat er niet één VU-volks-
vertegenwoordiger of senator aanwe
zig was tijdens de betoging te Kraal
nem. Daar waar op bepaalde betogin
gen altijd wel VU-vooraanstaanden 
aanwezig waren (bv. betoging te Brus
sel tégen fascisme en racisme). 
Dit 18 geen pleidooi voor het Vlaams 
Blok, maar bij dit alles gaat men toch 
eens nadenken over de huidige Vlaam
se radikale lijn van de VU temeer daar 
ze m.i. op gebied van betogingen de 
prioriteit sterk heeft veriegd. Op de 
kaasavond werd VU-senator Vande-
zande gevraagd een woordje te rich
ten tot de aanwezigen naar aanleiding 
van de verbroedering van Wezem
beek-Oppem met Leuven. Vlug werd 
de senator het verwijt van zijn afwezig
heid op de betoging toegeroepen, i.p.v. 
zijn toespraak aan te passen aan de 
verhitte sfeer sprak de h. Vandezande 
onvriendelijkheden uit aan het adres 
van de organizatoren van de betoging. 

LV£ , Kraainem. 

KRAAINEM (2) 

Tijdens de betoging te Kraainem voor 
de afschaffing van de nefaste facilitei
ten werden de betogers op een brut£i-
le wijze door chargerende rijkswach
ters te paard uiteengeknuppeW en 43 
personen werden voorgelekj. 
VU-senator R. Vandezande was er 's 
avonds gastspreker, de aanwezige 
VB-mensen die 's namiddags harde 
klappen van de rijkswacht hadden 
moeten inkasseren namen het niet dat 
de senator onwetend was over de ge
houden Vlaamse tietoging, en het 
schandalig optreden van de ordedierv 
sten. 
De senator-gastspreker vertelde er 
een aantal onvriendelijkheden over het 
VB. Wat een Vlaam8-natk>nale feest
avond had moeten worden eirxjigde 
bijna in een vechtpartij. Ik denk niet dat 
de aanwezige VU-mensen erg geluk
kig waren over de houding van sena
tor Vandezandel 
Voor de natk)nali8ten en voor Vlaarv 
deren is het meer dan tijd dat men een 
einde maakt aan de verdefing van de 
Vlaamse macht De broederstrijd heeft 
al veel te lang geduurd en de toestarxi 
is te ernstig. De agresaivitejt van de 
Franstallgen vergt Vlaamse eenheid. 

Brieven 

solidariteit en vertrouwen in eigen ran
gen. Waarom zouden de VU en het 
VB niet samen dezelfde weg op gaan 
om gezamenlijk de faciliteiten te be
strijden en af te bouwen? 

A.P., Kraainem. 

OVERDREVEN 
IJVER 

Ik was nooit lid van de VMO en kan 
niet altijd akkoord gaan met haar werk
wijze. Maar ik ken wel persoonlijk 
VMO-leden die alle waardering verdie
nen voor hun onbaatzuchtige inzet 
voor Vlaanderen. 
Waar Paul Van Grambergen de frans
tallgen en hun persorganen verwijt de 
VMO te fel in de kijker te plaatsen 
doet hij juist hetzelfde door in de Ka
mer deze organizatie met een overdre
ven ijver te bekampen. 
Nu de VMO stilaan haar interne moei
lijkheden aan het overwinnen is en zich 
terug baseert op het idealisme van 
Wim Maes, juist nu gaat hij zich op
nieuw distantiëren en speelt hij in de 
kaart van de verdeeldheidzaaiers. Juist 
nu moeten wij onze krachten bundelen 
om de anti-Vlaams-nationale aanval, 
door de Belgische Staat gelanceerd, te 
kunnen weerstaan. Na de VMO zullen 
anderen volgen tot elk nationalisme 
onmogelijk geworden is. Daarom wil
len wij niet rneehuilen met de wolven in 
het bos. 
Onze afdeling zal steeds de VU verde
digen en steunen, maar wij houden ons 
eveneens het recht voor onze manda
tarissen, die volgens ons verkeerd 
handelen, van antwoord te dienen. 

P.O., Boom 

BRKU 
Wij ontvangen graag brieven vaiT 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand in. evenals scheld- en smaad-
brieven. Oe andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wij behouden ons dan ook het recht 
voor l>rieven in te korten en pers
klaar Ie maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrlef, 
is niet noodzakelijk de onze. 

De redaktie 

^M deze week in ^M 

knack 
MAGAZINE 

Na de arbeMskonferentle 
De regering wil dat wij de tering naar de 
nering zetten. Maar wat betekent dat, 
Of hoeveel kost het ieder van ons? 
intop failliet 
Nu Intop over de kop is gegaan beleeft de 
Belgische reiswerelcl een kleine krisis. 
Proces In Kiel 
Het Belgische aandeel in de Holocaust: 
Wie stuurde de 25.000 Belgische Joden 
naar de koncentratiekampen? 
Paul Mazursky 
Een interview met de Amerikaanse Truffaut 
over de jaren zeventig, zijn personages 
en akteurregie. 
Dossier Vlaanderen 
Waarom krijgen onze wetenschappers 
nooit een Nobelprijs? 

knack MAGAZINE 

nu te koop 40 fr. 
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Mensen mi 
Airtour 2000 
en P. Jonnart 
De Sabena-dochteronderneming 
Sobelair heeft als afgevaardig
de-beheerder sinds 1978 Pierre 
Jonnart 
Jonnart heeft een steile loop
baan kunnen opbouwen in de 
machtige schaduw van Van den 
Boeynants. De man is een tijd
lang schepen geweest te St-
Lambrechts-Woluwe en provin
cieraadslid van Brabant voor de 
PSC. Kontakt met de grote poli
tieke wereld kreeg hij echter via 
V.d.B^ wiens verkiezingscampag
nes hij sinds een twintigtal jaar 
organizeert en op wiens kabinet 
hij een vaste medewerker was. 
Zijn benoeming bij Sobelair ge
beurde trouwens onder het pre
mierschap van V.d.B. 

Voordien had Jonnart reeds een 
aantal mandaten en beheers-
funkties uitgeoefend in de elek-
triciteitssektor. 
Hij is PSC-voorzitter te Brussel 
geweest waarbij hij zich deed op
merken als een rabiaat franskil
jon en unitarist 
Het is Jonnart die in de nacht van 
woensdag op donderdag verle
den week het bod deed op het 
gefaalde reisbedrijf Intop en de 
slag thuishaalde voor Sabena-

Sobelair, Touring Club, Huy-
brechts, Bank Lambert en Wa-
gons-Lits. 

Airtour 2000 
en J. Cornet 
Als afgevaardigde-beheerder 
voor de nieuv»/e touroperator Air
tour 2000 wordt de naam voorop
gezet van Jacques Cornet 
De man heeft In Vlaanderen een 
trieste bekendheid gekregen door 
zijn rabiaat anti-Vlaamse houding 
als voorzitter van de vereniging 
van Belgische reisbureau. Hij 
werkte de Vlaamse vaklui uit de 
toeristische sektor zodanig op de 
zenuwen, dat ze dan maar een 
vereniging van Vlaamse reisbu
reaus hebben op)gezet tegen de 
sociëteit van Cornet 
Net als Sobelair-baas Jonnart is 
Cornet een franstalige. Hij is ech
ter geen Brusselaar maar een Lui-
kenaar-Waal en geen PSC'er 
maar een socialist Zijn toeristi
sche huismacht is, net als die van 
Sobelair-baas Jonnart parasta-
taal: het NMBS reisagentschap 
Railtour. 

MENSEN IN 
HET NIEUWS 
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Jean-Luc 
Dehaene 
schrijft brieven 
In een brief aan zijn mandataris
sen en bestuursleden heeft het 
CVP-bestuur van Brussel-Halle-
Vilvoorde gewaarschuwd tegen 
het referendum, dat opgezet 
wordt door de Brusselse Frans
talige burgemeester. Het CVP-
bestuur waarschuwt terecht te
gen deze verkapte franskiljonse 
onderneming. Het zegt dat dit re
ferendum ook vragen zal bevat
ten over de Brusselse randge
meenten, terwijl dat in ieder ge
val een aangelegenheid is die de 

Deze week dit... 
Alhoewel het allemaal nog niet in 
kannen en kruiken Is, toch ben 
ik ervan overtuigd dat de aanzet 
om een autonoom Vlaams een-
heldssyndlkaat van artsen op te 
richten van grote betekenis is In 
de evolutie naar Vlaamse 
volwassenheid. Ik verheug me er 
des te meer over omdat 
iedereen weet dat Ik de jongste 
tijd nogal eens In de kling heb 
gelegen met een aantal 
geneesheren van de syndikale 
Kamers van Dr. Wynen. 

Ik wil eeriijk bekennen dat deze 
onenigheid met een aantal 
kollega's me dwars heeft 
gezeten. Ik bedoel natuurlijk 
Vlaamse kollega's. Mijn duel met 
de Waalse dokter Wynen 
stoorde me geenszins. Hij zal 
voorzeker een achtenswaardig 
man zijn. Maar Ik voelde steeds 
In hart en nieren aan dat hij 
over de samenleving een andere 
opvatting heeft, die uitgaat van 
een frankofone 
geestesgesteldheid. Deze Is veel 
meer centralistisch en bovendien 
korporatlstisch. Tevens meen Ik 
dat de Franstalige gemeenschap 
minder af te rekenen heeft met 
een sociale ontwikkeling In de 

gezondheidszorg, waardoor de 
patiënt-arts-relatle op een nieuwe 
leest geschoeid werd. 
Ik kon moeilijk aanvaarden dat 
de Vlaamse artsen de levieten 
werden gelezen telkens als ze 
niet In het gareel Hepen van de 
Franstalige kollega's. Precies als
of een Vlaamse arts niet het 
recht had zich te verzetten 
tegen een zorgenstaking. Ben Ik 
een gevaariijk, llnks-gericht ver
rader van de doktersgllde, als Ik 
het niet begrepen heb op de 
vermenging van mandaten In de 
orde van geneesheren en 
artsensyndikaat? 
Ovengens heb Ik met genoegen 
vastgesteld dat de beslissende 
stoot naar een autonome 
Vlaamse organizatle gegeven 
werd door een Vlaamse 
Brusselaar. Ook al heeft hij 
destijds mijn principiële stelling 
aangevallen, des te beter 
misschien kan Ik het me nu 
veroorioven hem te feliciteren, 
zonder hem daardoor te 
kompromlteren. 

Een autonoom Vlaams 
artsendyndikaat Is om 
verschillende redenen toe te 
juichen. Onder elkaar kunnen de 

Vlaamse artsen veel 
gemakkelijker een eensgezinde 
houding bepalen. Ik ben ervan 
overtuigd dat bij hen de 
waarborgen aanwezig zijn om In 
de toekomstige organizatle van 
de gezondheidszorg ruimte te 
laten voor een dynamische 
evolutie en een nauwe 
betrokkenheid zowel van de 
patiënten als van andere 
zorgenverstrekkers. 

In Vlaanderen Is het sociaal 
klimaat nog gezond. Het 
verschilt van het Belgisch en a-
fortiorl van het Waals klimaat 
De spanningen die er 
vanzelfsprekend ook zijn, 
kunnen eerder boeiend 
genoemd worden. Zij lelden niet 
tot onoverbrugbare konfllkten. 
Hop>elljk Is de evolutie in de 
dokteirswereld een lichtend 
voorbeeld voor de andere vrije 
beroepen, evenals voor de 
werknemers- en 
werkgeversorganizaties. 

Vic ANCIAUX 

Brusselse burgemeesters geen 
snars aangaat 
De brief van het CVP-bestuur is 
getekend door zijn voorzitter, 
Jean-Luc Dehaene. Dehaene is 
tevens kabinetschef van Wilfried 
Martens. In die kwaliteit heeft hij 
geen kik gegeven, toen de rege
ring besloot om het advies van 
de raad van state over het Ne
derlandstalig karakter van de 
randgemeenten gewoon opzij te 
leggen. 

Dehaene zou als briefschrijver 
en als arrondissementeel CVP-
voorzitter Brussel-Halle-Vilvoor-
de een tikkeltje geloofwaardiger 
zijn, mochten zijn politieke daden 
in overeenstemming wezen met 
zijn fraaie epistels. 

Borginon 90 
Er weze nogmaals de aandacht op 
gevestigd dat nu zaterdag 29 no
vember om 15 u. in de KVS aan de 
Lakenstraat te Brussel een her
denking georganizeerd wordt 
voor de vier perioden uit de 
Vlaamse Beweging waarin Borgi
non een aktleve rol heeft ge
speeld. Deze hulde grijpt plaats 
naar aanleiding van Borginon's ne
gentigste verjaardag. 
De herdenking omvat naast zang 
en deklamatle, spreekbeurten 
door VVB-voorzltter Paul Daels, 
VOS-sekretaris G. Provoost en 
Davidsfondsvoorzltter Clem De 
Ridder. De belangrijkste Vlaamse 
kultuurverenigingen werken mee. 

Een 
broedertwist 
Tijdens het senaatsdebat over de 
begroting van justitie deed FDF-
senator Serge Moureaux een 
scherpe aantal op het persbeleid 
In ons land dat zo zei hij, door jus
titie aan banden worden gelegd. 
Het antwoord op deze scherpe 
aanval kwam van de nieuwe minis
ter van justitie, die Phillippe Mou-
reau heet en broer is van de FDF-
senator... 

Jean-Louis 
Roefs 
in opspraak 
Jean-Louis Roefs is de Franstali
ge tv-journalist die een paar we
ken geleden een bouwvakkers
helm opzette om in het Perscen
trum de VMO-perskonferentie te 
beletten. 
Deze woelige demokraat wordt 
er thans op zijn beurt van be
schuldigd, fascistoïde neigingen 
te hebben. Als socialistische 
syndikalist maakt hij sinds gerui
me tijd het goed en het slecht 
weer op de RTBF-redaktie. Een 
aantal van zijn kollega's-journa
listen nemen dat niet langer en 
hebben zulks duidelijk op een 
perskonferentie gezegd: «Het 
publiek is de gevangene van een 
minderheidsgroep, die alle sleu
telposities heeft ingenomen». 
Wij zouden deze rel tussen 
Franstalige konfraters kunnen la
ten voor wat zij is, ware het niet 
dat ze een bijkomend licht werpt 
op de merkwaardige demokrati-
sche opvattingen van Roefs. 
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wit de verplichting ingeschreven 
dat alle ontwerpen van wet, de
kreet en reglementerende beslui
ten aan het advies van de Raad 
van State moeten onderworpen 
worden. 
Sedert 1 oktober zijn uiteraard 
reeds ettelijke koninklijke beslui
ten gepubliceerd in het staatsblad. 
Maar bij deze besluiten is nergens 
sprake van een advies van de 
Raad van State. 
Bij een eventueel verzoek kan de 
Raad van State dan ook niet an
ders dan al deze besluiten nietig 
verklaren. Wat de schatkist heel 
wat geld zou kunnen kosten. De 
belastingbetaler zal dan vriendelijk 
verzocht worden op te draaien 
voor deze onkennis van de rege
ringsleden. 

Gebaar van 

Kommentaar 

Lichtzinnigheid (1) 
Van gewezen minister van Finan
ciën Hatry wisten we reeds dat hij 
weigerde de begroting voor 1981 
op te stellen en later deze te on
dertekenen. 
Nu blijkt dat ook minister Mou-
reaux een broertje dood heeft aan 
werken. Halsstarrig weigert hij om 
zijn wetsontwerp tot verlenging 
van de huurwetgeving voor de 
parlementaire kommissie te verde
digen. 
Zijn argumentatie luidt eenvoudig 
dat hij geen jurist is. In om het 
even welk privébedrijf zou dit een 
eenzijdige verbreking van het ar-
beidskontrakt betekenen. Aan de 
top van dit land kan blijkbaar alles, 
zelfs de lichtzinnige aanvaarding 
van een ministerportefeuille om 
daarna te beweren dat men het ei
genlijk niet aankan. 

" A f t ü t ï üchtzinnigheid (2) 

Twintig jaar na het eerste WB-kongres te Mechelen hield de Vlaamse Volksbeweging een algemeen kongres 
op het tema «1980: waar staan wij en waar willen wij naar toe?». Dit kongres mocht zich verheugen in een talrij
ke opkomst: de oude stedelijke feestzaal te Mechelen was nokvol gelopen. Na de sektievergaderingen in de 
ochtend was er in de namiddag een grote slotvergadering met een opgemerkte strijdrede van VVB-voorzitter 
Paul Daels. 

Waar staan 
we... 
Onder het motto «Waar «taan wij 
•n waar willen wij naartoe?» 
heeft de Vlaamse Volksbewe
ging te Mechelen een open kon
gres gehouden. 
Juist twintig jaar geleden hieid 
de W B zijn eerste kongres. 
Spreker was toen onder meer de 
huidige eerste minister W. Mar
iene. 
In zijn toespraak belichtte voor
zitter P. Daela dat Vlaanderen er 
ondanks alles *nog altijd niet la': 
"Ona woongebied wordt nog 
ateedf belaagd, In de hoofdatad 
worden wij met onrecht en 
amaad bejegend, de macht over 
eigen geldmiddelen en welvaart 
blijft ona ontzegd.' 
De oorzaak hiervan moet ge
zocht worden in het gebrek aan 
zelfbestuur en de huidige staats
hervorming, aldus de voorzitter, 
leidt geenszins naar zelfbestuur 
en evenmin naar federalisme. 

...en wat willen 
we? 
Een opmerkelijke uitspraak tijdens 
dit kongres kwam van prof. Jan 
Van Rompaey, 
Verwijzend naar de dienstpltoht 
het stemrecht en de verneder
landsing van de Gentse universi
teit stelde hij dat het in ons land 
ongeveer dertig jaar duurt vooral
eer een belangrijke hervorming 
met politieke inslag kan gereali-
zeerd worden. 
De Belgische staatshervonming 
werd ingezet met de grondwets
herziening van 1970 en is nog 
steeds niet voltooid. Het besluit 
van de professor klinkt dan ook' 
hoopvol: «-4/8 de definitieve struk-
tuur van de etaatshervorming te

gen het jaar 2000 bereikt wordt, 
zal dit liggen in de lijn van wat de 
geschiedenis ons leert' 
Vlaanderen zal dus nog even ge
duld moeten oefenen.» 

Amedee 
Verbruggen 
Juist voor het ter perse gaan ver
neemt de redaktie dat Amedee 
Verbruggen werd opgenomen in 
de Sint-Annakiiniek te Beveren. 
De vierennegentigjarige kas
seier uit Bazel zal daaruit mis
schien, omwille van zijn hoge 
leeftijd, niet meer ontslagen wor
den. Volgens zijn vriend en strijd
genoot, dokter Gerard de Paap, 
die hem terzijde staat, vecht deze 
gekende «kasseilegger» hard 
voor zijn leven. 

Dure onkennis 
Kennis is blijkbaar niet de sterkste 
zijde van onze excellenties in de 
regering. Sedert 1 oktober zijn de 
wetten op de staatshervorming 
van kracht en hierin staat zwart op 

zijn een geb 
welwillendheid, ze mogen geen 
wapens worden voor overheer
sing door Franstaligen'. Aldus 
besluit een folder, die door het 
Komitee van de Randgemeenten 
rond Brussel zopas verspreid 
werd in de zes faciliteitenge
meenten. 
Er waren eertijds nogal wat be
merkingen gerezen rond het op
zet van de aktie «Waar Vlamin
gen thuis zijn> omdat hierbij de 
gemeenten met faciliteiten terzij
de werden gelaten. Met deze fol
der is het Komitee hieraan op 
een te waarderen wijze tegemoet 
gekomen. 
in vier talen opgesteld en vrij so
ber gehouden, is de folder vooral 
een vriendelijke aanmaning voor 
de Franstaligen om het Vlaams 
karakter van de gemeenten te er
kennen. 
Het motto van de folder luidt dan 
ook: •Wij houden van alle men
sen, die het Vlaame karakter van 
onze gemeente eerbiedigen.* 

Eenzelfde verwijt kreeg ook mi
nister van Ontwikkelingssamen
werking D. Coens naar het hoofd 
geslingerd. Vanwege een CVP-
kollega, de Gentenaar M. Dewuif. 
Zonder omwegen stelde deze 
dat 'ona land reeds toe Is aan de 
twaalfde minister van Ontwikke
lingssamenwerking. Het gaat om 
een minlaterportefeullle die ken
nelijk lichtvaardig wordt verhan
deld en aanvaard. Dergelijke 
praktijk la niet alleen ontmoedi
gend voor de ambtenaren, maar 
ook voor de parlementsleden die 
zich steeds kreatlef Ingezet heb
ben voor de ontwlkkellngaaa-
menwerklng, maar aan wie poli
tieke zwijgplicht wordt opgelegd 
omdat ledere minlater zich tel
kens opnieuw moet inwerken.» 
Hierbij dient wel ter inlichting 
vermeld dat CVFer Dewuif 
reeds lang aast op de portefeuil
le van ontwikkelingssamenwer
king. Met zijn 58 jaar kan hij nu 
wei alle hoop opgeveii. 

Verleden week donderdag in de late namiddag 
werd in het Rogiercentrum de vijfde International 
Brussel Travel Fair geopend. Deze Engelse naam, 
die de problemen van onze hoofdstedelijke twee
taligheid handig omzeilt, staat voor de zakenbeurs 
waarop de beroepslui van de binnen- en buiten
landse toeristische nijverheid mekaar ontmoeten. 
In het middelpunt van de belangstelling op deze 
Fair stond een toeristische mammoetonderneming 
die amper enkele uren oud was: Airtour 2000. In 
het holste van de nacht, om haiftwee donderdag
ochtend, was Airtour 2000 ais een feniks verrezen 
uit de asse van de failliete touroperator Intop. De 
wijze waarop dit gebeurde, had verdacht veel weg 
van een vulgaire hold-up. 
Bij Intop — de koepel waaronder Airtour, Centrair 
en Suncomfort opereerden — liepen de zaken ai 
een hele tijd slecht De boom in het toeristisch be
drijf begint stilaan achter de rug te liggen. De klad 
zit behoorlijk in de handel met vliegtuigzetels plus 
hotelkamer. Het door de kriels geteisterde mens
dom reist minder of gaat al eens liever naar St-
Idesbaid dan naar Sidi-bou-Said. Daarenboven 
had Intop op zijn jaarlijkse alĝ emene vergaderin
gen van aandeelhouders behoorlijk wat last met 
enkele minderheidsparticipanten: Wasteels, Tou
ring Club, Huybrechts. 
Verleden week dinsdag ging Intop op de fles: rech
ter Duplet van de Brusselse rechtbank van Koop
handel verklaarde de zaak in faling. Hoewel het 
faillissement al enkele dagen in de lucht hing, 
kwam het al bij al nog vrij onverwacht Want Intop-
baas Van den Driessche had een reddingsoperatie 
op touw gezet waarvoor hij de steun scheen te 
hebben viin enkele grote jongens zoals de Groep-
T en Wagons-Lits, terwijl zelfs de belangrijkste In
top schuldeiser Sabena, scheen bij te draalen. 
Sabena en Wagons-Lits bliezen dinsdagochtend 
echter hun toezeggingen af. In een handomdraai 
sprak rechter Duplet daarop de faling uit en zette 
de curatoren aan het werk om de uitverkoop van 
Intop te organizeren. 
Op anderhalve dag was het hele zaakje beklonken. 

Het bod dat door een drietal touroperators op de 
boedel van hun gewezen konkurrent was gedaan, 
werd door de curatoren beleefd maar beslist afge
wezen. Een vierde bod echter haalde prijs. En wie 
deed dat bod? KIjk-kiJk, mensen: niemand minder 
dan Sobeiair. Met in haar kielzog de lastige min
derheidsparticipanten van weleer: Wasteels, Tou
ring Club, Huybrechts. Met in haar kielzog ook Wa
gons-Lits, dat enkele uren voordien zijn toegezeg
de steun aan Intop had teruggefloten. En wie is So
beiair? Niemand of niets minder dan de charter
maatschappij van Sabena. Dat ook al enkele uren 
voordien het graf van Intop had helpen delven. 
Ons aller Sabena heeft voor meer dan drieduizend 
miljoen schulden; haar dochteronderneming So
beiair voor meer dan tweehonderd miljoen. Alle
maal aux frais de la princesse, bij te passen door 
de belastingbetaler. En precies deze ridders van 
de rode cijfers, precies deze verkapte parastatalen 
die niet failliet kunnen gaan omdat de staat hen 
recht houdt vinden bij nacht en ontij de kans en 
het geld om uit de asse van Intop de feniks Airtour 
2000 te laten verrijzen. 
Te onthouden voor de Vlamingen, mocht de lust 
hen bekruipen om naar Raima de Mallorca te vlie
gen met Giertour 2000: deze nieuwe touroperator, 
waarvoor de belastingbetaler hoe dan ook on
rechtstreeks zal opdraaien, komt in handen van 
een razend anti-Vlaamse franskiljonse bende. 
Men zegge het voortt 
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Sociaal-ekonomisch Mf 
Exc^ties, hwrzipi de d^ 
Terwijl de regering na de 
Nationale Arbeidskonferentie 
en in afwachting van de 
vakbondskongressen (met de 
mogelijke bijhorende 
stormwind) de centen en 
procenten telt en hertelt, blijkt 
bijna dag-op-dag, uit telkens 
weer onheilspellende 
nieuwsberichten, dat dit land 
verder de sociaal-ekonomische 
dieperik ingl i jdt 
Dat het indexcijfer van de 
konsumptieprijzen een ferme 
bokkesprong heeft genomen, 
en de inflatie voorlopig boven 
de 7 procent brengt, is weinig 
bemoedigend, maar zeker voor 
de regering kan dit geen 
verrassing geweest zijn. 
Het zijn immers alweer de 
energiéprodukten die de 
inflatietrend danig bespoedigen, 
maar dat is niet alleen de fout 
van de opportunistische 
oliesjeiks. De Belgische fiskus 
zélf heeft met een zware 
ingreep de prijzen van de 
brandstoffen voor het vervoer 
en meteen het inflatiecijfer 
omhoog gestouwd. 
Bij de huidige gang van zaken 
ziet het er naar uit dat de 
hercijferde 

rijksmiddelenbegroting voor 
volgend jaar welhaast alweer 
een konjunktureel achterhaald 
en dus volkomen onbruikbaar 
instrument dreigt te worden. 
Terwijl het voor de regering 
vooral te doen is om 
inkomensmatiging, om in een 
verhoopte tweede ekonomische 
beweging nieuwe investeringen 
mogelijk te maken, wordt 
nergens verwezen naar de 
overheidsinzichten voor het 
opvangen van de chipsrevolutie 
die niet meer voor de deur 
staat, maar die een aanvang 
heeft genomen. 
Deskundigen melden vandaag 
dat de mikro-elektronika in de 
jaren '80 nagenoeg 
honderdduizend mensen 
bijkomend werkloos zullen 
maken. Het is alweer een 
miezerig vooruitzicht Het is 
vooral een donker perspektief 

Kahn 

Geen technologisch paradijs voor ons? 
omdat we bij gebrek aan 
beleidsplan kompleet in de 
chipsmiserie dreigen 
verdronken te geraken. 

In Nederland werd In opdracht van 
de regering een chip-studie ge
maakt, en sinds eind vorig jaar be
schikken de beleidvoerders over 
een omstandig dossier op basis 
waarvan de chip-revolutle kan op
gevangen en bijgestuurd worden. 
In ons land, dat niet verlegen zit 
om een studiebureau min of meer, 
moeten we het stellen met becijfe
ringen die Internationale Instellin
gen (zoals de Internationale Ar-
beidsorganlzatle) verspreidt 
Op aandringen van een paar Leu
vense professoren werd nu toch 
«al» In de schoot van de Natlongle 

Raad voor Wetenschapsbeleid 
een interdisciplinaire werkgroep 
aan het werk gezet die zich buigt 
over «de sociaal-ekonomische ge
volgen van de ontwikkeling van de 
mikro-elektronika». 

De magere jaren 
Vooral (de in het buitenland be
faamde) Leuvense elektronlka-
speclallst professor Roger Van 
Overstraeten vond het nogal kras 
dat de overheid zich klaarblijkelijk 
met dit zwaar probleem van de 
chip-revolutle niet inlaat 
Nu wil men binnen de Weten-
schapisraad vlug-vlug een chlp>-
rapport In mekaar boksen om het 
in de zomer van volgend jaar op 
de regeringstafel te kunnen 
gooien. 

Methania-((investering...» 
in Zeebrugge wordt vandaag een 
LNG-terminal gebouwd voor de 
verwerking van aardgas dat ons 
vanuit Algerië misschien wel al in 
de loop van '86 (binnen vier jaar) 
zou aangevoerd worden. 

Voor dit gastransport werd in ok
tober van '73 aan de Boelwerven 
in Temse de opdracht gegeven 
de speciale Methania te bouwen. 
Dit schip werd in oktober '78 
(ruim twee jaar geleden) voltooid. 
In antwoord op een parlementai
re vraag van kameHid Wil ly Kuij-
pers antwoordde minister van 
Ekonomische Zaken Wil ly Claes 
dat dit schip 4,75 miljard frank 
kostte aan de gemeenschap, 
waarbij evenwel ook nog aan
zienlijk wat zogeheten tussen
tijdse renten dienen gerekend te 
worden. Nu goed, wie aardgas wil 
aanvoeren moet er een passend 
schip voor laten bouwen, en deze 
opdracht zorgt nog voor aardig 
wat tewerkstelling ook. 
Maar met de timing van over
heidsbestedingen dreigt er wel 
eens een keer iets mis te lopen; 
zo ook met de Methania. 
Als misschien in de loop van '86 
het aardgastransport naar Zee
brugge een aanvang kan nemen 

(en gigantische openbare wer
ken hebben de onhebbelijkheid 
almaar behoorli jke vertraging op 
te lopen), dan zal de nieuwge
bouwde Methania al acht jaar (!) 
geroest hebben in de Noorse 
fjord Haugesund. 
Om precies dat aftakelingspro
ces wat tegen te gaan, werden 
gelukkig behoorlijk wat voorzor
gen genomen. 

Materieel om de reuzetanker vei
lig in de fjord te houden kost 30 
tot 40 miljoen frank per jaar ter
wij l , aldus minister Claes, 'de ei
genlijke opleggings- en onder
houdskosten zelf op ongeveer 
honderd miljoen frank per jaar 
mogen geschat worden. In dit be
drag zijn dan de financiële kos
ten en de afschrijvingen niet be-
grepen.-
Als we de onderhoudskosten 
van de Methania jaarlijks dus op 
zo'n slordige 140 miljoen frank 
mogen ramen (minimaal!), en we 
ook nog het optimistisch per
spektief blijven koesteren dat Al
gerië ons in '86 het beloofde 
aardgas zal willen verkopen, dan 
mogen we aannemen dat dit gas 
niet van de goedkoopste zal zijn. 
De N.V. Distrigaz zal immers de 
fjordenperiode van de Methania 

aardig laten vergoeden. Overi
gens zit in de exploiterende ven
nootschap «Methania» van deze 
reuzetanker reeds aardig wat ge
meenschapsgeld via de Nationa-

Op deze wijze wordt In dit land 
aan grote politiek gedaan. 
Ministers hollen tussen regerings-
krislssen door van de ene kommis
sie naar de andere sfjeech, en ver
geten zeker het handjesdrukken 
en hun sociaal dienstbetoon niet 
Aan de begrotingen en rekenin
gen van het nationaal huishouden 
wordt met een onvervalste dag-
jespolitlek gesleuteld, maar voor 
termijnplanning moeten we te
recht bij een of andere deskundi
ge prof die In de politieke woestijn 
predikt 

Het Grote Alomvattende Parie-
mentalr Energiedebat.. Wie durft 
er nog aan herinneren dat dit al 
een paar jaar geleden werd aan
gekondigd, nog maar eens beloofd 
en nog immer In het vooruitzicht 
wordt gestelde-
Van politieke belangstelling voor 
de chip-revolutle is nauwelijjks iets 
te merken; een pariementair debat 
en een regeringswerkgroep terza
ke zijn zeer ver zoek. 
Nochtans zijn dit precies dé twee 
grote problemen voor de dag van 
morgen in de Westerse Industrie
landen: de energievoorziening en 
de vloedgolf van de chips. 
Zeker wat de chips betreft mogen 
we niet uitsluitend onheilspellende 
stemmen horen. De Duitse super-
intellektueel Herman Kahn (be
kend en berucht om zijn maat-
schapp)elljk prognoses) is vorige 
dinsdag In Brussel komen voor
spellen dat we binnen 20 jaar — 
hiet fameuze jaar 2.000 — In een 
technologisch paradijs zuilen le
ven, maar hij voegde daar wel aan 
toe dat 'iemand' noodzakelijker
wijze een lange-termijnevolutie 
zou uitstippelen en dat ook tijdig 
moet gezorgd worden voor een 
'Ondersteunende moraal en een 
vernieuwde politieke filosofie'-. 
Blijkens de regeringsdesinteresse 
In ons land ziet het er naar uit dat 
Kahn's technologisch paradijs aan 
onze gewesten zal voorbijgaan. Er 
wordt van ons wel geëist te «ver
soberen», maar voor die sociale 
daad wordt geen beleidsvisie In de 
plaats gegeven. En zo komen na 
zeven magere jaren uitgerekend 
nog tien andere. 

Ie Investeringsmaatschappij. De 
roestperiode van de Methania, in 
een Noorse fjord van 7 8 tot '86 is 
een pracht van een investering, 
zeg dat wel. 

Slechte 
ondernemer 
In een vernietigend (en alleszins 
wetenschappelijk sterk gekrukD 
rapport heeft de Vlaamse werkge-
versorganlzatie VEV de industrië
le politiek van de Belgische rege
ring gekraakt 
Het 'roodboek over de staatsin
terventie' (een roodboek van het 
VEV!) komt volgens de auteurs 
neer op «een wetenschappelijk 
bewijs dat de overheid een slecht 
ondernemer Is.' 

VEV-afgevaardigd beheerder De 
Feyter vatte tabellen, procenten 
en analyses aldus samen: 'Deze 
VEV-publikatie wordt aangediend 
als een roodboek omdat bij het on
derzoek naar overheidsinterven
ties zoveel rode cijfers opduikten, 
omdat de verdediging van staat-
stussenkomst in fret bedrijfsleven 
meestal van rode politieke zijde 
komt, en omdat we bij zoveel ne
gatiefs met rode kaken staan.' 
VEV-kritiek op de Industnële poli
tiek van de regering is traditioneel 
van alle jaren. Maar het roodboek 
dat nu aangediend werd spreekt 
met zijn naakte cijfers, en dus zon
der welke analyse of kommentaar 
dan ook, trieste boekdelen over 
de wijze waarop de Belgische 
staatsoverheid het geld langs ven
sters en deuren blijft buitengooien. 
Vooral in Wallonië blijkt men daar 
geen graten in te vinden, want de 
aanspraken op overhekisinterven-
ties In Industrieel bodemk>ze put
ten blijven onverminderd voortdu
ren. 

Computer 
(tegen) fraude 
Op het ministerie van Financiën 
worden weldra hypermoderne 
computers geïnstalleerd die een 
nauwere samenwerking moeten 
mogelijk maken tussen de ver
schillende administraties van f i 
nanciën (BTW, direkte belastin
gen, doeane, aksijnzen, kadaster, 
schatkist en sekretariaat-gene-
raal). Er wordt meegedeeld dat 
hierdoor de stri jd tegen de fiska
le fraude met stevige hand zal 
kunnen aangevat worden. 
Of er voorzieningen zijn geno
men om te voorkomen dat er na 
verloop van ti jd ook computer
fraude opduikt werd niet ver
meld. In internationale rapporten 
werd nochtans waarschuwend 
gemeld dat de computerfraude 
veruit de belangrijskte en de 
snelst toenemende vorm van kri-
minaliteit aan het worden is_ 
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opinie 

De Nationale Arbeids Konferentie in het Egmontpaleis was voor groepen burgers iedere dag opnieuw een 
dankbaar aangegrepen gelegeniieid, om met hun eisen en verlangens in de kijker te komen. Na verbolgen da
mes en mistevreden middenstanders daagden deze week een aantal Limburgers op om de verwaarlozing van 
hun provincie aan te klagen. 

Wie rolt wie? 
Ondanks de benarde financiële 
toestand blijkt er in ons land nog 
heel wat geld in de omloop te 
zijn. Dat bewijst de miljoenen-
zwendel in valse schilderijen, die 
tijdens dit weekeinde aan het 
licht kwam. 
Volgens specialisten hebben 
deze vervalsingen vooral in Bel
gië en Zwitserland heel wat suk-
ses. De Belgen staan immers 
alom aangeschreven als zeer 
koopkrachtig en eerste klas
fraudeurs. De aankoop van schil
derijen is een van die middelen 
om zwart geld op een renderen
de wijze te beleggen en aldus de 
fiskus een rad voor de ogen te 
draaien. 
Bij de aankoop van valse schil
derijen rijst evenwel de vraag 
wie wie gerold heeft 

Driemaal is 
scheepsrecht 
Ook de tweede poging om vaste 
«Vlaamse» voet op Komens 
grondgebied te krijgen, is mis
lukt 
Meer dan 150 Vlaamse wande
laars, waaronder heel wat VU-mi-
litanten, trachtten vorige zondag 
tevergeefs om vanuit Wervik 
naar Komen door te stoten. Een 
indrukwekkende machtsont-

plooiing van de rijkswacht met 
behulp van Friese ruiters en 
overvalwagens, belette hen dat 
Op zondag, 14 december zullen 
de wandelaars een derde poging 
ondernemen. Waar ze in ieder ge
val in slagen is, dat zij de zaak-
Komen aktueel houden. 

Zwarte Piet 
Blijkbaar heeft het FDF-schepen-
kollege van Linkebeek wraak wil
len nemen na de uitspraak van de 
Raad van State inzake het taalge
bruik in de randgemeenten. Een 
laag-bij-de-grondse wraakneming, 
waarvan 123 Vlaamse kinderen 
het slachtoffer zijn. 
Traditiegetrouw vroeg de socio-
kulturele raad van de gemeente 
een toelage voor de organizatie 
van een Sinterklaasfeest De vori
ge jaren was het kollege daar tel
kens op ingegaan. Ook nu werd 
niet getwijfeld aan een positief ant
woord, temeer daar de gemeente 
zopas een stuk grond van 7 ha o|> 
kocht vóór de neus van het minis
terie van de Vlaamse Gemeen
schap, voor ruim 10 miljoen fr. geld 
genoeg in de gemeentekas dus! 
Op basis van een reeks vage ar
gumenten weigerde het schepen-
kollege evenwel een financiële te
gemoetkoming. Waarschijnlijk zijn 
de Vlaamse kinderen niet braaf 
geweest of is Zwarte Ret een 
FDFer. 

Opnieuw 
1,5 miljard! 

Gelijktijdig met de regeringsvoor
stellen inzake loonmatiging ver
scheen er in de kranten het be
richtje dat de kabinetsraad een ex
tra-financiële tegemoetkoming 
voor de Waalse staalbedrijven 
heeft goedgekeurd. Ditmaal gaat 
het om een bedrag van 1,5 miljard. 
De motivering ervan luidt opnieuw 
eender: «een biezonder kiese fi
nanciële toestand wegens onvoor
ziene behoeften en de brutale ver
slechtering van de krisis in de 
staalsektor.' 
Het wordt dringend dat Vlaande
ren enig inzicht verwerft in het lot 
dat haar financiële offers bescho
ren is. Niet dat de Vlamingen niet 
wensen bij te dragen tot de sane
ring van de staatsfinanciën. Maar 
het gaat niet op dat de vruchten 
van de Vlaamse ariaeid blijven aan
gewend voor een subsidiepolitiek, 
die vooral op Wallonië en op ten 
dode opgeschreven Waalse be
drijven is gericht 

Presidentiële 
wraakneming? 
President Giscard d'Estaing 
werd tijdens zijn jongste bezoek 
aan Frans-Vlaanderen allesbe
halve vriendelijk en gastvrij ont
vangen. Blijkbaar zit hem dat erg 
dwars. 
Zopas werd de voorzitter van de 
Vlaamse vereniging «Menschen 
Lyk Wyder» officieel in beschul
diging gesteld als verantwoorde
lijke voor de illegale uitzendin
gen van «Radio Uylenspiegel». 
De zender zelf werd reeds op 
22 juni in beslag genomen. 
Vruchteloos hebben de Frans-
Vlamingen jaren gesmeekt om 
op de officiële Franse radio toe
gang te verkrijgen voor de 
Vlaamse taal. Zonder ooit de 
klandestiniteit op te zoeken, 
werd dan gestart met «Radio 
Uylenspiegel», die enkel kulture-
le programma's bracht: Vlaamse 
taallessen, geschiedenis, toneel, 
Vlaamse muziek-
Na de «onheuse» ontvangst zal 
zelfs dat de president wat te gor
tig geworden zijn. 

Bij een nieuw VUJO-boek 
In 1959 trok ik onder invloed van H. Brug-
mans, de Europese denker en aktivist, scep
tisch naar Parijs om er onder de direkte lei
ding van Alexandre Marc, mijn eerste stu
dieweek over het Europees federalisme bij 
te wonen. Als Vlaams-Nationalist geboren 
uit en in de Vlaamse Beweging in haar ver
zet tegen het Vlaanderen verdrukkend Bel
gisch staatsnationalisme van Franse inspi
ratie, was mijn scepticisme begrijpelijk-
Welnu, Alexandre Marc herdoopte me, zon
der evenwel mijn bevrijdend Vlaams natio
nalisme aan te tasten. Maar mijn inzicht op 
de samenleving en haar opbouw werd toen 
te Parijs verruimd tot een maatschappijvisie 
met universele dimensie. Mijn bekommernis 
om het welzijn van de Vlaamse mens, die ze
ker niet vreemd was aan de strijd om vrij
heid voor Vlaanderen, werd geïntegreerd in 
het mens- en maatschappijbevrijdend inte
grale federalisme, geldig voor Vlaanderen, 
voor Europa, voor de mensheid. 

Het verschijnen van bovengenoemd VUJO-
boek kon dus niet anders dan me met vreug
de vervullen. Het scheen me toe dat de VU-
jongeren een vlag hesen, waar ik gefaald had 
dit symbool voor een betere wereld te doen 
aanvaarden door de Volksunie, al werd daar 
de deur op een kier gezet op het jongste kon-
gres. 
Na de lezing van de over zes hoofdstukken 
gespreide 157 bladzijden is mijn vreugde 
evenwel getemperd. De auteurs zijn blijkbaar 
geen enkel probleem uit de weg gegaan, wat 
moedig is, maar enkele malen worden er on
houdbare en/of erg betwistbare stellingen be
trokken, wat schaadt aan het opzet Ontwape
nend wordt, wat dat betreft in het woord 
vooraf geschreven dat het werk moet be
schouwd worden als een diskussietekst vat
baar... voor latere meer doordachte stellingna
men. 
Wel, er zal stof zijn voor diskussie! Maar zou 
dat niet veel doelmatiger het geval geweest 
zijn indien men de enorm uitgebreide stof be
perkt had tot doordachte stellingnamen? In 
der Beschrankung zeigt sich erst der Meister 
Een andere kritische beschouwing betreft de 
vormgeving. Wie de Vlaamse jeugd wat te 
zeggen heeft moet zich verstaanbaar en be
zielend uitdrukken. Als boodschap, als nieuw 
houvast voor het leven, als stimulans tot poli
tieke aktiviteit zijn vele teksten te dor of te 

zwaar geformuleerd, zeker voor de volksjon-
gen of het volksmeisje, zelfs met een middel
bare schoolopleiding. De problemen van onze 
Vlaamse en Westerse samenleving worden 
te koel, te technisch benaderd: de noodkreet 
uit de diepten der afgronden, die het westen 
en de wereld bedreigen, stijgt nergens aan
grijpend op. Dit is nochtans nodig. De onver
schillige massa-jeugd hoort ons niet en zij zal 
haar doorlopend spoor slechts verlaten indien 
wij er in slagen onze ideeën in hun vlees en 
bloed te incarneren. 

Het is niet mogelijk in dit bestek een diskussie 
ten gronde te openen, maar aangezien ik ge
waagde van erg betwistbare en onhoudbare 
stellingnamen zal ik onder het tiental dat ik no
teerde, er één noemen, die ik persoonlijk als 
ergerlijk ervaar. 

Ik bedoel het op pagina 99 geformuleerde «al
ternatief principevoorstel... tot trapsgewijs 
toekennen van rechten aan minderjarigen» -
niet omwille van het principe, maar gezien de 
inhoud van de konkreet geformuleerde voor
stellen, die ik niet anders kan beoordelen dan 
als gezinsvernietigend moesten ze even kon-
kreet in onze wetgeving worden opgenomen. 
Ik heb geen alternatief voor het gezin als ba
sisgemeenschap. Ik heb geen alternatief voor 
moeder en vader En zolang dat zo zal zijn, 
vind ik een aantal geformuleerde voorstellen 
even verwerpelijk als ik konstruktieve demo-
kratie nodig acht in het gezin. Ongetwijfeld be
hoort de wetgeving aangepast maar de sa
menleving zou morgen wat te zien krijgen in
dien men op deze hopelijk ondoordacht gefor
muleerde voorstellen zou ingaan. In detail tre

den kan ik niet daarvoor zou een boek amper 
volstaan. 
Trots de tekorten begroet ik het boek met 
sympatie. Indien het te nuchter en te zwaar is, 
het bevat een rijke bron aan denkstof. Indien 
er hier en daar slecht of te veel hooi op de 
vork werd genomen, er blijft voldoende hooi 
over om een kar te vullen. Welke boer verwij
dert de laatste distel uit zijn vracht? 
Dat het boek in sommige middens, zeker ook 
in de Volksunie, wat opschudding zal verwek
ken is niet zo erg. Er zijn te veel slapers in 
onze dekadente wereld. Ze moeten wakker 
geschud voor het te laat is. De zes hoofdstuk
ken van het VUJO-boek roepen ons op tot ei
gen stellingnamen. Ik som deze hoofdstukken 
hier op en tracht in één zin tussen haakjes de 
geest die er uit waait weer te geven. 

Federalisme als politieke visie 
(Waar individualisme en kollektivisme faalden 
brengt federalisme een universele, bevrijden
de doctrine voor mens en samenleving). 
Socio-ekonomisch federalisme 
(Het beginsel der autonomie van de delen 
moet ook in de onderneming spelen. De arbei
der heeft er recht op een volwaardig statuut). 
Socio-politiek federalisme 
(Het reddend principe voor de Staten schuilt 
in het verlenen van autonomie aan de delen. 
Dit is meer dan decentraliseren. Het betekent 
het maximaal verschuiven van beslissings
macht naar de basisgemeenschappen). 
Een vrije samenleving: Emancipatie en 
Pluralisme 

(De menselijke vrijhekl, de mens als patroon, 
moet in eer hersteld worden). 
Ekologie 
(De zoektocht naar een Wereldnatuurbe-
schermingsplan). 
Pacifisme 
(De mensheid op zoek naar een afweermiddel 
tegen de demonische dreiging van het milita
risme. Is sociale verdediging een alternatief? 

Skjtwoord: koop het boek en werp het kind 
niet met het badwater weg! 

J. Olaerts. 

«Naar een federale samenleving. Integraal Federalisme» 
door Kris Bovin, Mare Cels-Decorte, Jan Rutgeers, 
Freddy Seghers. Bestellen bij VUJO. Barrikadenplein 12, 
1000 Brussel. 

27 NOVEMBER 1980 



Wetstraat 

Verontrust waren tijdens de 
voorbije dagen alle ogen gericht 
op het Egmontpaleis, waar een 
pseudo-parlement van regering 
en korporaties de dikte van onze 
portefeuille voor de komende ja
ren nauwkeurig bepaalde. 
Slechts een povere belangstel
ling dus, zowel vanwege de pers 
als vanwege de parlementairen 
zelf, voor de voortzetting van de 
begrotingsdebatten in Kamer en 
Senaat. 

Toch heeft het parlement er deze 
week belangrijk wetgevend werk 
op zitten. De Senaat is er eindelijk 
toe gekomen enige tijd uit te trek
ken om het wetsontwerp op het 
statuut van de vreemdelingen una
niem goed te keuren. Reeds twee 
jaar geleden gebeurde dit in de 
Kamer. 

Ondanks de vele onvolmaakthe
den bezorgt deze wet aan het mil
joen vreemdelingen dat in ons 
land verblijft zekerheid over rech
ten en plichten De toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vesti-

Slechts zenuwachtig getokkel 
ging en de uitdrijving worden aan 
de hand van een reeks voorwaar
den en termijnen netjes afgeba

kend. Maar aan een volwaardig mi
grantenbeleid zijn we met deze 
wetgeving nog niet toe. 

Kamer en Senaat besteedden deze week heel wat aandacht aan de ontwikkelingssamenwerking. Kamerlid J. 
Caudron nam daarbij vooral de inkrimping van deze begroting op de korrel: 'Terwijl wij vruchteloos diskussië-
ren over het aftoppen van schandalig-hoge pensioenen, wordt zonder protest in deze begroting gesnoeid.' 

4 0 miljard! 
Begin dit jaar, op 9 januari, inter-
pelleerde kamerlid W. Kuijpers 
over de Belgische wapenhandel. 
Zijn Initiatief groeide uit tot een 
geanimeerd, beloftevol debat 
Algemeen luidde de mening dat 
de uitvoer van wapens en muni
tie In ons land rond de vijf a acht 
miljoen F. schommelt Een ver
moeden dat door toenmalig mi
nister Simonet niet werd tegen
gesproken. Integendeel, hij ver
zekerde dat er geen wapens ge
leverd worden aan landen waar 
enige «interne onrust» valt te be
speuren. 
Op diezelfde dag werd eensge
zind besloten spoed te zetten 
achter de wetsvoorstellen van 
Glinne in verband met de kontro-
Ie op de uitvoer van oorlogsma
teriaal. Tevens werd door W. 
Kuijpers een wetsvoorstel inge
diend «tot instelling van een ge
mengde kommissie, beiast met 
de studie van de mogelijkheden 
tot omschakeling van de Belgi
sche wapenindustrie op een vre-
desindustrie.» Mede-onderte
kend door leden van de andere 
partijen. 
Vandaag, tien maanden later, 
staan we even ver. De wetsvoor

stellen van Glinne en Kuijpers 
liggen netjes onder het stof be
dolven. Het wapendossier blijft 
even hermetisch gesloten, ook 
voor de parlementairen. Enkel de 
cijfers zijn veranderd, of beter: 
nauwkeuriger gekend. 

Tijdens het debat over de begro
ting van Buitenlandse Zaken 
maakte W. Kuijpers de kontrak-
tenlijst van wapenleveringen be
kend, die tijdens de eerste helft 
van dit jaar door de Delcredere
dienst aanvaard werd. Het gaat 
om een bedrag van 19,5 miljard 
fr. 
Men kan dus gerust stellen dat 
de jaarlijkse wapenuitvoer, ge
dekt door de Delcrederedienst 
rondom 40 miljard fr. schommelt! 
Uit diezelfde lijst blijkt dat Libië 
bevoorrechte handelspartner is: 
meer dan 7 miljard fr. Ook landen 
met «interne konflikten» worden 
nog steeds bevoorraad. Namen 
als Libanon, Irak, Maleisië,- dui
ken regelmatig op. 

Kuijpers besloot zijn tussen
komst met het verzoek 'dat de 
kamer zich duidelijk de motie 
rond de moord op pater Voor-
deckers zou herinneren-: 

REL 
TJE 

De heer Cooreman: « D Het is 
toch het goed recht van het par
lement te weten voor wie of wat 
de gevraagde 24 miljoen moeten 
dienen.» 
De heer Vanderpoorten: «Ik be
treur de wansmakelijke opmer
kingen van de heer Cooreman. (_) 
Ik ben steeds spaarzaam omge
sprongen met het geld van de 
staat en ik neem het niet dat men 
thans op mij een verdachtmaking 
werpt» (De heer Vanderpoorten 
verlaat de zaal; applaus bij de SP, 
de PS, PW, PRL. FDF en RW en 
op sommige banken van de PSC). 
De heer Cooreman: «Ik betreur 
dat een dergelijke toon wordt 
aangeslagen in de Senaat (Pro
test bij P W en SP). Het is ele
mentair dat een pariementslld 
vragen stelt aan de regering.» 
De heer Waltniel: «Vragen en vra
gen Is twee!» 
De 'heer Cooreman: «Mogen 
sommige vragen misschien niet 
gesteld worden? ( „> 
Senaat Beknopt Verslag, vergadering van 
donderdag, 20 november 1980, Mz. 01. 

Andere agendapunten van de 
Senaat waren de goedkeuring van 
het tweede verdrag van Lomé, 
waarbij senator H. De Bruyne als 
verslaggever optrad, en de begro
ting van Justitie Technische tus
senkomsten, die enkel met een in
terne CVP-afrekening gekruid 
werden. De Gentenaar M. Dewulf 
wees zijn kollega-minister D. 
Coens als een schooljongen te
recht omwille van «de lichtzinnig
heid waarmede hij een minister
portefeuille aanvaard heeft». 

Daarbij dient wel opgemerkt dat 
de 58-jarlge Dewulf, Inderdaad 
een specialist Inzake ontwikke
lingssamenwerking, nu wel alle 
hoop op een ministeriële carrière 
mag laten varen. 

Netelige stof 

In de Kamer stonden de verwach
tingen hoog gespannen. Met de 
voortdurende Vlaamse achterstel
ling, de rakettenkwestie, de wa
penhandel, de Zaïre-politiek en 
noem maar op boden de begrotin
gen van buitenlandse zaken, ont
wikkelingssamenwerking en bui
tenlandse handel meer dan vol
doende «netelige» stof tot dlskus-
sle. 
Slechts een handvol kamerleden 
dook op, wat evenwel niet belette 
dat de diskussie op een vrij hoog 
peil stond. Gewezen minister Si
monet vatte als een politieke een
zaat nog eens zijn zienswijze op 
het buitenlands beleid samen. Ook 
een andere gewezen minister, de 
CVPer Van Elsl^nde, betrad het 
spreekgestoelte en de P W vaar
digde Grootjans als spreker af. 
Voldoende ronkende namen dus. 
De harde vragen en de keiharde 
kritiek kwamen evenwel van de 
Volksunie en de Vlaamse socialis
ten. E. Vansteenkiste over de 
NAVO-verbintenissen, P. Van 
Grembergen over de Vlaamse 
vertegenwoordiging en het Zaïre-
beleld, J. Caudron over de ontwik
kelingssamenwerking en W. Kuij
pers over de wap)enhandel... geen 
van onze kamerleden heeft bevre
digende antwoorden gekregen 
van de dienstdoende ministers. Zij 
zullen de begroting niet goedkeu
ren. 

Ook de Vlaamse socialisten kwa
men vlijmscherp tussen. Het blijft 
evenwel beperkt tot wat zenuw
achtig getokkel. Morgen stemmen 
zij ja! Welke partij durft het im
mers aan het beleid van de eigen 
ministers af te keuren? 

P-Sprokkeis 
• Slechts een dozijn kamerleden 
woonde het debat bij over het bui
tenlands beleid. CVP-volksverte-
genwoordiger P. De Vries achtte 
het nodig de afwezigheid van en
kele kollega's te rechtvaardigen 
door te wijzen op een gelijktijdige 
vergadering van de NAVO-As-
semblée. Hij vergat evenwel de 
agenda van die vergadenng mede 
te delen: een georganizeerde trip 
naar Brugge. 
• Woensdagavond, 19 novem
ber om 22 u. kwam kamerikJ J. 
Caudron aan de beurt om de visie 
van de Volksunie op de ontwikke
lingssamenwerking te ontvouwen. 
Daarbij had hij nog twee aandach
tige toehoorders: zijn kollega W. 
Desaeyere en minister D. Coens. 
• Tijdens zijn tussenkomst kloeg 
J. Caudron de genadetoze be
snoeiing aan In het budget van 
ontwikkelingssamenwerking. Het 
ABOS-krediet alleen reeds krimpt 
met 7 th. Zonder enig protest! Uit
gebreid behandekle het kameriid 
de rol van de niet-goevememente-
le organizates, die samen zowat 
één miljard fr. besteden aan pro-
jektwerk In de derde wereld. 
• Fraktievoorzitter P. Van Gram
bergen hekelde de voortdurende 
Vlaamse achterstelling op het de
partement van Buitenlandse Za
ken en viel scherp uit tegen het 
Mobutu-regime in Zaire: «Wij kun
nen met Zaire een eind weegs, 
maar dan binnen de grenzen van 
de menselijkheid en de recht
vaardigheid. «Nogmaals drong hij 
aan op een pariementair debat 
over de Zaïre-polltiek. 
• De Volksunie Is van oordeel 
dat België de NAVO moet onder

steunen, aldus kameriid E. Van
steenkiste. Op technisch-militair 
vlak. Aan de rol van Europa wordt 
te weinig aandacht besteed en de 
NAVO-kommIssIe lossen te wei
nig Informatie aan de lidstaten. 
• De wapenhandel vormde de 
hoofdbrok van de tussenkomst 
van kameriid W. Kuijpers. De jaar
lijkse uitvoer, gedekt door de Del
crederedienst, zou rond de 40 mil
jard fr. liggen. Zelfs landen met «irv 
terne konflikten» worden nog be
voorraad. Wanneer zal de minister 
eindelijk het dossier van de wa
penhandel openleggen in de be
voegde kommissie en bespreken? 
• Zowel In de Kamer als in de 
Senaat werd het tweede verdrag 
van Lomé goedgekeurd. Senator 
H. De Bruyne omschreef het «als 
een signaal om een verder door
gedreven ontwikkelingsbeleid te 
voeren in het raam van de Euro
pese Gemeenschap». AkJus ver
dient het aanbeveling dat bij de 
voortjerelding van Lomé III meer 
rekening wordt gehouden met de 
eigen Identiteit van de ontwikke
lingslanden en meer plaats wordt 
ingeruimd voor de landbouwpro-
dukten. 

• De Senaat behandekie ook de 
begroting van Justitie voor 1980. 
Daart}ij besprak senator R. Vande-
zande het probleem van de over
last van de hogere rechtbanken 
en de vergoeding voor stagedoen
de advokaten. Tevens wijdde hij 
enige beschouwingen aan de inhu
mane en asociale gevolgen van de 
repressie. Enkel algemene maatre
gelen kunnen nog nuttig de nadeli
ge gevolgen van de repressie op-
ruimea 
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8 m 
Lech Walesa: Wij hebben alles wat wij wilden! 

Onze wereld 

(RSA) Wie is de man die terecht 
mocht zeggen: «Als mijn sterke 
arm het wil, staan alle wielen stil»? 
Zijn naam is Lech Walesa (37). Hij 
is vader van zes kinderen, gedron
gen van gestalte (1,30 m) en vast 
in het katoliek geloof van zijn land. 
Handelt de grootste stakingsleider 
aller tijden op eigen houtje, wordt 
hij door de «basis» opgestuwd of 
door meer intellektuele tegenstan
ders van het regime op het schild 
verheven? Lech Walesa (de Polen 
zeggen Wauenssa) werd in 1943 
te Dopovo in de buurt van Brom
berg (Budgaszcz) als zoon van 
een schrijnwerker geboren. Hij 
wordt opgeleid tot monteur en in 
die hoedanigheid stapt hij in 1967 
de Leninwerf te Danzig binnen. 
Een jaar later is hij al kandidaat van 
de artjeiders voor de bednjfsraad 
akJaar. In 1970 maakt hij de door 
Poolse p)olitie en leger bloedig on
derdrukte opstand mee waarbij 45 
arbeiders (officiële cijfers) werden 
doodgeschoten. In het voorjaar 
van 76 wordt hij ontslagen, omdat 
hij toen al ageerde voor het op
richten van een vrije onafhankelij
ke vakbond Vier jaar lang is hij 
werkloos en met zijn gezin — in 
1969 was hij met Miroslava ge
trouwd — aan barre armoede ten 
prooi en aangewezen op steun 
van vrienden. Inmiddels waren zijn 
ouders in 1973 voor familiebezoek 
naar de VS afgereisd waar zijn 
moeder bij een auto-ongeval om 
het leven kwam. Een en ander 
wordt later een kluif voor Tsjechi
sche en Oostduitse psychologen. 
Moet je weten: Walesa is gefrus
treerd (uiteraard), zit opgescheept 
met opgekropte wrokgevoelens, 
met anti-kommunistisch ressenti
ment en teugelloze geldingsdrang, 
hij kent oprispingen van mystieke 
vervoering, drijft op een stelsel 
van waanideeën, is een geëxal
teerd volksprediker en hooguit 
een begaafd mislukkeling.» 
Via zijn verbeten strijden voor een 
vrije vakbond krijgt hij in 1976 kon-
takt met het anti-kommunistische 
komitee tot verdediging van de ar
beiders (KOR) ol.v. Jacek Kuron. 
Voor Walesa begint de narigheid 
pas voorgoed als hij gaat meewer
ken aan het door KOR geïnspi
reerde sluikblad «Robotnik Wybr-
zeza» (de kustartjeiders). In de
cember '78 zit de politie hem met 
haar speurhonden op de hielen, 
maar hij kan onderduiken bij vrien

den. Zo houdt hij op de gedenk
dag van de opstand van '70, om
stuwd door 3.000 arbeiders die 
hem met hun lichaam tegen de po
litie beschermen, een dityrambe 
tegen sociale ongerechtigheid, 
zonder tip-top voorbereide tekst, 
recht voor de raap, in een atmos
feer die met het mes te snijden 
valt Toen op 14 augustus jl. n.av. 
de grote stakingsgolf ook de ar

beiders van de Leninwerf in bewe
ging kwamen was hun eerste eis 
(van de 21) de opneming van de in 
'76 ontslagen monteur. Met ingang 
van 14 augustus is er geen rem 
meer op zijn macht en populariteit 
Hij kan zich gewoon alles veroor
loven. Walesa verdedigt de «anti
socialistische agitatoren van 
KOR» tegen de aantijgingen van 
de politie... en Warschau laat Ku

ron en Misjnik, de kopstukken van 
het reformistische KOR, weer vrij. 
Zijn medewerkers uit het stakings-
komitee verbiedt hij het verbruik 
van vodka, en ze leggen zich ge
dwee en onthecht bij zijn grillen 
neer. Hij nodigt zijn werkmakkers 
op de wekelijkse eucharistievie
ring uit en dra komen ze in rijen 
aanschuiven, kruis in top. Door zijn 
loslippigheid zet hij kardinaal Wy-
szynski een lelijke pad in de korf: 
hij heeft me geadvizeerd, zo zegt 
hij, om zo maar de leiding van de 
officiële vakbond op me te nemen. 
Om de prelaat af te straffen laat hij 
op de poort van de Leninwerf een 
schreeuwerig plakkaat aanbren
gen: De Madonna staakt! En ook 
de kerkvorst laat maar begaan. 
Ook geeft Walesa onomwonden 
toe dat hij voor zijn «Solidamose» 
aanzienlijke bedragen uit binnen-
en buitenland heeft ontvangen. 
Geld is welkom, zegt hij, vanwaar 
het ook kome, wij steken het op 
zak, maar geven niets in ruil. In de 
DDR worden die verklaringen 
hem vandaag niet in dank afgeno
men. Volgens Neues Deutschland 
zou hij de jeugdafdeling van de Ita
liaanse neo-fascisti^e MSf 
schriftelijk voor ontvangen steun 
hebben bedankt Bovendien zou 
hij samenwerken met Leszek 
Moczielski, de leider van de natio
nalistische «Konfederatie voor 
een onafhankelijk Polen». Er komt 
geen einde aan het odium en de 
verdachtmakingen van de Oost
duitse ortodoxen. Warschau zelf 

zwijgt in alle talen, maar Walesa 
hamert er lustig op door: ook de 
Poolse KP heeft hem lukratieve 
aanbiedingen gedaan — een villa, 
wagen, huispersoneel en geld, ho
pen geld. Warschau kronkelt zich 
in alle bochten maar geeft geen 
kik. 
Na de verrassende uitspraak van 
het hooggerechtshof op 10 no
vember jl. mocht Walesa, hoog bo
ven de duizendkoppige menigte 
uitroepen: Wij hebben alles wat 
wij wilden! Maar, de fakkeltocht 
die hierop volgde werd door 
«rechtse» en nationalistische ele
menten gekontroleerd. De fanatie
ke fakkeldragers skandeerden 
«Katyn! Katyn!», als herinnering 
aan de in 1940 door de Sovjets op 
duizenden Poolse officieren ge
pleegde massamoord. 
Wat is er per slot van kommunis-
tisch Polen overeind gebleven? 
Het parlement heeft al de benoe
ming van Jerzy Ozdovski (onaf
hankelijk katoliek volksvertegen
woordiger) tot vice eerste minister 
bevestigd. En dat is nog maar het 
begin van de, dit keer fundamente
le, koerswijziging. De Poolse rege
ring laat niet in haar kaarten kijken, 
maar gooit er weer vier ministers 
uit Lech Walesa (die ogen..J 
wacht af en zingt stil voor zich uit 
het Jeszcze Polska nie zginela 
(Nog is Polen niet verloren), de 
mars van het Dombrovski-legioen 
wat later het Poolse volkslied zou 
worden. De kans zit erin dat de 
Sovjets het horen. 

De bende van vier... of van vijf? 
(RSA) Waar is de tijd dat te Pe
king eerbare restaurateurs door 
een ordeloze bende bij de kraag 
werden gevat, de straat werden 
opgesleurd en daar publiekelijk 
moesten bekennen dat ze door 
een al te gekruide gastronomie 
de revolutionaire waakzaamheid 
van hun medeburgers hadden 
aangetast. Er was toen geen rem 
op de macht van Mao, noch op 
de gekke geestdrift waarmee 
wanorde, ontreddering en ver
dwazing in naam van de kulturele 
revolutie werden geVnstitutionali-
zeerd. Doel van die revolutie: het 
voorkomen van een ideologische 
stagnatie die volgens de toenma
lige Chinese leider de Sovjetre-
volutie had lamgelegd. Dit alles 
is nu meer dan tien jaar geleden. 

Donderdag jl. werd voorlezing 
gegeven van de akte van be
schuldiging. De zitting werd 
voorlopig opgeschort maar 
eerstdaags staan de kopstukken 
van die kulturele revolutie weer 
voor hun rechters. De bende van 
vier (Mao's weduwe en haar drie 
medebeklaagden) moet verant
woording geven voor de wanda
den in naam van «de vijf (maoïsti
sche) volmaaktheden» gepleegd: 
voor het ombrengen van ca. 
35.000 landgenoten, en het uitzui
veren, valsetijk beschuldigen, 
martelen en vervolgen van 
500.000 Chinezen, die de terreur 
als bij wonder hebben overleefd. 

Hier bovenop de kapitale be
schuldiging: het organizeren van 
een samenzwering met het doel 
voorzitter Mao om te brengen en 
een contra-revolutionaire staats
greep te plegen. CHiongChms CHons Chun Chwo 

China is ver van hier en ook daar 
moet recht geschieden, moet on
recht worden bestraft Toch ko
men als vanzelf een paar vragen 
en (of) bedenkingen bij me op: 1. 

Waarom heeft dit proces zo lang 
op zich laten wachten? Kon men 
het daar niet eens worden over 
de globale aanpak of beseften de 
nieuwe meesters en hun rech
ters, dat het erg moeilijk is de 
tussen 1961 en 1976 geleverde 
strijd om de macht openbaar te 
maken zonder tegelijk de myte 
van de hoog bezongen partijeen-
heid in de grond te boren? 2. Wel
ke rol krijgt Mao, de grote roer
ganger, in dit geding toegeme
ten? Zonder zijn fiat en aktieve 
steun konden de nu aan de kaak 
gestelde wandaden immers niet 
voltrokken worden. M.a.w. is het 
de bende van vler_ of van vijf? 3. 

Hoe gaat het leger reageren op 
het parallelle proces tegen mili
taire leiders die van ver of dicht
bij bij het gebeuren waren be
trokken en wier namen niet van 
de lucht zullen zi jn. Gaat dit le
ger zich goed- of kwaadschiks 
bij die deuk in zijn blazoen neer
leggen? Zijn de nieuwe leiders 
beter dan Mao en de bende van 
vier? De rechters beter dan de 
beklaagden? Mocht blijken, en 
dat zullen we algauw ervaren, dat 
de nieuwe Chinese machtheb
bers willen aanknopen bij de 
Russische monsterprocessen uit 
de jaren dertig, dan is meteen uit
gemaakt dat hun luidruchtig ge
orkestreerd vertoon de be
schaafde wereld van '80 niet lan
ger kan interesseren. 
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Onze wereld Mj 
De Britse schande 
'Dit is erger dan wat ik in de sme
rigste achterbuurten van Calcutta 
gezien heb", verklaarde de Ierse 
aartsbisschop O'Fiaich na een 
kort bezoek aan de Maze-gevan-
genis, beter bekend als «H-Block». 
Op het ogenblik van die verklaring, 
nu twee jaar geleden, waren een 
300-tal van de 2.000 Ierse politieke 
gevangenen een protestaktie be
gonnen tegen de opheffing van 
hun politiek statuut. Zij weigerden 
nog langer gevangeniskleren te 
dragen of het verplichte werk uit 
te voeren. 
Vóór 1976 genoten de republi
keinse gevangenen van een «poli
tiek Statuut»: zij mochten burger
kleren dragen, vergaderingeri or-
ganizeren en hadden zelfs onder
wijs van de Ierse taal ingericht De 
«harde»politiek van de Britten da
teert vooral van 1976, toen de La-
bour-regering besloot de Ierse re
publikeinen via de kriminalizenngs-
campagne van hun achterban los 
te weken. Twee maand later start
te de protestaktie: de toen pas ge
arresteerde Kieran Nugent wei
gerde gevangeniskleren te dra
gen. Hij hing zich een deken om 

- het lijf. 
Heel wat gevangenen volgden zijn 
voorbeeld. Op 12 april 1977 waren 
er al zoveel rebellen dat de gevan-
genisoverheid zich verplicht zag 
ze in een andere vleugel van H-
Block onder te brengen. Op alle 
mogelijke manieren werd hen het 
leven moeilijk gemaakt: tijdens de 
winter was er helemaal geen ver
warming, het eten werd nooit 
warm opgediend. Enkel een ma
tras en een deken bleven In de cel. 
De bewakers vergezelden de ge
vangenen tot en met in het toilet 
Daar werden ze herhaaldelijk ge
slagen en vernederd. Gevolg: de 
blanketmen (dekenmannen) gin
gen vanaf maart '78 in hygiënesta-
king. Hun cellen worden niet meer 
gereinigd; er worden geen dou
ches meer genomen. 
Die situatie sleept nu al meer dan 
twee jaar lang aan. 
Met de kriminalizeringspolitiek had 
de Britse regering gep)oogd, een 
wig te drijven tussen de gematig
de nationalisten en het IRA. Door 
de akties van de gevangenen en 
vooral sinds de uitlatingen van pri
maat O'Fiaich heeft die politiek nu 
het omgekeerde effekt Bijna alle 
belangrijke organizaties in de Ierse 
republiek hebben de minimumei
sen van het H-block-komitee on
derschreven. «De gewelddadige 
situatie zal hoogstwaarschijnlijk 
aanhouden zolang de Britten in 
Noord-lerland blijven. Er is geen 
vooruitzicht op een politieke ver
schuiving die de raison d'etre van 
het Provisionele IRA zou wegne
men». Dit is het letteriijke besluit 
van de nota «Northern Ireland, Fu
ture Terrorist Trends», opgesteld 
voor de Britse militaire geheime 
dienst door majoor-generaal J.M. 
Glover in november 78. Dit doku-
ment geraakte in handen van het 
provisionele IRA en werd op grote 
schaal verspreid. 
Er blijkt o.m. uit dat het Provisione
le IRA hoofdzakelijk uit arbeiders 
bestaat hoewel ook mensen van 
de «middle class» zich aangetrok
ken voelen tot de organizatie. 
Het rapport keldert de myte van 
de grote «terroristische internatio
nale»: een enorm komplot tegen 
de westerse demokratie, waarbij 
altijd insinuaties gemaakt worden 
over bindingen tussen PLO, IRA, 
Duitse terroristen, Moskou, enz. 
Het Britse rapport zegt duidelijk: 
dit is nonsens. 

Sinds een maand geleden de 
hongerstaking in H-block begon, is 
het IRA opvallend stil gebleven. In 
de republikeinse katolieke getto's 

van het noorden kan het nog altijd 
rekenen op steun van de bevol
king. Ook de regenng in Dublin is 
erg geïrriteerd door de harde hou
ding van de Britse overheid. De 
publieke opinie in het Zuiden is erg 
onder de indruk, vooral sinds er 
«gezagsargumenten» kwamen 
van hun primaat en van de doch
ter van James Conolly, één van de 
helden van paasopstand. De Brit
ten lijken vastbesloten om niet in 
te gaan op de eisen van de gevan
genen. Anderzijds komt er steeds 
meer protest ook uit het buiten
land, tegen hun politiek. 
Koren op de molen van de terro
risten, beweert Margaret That
cher. Waarbij men zich natuuriijk 
kan afvragen waarom Thatcher de 
Afgaanse opstandelingen «rebel
len» noemt en de Ierse «terroris
ten» 

Christian Dutoit Anti-Britse manifestatie te Dublin, augustus 1980 (foto De Wesp) 

Europa zoekt zijn zetel 
S T R A A T S B U R G — St i l kjan n o v e m b e r v o o r de Europar le 
men ts leden niet g e n o e m d w o r d e n . Z i j ve rwe rk ten van 3 to t 7 
november een extra beg ro t i ngsz i t t i ng in Luxemburg , o m 8 da
gen later v o o r een week in S t raa t sbu rg de norma le agenda af 
te hande len. B russe l , Luxemburg , S t r a a t s b u r g : de dr ie bast 
aa rds teden zoa ls D i o Genes ze oo i t in «WIJ» vas tsp i j ke rde . D e 
dr ie ze te ls d ie nu reeds 20 jaar «voo r l op ig wach ten» op hun 
de f in i t i eve aandu id ing a ls h o o f d s t a d van Europa. En onde r tus 
sen b o u w e n ze al le d r ie een m i l j a rden ln f ras t ruk tuu r u i t M e t 
een W a a s l a n d s e bus vo l kader leden g ingen we het a l lemaal 
eens bek i j ken . O p o n t d e k k i n g s t o c h t doo rheen Europa's puber -
te i t ss t ruk tu ren met, gevangen in de e las t iek van de busze te l , 
een dagb lad dat k o u d w e g o p pag ina 6 me ld t dat w i j in de Euro
pese G e m e e n s c h a p aan 7,6 mi l joen we rk l ozen z i t ten. Ander 
hal f m i l joen meer dan zes maanden ge leden. En Be lg ië s taat 
h ier ver o p k o p -

Van Luxemburg. 
De eerste novemberzitting ging 
door in het splinternieuwe parle-
mentesgebouw op het Plateau du 
Kirschberg in Luxemburg. Een ge
wezen weide die nu stilaan volge
bouwd raakt met een net van Eu
ropese instellingen. Aan de orde: 
de aanvaarding van de begroting 
1981 in eerste lezing, in totaal zo
wat 750 miljard frank. De aandacht 
ging vooral naar de heroriëntering 
van het Europees beleid in een 
meer regionale richting. Het land
bouwbeleid was de grote Isoeman 
en Groot-Brittannië dat onder 
Margareth Thatchers leiding even
veel Europagekien terug wil zien 
vloeien als het zelf inbrengt, werd 
al te bescheiden een «rem voor de 
verdere ontplooiing van de Ge
meenschap» genoemd. 
Maurits Coppieters weerstond 
aan de verieiding om zrch, zoals 
zovelen in de lange sprekersstoet. 

tot vage algemeenheden te beper
ken en stootte meteen door op 
terreinen waarin hij gevreesd 
word t Zo diende hij een reeks 
amendementen in orp de kredie
ten voor de nucleaire energie ge
schrapt te zien, terwijl hij een spe
ciale post wenste voor de ontwik
keling van zachte of hernieuwbare 
energiebronnen. Verder trok Cop
pieters fel van leer tegen de on
voorstelbare huurpolitiek van het 
Europarlement Zo werd vorige 
maand in Straatsburg een nieuw 
torengebouw in gebruik gerramen 
zonder dat er ooit een huurkon-
trakt werd ondertekend en zonder 
dat de bevoegde instanties weten 
wat de huurvoorwaarden zijn. En 
dat moet allemaal oogluikend wor
den gedoogd zolang Luxemburg 
en Straatsburg voor honderden 

miljoenen aan gebouwen neer-
planten, in de hoop straks tot eni
ge uitverkoren zetel te worden uit
geroepen. 

-Naar Straatsburg 
Eindelijk kwam het tijdens de 
tweede novemberzitting in 
Straatsburg tot een debat over de 
definitieve (?) zetel van de Euro-
fjese instellingen. In de wandelgan
gen fluistert men hierbij over het 
Frans-Duits akkoord waarbij men 
eigenlijk alles zou laten zoals het 
is: Luxemburg het sekretariaat 
Brussel de kommissie en Straats
burg het parlement Kwestie nie
mand pijn te doen en aan de lidsta
ten die erin geïnteresseerd zijn, 
een Euro-fopspeen toe te sfjelen. 
Dat dit alles volkomen tegen de re
gels van de efficiëntie indruist kan 
de leden van de ministerraad niet 
deren. Het zijn dus de lidstaten die 
uiteindelijk beslissen en kun je je 
gaan voorstellen dat Giscard d'Es-
taing op de vooravond van de pre
sidentsverkiezingen de Eurozetel 
naar Brussel laat verhuizen? 
De parlementsleden zelf hebben 
ondertussen hun definitieve keuze 
onomwonden bekend gemaakt: 
Luxemburg moet afgeschreven 
worden en in de keuze tussen 
Straatsburg en Brussel ligt het 
voor de hand dat Brussel de voor
keur geniet «omdat er toch de 
wetgevende macht zetelt». Van
zelfsprekend is dit ook Coppie
ters' keuze. Brussel wordt dan 
voor de Vlamingen een enige gele

genheid om Europa en de wereld 
te wijzen op het zo lang vergeten 
Vlaamse element in dit land. 
Aan de orde waren ook de staal-
nijverheid en de nieuwe financieel 
lonende lobby van de kernenergie. 
Volgens het plan Davignon moe
ten alle staalholdings drastisch 
met opgelegde quota gaan beper
ken, zoniet gaat iedereen over 
kop. Coppieters pleitte hierbij 
voor een onderzoek naar het kon-
kurrentievermogen van de bedrij
ven en stelde als tweede prioriteit 
de regio. Hij herinnerde eraan dat 
Vlaanderen ook met andere pro
blemen te kamfjen heeft, zoals de 
krisis in de textiel. Ten slotte wens
te hij vooral de aandacht te vesti
gen op de sociale aspekten en 
hoopte hij dat de ministerraad het 
voorstel van de kommissie zal 
aannemen door zowat 5 miljard op 
de begroting 1981 te voorzien 
voor reconversie en nieuwe werk-
gelegenheden. 
De kemenergieproblemen zijn ge
lukkig doorgedrongen tot de 
reeks vaste agendapunten op de 
maandelijkse parlementszittingen. 
Dit keer ging het over het pro
bleem van de vestiging van kern
centrales in grensgebieden waar
bij de aangrenzende lidstaat niet 
eens inspraakrecht bezit Freule 
Anna Walz, lid van de kristen-de-
mokratische fraktie, en voorzitster 
van de energiekommissie nota 
bene, bepleitte de noodzaak van 
kerncentrales, inzondertieid aan 
de grenzen omdat de grensrivie
ren uitzonderiijk geschiirt zijn voor 
levering van het nodige koelwater! 
Zou haar voorzitter Leo Tinde-
mans haar niet voor een tijdje aan 
een of andere grensrivier rustig la
ten afkoelen? Ze kan er misschien 
naar het antwoord zoeken op 
Coppieters' vraag waarom de 
kerncentrales dan niet dichter bij 
de nationale hoofdsteden worden 
gevestigd in plaats van aan de 
grenzen. Rome heeft trouwens 
toch de Tiber, Parijs de Seine en 
Londen de Theems? 
En toch beweegt er iets in de mar
ge in het Europariement De 
Groenlander Fynn Lynghe werkt 
zich de ziel uit zijn lijf voor zijn Es
kimogemeenschap; de afgeschre
ven staten kraken onder de welis
waar veel te trage Europese éérv 
wording en ondertussen zijn er 
mensen zoals Coppieters die in 
de warme gloed van hun geloof 
ook voor Elzasser-nationalisten als 
een Ferdinand Mosschenross 
een teken van hoop zijn. Het is die 
warmte die de meesten in de 
Waaslandse bus van Straatsburg 
naar Vlaanderen stil bewust heeft 
gemaakt dat er nog zó veel is om 
voor te werken. 

Jaak Vandemeulebroucke 
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10 m Leefmilieu 

K^NHET 
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Sport op school... 
Deze week een ietwat andere bijdrage in ons EKO-front Een kritische 
kommentaar n.1. die niet zo onmiddellijk wat te maken iieeft met groen 
en vervuild water maar met de leefomgeving van kinderen en jongelui 
op school. Dus toch niet zo veraf van wat leefmilieu eigenlijk wil zeg
gen. Van woensdag 19 tot zaterdag 22 november greep er in het Rijks-
sportcentrum te Assebroek-Brugge een internationaal simposium 
plaats over de niet verplichte sport op school. Deze studiedagen 
waaraan vertegenwoordigers van zo'n 30 landen deelnamen werden 
opgezet door de Internationale Schoolsportfederatie. Bloso-konsu-
lent Johnny Berebrouckx volgde dit wereldsimposium dat maanden
lang intens werd voorbereid 
Voor ons weekblad schreef hij zijn kritische bemerkingen neer. 

Dertien jaar geleden werd te 
Brugge al een koHoquium gehou
den over «Sport voor allen». Daar 
werd toen een basisdokumentop-
gestekl met vertegenwoordigers 
van verschillende landen voor de 
rekreatiesport Daarop steunend 
werden nadien in ons land nog ir>-
tematk>nale bijeenkomsten ge
houden, waarvan een kongres 
over het gewekJ in de sport het 
meest belangwekkerKie waa 
Nu was men opnieuw in Brugge 
omdat men er wou werken aan 
een basisdokument, nu voor de 
schoolsport of de sport buiten het 
gewone lesrooster. 
In die «Bijbel» van de schoolsport 
wil nf»en omschreven zien: de 

...mag geen kinderarbeid worden 
werking, de teken en de doelstel
lingen met de bepaling en het be
leid voor de toekomst; de behan
deling van de tema's zoals de op
voedkundige waarde van de 
schoolsportkompetities, het hoe 
en het waarom van de internatio
nale schoolsportontmoetingen. 
Kindertraining was een van de tal
rijke diskussiepunten. De West-
Duitse referaathoudster Helga 
Addph vroeg of een omvangrijke 

training wel kan samengaan met 
een goede schoolse opleiding. 
«Kan men training van kirKJeren 
voorstaan?» vroeg ze. «Kai Bu-
blitz, een 12-jarige maratonbper, 
heeft een trainingsopgave van 
150 km per week; een turnster 
traint vier tot vijf uur per dag, 
evenveel ais een zwemmer of een 
kunstrijder. Wanneer men nu die 
tijd die zo aan training wordt be
steed gaat optellen bij de tijd die 

BRT's Operatie Schildpad 
kan wat worden 
Orxlanks scherpe wegkontrole 
door politie en Rijkswacht en 
steeds betere wegen, blijft het ge
bruik van straat en weg nog 
steeds een zeer gevaarlijke be
doening. 
Daar moet wat aan gedaan wor
den en liefst zo daadwerkelijk en 
zo vlug mogelijk. Een van de 
meest doeltrefferxle vondsten 
blijkt het opwerkpen van weg-
drempel& Maar het aanleggen van 
die veiligheidsbuiten gebüéurt te 
traag en bovendien nemen niet ge
noeg gemeentet>esturen het initia
tief er toe. De BRT wil met het oog 
op de gemeenteraadsverkiezirv 
gen van 1982 een aktie animeren 
die tot een massale oprichting van 
deze verkeersdrempels moet lei
den. Lambert Van de Sijpe die niet 
aan zijn proefstuk is wat dergelijke 
akties betreft heeft er goede 
moed op, denken we maar aan de 
geslaagde «Plant een boom»-aktie 
van jaren terug. 
Deze aktie zal «Operatie Schild
pad» noemen en in 1981 vijf doel
gerichte T-programma's brengen." 
Verder Is het de bedoeling In de 
1.300 Vlaamse gemeenten buurt-
komitees op te richten die in hun 
onmiddellijke omgeving een straat 
zouden aanwijzen om samen met 
het gemeentebestuur na te gaan 
of deze een drempel kan verdra
gen en deze dan verwezenlijken. 
Bedoeling Is met deze drempels 
de snelheid dermate te drukken 
dat voetgangers of spelende kin
deren ruim de tijd krijgen om zich 
uit de voeten te maken. Belangrijk 

resultaat is de autobestuurder te 
verpirchten rekening te houden 
met fietsers en de voetgangers. 
Het spreekt vanzelf dat de zgn. 
sportieve autorijder (wat dat dan 
ook moge betekenen.) dringend 
aan mentaliteitsverandering toe is 

en zijn snelheidsmeter mirnJer in 
het oog houdt dat die spelende 
kinderen die niet langer het slacht
offer mogen zijn van snelheidsma
niakken. Met al onze sympatie 
voor de operatie Schildpad, ze 
komt op haar tijd! 

door de school wordt in beslag ge
nomen dan komt nrten tot een 
«werkdag» van 10 tot 12 uur. 
Als men de werkdag vergelijkt 
met de wet op de bescherming 
van de arbeid van minderjarigen, 
dan kan men eigenlijk een parallel 
trekken met de kinderarbeid uit de 
beginperiode van de Industrializa-
tie. 
Een en ander kan volgens haar 
toch als die sportbeoefening echt 
aan kinderen aangepast is. Dus 
zonder gevaar voor gezondheid 
en ontwikkeling. Daarom stekie ze 
een aantal pedagogische en orga-
nizatorische maatregelen voor en 
gaf wenken voor de trainingsme-
tode. En ze somde op: een veelzij
dige psichomotorische basisoplei
ding die ongeveer drie jaar In be
slag neemt Het begin van speciali-
zatie in een bepaalde sporttak en 
de uitdieping van de specifieke 
training die echter nooit vóór de 
13-jarige leeftijd mag starten. Jam
mer genoeg Is het aktuele kompe
titiesysteem voor kinderen en jon
geren in vele gevallen ontoerei
kend, ofwel stelt het zo hoge eisen 
dat beiden te vroeg in een bepaal
de vorm van sportbeoefening 
worden geduwd die hun verdere 
ontwikkeling benadeelt 
Een treffend voortjeeld is de Duit
se voetbalbond die, niettegen
staande het radikale veto van 
jeugdtrainer Dietrick Weise, toch 
opkwam voor het invoeren van 
het Europees kampioenschap 
voor jonge spelers onder de 16 
jaarl 

Een andere referaathouder, de 
Brit E. Burden vertelde: 'Een van 
de droevigste ervaringen in 
schoolsport waar il< persoonlijk bij 
betrokken ben geweest was te 
zien hoe een 15-jarige zwemmer 
volledig buiten zichzelf raakte om
dat hij bang was te falen op het 
hoogste kompetitieniveau: 

Sport voor het leven! 

«Schoolsport moet aan de behoef
ten van allen voldoen, mag geen 
koncentratle worden op een be
perkte elitegroep van atleten». 
Het koHoquium te Brugge heeft de 
aanwezigen geleerd dat het 
zwaartepunt In de school moet 
blijven liggen en dat opvoedkundi
ge princlepen moeten blijven 
doorwegen. De sport op school 

moet de leerlingen motiveren naar 
een blijvende sportbeoefening 
voor het leven. Alle kinderen moe
ten aan bod komen, door een ruim 
pakket aktiviteiten aan te bieden 
voor elk niveau van begaafdheid. 
De lntematk}nale Schoolsportfe
deratie is bijzonder goed geplaatst 
om kinderen van overal ter werekJ 
met elkaar in kontakt te brengen 
d.m.v. schoolsport opdat ze elkaar 
beter zouden verstaan en de ver
schillende situaties in de onder
scheiden landen zouden leren 
kennen. 
Dé kontakten tussen de ISF en de 
sportleraars moeten vert>eterd 
worden. Er is een dringende nood
zaak aan een permanente vorming 
van deze sportleraar Bij zijn vor
ming dient gewezen te worden op 
de eigenheid van het niet verplich
te schoolprogramma. De begelei
ders van de schoolsport dienen 
tevens bewust te zijn van hun op
dracht als opvoeder en kunnen 
een aanzienlijke rot spelen in het 
fair-play-proces en de bewustwor
ding ervan voor de jongeren. Te
vens moet binnen de schoolsport 
de «overwinning» gerelativeerd 
worden. 

Door verantwoord wetenschap
pelijk onderzoek zal getracht wor
den de kinderen op medisch, psi-
chologisch en sociaal vlak zo goed 
mogelijk op te vangen. 
Omtrent de financiering van de 
schoolsport werd gesteld dat zo
wel overheldsbronnen als sponso
ring kunnen overwogen worden. 
Vooral de noodzaak aan de nodi
ge kaders, nl. leraars ter beschik
king gesteld van de niet-verplichte 
schoolsport werd onderstreept 
Een eensluidend advies met be-, 
trekking tot de financiering van de 
schoolsport In Vlaanderen Is er 
niet De grote meerderheid In het 
NSVO (nationaal sportfonds van 
het vrij onderwijs) opteert voor 
een beperkte bijdrage van alle 
leeriingen. Sponsoring door kom-
merciële instellingen wordt aan
vaard Indien zij binnen de perken 
blijft en niet leidt tot verplichtingen. 
90 % van de schoolsportgangma
kers in ROOS (RIjksonderwIjs 
omni sport-federatle) zijn van oor
deel dat de schoolsfXJrt In het 
rijksonderwijs, ingevolge de speci
fieke beschikking door de staat 
zou,moeten gefinancierd worden. 

Johnny Berebrouckx 
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PERSpektief 
CENTRAAL in de politiek van 

deze weeit stond de Natio
nale Arbeidskonferentie. Daar 
zou moeten worden bestiet over 
zéér belangrijke zaken, die elke 
burger rechtetreeks aanbelan
gen, want zijn geldbeurs is ermee 
gemoeid. Denk je dat voor derge
lijke ingrijpende beslissingen de 
gekozenen van het volk worden 
gehoord? Die staan gewoon bui
ten spel, zitten er voor spek en 
bonen bij. Demokratie In gevaar, 
herwaardering van het parle-

- ment. Mooie nietszeggende 
woorden, want het parlement 
komt gewoon niet aan de bak. 

EN dan de Arbeidskonferentie 
zelf. Daar primeert niet het al

gemeen volksbelang, maar wel de 
kleine iselangetjes van elke bond 
of groep, 

IN Het Belang van Limburg zegt 
Hugo Camps: 

'Er zou al een mirakel moeten ge
beuren wil er op de Nationale Ar
beidskonferentie nog een groot 
nationaal pakt tot stand komen. 
Naarmate het overleg vordert, be
ginnen de gesprekken te sputte
ren. In principe zegt iedereen wel 
ja tegen de krachtlijnen van de re
gering maar als de konkrete toe
passing ter sprake komt, rijzen te
genstrijdige machtsblokken op. En 
schilfert het ja-woord gauw weg in 
steriele ruzies. 
Het zit daar in Brussel dus een 
beetje mis met het elementaire ge-
dachtengoed dat een mens be
schaafd, moet houden. En de he
ren heliben vooral te lijden van 
een lugubere beroepsmisvorming. 
Ze praten daar maar over miljar
den en miljarden zoals een gewo
ne mens in briefjes van honderd 
fluistert. Een begrotingstekort van 
170 miljard... het spreekt niet eens 
meer tot de verbeelding. Een der
gelijk monsterbedrag schijnt de 
super-bankiers van de Belgische 
staat in niets te hinderen. In ieder 
geval zie je er nooit eens een par
lement voor achterover slaan of 
een regering met knikkende 
knieën en bevende handen voor 
naar het spreekgestoelte kruipen. 
In de politieke en para-politieke sa
lons kent men dus de onvoorstel
bare geldwaarde van één miljard 
niet meer Toch nog altijd een be
drag waar een vlijtige burger in 
een halve eeuw van zweten en 
zwoegen lang niet "aan toekomt» 

INDERDAAD, het is gemakkelijk 
te goochelen met miljarden, 

vooral als het niet je eigen geld is... 
En wat gaat de overheid doen met 
de miljarden, die ze misschien zal 
besparen? Heeft ze daar een visie 
op, heeft ze daarvoor een sluitend 
plan? 
Gazet van Antwerpen wijst erop 
dat de VU het geijrek aan rege
ringsvisie heeft aangeklaagd. 
"Ook de VU heeft inhoudelijke 
twijfels. Een inkomensmatiging 
moet aldus de VU, de regering de 
nodige armslag geven om een 
echte tewerkstellingspolitiek te 
voeren. En dit kan alleen gebeuren 
als er een totaalvisie, een globaal 
plan voorhanden is. 
Met het scheppen van financiële 
middelen, die bijna systematisch 
naar verlieslatende overheidsbe
drijven gedraineerd worden, redt 
men het inderdaad niet Zulke 
kortzichtige politiek helpt wellicht 
de put tijdelijk vullen, betekent uit-

\ stel van executie, maar op termijn 
is er geen heil te verwachten van 
deze «tewerkstellingspolitiek: 

OOK de Ariseidskonferentie lijdt 
onder de Martens-taktiek: 

met alle mogelijke middelen naar 
een kompromis zoeken, niet om 
het probleem fundamenteel op te 
lossen, maar om de moeilijkheden 
tijdelijk op te lossen en om intus
sen zo lang mogelijk aan het be
wind te blijven. 
Terwijl dus de echte politiek werd 
liedreven in het Égmontpaleis 
door vakbonden en patroons 
mocht het parlement zich liezig-
houden om begrotingen goed te 
keuren, die al voor 3/4de opge
soupeerd zijn... 
Ook het budget van Buitenlandse 
Zaken was daarbij. Daar zijn na
tuurlijk heel wat vragen bij te stel
len, maar in De Standaard zegt 
Manu Ruys: 
«Een eerste voorafgaande kwes
tie is de nog altijd hangende vraag 
naar de vertegenwoordiging van 
de Vlaamse gemeenschap op Bui
tenlandse Zaken. De minister, zijn 
kabinetschef, de direkteur-gene-
raal voor de politiek — drie sleutel-
funkties — zijn allen Franstalig. De 
Belgische vertegenwoordigers bij 
de EG en de Navo zijn weliswaar 
Vlamingen, maar die ambassa
deurs spreken geen beslissende 
woorden. Voorts is het zo, dat ook 
de minister van Buitenlandse Han
del een Waal is. Tegenover No-
thomb en Urbain staat enkel Da
niël Coens, die vol goede wil is en 
een noeste werker, maar op Ont
wikkelingssamenwerking nog veel 
te leren heeft. De inspraak en de 
beslissingsmacht van de Vlamin
gen op het departement blijven in 
hoge mate onvoldoende.» 
Buitenlandse Zaken blijft inder
daad één van die bastions, waar 
de Franstalige bourgeoisie maar 
niet wil wijken... Fayat-boys of an
dere Van Elslande's hebben daar 
fundamenteel niets gewijzigd. In 
het buitenland bepalen de Fransta-
ligen het mooie weer, ondanks de 
«Vlaamse regering» en het 
«Vlaamse parlement». 
Ook Paul Goossens in De Mor
gen wijst op deze zere plek. 
Vooral Vlaanderen voelt zich on
gemakkelijk bij de diplomatieke ri
ten die op de kanselarijen door zo
veel wereldvreemde nobiljons 
worden opgevoerd. De vervreem
ding is groot en vermindert niet 
Nothomb voelt dit aan en pleitte 
voor een nationaal pakt Ander
maal dreigt dit een loze kreet te 
worden: de edelman uit Luxem
burg ie er tot dusver niet in ge
slaagd de daden te stellen en die 
woorden te spreken die een ruime 
consensus mogelijk maken. Het 
buitenlands t>eleid van dit land 
blijft tot nader order de gevange
ne van de dogma's en vooroorde
len van een kaste, die zichzelf 
overleefde.» 

HOE anders zou ons buiten
lands beleid niet kunnen zijn, 

als er een bewust Vlaams î eleid 
werd gevoerd? 
We denken maar aan de korte re
geringsperiode van Hektor de 
Bruyne, die eindelijk het zwaarte
punt verlegde van Zaïre en andere 
Franstalige landen, naar jonge, dy
namische landen in Azië en Zuid-
Amerlka. 
Maar België blijft liever miljarden 
geven aan de korrupte massa
moordenaar Mobutu, dan aan een 
echt buitenlands beleid te doen. 
Want iedereen weet dat als er niet 
vlug een alternatief voor Mobutu 
komt, Zaïre zeker en vast in de 
handen van de Sovjets wordt ge
duwd. Dan zal de Sociéte Géné'a-
le jammeren en klagen, maar dan 
is het te laat,. 
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Jan Hardeman: 
Welk Vlaanderen moiyem ? 

KEMMEL — Jan Hardeman en zijn vrouw 
Marieke Demeester zijn danig in de prijzen 
gevallen. 
Hardeman en zijn Kemmel-opbouwwerk wer
den zopas bedacht met de eerste staatsprijs 
voor sociaal-kultureel werk. Vooral hun 
kunst om te overleven bleek beloond te wor
den. En nu valt er ook net het bericht in de 
bus dat de Vlaamse Toeristenbond de Hippo-
liet van Peene-Virginie Miryprijs '80 heeft 
toegekend aan de vanuit het Heuvelland ge
groeide "Elfnovembergroep" voor de her
haalde suksesrijke opvoeringen van 'Nooit 
brengt de Oorlog Vrede». Dit merkwaardig 
toneelwerk werd in feite geschreven door 
Marieke Demeester. 

Tweevoudige prijsuitreiking dus voor een so
ciaal-kultureel hardwerkend duo, én voor 
heel het Malegijsteam, in het verafgelegen 
Westvlaamse heuvelland. 
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Ik vrees voor unitair Vlaams stadsgewest 
Maandagmiddag was het in 
het landelijk-rustige Kemmel, 
in het voormalig «hotel dY-
pres», zenuwachtig druk. In 
de drukkerij van huize Male-
gijs (zo heet het trefcentrum 
van opbouwwerlc Heuvelland) 
werd de laatste hand gelegd 
aan de vijfde editie van het 
krantje 'Streek-Werk: 
En terecht f|er wordt op dui
zenden exemplaren afge
drukt: «we vallen in de prij
zen: 
In menig opzicht is het werk 
van Jan Hardeman en Marie
ke Demeester, beiden bijge
staan door mekaar en door 
een onmisbare ploeg mede
werkers, nogal uniek. 
Marieke Demeester schreef 
aan anti-oorlogstuk 'Nooit 
brengteen Oorlog Vrede». Uit 
haar werk en uit de opvoerin
gen groeide een gedegen Elf-
novembergroep. 
Jan Hardeman labeurt sinds 
veertien haar aan opmerkelijk 
opbouwwerk in een godver
geten uithoek van Vlaande
ren. Dat dit werk van Harde
man, van tien BTK-mensen en 
van niet minder dan 150 vrij
willigers, bedacht werd met 
een staatsprijs zal wel niet 
liggen aan het feit dat «Male-
gijs» door ministrabelen werd 
platgelopen. 

De voormalige zogeheten 
premier van de zogenaamde 

Vlaamse deelregering, Rika 
De Backer, is één keer hoog
uit een kwartier afgestapt in 
de dorpskom van Kemmel, en 
ze vond 'dat het er properties 
was: 
Jan Hardeman vindt vandaag 
nog steeds dat hij toen té wei
nig tijd kreeg om mevrouw de 
minister behoorlijk uiteen te 
zetten waarom het in Malegijs 
we! zo properties kan gehou
den worden- Sindsdien heeft 
Hardeman overigens ook een 
behoorlijke vrees aange
kweekt: de vrees voor een 
unitaire Vlaamse staat die al 
wat geen stadskarakter ver
toont van de kaart dreigt te 
vegen. Het is een waarsctiu-
wing van een verdienstelijke 
pionier van het opbouwwerk. 
Hij ziet in de Vlaamse staat-
in-wording het sociaal-kultu
reel en volks leven afgebro
ken worden.- Het is een harde 
kritiek, die tot nadenken 
stemt. 

Opnieuw leren spreken 
Jan Hardeman is noch min noch 
meer een pionier van het opbouw
werk in het Westvlaamse Heuvel
land, in de streek van Dranouter, 
Kemmel, de Klijte, Mesen, Wljt-
schate, Zillebeke.- Hij geeft voor 
dit werk en voor zijn geboorte
streek zijn leven. 
Hij behoefde geen zedepreken 
over versobering en zuinig leven; 
dat leven wordt in huize Malegijs 

reeds jaren geleefd. Jan Harde
man zelf mocht veertien jaar gele
den naar zijn geboortestreek als 
zogenaamd sociaal-kultureel op
bouwwerker terugkeren. 

Veel meer dan een decennium 
heeft hij in dit Heuvelland mogen 
wroeten (en dat is hem aan te 
zien) vooraleer hij in de staatsprij
zen mocht vallen. 

Voordien maakte hij zich vooral 
verdienstelijk als hoofdredakteur 
van het KWB-blad «Raak». Blij
kens de streekrant die hij nu (op
nieuw) uitgeeft heeft de joemalis-
tieke virus hem nooit losgelaten. 
Jan Hardeman: 'Na de universi
teitsjaren in Leuven voelde ik me 
nogal misvormd. Je wordt in die 
kringen nogal snel vreemd aan 

de realiteit van elke dag. In mijn 
KWB-periode heb ik opnieuw le
ren normaal spreken en schrij
ven. 
'In het Heuvelland hebben we 
dan met vrienden de kulturele 
vereniging 'Korneblomme' op
gericht Tot '69 brachten we op 
het gebied van toneel, film- de 
beste dingen die er in het land 

Een beeld van het volksspel 'Nooit brengt oorlog vrede». 
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kwamen. Miei Coola deed zo bij 
one een van zijn eerste optre
dens. Wil stonden mee aan de 
wieg van de kleinkunstenaars. 
We gaven gewaardeerde en voor 
die tijd gewaagde mime-voor-
stellingen, koncerten met ni
veau- allemaal kulturele en soci
ale festiviteiten die voor elkeen 
In de streek toegankelijk waren. 
Ook een tentoonstelling van Ma-
sèreel. Op de planken In Kemmel 
werden Pinter en lonesco ge
speeld.' 

— U bereikte de betere volksjon-
gen? 
Jan Hardeman: *Nee, we kregen 
mensen van alle slag over de 
vloer. Veel mensen van middel
bare leeftijd. Veel jongeren ook 
Maar het werd onze droeve erva
ring dat de jongeren in het Heu
velland na een jaar of drie Inte
resse voor onze Korneblomme 
uit de streek kompleet verdwe
nen. Uitwijking om den brode-
Dlt deed gns pijn. We wilden 
daar Iets aan doen, maar zelf zor
gen voor behoorlijk nieuwe te
werkstelling konden we natuur
lijk niet Toch staken we de han
den uit de mouwen. Met soclaal-
kultureel opbouwwerk 
'Onder meer door kontakt met 
een KVP-kamerlld uit Nederland, 
de burgemeester van Reusel In 
de Zuider Kempen, kregen we 
realistische ideeën over mogelijk 
opbouwwerk In de Westvlaamae 
uithoek 

•In maart '66 kreeg Ik een beurs, 
en dan zijn we maar aan de slag 
gegaan. Maar vandaag moet Ik 
toegeven dat we de materiële 
problemen echt onderschat heb
ben.» 
— Huize Malegrijs heeft er niet al
tijd propertjee uitgezien zoale mi
nister De Backer onlangs mocht 
opmerken» 
Jan Hardeman: *Met veel vrijwil
ligerswerk Is dit een fraaie ba-
doening kunnen worden, maar 
men mag ook weten dat wij pre
cies dit pand In de dorpskom van 
Kemmei konden betrekken om
dat omzeggens niemand anders 
het wou; onbewoonbaar, vochti
ge muren- In het begin was één 
kamer goed^ voor een bureau, een 
eet- en een slaapkamer. MalegIjs 
zelfheeft alvast veel energie van 
ons opbouwwerk geëist 

•We richtten een koöperatleve 
opi^ omwille van de mogelijk be
hoorlijke samenwerking tussen 
de geïnteresseerde leden (op ge
lijke voet), én om de prangende 
materiële problemen aan te kun
nen. Onze werking betrof aan
vankelijk kleine programmaatjes: 
streekontwikkeling, maar In mini
formaat 

•De eerste maanden kroop even
wel enorm veel tijden werk in het 
opkalefateren van ons tehuis In 
Kemmel. In oktober '66 was Ma
legIjs iet-of-wat toonbaar. 
•Een studiedag voor schapen-
kolleges was onze eerste be
langrijke aktlviteit We deden dan 
vooral veel huisbezoeken. 
•Ik ben hier wel geboren en 
getogen. Maar zeker na een aan
tal Leuvense en Brusselse jaren 
ken je de mensen van het Heu
velland nauwelijks behoorlijk» 
— De eerste verkenningstochten 
In uw vandaag gelauwerd op
bouwwerk... 
Jan Hardeman: -We begonnen 
letterlijk kleinschalig. Een zoe

ken naar rekreatle en toerisme In 
deze prachtige streek We kre
gen onze eerste gasten (in het 
projekt gezinsvakantie) op be
zoek Ze kwamen uit Nederland. 
En op dat moment la het sneeuw-
baieffekt in het opbouwwerk be
gonnen. Deze gasten werden ge
logeerd bij mensen in de streek 
Door deze konfrontatie begon
nen onze mensen na te denken: 
hoe woon ik? Met een toilet bul
ten, op het hof achteraan. Zonder 
kraantjeswater. Met een lampet
kan. Zo was er meteen goede 
aanleiding en veel entoesiasme 
voor een projekt waterleiding in 
het Heuvelland. Waaruit een rui
mer aktle voor beter wonen en 
nog een ander voor verfraaiing 
van onze dorpen (waar nu zo'n 
barnum-reklame wordt voor ge
maakt) groeiden.^ 

Over Y muurtje 
'Via een projekt lager onderwijs 
verkregen we beter gymnastiek 
op school, schoolzwemmen en 
uiteindelijk zwemfallcltelten voor 
alle mensen In de streek; sport 
voor Iedereen. 
Een belangwekkende nieuwe Im
puls gaven vijftig vrijwilligers In 
de winter van '69. Na een overieg 
over de te grijpen ontwikkelings
kansen van het Heuvelland, wer
den konkrete aktles op het ge
touw gezet voor toerisme, land
bouw en lotaverbetering van be
drijven.' 
— Uw opbouwwerk bleef niet at-
leen beperkt tot het sodaal-kultu-
reel terrein? 
Jan Hardeman: 'We zijn »r toe 
gekomen de globale ontplooiing 
van mens en streek ter harte te 
nemen. Zo de ruimtelijke orde
ning. Het dorpsleven, met al wat 
dit konkreet Inhoudt Beter» lo
kalen, goedwerkende verenigin
gen, behooriijke postdiensten, 
goede schoollokalen, bijsturing 
van de leiding van landbouwer-
ganizatles en ook een krachtiger 
maken van onze verhouding tot 
de beleldsinstanties in Brugge 
(provinciebestuur) en In Brussel. 
Alweer een nieuwe golfslag no
teerden we In de wintermaanden 
van 71. Zevenhonderd mensen 
werkten samen in niet minder 
dan 54 gespreksgroepjes, waar-

Staatsprijzen, 
n/lalegijs' bekeken 

na 8 vakkommissies uitpakten 
met advies van deskundigen (on
derwijs, landbouw, noem maar 
op-) terwijl het uiteindelijk onze 
ultieme bedoeling was alle opge
worpen projekten op hun haal
baarheid te toetsen.^ 
Begaan zogenaamde opbouw
werkers niet de fout in de kleine 
enge kring te werken, met af en 
toe een inteliektueel vrijblijvend 
oogje gooien over het regionaal 
muurtje? 

Jan Hardeman: *lk meen dat we 
dit jarenlang zeer bewust 
vermeden hebben. Met onder 
meer da publlkatie van 'Heuvel-
land-nleuws; waarin we ook tot 
aan het adres van ministers gere
geld vrij agressief konden prik
ken. De periode van de gemeen
tefusies heeft ons niet onberoerd 
gelaten. Op die politieke operatie 
valt nogal wat kritiek uit te bren
gen, maar het moet ook toegege

ven worden dat de kleine dorpen 
van weleer een aantal wezenlijke 
aoclale funktles niet behoorlijk 
konden vervullen. We hebben ge
leerd grensoverschrijdend sa
men te werken. Maar bijwijlen 
waren de spanningen uitermate 
groot Achteraf bekeken Is hier 
dan toch een vrij behooriijke 
plattelandsgemeente gevormd; 
als het ware van de resten die net 
niet bij de stadskernen leper en 
Poperinge werden gevoegd-

Dorpshuizen 
De fusie-operatie blijft voor het 
platteland naweeën hebben, 
maar de pluspunten zijn toch niet 
te versmaden-' 
Jan Hardeman: 'Jazeker Ik denk 
bijvoorbeeld aan de kaartteke-
ning van de gewestplannen. Van 
de 15.000 Heuvellanders hebben 
we toch verscheidene honder
den op Inspraakronden bljeenge-

Pmringe 

13 

kregen, en konden we een aantal 
kunatmatig rechte lijnen behoor
lijk landelijk kromtrekken. 
Het la maar één voorbeeld. We 
hebben vooral ervaren dat je be
halve doorbijten vooral tijdig 
moet starten met projekten ten 
aanzien van de bestuurslnstan-
tles. Maar desiiluzles hebben we 
natuurlijk ook En vooral een 
vrees voorde nabije toekomst Ik 
ben niet gerust In de Vlaamse au
tonomie zoals die zich momen
teel aanbiedt Ik stel me vragen 
over het Vlaanderen van morgen. 
Ik vrees enigszins de gang van 
zaken In het unitair Vlaanderen, 
In het stads-Vlaanderen dat geen 
plaats meer laat aan de landelijke 
gewesten. 

In de drie, vier, vijfjaren die ko
men zal die stadsmentalltelt zich 
misschien doorzetten tot In de 
wetskracht van zoveel dekreten. 
Alles dreigt op de leest van de 
steden geschoeid te worden. 
Neem bijvoorbeeld het bibllo-
teek-dekreet Het Is een goede 
zaak dat onze Vlaamse politici 
het princiep vooropstellen dat 
elkeen een behoorlijke Vlaamse 
openbare biblioteek toegewezen 
krijgt Maar voor landelijke ge
bieden is het gek de verplichting 
voor te schrijven een grote cen
trale bib op te richten, zonder fi
lialen. Wat wij op het platteland 
vooral nodig hebben dat zijn en
kele degelijke vakkrachten en 
een netwerk van kleine 'warme 
biblloteken' die bij de menaen 
gebracht worden door vele, vele 
vrijwilligers. Aan eik dekreet zou 
in feite immer een laatste alinea 
dienen toegevoegd worden, 
waarin voorzien wordtin mogelij
ke alternatieve regelingen voor 
het platteland. 
Een ander voorbeeld? We vragen 
geen kultuurpaieizen. Wél Is er 
een grote behoefte aan dorpshul
zen. Maar de Ingewikkelde subsi
dieregeling verplicht in feite dure 
maatodonten te bouwen ofte ko
pen. Mochten daarentegen rijks-
schatters voor de trefcentra op 
het platteland het enorm vrijwilli
gerswerk (schilderen, behan
gen-) mee taxeren in de toelage
berekening dan zouden we reeds 
lang In Vlaanderen wat dorpahui-
zen rijker zijn. Maar ja, dat schijnt 
niet te kunnen-
Dat vrijwilligerswerk Is trouwens 
de enige reden waarom minister 
De Backer bij haar kort bezoekje 
aan Maliegijs het hier zo net 
vond. De mensen die hier mekaar 
vinden hebben voor een groot 
deel zelf Maliegijs opgesmukt; 
ze zijn dan ook best gemotiveerd 
om het puik te houden. We heb
ben geen last van adminiatratie-
ve kuituur.' 

Streek - Werk 
— Sinds oktober wordt in het 
Heuvelland alweer een nieuw 
krantje verspreid «Streek-Werk». 
Enkele keren per jaar verschijnt 
dit (zelfgedrukt en overigens puik 
verzorgd) druksel in alle huislDus-
sen in het Heuvelland. GeregekJ 
wordt een speciaal temanummer 
naar deelgroepen gezonden: mid
denstanders, landbouwers. 
Zo werken Jan Hardeman en zijn 
Maliegijs-vrienden onvermoekJ 
voort Het blijkt geen vechten te
gen de bierkaai. Vroeg of laat 
komt er waardering voor de gele
verde prestaties. Zelfs vanuit 
Brussel al een keer; met een 
staatsprijs, (hdt) 
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14 TV-programma's m\ 
Zaterdag 

29 NOVEMBER 

BRT 

14.00 Open school. - 16.00 De 
grote herrie. (Avonturenfilm). — 
18.00 Paulus de boskabouter. 
CStrip). — 18.05 De poema en de 
herder. (Jeugdfilm). — 18.50 Boe
ket (Boekenmagazine). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 De Kollega's. (fJ 
- 20.45 Terioops. - 21.30 Blues 
voor een hond. (Weekendfilm). — 
23.05 Nieuws. 

NED. 1 

15.30 Nleuw/s. — 15.32 Dag huis, 
dag tuin, dag opbergschuur. (Kin
derprogramma's). — 18.55 Nieuws. 
- 18.59 Heidi. (Strip). - 1955 
Avro's sportpanorama. — 20.00 
Mori< en Mindy. (fJ - 20.24 Avro's 
wie kent kwis. (Kwis). — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Avro's sportpa
norama — 22.10 Vaarwel mijn lief
je. (Politiefilm). — 23.50 Nieuws. — 
3.00 WK. Boksen. (Rechtstreeks). 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De Mup-
petshow. — 1925 De veriaten ei
landen. (AvonturenfJ — 20.00 
Nieuws. — 20.27 Shoestring, (fJ — 
21.20 Thomas en Sarah. (fJ — 
22.10 Adventsgedachte - 22.15 
Sport op zaterdag. — 22.45 Brand-
punt speciaal. 

RTB 
19.30 Le jardin extraordinaire. 
(Zeeschildpadden). - 20.30 Spé
cial première. (Film). — 22.10 Ris-
quons-tout (Kwis). — 23.15 
Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuws. - 20.15 Gala 80. 
(Show). - 21.45 Nieuws. - 22.05 
Fragmenten uit 16 jaar «Spel Zon
der Grenzen». — 22.50 Ausgelie-
fert (Triller). — 00.20 Nieuws. 

ZDF 
19.00 Nieuws. - 19.30 Direkt (Bij
dragen van jonge kijkers). — 20.15 
Mein Gott Willi! — 21.45 Nieuws. 
- 21.50 Das aktuelle Sport-Studio. 
- 23.05 Der Kommissar. (fJ — 
00.05 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualitelten. — 
20.00 Nieuws. — 20.15 Youri Ego-
rov spielt (Klavier). 

LUX. 
19.30 L'Homme qui valait trois mil
liards. (D - 20.30 Le jour de la gloi-
re. (Film). — 22.15 Elisa, vida mia 
(Film). 

F 1 
1920 Gewestelijke aktualitelten. — 
19.40 Les Paris de TF 1. (SpeD. -
20.00 Nieuws. - 20.30 Stars. (Va
riété). — 21.45 Les mystéres de 
Paris. (O - 22.30 Tele-Foot 1. 
(Voetbalreportages). — 23.30 
Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 La traque. 
(f J — 21.35 Festival du rire. (Varié
té). — 22.30 De woestijn van Dana-
kil. (DokJ - 23.20 Nieuws. 

F 3 

20.00 Les jeux de 20 heures. 
(SpeD. - 20.30 Fra Diavolo. (Komi
sche opera). — 22.35 Nieuws. 

Zondag 
NOVEMBER 

BRT 
9.00 Ken uw recht (open school). 
— 9.30 Doe mee — alternatief. — 
10.00 Eucharistieviering vanuit Ba-
vikhove-Harelbeke. — 11.00 leder 
zijn waarheid (debaO. — 12.(X) 
Nieuws voor gehoorgestoorden. 
— 14.30 Voor boer en tuinder 
(open school). — 15.00 Sesam
straat — 15.30 Rock'n'roll wolf 
(jeugdfilm). — 16.55 De beste: 
sporthelden uit de hele wereld (Ire
ne Szewinska atletiek). — 17.15 
Sp>ortuitslagen. — 17.50 Toerisme 
'80 (info). — 18.30 Paulus de bos
kabouter (strip). — 18.35 Leven... 
en laten leven (een uur vol natuur). 
— 19.45 Nieuws. - 20.00 Sport
weekend. — 20.30 Alle schepsels, 
groot en klein (f J. — 2120 Lied van 
mijn land (Vlaamse liederen). — 
21.55 Alles is mogelijk, alles is waar 
(dok. over Felix Timmermans). — 
22.40 Nieuws. 

NED. 1 
19.00 Nieuws. — 19.05 Kortjakje is 
weer beter. — 19.10 Klowns (cir
cus). — 20.00 De ver van mijn bed 
show. — 20.45 Twintig jaar Opera 
Forum (jubileumkonceró. — 22.00 
De Peter Faber show. — 22.35 
Heel de mens (over de menselijke 
mogelijkheden). — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 
15.30 Nieuws. — 15.35 't Spant 
erom (kinderspelshow). — 16.25 
De rode ballon (kunstprogramma). 
- 17.05 Studio sport 1. - 17.35 
Artsenij (medische rubriek). — 
18.30 Sesamstraat - 18.45 Spre-
kershoek. — 20.00 Nieuws. — 
20.05 Ot-. en hoe zit het nou met 
Sien? — 20.35 Humanistisch Ver
bond. — 20.40 Himalaya (info). — 
21.50 Beriin Alexanderplatz (f J. — 
22.50 Nieuws. 

RTB 
12.00 Faire le point (debat). — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Seize chan
sons pour la Croix-Rouge (show). 
— 21.10 Le courrier du ciel (fJ. — 
22.40 Nieuws. 

ARD 
17.45 Dublin (dokj. - 18.30 
Nieuws. — 18.33 Die Sportschau. 
— 19.15 Wir über uns. — 1920 
Weltspiegel (buitenlandrubriek). — 
20.00 Nieuwa - 20.15 Advents-
dienst — 2020 Das wiederge-
fundene Paradies (fJ. — 22.05 
Druggebruik op school. — 22.10 
Nieuws. — 22.15 Natuurbescher
ming in de BRD. - 23.00 Schau-
kasten (filmmagazine). — 23.45 
Nieuws. 

Valerie Mairesse en Thérèse 
Léotard In «De ene zingt, de 
andere niet», een vrouv«renfllm 
van de vrouwelijke regisseur 
Agnès Varda 

(Dinsdag 9 dec. op BRT om 
21.30uJ 

Z D F 

f0Mf 

19.00 Nieuwa — 19.10 Bonner 
Perspektiven. — 19.30 De Duitsers 
en hun «helden». — 20.00 Ein ver-
rücktes Paar (komische verhalen) 
— 21.00 Nieuwa - 21.15 Weense 
liederen en muziek. — 22.10 Zur 
Person: Hannah Arendt (portreO. 
- 23.10 Nieuws. 

D 3 
19.55 Gewestelijke aktualitelten. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ontwikke
lingspolitiek (dokJ. — 21.00 Aus-
landsstudio. — 21.45 Kopf um 
Kopf (intelligentiespeP. 

LUX. 

16.30 La mensonge d'une mère 
(film). — 18.00 Reis- en exploratie
magazine. — 18.30 Rash-back 
(spel). — 19.00 Aktualiteitenmaga-
zine. — 19.30 Cinéremo (film-
nieuws). — 20.00 Voyage dans l'in-
connu (fJ. - 21.00 Le lien (film). 

F 1 
1925 De reiger met de lange bek 
(dokJ. - 20.00 Nieuwa - 20.30 
L'argent de la vieille (film). — 22.20 
Jazz a Antibes. — 23.20 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuwa — 20.35 Scrupules 
(f J. — 22.00 Voir (reportages). — 
23.00 Petit theatre (kort toneel
stuk). — 23.30 Nieuwa 

F 3 
20.00 Benny Hill (humor en sket
ches). — 20.30 La revolution ro-
mantique. — 21.30 Nieuws. — 
21.40 LInvité de FR 3 (Catherine 
Deneuve). — 22.30 Terre de feu 
(film). 

Maandag 
DECEMBER 

BRT 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Paulus de boskabouter (strip). — 
18.05 Maja de bij (strip). - 18.30 
Bonjour la France (Open School). 
— 19.00 Doe mee - alternatief — 
19.45 Nieuws. — 2015 Urbanus-
strip. — 2020 De stomme van Por-
tici en andere belgicismen- (kwis). 
— 21.00 En de mist trekt op (dok. 
over Rodenbach). - 22.00 In
spraak '80: La grande magia (over 
het cirkus). — 22.55 Nieuwa 

NED 1 

18.30 Sesamstraat — 18.45 Klem 
(Info). - 18.55 Nieuwa - 18.59 
De KRO komt langs in... Zaanstad 
(vatiètè). — 19.55 Voor een brief
kaart op de eerste rang. — 20.45 
Gunsmoke (fJ. — 21.37 Nieuwa — 
21.55 Shoestring (f). - 22.45 Por
tret van een teologe Dorothée Söl-
le - 23.30 Nieuws. 

NED 2 
18.55 Nieuwa - 19.59 De Tros 
top-50. - 1925 Angie (f). - 20.00 
Nieuwa - 2027 De Flip Fluitketel 
show. — 21.20 De ten-orist (fJ. -
22.10 Aktua TV. - 22.45 Soap (O. 
— 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuws. — 19.55 Ctomme si 
c'était hier (dok. over joodse kinde
ren met debaO. — 23.00 Nieuwa 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Liebe ist 
doof (O. - 20.45 Schonfrist für Kö-
nig Hassan (dokJ. — 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Messidor (sociale 
UaO. — 1.00 Nieuwa 

ZDF 
19.00 Nieuws. — 19.30 Die Musik 
kommt (volksmuziek). — 20.15 Zo-
merreizen: te duur verzet?. — 
21.00 Heute-journal. - 2120 Lau-
fen lernen (O. - 23.20 Nieuwa 

D 3 
20.00 Nieuwa - 20.15 Paul Ja
cobs und die Atombande (reporta
ge). — 22.00 Aufstand der Frauen 
(satirische film). — 23.35 Nieuws. 

LUX 
19.00 Nleuwfs. - 19.26 Le coffre-
fort (spel). — 19.45 Entre chiens et 
chats (Dierenmagazine). — 19.55 
RTL-flash. - 20.00 Chips (fJ. -
21.00 Le fantóme d'Hollywood (TV-
film). 

F 1 
14.25 L'assassin qui ne voulait pas 
mourir (politiefilm). — 19.10 Da
mesmagazine. — 19.20 Gewestelij
ke aktualitelten. — 19.45 Les Paris 
de TF 1 (spel). - 20.00 Nieuwa -
20.30 Salut Berthe! (koUerfilm). — 
21.55 Les nouvelles de l'hlstolre. — 
22.55 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.35 Cartes sur 
table (portret van Simone VeiD. — 
21.55 De mens en de vooruitgang. 
— 22.40 De blues- en jazzgitarist 
B.B. King (portreO. — 23.10 
Nieuws. 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Quai des orfèvres (politie
film). - 22.00 Nieuwa 

Dinsdag 
DECEMBER 

BRT1 
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 
Paulus de boskabouter (strip). — 
18.05 Sesamstraat - 18.35 Loon 
naar werken (Open schooD. — 
19.05 Israëlitlsch-godsdienstlge uit
zending. — 19.45 Nieuws. — 20.10 
Urbanus-strip. — 20.15 Starpara
de: James Last — 21.05 Kijk men
sen: stadsvernieuwing. — 21.55 
I.Q. (kwis). - 2225 Nieuwa 

BRT 2 
20.10 Het geheime leven der die
ren (dokJ. — 20.35 De ene zingt 
de andere niet (film). - 22.20 Bon
jour la France (Open school). 

NED1 
18.55 Nieuwa — 18.59 Ome Arie 
op safari (fJ. — 19.10 EO kinder
krant — 19.30 Het kleine huia (fJ. 
— 20.20 Magazine voor jongeren. 
— 21.00 God wij wonen bij de 
mensen (bijbelstudie). — 21.25 EO 
aktief - 21.37 Nieuwa - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 Gelet 
op Europa. — 2225 Beeldspraak 
(Jacques de Vries en de kunst 
voor het volk). — 23.00 Nieuwa 

NED 2 
18.55 Nieuwa - 18.59 He 
van de vuurberg (f). — 19 
buurt (religieuze Info). 
Nieuwa — 20.27 De klei 
heid (fJ. - 21.25 Wat 
(kwis). — 22.35 Hier ei 
23.15 Liturgie (religieuze 
23.30 Nieuws. 

RTB1 
19.00 Antenne-soir (Wa 
westelijke aktualitelten). 
Nieuws. — 19.55 Les fiar 
l'empire (f J. — 20.45 Au n 
loi (rechtskundig maga: 
21.15 Rubinstein, son oe 
vie... (dokJ. 

RTB 2 
18.30 Les amours de la b 
que (f J. — 19.55 Visa pou 
de (herhaing). — 21.55 Hls 
solites (verhalen). 

ARD 

20.00 Nieuws (variété). — 
sela Schlüters Zwischen 
— 21.00 Report (aktual 
briek). - 21.45 Die Schni 
— 22.30 Tagesthemen. 
Craig Russell in Concert 
— 00.00 Nieuwa 

ZDF 
19,00 Nieuwa - 19.30 T 

Z A T E R D A G — Deze week is er opnieuw op 
alle zenders een uitgerbeid aanbod aan films. We begin
nen met de zaterdagmiddagfilm op BRT: De grote herrie 
(The big steal - zw/w) , een Amerikaanse politiefilm van 
Don Slegel (1948), met Robert Mitchum, Jane Greer, 
William Bendix e.a. Duke Halliday, een boekhouder 
wordt van een belangrijke diefstal verdacht Hij is o n 
schuldig maar kan het niet bewijzen en hij dreigt veroor
deeld te zullen worden. Hij vlucht en gaat Fiske, de ware 
dader zoeken. Het wordt een spannende en ingewikkel
de jacht Hijzelf wordt immers achternagezet door een 
aanklampende politieman en bij zijn zoektocht krijgt hij 
het gezelschap van de aantrekkelijke Joan die ook jacht 
maakt op Fiske... — Robert Mitchum speelt ook al de 
hoofdrol in de film op Ned. 1: Vaarwel m'n liefje (Fare
well my lovely), een Engelse detectivefilm van Dick Ri
chards (1975), met Charlotte Rampling als de vrouwelij
ke hoofdrolspeelster. Robert Mitchum speelt de rol van 
detective Marlowe, een bekende romanfiguur, gecre
ëerd door Raymond Chandler, één van de grootste 
Amerikaanse detective-auteurs (Avro). — Vannacht 
vecht de Nederlandse bokser Rudy Koopmans mis
schien wel de belangrijkste wedstrijd uit zijn carrière: de 
match tegen de huidige wereldkampioen halfzwaarge
wichten Mustapha Muhamad. De fans van het boksen 
moeten dan wel even vroeg uit de veren (of opblijven): 
de wedstrijd wordt in Las Vegas gespeeld als het op 
onze klok ongeveer 3 uur in de nacht is (Ned. 1 - Avro). 
—Velen herinneren zich de suksesvolle reeks Upstairs 
downstairs. John Alderton, die we al eerder kenden uit 
de komische reeks «Rease Sir» waarin hij de slunge
lachtige onderwijzer speelde, was in deze reeks tijdelijk 
de chauffeur van de deftige familie Bellamy. In de kel
derverdieping opereerde ondertussen het dienstmeisje 
Sarah, gespeeld door Pauline Ck)llins, in het gewone le
ven mevrouw Alderton. John en Pauline verlieten de 
reeks «Upstairs, downstairs» en konden de bazen van 
London Weekend Television overtuigen om rond de 
personen van Thomas, de ex-chauffeur en het vroegere 
dienstmeisje Sarah een comedy-reeks op te bouwen. 
KRO (Ned. 2) start vandaag met die reeks, die gewoon 
Thomas & Sarah genoemd werd. 

Z O N D A G — Alles is mogelijk, alles is waar, is 
de nogal bombastische titel voor een «meditatie» over 
het grafisch werk van Felix Timmermans (BRT). — Via 
Ned. 1 brengt KRO een grote selektie uit «Maat 45», een 
show die de Nederlandse all-roundkunstenaar Peter Fa
ber afgelopen seizoen zomaar eventjes — met sukses 
— 200 maal op het podium bracht — Het vrouwenma
gazine van NOS (Ned. 2) Ot. en hoe zit het nou met 
Sien, is helemaal gewijd aan de seksuele vrijheid en wat 
dat betekent voor vrouwen. 

M A A N D A G — vanavond begint op BRT 1, di
rekt na het journaal, een nieuwe reeks strips met de 
Vlaamse komiek Urbanus van Anus. — En de mist trekt 

op IS de titel van een gedramatizeer 
Pierre Ratteau en Anton Stevens 
guur van Albrecht Rodenbach. — \ 
cusschool rijk. Initiatiefnemer is Ja 
van jawel... In het jongerenmagazin 
uitgebreid aandacht besteed aan d 
— De Nederlandse komiek André 
hier wel niet meer voor te stellen. V 
de huid van Flip Fluitketel en spee 
hele lijst beroemde artiesten. (Nei 

D I N S D A G — Stadsvernie 
mensen brengt een reportage over 
Vlaanderen, vooral dan in Gent (E 
komt de Franse film De ene zingt < 
chante, l'autre pas) van de vrouwel 
Varda (1976), die gaat over twee 
draai zoeken in het leven en elke 
nieuw ontmoeten. Zij kijken terug 
recht hebben gebracht Met Valerie 
se Üotard als de twee vriendinnen, 
le Halimi e.a. 

W O E N S D A G - Teresa 
te voor TV het pakkende liefdesv 
komen, van Felix Timmermans. Pet 
de het en kreeg een stel goeie akte 
len al degelijk TV-werk gepreste 
Moerenhout, Alex Wilequet Luc ! 
Lier e.a. Johan, een jongeman uit di 
le van zijn gezondheid op den buit 
Roelinde werd uitgesteld tot hij 
vriendschap met de onderwijzer c 
een gebroken man geworden is. > 
op zijn frêle dochter Cecilia. De 
Maar Cecilia verneemt dat Johan a 
— BRT 2 denkt aan de opera-liefh 
een opera van Giuseppe Verdi na< 
neelstuk van Friedrich SchiHer, uit 
harmonie van Antwerpen o.l.v. Ar 
de Caluwé speelt de rol van de jo 
prins Don Carlos (gezongen doo 
mont). — Toen Raymond van het ( 
wachting maakte om op te treden ii 
Amsterdam zat die afgeladen vol i 
Nederland razend populaire zang( 
maakte Veronica een reportage, d 
gezonden in Countdown (Ned. 2). 
Sinterklaasliedjes zijn te beluistere 
2 om 17. u. — En nu we toch aan c 
't draaien zijn kunnen wij meteen 
versum 3, zodat we vanavond no 
moeten drukken voor een 1 uur di 
banus van Anus (23.02 in Walhal 

DONDERDAG - va™ 
uitschieters op ons scherm. Er is 
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m TV-programma's 15 

3 — 1859 Het geheim 
lergCD - 1955Kerk-
3uze info) - 2000 
?027 De kteine waar-
2125 Wat n kunst 

'235 Hier en nu — 
e (religieuze info) — 
s 

ine-soir (Waalse ge-
ctuahteiten) — 1930 
955 Les fiancees de 
- 2045 Au nom de la 
jndig magazine) — 
5tein son ceuvre sa 

lours de la belle épo-
3 55 Visa pour Ie mon-
I — 21 55 Histoires in-
alen) 

(variete) - 2015G i -
rs Zwischenmahizeit 
'port (aktualiteitenru-
45 Die Schnuffier (f J 
gesthemen — 2300 
II in Concert (show) 
uws 

1930 Todliches 

Geheimnis (tv-film) — 21 00 Heu-
te-Journal - 21^0 1st Arbeit 
Stress' (dokJ - 2200 Leben und 
Sterben des Oalonel Blimp (propa
gandafilm) — 0010 Nieuws 

D3 

19 00 Abbai Abba (show) - 19 45 
Gewestelijke aktualiteiten — 20 00 
Nieuws — 21 15 School in het 
Derde Rijk (dokj - 2230 Relatie-
moeilijkheden (dok) — 2300 
Nieuws 

LÜX. 

19 45 Entre chiens et chats (dieren
magazine) - 1955 RTL-flash 
(spel) - 2000 Mannix (f j -
21 00 Chambre a part (film) 

1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 40 Les pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws - 2030 Le cure de 
Tours (tv-film) - 2210 Une forét 
(dokJ — 2305 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2040 Le rebelle 
(film met debaO - 2330 Nieuws 

F 3 

20 00 Les jeux de 20 heures (speD 
— 20 30 L Aigle vole au soleil (film) 
— 2200 Nieuws 

Woensdag 

BRT 1 

1530 Open school - 1630 Tip
top — 1815 Paulus de boskabou
ter - stnp) — 1820 Alias Smith 
en Jones (f J — 19 45 Nieuws — 
2025 Ik zag Cealia komen — 
21 15 150 jaar Belgen (dokJ — 
2200 Standpunten - 2250 
Nieuws 

BRT 2 

2015 Die goeie ouwe tijd (show) 
— 2055 Don Carlos (opera) 

NED 1 

1530 De poppenkraam (fJ — 
1600 Maja de bij (stnp) - 1625 
Kinderspel — 1710 Hooggeëerd 
publiek (circus) — 1825 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1830 
Sesamstraat — 1845Toenstische 
tips - 1855 Nieuws - 18 59 Van 
gewest tot gewest — 19 50 Politie
ke partijen (VVD) — 2000 Cinevi-
sie — Het diner van de sportklub 
(tv-film) - 21 37 Nieuws - 21 55 
Dan Haag vandaag — 2210 Pano-
ramiek — 2240 Studio sport — 
2310 Nieuws 

dramatizeerde dokumentaire die 
in Stevens bouwden rond de fi-
•nbach — Vlaanderen is een cir-
lemer is Jan Verroken jr, zoon 
rennnagazine Inspraak 80 v\/ordt 
steed aan dat uniek expennnent 
niek Andre van Duin hoeven wij 
te stellen Vanavond kruipt hij in 
'te/ en speelt gastheer voor een 
lesten (Ned 2 - Tros) 

Stadsvemieuw îng doet het Kijk 
ortage over stadsvernieuwing in 
I in Gent (BRT 1) - Op BRT 2 
' ene zingt, de andere niet (L'une 
de vrouwelijke regisseur Agnès 
over twee vnendinnen die hun 

/en en elkaar na twee jaar op
ijken terug op wat zij ervan te-
Met Valène Mairesse en Therè-
nendinnen, Robert Dadies, Gise-

— Teresa van Marcke bewerk-
ide liefdesverhaal Ik zag Cecilia 
ïrmans Peter Simons regisseer-
1 goeie akteurs mee waarvan ve-
rk gepresteerd hadden Tessy 
squet Luc Spnnguel, Annie van 
jeman uit de stad verblijft omwil-
op den buiten Zijn huwelijk met 
eld tot hij genezen is Hij sluit 
iderwijzer die door tegenslagen 
«orden is Johan wordt verliefd 
Zïecilia De liefde is wederzijds 
dat Johan al verkxif d is (BRT 1) 
! opera-liefhebbers Don Carlos, 
)e Verdi naar een gelijknamig to-
Schiller uitgevoerd door de Fil-
)en olv Andre Vandernoot Jo 
3l van de jonge Spaanse kroon-
ongen door de tenor Nick Du-
nd van het Groenewoud zijn op-
) te treden in de Jaap Eden Hal in 
eladen vol met fans van onze in 
ulaire zanger Van dat optreden 
eportage, die vandaag wordt uit-
vn (Ned 2) — Nederlandstalige 
e beluisteren via radio Hilversum 
i toch aan de radio-knoppen aan 
/vij meteen ai afstemmen op Hil-
inavond nog slechts de knop in 
sen 1 uur durende show van Ur-

2 in Walhalla) 

I — Vanavond blijkbaar geen 
lerm Er is natuurlijk nog Dallas. 

Wij hoeden er ons echter voor om nog meer drukte te 
maken over deze reeks De aandacht die de reeks krijgt 
staat in onze ogen erg in wanverhouding tot de kwaliteit 

De donderdagavond wordt — gelukkig — opgefleurd 
met een aflevenng van de reeks sjsannende TV-bewer-
kingen van verhalen van Roald Dahl De aflevenng van 
vandaag «De vliegenvanger», gaat over een meisje dat 
op straat door een al oudere man gevolgd wordt Zij 
raakt in paniek Gelukkig is er een vrouw die haar mee
neemt naar huis, vanwaar zij naar de pofate kan bellen 

Maar dan komt die man binnen. (Ned 2 - Vara) — Wie 
Sophia Loren nog eens in aktie wil zien, kan terecht btj 
RTBF 1, waar zij de vrouwelijke hoofdrol speelt in de 
film Verdict, van André (Dayatte (1964) Zij wordt bijge
staan door dat andere filmmonument Jean GaÉ3in. 

V R I J D A G — Op 23 juli van dit jaar stierf op 54-
jange leeftijd de populaire Britse filmakteur Peter Sel
lers Een van zijn bekendste en meest geslaagde perso
nages die hij gestalte gaf is de zelfverzekerde maar 
voortdurend blunderende Franse inspekteur Clouseau 
in de reeks «Pink Panther»-films In de film die BRT 1 
vanavond uitzendt De terugkeer van de Roze Panter 
(The return of the Pink Panther) werd de beroemde 
«Roze Panter» de grootste diamant ter wereld gestolen 
uit het Nationaal Museum Er wordt een beroep gedaan 
op de Franse inspekteur Clouseau die al eens eerder de 
diamant wist terug te brengen Hij beging ondertussen 
echter zoveel blunders dat hij gedegradeerd werd tot 
verkeersagent Regie Blake Edwards (1975), met o a 
verder Chnstopher Rummer, (Dathenne Schelle — De 
film wordt gevolgd door het filmmagazine van Roland 
Lommé Premiere magazine Hienn zitten o a Een por
tret van de regisseur/koreograaf Bob Fosse (Sweet 
Chanty, Cabaret, All that jazz) en een portret van Henn 
Decae, die verantwoordelijk was voor de fotografie bij 
vele films — De fans van Cliff Richard d>e al zowat twin
tig jaar aan de top staat van de internatonale popwe
reld, knjgen een show aangeboden van een heel uur 
waann hun lieveling zijn bekendste (en minder beken
de) nummers brengt Hij wordt bijgestaan door zijn Sha
dows en hij knjgt enkele vedetten met wereldfaam op 
bezoek Elton John, Adam Faith en Olivia Newton John 
(Ned 2 - Avro) — De filmliefhebbers worden echt ver
wend Avro brengt de Bntse TV-thnlIer Een doodskist 
voor de bruid De elegante Grant neemt het met zo 
nauw met de huwelijksmoraal en vooral njke vrouwtjes 
krijgen zijn aandacht en gauw daarop een trouwnng Zij 
overlijden helaas allen kort na hun huwelijk Zo vergaat 
het ook Claire Zij «verongelukt» in haar bad Haar advo-
kaat vindt het echter een verdachte zaak, maar de poli
tie volgt hem met en hij heeft geen bewijzen Wanneer 
hij echter een tijdje later over een dergelijk «ongeluk» 
leest vindt hij het de hoogste tijd worden om die zaak 
eens van dichter te bekijken 

NED 2 

1855 Nieuws — 1925 Kenmerk 
- 2000 Nieuws - 2027 Socute-
ra (info) — 2032 Countdown 
(pop) — 21 15 Tenspeed and 
Brownshoe — 22 05 Zuivere kof
fie (eenakter) - 22 20 Info TV -
2302 Teleac - 2327 Nieuws 

RTB 1 

1700Carrefour J - 1900Anten-
ne-soir - 1930 Nieuws - 2000 
Ce fleuve qui nous charne (tv-film) 
— 21 30 Point de mire (De India
nen) - 2230 Nieuws 

RTB 2 

18 30 Les amours de la belle epo
que (fJ — 1900 Overname van 
RTB 1 tot 1955 - 1955 Sports 2 
— 2200 Videographie (Waals le
ven) 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Ein Mann 
furs Leben — 22.00 Macht der 
Medizin (dokJ - 2200 Mogelijk
heden en grenzen (dokJ 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Ein Bliek 
hinter die grosse Mauer Reportage 
over China — 2015 ZDF-Magazin 
- 2100 Heute-journal - 2120 
Die Fuchse (fJ - 2210 Sieh mal 
an — 2215 De vissers van Chim 
bote (dokJ — 2315 Joseph Fou-
che 1759-1820 (dokJ - 0050 
Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Geprekken 
en ontmoetingen — 21 45 Midden 
Amenka en de Caraïben (reporta
ge) - 2215 Filmtip - 2230 Die 
brennenden Augen von Schloss 
Bartimore (gnezelfilm) 

LUX. 

1900 Nieuws — 1926 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats (Dierenmagazine) — 2000 
Hit-parade — 21 00 Justice Sauva-
ge (geweldfilm) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 L inspec
teur mene l'enquéte (politiespel on
der water) — 21 35 La rage de lire 
(Boekenmagazine) — 22 35 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 Vanete 
Thierry Le Luron — 2210 Grand 
Stade (sporO — 2310 Nieuws -
2000 Les jeux de 20 heures (speO 
- 2030 Lundi (tv-ftim) - 2200 
Nieuws 

Donderdag 
DECEMBER 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 
Paulus de boskabouter (stnp) — 
18 05 Agenda - 18 35 Het geheim 
van Danedyke (f J — 19 00 Lacher 
tjes (kortfilm) - 19 05 Sporttnbu-
ne — 1945 Nieuws — 2010 
Urbanus-stnp — 2015 Wie betaalt 
de veerman (f J — 21 05 Panora
ma - 2155 Dallas (fJ - 2245 
Nieuwa 

BRT 2 

2010 Premiere - 21 00 De kolle
ges (fJ — 21 35 De voogd en zijn 
dichter (TV-film) 

NED. 1 

1855 Nieuws - 1859 Woody 
Woodpecker (stnp) - 19 06 Colo

rado - een woest avontuur in de 
Grand Canyon (dok) — 2005 Op 
volle toeren — 21 00 Kieskeurig 
(konsumentenrubnek) — 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Middenschool ja of 
nee' — 2305 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Pinokkio 
(stnp) - 1925 JJ De Bom v /h 
de kindervnend — 2000 Nieuws 
— 2027 Hoe t>estaat het (satire) 
— 2045 Theodor chindler (fJ — 
2145 Ombudsman - 2215 De 
onvoorstelbare wereld van Roald 
Dahl (fJ - 2240 Achter het 
nieuws — 2335 Nieuws 

RTB 1 

1900 Antenne-soir (Waalse ge
westelijke aktualiteiten) — 1930 
Nieuws — 1955 Autant-savoir 
(kinderboeken) - 2015 Verdict 
(dramatische film) — 2145 Le 
carrousel aus images (nieuwe 
films) — 2245 Nieuws 

BRT 2 

RTB 2 

18 30 Les amours de la belle epo
que (fJ - 2000 Allegro con ste
reo (koncerO — 21 15 Les porton 
cams a New Vork (dokJ 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 lm Brenn-
punkt — 21 00 Die Magier sind un-
ter uns (goochelshow) — 2200 
Sim sala bim (show) - 22 30 Ta-
gesthemen — 23 00 Simon Bolivar 
und der Sudamenkanische Befrei 
ungskneg (dokJ — 0000 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws - 1930 Peter Ale
xander wir gratulieren (show) — 
21 00 Heute-Joumal - 21 20 Die 
Bonner Runde (debaO - 2220 
Ein Scheffel Saat - 2330 Nieuws 

D. 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Die roman
tische Englandenn (film) — 2205 
Medizin im Dntten (nazorg kan
ker) 

LUX. 

19 45 Entre chiens et chats (dieren
magazine) ^ 20 00 Les têtes brü-
lees (fJ - 2100 Orfeu Negro 
(film) 

F. 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Julien Fon-
tanes. magistrat (fJ - 2200 Eko-
nomisch en sociaal magazine — 
2325 Nieuws 

A2 

2000 Nieuws — 2035 Jeudi cine
ma — 2040 La cuisine au beurre 
(film) — 2200 Jeudi cinema (film-
magazine) — 2330 Nieuws 

F. 3 

20 (X) Les jeux de 20 heures (speO 
— 20 30 La sanction (misdaadfilm) 
- 2200 Nieuws 

Vrijdag 
[ 
BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Oum de witte dolfijn (stnp) — 
1815 Klein klem kleutertje — 
1830 Peuters en kleuters (Open 
School) — 19 00 Lachertjes (kort
film) - 1905 KTRC-kruispunt -
1945 Nieuws - 2015 Urbanus-
stnp — 2020 De terugkeer van de 
roze panter (film) — 2215 Premie
re-magazine — 2305 Nieuws 

2015 De komst van Joachim Stiller 
(TV-spel) — 21 00 Dag aan dag — 
21 30 Hockey-seen (danskoncert) 

NED 1 

IGvOO Sinterklaas is jang (reporta
ge) — 1825 Nieuws voor gehoor
gestoorden — 18 30 Sesamstraat 
— 18 45 Paspoort (voor gastart>ei-
ders) - 1855 Nieuws - 1858 
Popeye (stnp) — 1905 (Jasper, 
het lieve spookje (stnp) — 1917 
Kinderen voor kinderen (kinder-
songfestivaD — 2025 Twee voor 
twaalf (kwis) - 21 05 Sport '80 -
21 37 Nieuws — 21 55 Mbambin 
(refKjrtage over Togo) — 2235 
Ton van Duinhoven m Het gat m de 
muur (monoloog) - 2300 De BV 
NedeHand (diskussie) - 0005 
Nieuws 

NED 2 

1830 Tennis (reportage) — 1855 
Nieuws — 18 59 Doctor Snuggles 
(stnp) — 19 05 Avro s Toppop — 
2000 Nieuws — 2027 Telebingo II 
(spel) — 21 30 Thank you very 
much- (vanete) — 2225 Een 
doodskist voor de bruid (TV-film) 
— 2335 Nieuws 

RTB 1 

1900 Antenne-soir (Waalse ge
westelijke aktualiteiten) — 1930 
Nieuws — 21 15 Samson (film) — 
2245 Nieuws 

RTB 2 

18 30 Les amours de la tielle epo
que (f) — 19 55 Arsene Lupin joue 
et perd 813 (f J - 20 55 Vendredi-
sports 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Aufstand 
der Arzte (ziekenhuisfilm) — 21 45 
Allahu Akhbar (dok over de islam) 
- 2230 Nieuws - 2300 Ich will 
doch nur dass ihr mich liebt (tv-
film) - 0045 Nieuws 

ZDF 

1900 Nieuws. - 1930 Ausland-
joumal — 2015 Aktenzeichen 
XY ungelost — 21 15 Tele-zoo 
(magazine over dieren) — 2200 
Heute^oumal — 2220 Aspekte 
(kultureel magazine) — 2250 
Sport am Freitag - 2320 Akten-
zeichen XY ungek)st (eerste re
sultaten) — 2330 Am Abendes 
folgenden Tages (politiefilm) — 
01 00 Nieuws 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws — 2015 Kunstar-
beid in Noord-lndie (dokJ - 21 00 
Reporter (reportages) — 2130 
Gott und die Welt - 2200 Maja 
von Stomiskar (tv-film) - 2300 
At}gestempelt (gestigmatizeer-
den) — 2345 Nieuws. 

LUX. 

1900 Nieuws. - 1929 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Entre chiens et 
chats (dierenmagazine) — 2000 
Marcus Welby (fJ - 21 00 L exe
cution du soldat Sbvik (tv-film) — 
23 00 Essais & Chrono (automaga
zine) 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les Paris de TF 1 (spel) -
2000 Nieuws - 2030 Le volcan 
de la rue Artwt (tv-spel) - 2215 
Opera Premiere (operamagazine) 
- 2315 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuws — 2035 La traque 
(fJ — 21 35 Boekenmagazine — 
2255 Nieuws — 2305 Le plawr 
(sketchfilm) 

F 3 

20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 Lyon ekJorario du 
dimanche (film) 
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„Come-back"een roman 
om twee keer te lezen 

M^ Kritisch bekeken 

Dit is een boek dat je met een ge
bruiksaanwijzing of toch wel twee 
keer zou moeten lezen... 
Je komt terecht in een kluwen van 
vreemde persoons- en plaatsna
men. Niemand wil je uitleggen hoe 
de vork precies aan de steel zit en 
achteraf bekeken, doet het er ook 
weinig aan toe! Titelgroot staat er 
op de kaft te lezen: Roman. Me 
dunkt dat hieraan mag getwijfeld 
worden. Er is een verhaal, dat wel... 
er zijn er zelfs velel Maar het hele 
boek lijkt meer op een ingewikkeld 
gesprek dan op een roman. Impul
sief springt de schnjver van het 
ene beeld op het andere en weeft 
tussendoor een hele rij anekdoot-
jes. Onderhuids beweegt het stra
mien van de roman zich verder en 
ligt feitelijk in een paar zinnen ver
vat Stijl en verhaal lopen door me
kaar. 
Soms weet je niet of het gedroom
de of werkelijke verhalen zijn — 
de werkelijkheid van de roman 
dan. Want ook dat schept moeilijk
heden: door de gewone vertel
trant verwacht je eigenlijk geen 
wondere of gruwelijke dingen. Al
leen laat de schrijver ze wat ver
der gewoon — doordeweeks «er
gens» gebeuren. 

Het «ergens», waar de persona
ges zich bevinden, is zeer bepaald: 

de schrijver bedient zich immers 
van een voorzetselswaaier: Zo 
lijkt het dat de roman wel meer 
over de gebouwen en hun omge
ving gaat dan over de mensen die 
er zich in bevinden. 

Hendrik Sadee komt na jaren te
rug in E. Hij zoekt er zijn vroegere 
vriendin op en het huis waar hij 
woonde. Dit huls staat leeg en zal 
worden afgebroken. Niettegen
staande hij dit weet zal hij het her
stellen, maar: hij wordt eruit gezeti 
Zijn vriendin. Klaasje, heeft zich 
omgeven door andere minnaars, 
zodat ze de wederkomst van Sa
dee maar matig op prijs stelt Sa
dee ontmoet deze «heren» op een 
vernissage. Het zijn kunstenaars. 

Zij verwijten hem dat hij Klaasje 
van hen afneemt Alle vier dron
ken rijden ze om brandhout (god 
weet waarom I). Bij de terugkeer 
botst de wagen tegen een paaltje 
en doordat Sadee zijn sigarepeuk 
— onbewust! — weggooit in de 
wegvloeiende benzine, ontploft de 
wagen met de drie anderen erini 
De weg naar Klaasje is nu vrij, 
maar — heerlijk sadisme — hij 
verliest zijn interesse... Sadee 
raakt geboeid door Klaasjes doch
ter Elke. Het is een verwende, 
slungelachtige bakvis. Zij oefent 
op hem, niettegenstaande haar 
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Jozefien Van Looy te Borgerhout 
Van 28 november 1980 tot 9 december 1980 stelt Jozefien Van Looy schilderijen 
en akwarellen tentoon in de gemeentelijke tentoonstellingszaal van Borgerhout 
aan de Turnhoutsebaan 92 
Aanvankelijk kreeg zij tekenles van de Borgerhoutse kunstschilder Yvonne Guns, 
die haar sfamuleerde. Verdere opleiding volgde zij aan de gemeentelijke kunstaka-
demie van Borsbeek. 
In 1973 werd Jozefien Van Looy geselekteerd voor de nationale wedstrijd -Lijn-
Kleur-Volume». In hetzelfde jaar werd zij aangesteld als lerares aan de kunstaka-
demie van Borsbeek. 
Uit haar werk spreekt poëtische geladenheid en zij behandelt meestal de gewone 
dingen van elke dag Het is fris, degelijk en genjpt werk met een zweem van sym
boliek De tentoonstelling is vrij toegankelijk alle dagen, met uitzondenng van 
woensdag, van 10 u. tot 18 u. 
Het atelier van de kunstenares bevindt zich aan de Oude Baan 58 te 2220 Wom-
melgem (031/21.57.83). 

uitdagend-kwaadaardige manie
ren, een onverklaarbare aantrek
kingskracht uit Zo erg zelfs dat hij 
er niet voor terugdeinst — welis
waar vermomd — de moeder zo 
toe te takelen dat ze in het zieken
huis terecht komt Hij gaat er met 
Elke vandoor... 
Ik hoop dat Sadee niet afgeleid is 
van «sadist»... 
Niettegenstaande deze negatieve 
beschrijving moeten ons nog een 
paar «prettiger» dingen van het 
hart. Willem Brackman weet ruim
te en kleur te scheppen: je staat 
zo middenin de stad die hij be
schrijft Je ziet voelt ruikt de oude 
en de vernieuwde stad. Hij weet 
de schrijf-kontrasten door mekaar 
te vlechten, zonder te vermoeien. 
Sommige mededelingen worden 
gebracht als een sociaal verslag: 
«... gescheiden ben ik pas veel la
ter... en om heel andere, hier niet 
terzake doende redenen». Op een 
ander ogenblik schuifelt hij van 
precieze mededeling over naar 
surrealistische — poëtische uit
drukkingen van zijn gevoelens: «... 
en ging over het blad als een herf-
stig heer met stok». Sommige 
emotionele feiten worden afge
daan als gewone melding: «Hij 
komt binnen. Klaasje ligt te slapen 
op een bank, zij kijkt op en valt 
weer snikkend in slaap...» Maar 
wat verder put hij zich uit in de be
schrijving van de omgeving (va
zen, de stoelen, de ruiten) waar
van hij een sfeer doet uitgaan die 
zfch mengt met zijn gevoelens. 
Door deze werkwijze bereikt de 
schrijver effekten die deze roman 
een diepe indruk doen maken. 

\Jm» KUUPER8-DE VUVER 
— Coma Back, Willam Brackman, Quarldo 

Memoires 
van 
Stendhal 
Algemeen wordt de auteur van 
«Le Rouge et Ie Noir» en «La Oiar-
treuse de Parme» (zijn twee be
kendste boeken) beschouwd als 
de vader van de moderne psycho
logische roman. Zopas verscheen 
in Nederlandse vertaling De mé
moires van Stendhal onder de ti
tel «Het leven van Henri Brulard.» 
Het boek behoort tot de intieme 
geschriften van Stendhal pseudo
niem van Marie-Henri Beyle (Gre
noble 1783 - Parijs 1842). Een deel 
van zijn werk verscheen postuum, 
zijn memoires verschenen pas in 
18901 In ons taalgebied versche
nen reeds «Le Rouge et Ie Noir», 
«1^ Chartreuse de Parme», «Sou
venirs d'égotisme» en «L'abbesse 
de C^tro». De Nederlandse ver-

Een Vlaamse f onoplaat of muziekcassette? — voor 
groten — voor kinderen — kerkmuziek — grego
riaans — klassiek — folklore — grote orkesten-
operette — opera — en dat alles aan soms STERK 
VERLAAGDE prijzen. U moet maar eens binnen lo
pen bi) Poketino-fonoplaten (in Standaard-Hoofd-
stadboekhandel), Adolf Maxlaan 146,1000 Brussel 
N.b.: Er zijn nog Kunstreprodukties van Guido CJe-
zelle beschikbaar. 

taling van «De L'Amour» is In voor
bereiding. 
Stendhal heeft een bewogen le
ven gehad, vooral door zijn onver-
zadigheid naar het schone ge
slacht Hij tuimelt bij wijze van 
spreken van het ene ledikant in 
het andere. De moeilijkheden die 
daaruit ontstonden worden goed
gemaakt door zijn uiteraard gron
dige kennis van de vrouwelijke 
psyche. De bedoeling van het 
boek is de zelfkennis met als voor
beeld de «Confessions» van Rous
seau, aan wie Stendhal overigens 
een grondige hekel heeft Hij ver
wijt zijn kollege diens bombasti
sche stijl. Hij wil zich in alle op
rechtheid doen kennen, zo nauw
keurig mogelijk. 
De helft van het boek wordt door 
jeugdherinneringen in iseslag ge
nomen, hij poogt duistere partijen 
te doorgronden en aarzelt niet 
zich door een al te grote navelkij-
kerij belachelijk te maken. De ver-
wondenng daórover zet hem aan 
in deze trekken oorzaak en gevolg 
te ontdekken. Zo vernemen we 
dat Stendhals vader zijn kinderen 
niet begreep, wat een diepe stem
pel zou drukken op het gemoed 
van de overgevoelige auteur. 
Het boek wemelt van geschetste 
plattegronden van plaatsen waar 
de schrijver heeft vertoefd (hij 
volgde trouwens tekenlessen). 
Waar Voltaire ter sprake komt 
aarzelt hij niet zijn afkeer voor de 
mens Voltaire uit te spreken, voor
al Voltaires pueriliteit en zijn geme
ne afgunst ten opztehte van Oor-
neille zitten hem dwars. 
Op een bepaald ogenblik komt de 
grote Franse portretschilder Phi
lippe de Champaigne ter sprake. 
(Er staat de Champagne, blijkbaar 
een zetfout) Zoals gezegd spaart 
Standinal zijn kollega's niet Zo 
heeft hij een afkeer van Walter 
Scotts beschrijvingen. Stendhal is 
anders geen held (hij staat doods
angsten uit bij een rotsbeklinrv 
ming) zijn jachttrofeeën beperken 
zfch tot twee lijsters. 
Hij geeft de voorkeur aan Shake
speare (een keuze die hem eert) 
en aan Saint Simon. Hij put uit Buf-
fons «Histoire des Animaux» en 
de... wiskunde. 

Stendhal schrijft hier zeer los, on
gedwongen, onderhoudend. Deze 
inwendige monoloog verdient be
slist aanbeveling, vooral voor hen 
die reeds werk van hem lazen. 
— Da mémoiraa van Standhal, Da Baziga 
Bij - Amatardam - 404 biz. mat korta varant-
woording, notan, an aan biografiach ovar-
zicht Prija gab. 916 fr. 

Wie 
over 

kent zei-spreuken 
Vlaanderen? 

Een paar jaar terug schonken wij 
in ons weekblad aandacht aan een 
eigenaardige bundel die toen re
cent van de persen was gerold. 
Het ging hem om een verzameling 
Vlaamse zelapreuken en gezeg
den. De bundel was opgelucht met 
pentekeningen door de echtgeno
te van de verzamelaar-auteur. Het 
kunstminnende paar De Beul-GII-
berte Braet uit Ranst gingen door 
met hun werk van verzamelen en 
illusteren en werden trouwe be
zoekers van folkloremarkten en 
artiestenbijeenkomsten waar ze 
steeds grote aandacht trekken. 
Hun verzameling groeide aan en 
het bledef niet bij die ene bundel, 
er volgden er nog twee zodat hun 
tnlogie nu uit zo'n 2000 zeispreu
ken, afkomstig uit alle delen van 
het Vlaamse land b>estaat Het duo 
De Beul-Braet doet nu nog een 
stap verder. Als voort}ereiding van 
een boek met spreuken, gezeg
den, gedichten, rijmpjes enz., over 

Vlaanderen, Frans-Vlaanderen, 
Nederland, repressie, vragen ze 
hulp van onze lezers. Het moeten 

echter wel originele teksten zijn, 
niet uit reeds bestaande boeken 
overgenomen. Liefst eigen vond
sten dus, genoteerde of gehoorde 
citaten. En dhr. De Beul geeft een 
aantal voorbeelden: Doe maar 
voort, zei de Waal en HIJ zag een 
Vlaming werken. En: 't Zijn goeie 
die zich willen beteren, zei de 
franaklljon en hij vroeg nog meer 
faciliteiten. Of nog: Breekt een 
Vlaming een been, dan is het an
dere nog heel. De samensteller en 
de kunstenares t>eloven aan elke 
opgenomen inzending een kleine 
attentie, dat is dus meegenomen. 
Onze illustratie: een geïllustreerde 
zeispreuk uit en van hun vorige 
verzamelingen. 

Wie wil meewerken aan het 
projekt De Beul-Braet kan zijn 
vondsten insturen — liefst vóór 
midden december — naar de Pro
feetstraat 15 te 2228 Ranst (031-
85.54.88). Met alle dank bij voor
baat! 
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Nu zaterdag en zondag te Wilrijk en Brugge 

Maite Idirin opnieuw in Vlaanderen 
De Baskische zangeres Maite Idi
rin is opnieuw in Vlaanderen. Het 
komende weekeinde treedt zij op 
te Wilrijk en te Brugge. Wie is 
deze zangeres en waaarom komt 
ze naar hier? 
Maite Idirin werd geboren in 
(Spaans)-Baskenland. Daar is zij 
één van de vooraanstaanden in 
het moderne, geëngageerde mu
ziekleven. 
Na haar eerste muzikale opleiding 
stichtte zij een zanggroep: Herri 
Koi. Bij de felle anti-Baskische re
pressie van de Franco-diktatuur in 
1970 moest zij met haar man 
vluchten uit (Spaans)-Baskenland 
en verblijft nu als politiek vluchte
ling in (Frans)-Baskenland te Biar
ritz. 
Een viertal platen met haar muziek 
vonden ruime afzet in (Frans)-Bas-
kenland en vroeger klandestien 
ook in het zuiden. Met haar jong
ste LP was zij zo attentvol op de 
begeleidende teksten ook een Ne

derlandse vertaling te laten af
drukken... In haar persoon werd 
het Baskische geëngageerde lied 
aanvaard tot op het podium van 
de Parijse Olympia. 

Waarom treedt ze hier op? 
Tijdens het Franco-regime was 
Baskisch spreken verboden. Ou
dere mensen zagen zo voor hun 
kinderen hun geliefde taal verloren 
gaan. Om daaraan te verhelpen 
werden de «ikastolas» of Baski
sche scholen opgericht 
Het eerste schooltje startte in 
1969 met acht leerlingen. Nu zijn 
er al meer dan 20 scholen. Om kri
tisch bewustzijn te verwerven 
groeit er in de ikastola een type 
onderwijs dat in scherpe tegen
stelling staat tot het «traditionele 
onderwijs» in Frankrijk. De ouders 
spelen een primordiale rol in het 
funktioneren en het beheer van 
deze kleinschalige schooltjes. De 
schoolgemeenschap staat dan 

ook zelf in voor de financiering 
van dit onderwijs... 
Maar daarvoor zijn veel centen 
nodig. Onder leiding van Ludo 
Dockx en Walter Luyten werd in 
Vlaanderen een Ikastolas-komitee 
opgericht dat reeds jaren na me
kaar gelden inzamelt en ze in deze 
scholen stopt. Een initiatief dat in 
Baskenland ten zeerste gewaar
deerd wordt Om deze financie
ring te kunnen blijven volhouden 
richt dat komitee jaarlijks Basken-
avonden in. 

— Zaterdag 29 nov. is er zo een in 
de Aula major van het UIA te Wil
rijk om 20 u. Kaarten zijn te beko
men bij Simone en Paul Cautreels, 
031-28.45.42. 
— Zondag 30 nov. in het Koncert-
gebouw om 20 u. te Brugge. Kaar
ten bij: Luc Vranckx, Boeverie-
straat 55, tel. 050-33.18.74; Jan-
Bart Van In, Moerkerkestraat 62A, 
8000 Brugge; Breydelhof, Jozef 
Suveestraat 2, 8000 Brugge. 

De oogst van Rock Rally'80 
Dat «Rock Rally '80» meer dan 
haar nut heeft gehad kan niet 
meer ontkend. De meeste finalis
ten werden ook in eigen streek als 
beloften voor 1980 onthaald en de 
vele optredens her en der waren 
het niet onaardige gevolg. Van hen 
verscheen ook een elpee bij Inel-
co (Lark nr. 3507) die een heleboel 
mensen dus zal plezier doen. Het 
is een mooi overzicht van wat de 
twaalf groepen een half jaartje te
rug als hun meest representatief 
nummer naar voor wilden bren
gen. Winnaars zijn The Machines 
uit Gent met hun «Colder», met 
wat te veel aan kouwe-rilling-effek-
ten en echo's. Voor de tweede 
plaatsen blijven de Singels en de 
Sweeties ijveren. De Brassers, 
Der Polizei, Red Zebra en de Em
ployees klinken op hun beurt be
loftevol en hebben inmiddels 
eveneens met vrij sterke eerste 
singeltjes bewezen uit het juiste 
hout gesneden te zijn. Om af te 
ronden gaat onze aandacht nog 
even naar wat Red Zebra en Tou
louse Lectric brachten: twee groe
pen die het eveneens op de plan
ken goed afbrachten. 
De Gentse Machines hebben zo
pas een nieuwe singel uit die «Mo
ney in my wallet» heet (uit bij EMI, 
Harvest). Geproduceerd door 
Jean-Marie Aerts, vroeger gitarist 
bij Verminnen, en nu suksesvol 
producer van ondermeer de Kreu-
ners-single, van Rick Tubbax eer
steling en van de Stings. 
De groep Polizei kreeg na een be
scheiden hitje «Do de razzia» en 
het huppelnummer «C.I.A.», de 
kans in Amsterdam op te treden, 
en naar de reakties werd dit dé 
kans om de horizont uit te breiden. 
De Kreuners zijn (samen met Rick 
Tubbax) zowat de paradepaardjes 
van de nieuwe generatie inlandse 
groepen geworden, en ook hun 
nieuwe singeltje «Nee oh nee» is 
een waardige opvolger van hun 
hitsingel «Nummer één». Hopelijk 
is dit plaatje voor hen de kans op 
dé doorbraak naar buiten. Omme-
kant lijkt een antwoord op Ray
mond's laatste: «Je veux de l'a-
mour», maar is behalve het ritme 
oninteressant (op WEA). 
Polizel-zanger Jean Rousseau is 
zijn ouwe vriend Karel van de 
groep Bizjoe, nu tot Bijoux omge

doopt, niet vergeten. Voor hen 
schreef hij de trage instrumentale 
reggae als b-kantje van het singel
tje, terwijl hij samen met zanger 
Karel Van den Bergh de tophit van 
een kwarteeuw terug «Weet je 
nog wel» tot een aktueel pareltje 
bewerkte. Een singeltje dat ook 
ditmaal hitkans moet krijgen. 

Sterkste nieuwkomers lijken ech
ter de Zaventemse Strings, die 
met een eerste plaatje, in eigen be
heer opgenomen, een denderen
de opname naar voren brengen, 
uiterst geschikt voor dansfuiven. 
Een groep die de richting van Tub
bax uitgaat en er hopelijk even 

suksesvol word t Rick Tubbax en 
zijn Taxi's zijn inmiddels terug van 
een korte vakantie, en weer in ak-
tie geschoten. En «Moods» is het 
nieuwe plaatje, een RKM-produk-
tie die weer helemaal in de Costel-
lo-Parker-lijn ligt met een zweem 
Amen Corner, en met een vleugje 
Springsteen gekruid. Niet meteen 
een meestamper, maar toch een 
zeer degelijke popsong. Omme-
kant «Fiction» klinkt wat stereotiep 
en heeft behalve het weerkerende 
refrein weinig melodie om het lijf. 
Een singel die ditmaal een open 
vraag blijft en een gok op de toe
komst 

Sergius. 

Boeiende . 
verhalen 
Van Willem Van Toorn verscheen 
een bundel verhalen, die voor ons 
een openbaring waren. Van meet 
af beseft men met een rasschrij-
ver te doen te hebben. Bij lezing 
moesten we bij herhaling denken 
aan de jong overleden Vlaamse 
schrijver Roger Van de Velde, 
wiens schrijftrant gelijkenis ver
toont met deze van Van Toorn, zij 
het dat Vande Velde de meeste 
van zijn verhalen op een pointe liet 
eindigen en Van Toorn niet. 
Maar elke vergelijking gaat mank. 
Ook Willem Van Toorn blijkt een 
nederig man te zijn, vermits hij zijn 
verhalen eigenlijk novellen en zelfs 
romans zou kunnen noemen. Om 
het even, het zijn stuk voor stuk 
zeer goede werkstukken, zowel 
als roman, novelle of kort verhaal. 
De drie genres zijn in deze bundel 
bijeengebracht 
Terecht wordt de novelle «De Ne
ger» als een van de beste verhalen 
bestempeld omwille van de intnge-
rende elementen en dé zeer per
soonlijke visie (zelfs relativerend). 
De tegenpool van «De Neger» is 
«De Slotenmaker», amper acht 
bladzijden, doch een toonbeeld 
van een zichzelf opgelegde beper
king. 
Em. Quendos Uitgeverif BV, Amsterdam, 
237 biz. 

•g-r.'».«',t^i.'juw,J," f'BWffii" 

Streuvels in VS bekroond 
De BRT-NCRV-televisiefilm «De blijde dag» naar het boek van Stijn Streuvels werd uit 44 pro
gramma's gekozen om een eervolle onderscheiding in New York te ontvangen. Peter Ustinov 
overhandigde deze prijs aan BRT-direkteur Van Dessel. 
Zo ziet u dat een verhaal van bij ons in film vertaald door Zuid- en Noord-Nederlandse mensen 
op internationaal vlak grote kansen maakt en blijkt onze Streuvels het nog steeds te doen. 
Foto: Mieke Bouvé en Eric Van 't Wout in de bekroonde tv-film. 

,,Er ligt 
een staat 
te sterven..." 
Onder deze titel is zopas in een 
handig boekje met poëzie van de 
zgn. geëngageerde verschenen, 
meer bepaald dan rebelse gedich
ten voor Vlaanderen en tegen dat 
gedrocht dat België heet 
In een verantwoording stelt Jos 
Vinks, dat de keuze van de se-
lekteerders beperkt werd tot 
reeds gepubliceerde gedichten en 
dus «geen bloemlezing bij gele
genheid van ingezonden manu-
sknpten.» 
Het gaat dus feitelijk om strijdpoë-
zle, gericht tegen de onderdruk
kers van het Vlaamse volk, met 
Brussel als symbool voor deze ge
lijkschakeling. De klemtoon werd 
gelegd op de periode na 1945. Bij 
de meeste dichters werd een heel-
nederlandse ideaal beleden en be
kent de dichter zich tot de idee 
van een Dietse staat een Dietse 
volkseenheid. 
De reeks wordt ingeleid met het 
gedicht van Emiel Moyson, de be
drijvige socialist uit Gent «Een 
Vlaamse stem over de kongres-
zuil» (te Brussel) slechts drie stro-
ven doch wat een scherpe taal. 
Verder o.m. «de Nederlanden» van 
Theodoor Van Rijswijck, «Eed van 
Trouw» het overbekende «gebed» 
van EH Cyriel Verschaeve; Paul 
Van Ostayen, Ferdinand Verkoc-
ke, Reimond Tollenare (met «Re
bel»), vanzelfsprekend René De 
Clercq, Wies Moens, Maria 
Vlamynck (met het treffende 
«Sterven in Brussel»), Ward Her
mans, Roni Ranke en het beroem
de gedicht over Borms van Willem 
Elschot en een ander Bormsge-
dicht van Geert Pynenbur (die en
kele weken geleden overleed). Al
bert de Longle is vertegenwoor
digd met een gedicht opgedragen 
aan de nagedachtenis van de 
eveneens door België vermoorde 
Leo Vindevogel, Dnes Bogaert 
(van wie we hier reeds een dicht
bundel bespraken); Bert Peleman. 
Marcel Matthys (Lied van de re
bel); Marcel Brouns, Emmanuel 
Looten, Yvo J.D Peeters; Jan Pu
pil, Reino, Wouter van Doom; 
Steven Barends; Leo Poppe, Jos 
Vinks (met twee zeer expressieve 
gedichten); G Van Rhode; Erik 
Verstraete en «Haikoes aan Diets-
land» van Juliaan Haest. 

Te bestellen bi| de h. Willy Cobbaut Bos
straat te 9391 Baardegem-AalsL P.R. nr. 
434-1114241-06. Prijs 100 fr. 

„Contrapunt" 
Van Annie M G Schmidt ver
scheen bij Quendo Toneel een to
neelstuk onder bovengaande titel. 
Het werk kwam in première in het 
Nieuwe de la Mar Teater te Am
sterdam, onder regie van Lode-
wijk de Boer 

Het stuk wekt gemengde gevoe
lens op, zowel een lach als een 
traan, lachen maar ook woede, 
verontwaardiging en verdnet We 
ergeren ons om de onmacht van 
de mens tegen ziekte en dood, 
hier ingeplant in een klem gezin 
Het IS feitelijk een werk met een 
bittere ondertoon, en mede door 
de bijwijlen luchtige toon ontstaat 
een «contrapunt» dat zal aanzet
ten verder te lezen Er is ook een 
dnehoeksverhouding in verwerkt 
Te oordelen naar de lezing is het 
stuk goed opvoerbaar. 
De auteur is met aan haar proef
stuk Ze publiceerde reeds «En 
wat dan nog"?», «Troost voor da
mes» en «Water bij de wijn». 
Em. quendo's uitgeverij B.V 1980. 
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België-Nederiand ordinaire sclioppartij 

De voetbalinterland België—Ne
derland was een ordinaire schop-
partij. Op het gras éénentwintig 
(Pim Doesburg, Erwin Vanden-
bergh en Bert Cluytens uitgezon
derd) beroepsvoetballers die me
kaar schaamteloos naar het leven 
stonden. De totale verloedering 
van de hedendaagse topsport. 
Toen de Russische scheidsrech
ter Azim Zade in de eerste minuut 
verzuimde Renquin uit veld te stu
ren — de Ardennees opende de 
«vijandelijkheden» door Bennie 
Wijnstekers al na enkele sekon-
den uit de wedstrijd te «stampen» 
— en vervolgens een grove over
treding van Hovenkamp — al ge
ruime tijd de brutaalste verdediger 
van West-Europa — maar met 
geel bestrafte, was het ons duide
lijk dat de honderdenelfde Derby 
der Lage Landen zou ontaarden. 
De werkelijkheid overtrof evenwel 
nog ruim de verbeelding. In die 
mate zelfs dat wij ons afvroegen 
of er geen «doping» mee gemoeid 
was. De heren stonden mekaar 
gewoon naar het leven. Willy Van 
de Kerkhof, van wie wij altijd al 
vonden dat hij beter wielrenner 
dan voetballer zou geworden zijn, 
trapte naar al wat bewoog. Hoven-
kamp was «tieheerster» en daar
door ook doeltreffender in zijn slo-
pingswerk. Aan Belgische zijde 
was het niet veel beter. Wij t>ena-
deren de Nederlanders alsmaar 
dichter in vakkundige uitvoering 
van professionele vernielingstak-
tieken. Renquin en Vandereycken 
deden hun reputatie alle eer aan. 
Gerets — die niet aarzelde wan
smakelijk komediantenstreken uit 
te halen om de tegenstander (ove
rigens verdiend) geel aan te sme
ren — wedijverde met ze en de 
«beschaafde» verdediger 

Meeuws was ongewoon vaak en 
snel «opgewonden». De KBVB en 
de KNVB hadden goodwill kun
nen kweken door vooraf geza
menlijk tot een dopingonderzoek 

te besluiten. Maar de heren heb
ben bedankt Zij wensen niet in 
het eigen vlees te spijden. Wij wil
len niet «stellen» dat er op de Hei-
zel voetballers, ekskuseer schep
pers, rondliepen die de grenzen 
van hun fysiek vermogen kunst
matig poogden te verleggen. Maar 
wij konden opwellende vermoe
dens desbetreffend toch niet on
derdrukken. Uit de reakties van 
het publiek — de voetbalbond 
was zo opgetogen over de ruime 
publieke belangstelling dat zij niet 

ALLES OVER HET SPORT-
PARACHUTISME IN VLAAN
DEREN EN DE WERELD... IN 
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aarzelde teveel toegangsbew jzen 
te verkopen... — konden wij even
wel afleiden dat wij zo goed als al
leen stonden met onze bekom
mernis. 
«Voetbal is oorlog», zei ooit Rinus 
Michels. En hij haalde in de Heizel 
zijn gelijk. Ook de Franstalige jour
nalist Jacques Lecocq zal wel ge
lachen hebben. Hij schreef ooit: 
*Voor een supporter Is het score
bord het mooiste spektakel.» Het 
publiek, dat geen drie volwaardige 
kombinaties te zien kreeg, rea

geerde helemaal in die zin: het 
scheen alleen maar gekomen te 
zijn om die verwenste Nederlan
ders nu eindelijk eens te zien ver
liezen. Die vreugde werd het niet 
onthouden. 

De Nederlandse nationale ploeg is 
inderdaad aan een eindpunt geko
men. Op zichzelf is dat geen 
schande en zelfs geen probleem 
indien men er begrip wil voor op
brengen en er de nodige konklu-
sJes durft uit trekken. In het inter
nationale voetbalkoncert spelen 
Nederland en België doorgaans 
een bescheiden partituur. Tot in de 
jaren zestig werden de lage lan
den als bescheiden voetbalnaties 
aangezien. Johan Cruyff bracht 
daar verandering in. Hij was de he
raut van een ongelooflijk — en on
getwijfeld éénmalige — getalen
teerde lichting Nederlandse voet
ballers. In één generatie pronkte 
Oranje met vier spelers van we
reldklasse: Cruyff, Rensenbrink, 
Van Haneghem en Krol. Voetbal
lers waarvan er anders misschien 
geen twee in twintig jaar binnen 
hetzelfde Nederland worden 
voortgebracht Rond dit wonderlij
ke viertal werden spelers neerge
zet met onmiskenbare maar niet 
uitzonderlijke aanleg. Het geheel 
werd geschraagd door ijver. Inzet 
en fysiek die nog gemakkelijk in 
onnodige aggressiviteit ontaardde. 

Maar desondanks was het Neder
land van de jaren 70 een absolute 
top. Het stond voor ons toen al 
vast dat Oranje niet eeuwig op dat 
hoge peil kon blijven voetballen. 
Het gezichtsbepalende viertal zou 
immers geleidelijk aan uiteenvallen 

Waren spelers gedopeerd? 

en er zou uiteindelijk een «dood
gewone» Nederlandse nationale 
pk>eg overblijven. Aan die dood
gewone ploeg is Oranje nu op
nieuw toe. Niets ergs maar in Ne
derland wil men dat blijkbaar niet 
aanvaarden. Klagende journalisten 
en ongelukkige (want minder rij
ke) bondsleiders. Die frustratie 
mondt uit in beschamend brutaal 
spel. In het Oranjeshirt liepen er 
vorige week nog amper twee vol
waardige internationalen: de oude 
Ruud Krol (hij is nog betrouwbaar 
maar niet langer de inspirator) en 
Jantje Peetere. De rest was erg 
beperkt in kunnen. 

Wij hebben jarenlang in een soort
gelijke situatie geleefd. Na de lich
ting Van Himst - Dewalque-Van 
Moer (D-Rot ontstond er een 
leegte. De paniek heeft toen niet 
toegeslagen. Het is de verdienste 
van bondsleiders en bondstrainer 
dat zij hebben gewacht op en geij
verd voor betere tijden. Die schij
nen dan nu aan te breken. Want 
ondanks de wederzijdse brutalitei
ten was het op de Heizel duidelijk 
dat België momenteel meer in
houd bezit dan Nederland. Boven
dien zal de Belgische nationale 
ploeg normaal nog in kunde 
groeien. Een aantal spelbepalende 
figuren ((^ulemans, Vanden-
bergh, Ck^eck, Cluytens en Ren
quin — want laatstgenoemde is 
ondanks zijn overdreven strijdlust 
toch ook een uitmundende verde
diger — zullen zonder ongelukken 
nog beter worden. En er zit ook 
nog heel wat puur talent (Mom
mens, Vercauteren, Voordeckers 
enz..J op de bank. De toekomst 
ziet er dus goed uit Op voorwaar
de dat men zijn verstand gebruikt 
Want tussen goed en doeltreffend 
spel en onaanvaardbare en spek
takeldodende «overwinningsdrift» 
ligt vaak maar een pakje bankbil
jetten. En het geld heeft de sport 
nog maar zelden baat bijgebracht 

Al zat men daar in de Guimard-
straat misschien anders over den
ken. Maar het is niet op de manier 
van vorige week dat de nationale 
ploeg het publiek opnieuw ,aan 
zich zal binden. De eventuele 
overwinningen ten spijt Want 
«supporters» heeft Belgl6 enkel 
wanneer er tegen Nederland 
wordt gespeeld. Anders zitten er 
voetballiefhebbers in de tribune. 
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Mlaams Nationaal 

De Taalklachtenbus 
heeft het druk 
Een paar weken terug richtten de 
VU-frakties in Kamer en Senaat 
een Taalklachtenbus op. Dit ini
tiatief, dat geruinte weerklank 
vond in de pers, blijkt een nood
zaak te zijn want de bus mocht 

reeds een hele boel klachten ont
vangen en verwerken. 
De initiatiefnemers hebben ons 
weekblad daarom ook voorge
steld regelmatig een greep uit de 
overtredingen te publiceren. 

Michel Capoen en Jaak Gabriels 
voor Antwerpse Kontaktklub 

f f Komen en Voeren ook 
socio-ekonomisch 
probleem!" 
Het was een uitstekend idee vanwege de Kontaktklub senator Michel Capoen 
en volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels naar Antwerpen uit te nodigen voor 
de maandelijkse debatavond van donderdag 20 november II. Klubvoorzitter Fl-
lip Lambrechts maakte het publiek duidelijk dat beide eminente gastsprekers 
niet zozeer zouden optreden in hun hoedanigheid van parlementair maar wel 
als mensen van ter plekke die — dikwijls met lijfelijk risico — dag en nacht op 
de bres staan in de strijd die hun streekgenoten voortdurend moeten leveren 
tegen Waals vandalisme en terreur. 

Nadien kwamen Michel en Jaak zelf 
aan 't woord; uit hun uitermate boeiend 
betoog onthouden we vooral het vol
gende: 
• De strijd in Komen en de Voer 
heeft niet alleen een politieke maar te
vens een socio-ekonomische achter
grond. Zo «heerst» in de Voer de 
Franskiljonse noblesse in een waar 
feodaal klimaat met als vooruitgescho
ven pionnen rabiate Walllnganten zo
als iJhonneux, Dodemont, Happart en 
anderen. 
• De Franstalige onderwijsinstellin
gen ter plaatse blijken in het versnekj 
verfransingsproces uitstekende gang
makers te zijn: in Voeren de destijds 
onwettig opgerichte lagere scholen en 
in Komen het prestigieuze «college 
episcopal» naast het niet minder be
ruchte «athénée royal». «Wie de jeugd 
heeft heeft de toekomst»-. 
• De zwakheid van Vlaamse gezag
dragers uit de drie traditionele partijen, 
zoals ministers en provinciegouver
neurs die, zeer dikwijls In hun unitaristi-
sche reflexen, gewoonweg de wet met 
willen of niet kunnen toepassen. 
• Het «Vlaams» karakter van de au
tochtone bevolking die In de dagelijkse 
omgang zich uitdrukt in het dialekt van 
de streek, niet beter vraagt dan te wor
den gerust gelaten, maar bij de minste 
uiting van Vlaamse reflex, het slachtof
fer wordt van uitgesproken intimidatie 
en terreur vanwege dikwijls ingewe
ken Walllnganten. . 
• De roep en de verzuchting van de 
bewuste Vlaamse bevolking terplaatse 
naar gans Vlaanderen toe om volge

houden steun en sdkJariteit op elk 
ogenblik en op elk terrein. 

Fac i l i te i ten? 
Na deze uiteenzettingen volgde een 
geanimeerd debat waartMj vooral het 
element «faciliteiten» stof tot dlskussie 
txxxj; drie stellingen werden In hoofd
zaak naar voren geschoven. 
• Hugo Schlltz meende dat de eigen 
gemeenschap zich voktoende sterk 
moest affirmeren om op keurige ma
nier het lot van andere taalgroepen op 
haar territonum te bepalen; In hoofd
zaak een probleem van de gemeen
schappen dus en als zodanig te ont
trekken aan het centraal gezag. 
• Jaak Gabriels pleitte voor een radi-
kale afschaffing van de faciliteiten met 
terugkeer naar Vlaanderen van ge
meenten en wijken In en rond Komen 
waar volgens onvervalst onderzoek 
de meerderheid van de bevolking «in 
se» Vlaams zou blijken. 
• Frans Kuijpers dacht dat In de hui
dige reële situatie de Voer en Komen 
werkelijk als een probleem «sui gene-
ris» dienen te worden beschouwd en 
dat — waar sprake van afschaffing of 
aftx3uw van faciliteiten — de 6 randge
meenten rond Brussel in de eerste 
plaats worden bedoeld. In Komen en 
de Voer dient gewoon de wet toege
past en alle Franstalige agitatie, provo-
katle, intimidatie en terreur krachtdadig 
te worden beteugeld en gestraft 
Lang werd nog nagekaart nadat voor
zitter Lambrechts rond 23 uur tot slot 
aan de gastsprekers een passend aan
denken aan deze boeiende avond had 
overhandigd 

Deze week een drietal, vergezeld 
van een korte kommentaar. 

• In de firma Cockeril l Yards 
Hoboken, waarvan de Raad van 
Beheer in hoofdorde samenge
steld is uit personen van de Socié-
té Générale en van de Bank Brus-
^ l -Lambert , geschieden de verga
deringen van die raad in het Frans. 
De Dagelijkse Direktie wordt uit
geoefend door een 5-tal personen, 
aangevuld door de afgevaardigde
beheerder en, hoewel daar Neder-
larKlstalige personen bij zijn, ge
schiedt het taalgebruik onderling 
uitsluitend in het Frans. Wanneer 
bep)aakle personen zrch tot de ka
derleden wenden geschiedt dit 
eveneens in het Frans. Klacht 
werd ingediend bij de Vaste Kom
missie voor Taaltoezicht 

• Langs de autobaan Leuven-
Luik in Heverlee en bij Supercon-
fex in Vilvoorde zijn er aan beide 
zijden van de weg benzinestations 
van Shell gevestigd met Neder
landstalig en Franstalig opschnft 
Weliswaar is dit niet in strijd met 
de taalwet of het Septemberde-
kreet, er mag echter van deze fir
ma verwacht worden dat zij het 
Nederlands gebruikt in het homo
gene Nederlandstalig landsge
deelte temeer daar zij in het Frans
talig landsgedeelte geen gebruik 
maakt van het Nederlands. De fir
ma werd hierover aangeschreven. 

• Een architekt die voor een 
Vlaamse firma in Wortegem-Pete-
gem werkt stuurt zijn ereloonsta-
ten in de Franse taal aan Vlaamse 
klanten. Klacht werd ingediend bij 
de Vaste Kommissie voor Taaltoe
zicht 

Het is wel nodig dat voor de goe
de gang van zaken een aantal 
spelregels geëerbiedigd worden. 
Zo dienen de klachten steeds te 
worden vergezeld van het volledi
ge adres (met telefoonnummer, 
als het kan) van de indiener, zodat 
steeds bijkomende Inlichtingen 
kunnen gevraagd worden en de 
herkomst kan nagetrokken wor
den. Van hun kant verbinden de 
Initiatiefnemers zich er toe dat de 
absolute geheimhouding strikt zal 
nageleefd worden. 
De klachtenschrijvers moeten er 
wel goed op letten het volledige 
adres te gebruiken. Hier volgt het: 

Taal
klachtenbus 
Pos tbus 73 
9000 Gent 12 

(vooral die 12 vermelden!). 

„WIJ"-abonnementenslag '80-'81 

TOP 20 

De leeuwesprong 
vanHilaire Govaert 

Het feit van deze w e e k in onze To|>-20 is de leeuwe

sprong van Hilaire Govaer t uit St -Nik laas. V r iend Hilaire 

w ip t zo maar meteen vanui t he t niets naar d e der t iende 

plaats: goed voo r 84 punten. Wabl le f !? 

W a t natuurlijl< niet wi l zeegen dat w i j de resul taten van 

onze ganse Top-ploeg niet even formidalsel v inden. 

(Tussen haalt jes: d e redal^tie laboreert aan een p romo-

tJe-WIJ» die midden december van d e persen ro l t Uit-

Xv^en dusO 

1. Erik Vandewalle, Izegem 480 
2. Jan Caudron, Aalst 336 
3. Anny Lenaerts, Wilrijk 306 
4. Jef Vinex, Erps-Kwerps . . . . : | | f | | | ^ f 228 
5. Roos Lemout Geluwe 144 
6. Maurits Passchijn, Meise 132 

Rik Haelterman, Denderwindeke 132 
8. Lieve Favoreel, Lauwe 120 
9. Renaat Vanstallen, Hoeilaart 108 

Frans Kuijpers, Schilde 108 
11. VU-Borgerhout 102 
12. Paul Cresens, Schaffen 96 
13. Hilaire CSovaert St-Niklaas 84 
14 VU-Antwerpen Stad 72 

Robert Ntokmans, Herk-de-Stad 72 
Willy Serpieters, Oostende 72 
Mare Vanrijckeghem, Moorslede 72 

1& Veerie Thijssens, Ekeren 48 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 48 
Jan Roux, Genk 48 
Jozef Allaert Kortrijk 48 
Jos Trappeniers, Huklenberg 48 

KADERVORMING 
kalender 
november 1980 
• Donderdag 27: «De gemeentelijke 
begroting». Adres. Kultuurhuls Kol-
dam, Koldamstraat te Hoeilaart Orga-
nizatie. VU-af deling Hoeilaart l.s.m. het 
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel. 
• Vnjdag 28 «Geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging». Adres Kultureel 
Centrum Geluwe Spreker. W. Luyten. 
Organizabe: VUJO Geluwe \am. het 
VCLD. 

Beschikbaar op het 
VNS-sekretariaat 
• Op de studiedag over de gemeen
telijke begroting van 15 november 11. 
werden de Administratieve basiswet
ten (drukkenj UGA, Heule) vlot ver
kocht evenals de Gemeentebegroting 
voor het dienstjaar 1981. Omdat de 
«Administratieve basiswetten» onont
beerlijk zijn voor onze mandatarissen 
houden wij eraan U nogmaals attent te 
maken op dit boek. 
De «Administratieve basiswetten» 

tjevatten- de grondwet Qbijzondere 
wet tot hervorming van de instellin
gen), de vooriopige gemeenschaps- en 
gewestinstellingen, de provinaewet 
de gemeentewet de wet op de CDpen-
bare Centra voor Maatscfiappelijk 
Welzijn, de Raad van State, de kontro-
le op sommige instellingen voor operv 
baar nut 
Het VNS-sekretanaat geeft de naam 
van de koper ixivendien door aan do 
drukkenj UGA. Zij stellen zich met. 
hem in vertjinding wat betreft de aan
vullingen De administratieve basiswet
ten die U op het VNS-sekretanaat kan 
kopen, bevatten de aanvulling van 
15/9/80 (o.a de bijzondere wet tot 
hervorming van de instellingen). 
De administratieve basiswetten plus 
aanvulling kosten 300 fr, te storten op 
de VNS-rekening 430-0220881-03 De 
gemeentet)egroting kost 147 fr. 

Inlichtingen: 
Vlaams-Nationaal Studiecentrum, Bar-
nkadenplein 12 te 1000 Brussel — Lut-
gart De Beul en Lieve Schoofs — tel 
02-2194930 
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Brugge-Torhout: verjongd, verruimd WEST-VU\ANDEREN 
Nieuwe start 
arr. raad 
Op donderdag 20 november II kwam 
de nieuw samengestelde arr raad bij
een o m tot de arr kooptaties over te 
gaan en verdere schikkingen vast te 
leggen met het oog op de verkiezing 
van een nieuw arr bestuur Tot groot 
genoegen van alle aanwezigen mocht 
vastgesteld dat het arr Brugge de 
verjonging en verruiming van de arr 
raad waar heeft gemaakt De enige 
schaduw op de samenkomst was dat 
om zeer uiteenlopende redenen en
kele uittredende arr bestuursleden 
zich met opnieuw kandidaat zouden 
stellen 

Betogingsverbod 
VU-fraktie en -schepenen hebben af
stand genomen van het door de bur
gemeester afgekondigde betogings
verbod ter gelegenheid van de am-
nestie-fakkelloop op 11 november II 
De VU stelt bij deze maatregel in 
geen enkel opzicht te zijn betrokken 
en betreurt de beslissing 

T r e f p u n t 

A s s e b r o e k 

Op vnjdag 5 dec a s om 20 u te As-
sebroek-Brugge zaal Zeventorentjes 
spreekt Hugo Schiltz over ekono-
misch federalisme 

VU-dienstbetoon 
te Kortrijk 
leder maandagavond van 17 u 30 tot 
20 u in het lokaal 1302, Burg Rey-
naertstraat 9 te Kortrijk door de arron
dissementeel verantwoordelijke W 
Vandevijvere, in samenwerking met 
gewezen volksvertegenwoordiger L 
Vansteenkiste. senator M Cappoen 
en de plaatselijke mandatanssen 

2e dialoogdag 
VUCD-fraktie 
Op zaterdag 29 november a s vanaf 8 
u 45 in het konferentiecentrum «Bloe-
mendael» Bloemendaelestraat St-
Andnes-Brugge dialoogdag over 
Brugs gemeentenbeleid Bij inschrij
ving 275 fr (middagmaal inbegrepen) 

25 jaar 
DF-Steenbrugge-
Op zat 6 en zondag 7 dec as viert 
het Steenbrugse Davidsfonds zijn 25-

jang bestaan met plechtigheden in en 
rond de St -Pietersabdij te Steenbrug-
ge-Assebroek 
Op zat 6 dec om 10 u filatelistische 
tentoonstelling en aanbieding van het 
boek over de geschiedenis van 
Steenbrugge (een werk van Dom Til-
lo van BiervlieO 
Op zondag 7 dec om 10 u dankmis 
opgedragen door de abt van de St-
Pietersabdij waarna (om 11 u 15) 
plechtige herdenkingszitting in de bo
venzaal van het Centrum onder het 
voorzitterschap van Johan Herman 

NOVEMBER 

28 WINGENE VU-bestuursverkiezingen om 20 u in lokaal Molen
hof Toespraak met debat o I v Guido Van In, voorzitter partijraad 

28 GELUWE geschiedenis van de Vlaamse Beweging om 20 u in 
de «Gaper» Gastspreker Walter Luyten 

30 BRUGGE 2de Baskenavond om 20 u in het Brugse koncertge-
b>ouw, St-Jakobsmarkt Inkom 80 fr 

30 ROESELARE herdenkingsmis voor Vlaamse oud-stnjders om 
10 u in de kerk der paters redemptonsten Inr VNJ-Roeselare 

DECEMBER 

3 MENEN-REKKEM-LAUWE- FVV, leren brood bakken om 19 u 
in 't Ghelandt te Menen 

4 IZEGEM milieuavond met prof dr E Kuyken over «Natuur- en 
Landschapsbehoud in West-Vlaanderen, in het biezonder in de 
streek Roeselare-lzegem» Met daarbij een paneelgesprek met 
vertegenwoordigers van De Wielewaal (Roeselare), De Buizerd 
(Ingelmunster), VELT (Izegem), De Vlaamse Gaai (Izegem) en de 
Izgemse Milieu Werkgroep Aanvang 20 u in de bar van het Mu-
ziekauditonum. Kruisstraat 15 Daarbij aansluitend milieu-expo 

14 lEPER: VVI-kerstfeest om 14 u 30 in Jeugdstadion 

Donderdag 4 december a.s. 

Milieuavond bij 
Izegemse VSVK 

Vernieuwd 
VU-bestuur 
te Koekelare 
Op zondag 19 oktober kwamen 89 le
den hun bestuur kiezen Volgende 
kandidaten werden verkozen zij be
haalden meer dan de helft van de 
stemmen 

Voorzitter Antoon Landuyt Provincie-
baan 60, (588047) , ondervoorzitter 
Michel (Constant Ichtegemstraat, se-
kretaris Maurits Sabbe. Oostmeet-
straat 141 (589147), hulpsekretans 
mevr N Defraeye-Staelens O , Hovae-
restraat 19, peningmeester Nort)ert 
Vandecasteele, Moerestraat 94 
(589005), propaganda Daniel Deprei-
tere, Belhuttebaan 13, organizatie Ene 
Dejonghe, Klein Asstraat 22 

VUJO Louis Dereeper, Belhuttebaan 
7 (588620), Greta Hendryckx, Ring-
laan 50 (588552) Johan Lagacie, Bel-
hutttebaan 50 (58 87 79), Bernard Loo-
tens, Ringlaan 87 (588031), mevr A 
Musseeuw-Vandendnessche Rika, 
Sterrestraat 29 (588817), Andre 
Zwaenepoel, K De Ghelderelaan 10 
(589250) 

Werkt volledig met dit bestuur samen 
Gemeenteraadslid Jef Hendryckx, 
Ringlaan 50 (588552) 

Geslaagde studiedag 
bij VU-lzegem 
Voor de dynamische VU-afdeling van 
Izegem bestond al geruime ti jd de be
hoefte om eens rustig terug te blik
ken op de voorbi je 4 jaar en tevens 
de ogen gericht te houden op de toe
komst Dit kon dan uiteindelijk ge
beuren op zaterdag 8 november, een 
beetje buiten Izegem (kwestie van de 
hele dag het bezinningsaspekt te 
kunnen aanhouden), in de gastvrije 
ruimte van het restaurant Eikenhof te 
Zwevezele. 

Hoewel beperkt tot het bestuur, was 
de opkomst een echte meevaller 20 
aanwezigen' Geert Bourgeois, Palmer 
Dermaut en Jons Verbeke hadden 
een programma uitgewerkt waarbij na
genoeg het hele bestuur betrokken 
werd BIJ het eerste deel, de «terug
blik», IS ontzettend veel aan de orde 
geweest ledenvergadenngen en fees
ten, informatievergadenngen, werkbe-

De Izegemse VSVK (Vlaamse Studie-
en Vormingsknng) bestaat pas twee 
jaar, maar kan al bogen op een indruk
wekkende reeks akbviteiten Onder de 
dynamische leiding van dr Niko Proes-
mans bracht deze Vlaams-nationale 
kulturele vereniging vong seizoen een 
aantal debatavonden die alle verwach
tingen overtroffen, zowel inzake in
houd als opkomst 
Het nieuwe winterseizoen is zo moge
lijk nog beter gestart 
Toen Hugo Schiltz in oktober kwam 
spreken over de toekonnst van de 
Vlaamse Beweging, noteerden de or-
ganizatoren een rekordopkomst 
Met prof dr Eckhart Kuyken (RUG) 
en het tema «Natuur- en Landschaps
behoud in West-Vlaanderen» speelt 
VSVK in op een reële plaatselijke en 
zelfs regionale behoefte Midden-
West-Vlaanderen is misschien wat laat 
in gang geschoten op het vlak van de 

milieuproblematiek Maar de jongste 
jaren zijn een aantal biezonder aktieve 
groefjen tot stand gekomen VSVK 
zorgt ervoor dat de avond van 4 de
cember tevens een gelegenheid wordt 
voor die groepen om mekaar te ont
moeten Wellicht groeien daar nog ge
meenschappelijke akties uit 
Dit VSVK-initiatief gebeurt in samen
werking met De Buizerd (Ingelmun
ster), De Wielewaal (Roeselare), VELT 
(Izegem), De Vlaamse Gaai (Izegem) 
en de Izegemse Milieu Werkgroep Na 
zijn uiteenzetting komt prof Kuyken 
telkens in konfrontatie met een verte
genwoordiger van die verenigingen 
Vóór deze debatavond is er beneden 
een tentoonstelling van de dienst 
«Pers en voorlichting» van het ministe-
ne van Volksgezondheid over milieu 
en milieubehoud 
Zoals gewoonlijk is de toegang gratis 
en iedereen is welkom 

LEREN SKIËN IN HET 
LECHTAL-TIROL 
Tiendaagse sneeuwvakantie met luxe-autocar. 
Vertreki 23-12 om 18 u.j terug 2-l-'81 rond 21 u. 
Prijs per persoon: 
LANGLAUFt geen enkele kennis vereist, huren ski's, schoe
nen en stokken inbegrepen i 9.600 fr. 
LEREN SKIËN: huren ski's, schoenen, stokken, lift en ski-le
r aa r inbegrepen: 12.700 fr. (kinderen tot 16 jaar 12.150 fr.) 
VOOR DE SKIERSi huren ski's, schoenen, stokken, lift inbe
grepen: 11.600 fr. (kinderen tot 16 jaar 11.150 frj . 

Inlichtingen en inschrijvingen: VZW MEDISCHE EN SO
CIALE WERKEN VAN HET W N Z , Hopmarkt 36, Bus 3, 9300 
AALST - Tel. 053-77.22.24. 

(Adv. r 

zoeken, bestuursbijeenkonnsten, fiet 
beleid in de gemeente en in het 
OCMW, de doorstroming naar de pu
blieke opMnie van onze politieke opties 
en ten slotte een indrukwekkende lijst 
van VU-voorstellen in de gemeente
raad van de afgelopen 4 jaar, een even 
indrukwekkende lijst van VU-interpel-
laties, van moties en van door de meer
derheid overgenomen VU-standpun-
ten 
En we zouden nog het overzicht en de 
bespreking vergeten van de diverse 
nevenorganizaties. 
Het was allemaal biezonder veel. zodat 
het tweede luik, de opties voor de toe
komst lichtjes in de verdrukking is ge
komen Maar er werd dan biezonder 
praktisch gewerkt zodat zes komnnis-
sies konden samengesteld worden, 
kompleet met leden en ofxirachten 
Zowel de woordvoerder van de VU-
Kamerfraktie, Paul Van Grembergen, 
als VU-volksvertegenwoordiger voor 
Roeselare-Tielt Lode Van Biervliet 
hebben de hele namiddagzitting bijge
woond 
Paul Van Grembergen zei onder de in
druk te zijn gekomen van de ernst van 
de werkzaamheid Hij pleitte voor pro
pere, zuivere en edelmoedige politici 
en zei dat de gemeentepolitek een 
hefboom diende te zijn voor de 
Vlaams-nationale partij 
Lode Van Biervliet rondde de dag af 
met heel wat humor in zijn toespraak 
HIJ had speciale woorden van dank 
voor gewezen voorzitter Joris Verbe
ke, voor de nieuwe voorzitter Palmer 
Dermaut en voor Tony Nollet organi-
zator voor de verspreiding van het lo
kale VU-blad «WIJ te Izegem-Emelgem-
Kachtem- Ook hij stak zijn waardenng 
en optimisme inzake de Izegemse VU-
afdeling met onder stoelen of banken 
«Ik hoop, besloot Lode Van Biervliet 
dat uw afdeling aanstekelijk werkt 
voor het hele arrondissement'» 

27 NOVEMBER 1980 



Wij in de Volksunie m 21 

Franstalig toneel beschermd 
door Kortrijks stadsbestuur 
Op 25 oktober II werd ten behoeve 
van een klein groepje franskiljons in de 
Kortrijkse stadsschouv\/burg het frans-
talig stuk «Mesure pour Mesure- op
gevoerd door het Theatre National de 
Belgique 

Dit zette er een aantal VU-militanten 
toe aan om, onder leiding van VU-
raadslid Guido Verreth, hiertegen te 

protesteren Toen Guido Verreth zich 
naar de schouwburg begaf om er een 
kijkje te nemen, werd hem de toegang 
ontzegd en werd hij op een brutale wij
ze door de Kortrijkse politie opgepakt 
Tegen deze politiepraktijken trok Gui
do Verreth van leer in de Kortrijkse ge
meenteraad en vroeg dat de burge
meester als hoofd van de politie een 
onderzoek naar de feiten zou instellen 

Maurits Tampere overleden 
Weer is een trouw lid overleden, een 
man van ons volk, Maurits Tampere. 
Afkomstig van Edewalle (Handza
me) is hij na de harde repressie zo
als zovelen te Middelkerke aange
land. Na een hard bestaan van han
delsreiziger en later samen met zijn 
vrouw als huisbewaarder in een ap
partementsgebouw op de zeedijk 
hadden zij een gelukkig bestaan, tot 
aan de eerste ziekte-aanval met bl i j

vende verlamming. De overledene 
kende Frans-Vlaanderen als de bes
te en hij heeft ontelbare prachtige 
dia's gemaakt voor de heemkundige 
knng <Bachten de Kupe> De familie 
Tampere is ook nauw betrokken bij 
de familie van Irma Laplasse. De 
dochter is gehuwd met Alfred, de 
zoon van Irma Laplasse. 
Wij bieden aan de familie onze inni
ge deelneming aan. 

VU-fraktieleider José De Schaep-
meester pikte hierop in Hij noemde de 
keuze van de politieleiding te Kortnjk 
in de laatste 10 jaar met geslaagd Het 
IS trouwens niet de eerste keer dat er 
klachten gerezen zijn over het brutaal 
optreden van het Kortrijks politie
korps José De Schaepmeester dank
te dan ook voor de CVP-demokratie 
die gesteund is op geweld en op de 
knuppels en vuisten van de politie Tot 
slot vroeg hij met aandrang dat de 
schepen van Kuituur de nodige initia
tieven zou nemen om de laatste resten 
van het franskiljomsme uit te roeien 
CVP-burgemeester Lambrecht bleef 
bij zijn standpunt en verdedigde zowel 
het franstalig toneel te Kortnjk als het 
optreden van de politie terzake Hier
mee kenden wij meteen het standpunt 
van de CVP dienaangaande 
Zal Kortnjk dan toch het laatste frans
kiljonse bastion w o r d e n ' 

Lieven Decaluwe 

Voorzitter V Anaaux hield op het VU-bal van Oostende een warme en erg ge
waardeerde toespraak Hierboven gekiekt met een groep OVD-mandatanssen 

Een avondje uit met FVV en 
VU te Lauwe-Menen 
Het IS zo stilaan een traditie geworden 
dat op de vooravond van 11 novem-

(»H«**'**'*"*»«'«^^ 

émn 
REGIE T.T. 

DOE PLEBBl IN f fM HANDOMDRAAI 

ber, de VU-afdeling Menen-Lauwe-
Rekkem haar ledenfeestje houdt 
Zoals vroeger werd het een verpozing 
in de politieke drukte van de door-de-
weekse vergaderingen, eventjes uit
blazen om gemoedelijk tussen pot en 
pint te praten en mekaar op een ande
re manier weten te waarderen 
De Vlaamse hutsepot en de worst 
werden dan ook weer bijzonder ge
waardeerd 

Nochtans werd de ernst niet helemaal 
uit het programma gebannen In een 
bijzaaltje werden boetseerwerkjes 
tentoongesteld die door de kinderen 
gemaakt werden op dne FVV-hobby-
namiddagen En in zijn tafelrede maak
te senator Michel Capoen er ons at
tent op dat de Vlaamse stnjd nog hele
maal met gestreden is en dat waak
zaamheid geboden blijft 
De grote opkomst (90 leden) t)ewijst 
dat zeker met dit initiatief moet worden 
doorgegaan Onder de dynamische lei
ding van het F^^. zal dat wel geen 
moeilijkheden opleveren 

Eddie Couvreur 

Nieuws uit 
Mariakerke-
Oostende 
Nieuwe lidkaarten 
De nieuwe lidkaarten zijn aangeko
men Haast U erbij te zijn Zij zullen U 
aangetxxien worden door de nieuwe 
bestuursleden Ontvang deze mensen 
met een gulle lach en een openstaarKle 
geldbeugel Maak de VU sterker dan 
ooiti Werf nieuwe leden aan 

Volksunie Aarsele-Kanegem 
nodigde de Sint uit 

Sinterklaas bij FW-Oostende 
Zondag 30 november in de zaal 

«Bloemendal», Velodromstraat komt 
Sinterklaas om 15 u zeer st ipt Men 
gelieve tijdig in te schrijven bij de be

stuursleden van de F W Tot 10 jaar 
kan elk kind door Sinterklaas ontvan
gen worden Per inschrijving betaalt 
men 125 fr per kind 

Op vnjdag 21 november hielde de 
Volksunieafdeling Aarsele-Kanegem 
haar vierde Sinterklaasfeest met 
steeds groeiend sukses Voor de der
de maal was de voetbalkantine van de 
Kanegemse voetbalploeg te onzer be
schikking gesteld en ieder jaar lijkt dit 
lokaal kleiner te worden Zowat vijfen
tachtig kinderen met hun ouders wa
ren naar Kanegem afgezakt We mo
gen dus van een overweldigend suk
ses spreken 

In een inleiding, door mevr Cleyssen 
uitgesproken, werden alle aanwezigen 
hartelijk verwelkomd en gefeliciteerd 
voor hun massale opkomst Daarna 
werd het voltallige bestuur van de 
plaatselijke afdeling nog eens voorge
steld en ten slotte werd melding ge
maakt van de opnchting van een 
VUJO-afdeling in de nabije toekomst 
We zijn immers dringend aan verjon
ging toe want en slotte ligt de toe
komst in jonge handen Alle geïnteres
seerden kunnen hun licht altijd opste
ken bij Werner Sucaet Vinktstraat te 
Aarsele 

Toen aangekondigd werd dat Sinter
klaas per ezel zou aannjden (waar
schijnlijk wegens ekonomische rede

nen) waren alle ogen op het voetbal
terrein gericht En in de verte kwamen 
Sint en ezel in zicht Echt iets origi
neels en daarom een pluimpje voor 
Luc Van Bruwaene die dit alles moge
lijk had gemaakt 

Nadat iedereen ja zelfs de volwasse
nen door Sinterklaas bedacht waren 
met geschenken, werd de jaarlijkse 
tombola georgamzeerd Een sukses ' 
Dat hoeft met gezegd ieder jaar wint 
deze aktiviteit aan belangstelling zodat 
iedereen wel ergens een of meerdere 
pnjzen wegkaapte en het feest nog 
meer luister bijkreeg 

Daarna werden door Leon Houtteman 
traditiegetrouw nog enkele filmpjes 
vertoond over het vonge feest en over 
onze reis naar Frans-Vlaanderen van 
enkele maanden terug 
Ten slotte werd door de meesten nog 
wat nagekaart over deze en vonge ak-
tiviteiten De laatste vierders zakten af 
in de vroege uurtjes en de kantine 
werd achter hun hielen gesloten tot 
volgend jaar voor ons misschien We 
zitten dus zeker met stil en meer dan 
ooit deed het ons genoegen vast te ' 
stellen dat onze afdeling aktief blijft 
en met suksesi Werner Sucaet 

Wervik 
Oproep 

Aan ieder die ons kan helpen feiten en 
personen te leren kennen die ertoe bij
gedragen hebben het Vlaamse be
wustzijn of het Vlaams-nationalisme te 
Wervik konkreet verstevigd te hebben 
vragen wij ons daarvan dokumentatie 

of inlichtingen te willen bezorgen De 
dokumentatie knjgt u van ons volledig 
terug' Beste dank 

St.-Niklaas 
Wanneer er ouders zijn die graag zou
den hebtjen dat de Sint bij hen thuis 
komt kunnen zij zich melden tot de be
stuursleden 

27 NOVEMBER 1960 



22 mt Wij in de Volksunie 

Lintse VU weer eens 
op gemeenteraad 

aktief 

BIJ aanvang van de zitting werden door 
het schepenkollege verschillende pun
ten van de openbare naar de geheime 
zitting verschoven De reden hiervoor 
vi/as blijkbaar te vinden in het feit dat 
raadslid Roets (VU) er zijn beklag over 
maakte dat bepaalde raadsleden zich 
de politieke kleinheid veroorloven om 
te pas en te onpas tussenkomsten van 
andere raadsleden naar buiten te bren
gen en in een verkeerd daglicht te 
plaatsen 
De VU verviïierp de eindafrekening 
voor de verharding van verschillende 
wegen Dit bedrag was immers het 

D Werkloze jonge man (25 jJ 
vnjgesteld van legerdienst met 
diploma A 1 Public Relations met 
een goede talenkennis (Ned Fr 
Eng en Duits), uitkeringsgerech
tigde RVA zoekt passende be
trekking 

D Werkloze jonge man 21 j . 
vnjgesteld van legerdienst met 
diploma A 1 Handel, uitkerings
gerechtigde RVA zoekt een pas
sende betrekking 

D Jonge licentiate vertaler En
gels Frans RVA uitkenngsge-
rechtigd zoekt een passende be
trekking 

D Jonge (licht gehandicapte) 
man 27 j met kennis van autome-
kaniek, administratief werk in ga
rage dactylo, zoekt een betrek
king als bediende (liefst in een 
garage) 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux Bamkadenplein 12 
1000 Brussel tel 2194930 

D Simultaanvertaler Frans-Ned, 
Ned-Frans met ruime ervanng 
(ook van leiden colloquia studie-
w e enz) zoekt dnngend aange
past werk Kontakt opnemen met 
red « W I J -

„WIJ in Antwerpen": 
lees verder biz. 27 

dubbele van het in februan geraamde 
cijfer De begrotingswijziging van de 
gewone dienst werd eenparig goedge
keurd Wat de begroting van de buiten
gewone dienst betreft deze werd 
door VU en OLV verworpen Er werd 
daar immers ongeveer 21 000 000 
voorzien als uitgaven voor het in aan 
bouw zijnde kultureel centrum dat 
naar schatting in zijn geheel 
150000000 zal gaan kosten en dit 
voor een gemeente van 5500 inwo
ners' 
Ook stonden een vijftal punten van de 
VU op de agenda Vraag of het sche
penkollege nu eindelijk het deel Rey-
naertstraat gaat herstellen (deze vraag 
werd zes maand geleden ook gedaan) 
Ook wees de VU op het feit dat bij ge
meentewerken aan wegen verschillen
de brandkranen en gasontluchtings-
kranen werden ondergeasfalteerd 
Men beloofde nazicht Tot slot vroeg 
raadslid Roets naar de pnjzenevolutie 
voor de huisvuilophaling De gemeente 
moest immers dit jaar reeds ongeveer 
200 000 meer uitgeven en eenmaal per 
maand vier personeelsleden ten dien
ste stellen van betreffende interkom-
munale en daarenboven is de prijs 
voor twintig huisvuilzakken van 65 
naar 85 fr gestegen Ons raadslid 
vroeg om bij de volgende gemeente-

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 be
roep doen Graag delen we U dan ook 
de praktische schikkingen mee 
Voor een bezoek thuis kunt U op de 
Sint rekenen op de volgende dagen 
Vrijdag 28 november woensdag 3 en 
vnjdag 5 december telkens van 
18 u 30 tot 20 u 30 
Zaterdag 29 november zondag 30 no
vember en zaterdag 6 december tel 
kens van 14 tot 18 u 
Voor een bezoek aan thuis neemt U 
kontakt met een van onze bestuursle
den of met het Vlaams Huis Polder
straat 15 tel 527532 

Vlaamse Mutualiteit 
Antwerpen-Turnhout 

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

Programma 
•Vlaamse Mutualiteit is Vlaams-nationale solidanteit», 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 woi den gevoerd 
door 
— Hugo Draulans, 
— senator Carlo Van Eisen, 
— volksvertegenwoordiger Vic Anciaux, algemeen voorzit

ter 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-Turn
hout, Bisschopstraat 41, 2000 Antwerpen 

(Adv. 250) 

raad een motivatie van betreffende in-
terkommunale te bekomen i v m deze 
prijsevolutie 
In de geheime zitting werd dan o m ge
stemd voor de aanduiding van een be
heerder in een interkommunale en de 
verkiezing van de verschillende verte
genwoordigers en plaatsvervangers in 
de verschillende interkommunales De 
CVP betrok natuurlijk alle mandaten 
Verhelderend was ook dat nu met 
meer alleen de CVP-schepenen tuk 
zijn op zoveel mogelijk mandaten maar 
dat de CVP fraktieleider nu blijkbaar 
ook in het klubje der begunstigden 
werd betrokken 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn 

van Antwerpen 

Plaatsen van 
informaticus 

Plaatsen van informaticus wor
den openverklaard onder voor
behoud van goedkeuring door 
de hogere overheid van de gewij 
zigde reglementering Ze staan 
open voor mannelijke en vrou
welijke kandidaten 
De titularissen moeten in staat 
zijn het Rekencentrum te leiden 
Aanvangswedde 58 382 fr bruto 
per maand 
Een bijzondere reglementering 
op de standplaatsverplichting is 
van toepassing 
De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren, de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat-
test 
Leeftijdsvoorwaarden de leeftijd 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 15 12 1980 (45 jaar voor 
de pnonteitsgerechtigden der 
wetten van 3 81919 en 27 5 1947) 
Diplomavereisten 
— licentiaat in de handelsweten

schappen 
— licentiaat in de ekonomische 

wetenschappen 
— licentiaat in de toegepaste 

ekonomische wetenschappen 
— licentiaat in de wetenschap

pen 
— licentiaat in de informatica 
— handelsingenieur 
— burgerlijk of industrieel inge

nieur 
Houd(st)ers van een diploma op
gesteld in een andere taal dan 
het Nederlands dienen onder
worpen aan een taalproef, in te 
richten door het Vast Wervings-
sekretanaat 
De kandidaten zullen onderwor
pen worden aan een vergelij
kend eksamen Een werfreserve 
zal aangelegd worden met een 
duurtijd van 3 jaar 
Aangezien het Op)enbaar Cen
trum voor Maatschappelijk Wel
zijn de wedde van het personeel 
uitbetaalt door tussenkomst van 
het postchequeambt of van een 
bankinstelling, zijn de kandida
ten ertoe gehouden in het bezit te 
zijn van een postrekening of een 
bankrekening op hun naam, bin
nen het tijdstip van 2 maanden 
volgend op hun indiensttreding 
Verplicht inschrijvingsformu
lier, volledige voorwaarden en 
eksamenprogramma te beko
men op de 7de Afdeling/Perso
neelszaken van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijke 
Welzijn, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen 

Inschnjvingsrecht 200 fr 
De aanvragen dienen toegeko
men te zijn op het Sekretanaat, 
Lange Gasthuisstraat 33, Antwer
pen, uiterlijk op 15121980 

ANTWERPEN 
NOVEMBER 

25 EKEREN algemene open VUJO-ledenvergadenng in de lokalen 
van de gemeentelijke jeugdinfordienst Veltwijcklaan 19 Om 20 u 

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

28 BORGERHOUT Maandelijkse VU-ledenvergadering in zaal «De 
Passer» Tumhoutsebaan 34 om 20 u 30 Spreker Bart Vander-
moeren over de politieke aktuele situatie 

28 EKEREN Bezoek aan de geïnteresseerden van de VUJO-Sint 
Kontakteer Van Beeck Oude Weg 30 64 7961 Lauryssen 
Leerhoekslaan 3, 41 2314 

28 BOECHOUT VU-bestuursverkiezingen 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 Steunko-
mitee voor de Baskische Scholen 

29 BORGERHOUT: VUJO laat Sinterklaas aan huis komen Bijdra
ge 150 fr Tel 031-21 2544 of 224795 Ook op 30 november en 
6 december 

DECEMBER 
6 BORGERHOUT pannekoekenavond VUJO-Borgerhqut in ons 

lokaal, Engelse Lei 34 Iedereen van harte welkom' 

6 EDEGEM St-Niklaasfeest in lokaal Drie Eiken om 14 u 30 In-
schnivingen in lokaal Innchters VNSE en alle afdelingen 

6 EDEGEM tentoonstelling van tin en koper met mogelijkheid tot 
aankopen in bovenzaal Drie Eiken Ook op 7 december 

6 KONINGSHOOIKT Jaarlijks Hooikts Vlaams Volksbal in de Pa
rochiezaal (Mechelbaan) met het orkest «Andre 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, Mag-
dalenastraat Om 21 u Inkom 80 fr 

6 HOBOKEN : Jaarlijks bal in zaal «Nieuwe Spiegel», aan het Kiosk-
plein vanaf 20 u 30 Orkest Jo Vally 

10 OVERPELT. jaarlijks feest V V V G in zaal Dutmale, Dorpsstraat 
68 260 fr voor koude schotel en zalm + broodjes, koffie en ge
bak Optreden van zanggroep De Heideroosjes 

11 WOMMELGEM' tweede kursus Vlaamse Beweging in lokaal 
Den Klauwaert om 20 u 

12 WOMMELGEM. dia-avond door René Herman in lokaal Den 
Klauwaert Dasstraat 23 1ste deel bloemenstoet 1980,2de deel 
Vlaamse voorvechters begraven op Schoonselhof Inkom gratis 

13 ANTWERPEN, colloquium «Herman Van Den Reeck en de Clar-
te-beweging hun histonsche betekenis en hun betekenis NU» 
Om 10 u in Centrum Den Welsack, Oude Beurs 27 M m v Pro-
VU, Masereelfonds, Fonds L Lesoil, Vermeylenfonds, KWB Or-
ganizatie Arbeid - Vlaamse Socialistische Beweging Einde voor
zien omstreeks 16 u 30 

13 NIJLEN. St-Maartensfonds - Joelfeest om 19 u in zaal Nilania 
M m v muziekvereniging Kemjjenland, het SMF Scheldekoor en 
aan het orgel Stonne Wautera Inkom 150 fr. Rijke koffietafel in
begrepen 

15 EDEGEM. kookavond «Feestelijk kerstmenu» om 20 u in lokaal 
Dne Eiken Innchting F W 

18 EDEGEM: avond voor wijnproevers in lokaal Dne Eiken om 20 u 

20 EDEGEM- kaartavond in Dne Eiken om 2 0 u 15 Innchters 
VNSE 

VU-Geel koos nieuw bestuur 
Op maandag 10 november werden alle 
Volksunieleden van Geel opgeroepen 
om hun nieuw afdelingsbestuur te kie
zen Het aftredend bestuur had de 
feestzaal van cafe Het Wijnhuis voor 
die gelegenheid afgehuurd 
Vanaf 19 uur werden de kieshokjes 
geopen en dit tot 22 uur Omstreeks 21 
uur werd er een diareeks getoond van 
20 jaar Volksunie Geel, gevolgd door 
een spreekbeurt van Walter Luyten 
Walter was voor onze afdeling geen 
nieuweling, doch hij hiceft ons terug de 
weg gewezen, hoe we in de verdere 
toekomst verder moeten doen, nl te
rug op straat komen, kolporteren, de 
mensen aanspreken, juist zoals er 
vroeger werd gewerkt 
Na de kiesvemchbngen kwamen vol
gende resultaten uit de bus voorzitter 
Andre Peelers, ondervoorzitster mevr 
Julia Tubbeckx-Luyten, sekretans Luc 
Sterckx, penningmeester -i- ledenad
ministratie Jan De Graf, propaganda 
Jan Belmans, organizatie Herman De 
Krock, Vujo Viviane Van Dijck. be
stuursleden Theo Deckers en Frangois 
Ck)ola 

Door het nieuwe bestuur werd Jan 
Truyen als erevoorzitter aangewezen, 
taak die Jan met bno zal vervullen 
Leden in de arrondissementsraad An

dre Peelers, Jan De Graaf en Herman 
De Krock 
Hel nieuwe bestuur wil van deze gele
genheid gebruik maken om zijn op
rechte dank te betuigen aan haar voor
gangers, die om de ene of andere re
den geen kandidaat meer wensten te 
zijn, WIJ hopen hen nog meerdere ma
len te mogen ontmoeten 

VUJO-kern Geel 
opgericht 
Onder ruime belangstelling werd een 
nieuwe Kempische VUJO-kem opge-
nchl te Geel De arr voorzitter, Lucien 
Beyens, mocht twintig jongeren ver
welkomen wat een suksesvolle op
komst betekende Er waren slechts 25 
uitnodigingen verstuurd 
Na een grondige gedachtenwisseling 
over het ideeengoed van VUJO en 
haar aktieplan werd iedereen bereid 
gevonden een VUJO-kern in het leven 
te roepen Heel sjxmtaan kwam uit de 
vergadenng een 8-koppig bestuur uit 
de bus Hoewel de naam Geel bij som
migen misschien onevenwichtige bij
klanken suggereert is het bestuur net
jes evenwichtig, 4 meisjes, 4 jongens 
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Wij in de Voll<sunie 

Afdeling 
Brussel-hoofdstad, 
kleinschalig gemaakt 
Op haar jongste vergadenng heeft het 
afdelingsbestuur van Brussel-stad be
slist de afdeling op te splitsen in 4 nieu
we afdelingen 
Het bestuur maakt hiervoor gebruik 
van de mogelijkheden die de nieuwe 
statuten van de partij boden, om in een 
gemeente verschillende afdelingen op 
te nchten 
De nieuwe afdelingen zijn Brussel
centrum, Neder-Overheembeek, La-
ken-Heizel en Laken-Mutsaard Enkel 
voor Haren zijn er nog problemen en 
heeft het bestuur gemeend deze wijk 
voorlopig in de werking van Neder-
Overheembeek te moeten betrekken 
Door deze opsplitsing zal het alvast 
gemakkelijker worden om die masto
dont grote stad beter te kunnen vol
gen en de problemen (die vaak wijkge-
bonden zijn) beter te kunnen aanpak
ken 
De verkiezingen voor de nieuwe afde
lingsbesturen zullen eind november en 
begin november doorgaan 
Alle Vlaams-nationalisten die deze 
nieuwe afdelingen mee uit de grond 
willen stampen, kunnen een briefje 
schrijven, of kontakt opnemen met vol
gende personen 
• voor Neder-Overheembeek Mon 
Van Dijck, Beizegemstraat 47/7, 1120 
Heembeek en Jempi Dangreau, Mid
delweg 7, 1130 Haren, 
• voor Laken-Heizel Rudi Roosens, 
Vuurkruisenlaan 253, 1020 Laken, 
• voor Brussel-centrum agglomera-
tieschepen Jan De Berlangeer, Ton-
netgaarde 5, 1090 Brussel, 
• voor Laken-Mutsaard Bert An-
ciaux, Houba de Strooperlaan 142, 
1020 Brussel 
Laat ons allen de handen uit de mou
wen steken om samen die droom te 

verwezenlijken van Brussel dé baker
mat van het Vlaams-nationalisme ma
ken* 

Hulde aan 
Rik Borginon 

Rik Borginon, een van de laatste 
overtHijvenden van de Frontbeweging 
werd enkele weken geleden, op 2 no
vember, 90 jaar Naar aanleiding van 
deze gebeurtenis organizeren 7 grote 
Vlaamse kuituur- en stnjdverenigingen, 
nl het ANZ, het DF, het IJzerbede-
vaartkomitee, de VTB-VAB, de VA, de 
VOS en de VVB, een herdenking van 
de vier grote penodes in de Vlaamse 
Beweging, waann meester Borginon 
aktief geweest is (1905-1980) 

Deze vienng vindt plaats op 29 no
vember om 15 u in de KVS te Brussel 
en gebeurt in samenwerking met enke
le goede vnenden van de jange 

Deze vier penodes uit de Vlaamse 
stnjd zullen, door middel van korte ge
tuigenissen, toegelicht worden door 
Daniel Merlevede, Mare Boey, Guido 
Provoost en Paul Daels In een huide
woord zal Clem de Ridder meer speci
aal ingaan op de figuur en de beteke-
mg van Rik Borginon 

Het programma wordt muzikaal o[> 
geluisterd door het bekende Renaat 
Veremanskoor uit Brugge terwijl Jan 
Verschaeren een dnetal gedichten zal 
voordragen 

Na de herdenkingszitting is er nog 
gelegenheid tot ontmoeting in de foyer 
van de schouwburg 

BRABANT 
NOVEMBER 

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

27 LEUVEN- debatavond -Vakbonden zondebok?- VUJO-KUL 
Met prof W De Saeyere (LUC), R Blanpain (KUL-arbeidsrecht), 
de h Schoeters (ABVV), de h De Feyter (VEV), Guy Polspoel 
(BRT) moderator Om 20 u in Kollege De Valk, Tiensestraat 

28 TERNAT: kaasfesfajn om 20 u in zaal Uilenspiegel, Kerkstraat 24 
Org VU en VUJO 

28 H A I L E - V I L V O O R D E arrondissementsraad 

28 LEUVEN (arr): kadervorming om 20 u in H Dnevukiigheidskolle-
ge. Oude Markt 28 20 u openingsvergadenng -Het politieke pro
fiel van de VU» 20 u 30 sekbevergadenngen voorzitters, sekre-
tanssen en penningmeesters, propaganda en organizatie, VUJO 
21 u 30 verslaggeving 22 u kooptatie van de bijkomende leden 
in arrondissementsraad, 22u 15 werkschema 1981 

28 HULDENBERG: Ontspanningsfilm in zaal Mariaknng om 19 u 30 

29 ITTERBEEK jaarlijks ledenfeest en Sinterklaasfeest in parochie
zaal St-Anna Pede Om 17 u 

29 GRIMBERGEN 14de VU-nachtbal in Fenikshof met orkest Spi
ke In kelder VUJO-fuif met DJ Rattus Bodega 

30 HERENT. VU-herfstwandeling te Veltem-Beisem Verzamelen 
om 14 uur aan Gemeentehuis Overstraat 

30 NEERIJSE: Film in de gemeentezaal om 19u 

DECEMBER 
6 DIEST (kanton) bal in de Hallezaal te Diest Orkest De Speelvo-

gels Aanvang om 21 u Inkom 50 fr 

6 ST.-KATHERINA-LOMBEEK 1ste Mossel- en stofvleesfestijn 
tvv de Jeugdvoetbalploegen van Sparta Den Bos, vanaf 12 u In 
het parochiecentrum St-Jozef, Dalialaan Ook 7 december 

12 HALLE-VILVOORDE. installatae nieuwe arrondissementsraad en 
verkiezingen 

13 BUIZINGEN: VU-pensenkersmis vanaf 17u en op 1412 vanaf 
11 u 30 in de Don Boscokelder, Steenweg naar Alsemberg 

27 LANDEN Debatavond -De toekomst van onze generatie in de 
nieuwe staat België- om 20 u in zaal «Sinola- Met Ene Van Rom-
puy (CVP), Guy Verhofstadt (PVV), Harry Dienckx (SP) en 
Freddy Seghers (VU) Moderator de heer Panneels, politiek re-
dakteur bij «Het Laatste Nieuws- Organizatie CVP PVV en VU-
Jongeren 
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DE BRUSSELPOORT 
Boek- en dagbladhandel 
Brusselstraat 45-47, HALLE 
Tel. 02-356.85.78 

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

VUJO-VUB verslaat VUJO-KUL nipt 
De Volksuniejongeren van de Vnje 
Universiteit Brussel begaven zich von-
ge week dinsdag naar het Sportkot in 
Leuven om er de interuniversitaire 
vriendschappelijke wedstnjd te spelen 
De voetbalwedstrijd, die een groter 
spektakel bood dan de interland der 
Lage Landen ging geleidelijk op Eerst 
een doelpunt van Leuven gevolgd 
door een van Brussel 
Zo werd de rust met 2—2 aangevat 
Daarna bleek de fysiek van de Brusse
laars sterker te zijn en door de juist
heid van de afwerking liepen zij tot 
2 —4 uit Tenslotte bracht een kopdoel-

Arrondissement 
Halle-Vilvoorde 
kiest nieuw 
Vnjdag 12 december 1980 wor
den bij VU-Halle-Vilvoorde ver
kiezingen gehouden 
Op het programma kooptatie ar
rondissementsraadsleden, voor
zitter, sekretaris 7 bestuursleden 
en 4 partijraadafgevaardigden 
Kandidaturen voor een of meer
dere van deze funkties dienen 
maandag 8 december 1980, 
voor 20 u. 30 op het arrondisse
menteel sekretanaat Moutstraat 
7 te 1000 Brussel, aanwezig te 
zijn 

Deze verkiezingen hebben 
plaats te Dilbeek in het Roeland-
veldscentrum 

punt in de laatste sekonde de eervolle 
cijfers op het bord 3—4 
Topschutter was ongetwijfeld Grego-
nus I die alle «vrije- doelpunten op zijn 
naam schreef 
In alle eerlijkheid nog vermelden dat in 
de Leuvense ploeg 3 meisjes mee
speelden en in de Brusselse slechts 1 
Daarna werd nog leuk doorgefeest in 
de Leuvense studentenmJieus Terug
wedstrijd in maart te Brussel Een initia
tief dat navolging verdient Ivb 

ZOIK^RC3« 
D 57-jange Vlaams nationalist 
gewezen winkelier zoekt een ge
paste bestrekking als magazijnier 
of toezichter in het Brusselse of 
op de as Brussel-Aalst Voor in
lichtingen zich wenden tot Volks
vertegenwoordiger dr J Valke
niers tel 5691604 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

€ternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Bestuur VUJO-
Halle-Vilvoorde herschikt 
Vnjdag 21 november hield VUJO-Hal-
le-Vilvoorde arrondissementsraad 
Naast tal van administratieve agenda
punten was er ook de reorganizatie 
van het arrondissementskomitee Dat 
ziet er zo uit voorzitter. Luk Van Bie-
sen, ondervoorzitter, Rony De Backer, 
sekretans. Mark Demesmaeker, pen
ningmeester. Gieert Anciaux, vorming 
en administratie, Stephane Rummens, 
aktie en organizatie, Patnck Vander-
zeypen propaganda, Eddy Wouters, 
leden, Kaat Peeters, Theo De Maegd 
en Eddy Denayer 
Als afgevaardigden voor de nationale 
VUJO-raad Mark De Mesmaeker en 
Patnck Vanderzeypen (namens komi-
tee) en Peter Valkeniers (namens arr 
raad) plaatsvervangers zijn Geert An
ciaux en Rony De Backer 
Op deze arrondissementsraad bracht 
algemeen sekretaris Willy De Saeger 
een overzicht van de politieke situatie, 
waarbij hij de nadruk legde op het soci
aal ekonomische 
Dat hij hierbij de juiste toon aansloeg 
blijkt uit de uitspraak die een van de 
VUJO'ers zich achteraf liet ontvallen 
« hij had het over een partij die (nog) 
met bestond, of beter, over de VU, zo
als die worden moet • 
Het IS geen mooischnjvenj te stellen 
dat iedereen tevreden over de verga

denng naar huis ging Met afspraak 
voor de volgende vergadenng op 
16 lanuan 1980 

Volksunie Lembeek 
koos nieuw bestuur 
Op 7 november werden alle leden van 
de VU-afdeling Lembeek uitgenodigd 
voor het kiezen van hun afdelingsbe
stuur 
Na afloop van de verkiezingen hebben 
volgende bestuursleden hun funktie 
aanvaard als voorzitter Johnny Han-
non sekretaresse Jeannine Baeyens-
Garcet penningmeester Luk Petit 
verantwoordelijke propaganda Michel 
Vermeersch verantwoordelijk organi
zatie M-Th Vermeersch-Ramoudt 
Afgevaardigde voor de arrondisse
mentsraad Johnny Hannon, plaatsver
vanger Jeannine Baeyens-Garcet 
De ovenge bestuursleden zijn Louis 
Denayer, M-Th Denayer-VD Ras-
schen, Antoon Hannon, Luk Langhen-
dnes 

Gemeenteraadslid Willy Zoete 
Gekoopteerd bestuurslid Omer 
Baeyens 

Nieuwbouwers 
Verbouwers 
Aannemers van bouwwerken 
Verhuur en verkoop van 

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

levering 

p.v.b.a. 

DE R O O V E R - V M N W E S E M A E L 

Dijlestraat 13, 2850 Keerbergen Tel. 015-51.45.40. 

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 28 NOVEMBER 

TOT 4 DECEMBER 1980 

KURSAAL TURNHOUT 
Vnjdag 20 u 
Zaterdag 16 u en 20 u 
Zondag 16 u en 20u 
Maandag en dinsdag 20 u. 
Woensdag 16 u 
Derde en laatste week. K.T 

<LIFE OF BRIAN-
(Het leven van Bnan) 

Vnjdag 18 u en 20 u 
Zaterdag 14 u., 18 u en 22 u 
Zondag 14u, 18u en 22u. 
Maandag en dinsdag 22 a 
Woensdag 14 u en 18 u 
Dinsdag 20 u 30 

• FLYING HIGH» 
(Is er een piloot aan boord') 

Woensdag 3-12-1980 N I V W F 
om 20 u 30 -BLACK JACK-
Film van Ken Loach 

TERVUREN 
Vnjdag 20 u 30 
Zondag 15 u KT 

-THE BLACK HOLE-
Zaterdag, zondag, 
maandag 20 u 30 K.T 

Peter Sellers in 
-BEING THERE-
van Hal Ashby 

Zondag 18 u 
Dinsdag, woensdag 20 u 30 KN T 

Malcolm McDowell in 
.CLOCKWORK ORANGE-

van Stanley Kubnck 
NIVWF - Donderdag 20 u 30 

-DE BEZETTING 
IN 26 BEELDEN-

van Lordan Zafranovic 

TIENEN 
Vnjdag en zaterdag 20 u 
Zondag 14u en 20u 30 KT 

Monty Python in 
-LIFE OF BRIAN-

Vnjdag en zaterdag 22 u 
Zondag 18u 15 en 22u 
Maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 K N T 
Jack Nicholson en Shelley Duval in 

-THE SHINNING 
van Stanley Kubnck 

Zaterdag 17u 30 
Zondag 15 u 45 K T 

John Travolta in 
-URBAN COWBOY-
van James Bridges. 

NIVWF - Donderdag 20 u 30 
Marion Brando en 
Maria Schneider in 

• LAST TANGO IN PARIS-

LEUVEN 1 
16 u, 20 u (5de week) K.NT 
Jack Nicholson Shelley Duvall in 

«THE SHINING-
een film van Stanley Kubnck 

22u15 (3de week) KNT 
Gouden Leeuw Venetië 

-ATLANTIC CITY-
met Burt Lancaster, Susan Saran-

don en Michel Piccoli 
Een film van Louis Malle 

14u, 18u 15, 24u KNT 
Premiere Belgie 

•MAMA DRACULA-
met Louise Fletcher en 

Mana Schneider 
Een film van Bons Szulzinger 

LEUVEN 2 
18u KT 

KT 

Peter Sellers in 
•THE FIENDISH PLOT 

OF Da FU MANCHU-
13 u 45 (3de week) 

Michel Galabru in 
-LES SOUS DOUES-

(De blokbeesten van de laatste np 
Een film van Claude Zidi 

15u 30,21 u 45 KNT 
Mateolm McDonell en 

Peter OToole in 
-CALIGULA-

Een film van Franco Rossellini 
0u15 KNT 

Premiere Belgie -LULU-
van Valerian Borowzyn 
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24 mi in de Volksunie 

lepel & vork... 
EETHUIS -

FEESTZAAL INGRID 

Olenseweg 41, WESTERLO 
(Voortkapel) 

tel. 014/21.36.96 

Alle feesten 
Specialiteiten 

F e e s t z a l e n 

HOF VAN ARAGON 

Aragoiistr.iat 6 Lier 

Tel 031-80 15 68 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 

Roomi]S 

Wiifried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 
U I T B E R G E N 

Tel 091-67 57 12 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 Dr Van De Perrelei 51 
9300 AALST BORGERHOUT 
Maur i ts GOSSYE Joost GOSSYE 
Tel. 053-21 35,33 Tel 031-36 56 54 

CORTÏTALS 
UW KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Denderstreek 

Kattestraat 20, AALST 

SPECIALITEIT 
van WAFELS 
en IJSROOM 

UNDENHOVE 
Bcllesirnat 49 

1970 HEKELGEM 

C'iff', rcst.-Hironl. spi>cHimi l u n s 
WoCTisdiK) CM dr)nd('r(),W] cii'slotc n 
f\/1,j,in((;iC}. Uinsfbfj, vrijH,-i<i v.tM.if Ib u 
iCttcrdat) en 7ün(i.i<j vfin.jf \ mid 

Tel 053-6087 40 

jlet ^a|insW# 
WEKELUKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
O* famlliazaak met traditie. 

9328 SCHOONAARDE 
Oude Brugstraat 16 
052-42.32.46 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

Steeds wolko 

KREKELHOF 
D r a n k h u i s m e t s f e e r 

Brussclbn.in 11. GOOIK 

Tr i 054/33 48 57 

Uw tweede thuis ' 

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

Vosscinbcrt j 13. 1981 VOSSEM 
Tel 02/767 45 76 

Alle feesteli jkheden 
Mogeli jkheid lo l huren van 

bestekken 

Lokaal <T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
Tel. 02-513.25.64 

Waar Vlamingen THUIS zijn. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

VtTi-oigde keuken 
W14/J Deniokratischp pii|zcn 

Uitgdcïen dicnstbcloon 

Kossftlstcuiiwrg 38 
??eO Niilen -- Tel 031/818841 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huis van vertrouwen) 

• Den Botaniek» verwacht alle 
volwaardige Vlamingen In zijn 
Vlaams-Brabants restaurant in 
de Koningsstraat te Brussel. Bar. 
restaurant en tuin. Buitengewoon 
kader, meesterkeuken, matige 
rekening. Koningsstraat 328, 
1030 Brussel (St-Mariakerk). 
Open van maandagmorgen tot 
zaterdagavond. TeL 218.48.38. 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

M e v r o u w 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulver ingemstraat 18 
8486 B E A U V O O R D E 
tel 058/2994.91 

Gestoten, vrijdag, behalve m seizoen 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere-Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 

Gontrode Heirweg 49 
9230 Melle 

Tel 091-3006 53 

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11 , 

Gooik 
Tel. 054-33.48.57 

U w tweede thuis! 

Restaurant 

K A P E L L E K E S H O E F 

Kapelstraat 1 

TONGERLO-WESTERLO 

Tel, 014/54.40.07 
Maandag gesloten - Rustieke 

sfeer 

WIJNIMPORT HERMAN 
Menenstraat 376 WEVELGEM 
Tel 056/4129 22 

Bordeaux- en Bourgognewijn 
Rechstreeks van invoerder 

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

M a a k o o k eens kenn is met 
de geze l l ige s fee r in 

C a f é - R e s t a u r a n t 

SE-HUTTERSWQF 
D o r p s s t r a a t 10 

2922 R A M S D O N K 
T e l ; 015-71.15,49 

FEESTZALEN - SALONS 
DE LANDSKNECHT 

A.innrmf'r vnn nlle feesten 
Ook v i h u i t n g van tnfelgcricf 

Scli i ldcrstinat 33 
2000 Antwr rpen 
Tel 031 37 45 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU-lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

Drank- en eethuis 

« WALTRA » 
Arduinkaai 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel , 02/219 52 12 

De vier troeven v.in de W.nltra 

( Vlaams in I h.irl van Brussel 
2 Je knn er altijd parkeren 
3 Je krijgt er altijd wal te eten 
4 De prijzen zijn sociaal 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Rondplein 5 Brakel 

Tel 055/42 41,07 

ForstZiial vooi allo 
gelegonhodon 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwal 2 

3690 BREE 

Tel. 011-46.34,51 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gestoten. 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
9320 OUDEGEM 
TeL 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, l i 
keuren. Rechtstreeks invoer Duitse 

en Franse wi jnea 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel Witmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02-734.56.09 

Levert kwalitertskoffie bij u thuis! 

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

Voedingswaren 
„PETRA" 

Godelieve Polfliet 
Georges Smet 

Driegaaien 110 - 2700 St-Niklaas 
Tel. (031) 76.60.64 

- gespecializeerd in fijne vlees
waren 

- groenten en fruit 
- bestelling ten huize (weekend) 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

DRANKHUIS-FEESTZAAL 
«DE RODENBACH» 

Elie van Laere 
en Marcel la Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 Melle 
Tel. 091-3006.53. 

Zu ids t raa t 16 
8800 Roeselare 
Tel. 051-20.09,07 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten. 

Restaurant P A L M H O F 

Tafeihouder 
Specialiteit gerookte vis 

Goede wijn hoeft geen krans 
Schoolstraat 52 

Kapelle-op-den-Bos 
TeL 015/71.19.40 

Feestbespreking op maandag, dins
dag en donderdag van 19 tot 21 u 
Woensdag gesloten 

Wijnhandel 
& likeuren 
Johan Van de Craen 

Gasthuisstr 1 
Meerhout 
Tel. 300030 en 3085.11 

D Gratis verhuur van glazen 

Welkom 

IN DE G R O E N E P O O R T 

Dorpsstraat 3 1 , 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

-0€K€RCJ 

— Dame uit Mechelen, erva
ring als verkoopster, lagere be
diende en bejaardenzorg, zoekt 
dringend een betrekking in Me
chelen en omgeving. Belangstel
lenden kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers, Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver, of te
lefonisch op het nummer 015/ 
21,79,00, referentienummer 2171, 

D Vertaler-tolk Ned-Frans-Ned, 
en grote ervaring in organizatie 
van kongressen en studiedagen 
zoekt werk (firma opgedoekO, 
Zich wenden red, «WIJ», 

D 40-jange man met ervaring in 
de boekhouding, bedrijfsekono-
mie, marketing en verkoop, met 
grondige kennis van het Neder
lands, Frans, Engels en Duits en 
met elementaire kennis van het 
Spaans, zoekt een passende be
trekking, 
Naam en adres te bekomen bij 
Vic Anciaux, tel, 02-219,49,30, 

— 46-jarige man (op RVA) 
wenst absoluut te werken. Is te
vreden met alle soort werk, zelfs 
ploegenwerk. Liefst op de as 
Brussel-Ninove, Voor inlichtingen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger dr, J, Valkeniers, tel, 
02-56916,04, 
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Wij in de Volicsunie m 25 

Vlaamse beweging-kwis, Gentse 
waterzooi en 'n nieuw bestuur 
te St.-Amandsberg 

OOST-VLAANDEREN 

Op vrijdag 31 oktober had te Sint-
Amandsberg een geslaagd ledenfeest 
plaats. Op het programma stond o.a. 
een lekker Gentse waterzooi. Toen de 
175 Vlaamse magen goed en wel ge
vuld waren, gaf onze gastspreker 
Maurits Coppleters (Europarlements
lid) een staaltje van zijn redenaarsta
lent ten beste. Als blijk voor zijn nooit 
aflatende inzet gaf onze aftredende 
voorzitter een waardevol boek aan 
Maurits Coppleters. 
Daarna werd plaats gemaakt voor de 
kwis «150 jaar Vlaamse beweging», 
waarvoor een pluimpje aan Dries Calu-
waerts die dit kwisgedeelte zeer dege
lijk had voorbereid en aan ons ge
meenteraadslid Hugo Waeterloos die 
zijn rol als «kwismaster» uitstekend 
vertolkte. 

Nieuw bestuur 
bij VU-Gijzegem 
In aanwezigheid van volksvertegen
woordiger Jan Caudron en de schepe
nen Blommaert en Roels werd volgend 
bestuur verkozen. 
Voorzitter: Mevr. Lieve Meganck. 
Ondervoorzitter: Marcel Van den Ab-
beele. 
Sekretaris: George Van Landuyt 
Penningmeester; Silvain Goossens. 
Propaganda: Hubert Van Heek. 
Mandataris: Toon Blommaert. 
Bestuursleden: Gustaaf Van Hove, 
mevr. Camilla Van Gijsegem, mevr. 
Jeanne Matthijs en Remy Leus. 
Na een interessante uiteenzetting 
door de mandatarissen over het doel 
en het ideaal van de VU In de be-
stuursmeerderheld in Aalst werd de 
vergadering besloten met een gezellig 
samenzijn. 

Er waren vijf kandidaten nl. de heren 
Decoodt en Olbrechts, mevr. Legiest-
De Moor, de h. Van Doninck en ten 
slotte de h. Bral die 16 vragen op de 20 
juist wist te beantwoorden en daar
mee winnaar werd van deze kwis en 
het prachtig kunstboek over Willem 
De Zwijger in ontvangst mocht nemen. 
Terwijl onze VU-familie nog enkele 
pasjes waagden op de dansvloer met 
de muziek van DJ Peter Herman en 
zijn discobar «Rotation», werden de 
stemmen geteld. 

Het nieuw bestuur is nu als volgt sa
mengesteld: 
Voorzitter: Walter Decoodt Victor 
Brackmanlaan 53 (tel. 28.36.23). 
Ondervoorzitter: Willy Vermeulen, 
Dendermondsestwg 166 (tel. 
28.48.84). 
Sekretaris: Rudy Herman, Grondwet
laan 95. 
Penningmeester: Aster Van Bouchau-

vu-Bal 
Arr. Aalst 
Zaterdag 13 december 1980 om 
21 u. in de Keizershallen te 
AALST 

Bal volksvertegenwoordiger 
Jan Caudron en alle VU-manda-
tariesan van het arr. Aalst 

Orkest; The Hitmasters. 
Zang: Paul Roelandt en Kurt Fle
ming. 

Deelneming: lOOfr. 

LIMBURG 
November 

28 MAASMECHELEN: Sinterklaasbal In zaal Jagersberg. 

29 BILZEN: VU-herfstbal. 

DECEMBER 

13 LAAKDAL: Voeravond met film en een afvaardiging uit de Voer
streek. 

Harde Vlaming werd 90 ! 

Arnold Stevens, Daalatraat 32 te Roameer, werd negentig jaar geleden In de wieg 
gelegd als een onversaagd strijder en voorstander van Vlaanderen. 
Reeds van zijn jeugdjaren af was hij wat men kan noemen een 'harde Vlaming-
die, ondanks de felle repressie die hij meemaakte — hij was oorlogsschepen —, 
trouw en aktief bleef in de Vlaamse beweging. 
Op z'n 87ste was hij nog aanwezig op de IJzerbedevaart 
Arnold, sinds vele jaren lid van de Volksunie en lezer van « Wij; van harte proficiat 
bij uw negentigste verjaardagl 
Ook de redaktie van het weekblad 'Wij- sluit zich graag aan bij deze gelukwen
sen en wenst Arnold er nog vele jaren bijl 

te. Dr. Em. Maeyensstraat 10. 
Organizatie: Albert Roland, Dr. Em. 
Maeyensstraat 2A. 
Propaganda: Gukio Lambrecht Victor 
Brackmanlaan 137. 
Vujo; Peter De Paepe, Wolterslaan 43. 
Bestuursleden: Jan Ritzen, Antwerp-
sestwg 397 en Luc Van Grambergen, 
Antwerpsestwg 269. 
Werden door het nieuwe bestuur als 
Isestuursleden gekoöpteerd: Albert De 
Meyer, Gentstraat 50, Lieve Jolie, Toe
komststraat 49; Koen Van Gelder, St-
Kwlntensberg 33. 

Ten slotte nog een woord van dank 
vanwege het nieuwe bestuur aan allen 
die zich ingezet hebben voor het wel
slagen van deze prachtige avond en in 
't bijzonder aan de vier dames die zich 
tijdens het feest hebben ingezet voor 
«den afwas». 

Jonge kunstenaars 
bij VUJO-Erpe-Mere 
VUJO-Erpe-Mere organizeert op 28, 
29 on 30 november een promotieten
toonstelling voor jonge kunstenaars. 
Verlenen hieraan hun medewerking: 
Chris de Vogelaere, juwelen: Lieven 
d'Haese, grafiek; Willy Ckxtdaert 
akwarel; John Paepe, akwarel: Veerle 
van den Brulle, tekeningen; Koen van 
der Mijnsbrugge, olieverf; Bert van 
Driessche, foto's; Godfried van Herze-
le, pentekeningen; Luc van Hoecke, 
grafiek: Yvan van Londersele, kera
miek. 
Openingsuren: vrijdag 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. 

NOVEMBER 
28 ST.-NIKLAAS: Voordracht en gespreksavond met dr. G. Pro

voost (RUG), algemeen sekretaris VOS. en lid van het Uzert>ede-
vaartkomitee over, «Zelfbestuur en demokratie» om 20 u. in Rey-
naertzaal van de stadsblblioteek; H. Heymansplein. 

28 MELLE: Jaarlijks ledenfeest in zaal «Azalea», Kerkstraat Inschrij
vingen bij bestuursleden (mosselen + brood - 250 fr.). Gast
spreker: kamerlid Hugo Schlltz. 

28 ZWALM: VU-ledenfeest om 20 u. in zaal Maxim te Hundelgem. 
Tussenin bestuursverkiezingen. 

29 ST.-AMANDSBERG: groot VU-klaasfeest in samenwerking met 
FVV en V W G om 14 u. 30 in zaal Macaco, Antwerpsesteenweg 
119. 

29 HERZELE: afdelingsbestuursverkiezingen in Hof van Weenen, 
Markt Van 18 tot 21 u. Om 20 u. toespraak door Nelly Maes over 
•Het nationalisme als motor tot politieke verandering». Van 19 u. 
tot 21 u. gelegenheid tot mosselen eten. 

29 MAARKEDAL: VU-kaderdag over gemeenteljeleid (inr. Dosfelin-
stituuO. Vanaf 10 uur, Visvijvers. 

29 GROOT-LEBBEKE: VU-bal in zaal Wiezehof te Wieze. Om 21 u.. 
orkest Baert. Voorverkoop; 70 fr. Kas- lOOfr. 

30 LOCHRISTI: Aperitief aangeboden door Goossenaertskring om 
10 u. in zaal Cambrinus, Dorp Oost. Spreker: Jef Maton over 
«Vlaanderen en ekonomie». 

DECEMBER 

6 HAMME: Bezoek aan het Jeugdteater en sinterklaasgeschenk 
voor de jongste telgen. Organizatie en inlichtingen VU-Vrouwen. 

6 KIELDRECHT-VERREBROEK; VU-bal in zaal Gouden Rurm om 
20u. 30 Orkest: Combo The Spiders Inkom: 100fr 

7 KRUIBEKE: bezoek met Sinterklaas aan de mensen van de der
de leeftijd. Voormkidag aan rusthuis CX^MW-Altena. Namiddag 
aan rustfiuis Het Kasteel. 

10 BEVEREN: Kerstfeest met tombola om 19 u. 30 in Motel te Beve-
ren. 360 fr. voor leden en 425 fr. voor niet-ledon. 

13 HAMME: operette-avond in de Koninklijke Opera te Gent Bijdra
ge: 4(X) fr Org. VU-vrouwen. 

14 KRUIBEKE: uitgebreid Sinterklaasfeest in De Hen. Bijeenkomst 
om 14 u. 

14 LOCHRISTI: aperitief met kamerlkj Hugo Schiltz die spreekt over 
•Vlaanderen Morgen», Om 10 u. in zaal Cambrinus, Dorp Oost 
(inr. Goossenaertskring). 

Feestavond IJzerbedevaartkomitee 
kanton Maaseik 
Dit is de derde uitgave van de feest
avond van het Uzert)edevaartkomitee 
van het kanton Maaseik. 
Een stukje eten, een danspasje wagen, 
onze eigen liederen zingen, een sfeer
volle avond beleven... en misschien 
nog een prijs winnen bij onze reuzen-
tombola. Want dat is de tweede be
doeling van deze avond, wat zaad in 
het bakje brengen om zo de onkosten 
van de busreis naar de IJzertiedevaart 
te kunnen drukken. Vorig jaar moesten 
we twee bussen inleggen... dat moet 

ook in 1981 mogelijk zijn. 
Twijfel daarom niet en schrijf zo vlug 
mogelijk in met uw gezin! 
Deze avond gaat door in de zaal De 
Leeuwerik te Aldeneik (Maaseik), op 
zaterdag 20 december 1980. (We be
ginnen stipt om 19u. 30). 
Het etentje voor die avond kost 200 fr. 
per persoon; 100 fr. voor kinderen tot 
12 jaar; 750 fr. maximum per gezin, 
ischrijven kan je tot ten laatste 15 de

cember bij: (-1- betalenD Th. Meuwis, 
Neeroeterenstraat 67, Opoeleren; Q. 

Berghmans, Smoutweg 1, Opoeteren; 
L De Clerck, Dorpertserg 18. Opoete
ren, tel. 011-86.36.24; R. Nauwelaerts, 
Dorpert)erg 33, Opoeteren, tel. 
86.3456; M. Vandersteegen, Ridder-
padstraat Opoeteren; M. Vastmans, 
Burg. Henrylaan, Rotam (Dilsen); 
J. Deben, Oude Ophoverbaan 88, 
Maaseik, tel. 56.47.38; P. Pieters, Hep-
persteenweg 47, Maaseik, tel. 56.42.15; 
E. Geusens, wijk Ons Dak, Voorsho
ven, Neeroeteren; W. Rosiers, Wijk-
laan 21. Neeroeteren, tel. 8635.38. 

Kent U de reeks 
Vlaams-Nationale standpunten"? f # 

Wij herinneren onze lezers graag aan 
volgende brochures die veracfienen in 
de reeks «Vlaams-Natksnale standpun
ten», een uitgave van het Vlaams-Na-
ttonaal Studiecentrum. 
•De Identiteit van de Volkaunie» door 
H. Schiltz. Deze brochure werd reeds 
op grote schaal verspreki en kende 
o.a een herdruk. Met op de achter
grond de traditionele politieke families 
in België, wordt U een beeld gegeven 
van de eigen persoonlijkheid en be
staansreden van de VU als volwaardi
ge politieke partij. Prijs; 30 fr. 
•De 19 van het Europa der 9» door K. 
Jansegers. Gewagen van het Europa 
der Negen, geeft een vals beekJ. In dat 
Europa zijn wij immers niet met negen, 
maar met negentien: volkeren en heel 
wat duurzamer dan staten. Deze bro

chure biedt U een boeiend overzteht 
van de 19, waarvoor de volksnationa
listen een Europa der Volkeren eisen. 
Dubbelnummer. Prijs: 50 fr. 
•Een konfederalistlsch model voor 
Belgié» door J. Maton. Deze brochure 
is de voorlopige synthese van een 
reeks gesprekken met ekonomen van 
uiteenlopende strekking die zch voor 
de ekonomische en financiële aspek-
ten van de staatsfiervorming interes
seren. Prijs: 30 fr. 

• DIo Gene* In ds dessa» door T. Van 
(Xerstraeten. De tekst van deze t>ro-
chure verscheen in afleveringen in dit 
weekblad. De reeks werd opgezet 
naar aanleiding van een reis naar Indo
nesië, niet alleen om belangstelling te 
wekken voor dit land in het biezorider 
maar tevens voor de derde werekl en 

de ontwikkelingshulp in het algemeen. 
Prijs: 30 fr. 
•Vlaamse ekonomie en staatshervor-
mlng». Het verslagboek van de dag 
van het ekonomisch federalisme te 
Aalst op 10 februari 1980. Medewer
kers aan deze dag waren: H. Schiltz, J. 
Maion, W. Ramboer, W. Desaeyere, G. 
Vande Perre. Wat betekent onze poli
tieke optie voor het federalisme op 
ekonomisch, financieel en budgettair 
vlak? Dit verslagboek poogt U een in-
ztebt te geven in deze voor leken vaak 
ontoegankelijke materie. Prijs: 80 fr. 
U kan deze brochures bestellen op het 
VNS-eekretariaat Barrikadenplein 12 
te 1000 Brussel. Tel. 02-219.4930. (Wij
ze van betaling: u ontvangt samen met 
de brochurete) een stortingsformu-
lierJ 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 
Bnlstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22 48 

Alle werken in marmer en natuur
steen. 
Open haarden. Grafzerken. 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

hoeüiandel 

Tekengerief -
Tijdschriften -

Schoolgerief • 
Boekengerlef • 
Dagbladen 

Verantwoord speelgoed! 
SCHALUIN 74, AARSCHOT 
Tel 016-5693 34 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle malen, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen. 

Platleau-Lievens, Portugeesstraat 9 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA> 

Kerkstraat 23, 
2650 B O O M 
Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten. 

Koning van 10 % voor alle VU-leden 
en andere Vlaams-nalionale groepe
ringen. 

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

C.n!en| de G.ipnort-, 
Molen.stra.TI 45. 9300 Aalst 
Tel 053 70 32 19 

Meubelmagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstraat 164-177 

Sli j lmeubelen -f kleinmeubelen. 

Ed Claessenlaan 50-52 

alle moderne meubelen. 

Tel 031-881316 

Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotografie 
— Mode/architekluur 
— Huweli jksreportages. 

CENTRALE VERWARMING 
pvba ROOBROECK 
Reeds 20 iaar ervaring 
2 500 tevreden klanten 

Valerius De Saedeleerstraat 99 
9300 Aalst 
tel. 053/2171.38 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset. 
Specialist in meerkleurendruk. 

Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24 
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40 

PVBA GABRIEL 
Vnjdagmarkt 47, 9000 GENT 
Tel. 091-25.64.05 
Boelare 10, EekIo 
Tel. 091 -77 .1312 

N i e u w I D e e e r s t e e l e k t r o n i s c h e 
naa imach ines te r w e r e l d m e t ge -
h e u g e n da t naai t e n schr i j f t . 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 

en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stn|tem 

Tel 054-3337 56 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 

Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 1240 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstellingen. 

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

Kleinlederwaren - handtassen 
reisartikelen - regenschermen 
handschoenen. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Selsaetenstraal 28 
2220 Wommelgem 

Tel 031-53 95 30 en 53 75 75 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12 07 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031-53 70 39 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

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

ALGEMEEN BOUWBEDRIJF 
Van d. B randen pvba 

Wui tens laan 39, 9 1 6 0 H a m m e 

Tel. 052-47.88.09 

Gra t i s v o o r s t u d i e e n p n j s o f f e r t e 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS - VESTONS -
BROEKEN - PARDESSUS. 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING 
VERMEERSCH 

Steenhouwersvest 52, Antwerpen 
Tel 031 313583 

B O O M K W E K E R I J E N 
T U I N A A N L E G 

De W i t t e Berk p.v.b.a. 

De mooiste planten voor uw tuin 
aan de voordeligste prijzen 

10 % voor VLMeden 

Nieuwstraat 126 
2850 Keerbergen T. 015-23.31.66 

Om te sparen, te lenen of voor een verzekering, 
wendt U zich in vertrouwen tot 

Fons Prinsen 
Kan too rhoude r van de g roep ARGENTA 

Bet tendr ies laan 22 - 1 7 1 1 I t t e r b e e k - D i l b e e k 
Kantooruren: alle werkdagen van 9 tot 12 u. en op afspraak. 
Tel. 02-569.11.17 

B + M 
Bouwpromotoren en 
dakl immerwerken. 

Th. WILLEMS 
Scfirijnwerk en nneubilering 

Jan de Windtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 
Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

Gordijnen en overgordi jnen 
Zetels en matrassen 
Alle herstellingen en maatwerk 
Prijsopgave op voorhand 

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel 053-66 89 73 

STEENKAPPERIJ 

Juchtmans-Dox. 
Vervoortpl. 21 

3290 DIEST 

ifoon 013-33.15.23 

Marcel VAN den BULCKE 

Wiirmslraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/5731.46 

Firma EBO-LYBAERT 

Speciaalzaak stereo en Hi-Fi, 
Video en kleuren-TV. 

Polenstraat 165, 9940 Sleidinge 
Tel. 091-57.33.33 

legels 
Lindenstraat 30 , K eerbergen 

Te le foon 015-51.35.71 

Z e l f i m p o r t = b e s t e pr i js 

T o o n z a a l g e o p e n d v a n 10-19 uur 
Z o n d a g v a n 14 t o t 17 uur 

M a a n d a g g e s t o t e n 

VAKANTIE 
S a m e n met U w gezin gezel l ig 
Kerstmis v ieren bij V l a a m s e 
boeren in Zuid-Frankr i jk . Z o n en 
sneeuw, op 45 min. r i jden van 
een b e k e n d ski -oord. O o k zeer 
gescf i ikt voor zomervakant ie . 
Inl. tel . 011-43.68.02. 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
«DEN DUVEL'BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkachels • Jnbbuw | 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
was- en wasautomaten • Frigo's en 

Diepvriezers. 

Leon Theodorstraat 36. 
1090 Brussel 

I D E L - Tul 01 1-534349 

boorte • Zulfklüvoiide pl.ikb.ind 
chkettetv Houten dnikk-tters • Re 
nie-kalenders 

FRANSSENS OPTIEK: 

I Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 21.0896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Spec iaa l hers te l l ing van k i p b a k k e n . 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel. 031-28,93.14. 

OOSTDUINKERKE A/ZEE 
TE KOOP: 

A P P A R T E M E N T E N 
S T U D I O ' S 

Viltastij! - Alle komfort 
Garages. 

WEST-LITTORAL 
Leopold H-laan 212 
8458 Oostduinkerke 

Tel. 058-51.2a29 j 
Uurwerken - juwelen 

H. TRATSAERT-
GYSELINCK 

Driekoningenstraat 140 
SINT-NIKLAAS 

Tel. 031/76.37.08 

LEYS-VERACHTERT 

Kunstsmederij, trapleuningen, 
koperwerk, open haarden. Bevrij
dingslaan 87. MEERHOUT. 

Tel. 014-30.90.74 

KUNSTPARADIJS - DE LEEUW 
— Schilderijen, spiegels, etsen, enz. 
— Alle inlijstingen op maat (Hout en aluminium) 

Gentsestr. 155 
9300 AALST 
Tel. 053/21.19.21 

Fr Craeybeckxlaan 69, 
2200 DEURNE 
Tel. 031/24.53.30 

Mechelse s t r 59 
1800 VILVOORDE 
Tel. 02/251.81.66 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal • huishoudtoe
stellen - draad en kabel-akkumu-
latie 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel. 031-88.25.31 

< 

— L o o d - , z ink- e n r o o t i n g w e r -
k e n 
— San i ta i re Instal lat ies 
— Hers te l l i ngen e n n i e u w b o u w 

Jan MESTDAGH 
Korte W e l v a a r t 25 
2850 Keerbergen 
Tel. 015 -23J8 .87 . 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems. 
Tel. 052-42.34.00 Ga lgenberg 52, Ber lare 
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Aanbevolen huizen 
MEUBELEN MOENS 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 5821055 

Specialltt primitief • 
«tijlmeubelen en modern 

KUNSTGEBinEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 7340643 
Na 18 u 4254642 

LEON KESTELOOT-
VERMEYLEN 

Begrafenissen • Krematiet 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSV^̂ AGEN AUDI 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

le l 053-623765 

LUKOS pvb.a. 
Ringmappen - dokumenthouder -
pochetten • snelhechters • offerte
mappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031 493507 

VEflVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 lot 90 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 2681402 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel.. S116133 

Prive 5690318 

Aankoop en verkoop van Hollandte 
Luikse en Vlaamee meubelen van de 
f7de en 18de eeuw 
Kunstvoorwerpen 

Georges DE RAS pvba 
Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 
Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 213636 

fGA l -FR IJ^ GALERIJ DE KEIZER 
Exclusiviteit: salons 

schilderijen 
lustrerie 

O p e n i n g s u r e n : 

kleinmeubelen 
geschenkart ikelen 

Zaykvoordor 

Staf Kiesckoms 

Dinsdag, woensdag en vrijdag TERNAT 
van 13 tot 20 u. Donderdag van foi 02 5822^^22 
9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 20 u. 
Zondag van 14 tot 18 u. Maandag gesloten. 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
BnOEKEN(J(,ins(n iml( rr) PAR 
KAS BLOESONS ANORAKS 
•"" TPI 053 66/3 33 

Sl( ( nw( y n 1 ir Ninovi /6 
9470 DENÜERIEEUW 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

Aalsterse Glazenwasser i j 

Gebr A L L O O 
Raphael en Wil ly 

Tel bureau 053-2172 12 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Genisestraal 238 
9Ï00 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 412589 

Wi| bouwen voor u sleutel op de deur 

Firma M. UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Julius De Geylerstraal 204 Antwer
pen Tel 031/290787 

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. ruzettelaan 56c brugge 
0E)0/3S/4 04 
baan brugge-kortrijk 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei snrieed-

D a v o s Luc 
Centra leweg 27 

2260 NIj len 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis prijtofferte 

d 
DURASON-KEUKENS 

FIRMA SONCK GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

Jeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schikjer-, behang- en dekora-
tiewerken 
A De Cockstraat 42 
D E N D E R L E E U W 
Tel 053-667408 

A N T I E K Z A A K 

Mevr. Julien S C H E R R E N S -
GHEKIERE 

Nederweg 113, 

8700 I Z E G E M 
Tel 051-301537 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Normandische geskulpteerde 
eiken bruidskasten) meubelen en 
borden -t- kunstvoo'werpen 

Uw VAKANTIEWONING In 
SPANJE of PORTUGAL, ik on-
derttoud en herstal, eveneens al 
uw huishoudelijke toestellen, 
elektriek en sanitair Tel. na 18 u 
015-71.10J'1. 

Boekhandel Studico 
Dr Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel 014-586085 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

Handelaars, zelfstandigen.. 
Een advertentie in «WIJ» is voordelig: 
1. om de gunstige voorwaarden; 
2. om het rendement 
Inlichtingen: advertentieafdeling «Wij». 
Tel. 02-219.49.30. 

N.B. Zag u ook al de evolutie van onze rubrieken «Aanbevolen Huizen» en «Lepel en Vork»? 

Gemeenteraad Antwerpen 

Met 15 in de ban van super-OCMW? 
Begroting 1980 
Aan de begroting van 1980 werden en
kele wijzigingen aangebracht Vermits 
de VU de onginele versie al had afge
keurd vond deze gewijzigde versie al 
even weinig genade De goedkeunng 
van de stadsrekening van 1979 stond 
ook op de agenda, maar werd afge
voerd Dat zou te wijten zijn aan enige 
moeilijkheden in de kommissieverga-
denngen, waardoor de bevoegde 
schepen echt geen oplossingen kon 
Isedenken Door het punt af te voeren 
krijgt hij wat meer bedenktijd 

Haventarleven omhoog 
De schepen voor de haven stekte en
kele tanefvertiogingen in de haven 
voor Namens zijn VU-fraktie kon Ber
gers daar wel mee akkoord gaan Nie
mand kan immers ontkennen dat er 
wel degelijk inflatie bestaat Een verfio-
ging met het te verwachten inflatierit
me van 6,5 % is dan ook redelijk De 
kntiek van de PVV, die stelde dat elke 
verhoging hoe dan ook fout is omdat 
men anders minder konkurrentieel 
wordt en misschien enkele bednjven 
zou wegjagen, vond raadslid Bergers 
ongegrond De havenrechten vormen 
immers maar een kleine fraktie van de 
kost voor een schip in de haven Wil de 
privésektor dat de haven van Antwer
pen konkurrentieel blijft dan zal die 
zelf zijn prijzen moeten drukken Het 
gaat immers met op dat alle pnvét>e-
dnjven hun prijzen verhogen (trou
wens met meer dan 6,5 %) en dan aan 
de stad vragen haar aandeel te bevrie
zen, om de konkurrentiepositie met af 
te zwakken Als de pnjzen bevroren 
moeten worden, dan moet dat door ie
dereen 

Tolkencentrum 
Antwerpen wil een tolkencentrum op-
nchten, om zijn gastarbeiders beter te 
integreren Op zich vond de V U dat 
wel een positief idee Toch formuleer
de Bergers enige bezwaren Hij vond 
dat de gastarbeiders mochten gehol
pen worden maar dat het tolkencen
trum in geen geval een alibi mocht wor
den om geen Nederlands te moeten le
ren Ook stelde hij dat de (tolken) 
streng gekontroleerd moesten wor
den, opdat ze geen misbruik zouden 
kunnen maken van hun vertrouwens
positie, zoals in het verleden wel eens 
gebleken is Wat de kontrole betreft 
vroeg Bergers zich af, waarom het zo 
hoognodig weer een vzw moest zijn 
De gemeenteraad heeft immers geen 
kontrole op een vzw, en in de ledenlijst 
van de vzw kan men geen enkel lid van 
de oppositie terugvinden Op die ma
nier 18 er geen kontrole meer De V U 
betreurde dan ook dat er weer eens 
een kans op open beleki gemist werd 
Daarom onthiekJen onze mandatans-
sen zich bij de stemming 

KNS 
De KNS blijft een rijke inspiratiebron 
voor raadsiki Wlllockx (VU) Hij vroeg 
zich af waarom het erek>on van de ar-
chitekten voor sommige werken van 
2 % naar 6 % werd verhoogd Dat het 
provinciebestuur 6 % zelfs nog naar 
de lage kant werd, vond hij geen argu
ment vermits de provincie heel wat 
minder schulden heeft 

Zwembad 
Ook een zwembad wordt er gebouwd, 
en wel op de Luchtbal Ook daar had 
de Volksunie mets tegen, maar Gerda 
de Rijck (VU) vroeg zich wel af of de 

kosten met even sterk zouden stijgen 
als in het Wezenl}ergzwembad (van 
de geplande 72 naar 270 miljoen D 

OCMW 
Voor het orgelpunt van de avond zorg
de echter Anita Viaene (VU) Als eer
ste merkte zij op dat de komende sa
menvoeging van gemeenten zelfs op 
OCMW-gebied voor grote problemen 
zou zorgen En dat terwijl de stad toch 
op een zeer ernstige wijze beleid voer
de in het O C M W Zij kon alleen maar 
toejuichen dat de stad op een weten
schappelijk verantwoorde wijze zo
veel mogelijk poogde te decentralize-
ren, dat er boveridien nog pogingen 
worden gedaan om tot een menselijke 
opvang te komen VU-raadslid Viaene 
vreesde echter dat dat allemaal tekx>r 
zou gaan bij de komende samenvoe
ging Waar er nu 98 OCMW-ieden zijn, 
zullen er dan nog slechts 15 zijn Die 15 
personen zullen dan het bestuur knj-
gen over een super-OCMW Om het 
buitensporige van hun taak aan te dui
den in de fusiegemeenten zullen er 9 
ziekenhuizen, 17 bejaardeninstellingen, 
4 verpleeginstellingen enz. bestuurd 
moeten worden door die 15 mensen 
ZIJ mogen bovendien in geen geval 
hun bevoegdheden afstaan aan ande

ren Delegatie is immers door de wet 
vertioden Deze 15 zullen hun werk 
dan nog enkel kunnen baas blijven 
door een ongenadige en onmenselijke 
bureaukratie die de inspanningen van 
de stad rustig opzij kan schuiven Anita 
Viaene betreurde dit De schepen kon 
haar enkel bijtreden, net zoals de hele 
VU-fraktie trouwens 

Thor Bergers 

„Achtste Nacht 
van de 
Vriendschap" 
te Antwerpen 
Voor de achtste maal ncht het 
VU-arrondissement Antwerpen 
zijn «Nacht van de Vriendschap» 
in Dit jaar op zaterdag 29 no
vember as om 21 u Het feest 
gaat door m de nieuwe feestzaal 
«Alpheuedd», F Williotstraat 22 
te Berchem 
De deuren gaan om 20 u 30 
open, de Playmates spelen ten 
dans en toegang kost 120 fr 

Vervuilt Liers illegaal 
stort het drinkwater? 

ZOCK^CCie 
n Ik koop tele-lens(zen) voor 
een Zenith 3M fototoestel, dia
meter 39 mm, met schroefdraad 
Kontakt met 02-4781782 na 
19u 

Reeds drie jaar heeft de stad üer een 
illegale stortplaats, de vroegere klei-
putten van de steenbakkenjen aan de 
Mechelsesteenweg in gebruik Op 18 
septemtier 1980 werd door de minister 
van Vlaamse Gemeenschap bij Ko
ninklijk Besluit vertxxten nog verder te 
storten 

Ondanks dat verbod t>lijft de stad Ijer 
deze stortplaats illegaal getxuiken 
Dienaangaande deed kamerlid Joos 
Somers via parlementaire weg na
vraag bij de minister van de Vlaamse 
Gemeenschap en bij de minister van 
Volksgezondheid Joos Somers vraagt 
waarom er niet tegen het verder ge
bruik van de illegale stortplaats door 
de stad üer opgetreden wordt Tevens 
wenst de volksvertegenwoordiger te 
vernemen welke maatregelen de mi
nister zal treffen om deze scheef 
getrokken situatie recht te zetten en 
de kwaliteit en de zuiverhieid van het 
drinkwater, voortkomend uit het Nete-

kanaal, leen acntste voor de dnnkws-
tervoorziening) te waarborgen 

IGEMO-projekt 
in vertiand met het projekt tot oprich
ting van een interkommunale rond de 
verwerking van het huisvuil in het ar
rondissement Mechelen kortweg IGE
MO-projekt genoemd vroeg kamerlid 
Somers welke gevolgen het leegpom
pen van de oude kleiputten van de 
steenbakkenjen aan de Mechelse
steenweg te Ijer zal hebt>en op de om
geving Rond dit probleem hangen nog 
vele vraagtekens en de plaatselijke be
volking en milieugroepen verzetten 
zich tegen de uttvoenng ervan Men 
vraagt zich af of de kleilaag wel vol
doende onderzocht is op de doorsijpe
ling van het gestorte vuil Tevens 
wenst men te weten waar men zal Wij
ven met het vervuilde water indien de 
putten meer water gaan zuigen en dit 
water vermengd wordt met de gestor
te «afval» 

77 Mnvt iMvra tamn 



28 M^ Mensen van bij ons 

IZEGEM-KORTRIJK -
Onze maatschappij maakt 
een zware krisis door. Een 
pak werklozen worden met 
de vinger gewezen. Waaron
der zoveel duizenden jonge
ren die meteen aan de slag 
willen, maar geen werk vin
den. 

Ze krijgen wél één akuut ak-
tuele politieke boodschap 
mee: wie hoe dan ook ver
dient zal via loonmatiging 
zijn bijdrage dienen in te le
veren om uit de akute eko-
nomische krisis te geraken. 
'Wie verdient-' Wie niet te
werkgesteld geraakt en ge
acht wordt te kunnen leven 
van een zogenaamd -ver-
vangingsinkomen» zal al 
evenzeer aangemaand wor
den om «//) te leveren'. Een 
jarenlange (al dan niet nood
gedwongen) werkloosheid 
wordt spoedig bestraft met 
een verminderd inkomen. 
De ekonomische krisis die 
wij, ook in Vlaanderen, van
daag meemaken bezorgt al
vast, in afwachting van mo
gelijke onverwachte lentes, 
een miezerige eindejaars-
boodschap. 

Veel jonge mensen geraken, 
begrijpelijkerwijze, hierdoor 
overstuurs. Ook om andere 
redenen. Al een behoorli jk 
aantal jaren geleden was het 
een uitgemaakte zaak in me
dische kringen dat gezond
heidsklachten voor pakweg 
de helft berusten op sociale 
en psychologische proble
men . 

In de «Grote Herstel Plan
nen» (en zeker niet in het 
hoofdstuk sociaal beleid 
wordt allesbehalve gewag 
gemaakt van passende kri-
sis-injekties die onder meer 
de opvang van jongeren-in-
miserie verdient. 
In het Kortri jkse werd begin 
'80 een centrum geopend, 
oen opvangcentrum voor 
jongeren, een krisisinter-
ventiecentrum, dat aan een 
jammer genoeg overweldi
gende behoefte blijkt te vol
doen, maar dat bovendien 
steunt op overwegend (om 
niet te zeggen uitsluitend) 
vrijwil l igerswerk. 
En of dit krisis-opvangcen-
trum voor jongeren na de 
nieuwjaarsroes nog zijn 
deuren zal kunnen open 
houden is zéér de vraag-
Alvast stemt het tot naden
ken dat het jongerentehuis 
«De Link» te Kortrijk (Min. 
Tacklaan 37) volkomen be-
'rust op de goede wil van 
nog geen handvol sociale 
assistenten, ergoterapeu-
ten, twee bedienden, en een 
zogeheten sociaal agoge-

Luc Seynaeve: 
Bart Wulbrecht: 
Luc Seynaeve: «We moeten 
maand na maand werken met 
een enigszins labiel werkteam; 
behoudens een voorlopig nog 
voltijds betaalde werkkracht (dat 
ben ik) en 2 BTK-ers stoelt onze 
dienst voor het overige omzeg
gens uitsluitend op vrijwilligers
werk. 
En zulks houden we tot nader or
der vol Maar, of de jongeren die 
in krisis-situaties een gedegen so
ciale opvang (een tehuis voor een 
kleine poos) op deze manier kun
nen blijven zoeken, dat is momen
teel de levensgrote vraag voor de 
welzijnswerkers.» 
Even een toelichting omtrent het 

schappelijke oorzaken bij de jon-
gerenproblematiek, de 'link' tus
sen de jonge hulpvrager en de 
hulpverlener.. 
Ons centrum houdt alleszins vast 
aan een pluralistische ingesteld
heid...' 

Zoals het krisis-interventiecen-
trum in Kortri jk zijn er in Vlaan
deren vooralsnog geen vijf te 
vinden. 
Er zijn de opvangcentra in Gent, 
Brugge, Betekom. 
Maar de thuislozen blijven in 
onze Vlaamse gewesten 't allen 
kante op de dool. En dat zal nog 

Ikzelf, Bart en nog een aantal an
dere mensen, hebben zich met
tertijd losgeweekt uit de JAC-
werkihg; niet alleen omdat we 
van oordeel waren dat het niet 
volstaat een vuist te maken tegen 
het afwezig politiek sociaal beleid, 
maar ook en vooral omdat we 
voor jonge mensen tussen 16 en 
25 jaar iets konkreet wilden bie
den. 
Na maandenlange werking weten 
we dat veel jongeren in onze 
streek (en allicht in elke streek 
van Vlaanderen) bijwijlen in kri-
sissituaties behoefte hebben aan 
een opvangcentrum.' 
— Wie komt er bij de Kortri jkse 
«Link» zoal aankloppen? 
Bart Wulbrecht: Wn onze leefge
meenschap kunnen we maximaal 
twaalf jongeren voor maximum 
zes maanden opvangen. 
De meeste jongens of meisjes 
komen bij ons aankloppen omdat 
ze thuis allerhande ondraaglijke 
problemen hebben (tot en met 
weggelopen van huis, van de le
vensgezel of van de huwelijks
partner) Verschillenden werden 
zomaar 'thuis buitengegooid'. 
Op de pakweg 180 aanvragen 
voor opnamen waren er onge
veer evenveel jonge mannen als 
vrouwen; overwegend ongehuw
den, maar ook belangrijk veel ge
huwden of samenwonenden. 
'De Link' houdt dus zijn deuren 
open voor jonge mensen die het 
niet meer zien zitten, die de harde 
werkelijkheid ervaren op de 
keien te staan, en die én een on
derdak én een begripvolle hulp 
zoeken.' 

— Uit uw werkverslag blijkt dat 
de dienstverzekering 24 uur op 
24 uur zeker niet ondermaats is. 
Nagenoeg een derde van de 

Geen geld 

voor jongeren in krisis? 
hoe dan ook unieke opvangcen
trum voor jongeren in Kortrijk. 
Bart Wulbrecht: 'In januari van 
dit jaar werd in West-Vlaanderen 
een opvangcentrum voor jonge
ren 'De Link' genaamd, opge
richt 
Het centrum beoogt als medelid 
van de 'Vereniging van Vlaamse 
onthaaltehuizen' de opvang van 
jongeren met moeilijkheden kwa
litatief en ook beroepsmatig aan 
te pakken. We menen dat zeker 
in onze streek op die wijze een 
ernstige maatschappelijke leemte 
wordt opgevangen..' 

duizend maal duizend 
Tja, «De Link», aan de Minister 
Tacklaan in Kortrijk, heeft bij het 
binnentreden zo zijn aparte 
charmes. 
Je wordt er hoe dan ook onver
wacht laat of vroeg meteen 
vriendelijk verwelkomd door 
een volti jdse, een deeltijdse of 
een vrijwilligers-medewerker. 
Dit krisiscentrum is zoals het 
behoort 24 uur op de 24 toegan
kelijk. 
Voor jongeren van 16 tot 25 jaar. 
Je vraagt je af hoe dit allemaal 
financieel mogelijk is_ 
Luc Seynaeve: 'Ik meen te mo
gen melden dat wij met dit cen
trum in Vlaanderen een unieke 
positie innemen. 
Wij willen de 'link' leggen tussen 
jongeren met moeilijkheden en 
de maatschappij, het verband tus
sen de individuele en de maat-

wel zo'n ambetante poos blijven 
duren. 
Luc Seynaeve: 'Met ons Kort-
rijks centrum zitten we als het 
ware zelf op de dool Er komt wel 
spoedig (midden december) een 
nieuwe huisvesting (in de Be-
heersstraat 80-82) 
Maar bij het Bestuur voor Jeugd-
vorming blijven wij vooralsnog 
bekeken als een puber die zijn 
eerste stevige stappen nog dient 
te presteren. 
Zulks doen we nu ook sinds be
gin van dit jaar, maar dan op eigen 
kosten. 
Beseft men wat dit van ons aan 
inzet en dagelijkse financiële in
spanningen vereist...? 
Ons opvangcentrum is gegroeid 
vanuit onze werking binnen het 
Jongeren-adviescentrum (JAC). 

mensen die zich bij uw opvang
centrum aanbieden kloppen aan 
«buiten de normale dienst
uren»-
Luc Seynaeve: 'Dit centrum is in
derdaad open op elk moment van 
de week, en op elk moment van 
dag en nacht 
Dat kost heel wat inspanningen; 
vooral een inzet van medewer
kers die volslagen onbezoldigd in
springen. 
Zulks is tegelijkertijd verheugend 
én jammer We hebben de posi
tieve ervaring dat nog veel jonge 
mensen bij sociale hulp een stevi
ge hand toesteken; als het maar 
om een konkreet en opbouwend 
werk gaat Anderzijds maken we 
als centrum zelf een zielige treur-
gang mee door de subsidiedool
hof 

We zijn volwaardig lid geworden 
van de 'Vereniging voor Vlaamse 
onthaaltehuizen', maar we tasten 
nog volslagen in het onzekeren 
voor de dag van morgen. Zullen 
we de medewerking van onze on
misbare BTK-mensen na nieuw
jaar nog kunnen genieten, en zul
len we vanaf 1 januari ook in aan
merking komen voor (laat uitbe
taalde maar broodnodige) subsi
dies..? 

We zijn met een sociaal onont
beerlijk initiatief begonnen, op ei
gen houtje, op eigen risico. Maar 
of de maatschappij, de in krisistijd 
gierig subsidiërende overheid, 
ons zal helpen om te overieven is 
een prangende vraag. 
Vandaar dat we op dit moment 
een financiële aktie 'duizend 
maal duizend' houden om via de 
inbreng van goedmenende 
'Sponsors' een miljoen frank in 
kas te brengen die het ons moet 
mogelijk maken om de periode te 
overbruggen (ruim een half jaar) 
om dit jongeren-krisisopvangcen-
trum open te houden in afwach
ting van verhoopte subsidies.' 
De Link in Kortri jk verdient bre
de maatschappelijke aandacht 
omwille van de dag-en-nacht-
dienst als krisisinterventie, om
wille van de krisisopvang gedu
rende langere tijd,^ en de huis
vesting van jonge mensen die in 
andere centra ambulant worden 
begeleid. 

Het is, met een versleten mode
term aangeduid, een kleinscha
lig projekt dat ten dienste staat 
van jongeren van alle gezindhe
den. 
De trieste ervaring in andere op
vangcentra is inderdaad dat wel 
eens mensen in krisis omwille 
van hun politieke of andere ge
zindheid de deur gewezen wor
den. 
In «De Link» wordt door de be
geleidingsgroep weinig me
disch en toch terapeutisch zeer 
veel gedaan. 
Onder meer met behulp van een 
ergoterapeut wordt werk ge
maakt van het uitbouwen van 
herwonnen zelfstandigheid. 
Een andere bekommernis is ook 
jonge mensen op te vangen 
vooraleer ze in de kriminele 
sfeer terechtkomen; elders kun
nen ze terecht vanaf het moment 
dat ze iets mispeuterd hebben-
Hoe verantwoordt de maat
schappij het dat men de jonge
ren eerst zo'n misstap laat zet
ten vooraleer de drempel van 
een opvangtehuis kan over
schreden worden-? 
De Link valt ook nog op t loor 
het feit dat er zowel jonge vrou-
weiT als mannen welkom zijn. 
In het krisisklimaat dat onze ge
westen momenteel danig teis
tert weerlegt de staf van de 
Kortri jkse «Link» de bedenking 
dat zij werkt in de non-profit 
sektor die aan subsidieverma-
gering toe is. 

Luc Seynaeve: «Wie werken 
maatschappelijk wel degelijk be
hoorlijk produktief Of wil men de 
inbreng onderschatten van de 
reïntegratie van jonge mensen in 
de maatschappij? 
Jammer is het dat we, om de 
thuisloosheid van jongeren op te 
vangen, moeten werken met 
kunstgrepen (onder andere de 
gratis-voor niks inzet van 25 me
dewerkers) en het aanspraak ma
ken op subsidienormen die er 
voor een krisiscentrum als De 
Link uiteindelijk niet te vinden zijn; 
tenzij via omwegen...' (HD) 

Wie dit Westvlaams Opvangcen
trum voor jongeren wil steunen kan 
het rekeningnummer van De Link 
noteren: 088-0789850-71, of kan kon-
takt nemen met de projekt-verant-
woordelijke, Luc Seynaeve, op het 
telefoonnummer 056-22.44.90. 
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