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W a t nu.
Martens?
De regering heeft van de sociale partners het antwoord gekregen dat voor de hand lag. Het is «neen»
geworden, weliswaar in verschillende toonaarden,
m a a r over gans de lijn. Men moest echt geen feniks
zijn om te voorspellen dat de Nationale Arbeidskonferentie een flop zou worden. Martens had van meet
af a a n moeten weten, dat de sociale partners er feestelijk zouden voor bedanken om de kastanjes uit het
vuur te halen die de regering niet durfde aanraken.
De hele opzet van deze konferentie is in de grond
niets anders geweest dan een goedkope poging om de
verdeeldheid van de regering te verdoezelen en om
de verantwoordelijkheid af te wentelen op anderen.
Er is opnieuw kostbare tijd verloren gegaan met een
onvruchtbare en overbodige praatmaraton. De oplossingen zijn thans moeilijker dan voordien. Het
voornaamste resultaat van de p a r a a t m a r a t o n met de
sociale partners is immers, dat de tegenstellingen
nog aangescherpt zijn.
Martens heeft vóór de Nationale Arbeidskonferentie
toegezegd dat hij, bij ontstentenis van een akkoord,
zélf voor het parlement zou komen met zijn matigingspakket. Dat is grootspraak geweest: indien hij
geen water in zijn wijn doet en indien hij zijn versoberingsmaatregelen niet verder afzwakt, zal hij over
geen meerderheid meer beschikken. Want het njet
van de sociale partners is goeddeels een njet vanuit
zijn eigen achterban.
Men mag immers niet vergeten dat het gesprek van
de meerheidspartijen op de Nationale Arbeidskonferentie grotendeels een gesprek is geweest met zichzelf. De vakbonden, wier njet het duidelijkst en kategoriekst was, zijn geen vage sociale drukkingsgroepen die in het politiek luchtledige opereren. Zij behoren tot het establishment van de meerderheidspartijen, zij beschikken in de parlementsfrakties van de
meerderheid en in de regering over zetbazen, wier
politieke loopbaan door hen gemaakt of vernietigd
wordt. Het is ondenkbaar dat deze stromannen, vooral in de gegeven omstandigheden en n a het kategorieke neen van hun broodheren, morgen de politieke
moed zouden opbrengen die ze veertien dagen geleden niet bleken te bezitten.
De cirkel is thans volkomen rond en gesloten: de onmacht van de meerderheidspartijen is op de meest
flagrante wijze gebleken. Indien Mariens zijn krachteloos bewind nog verder wil rekken zal hij, gewoontegetrouw, zijn voorstellen en maatregelen moeten
afzwakken. Het land zal daarbij nog dieper in de put
geraken. Mocht hij onverwacht en overhoopt het
been toch stijf houden, dan is het onwaarschijnlijk
dat hij nog over een parlementaire meerderheid beschikt.
De Nationale Arbeidskonferentie heeft alleen gediend om het sluitend bewijs te leveren, dat het a a n
de belangengroepen en standen vastgekluisterde bewind niet meer in staat is om politiek te opereren en
dat het volkomen klem zit.
Er zal méér nodig zijn dan een regeringswisseling en
dan verkiezingen, om het land uit de modder te halen.
tvo

Foto van de week
De dag voordat Rik Borginon naar aanleiding van zijn negentigste verjaardag te Brussel werd gevierd, overleed in het
Waasland die andere onvergetelijke oud-strijder Amedee Verbruggen. Onze foto hierboven (v.l.n.r. Rik Borginon, Amedee
Verbruggen en gewezen senator dr. Gerard De Paepe) moge
een blijk zijn van de diepe erkentelijkheid van de huidige generatie Vlaams-nationalisten voor de generatie die zichzelf en
haar opdracht vond in de moddergrachten van de IJzer.

Chips
in opmars
Biz. 10-11

Een onverbloemde afdreiging
'Niet ja, niet neen. Akkoord, maar
met voorbehoud. Goede voorstellen maar betere tegenvoorstellen. Er zijn te veel lacunes.
Het plan is eenzijdig. Het is sociaal lapwerk"De onderscheiden belangengroepen die een poos mochten
aanzitten aan wat 'de Nationale
Arbeidskonferentie» werd geheten, hebben vorige dinsdag alle
het zogenoemde «regeringsontwerp voor een sociaal akkoord»
afgeschoten. Ze herhaalden hun
gekende standpunten, en om
voor de hand liggende opportunistische redenen (geen teleurstelling wekken bij de achterban)
heeft niemand van de deelnemers aan de Arbeidskonferentie
ook maar één stap toenadering
tot de tegenspeler gezet
Het opbod van de belangengroepen is op de spits gedreven. Het

was niet weinig naïef van premier
Martens om wat anders te verwachten.
Naar verluidt zou het regeringsontwerp voor versobering en herstel nu eindelijk voorgelegd worden aan de instantie die als enige
het mandaat van het volk heeft om
het in goede vorm te gieten: het
Parlement Er is het grotesk feit
dat pariementsleden deze week
wél uitgenodigd worden om de
rijksmiddelenkïegroting te bespreken en aangemaand worden ze
goed te keuren zonder dat ze één
minuut inspraak kregen in het versoberingsplan van de regering dat
uiteraard ingrijpende budgettaire
konsekwenties met zich meedraagt
Via de Nationale Arbeidskonferentie werd kostbare tijd verspeeld om tot de vooraf gekende
vaststelling te komen dat werk-

gevers en werknemers nogal wat
tegengestelde belangen blijven
verdedigen, dat ook de grote vakbonden het zelf niet onderling
eens zijn, én dat in de schoot van
de ACV-vakbond zélf de eensgezindheid tussen de vakcentrales
ver zoek is...
Terwijl premier Martens al deze
sociale gesprekspartners de nodige diskussietijd en ook wat amendenngsrecht toeliet heeft hij laten
uitschijnen dat het mammoet-regeringsontwerp aan de p>arlementsleden zal aangeboden worden «als te nemen„. of te laten».
Het is een onverdekte afdreiging,
want de neen-stemmers worden
nu reeds aangewezen als schuldigen voor een mogelijk nieuwe krisis.
Op deze wijze wordt de jjariementaire demokratie nog maar eens
een ezelsstamp gegeven.

Ml

Brieven

anderen. Wie ons kent weet dat we
niet nalaten onze mening ook over het
beleid waar nodig in te brengen, maar
er wordt niet «geprikt- en nog minder
«vrij agressief».
In dat verband stoort het ons rond de
kern van het beleid dingen te lezen die
we tjeslist niet gezegd hebben. We
vrezen écht dat het naar zelfstandigheid groeiend Vlaanderen te zeer een
stadsstaat wordt met onvoldoende
aandacht voor het platteland. Uw medewerker ziet ook in die staat het sociaal kultureel en volksleven afgebroken
worden...
Het artikel heeft ons beiden echt pijnlijk geraakt We voelden ons gebruikt
(^raag voegen wij er ook aan toe dat
het scenario van het volksspel «Nooit
brengt een ooriog vrede» groepswerk
is, dat samen met ons, Stefaan Dehollander en Wannes Vandevelde de teksten hebtsen uitgeschreven. Graag
pluimen op de juiste hoeden.
Jan en Marieke
Hardeman-Demeester
Kemmel

HETZE?
TIJDELIJKSE AMBTENAREN
Martens IV heeft, nadat zijn vlieger
voor 2 % pensioenbijdrage voor alle
ambtenaren niet opging in augustus
'80, nu op 17 nov. '80 als een duiveltje
uit een doosje de —1 tot —3 % voor
alle ambtenaren getoverd (zijn gemeente- en provincieambtenaren e.a.
daar ook bij?) die meer dan 35.000 fr.
bruto verdienen. Op het eerste gezicht
zeer demokratisch. Maar... op de meer
dan 812.000 personen in overheidsdienst (laatste telling: juni 79) zijn er
meer dan 50.000 tijdelijke ambtenaren,
plus kontraktuelen, tewerkgestelde
werklozen (TW) en een aantal BTK'ers
(Spitaels-jongens en -meisjes) in ministeries en andere overheidsdiensten
(b.v. enkele duizenden bij de regie van
Post Telegraaf en Telefoon enzJ, die
bij wijze van spreken er van vandaag
op morgen kunnen uitgegooid worden.
Bij Vadertje Staat bestaan meer dan
5 statuten. Ikzelf ben tijdelijk ambtenaar, 40 jaar, universitair, nettowedde
35.406 f r. Dus bruto een stuk boven de
35.000.
Mijn Leuvense studiegenoot Wilfried
Martens, zei in augustus dat de ambtenaren iets moeten inleveren omdat ze
vastheid var^ betrekking hebben. Met
deze wetenschap gewapend, toog ik
naar de personeelsdienst van mijn ministerie (Ariaeid en Tewerkstelling).
Daar werd mij verzekerd: «Dat is niets,
van toepassing op de tijdelijken». Toen
ging die 2 % de mist in door het verzet
van het gemeenschappelijk front Nu
duikt die maatregel opnieuw op in een
andere vorm. Zou de regering Martens IV eerst niet al die tijdelijken, kontraktuelen, BTK'ers enz. in vast verband benoemen? Bij die gelegenheid
kan men hen verzoeken te tekenen
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dat ze volgens hun wedde 1 tot 3 %
zullen inleveren. Wedden dat velen het
graag hebben om... eindelijk wat bestaanszekerheid te krijgen? Verder
kan men alle nieuw aangeworven ambtenaren hetzelfde laten tekenen. «Verworven rechten» zijn verworven onrechten. Dus daarna of gelijktijdig kan
het pariement een wetsontwerp in die
zin goedkeuren.
Trouwens, een kamerlid had in maart
78 1,3 milj. als pariementaire vergoeding, plus gratis openbaar vervoer,
portvrijdom enz. Als hij minister wordt
treedt niet zijn plaatsvervanger aan,
zoals in Nederland moet maar hij mag
lekker kumuleren met de «vergoeding»
van minister, in maart 78 1,5 milj. «Het
Paleis der Natie» vergeet niet te indexeren.
R.d.N., Nijlen

SCHILTZ EN IBEL
Proficiat voor Hugo Schiltz met zijn benoeming bij lt)el. Ingewijden en met-ingewijden in de politiek kunnen Schiltz
beoordelen en/of veroordelen. Het is
in ieder geval een feit dat de VU in de
nabije toekomst waarschijnlijk niet
meer zo'n «all-round- bekwaam man
als voorzitter zal krijgen. En dat beweren zelfs vele niet VU-gezinden. Trouwens, ook de andere partijen kunnen
niet prat gaan op een voorzitter zoals
Schiltz.
In de huidige omstandigheden kunnen
we ons evenwel afvragen of Schiltz indertijd met — en ondanks? — Egmont
geen betere resultaten zou geboekt
hebben als er nu zijn zonder Egmont
en zonder VU! Op het ogenblik zelf
leek dat misschien niet zo en lag daarin
voor de CVP een unieke kans om door
haar intriges en met een advies van de
Raad van State — daarmee werd toen
wél rekening gehouden — de Volksunie in de ogen van de Vlamingen
eens en voorgoed in diskrediet te
brengen.
Als we de toestand nu beschouwen en
als we daarbij bedenken dat een fervent unitarist de skepter zwaait in de
Vlaamse Gewestraad, dan ziet het er
volgens ons toch niet erg rooskleurig
uit
M.-J. S, Maasmechelen

«UNITAIR VLAANDEREN»
Gelezen in «Wij» van 27 november II.
Daar prijkt op de voorpagina in koeien
van letters «J.H. tjevreesd voor unitair
Vlaanderen». Mijn eerste reaktie was
een gevoel van verbijstering.
Bij het eerste zicht zullen vriend en tegenstander er uit besluiten dat de VU
een Belgische unitaire partij aan het
worden is met al de gevolgen vandien.
Bij het lezen van bewust artikel had het
niets met unitarisme te maken. Het
was een pleidooi om het Heuvelland uit
zijn achterstand te helpen op gebied
van biblioteken enz. De man in de
straat reageert daar echter anders op.
Voor hem telt alleen hetgeen op de
voorpagina prijkt en hij zal niet de minste moeite doen om de bedoeling te
begnjpen. Degenen die er niet bij betrokken zijn interesseert de achterstelling van een streek in het algemeen
niet en bijgevolg wordt het artikel wei-

nig gelezen. Het sticht echter alleen
ontmoediging en verwarring bij leden
en sympatizanten. De tegenstanders,
weinig kieskeurig zoals zij zijn, hebben
er wel een vette kluif aan. Moet men
daar uit besluiten dat het kwaadwillig
opzet is ofwel een ontstellend gebrek
aan kennis van de reaktie van de massa? Van onbegrip van een gedeelte
van de verantwoordelijken van ons
werk gesproken. Zij gooien herhaaldelijk hun eigen ruiten in.
A.W., Mutsaard-Laken

HEUVELLAND
Wij ontvingen uw blad van 17 november II., dank voor de aandacht voor ons
werk.
We weten dat in één uur gesprek onmogelijk een allesomvattend en 100 %
precies artikel kan opleveren. Maar
toch...
We zijn pijnlijk getroffen door de
agressieve toon, door het omschrijven
van tegenstellingen door het aangeven
van uitersten als «kultuurpaleizen-,
«dure mastodonten» (woorden die
nooit werden gebruikt wel te groot
voor ons).
Verder is het ganse gesprek «sterk gekleurd» door eigen bedenkingen en
omschrijvingen (zo bij voorbeeld over
mevr R. De Backer) en door het gebruik van wat verteld werd volgens eigen goeddunken.
Zo hebben we verteld dat mevr. de minister naar het volksspel «Nooit brengt
een ooriog vrede- kwam kijken en dat
ze werd meegetroond naar het
Streekhuis waar ze kort met spelers
en speelsters sp>rak. En yi/aar ze ook
verrast was door het keurige uitzicht
van zaaltje, werkruimten en binnentuintje. Uw medewerker gebruikt zo'n inbreng voor eigen winkel.
Zo hebben we gesproken over de
planwinter 1971-72 (met 700 betrokkenen). We vertelden hoe we bij wijze
van journalistieke voorstelling aan
onze eigen mensen in ons blad de kern
van het eindverslag brachten in de
vorm van «open brief aan de regering»
(geplaatst onder een brede foto van
wel 36 regeringsleden).
Maar ook dat de eerste minister antwoordde met een uitnodiging aan ons
bestuur, dat we te Steenokkerzeel ontvangen werden door een regeringsdelegatie onder leiding van de h. D'Hoore,
toen verantwoordelijk voor Streekekonomie, hoe toen een werkkommissie
rond ons plan opgericht werd met leden van een 8-tal kabinetten. Daarover
niets in het artikel, maar uw medewerker doet me zeggen over ons blad
«waarin wij ook tot het adres van ministers geregeld vrij agressief konden
prikken».
Hier draagt uw medewerker wellicht
onbewust eigen bedenkingen over op

Taalklachtenbus
Postbus 73
9000 Gent 12

Wat hebben sommige katolieken tegen de Vlaams-nationalisten? Vroeger
werd met de katolieke dogmatische
waarden het flamigantisme bestreden,
zoals bij priester Daens of in 1928 door
de Blauwvoeterie (AKVS) te verbieden en de KSA op te richten. Vandaag
is enkel de taktiek veranderd, niet het
doel. Door kristelijke progressieve
ideeën op de massa te spuiten zal de
Vlaamse zaak wel worden vergeten.
Zuid-Afrika en Nicaragua zijn veel belangrijker dan wat er in je eigen huis
gekseurt
Zo ook in het Brugse Sint-Lodewijkskollege. Affiches over Nicaragua, tegen kerncentrales en voor stemrecht
voor gastartjeiders kunnen welig de
schoolmuren sieren. Op hetzelfde
ogenblik worden, omwille van «geen
politiek op school», affiches over een
Vlaamse meeting en zelfs van een
Baskenavond verwijderd. (Een kleinkunstavond ten voordele van de niet
gesubsidieerde scholen in Frans Baskenland).
Maar ja, wij Vlaams-nationalisten zijn
gevaarlijke extremisten. Wij lopen niet
mee in de pas van de kristenen voor
het socialisme en zijn dus ultra-rechts.
Let op want de na-ooriogse hetze is
opnieuw gestart
R.V., Brugge

^

SOLIDARITEIT?
Is het u ook niet opgevallen dat bij de
t)espreking over de inkomensvermindering en de solidariteitsbelasting gezinnen met kinderen gewoon gelijkgeschakeld zijn met personen zonder gezinslasten. Hoe kan je anders verklaren dat bv. de solidariteitsbelasting in
de overheidsdiensten voor een alleenstaande die 48.000 fr. bruto verdient of
voor een gezinshoofd met drie kinderen die 48.(X)0 fr. bruto verdiend, dezelfde is.
Is het u ook niet opgevallen dat er
geen rekening gehouden wordt met
het feit of er in een gezin één of twee
inkomens zijn? Vb. 48.000 fr. bruto
door één kostwinnaar wordt belast
maar 40.000 fr en 35.000 fr. door man
en vrouw afzonderiijk verdiend worden niet belast met een solidariteitsbelasting.
Voor gezinnen met één inkomen
wordt de toestand in veel gevallen heel
moeilijk. De thuisblijvende echtgenote
wordt gewoon verplicht buitenshuis
werk te zoeken. Stempelen mogen ze
niet want ze hebben nooit gewerkt zie
je!
R.R, Diest

AANBEVELING
Aan briefschrijver H.V. uit Brugge
(«Wij- van 20 nov. I.IJ die vindt dat de
VMÓ de VU zo goed helpt beveel ik
aan de buitenlandse pers over de
IJzerbedevaart eens te lezen.
Is het niet om te huilen als men ziet hoe
de VMO de bedevaart en Vlaanderen
in het buitenland aan het kapot maken
is zonder enige gewetenswroeging?
A.C., Aalst

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

Knack-recJakteur Sus van Elzen was in
Cambodja.
Deze week beschrijft hij de fenixstad
Phnom Penh, een stad die na jaren
schrikbewind net niet verdwenen is.
en verder:

Twee processen:
Kurt Assche in Kiel - de twee
van Sint-Amandsberg voor de rechter

intop:
het proces van de Belgische reisindustrie

1000 jaar Hoegaarden
Dossier Vlaanderen:
een balans van het Vlaams
kunst- en kultuurleven.

knack
nu te koop 40 fr.
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Mensen

Wat nu met Martens?
Het mislukken van de Nationale
Arbeidskonferentie en het uitblijven van een akkoord tussen de
regering en de sociale partners
zal een behoorlijke politieke
staart krijgen. Volgens de belofte
van eerste minister Martens
moet de regering nu zelf de
knoop doorhakken. Ze zal daartegen echter niet opgewassen
blijken. Hoe kan men immers van
een aantal minister verwachten
dat zij tegen de vakbonden op
zullen tornen, daar waar zij hun
politieke loopbaan uitsluitend
danken aan syndikale steun? Indien de bom al niet vroeger barst,
zou januari wel eens een heel
sombere maand voor Martens
kunnen worden.
De eerste minister staat meer en
meer geïsoleerd, ook in eigen
partij.
De enige verwezenlijking van
deze man met zijn federalistisch
verleden is het doordrukken, met

de zegen van de unitaire establishment, van een halve staatshervorming die berekend is op
het afremmen van het federalistisch élan. Zijn mislukkingen op
het sociaal-ekonomische terrein
dreigen hem thans fataal te worden. Van een Martens-V zal er
wel nooit sprake z i j n .

De nieuwe ster
Eyskens
De afgang van Martens als eerste
minister is krachtig in de hand
gev^^erkt door zijn voorganger Leo
Tindemans. De CVP-voorzltter zal
echter hoogstwaarschijnlijk persoonlijk geen garen spinnen bij het
eventuele kapseizen van de regering Martens-IV. D e verscheurdheid van de CVP, gesimbolizeerd
door de tegenstelling Martens-Tindemans, is zo algemeen bekend
geworden dat de partij niet meer
opnieuw kan uitpakken met haar
verkiezingsstunt anno 1978: de
twee «grote voormannen» op één
affiche.
De CVP is de jongste maanden
erg doende geweest een nieuw
boegbeeld te zoeken om bij verkiezingen zowel Martens als Tindemans naar het tweede plan te
verwijzen. Een moderne en partijpolitieke illustratie van het oude
verhaal over twee honden die
vechten voor een been, terwijl de
derde er mee wegholt
Alles wijst erop, dat de derde
hond in het kegelspel Mark Eyskens zal zijn. Een nieuwe «grote
voorman»...

MENSEN IN

HET NIEUWS

Een proces
Grosjean?
Voor de Luikse raadkamer werd
deze week de zaak-Grosjean opgeroepen. René Grosjean, gewe-

Deze week dit...
De K V S in Brussel was vorige
zaterdag vol gelopen, tot in de
nok.

gelegenheid om het verleden te
binden aan de toekomst Ik wil
Ernest Vanden Berghe en Karel

Z e kwamen uit alle hoeken van
Vlaanderen, de vrienden, de
lotgenoten, de hechte familie van
de Vlaams-nationalisten. Slechts
één verwittiging en ze waren op
het appèl. De viering waarop ze
niet konden afwezig blijven, was
ook geen alledaags feit De
gevierde is trouwens geen
alledaagse figuur. Rik Borginon
werd negentig jaar!

Lambrechts danken en
feliciteren voor hun gelukkig
initiatief.

Hij kon mijn grootvader zijn. En
mijn eigen kinderen dringen al
volop aan als een nieuwe
zelfstandige generatie. Voor mij
reeds ten dele, voor hen zeker
is Rik Borginon een stuk
geschiedenis. En welk stuk!
Onloochenbaar zijn het
historisch verloop van de
Vlaamse beweging en de
opgang van ons volk in zeer
grote mate bepaald door de
schranderheid en de bezielende
overtuiging van een hele schaar
Vlaams-nationalisten, waaronder
Rik Borginon een leidinggevende
rol heeft gespeeld. Zijn
negentigste verjaardag was
ongetwijfeld een uitstekende

Het Vlaamse volk heeft in de
voorbije eeuw een geweldige
evolutie doorgemaakt Het is
op)gestaan uit de koloniale
verdrukking, de ongeletterdheid,
de slaafsheid van het arm
Vlaanderen van Stracke en
Louis-Paul Boon. In de
vernedering van de eerste
wereldoorlog is de opstand
geboren. Wat heeft het niet
gekost aan geestelijke
spankracht menselijke energie,
psychisch en fysisch lijden, zelfs
offers van het leven.

jongeren hierover voor te
lichten. Hun motivatie, geduldige
vastberadenheid en
beginselvastheid kunnen een
voedingsbodem vinden in het
besef van de waarde van het
offer.
Want w e zijn er nog niet
Vorige zaterdag ontbrak alvast
één man op het appèl. Een
arbeider, kasseilegger, klein van
gestalte, krom gewerkt maar
groot en rechtop in zijn
edelmoedigheid, eerlijkheid en
trouw! Amedee Verbruggen,
vriend en mede-fronter van Rik
Borginon. Volgende zaterdag
gaan w e naar hem. Voor de
laatste maal.

Ik dacht hieraan vorige zaterdag
en eveneens aan het zuchten en
klagen van heel wat jonge
mensen, voor wie het allemaal
veel te traag gaat Sommigen
zien het zelfs niet meer zitten en
dreigen het strijdbeginsel op te
geven.
Met de verantwoordelijkheid die
ik heden draag, voel ik sterk de
ruggesteun van het verleden,
maar ook de noodzaak de

Vic A N C I A U X

zen beroepsmilitair en uitbater van
het café des Sports te 's-Gravenvoeren, schoot in de nacht van
23 september 1979 met scherp op
Vlaamse Voerenaars. Hij kwetste
verschillende mensen, waarvan er
twee — de 21-jarige Kaspar Heuschen en de 16-jarige André Gillard, beide uit de Voerstreek —
een blijvende invaliditeit zullen
hebben.

De centen
van Désir

FDF-burgemeester Désir van S t Lambrechts-Woluwe heeft meegedeeld, waar hij de centen zal
halen voor de organizatie van het
anti-Vlaams referendum in zijn
gemeente: hij zal ze vrijmaken op
Grosjean zat destijds amper een de post «informatie» van zijn gepaar uur in de gevangenis, waar hij meentebegroting.
het bezoek kreeg van Happart Na Zodat de Vlaamse inwoners en
zijn vrijlating werd hij door zijn belastingbetalers van St-Lamgeestesgenoten in de Voerstreek brechts-Woluwe financieel mee
onthaald op champagne en bloe- mogen opdraaien voor de propaganda machine van het FDF en
men.
Voor de Luikse raadskamer lieten de overige francofone partijen!
zijn verdedigers «wettige zelfverdediging» gelden. Uitspraak van
de raadkamer en eventuele verwijzing naar de rechtbank of klassering zonder gevolg op 8 of 15
december.
In een lang interview met de hernieuwde «De Nieuwe» zegt P W senator Jan Bascour enkele behartenswaardige dingen over de
Vlaamse Raad. Bascour, burgemeester van St-Kwintens-Lennik
en gewezen eerste voorzitter van
de Kultuurraad, geldt als een
Vlaams uithangbord van de P W .
Als dusdanig stelt hij zich ook op
in het interview met «De Nieuwe». Hij klaagt aan dat de Vlaamse Raad nauwelijks een karrikatuur is van het Vlaams parlement
dat hij zou moeten zijn. Hij stelt
vast dat deze Raad niet eens de
bevoegdheid heeft om te stemmen over de regeringsverklaring
van de Vlaamse executieve en
dat hij dus niet meer is dan «een
koffiekransje». Hij beklemtoont
dat die «Raad geen volwaardig
autonoom parlement is, waar
men steeds benadrukt heeft dat
hij dit wel zou zijn».
De kritiek van Bascour is juist en
volkomen terecht Hel -koffiekransje» is echter de letterlijke
uitvoering van de staatshervorming zoals ze in juli-augustus
werd goedgekeurd door
de
meerderheid.

Bascour
en de raad

Tot die meerderheid behoorden
de P W en_ Bascour.
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Vlaams en
fascist
De Franstaligen moeten ophouden met iedere Vlaamsgezinde
en Vlaamsagerende als een «fascist» te bestempelen. Aldus vérklaart het Masereelfonds in een
persmededeling over de strijd tegen opkomend fascisme en racisme.
En het fonds vervolgt: «Hef kluwen waarin in 1945 het Vlaams
aktiviswe werd gelijkgesteld met
kollaboratie moet worden ontward. Unitaristen en franstaligen
(die zelf met meer incivieken zitten opgescheept dan wij) proberen nog altijd de hele Vlaamse
strijd te diskrediteren:
Algemene amnestie vindt het
Masereelfonds onaanvaardbaar,
maar voor diegenen «d/e door de
repressie ten onrechte of te
zwaar werden aangepakt is amnestie onvoldoende en moeten
dringend alle sociale gevolgen
van de veroordeling worden opgeheven:

Oorlogsmisdadigers?
Men nnoet in Landen, het uiterste
hoekje van Vlaams-Brabant wonen om te bakkeleien over een
motie die nergens op slaat
SP-schepen L'Homme legde tijdens de gemeenteraad een motie
ter stemming, zelfs een ordemotie,
v«^aarin -elke vorm van amnestie
voor gewezen
oorlogsmisdadigers» veroordeeld w o r d t Tot op
heden heeft niet één Vlaming een
amnestie-eis geformuleerd voor
oorlogsmisdadigers, misdadigers
voor gemeen recht
De SP en PVV keurden de motie
dan ook goed. De CVP-gemeenteraadsleden onthielden zich, waarvoor zij dan toch enige uitleg verschuldigd zijn. Of doelde schepen
L'Homme met oorlogsmisdadigers
op de slachtoffers van de repressie? Maar ook dan is de houding
van de Landense C V P onbegrijpelijk.

Zelfs
„Le Monde"
Inderdaad, zelfs het Franse dagblad 'Le Monde» heeft ontdekt
hoe fanatiek de Franstalige Brusselaars wel zijn.
In een bijdrage op 2 december
stelt deze krant vast dat liefde
v o o r het spel niet de enige voor-
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waarde is die de schaakklub van
Etterbeek aan haar leden o p l e g t
De tweede voorwaarde luidt eenvoudig dat men de Franse taal
moet meester zijn.
Hopelijk zet «Le Monde> de
zoektocht naar voorbeelden van
Franstalig fanatisme verder.

Nog mooier
De regering heeft het nodig gevonden om een beslissing te treffen over het voortbestaan van de
Vlaamse school te Komen: er zijn
geen nieuwe handtekeningen vereist voor het volgend schooljaar.
Alsof er ooit een ander besluit had
kunnen uit de bus komen!
De regering zou er beter aan doen
zich eens te beraden over de
maatregelen die zij zal treffen tegen het Komens gemeentebestuur. Of krijgt dit stilzwijgend de
toelating om zonder enige sanctie
de wettelijke bepalingen met de
voeten te treden?

Kleine idioten
Prof. dr. Karel van Isacker heeft
afscheid genomen van zijn studenten, zijn kollega's, zijn universiteit Na meer dan dertig jaar les
in geschiedenis, na meer dan
5.000 uren spreken voor de klas.
Zijn afscheidsboodschap is een
allerlaatste les geworden, misschien wel zijn belangrijkste: een
lofrede aan de geschiedenis.
Geschiedenis betitelde hij als
•een dankbaar vak; omdat het
onderwerp de mens is, maar het
is vooral ook «een levensnoodzakelijk vak'. Van Isacker staart
dan ook onbegrijpelijk aan tegen
het feit dat "kleine idioten- het
vak geschiedenis willen verbannen: «De vernietiging van de geschiedenis betekent de vernietiging van de mens».

...90 jaar

Koude
bevestiging
Nog diezelfde dag werden de
waarschuwende woorden van
Karel van Isacker bevestigd. Het
is 100 jaar geleden dat Albrecht
Rodenbach op 24-jarige leeftijd
overleed. Een gelegenheid voor
de universiteit van Leuven, de
universiteitsstad
van
Rodenbach, om dit passend te herdenken.
Tijdens de openingsplechtigheid
van de tentoonstelling «Rodenbach te Leuven» waren er welgeteld twee studenten aanwezig.
Tijdens het colloquium, waarop
de literaire en flamingantische
betekenis van de Westvlaming
werd onderzocht, telde men vijftien studenten. Slechts één stu-

Kommentaar

dententijdschrift achtte het nodig een bijdrage te wijden aan
Rodenbach, laat staan dat er één
studentenklub een herdenking
zou georganizeerd hebben.
Initiatiefnemer prof. Roose aarzelde dan ook niet om te stellen
dat 'de studenten zich niet meer
herinneren vanwaar zij komen,
welke offers er gebracht zijn
voor de vernederlandsing en wat
men daarvoor aan idealisten als
Rodenbach te danken heeft».
Kortom, een pleidooi voor het
vak geschiedenis en voor een
universitaire leerstoel «de geschiedenis van de Vlaamse Beweging» om het geheugen van de
Vlaamse studenten op te frissen!

Na 20
maanden...
'Vermits de beklaagden Happart
en Ghislain de Franse rechtspleging hebben aangevraagd, zal
hun zaak verder
afgehandeld
worden door het gerecht van
Verviers».
Een zoveelste uitstel, meer dan
anderhalf jaar na de feiten, en
vrouwe Justitie maakt nog geen
aanstalten om gerechtigheid te
laten geschieden in de zaak van
Fons Madereel.
Het is inderdaad reeds een twintigtal maanden geleden dat Fons
op het nippertje aan de dood ontsnapte in de Voerstreek. Hij zal
wel voor de rest van zijn leven invalide blijven. Maar het gerecht
zwijgt als verstomd. Niet in alle
talen evenwel, want hoe hemeltergend ook, de schutter Snoeck
werd reeds na een paar dagen
door datzelfde gerecht vrijgelaten. Meet het gerecht dan toch
met twee maten al naargelang
het om een Vlaming of een Waal
gaat? Vrouwe Justitie doet er
best aan snel te handelen, alvorens de Vlamingen hun geloof in
haar opzeggen!

Verleden week vrijdag — de dag voordat zijn
vriend en strijdmakker Rik Borginon zou gehuldigd worden — stierf in de kliniek van gewezen senator dr. Gerard De Paep te Beveren, op de gezegende leeftijd van 94 jaar, kasseilegger Amedee
Verbruggen.
We zullen hem nooit meer zien, de kleine man in de
afgezakte broek. De arbeidersklak diep over zijn
sneeuwblanke streuvels, gebarend met de steel
van zijn pijp naar de toehoorders en sprekend —
met sonore stem — over Vlaanderen. Op zijn
doodsbrief staat geen enkele titel. Alleen de vaststelling «Vlaams oud-strijder 1914-1918» en «lid
van talrijke Vlaamse verenigingen».
Amedee Verbruggen kwam uit een arbeidersgezin,
waar tien kinderen moesten gevoed worden. Hij
was op de lagere school een slim manneke gew e e s t maar verder studeren zat er in die tijd voor
een arbeiderszoon niet in. Na de lagere school
ging Amedee met zijn vader mee. Kasseien leggen.
Die stiel is hem niet alleen van pas gekomen om er
zijn brood mee te verdienen. Ook achter het front
in de Grote Oorlog zorgde hij er voor, tussen twee
vlagen als kanonnier in, dat de aanvoerwegen van
de geallieerden proper gekasseid en berijdbaar
bleven. Na de Tweede Wereldoorlog herlegde hij,
opgesloten als «inciviek», de binnenkeer van de
Gentse gevangenis. Tegen betaling van een paar
pakjes tabak. Want hij had een pijp met grote kop.
Zoals gebruikelijk bij kasseileggers, die niet om de
halve meter kunnen stoppen.
De kapitale belevenis in zijn jeugd is de oorlog gew e e s t Als 17-jarige hoorde hij de oproep van koning A l b e r t «Vlamingen, gedenk de Guldensporenslag». De rechtlijnige Amedee heeft de koninklijke
oproep letterlijk gevolgd: in het Franstalig gekommandeerde Belgisch leger ontdekte hij, dat hij afstamde van die van 1302.
Hij is die afstamming trouw gebleven, zijn hele harde lange leven door. Terug van het front en de
Frontbeweging gooide hij zich, met de grote hartstocht die in dat kleine arbeiderslijf school, in de
Vlaamse strijd. Te Bazel, waar hij het opnam tegen
het paternalistisch adellijk bewind van Vilain-XIV.

Al te bar
Het loopt in dit land werkelijk de
spuigaten u i t Het jongste voorstel van de Société Générale tart
eenvoudig
elke
verbeelding:
'Wij willen wel onze verplichtingen in de staalsektor nakomen,
wanneer de regering het licht op
groen zet voor meer kerncentrales».
Na dergelijke uitspraak klinkt het
beroep op de «morele» verplichting van de burger om te matigen
in deze krisisperiode, meer dan
belachelijk.
De nieuwe eis van de Société is
onaanvaardbaar. Het wordt dringend dat deze maatschappij haar
reeds jaren aanslepende verplichtingen nakomt En over een
eventuele uitbreiding van kerncentrales wordt door het parlement beslist en niet door een holding.

En de
holdings?
Het
opiniepeilingsbureau
lAO
heeft een interessant onderzoek
verricht naar de grondwettelijke
en feitelijke leiders in dit land.
Grondwettelijk oordeelden de ondervraagden dat het bestuur in dit
land waargenomen wordt door de
regering, gevolgd door de koning
en de volksvertegenwoordigers.
Ook het feitelijk leiderschap ken^
den zij toe aan de regering, maar
dan wel op de voet gevolgd door
het A B V V en het ACV.
Wij houden er evenwel aan dat
het lAO-bureau te suggereren om
bij een volgende gelegenheid aan
de ondervraagden ook de mogelijkheid van de holdings en de banken als feitelijke leiders te vermelden.

In gans Vlaanderen, waar hij — de ongeletterde
volksjongen — een gevierde spreker was naast
hooggeleerde professoren en voormannen, de onklopbare debatter tegen al wie de zaak van Vlaanderen verrledt
Zijn omgang met de groten in de Vlaamse Beweging, zijn hechte vriendschap met mensen zoals
Borms of Staf De Clercq veranderden niets aan
zijn sociale status en aan zijn grote eenvoud.
In zijn redevoeringen gaf hij zich bloot zoals hij
was: altijd sterk bewogen, soms ongemeen geestig en dan weer vlijmend scherp, met het gezond
verstand en de rechtvaardigheidsdrang van een
totaal onbedorven volksman. Hard, maar niet vulgair en nooit een slag onder de gordel: steeds op
het peil van zijn hoge overtuiging en opvattingen.
Enkele jaren geleden droeg hij op Bedevaartdag
de oude Vossenvlag naar de IJzertoren. Een onvergetelijk beeld voor de tienduizenden die het gezien hebben: een kleine man op jaren, de handen
boordevol met de grote vlaggestok en de polderwind in het dundoek. Een vechter, die zijn leven
lang gewoon geweest was om tegen de wind in te
gaan. Als het m o e s t ook wanneer het stormde.
Hij is de meest zuivere belichaming geweest van
de ontvoogdingskracht van het Vlaams-nationalisme, ten bate van de kleine man in Vlaanderen. Ons
allen heeft hij, naast het grote gebod der liefde,
veel lessen in nederigheid gegeven.
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Sociaal-ekonomisch

Nu alle deelnemende
groepen aan de Nationale
Arbeidskonferentie elk op
hun eigen gevleugelde
manier «Ja, maar nee»
gezegd hebben in antwoord
op de voorstellen van
premier Martens om tot een
centraal herstelakkoord te
komen zit dit land alweer
kompleet in de impasse.
Vooral vanuit Waalse
vakbondskringen wordt er
met dreigende taal
gesproken. Dat dit zou
gebeuren hebben we reeds
geschreven en kon het
kleinste kind onderhand
gissen.
Dat met deze gang van
zaken niet alleen het land
nog maar eens zoveel
weken stuurloos werd
gelaten bleek de
regeerploeg niet te deren,
evenmin trouwens als het
feit dat met het opzetten
van het snel uit mekaar
gespatte mini-parlementje in
het Egmontpaleis de ware
mandaathouders van het
volk, de parlementsleden, er
voor spek en bonen
bijzaten. Zij mochten net als
elke burger (maar het zijn
onderhand haast allemaal
niet-aanwezige
staatsburgers geworden) in
kranten lezen en via radio
en tv vernemen wat er
tussen de belangengroepen
bedisseld w e r d Wie luistert naar de man in de
straat weet, dat het skepticisme
van het gezond verstand aan het
omslaan is in totale onverschilligheid en afkeer voor het politiek gebeuren. Het gebrek aan geloofwaardigheid van politiek en politici
is gevaarlijker voor een gezonde
demokratie dan het optreden van
vooralsnog marginale groepen
met totalitaire ideeën. Het herstel
van tenminste een Ijasis van vertrouwen in de politieke besluitvorming is dan ook een dwingende
opdracht voor wie het met de parlementaire demokratie ernstig
meent Dit vergt méér dan het louter sloganmatige onderstrepen
van de rol van het parlement of
het inroepen van abstrakte waarden, zoals nogal vaak gebeurt in
de politieke arena.
"-^
Deze t)ekommemis wordt nog
dringender in de huidige ekonomische en financiële krisis, die de
groeps- en belangentegenstellingen binnen de maatschappij dreigt
aan te scherpen. De tijd dat een
betere verdeling van goederen en
levenskansen gemakkelijk kon gebeuren door een konstante groei
van de welvaart is voorbij. Het
krimpen van het ekonomisch
draagvlak van onze welzijnsvoorzieningen stelt ons voor scherpyere keuzen en nieuwe prioriteiten.
Vooral de kansen van mindertjedeelden komen in de verdrukking
door de verdediging van voorrechten en door de machtspositie
van oude en nieuwere privileges.

Gevaarlijk peil
Dit alles kan onze parlementaire
demokratie verder ontwrichten.
De besluitvorming in regering en
parlement dreigt uitgehold te worden tot de rol van een notarisklerk,
die akte neemt van wat elders tussen machts- en belangengroepen
wordt overeengekomen. Er zijn
ontluisterende voorbeelden daar-

Koop
Vlaams

„Ja, maar nee..."

Mandatarissen, nog wat méér
dan notarisklericen
van te vinden in onze programmawetten: in vele problemen arbitreert de regering nog ternauwernood in het overleg tussen gestruktureerde t)elangengroepen
en legt ze de notulen van dat overleg voor aan het parlement dat
goedschiks of kwaadschiks aanvaardt
Een aantal biezondere kenmerken
van ons partijp>olitiek systeem, en
in eerste orde het verzuild karakter ervan, kjeklemtoont nog deze
tekortkomingen. De organizatorische verzuiling heeft minder met
ideologie te zien dan wel met
machtsopb)ouw via service en

dienstverlening. Ze vermengt de
funkties van werving en uitdeling
van publieke goederen en ze vertoont dus strukturele kenmerken
van machtskorruptie.
Wij tjenaderen een stadium waarin de eenvoudige, rechtvaardige
toebedeling van publieke goederen en diensten voor verschillende
verzorgingsfunkties niet meer gewaariaorgd is. De p)olitizering van
de overheidsadministratie bereikt
een peil dat onverdraaglijk wordt;
ze wordt met een op)enlijk cynisme bedreven.
Deze en andere tekenen van het
uithollen van de demokratie

vergen een krachtige aktie. De
Volksunie wil met een geheel van
wetsvoorstellen en parlementaire
initiatieven het — naar haar mening — wezenlijk debat daarover
aan de orde stellen.

Dekreten...

schillende Vlaamse verenigingen
waaronder de Federatie van
Vlaamse Vrouwengroepen om
een aktie te voeren tegen het
taalmisbruik.
Zo werden in de loop van '80 enquêtes gehouden door de leden
van de FW, W B , het Vlaams Komitee Brussel en de leden verbonden aan «Aktie Bruine Gemeenten».

Vlaams-Bral)ant elke dag en geruisloos wordt voorgezet door
grote warenhuisketens.
Het ANV wil hiermee een alarmsignaal laten horen naar de overheid toe. Zij moet niet alleen taal-

In 78 diende Maurits Coppieters,
voorzitter van de Nederlandse
Kultuurraad, een klacht in tegen
de warenhuisketen GB-Inno-BMUniprix te Ternat
Dit was het gevolg van vele
klachten die op de Kultuurraad
binnenkwamen In verband met
het niet-naleven van het taaidekreet in bovenvermeld warenhuis en de opslagplaats ervan.
De klacht werd door de pers bekendgemaakt en vormde tevens
het begin van een groot aantal
reakties van personeel uit andere warenhuizen in Vlaams-Brabant waar dezelfde wanorde
heersten.
Maurits Coppieters nam vervolgens kontakt met verschillende
syndikale organizaties, met name
het ACV, LBC, ACOD, A B W ,
ACLBV.
Deze gesprekken handelden
over de toepassing van het dekreet van 17 juli 1973 bij de eerstvolgende verkiezingen voor de
ondernemingsraden en de komitees voor veiligheid en hygiëne,
vooral in de Brusselse randgemeenten. Deze onderhandelingen verliepen positief.
In 79 nam Etienne Wieme, voorzitter van de werkgroep Taalgebruik (ANV), kontakt op met ver-

De VU-wetsvoorstellen zullen onderhandelen over de openb>aarheid van het l>estuur, beperking
van verkiezingsuitgaven, de onverenigbaarheden van mandaten,
de verljetering van de parlementaire kontrole en kontrole op
werking van vzw's die opgericht
worden door overheidstjesturen
of -instellingen.

In Wallonië is sinds enkele tijd
een konsumentenvereniging opgericht die de Walen ertoe aanzet om uitsluitend Waalse produkten te kopen. De aktie van
deze vereniging is vaak negatief
gericht in die zin dat ze een
Waalse grootkonsument ertoe
zal aanzetten liever bij een Luikse of Henegouwse firma te bestellen dan bij een Vlaamse. Vaak
ook is ze positief: de vereniging
suggereerde met sukses aan de
minister van het Waalse Gewest
dat voortaan slechts vestigingsvergunning zou gegeven worden
aan grootwarenhuizen in Wallonië, voor zover ze er zich toe verbinden om Waalse produkten
aan te bieden. De vereniging
neemt zich voor, binnenkort een
gids van Waalse produkten uit te
geven onder de naam «Duizend
manieren om Waals te kopen».
Deze gids zal zowel in Wallonië
als in het buitenland verspreid
worden.
Wie neemt in Vlaanderen een
dergelijk initiatief?

+ 15.000
Terwijl de regering zich onledig
houdt met tijdrovende palavers in
anti-chambres en kleine extra-parlementaire parlementen en almaar
talmt met het nemen van adekwate herstelmaatregelen, blijft de
ekonomische krisis ztoh steeds
dieper en dieper ingraven. Na de
nieuwe opmerkelijke stijging van
het inflatiecijfer zijn er vorige
maand in één klap zomaar eventjes 15.000 werklozen bijgekomen,
en worden er meer dan 365.000
volledig werklozen geteld.

Taalklachtenbus
Postbus 73
9000 Gent 12

wetten fabriceren maar ook zorgen dat die wetten worden toegepast
Voor de toepassing van de taalwetten worden gepaste akties
voorzien.

...en hun
niettoepassing
Kopen en verkopen is een dagelijkse routine en grijpt diep in het
gewone leven van de gewone burger in. Wie elke dag een verfransende invloed ondergaat kan dan
ont)ewust de situatie als normaal
gaan ervaren.
Er werd vastgesteld dat niet alleen
binnen in de warenhuisvestigingen
in Vlaams-Brabant Brussel 19, en
de zes randgemeenten heel wat
schort aan het taalgebruik en aan
het dekreet van 19 juli 1973 (het
zogenaamde Septemk)erdekreet)
dikwijls dode letter is gebleven,
maar dat de verfransing van
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Opinie

Vette jaren...
Al jaren wordt er met ongeregelde opstoten van overheidswege
melding gemaakt van plannen
om het openbaar vervoer nu
eens grondig te reorganizeren en
vooral te verbeteren.
Minister Chabert heeft zo bij herhaling grootsprakerig gemeld:
'nu breken echt de vette jaren
van het openbaar vervoer aan'.
Van behoorlijke beleidsingrepen
van de achtbare heer verkeersminister hebben we nauwelijks
iets gemerkt
(Terloops: in een publikatie van
een autorijschool lazen we onlangs: «Chabert is weg van het
ministerie van verkeer. Hete tranen hebben wij daar niet om geschreid. Geen minister van verkeer heeft zo'n spoor van vernieling en wanorde achtergelaten
als de eeuwig glimlachende Chabert..).

Rik Borginon verleden zaterdag in de Brusselse KVS. Een 90-jarlge aan het woord, niet van op het podium,
maar middenin de zaal tussen de mensen: een krachtige en bewogen stem die tot in de verste hoeken van de
bomvolle zaal droeg. Als (officiële, maar late) erkenning van de grote diensten die deze Vlaams-nationalist aan
zijn volk heeft bewezen: de toezegging van Rik Boel, dat aan Borginon de erepenning van de Vlaamse Raad
wordt overhandigd.

Scherpe
alarmklok
Vorige week werden de vijfjaarlijkse wetenschappelijke prijzen
van het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk onderzoek uitgereikt De feestrede van prof.
Hoste, voorzitter van het Fonds,
was een scherpe veroordeling
van 's lands gezagsdragers.
Onomwonden
luidde hij de
alarmklok over de achterstelling
van het fundamenteel onderzoek.
Bij een nog verdere inkrimping
van de financiële middelen moet
men, aldus de voorzitter, 'vrezen
dat dit zal leiden tot een geleidelijke afbraak van het bestaande
potentieel en tot een niet opbouwen van nieuwe ploegen van begaafde jonge vorsers:
De aanwezige ministers keken
bij deze scherpe aanklacht nogal
raar op. Alsof zij helemaal niet
weten dat ons land enkel op
«brains» als grondstof kan tellen.
En dan heeft prof. Hoste nog met
geen woord gerept over de
Vlaamse benadeling binnen die
achterstelling.

Juntb^abinet
Ook binnen de regeringsploeg
blijkt er een ware junta te bestaan,
het zogenaamde kernkabinet
Over de ministerraad of de regeringsraad Is reeds lang geen sprake meer. Een klubje van negen
top-ministers bedisselt en beslist
alles en nog w a t ook materies die
onder de bevoegdheid van een
kollega niet top-minister vallen.
Eigenlijk zou Vlaanderen zich
moeten verfieugen over de samenstelling van dit kernkabinet:
vijf Vlamingen en vier Franstallgen. Bij het overlopen van die vijf
Vlamingen — Martens,
Claes,
Chabert, Swaelen en Wilkxkx —
verdwijnt die vreugde al snel. Niet
één Vlaams-gezinde, of men zou
Martens als dusdanig moeten beschouwen.
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r > I E vraag stelt ook Het Belang
' ^ van Limburg
'Zal loonmatiging
werkelijk
de
werkgelegenheid
bevorderen?
Zal een algemene inkomstenmatiging geen verarming, verlies aan
koopkracht
voor een groot gedeelte van de bevolking betekenen, met daaraan verbonden het
gevaar voor deflatie, die de ekonomie wel eens zou kunnen remmen,
in plaats van aanzwengelen? Zullen het weer niet de werknemers
zijn, die het meest zullen moeten
inleveren, terwijl anderen, wier inkomsten men niet kent of die
moeilijk te kontroleren zijn, aan
matiging zullen ontsnappen, of er
niet veel last van hebben? Zal de
staat zelf ook wat zuiniger op zijn
uitgaven toezien? Zullen maatregelen, bedoeld om misbruiken in
de sektor van de werkloosheidsuitkeringen tegen te gaan, ook niet
een groot aantal mensen treffen,
die zouden willen werken, maar
werkelijk geen werk vinden? Zullen de zwaksten uit de maatschappij, de ergste slachtoffers van de
krisis, niet nog verder achterop raken? Zouden maatregelen tegen
kumuls, strijd tegen zwart werk en
belastingontduiking
de werkgelegenheid, de staatskas en de sociale kassen niet véél meer ten goede komen dan veel van de maatregelen die thans op het getouw
worden gezet?
Véél vragenl In feite allemaal te
herleiden tot die éne hoofdvraag,
waarop niemand het
antwoord
kan geven: maatregelen zijn nodig,
jazeker, maar... zal het allemaal

veel helpen?»
OK de V U heeft al bij herhaling gesteld dat matiging niets
oplost, zolang de regering geen
globaal plan heeft opgesteld en
ook uitvoert inzake de sanering
van de overheidsuitgaven en echt
werk nrraakt van een vernieuwd industrieel beleid.
Het enige wat de regering doet is
met gulle hand (vooral Vlaams)
belastinggeld in zieke en ten dode
opgeschreven (vooral Waalse)
bedrijven stoppen. Het Vlaams
Ekonomisch Verbond heeft In een
Roodboek de vinger op de wonde
gelegd.
Ook Gazet van Antwerpen wijst
op de nefaste gevolgen van die
verkeerd begrepen sinterklaaspolitiek.
«De gevolgen van zulke politiek
liegen er inmiddels niet om. Terwijl
de overheid met gul gebaar geld
pompt in verlieslatende ondernemingen, dat achteraf
weggegooid
geld blijkt te zijn, zijn er geen financiële middelen meer voorhanden
om de krisis echt aan te pakken,
om een echt
tewerkstellingsbeleid
te voeren.
Onder het mom dat men de tewerkstelling wil redden
worden
hier ideologische opties genomen
die niet de onze zijn en waartegen
er ook niet genoeg kan gewaarschuwd worden. Het treurige resultaat van de
staatsinterventie
spreekt ter zake boekdelen: als de
regering niet snel het geweer van
schouder verandert dan is het
bankroet van de holding NV België onafwendbaar
geworden»

O

Oat is nu eens wat men noemt:
de vette jaren voor het openbaar
vervoer.

Populair
bij jongeren

Nu goed, wat het openbaar vervoer betreft pakt momenteel de
mandaathouder Spitaels uit met
een plan om het openbaar vervoer, dat al jaren in krisistoestand verderhotst, te saneren en
verbeteren door fusie van de verschillende
maatschappijen
(spoor, buurtspoorwegen.). In '26
werd dat ook nog eens gepro-

Uit een peiling van het Interuniversitair Instituut voor Opiniepeilingen
blijkt dat de jongeren er geen
doekjes rond winden. Ronduit stellen ze onverschillig aan te kijken
tegen de Belgische politiek en die
politiek zelfs belachelijk te vinden.
Wat betreft de waardering voor
politieke leiders halen enkel eerste
minister Martens en de voorzitters
Van Miert en Anciaux een positieve score bij de Belgische jeugd.
Tindemans, Cools, De Clercq, Gol,
Spaak en Vanden Boeynants zakken In hun eksamen en halen
ronduit een negatieve kwotering.

I V I IET dat wij rouwig zullen zijn
' ^ om het failliet van de N V België, maar wij kunnen niet aanvaarden dat Vlaanderen wordt meegesleurd In de dieperik. Mocht Vlaanderen over écht zelfbestuur beschikken, dan zouden wij de krisis
anders lainnen aanpakken omdat
de werkkracht en het Initiatief van
de Vlaamse volksmens torenhoog
verheven staan bij de neiging tot
passiviteit en bureaukratizering
van de Walen.
Maar intussen ploetert de N A K
v o o r t als een heus pariement
want het échte pariement staat
volledig buiten de krijtlijnen —
zelfs niet als reserve, maar het zit
gewoon op de toeschouwersbanken en mag straks boe-roepen of
in de handen klappen als de wedstrijd gedaan is. Ook Hugo Deridder in De Standaard protesteert
tegen deze afglijding van de demokratie.
'De tekst die uit de nationale arbeidskonferentie is gekomen vertoont al te veel gelijkenis met een
regeerakkoord.
Er worden zelfs
materies in beslecht
die nog
steeds tot de exclusieve bevoegdheid van de wetgever behoren zoals het heffen, het vermeerderen
of verminderen van belastingen.

Er wordt in dit voorstel van centraal akkoord zelfs uitsluitsel gegeven over de pensioenen en de
vergoedingen van de parlementsleden. Als men weet dat het parlement zelfs aan de regering het
recht ontzegde zich hiermee in te
laten, dan weet men meteen welke
weg werd afgelegd.
Vanuit parlementair standpunt is
deze buitenparlementaire
consensus-demokratie zeker niet aanbevelenswaardig. De vraag rijst overigens of deze evolutie voor de sociale partners zelf niet ongewenst
is.
Een van de onderhandelaars stelde openlijk de vraag 'ofde sociale
partners met uit hun jas gegroeid
zijn: Velen hebben inderdaad de
indruk dat vakbondsleiders en patronale vertegenwoordigers
verantwoordelijkheden
op zich laden
op sociaal, ekonomisch, budgettair
en zelfs fiskaal terrein, die ze onmogelijk aankunnen, waarvoor ze
niet gemandateerd zijn en waêrdoor ze ongetwijfeld in konflikt
moeten komen met hun basis en
met de parlementaire
instellingen:
Maar nog in De Standaard is een
kommentaar
verschenen
van
Manu Ruys, die veel aandacht verdient Naarmate het duidelijk
wordt dat de socialistische vakbond de resultaten van de N A K
zal afwijzen, begint de Tlndemansclan van de CVP al openlijk vragen te stellen naar de leefbaarheid
van Martens IV.

PERSpe/^t/ef
U O E W E L deze tijd van het jaar méér doet denken aan NIK-NAKjes,
• • staat in de politiek nog altijd de NAK centraal. NAK of nationale
arbeidskonferentie. Inderdaad: nationaal — hoewel de ekonomische
en politieke opvattingen grondig verschillen in Vlaanderen en Wallonië, om nog maar te zwijgen over de super-fraudeurs van Brussel.
In alle kranten zijn levensgrote vraagtekens geplaatst achter de resultaten van de NAK. Als u deze regels l e e s t weet u al welk resultaat er
bereikt is. Maar nu al kan gesteld worden dat het A B W onder Waalse
druk, niet erg geestdriftig is. Trouwens, zal het allemaal wel helpen?

beerd, met de verschillende
spoorwegmaatschappijen dan.
Wat blijkt bij het fusieplan vandaag vooral? Vervoerdeskundigen wijzen erop dat de reiziger
volkomen in de kou zal blijven
staan. Tal van dienstlijnen zullen
»gereorganizeerd worden- waarbij in menig gebied reizigers
morgen alleen nog op zichzelf
zullen aangewezen zijn (te voet
of met de wagen) voor verplaatsingen.

•r
Wetstraat

Zoals te verwachten viel hebben
de socialisten bakzeil gehaald.
Braafjes stemden zij de begrotingen van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Niet één SPkamerlid wees minister Nothomb
erop dat hij geen enkele netelige
vraag had beantwoord. Niet over
de wapenhandel, niet over de
NAVO, niet over Zaïre, niet over
de Vlaamse achterstelling, niet
over de atoomraketten. Niet één
enkel bezwaar, enkel «ja». VUwoordvoerder Frans Baert stond
alleen met zijn protest
Rustig heeft het parlement vorige
w/eek verder geboomd over een
reeks begrotingen, meestal meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. Alle ogen waren gericht op
de — uiteindelijk negatieve —
houding van de sociale partners
tegenover het matigingsplan. Volgens de eerste minister is het nu
de beurt aan de verkozenen om
zich erover te buigen. Indien het
ooit tot een samenhangend regeringsontwerp komt! In de wandelgangen overheerst alleszins de
mening dat het vierde kabinet van

Rustig en afwachtend
Martens stilaan mag uitgewuifd
worden.
Begrijpelijk dat het in een dergelijke sfeer van nakend afsterven

rustig bleef. De Senaat praatte
over de wedden van de bedienaars van de erediensten en over
de subsidiëring van de niet-kon-

fesslonele levensbeschouwelijke
gemeenschappen. Door dit laatste
ontwerp wordt de vrijzinnigheid
gelijkgeschakeld met het krlstendom, het jodendom en de Islam.
Ook de begrotingen van nationale
opvoeding kwamen aan bod. Voor
de VU-fraktle kwam Rik Vandekerckhove tussenbeide. Opmerkelijk was vooral de tweede verdaging van de lnterp)ellatle van
Wim Jorissen over de niet-toepasslng van het advies van de Raad
van State. Een zoveelste punt,
waarover binnen de regering geen
eensgezindheid bestaat?

Brave socialisten
Meest opvallend In de Kamer was
de reeds vermelde plotselinge
braafheid van de Vlaamse socialisten. Moet dan toch geloof gehecht
worden aan sommige geruchten
dat zij vanuit CVP-hoek op enige
steun rekenen voor het dagblad
«De Morgen»?
Mundeleer van zijn kant heeft
reeds bekomen wat hij wenste: de
vermelding van zijn naam In alle
kranten, voorwaarde volgens zijn
amendement op)dat de pers van
staatssteun zou kunnen genieten.
Onder
geringe
belangstelling
werd een reeks begrotingen afgewerkt De begroting van de Kamer zelf vond nauwelijks één geïnteresseerde: André de Beul Bij
deze van justitie bleek gewoontegetrouw de degelijke dossierkennis van Frans Baert Nieuw was
het justitieel optreden van Raf Declercq: een prachtig menselijke en
toch vrij harde tussenkomst over
het Belgisch gevangeniswezen. In
een kalmere Wetstraat-fjerlode
komen w e hierop zeker uitgebreid
terug.
Misschien zullen voor het jaareinde toch nog alle begrotingen van
1980 goedgekeurd geraken. Maar
dan is er wel enige haast vereist
want deze van Nederlandse Kuituur is nog steeds niet ingediend.
Deze week bespreekt de Kamer
de rijksmiddelen- en de rljksschuldenbegroting voor 1981. De zin
hiervan zal ons evenwel door de
regering moeten worden bijgebracht vermits over matigen en
saneren nog niet één beslissend
woord op papier staat.

P-Sprokkels

In de Kamer hield Raf Declercq een fel opgemerkte, haast poëtisch gestemde, maar toch bikkelharde tussenkomst over het Belgisch gevangeniswezen: «Ik kan evengoed feiten, statistieken en getuigenissen naar voren
brengen, maar dat zou zeker niets van het drama weerspiegelen dat schuilgaat achter wat kleinerend het opsluiten van misdadigers wordt genoemd.»

„Mundeleer
De goedkeuring van de overheidssteun aan de pers heeft in
de Kamer tot enige verbale vingeroefeningen geleid in verband
met de verhouding tussen parlement en media. De liberaal Mundeleer diende daarbij een amendement in om de subsidies aan
de dagbladen afhankelijk te maken van de aandacht die besteed
wordt aan de parlementaire
werking, met vermelding van namen van al diegenen die het
woord voeren. Oftewel, volgens
Mundeleer is de pers één van de
zondebokken voor de ontwrichting van de parlementaire demokratie.
Enige uren later stond de begroting van de Kamer zelf op de
agenda. Slechts de Volksunie
achtte het nodig hiervoor een
woordvoerder, André de Beul, af
te vaardigen. Alsof er aan die
werking niet kan gesleuteld worden, niets kan verbeterd worden.
Waarmee geenszins gesteld is
dat het parlement met alle zonden van Israël moet beladen worden. Maar er kan nog heel wat ten
goede veranderd worden. Lukraak citeren we uit de tussen-
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komst van André de Beul enkele
aspekten die voor verbetering
vatbaar zijn: de inrichting van de
openbare vergadering, de rol van
een interpellatie, de werking van
de kommissies, de gelijktijdigheid van vergaderingen, het houden van hoorzittingen, de beroepsstatus van de parlementair,
het kontrolerecht, de informatie
van parlementairen, de informatie van het parlement naar de buitenwereld toe- Zovele items. Zovele leemten, waarvan de opvulling aan het halfrond alweer een
frissere aanblik zou bezorgen.
Met de vermelding van de naam
«Mundeleer» in de dagbladen
neemt de koorts van de parlementaire demokratie niet af. Het
herstel van het vertrouwen in
's lands instellingen is weliswaar
een dringende opdracht voor
elkeen, zowel voor de verkozenen zelf als voor de pers. Maar
dat hoeft nog niet direkt een geleide informatie te betekenen. Of
heeft Mundeleer nog een voorstel in petto waarbij de wedde
van de parlementair berekend
wordt op basis van diens aanwezigheid in de Kamer?

REL
TJE

• BI] de begroting van de Diensten van de eerste minister merkte Willy Kuijpers op dat de pers
jaarlijks voor ongeveer 7,5 miljard fr. rechtstreekse en onrechtstreekse betoelaging van de staat
ontvangt of 22,8 miljoen fr. per
dag. Tevens hekelde hij de Vlaamse benadeling In het wetenschap)pelijk onderzoek en pleitte hij voor
een snelle uitbreiding van de bevoegdheden van de Raad van de
Duitse Kultuurgemeenschap.
• Naar aanleiding van de begroting van Gemeenschappelijke Kulturele Zaken peilde André De
Beul naar de toestand van de monumentenzorg te Brussel. Deze
valt immers onder gemeenschap>pelljk beheer. Volgens staatssekretarls R. De Backer Is er een gebrek aan financiële middelen voor
restauratie.
• Deskundig als steeds kwam
Frans Baert tussen bij de begroting van Justitie. Daarbij had hij het
voornamelijk over de achterstand
in de rechtsbedeling, de onafhankelijkheid van de magistratuur, de
eerstelijn-rechtshulp en het penitehtair beleid. Hij sloot af met de
vraag naar de invloed van de
staatshervorming op gerechtelijk
vlak en het verzoek om eindelijk
een punt te zetten achter de nasleep van de repressie.

De voorzitter: «De betrokken ministers hebben gevraagd de interpellaties van de heren Jorissen,
Poullet en Bruart, die op de agenda van vandaag stonden, tot een
volgende vergadering uit te stellen. Ik stel voor die interpellaties
op de agenda van volgende week
of een latere vergadering in te
schrijven."
De heer Jorissen: -Ik heb vorige
week aanvaard dat mijn interpellatie werd verdaagd, maar mijn geduld is niet eindeloos. Ik begrijp
niet waarom de minister zoveel tijd
nodig heeft. Ik protesteer
tegen
. • Raf Declercq van zijn kant
het feit dat mijn interpellatie een
ging uitvoerig In op het Belgisch
tweede maal verdaagd wordt.»
gevangeniswezen. De opvang van
De voorzitter: «Ik begrijp uw progedetineerden, hun hulsvesting,
test, maar ik vraag begrip voor de
verzorging en begeleiding, hun
uitdrukkelijke vraag van de minisvoorwaardelijke invrijheldsstelling,
ter om meer tijd te krijgen.»
hun vrijlating... al deze problemen
De heer Jorissen: «Ik stel vast dat
benaderde hij op een zeer gemijn uitdrukkelijke vraag minder
voelsmatige, menselijke wijze. Zijn
zwaar weegt dan de uitdrukkelijke
besluit: «Geef de gevangenissen
vraag van de minister.»
een menselijk gezicht»
(Senaat, Beknopt Verslag. Vergadering van
donderdag 27 november 1980. biz. 116)

• Enige herrie ontstond in de Kamer betreffende de samenstelling
van de kommissie die de begro-

ting van het Brussels gewest moet
onderzoeken. Het standpunt van
de V U werd verwoord door Hugo
Schiltz: betreffende Brussel is er
nog steeds geen overeenkomst;
zodoende moet de Brusselse begroting onderworpen blijven aan
de bevoegdheid van het nationaal
parlement
• In zijn tussenkomst bij de begrotingen van Nationale Opvoeding pleitte Rik Vandekerckhove
voor de integratie van de Ekonomische Hogeschool van Limburg
en de uitbreiding van het Limburgs
Universitair Centrum. Tevens betwistte hij de tesis van minister Calewaert dat de universitaire expansie mislukt zou zijn.
• Om onbegrijpelijke redenen
werd In de Senaat een tweede
maal de interpellatie van Wim Jorissen over «de niet-toepassing
van het advies van de Raad van
State betreffende de Brusselse
randgemeenten met faciliteiten»
verdaagd. De regering zit blijkbaar
erg verveeld met het advies.
• Uit een schriftelijke vraag van
Emiel Vansteenkiste vernemen
w e dat de leden van de Raad van
Beheer van de NV Fabeita-Ninove
voor elke vergadering een zitpenning van 3750 fr. opstrijken.
• Bij de Brusselse G O M zijn
22 personeelsleden
tewerkgesteld, waarvan 10 Nederlandstaligen. Het antwoord op een vraag
van Jef Valkeniers leert tevens
dat deze Nederlandstaligen vooral
de lagere funktles bekleden.
• In de posterijen van Komen,
Moeskroen
en
Edingen
zijn
206 personeelsleden
tewerkgesteld, waarvan 202 Franstallgen en
slechts 4 (vier) Nederlandstaligen.
Daarenboven verneemt Joos Somers van minister Wlllockx dat
67 personeelsleden niet voldoen
aan de vereiste kennis van de
tweede landstaal.
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Onze wereld

El Salvador, een land dat God vergat
RSA — Het valt niet met zekerheid te voorspellen hoe de toekomst er
morgen In El Salvador zal uitzien. Niet ver van San Salvador werden
vrijdag van vorige week zes guerrillaleiders doodgeschoten, nadat ze
eerst waren ontvoerd in een door de jezuïeten geleide hogeschool
waar zich de kantoren bevinden van «Rechtshulp», een organizatie
die onder de leiding staat van het aartsbisdom en opkomt voor mensenrechten. De verantwoordelijkheid voor de ontvoering en de moorden werd inmiddels al opgeëist door de uiterst-rechtse Maximilian
Hernandez-brigade, een van de vele para-militaire groeperingen die
aansprakelijk zouden zijn voor 80 "/o van de 6.000 moorden waarvan
sinds 1 januari 1980 door de internationale persagentschappen melding is gemaakt Dat de guerrilleros ten huize van de jezuïeten werden
opgepakt heeft niets met een toeval vandoen, maar met de omstandigheid dat de klerus zich in naam van de bevrijdingsteologie sinds
jaar en dag achter ultra-links opstelt Wij gaan ons hier niet verdiepen
in die bevrijdingsteologie. De Salvadoraanse klerus en zijn speerpunt de jezuïeten, moeten maar zelf hun peultjes doppen.
Even het rijtje langs van de belangrijkste gebeurtenissen sinds 15
oktober 1979. Die dag Immers
werd het bewind van president
Carios Humberto Romero, een generaal van de krijgsmacht door
gematigde elementen van het leger in de grond geboord. Als reaktie tegen het feit dat die gematigde
militairen al te gewillig de oekazen
van ultra-rechtse officieren uitvoerden, dat ze de gewelddaden
van uiterst-links en uiterst-rechts
niet konden of wilden intomen,
kwam dan op 3 januari 1980 een
burgerlijk-militaire junta tot stand,
die tot vandaag de teugels van het
beleid in handen houdt Die junta is
samengesteld uit twee kolonels
van de landmacht o.a. Adolfo Majano, een van de vooruitstrevende
leden, twee kristen-demokratische

demokraten. Junta-lid Duarte zegt
dat die organizatie door de jezuïeten ten doop werd gehoudenNiet eenvoudig
Men kan de situatie in El Salvador
niet afdoen met het simplistische
«four legs good, two legs badwaarmee Orwell in Animal Farm
de goede arbeiders van de slechte
kapitalisten scheidt Voorzeker
denkt geen zinnig mens eraan het
op te nemen voor de Eskaders
van de Dood, voor huurmoordenaars in dienst van rijke reaktionairen. Maar vandaag cirkelt alles
rond de vraag, hoe de dulzelingwekkend-diepe kloof te vernauwen, gebeurlijk te overbruggen
tussen de schatrijke koffiebazen
en grootgrondbezitters aan de
ene kant en de grote meerderheid

wassen zijn tegen de macht van
het leger. Zolang is er ook geen alternatief voor de tjewindvoerende
ploeg.
Wel is het zo dat die regering niet
langer de kool en de geit kan sparen. Wat in dit door God vergeten
land onrechtvaardig is moet met
de wortel worden uitgeroeid.
Lankmoedigheid ten aanzien van
ultra-links en meer nog van ultrarechts geweld kan de indruk van
besluiteloosheid en dubbelzinnig-

heid helpen bestendigen waaraan
het volk van El Salvador vandaag
beslist geen boodschap heeft Dit
in lijden en verdrukking geharde
volk is biezonder gevoelig voor
wat aan de top gebeurt Eerst
stond de massa vijandig tegenover het bewind van kolonels en
burgers omdat ze vreesde, dat de
sociale hervormingen zouden
vastgeschroefd worden, vandaag
kijkt diezelfde massa afzijdig de
kat uit de boom. Morgen kan ze

zich achter de regering scharen
als die het aandurft de terreur van
de ultra's uit te schakelen. Slaagt
ze hierin niet dan staat El Salvador
voor een escalatie van geweld
waarvan de arbeiders en boeren,
de eeuwige verschoppelingen in
Centraal- en Zuid-Amerika, het
grootste slachtoffer worden. Dan
komt uiteraard ook niets terecht
van een demokratisch regime
door de burgeriijk-militaire regering voor 1982 beloofd.

Jiang Qing

Carlos Humberto Romero
burgers (een van die twee is José
Napoléon Duarte, voorzitter van
de kristen-demokraten) en een
politiek niet-gebonden arts. Dusver houdt de burgerlijk-militaire regering zich overeind tegen de
aanvallen zowel van uiterst-links
als van uiterst-rechts, wat op zichzelf al goed is voor een certifikaat
van degelijkheid. Ultra-rechts rekruteert uit het leger waar nog
veel fervente volgelingen zitten
van ex-president en diktator Carlos Romero. Uiterst-links kaetrekt
zijn guerrilleros uit verzetsorganizaties zoals het Revolutionaire
Volksblok, de Volksbevrijdingsbeweging, militante linkse vakbonden en een tiental andere groeperingen. De linksradidalen zijn veelkleurig in hun rode variëteit weliswaar verdeeld over beleid en personen, maar met leiders die
onverdeeld en zonder uitzondering achter leninistisch-marxistische opvattingen en streefdoelen
staan. Hier bovenop bestaat sinds
april 1980 het overkoepelende
Frente Democratico Revolucionario (F.D.RJ, een politieke alliantie
van kommunisten, sociaal-demokraten en afgescheurde kristen-

4 DECEMBER 1980

van 4.800.000 Salvadoranen: Indianen, Ladinos (gemengd uit Spanjaarden en Indianen) blanken en
kreolen die vandaag niet weten
hoe ze morgen zullen overieven.
Politiek is vanouds de kunst der
mogelijkheden. Het is al te gemakkelijk verontwaardigd los te barsten tegen de Amerikanen en tegen de hele Salvadoraanse oligarchie, die al meer dan een halve
eeuw eigenmachtig de lakens uitdeelt Moeilijker is het werk te maken van belangrijke positieve hervormingen. De grote persagentschappen hebben melding gemaakt van de naasting van bijna
300 der grootste boerderijen, die
overgedragen werden aan boeren
zonder land. Ook heeft die regering partikuliere banken genationalizeerd, het minimumloon opgetrokken. Amerikaanse leningen
werden aangewend om grootse
op)enbare werken te financieren.
Dit is voor de verpauperde Salvadoranen alvast beter dan een linkse revolutie, die bovendien tot mislukken is gedoemd zolang de marxisten-leninisten niet kunnen rekenen op de integrale steun van het
volk, zolang ze militair niet opge-

RSA — Al in 1966 heeft Mao de
hele kommunistische partij van
China op ideologische kankergezwellen doorgelicht De kulturele
revolutie die hieruit volgde was
een late reaktie op het intermezzo
van de «Honderd Bloemen» waarmee hij in 1957 zijn politiek van
verdraagzaamheid had aangekondigd. Maar in '67 was het amen en
uit met de tolerantie. Het uur van
de revolutionaire waakzaamheid
was aangebroken, van zinloos
moorden, martelen en uitzuiveren.
Omdat ze die waanzinnige bedoening met volle overgave heeft
meegemaakt moet Jiang Qing,
Mao's weduwe duizend doden
sterven, in tien stukken worden
gehakt levend worden gevitó en
opgestookt Zo zingen Chinese
schoolkinderen vandaag. In Pekings keizerlijke parken wordt hun
door ijverige opvoeders geleerd
hie iemand vakkundig te stenigen.
Ook dat nog. Er is geen rem op de
stelselmatige verguizing. Van de
hoogste toppen is Jiang Qing
neergestort in een vochtige kerker en werd ze «gepromoveerd»
tot chef van de Bende van Vier.
Haar naam is alleen nog goed als
symbool van de mislukte politiek
van een hele generatie, tegelijk
luidt die naam in de geschiedenis
van de Chinese Volksrepubliek
een historisch keerpunt in: de «demaoizering». Zo zeggen de nieuwe bewindslieden.
Jiang Qing werd in 1914 uit een
burgerlijk konfucianistisch gezin
geboren. Al vroeg werd ze lid van
de KP In het begin van de jaren
dertig treedt ze te Shangai op als
kommunistische
toneelaktrice,
naar veriuidt met wisselend suk-

ses. Daar liep ze ook te zwieren in
groene zijde en zwart satijn en
leefde er allesbehalve proletarisch
onthecht.. In 1937 trekt ze mee
met de rode rebellen van Mao. Het
is de periode van de legendarische «Lange Mars» door Mao zelf
in een dichtbundel geëvoceerd.
Als ze hem voor het eerst ont-

lekeur beschikken over kunst en...
propaganda. Van hieruit zal ze, zoals nu blijkt haar ondergang bewerken.
Als mens is Jiang nooit duidelijk
overgekomen. Wat wij van haar uit
haar glorietijd weten heeft ze destijds zelf in de computer gestopt.
Wat vandaag uit de bus komt is
vinding en verdichting van haar
belagers. Wel staat vast dat ze zoals Evita Peron, miss worid Imelda
Markos en mevrouw Banderanaika via een mengeling van seks, nepotisme en een mespuntje ideologische bewogenheid tot de regionen van de grote politiek is opgeklommen. In de viriele kracht van
de «roerganger» lag tegelijk zijn
gevaariijke zwakheid. Het «eeuwig
vrouwelijke» trok hem aan. In de
grotten van Yennan heeft pientere
Jiang haar heer en meester een
heel pakket bevoegdheden ontfutseld. Eens met macht bekleed
heeft ze geen zwakheid meer gekend. Ze werd zoals haar moeder
was geweest: afstandelijk en ongenaakbaar.

Als komediante begonnen eindigt
Jiang Qing in een tragische heldenrol... als slachtoffer van een
'Was het een misdaad, beschuldig showproces. In haar laatste rol zal
dan de grote dode'
ze hard van zich afbijten. De straffen die ze als confetti heeft uitgemoet bezwijkt ze voor de «geniale strooid zijn nu haar deel geworleider, krijger en dichter», allicht den. Maar haar grote uitdaging is,
nog het meest voor de dichter. dat alles wat haar vandaag wordt
Twee jaar later is ze de vierde aangewreven gebeurd is naar
echtgenote van de grote «roer- Mao's wil. «Was het een misdaad,
ganger». Van dit ogenblik af schiet beschuldig dan de_ grote dode».
haar naam (en carrière) als een Raadselachtig, stoïcijns en buitenknetterende fusee de hoogte in. gewoon schrander staat ze voor
Zij wordt hoofd van de afdeling haar rechters. Het is haar nu al aan
Kuituur bij het centraal komitee. In te zien, dat het niet tot autokritiek
die hoedanigheid kan ze naar wil- zal komen.

•
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Leefmilieu

Er was een tijd dat het voor een gemeente ongelooflijk sjiek stond te
kunnen uitpakken met een industrieterrein. Voor heel wat plaatselijke
politici was de slogan «Werk in eigen streek» ergens op de rand van
hun gemeente of stad een enorme plak grond te onteigenen, daar straten door te trekken en dan maar zitten wachten tot de «vooruitstrevende, dynamische en jonge» industrieel kwam opdagen met de stapel gedurfde plannen onder de arm. Op sommige plaatsen is het scenario zo verlopen en was het industrieterrein werkelijk een zegen
voor de plaatselijke bevolking. Doorgaans bleek het echter bij een
zinloze vernietiging van landbouwgrond. Bovendien zijn onze industrieterreinen weinig arbeidsintensief, zodat ook het argument van de
tewerkstelling niet langer speelt!

Belgische
industriegrond
voor de helft braak
Uit het antwcxjrd door de nninister
van Ekonomische Zaken op een
vraag van VU-kanneriid Jaak Gabriels blijkt dat eind 1979 In ons
land 25.374 ha uitgeruste industriegrond voorhanden was waar-

van er slechts 12.388 ha beschikbaar waren. Als vertegenwoordiger van Limburg vroeg Gabriels
bijkomend een gedetailleerd overzicht van de industriegronden in
zijn provincie.

Ontmoetingsdag
van Bond Beter
Leefmilieu
(Vlaanderen)

jft*i?

Milieubeweging
en politiek engagement
Nu zaterdag 6 december organizeert de Bond Beter Leefmilieu te
Mechelen een ontmoetingsdag
rond het aktuele tema «Milieubeweging en Politiek Engagement».
De zittingen gaan door In het auditorium van het Kultureel Centrum
van 9 u. 30 tot 17 u. 30. In de rotonde van het conservatorium wordt
een tentoonstelling op>gezet rond
hetzelfde tema.
Op het programma staat o.m.:
• De houding van de Bond Beter Leefmilieu, wat niet noodzakelijk de stelllngname hoeft te zijn
van de aangesloten organizaties;
• Een hlstorisch-wetenschappelijk overzicht van het politiek optreden van de milieubeweging, de
opkomst van de groene lijsten en
de sociologische aspekten ervan;
• Een politieke keuze zowel
voor als tegen een groene partij;
• De plaats van de milieubewe-

ging in het vormingswerk.
De Bond van Vormings- en Ontwikkellngsorganizaties, de Centrale voor het Socialistisch Kultuurbeleid, het Instituut voor Politieke
Vorming, het Koördinatlecentrum
voor Liberaal Soclo-Kultureel Beleid, het Frans Masereelfonds en
het Vormingscentrum Lodewijk
Dosfel verlenen hun medewerking, evenals Herman Delaunols,
Roeland Dirks, Mark Dubrulle, Pleter Leroy en Guido Van Steenbergen. Moderator is professor dr.
LP. Suetens.
Inschrijvingen: door vooraf 300 fr.
per persoon te storten op rekening 427-9082201-48 van BBLVlaanderen, met vermelding «ontmoetingsdag» (jongeren beneden
de 21 jaar betalen halve prijs). Ook
ter plaatse kan nog worden Ingeschreven. Meer inlichtingen: 02230.94.10.

Verloren
landbouwgrond
Sinds 1974 Is de bezettingsgraad
van de industrieterreinen nooit hoger geweest dan 51 %, toch werden er sinds 1974 nog bijna
4.000 ha aangewend om industrieterreinen aan te leggen.
Jaak Gabriels: 'Ongetwijfeld is
nu het ogenblik van bezinning aangebroken. Nu in gans België nog
12.388 ha braak liggen moet bij
voorkeur een aktieve stimuleringspolitiek voor deze terreinen gevoerd worden. Daartoe kan ondermeer een deel van het kapitaal dat
tot nog toe voor infrastruktuurwerken werd uitgetrokken, aangewend worden. Want hier gaat het
over ettelijke miljarden.
Ook dient dringend de mogelijkheid onderzocht om via jaarlijkse
kontrakten grote delen van de
braakliggende gronden ter beschikking te stellen van de landbouw want het overgrote deel van
de nog braakliggende 12.388 ha
zijn meestal vruchtbare landbouwgronden geweest die nu voor
niets meer gebruikt worden en enkel werkloosheid in de hand hebben gewerkt Hoeveel landbouwers moesten immers hierdoor
met hun bedrijf stoppen?
Daarenboven wordt de bruto-opbrengst van iedere ha landbouwgrond door de fiskus geschat op
ongeveer 25.000 fr per ha zodat
men kan beweren dat in 1979 alleen al 309.700.000 fr minder bruto-bedrijfsinkomsten kon aangegeven worden. Laat dat netto de
helft zijn, het is toch de moeite
waard om te overwegen!»
Niet arbeidsintensief!
Voor de provincie Limburg, waar
de industrializatie het laatst op
gang kwam zijn de cijfers nog treffender. Eind 1979 waren er In deze
provincie 5.502 ha aangelegde Industriegronden waarvan thans
nog 3.302 ha beschikbaar zijn, hetzij 55 % of 6 % meer dan het rijksgemlddelde. Alleen de industrieterreinen van Tessenderlo-Paal en
Sint-Truiden-Schuurhoven
hebben een goede bezetting, 81 en
75 %.
Een minder goed voorbeeld Is
echter het industneterrein van
Tongeren-Oost Hier werden In
1975 80 ha grond beschikbaar ge-

steld voor het aanleggen van een
industrieterrein van nationaal belang, daarvan zijn er vandaag nog_.
80 ha t^eschikbaarl
Erger nog is dat in 1970 reeds
75 ha industriegrond ter beschikking werden gesteld in TongerenOverhaem en waarvan thans nog
steeds 41 ha braak liggen. Waarom moest er dan zonodig nog een
tweede industriegebied van 80 ha
in Tongeren-Oost bij? vraagt kameriid Gabriels zich af.
Uit hetzelfde antwoord blijkt dat
op 31 december 1979 In België
slechts 183.479 personen tewerkgesteld waren op deze industrieterreinen — ook in Limburg — dus
een gemiddelde van 7 werknemers per hektare.
Jaak Gabriels: 'Wat Limburg betreft, hier moest inderdaad een
achterstand opgehaald worden.
Spijtig dat dit nu pas op grote
schaal gebeurt daar de ekonomische konjunktuur nu op een biezonder laag pitje brandt Vooral de
vroegere ministers van Ekonomische Zaken zijn terzake duidelijk
in hun plicht tekort geschoten om

Limburg bij de uitbouw van de industriële infrastruktuur te betrekken. Anders zouden hier de cijfers
van bezetting heel wat gunstiger
gelegen hebben.
Wij waarderen ten zeerste de inplanning van de huidige minister
van Ekonomische Zaken, maar
zouden toch ook willen aandringen dat nu de balans zou opgemaakt worden, de middelen eerder gebruikt zouden worden voor
aantrekking van t^edrijven.
Dit zou én de industrie én de landbouw ten goede komen!'
Deze blote cijfers en de kommentaar van ons kameriid zijn biezonder treffend wanneer men weet
hoeveel miljoen (of zijn het miljarden?) gemeenten, interkommunales, GOM's, enz. in deze niet-renderende industriegronden hebben
(verloren) gestoken. Ook dit financieel facet zou het onderwerp van
een pariementaire vraag kunnen
uitmaken. Wie meer wil weten
over Gabriels vraag en het gegeven antwoord met cijfers: Jaak
Gabriels, 011-4622.90 te 3690
Bree.

Op een paar weken tijd heeft de aarde driemaal de mens uitgedaagd: Algene, Zuid-ltalië, Iran... Meedogenloos schudt zij de mens, zijn bouwsels
en zijn kuituur door mekaar, strooit ellende en dood en dompelt gezinnen
in diepe rouw. Maar ook wij houden niet op onze aarde te tarten. Het ene
milieuschandaal is nog maar pas weggeëbd of het andere dnjft als smerige olievlek aan. Deze week werden we door mekaar geschud bij tiet horen hoe onze Kempen bezoedeld, vernietigd en gekleineerd wordt Is het
U ook opgevallen, lezer, hoe milieuverkrachting en grof geld steeds hand
in hand gaan ? Hoe lang nog duldt de goede moeder aarde haar ondankbare kinderen?
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100.000 funkties
op 25 vierkante millimeter

De opmars van de chips

Bovenop de ekonomische miserie
dreigen we in de komende tien jaren
nog maar eens zware klappen te
krijgen, als gevolg van de opgang van
de mikro-elektronika. Om de maatschappelijke gevolgen van de invoering van de chips blijkt de Belgische
overheid zich vooralsnog weinig te
bekommeren gezien de afwezigheid
van wetenschappelijke studies ter
zake. Het is dan ook via een Nederlands rapport en op basis van een
studie van de Internationale Arbeidsorganizatie dat we mochten vernemen
dat de invoering van de «chips» in
ons land bijkomend nog eens nagenoeg 100.000 mensen in de jaren '80
werkloos dreigen te maken.
De Leuvense prof. Roger Van Overstraeten waarschuwde overigens op
een Politica-colloquium vorige vrijdag in Leuven, dat behoudens de
rechtstreekse invloed op de werkgelegenheid de chips voor nog heel wat
andere maatschappelijke verrassingen zullen zorgen: «De toepassingen
van de chip-technologie zijn zo talrijk
dat men zich moeilijk kan indenken
welke aspekten van onze samenleving er niet zullen door
beïnvloed
worden.'

De eerste chip-voorspellingen da- kingskapaciteit van de chip fel opteren reeds van '64 (dat is zestien gedreven. Dat kleine fameuze
jaar geleden) toen een zekere chip-plaatje van 5 op 5 millimeter
Gordon More stelde dat tegen '85 kan vandaag reeds met meer dan
100.000 geheugenplaatsen (of mode mikro-elektronika zo enorm
gelijk te gebruiken funkties) bezouden geëvolueerd zijn dat er
250.000 chip-funkties per inwoner perst worden...
op aarde zouden ontwikkeld zijn;
Voor de produktie ervan is er een
aangezien de chips alleszins in de ' hevige strijd aan gang tussen de
jaren '80 door nog slechts een beVerenigde Staten en Japan, maar
perkt gedeelte (industriële landen) verwacht mag worden dat spoevan de wereldljevolking zullen dig ook de olierijke Arabische lanaangewend worden, kan men zich den als geduchterkonkurrenten op
een vaag maar alleszins duizeling- de markt van de mikro-elektronika
wekkend beeld vormen van de zullen verschijnen. Dat zou onze
duizenden chip-funkties waarover
onderworpenheid aan de grillen
ook wij in ons land zullen beschik- van de oliesjeiks nog maar eens
ken. Óf anders gezegd, hoeveel
vergroten...
menselijke funkties sneller en beDat de computeringenieurs in een
ter zullen vervangen en vervuld
fantaisistische wereld leven geworden door chips. Zulks kan ons tuigt onder meer deze uitspraak:
in een waar technologisch paradijs 'Indien de luchtvaarttechnologie
binnenleiden (zoals Herman Kahn
dezelfde trend als de comp-jtervoorspelde), maar tegelijkertijd
industrie zou gevolgd hebben.
dreigen door de chip ook enorm
veel menselijke funkties uitgeschakeld te worden, zoals duizenden jobs in de industrie, kantoren,
dienstencentra...

Rolls Royce, 6.0Ó0 frank
De oorsprong van de chips ligt bij
het militair-industrieel complex dat
er als het ware maniakaal op uit
was om de werking en de kommandotaken van interkontinentale
raketwapens zo intens en zo snel
mogelijk volkomen te automatizeren.
De niet-militaire aanwending van
de mikro-computer is sinds '70 aan
een onstuitbare opmars begonnen; de mikro-processoren werden almaar goedkoper door de
stijgende massa-produktie ervan.
Ondertussen ook werd de wer-
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dan zou het vandaag mogelijk
zijn in veertig minuten rond de
wereld te vliegen tegen een kostprijs van 40 dollar. In de autonijverheid zou dan een Rolls Royce,
met kostprijs 150 dollar een maximumsnelheid van 160.000 kilometer kunnen bereiken met een
verbruik van 1 liter benzine per
360.000 kilometer.' Ook spectaculaire cijfers blijven nog beklijven.
Het chip-wonder zit hem onder
meer in het feit dat de meest-gesofistikeerde computers (we zijn
aan de zesde generatie op
25 jaar tijd toe) hun werkritme al
niet meer in sekonden laten meten, maar in pico-sekonden. Naar
verluidt zijn er zoveel pico-sekonden in één sekonde als er sekonden zijn in 30.000 jaar..

Robotten
De aangename gevolgen van de

chifj-revolutie pikken we nu reeds
in ons dagelijks leven mee.
Er zijn de nieuwe produkten: tvspelen, schaak- en damcomputers,
de zakrekenmachines, woordprocessoren voor kantoorwerk, de
huiscomputer...
Andere toestellen werden vervangen of verfijnd: vaatwasmachines
met computerprogramma, telefooncentrales, wasmachines...
Volgens prof. Van Overstraeten
ligt de grens op de ontwikkeling
van nieuwe apparatuur in feite
slechts bij onze beperkte fantazie
om technische wonderdoosjes te
ontwerpen. Het gebruik van de
chips heeft nog deze voordelen:
vermindering van het aantal onderdelen en zeker verlaging van
het aantal bewegende onderdelen
(minder slijtage en pannes), groter
gebruikssoepelheid, eenvoudiger
en sneller testen, en ook de in dezer dagen niet te versmaden energiebesparing.
Een derde belangrijk impakt van
de chip betreft natuurlijk de automatizatie en robotizatie. Om konkurrentieel te blijven, zo wordt gesteld, kan het Westen (en dus ook
ons land) deze ingrijpende evolutie niet ontlopen.
Robotten hebben immers de
kracht om sneller, preciezer en
ook veel langer (duizenden uren
ononderbroken) te werken; bij
voorbeeld bij het laden, lossen,
sorteren, stapelen, assembleren...
Nu al bestaan er fabrieken waar alleen robotten werken en de mens
nog slechts een kontrolefunktie
op deze robotten en op de kwaliteit van het gepresteerde werk
heeft overgehouden
Deze automatizatie en robotizatie

heeft natuurlijk het niet te versmaden voordeel dat saai en ook gevaarlijk werk voortaan geen kwelling meer hoeven te zijn, dat de arbeid kan vermenselijkt worden.
Maar anderzijds zal deze vermenselijkte arbeid slechts kunnen gewaardeerd worden door degenen
die niet door de chip werkloos gemaakt zijn.„
Zo bij voorbeeld werd reeds herhaaldelijk de geringe stijging van
produktiviteit in de kantoren met
de vinger gewezen, en vandaag
moeten we kennis nemen van
sommige prognoses waarin gewaagd wordt van de vermindering
van de tewerkstelling met 30 procent in de bank- en verzekeringssektor in de komende tien-twintig
jaren. Sommige chip-deskundigen
durven ditzelfde percentage zelfs
vooropstellen voor de gehele
dienstensektor, aangezien de algemene verwachting is dat tot
40 procent van alle kantoorwerk
kan geformalizeerd worden, en
dus ook geautomatizeerd...
Elektronika-specialist Roger Van
Overstraeten stelt botweg dat het
aantal toepassingen van microprocessoren (chips) nagenoeg onbeperkt is. Alleen zijn er momenteel
nog enkele remmingen op het gebied van de censoren; dat onderdeel van computers dat de waarnemingen doet: zien, horen, meten...

Adviesgroep
De chips vormen behalve een sociale dreiging, tegelijkertijd het onmisbare middel om te overleven in
de konkurrentiestrijd die wereldomvattend is toegenomen. En de
technologische verwenningen in
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ons dagelijks leven nemen we er
dan maar overgraag bij, evenals
de mogelijkheid om drastisch
energie te besparen. Volgens de
Duitse fabrikant Siemens kan bij
het gebruik van wasmachines
20 procent bespaard worden, tot
15 procent op de verwarmingstoestellen, tot 20 procent bij auto's, tot gemiddeld 10 procent in
de industrie. Dat is dus allemaal
lekker meegenomen, evenals trouwens de ontwikkeling van merkwaardige apparatuur In de geneeskunde voor bij voorbeeld versnelde genezing van beenderbreuken of ook nog deze waardoor
het
mogelijk
wordt
sensoriële doven opnieuw te laten
horen...
Het kan dus wel degelijk zo evolueren dat we in een chip-paradijs
terechtkomen.
Maar of de negatieve invloeden
van de chip behoorlijk zullen ondervangen worden, is zeker voor
ons land een beklemmende vraag;
allereerst voor wat de tewerkstelling betreft, maar ook wat de waarborgen betreft dat de kwaliteit van
het leven wel degelijk zal verbeterd worden, dat de privacy van
de mens niet wordt verbrijzeld, dat
de centralizatietendens als gevolg
van computergebruik het sociaal
leven niet ontwricht..
Om maar iets te noemen: welke
minister durft nog te beweren dat
bij voorbeeld het rijksregister
(zonder wettelijke regeling) en
ook de rijkswachtcomputer niet
geregeld misbruikt worden?...
Kabinetschef De Ryck van minister Geens (als voorzitter van de
Vlaamse deelregering) stond vorige week op het chip-colloquium in
Leuven met rode kaken: Inderdaad, zo gaf hij toe op de vrij
agressieve aanval die professor
Roger Van Overstraeten in zijn
uiteenzetting had gedaan, inderdaad wat de chips betreft staat
de beleidvoering achterop.
Inderdaad, de overheid zou elk
industrieel initiatief in de mikroelektronika behoeven te stimuleren.
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Opnieuw vooruitgangskontrakten?

Het chaotisch computerpark
Wat de overheid doet om de gevolgen op te vangen van de massale invoering van mikro-elektronika met het oog op mogelijk vernieuwe industriële expansie,
werkgelegenheid (of werkloosheid), opleiding en herscholing,
kulturele ontplooiing (of vervreemding) is onderhand al geregeld door een handvol wetenschapslui aangestipt als een bedenkelijke retorische vraag.

De kontrakten hebben ertoe bijgedragen dat informaticamateriaal
werd aangeschaft zonder de nodige voorstudie, analyse en programmalle (bv. aankoop computers en geen plaats om ze te Installeren, geen deskundig personeel).
Tussen de jaren 1969 en 1975
werden een tiental (de regionale
en sub-regionale) informaticacentra opgericht praktisch uitsluitend
onder vorm van vzw. (Ze werkten
voor de gemeenten, voor bepaalde departementen, en deden onderzoek over de organizatie van
de Informatiek).

Professor Depré (van het Leuvens Vervolmakingscentrum
voor het Bestuur en het Overheidsbeleid) heeft zopas ook een
boekje opengedaan over de wijze en de intensiteit waarop de
overheid zich door computerfirma's als begerige klant heeft
laten opvrijen «zonder onder
meer een wettelijke regeling van
het rijksregister; zonder een duidelijk Investeringsplan-»

De rijksoverheid en bijhorende
besturen hebben een duidelijk
overtrokken belangstelling vertoond voor de zogenaamde
'hardware' (de computermachines) maar hebben verzuimd in
deskundig personeel voor gedegen gebruik van deze apparatuur
te voorzien.
een overeenkomst afgesloten
voor de automatizering. Dit korv
trakt werd In 1972 vernieuwd. OnWildgroei
dertussen was langs de kranten
PROF. DEPRÉ: «De Belgische bekend geraakt dat een aantal
overheid is op het vlak van de computers niet bezet of niet uitgehardware zeer goed uitgerust in pakt waren.
vergelijking met andere landen. In In 1968 werd een interministeriële
1975 bezat de Belgische overheid kommissie voor Informatie opgeongeveer 15 th. van het totale Bel- richt (advies uitbrengen, een 5-jagische computerpark. Tussen renplan uitwerken, voorstellen
1968 en 1975 is het aantal compu- doen nopens Rijksregister).
De woordvoerder van minister
ters 5-maal toegenomen en de ka- In 1968 werd het Rijksregister opGeens zei: 'We gaan daar iets
paclteit ervan is 25-maal gestegen. gericht
aan doen. We zijn nu toe aan een Men schat dat vorig jaar er iets In 1970 werden de «vooruitgangsruime bezinning over de gehele
meer dan 250 computerinstallatles kontrakten afgesloten voor bestelproblematiek'
waren, waarvan de kost (machine lingen met een minimum huuren software) ongeveer 4 miljard waarde van 65 miljoen per jaar
Er werd alvast een inter-discipllnaibedraagt en waarvan de perso- over 5 jaar. 25 % nieuwe kontrakre adviesgroep geïnstalleerd. Binneelskosten mogen geschat wor- ten moesten daarenboven bij belnen enkele jaren zien we dan wel
de firma's geplaatst worden. De
den tussen de 8 a 9 miljard.
op welke wijze de chip-revolutie
In de jaren '60 werd reeds tussen tegenprestatie was o.a. zorgen
over onze gewesten is gewaaid.
Bell Telephone en de Postcheck voor 12.000 arbeidsplaatsen...
(hds)

Ondertussen groeiden In vele departementen de bestaande mecanografische centra uit tot informaticacentra en dit In het blezonder
In volgende ministeries en parastatalen: Financiën, Verkeerswezen,
Ekonomische Zaken, Landsverdediging, universiteiten.
Het werd dus In wezen een min of
meer chaotische groei zonder
veel koördinatie en planning, zonder een globaal beleidsplan, zonder veel p>olitieke belangstelling en
vaak zonder wettelijke grondslag.
... Ondertussen werd o.a. onder
druk van publieke opinie en pers,
het probleem van de privacy gesteld, alsook van het Rijksregister»

VU-aanklacht
De schandalige verkwistingen
met computers die in hun verpakking ongebruikt bleven staan
werden reeds jaren terug aan het
licht gebracht door toenmalig
VU-kamerlid Luk Van Steenkiste.
Naderhand lekten in de pers nog
meer bedenkelijke computerpractica van de overheid uit
PROF. DEPRÉ: «De kans Is nu
groot dat men terug op de overheid een beroep zal doen om een
nieuw soort vooruitgangskontrakten te realizeren, waardoor
de overheid opnieuw overspoeld
wordt door nieuwe mini- of
mikro-computers.»

Een beleid?

/ /
Professor Roger Van Overstraeten, gedegen chipskenner en dienstverantwoordelijke van het Leuvense
ESAT-labo waar mikro-elektronische prototypes ontwikkeld worden, heeft zich vorige vrijdag op een colloquium (georganizeerd door de oud-studentenvereniging Politica van KUL) vrij pessimistisch uitgelaten
omtrent de gevolgen van de chips-revolutie op de tewerkstelling in ons land.
Prof. Van Overstraeten: 'Ik
verwacht, als gevolg van de
opgang van de mikro-elektronika, in de komende jaren en
zeer zeker in ons land een bijkomende rechtstreekse vermindering van de tewerkstelling. De inzichten die de regering(en) te kennen gaf betreffende een mogelijk nieuw industrieel t>eleid zijn tot op
heden bij woorden gebleven.
De vraag moet gesteld worden of België de gepaste initiatieven neemt om niet alleen
de nadelige gevolgen van de
mikro-elektronika te ondergaan. België heeft enkele
sterke traditionele sektoren.

Deze bieden de mogelijkheid
voor de ontwikkeling van mikro-elektronische hulpmiddelen die deze sektoren versterken of terug gezond kunnen maken en tevens aanleiding kunnen geven tot een
nieuwe elektronische industrie.
Gezien het specifieke van
deze toepassingen is België
goed geplaatst Ik vind hier
echter niets van terug in de
overheidsplannen op gebied
van industrieel t)eleid. De
overheid zou ook stimulerend moeten werken op initiatieven in verband met de
chip-industrie.

Gekdoende
computers
hebben
zonneslag...
Luidens dertien voorspellingen in één dozijn vertrouwen we voor onze welvaarts- en welzijnstoekomst
in
elektronisch-versnelde
toenemende mate op de
goede diensten van de «onfeilbare computers»Een Brits chip-expert, William French, meldt nu evenwel verontrustend dat 'hoe
meer geperfektioneerd de
computers worden, des te
vatbaarder ze worden voor
invasie uit de ruimte-.
Hiermee geeft hij eenvoudigweg een mogelijke verklaring voor het feit dat
computers de jongste tijd
'ZO gek kunnen doen:
Inderdaad, er is een vloedgolf van computerfouten:
een RAF-soldaat die ontslagen werd omdat de computer hem zwanger bevond,
het versturen van duizenden
rekeningen voor de afgeronde som van 0,0 frank, de verkeersgeleiding van alle Londens verkeer naar één (de
M l ) snelweg, de uitkering
van 240 miljoen frank sociale hulp aan duizenden mensen die al overleden waren,
de onmogelijkheid van een
Hilton-computer om de hotelkosten van een echtpaar
op een paar uur tijd uit te rekenen, en een dagelijkse
computeraanmaning om de
rekening voor nooit bestelde en nimmer geleverde
goederen terstond te betalen- Het zijn zo van die computergrappen.
Maar, er blijkt ook een wetenschappelijke verklaring
voorhanden te zijn die meteen allesbehalve het beste
voor onze toenemende computeraanhankelijkheid laat
verhopen.
Met computerexpert French
wijzen nog andere chip-deskundlgen de gekke computergrillen toe aan kosmische
stralingen, als gevolg van de
periodieke cyclus van zonnevlekken. Ook in nog menig ander verband werd al
gewezen op merkwaardige
verschijnselen als gevolg
van de werking van zonnevlekken.
Als computers ons grillige
boodschappen bezorgen
dan weten we alvast dat ze
danig last hebben van een
zonnesteek-
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TV-programma's
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Zaterdag
DECEMBER

LUX.
19.00 L^KMTime qui valait trois milliards (fJ. — 20.30 Du mou dans la
gachette (film). - 22.15 J.A. Martin, photographe (liefdesfilm).

hoek. - 19.00 Studio Sport 2. —
20.00 Nieuws. - 20.05 Artsenij
(medische rubriek) — 20.35 Humanistisch verbond. — 20.40 Nederiand nu (info). — 22.10 Beriin
Alexanderplatz (f). — 23.10
Nieuws. — 23.15 Nieuws voor gehoorgestoorden.

BRT

F1

14.00 Open school. - 16.00 De
vrijwillige gevangene (film). —
18.00 Paulus de boskabouter
Cstrip). — 18.05 De nood van sinterklaas CSt-Niklaas tv-spel). —
18.50 Lachertjes Ckortfilm).
18.55 Dit leuke land (reportagemagazine). — 19.45 Nieuws. — 20.15
Urbanus-strip. — 20J20 taverne en
Shirley (fJ. — 20.45 Zo maar een
keertje een andere show (variété).
- 21.35 Palmerstown, USA (D. 23.05 Nieuws.

19.20 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Les Paris de TF 1 (spel). —
20.00 Nieuws. - 2030 11 était une
fois.. le gala de l'Union (vanété). —
21.30 Les mystères de Paris (fJ —
22.30 Télè-foot 1 (voetbalreportages). — 23.30 Nieuws.

18.25 De molens van Henegouwen
en West-Vlaanderen (reportage).
- 18.45 Sportweekend. - 19.20
Nieuwa — 19.55 A la belle époque
(variété). — 21.00 Le courrier du
ciel (f). - 22.30 Nieuws.

A2

ARD

20.00 Nieuws. — 20.35 La traque
(fJ. — 21.35 Variété: bravo. —
22.35 Antarctica per zeilboot (dok).
— 23.25 Nieuws.

20.00 Nieuws. - 20.15 Adventsliederen. — 20.20 De W.-Duitse ambassade in Polen (dokj. — 21.05
Misdaadpreventie. — 21.10 Grabbes letzter Sommer (tv-spel). —
0.10 Nieuws.

NED. 1
15.30 Nieuws. - 15.32 De Afrikaanse olifant Opgenomen in Kenia. — 16 40 Ren je rot (jeugdprogramma). — 17.25 Tros penalty bokaal. — 17.35 Langlaufen kan iedereen (ski-les). — 18.25 Nieuws
voor gehoorgestoorden. — 18.30
Sesamstraat — 18.45 Paspoort —
1859 Wollies wereld (fJ. - 1905
Ted show. — 2040 Schrikdraad
(Info). - 21.37 Nieuws - 21.55
Herinneringen aan Amsterdam
(door J De Hartog). — 22.10 The
streets of San Francisco (fJ. —
23.00 Tot t)esluit (vrome beëindiging). — 23.00 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 De Muppet
show (met Andy Williams). —
19.25 De veriaten eilanden (fj. —
20.00 Nieuws. — 20.27 Thomas en
Sarah (fJ. - 21.20 Brandpunt 21.55 Korte adventsgedachte. —
22.00 Sport op zaterdag. — 22.30
De alles Is anders show. — 23.35
Nieuws. — 23.40 Paardesport

RTB 1
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin
extraordinaire (De laatste lynx). —
20.25 Le gendarme è Saint-Tropez
(film). — 21.55 Risquona-tout
(kwis).

ARD
14.40 Herrscher der Meere (avonturenfilm). — 20.00 Nieuws. —
20.15 Drei Kölsche Jungen (volksteater). - 2210 Nieuws. - 22.30
Der Mann in der Todeszelle (tvfilm). — 00.05 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Roek-pop.
— 20.15 Der Mann, der sich in Luft
auflöste (misdaadfilm) - 22.00
Nieuws - 2205 Das aktuelle
Sport-Studio — 23.20 Der Magier
(fJ. - 00.05 Nieuws.

D 3
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. - 20.15 Arthur Rubinstein in Polen. — 21.00 Das
Saltz der Erde (film). - 22.30 Nieuwe kreatieve bezigheden (dok).

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 20 30 Les folies du samedi soir
(teater) — 22.00 Nieuws

Zondag
DECEMBER
BRT 1
9.00 Voor boer en tuinder (Open
School). - 9.30 Doe mee. — 9.55
Er zit muziek in (vrije tijd). — 10.30
Allemaal beestjes. Het rijk van de
«Aquananen» — 11.00 Konfrontatie (debat). — 12.00 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden. —
14.30 Handel en wandel (Open
School). — 15.00 Sesamstraat —
15.30 De Afrikaanse olifant (natuurfilm). — 17.00 Veldlopen Denderhoutem (reportage). — 18.30
Paulus de Boskabouter (strip). —
18.35 Van pool tot evenaar O^wis).
- 19.45 Nieuws. - 20.00 Sportweekend (eerste editie). — 20.30
Urt)anus-strip. — 20.35 Palmerstown, USA (f). — 21.25 Van straten en pleinen (over straatliedjes in
de wereld). — 22.15 Een gift van
de Nijl (dokJ. — 23.05 Nieuws.

NED 1
19.00 Nieuws. — 19.05 Jonge mensen op het koncertpodium. —
20.00 Drie-ster (info). - 20.45
Toon Hermans One-Man-Show
1980. — 23.00 Nieuws.

NED 2
15.30 Nieuws. — 15.35 Sprookjes
uit verre landen. — 15.50 Strijd der
planeten (O. — 16.15 De tango's
van Hans Manen (ballet). — 17 05
Studio Sport 1. — 17.35 Op zicht
(kunstmagazine). — 18.05 Kunst
op het spoor (over foto's). — 18.30
Sesamstraat — 18.45 SprekersEdmond O'Brien, James Cagney en Virginia Mayo In een
uitstekende misdaadfilm White
Heat van Raoul Walsh (zw./w. 1949, BRT-2, v»/oensdag 10 december om 20 u. 15)

RTB 1

ZDF
10.00 Programma-overzicht —
19.00 Nieuws. — 19.10 Bonner
Perspektiven. — 19.30 Todliches
Geheimnis (tv-film). 21.10
Nieuws. — 21 25 Ein hauch von
Herz (film).

ge). — 21.45 Soleil O. (maatschappijkritische film). — 2325 Nieuws.

19.30 Nieuws. — 19.55 La raison
d'état (film).

F 1

RTB 2
18.30 Les amours de la belle époque (fJ. — 19.55 Les roses di setimbre (Waals toneel).

LUX.
19.00 Nieuws. - 19.26 Le coffrefort (spel). — 19.45 Entre chiens et
chats. — 19.55 RTL-flash (spel). 2000 Chips (fJ. - 21.00 Ruy Bias
(film).

ARD
20.00 Nieuws. — 20.15 Guten
Abend Hollywood (show). - 21.00
De Franse adel (dokJ. — 21.30
Berlin Alexanderplatz (fJ. - 23.00
Der Spiegel (film). — 0.45 Nieuws.

ZDF
19.00 Nieuws. — 19.30 Erkennen
sie die Melodie? (kwis). — 20.15
Mens en computer (dokJ. — 21.00
Heute-Journal. — 21.20 Ein Guru
kommt (tv-film). — 23.00 Nieuws.

D 3
19.55 Gewestelijke aktualiteiten. —
20.00 Nieuws. — l i Götter, graber und experten (ontwikkelingspolitiek). — 21 00 Auslandsstudio.
— 21.45 Kontaktmagazine. —
22.30 Musikzene.

D 3
19.00 De Indian Pacific (reportage).
— 19.45 Gewestelijke aktualiteiten.
— 20.00 Nieuws. — 20.15 Burscheid, een muzikale stad (reporta-

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. —
1940 Les pans de TF 1 (spel). —
20.00 Nieuws. - 20.30 Quand la
ville s'éveille (gangsterfilm). —
21.55 Questionnaire. — 23.55
Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Aktualiteitenmagazine. — 21.55 René Dubos, ondanks alles optimist (portret). — 22.40 Rosalyn Tureck (pianiste-klaveciniste brengt Bach). —
23.30 Nieuws.

F3
20.00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 2 30 Les tueurs de San Francisco (film). — 22.35 Nieuws.

fonds). — 19.45 Nieuws
Urbanus-strip. — 20.1
(show). — 21.20Verove
Wetenschappelijk progi
22.00 I.Q. (kwis). - 22.-

BRT 2

20.10 Allemaal beestjes
plas in Texas). — 20.40
stuk voor Pianola (film]
Bonjour la France (Of)e

NED 1

18.30 Sesamstraat —
poort (voor gastarbei
18.55 Nieuws - 19.1
(Aktualiteitenrubnek). —
domein van de brandgai
dokJ. — 2020 Land inz
— 21 00 God wil wonen
sen. — 21.37 Nieuws. —
Haag vandaag. — 22
spraak - Mondriaan in
(dok.). - 23.00 Nieuws

NED 2

Dinsdag
DECEMBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Paulus De Boskabouter (strips). —
18.05 Sesamstraat - 18.35 Ken
uw recht (Open School). — 19.05
Het vrije woord (Het Vermeylen-

1855Nieuws. - 18591
van de Vuurberg (f) —
Laude (kwis) - 2000 I
20.27 De kleine waarh
21.20 Showroom (satire
Hier en nu (aktualiteiO. •
turgie (over knstelijke
23.15 Nieuws.

RTB 1

14.00 Le septiéme sees
19.00 Waalse gewesteli

LUX.
18.00 Exploratieserie. — 18.30
Flash-back (spel). - 19.30 Cinéremo (filmnieuws). — 20.00 Voyage
dans l'inconnu (tv-film). — 21 .(X) Le
train (film).

F1
1955 Een dinosaurus onder ons
(dokJ. - 20.00 Nieuws. - 20.30
La colline des potences (westem).
— 22.15 Les grands mystères de la
musique (Offenbach). — 23.30
Nieuws.

A2
20.00 Nieuws. — 20.35 Marcel Carné (dokJ. - 21.25 Van virus tot
kanker (info). - 22.20 Artistieke
schoonheW in Alsace (dok). —
22.55 Nieuws.

F3
20.00 Benny Hill (humor). — 20.30
Sene over de romantiek. — 21.30
Nieuws. — 21.40 L'invité de F 3. —
22.30 Le Magteien d'Oz (musical).

Maandag
DECEMBER
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Paulus de boskabouter (stnp). —
18.05 Maja de bij (stnp). - 18.30
Bonjour la France (Open School).
- 19.00 Doe mee (info). - 19.45
Nieuws. — 20.15 Urbanus-strip. —
20.20 Micro-macro (kwis). — 2055
De Mallens (fJ. — 21.45 Wikken en
wegen (konsumentenrubriek). —
22.25 Nieuws. — 22.40 Handel en
wandel (Open School).

NED 1
1825 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 18.30 Sesamstraat —
18.45 Klem (info). - 18.5 Nieuws.
- 18.59 Wollies wereld (fJ. 19.05 Minivoetbalshow (Duitsland—België). — 19.55 De hofnar
(humonstische film) — 21.37
Nieuws. — 21.55 De swingende
kerk van San Francisco — 22.45
Tot besluit 22.55 Socutera. —
23.10 Nieuws.

NED 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De vijf (fJ.
- 19.25 Angie (fJ - 20.00 Nieuws.
- 20.27 Dubbelspel (kwis). 21.25 De verhalen van John Cheever (tv-film). - 2255 Aktua tv. 23.00 Soqp (fJ. — 23.30 Nieuws.
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RTB 1

Wi

Z A T E R D A G
— De zaterdagnamlddagfilm op
BRT is van Italiaanse oorsprong: De vrijwillige gevangene (i soliti Ignoti - z w . / w J van Mario Monicelli. Met: Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale
e.a. (1959). Een groepje misdadigers, klein grut in de
gangsterwereld van Rome, besluit een «geniale» slag te
slaan... Laat op de avond begint op BRT een nieuwe
reeks naar de negerauteur Alex Haley naar wiens bestseller Roots de gelijknamige Amerikaanse suksesreeks
werd gemaakt. De nieuwe reeks heet Palmerstown
USA en werd geschreven naar jeugdherinneringen van
Haley. De kinderen van een zwarte smid en een blanke
winkelier zijn beste maatjes met elkaar. Maar wanneer
hun ouders ruzie krijgen, moet het eveneens gedaan
zijn met de vriendschap tussen de kinderen... O p Ned. 1
(Tros) komt in de namiddagprogramma's een merkwaardige dokumentaire over de olifanten in oostelijk
Afrika en hun relatie tot de natuur en de andere dieren.
Deze dokumentaire kan ook bekeken worden, morgen
zondag op BRT (De Afrikaanse OlifanO. In de Muppetshow van vanavond is één der grootste entertainers en
zangers van deze tijd te gast: Andy Williams. Uiteraard
zet Miss Piggy haar beste pootje voor om in de gratie te
komen bij de grote Andyl (KRO-Ned. 2). — Formule 2,
het jongerenmagazine op RTBF zit opnieuw eivol met
onderwerpen waarmee de jeugd begaan is. De lachers
— en dus de fans van Louis de Funès komen aan hun
trekken op RTBF. Daar wordt Le gendarme de SaintTropez gedraaid, met naast Louis de Funès uiteraard
Michel Galabru en Jean Lefèbvre.
Z O N D A G — Rond deze tijd komen de reisgidsen voor het komende vakantieseizoen uit. Wat zijn de
meest opvallende verschuivingen op de vakantiemarkt
en waar moet u op letten bij het bepalen van uw vakantie-oord? In het informatieve magazine Driester wordt
hier dieper op ingegaan (Avro-Ned. 1). Na dit magazine
volgt een selektie van hoogtepunten uit een optreden
van Toon Hermans in het teater Carré in Amsterdam,
waarmee hij uitzonderlijk sukses heeft geboekt Nu
werkt Toon aan een show die hij speciaal opbouwt voor
de Duitse TV en die in de loop van het volgende jaar uitgezonden zal worden. — In Nederland nu (Ned. 2 VPRO) zit een serie portretten van bejaarde mensen in
Nederland. — RTL (21 uJ brengt de gevoelige film Le
Train van Pierre Granier-Deferre Cl 972) naar een roman
van George Simenon. Met Romy Schneider, Jean-Louis
Trintignant e.a. Mei 1940. De Duitsers vallen Europa binnen. Julien, een radiokmechanicien in Noord-Frankrijk
vindt dat er nu eindelijk wat gaat gebeuren in zijn saaie
leven. Zoals vele anderen gaat hij op de vlucht met zijn
gezin.
M A A N D A G
— O p B R T begint vanavond de
tweede reeks van de Britse reeks De Mallens naar het
boek van Catherine Cookson. De tweede reeks begint

waar de eerste eindigde: Thoma
vrouwenloper heeft zelfmoord
krachting van zijn nichtje Barbai
stierf. Haar dochtertje, ook een E
ofjgegroeid tot een knappe jong^
over haar ware afkomst Aanvan
ber op NCRV de viersterrenfilm
Jester) op het programma. Hij n
de voetbalmatch Nederland—\
heeft eraan gehouden om die
beste van Danny Kaye, toch uit
het dan zover. De film dateert ui
gisseursduo Norman Panama et
met Danny Kaye slagen zij erin
aktie en sentimentaliteit te komb
de satire. — In Een cocktail te vei
halen van de Amerikaanse auteu
de auteur, net als in de meeste va
bestaan van de «betere» klasse.

DINSDAG — Inhetpoi

magazine Verover de aarde w(
aan de studie van de diepzeebi
Zee, in de buurt van Cuba (BRT
voor pianola is een Russische f ili
Tsjechov: O p een lentedag ver
generaalsvrouw de intelligentsia
geving op een open plek in het
van de landheer. Langzamerhar
sympatieke en aangename geze
terogeen groepje van onmens
Ned. 2 (NCRV) worden mensen
ties en in ongewone toestande
(Showroom).

WOENSDAG - vo,

Dynamo Dresden—Standard gi
Real Sociedad—Lokeren aan di
«Films voor alle tijden/Amerikaai
1960» draait BRT II Bloeddorstit
van Raoul Walsh (1949). Met j
Mayo, Edmond O'Brien e.a. Ja
deze film één van zijn beste en
gangster: die van de aan epilepsi
schurk Cody die in de gevangen
artsen en een medegevangene i
om zich te kunnen wreken op i
vriendin vandoor is en die verai
dood van zijn moeder.

DONDERDAG - D.

een reeks portretten van beroep
van de tenen» en gaat over bal
en het leven van professionele (
zoals bij ons laat ook in Nederlai
Het diskussie-programma NC
«Gaat Nederland failliet of kuni

n

TV-programma's

1945 Nieuws — 2010
rip 2015 Hitnng
21 20 Verover de aarde
ippelijk programma —
<wis) — 2230 Nieuws

naai beestjes (Pleisterss) - 2040 Onvoltooid
Pianola (film) - 2220
France (Open School)

imstraat — 1845 PasDr gastarbeiders) —
iws — 1910 Tijdsein
snrubriek) - 1955 Het
1 de brandgans (natuur) 20 Land inzicht (kwis)
iö wil wonen bij de men(7 Nieuws - 21 55 Den
Jaag - 2210 Beeldlondnaan in New York
?300 Nieuws

NS — 18 59 Het geheim
irbergCf) - 19 25 Cum
is) — 2000 Nieuws —
<leine waarheid ( f ) —
vroom (satire) - 2220
(aktuahteit) - 23 00 Lijr knstelijke kunst) —
ws

eptieme sceau (film) —
Ise gewestelijke aktuali-

13

teiten — 1930 Nieuws — 1955
Les fiancees de l'empire (fJ —
2050 Minute Papillon (verbruikersinfo) — 2150 Rubinstein, son
ceuvre sa vie (dokJ — 2240
Nieuws

LUX.
1900 Nieuws — 1926 Le coffrefort (speO — 1945 Entre chiens et
chats - 1955RTL-flash(spel) 2000 Mannix (fJ - 21 00 L'Age
Béte (tv-film)

1820 Alias Smith en Jones (fJ —
1917 Standpunten (VU) - 1945
Nieuws — 2015 Urbanus-Strip —
2025 De moeder en de drie soldaten (tv-spel) — 21 20 150 jaar Belgen (dok J — 22 05 Persona (Milan
Kundera) - 2235 Nieuws

BRT 1

RTB 2
18 30 Les amours de la belle epoque (f J — 19 55 Visa pour Ie monde (kwis) — 21 55 Histoires insolites(f)

ARD
2000 Nieuws - 2015 Susi (f J 2100 Monitor (aktualiteiten) —
2145 Captain Paris (fJ - 2230
Tagesthemen — 2300 Heart &
Soul (show) — 2355 Nieuws

ZDF

1900 Motorradhexen (reportage)
— 19 45 Gewestelijke aktualiteiten
— 20 00 Nieuws — 2015 Landesspiegel — 21 00 Fragestunde —
21 45 Monitor im Kreuzfeuer —
2230 K u r s u s ' o v e r partnerschap

I
—
Voetbal!
O m 17 u w o r d t
S t a n d a r d g e s p e e l d e n o m 2 0 u is
e r e n aan d e b e u r t — In d e r e e k s
i / A m e n k a a n s e m i s d a a d f i l m s 1940Sloeddorstig
(White heat - z w / w )
349) M e t J a m e s C a g n e y , Virginia
'len e a J a m e s C a g n e y s p e e l t in
jn b e s t e e n b e r o e m d s t e rollen als
aan epilepsie l i j d e n d e o n m e n s e l i j k e
e gevangenis terechtkomt en t w e e
j e v a n g e n e gijzelt o m v r i j t e k o m e n
v r e k e n o p d e m a n d i e e r m e t zijn
; n die v e r a n t w o o r d e l i j k is v o o r d e
r
i G — D e a f l e v e r i n g v a n Profiel,
van beroepen, heet «Op de toppen
aat o v e r b a l l e t d a n s e n , d e o p l e i d i n g
f e s s i o n e l e d a n s e r s ( B R T 2) — N e t
in N e d e r l a n d d e k n s i s zien v o e l e n
' a m m a NOS-Tribune
gaat over
lliet of k u n n e n w e g e z a m e n l i j k d e

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Les Pans de TF 1 (spel) —
2000 Nieuws — 2030 Le grand
debat (politiek magazine) — 21 35
Wetenschap in dienst van de
kunst (dok) — 2300 Nieuws

2015 Bloeddorstig (film) - 2215
Het normale voorbij (informatieverwerking)

A 2
2000 Nieuws — 2040 Le parti
communiste frangais (dossier met
debaO - 2330 Nieuws

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Le convoi sauvage
(western) — 2215 Nieuws

Woensdag
10 DECEMBER

D 3

• In het p o p u l a i r - w e t e n s c h a p p e l i j k
te aarde w o r d t a a n d a c h t b e s t e e d
e d i e p z e e b o d e m in d e C a r i b i s c h e
C u b a ( B R T 1) — Onvoltooid
stuk
u s s i s c h e film n a a r e e n v e r h a a l v a n
•ntedag v e r g a a r t e e n g e r u ï n e e r d e
itelligentsia e n d e e d e l e n uit d e o m plek in h e t p a r k v a n d e r e s i d e n t i e
n g z a m e r h a n d o n t p o p t h e t uiterlijk
; n a m e g e z e l s c h a p z i c h t o t e e n hean o n m e n s e n
(BRT 2) — O p
e n m e n s e n in met-alledaagse situas toestanden ten tonele gevoerd

BRT 2

F 3

1900 Nieuws - 1930 Todliches
Geheimnis (tv-film) - 21 00 Heute-journal — 21 20 Beroepsziekten
(reportage) — 22 00 Nieuws uit de
filmwereld — 22 45 Opern komponieren heute - Lohnt das W a g n i s '
(dok) — 2345 Nieuws

gde- T h o m a s M a l l e n , d r o n k a a r d e n
z e l f m o o r d g e p l e e g d na d e ver; h t j e B a r b a r a d i e in h e t k r a a m b e d
3, o o k e e n B a r b a r a , is o n d e r t u s s e n
n a p p e j o n g e v r o u w , d i e niets w e e t
n s t A a n v a n k e l i j k s t o n d o p 11 o k t o rsterrenfilm De Hofnar CThe C o u r t
amma Hij m o e s t v e l d r u i m e n v o o r
3derland—West-Duitsland N C R V
sn o m d i e film, m i s s c h i e n w e l d e
y e , t o c h uit t e z e n d e n V a n d a a g is
n d a t e e r t uit 1 9 5 6 e n is v a n h e t reI Panama e n M e l v i n F r a n k S a m e n
gen zij e n n o m in d e z e film kolder,
eit t e k o m b i n e r e n t o t e e n g e s l a a g x:ktail te veel, e e n T V - f ilm naar veraanse a u t e u r J o h n C h e e v e r , h e k e l t
e m e e s t e v a n zijn v e r h a l e n h e t l e g e
>re» klasse

F 1

BRT 1
1530 Open school - 1630 TipTop (jeugdprogramma) — 1815
Paulus de boskabouter (stnp) —

NED 1
1530 Vara's filmklub Jeugdprogramma — 17 00 De Film van O m e
Willem — 18 25 Nieuws voor gehoorgestoorden — 1830 Sesamstraat — 1850 Toenstische t p s
- 1855 Nieuws - 1859 Van gewest tot g e w e s t — 19 50 Politieke
partijen (PvdA) - 2000 Bejaarden in opstand (tv-film) — 21 15
Satiemania Animatiefilm — 21 37
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Panoramiek —
2240 Studio S p o r t 2330
Nieuws

NED 2
1855 Nieuws - 1859 Dubbel-leven — 1925 Kenmerk Onfo) —
2000 Nieuws - 2027 Socutera
(Info) - 2032 Taxi (fJ - 21 00
Remmers ontmoet Joop den Uyl
(portreO - 21 30 Veronica Vandaag — 22 35 Infospecial (portret
van een ingenieur) — 2302 Teleac — 2327 Nieuws

RTB 1
1500 Schooltelevisie 2000
L'Enfant aux yeux verts (TV-film)
— 21 40 Point de mire (over de
jachö

V R I J D A G

—

De f\\m Police Pytfion 357werd a\

e e n s eerder uitgezonden o p BRT, e v e n e e n s o p e e n vnjd a g V a n p l a n n i n g h e b b e n zij d u s o p B R T n o g s t e e d s
m e t s g e l e e r d H e t is e e n F r a n s e politiefilm v a n A l a i n C o r n e a u (1976), m e t Y v e s M o n t a n d , S i m o n e S i g n o r e t , F r a n gois P e n e r e a , e e n s t e r k a k t e u r s v e l d d u s Y v e s M o n t a n d l e v e r t e e n p r a c h t i g e p r e s t a t i e als d e h a r d e e n «zuiv e r e » politieagent F e r r o t , d i e t i j d e n s e e n n a c h t e l i j k e r o n de kennis maakt met d e gelegenheidsfotografe Sylvia
H e t k o m t t o t e e n idylle t u s s e n b e i d e n F e r r o t w i l d a n o o k
meer w e t e n o v e r het verleden en het huidige leven van
d e j o n g e v r o u w En d a t is niet o n b e n s p e l i j k e n z e k e r niet
o n b e l a n g n j k v o o r e e n politie-agent ( B R T 1) — In h e t lit e r a i r e m a g a z i n e De vijfde windstreek
( B R T 1) zit e e n
portret van de Nederlandse dichter Gerrit Achterberg
( 1 9 1 5 - 1 9 6 2 ) d a t d o o r d e N e d e r l a n d s e zuil N C R V w e r d
g e m a a k t — O p B R T II k o m t d e '2de a f l e v e r i n g v a n Het
gewoel, d e r e e k s i r o n i s c h e s k e t c h e s o p h e t 150-jarig
b e s t a a n v a n B e l g i ë W i j v o n d e n d e e e r s t e a f l e v e n n g in
z'n g e h e e l e e n a f g a n g a l h o e w e l a l l e e n s t a a n d e s c e n e s e r
b e s t m o c h t e n zijn H e t is duidelijk d a t satire e n ironie
n o g altijd moeilijk t e v e r w e r k e n e n t e b r e n g e n zijn o p
o n z e nationale z e n d e r — A v r o ( N e d II) b r e n g t e e n
s p a n n e n d e thriller Wie vermoordde
de kerstman
(Eine
selfsame Bescherung), een Duitse bewerking van de
E n g e l s e thnller « W h o killed S a n t a Claus» D e g a s t v r o u w
o p een kerstparty krijgt e e n dreigbrief waarin staat dat
ZIJ t i j d e n s h e t f e e s t j e v e r m o o r d zal w o r d e n Z i j laat alles
in g e r e e d h e i d b r e n g e n z o a l s g e p l a n d e n haalt e r in 't g e h e i m e e n p o l i t i e - d e t e k t i v e bij A l l e e n haar s e k r e t a r e s s e
C o n n i e is h i e r v a n o p d e h o o g t e

1830 Les amours de la belle epoque (fJ — 1955 Sportmagazine
— 2200 Clap la fête aux images
(8 mm-film)

BRT 2

2010 Premiere - 2100 Profiel
(over balletdansen) — 21 40 Koncert (Mendelssohn)

2015 De komst van Joachim Stiller
(tv-spel) — 21 15 Het gewoel (satire) - 21 40 Dag aan dag - 2210
KTRC-Mensbeeld

NED. 1
1830 Sesamstraat — 1845 Paspoort (voor gastart>eiders) — 18 55 Nieuws - 18 59 Avro s teletips (vnjetijdsmagazine) — 1925
Heidi (strip) — 19 50 Avro s sportpanorama — 2025 Piet Veerman
uit Volendam (portreO — 2045
Het koninknjk der Nederlanden in
de wereldoorlog (dokJ — 21 37
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag - 2210 NOS-tribune (de
Nederlandse ekonomie) — 2305
Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 Pinokkio
(strip) - 1925 J J De Bom v / h
de kindervriend — 2000 Nieuws
- 2027 Hoe bestaat h e t ' (satire)
- 2045 Theodor Chindler (fJ 21 45 De onvoorstelbare wereld
van Roald Dahl (vertelling) —
2210 Achter het nieuws - 2 3 0 5
Nieuws

19 00 Waalse gewestelijke aktualiteiten — 1930 Nieuws — 1955
Autant-savoir
(konsumentenrubnek) — 2015 L incomgible (film)
— 21 50 Le carrousel aux images

RTB 2

ARD
2000 Nieuws - 2015 Tranende
Herzen (TV-spel) — 22 30 Tagesthemen

1830 Les amours de la belle-epoque (fJ — 2000 Allegro con stereo (koncerO

ARD
ZDF
2015 Uit het ekonomische leven
- 21 00 Heute-Joumal - 21 20
Vegas (f J — 22 05 Tips voor gebruikers — 2210 Psychische stonngen op het werk (reportage) —
2255 Held Henry (teater) - 0 5 5
Nieuws

D 3
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws — 2015 Woningnood in de Bondsrepubliek (dok)
— 2215 Auslandsreporter
—
2245 Der Foltergarden des Dr
Diabolo
Gnezelfilm
—
010
Nieuws

LUX.

F1
19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Les Pans de TF 1 (spel) —
2000 Nieuws (Achteraf worden
Eurovoetbalwedstrijden uitgezondene

A2
2000 Nieuws - 2035
80 (vanete) - 2150
medical (hartaanval) —
res d'inventaire (dokJ
Nieuws

2000 Nieuws - 2015 Diskussieprogramma — 21 00 Musikladen
— 21 45 Alles oder nichts (kwis)
- 2230 Tagesthemen — 2300
Endstation Paradies (tv-spel) —
0 3 0 Nieuws

ZDF
1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli
(spel) - 21 00 Heute-Joumal
2120 Kennzeichen D 22 05
Spielraum
(tv-speO
—
030
Nieuws

D 3
19 45
2000
(film)
2255
2340

Gewestelijke aktualiteiten —
Nieuws - 2015 Mr Klem
— 2210 Filmmagazine —
Hinter den Schlagzeilen —
Nieuws

LUX.

19 45 Entre chiens et chats Magazine over dieren — 1955 RTLFlash — 2000 Hit-parade (Muzikaal programma) — 2100 Aux
Postes de Combat (film)

Palmares
Magazine
22 45 Ter— 2330

1400 Schooltelevisie 1800
Oum de witte dolfijn (stnp) —
1815 Klem klem kleutertje —
1830 Peuters en kleuters (Open
SchooD
— 1900 Protestantsgodsdienstige uitzending — 1945
Nieuws — 2015 Urbanus-stnp —
2020 Police Python 357 (film) 2225 De vijfde windstreek —

BRT 2

RTB 1

RTB 2
N e d e r l a n d s e e k o n o m i e r e d d e n ? » In d e z e r e e k s informatieve diskussie-programma's komen deskundigen,
critici, k i j k e r s , b e t r o k k e n e n e n b e l e i d s b e p a l e n d e m e n s e n a a n h e t w o o r d A a n g e z i e n v e l e situaties in N e d e r l a n d d e z e l f d e zijn als in B e l g i ë k a n dit p r o g r a m m a inter e s s a n t zijn o m t e h o r e n h o e m e n d a a r o v e r d e k n s i s
denkt en hoe men meent eraan te kunnen w e r k e n
( N O S - N e d 1) — L i e f h e b b e r s v a n d e film k r i j g e n o p d e
Franstalige z e n d e r s e e n m a n d v o l F r a n s e f i l m s ( e n i g
c h a u v i n i s m e is h i e r a a n w e l met v r e e m d ) R T B F 1 draait
d e k o m i s c h e g a n g s t e r f i l m L'incorrigible
\/ar\ Philippe d e
B r o c a (1975), m e t J e a n - P a u l B e l m o n d o in e e n h e m o p
h e t lijf g e s c h r e v e n rol v a n g a n g s t e r - m e t - l e f e n lieveling
v a n d e v r o u w t j e s — O p R T L k o m t Traitement
de choc
( o m 21 u ) , e e n film m e t A l a i n D e l o n e n A n n i e G i r a r d o t
— D e l a a t a v o n d f i l m o p T F 1 is d e k o m i s c h e film Les
murs ont des oreilles v a n J e a n Girault (1974), m e t L o u i s
Veile, M a r t i n e S a r c e y e n C h a n t a l N o b e l H e t is e e n typ i s c h F r a n s e l i e f d e s k o m e d i e , luchtig, niet o m e r z w a a r
a a n t e tillen, m a a r t o c h leuk m e e g e n o m e n — D e film o p
A 2 IS v a n e e n t o t a a l a n d e r e a a r d La fiancee du pirate
v a n Nelly K a p l a n ( 1 9 6 9 ) m e t B e r n a d e t t e L a f o n t , G e o r g e s G e r e t e a g a a t o v e r h e t d r a m a t i s c h e lot v a n e e n
j o n g e v r o u w e n haar m o e d e r in e e n a c h t e r l i j k d o r p j e

1400 Schooltelevisie 1800
Paulus de boskatxjuter (stnp) —
1805 Agenda (kinderprogramma)
- 18 35 Boomer - 1900 Lachertjes — 1905 Sporttnbune —
1945 Nieuws — 2010 Urbanusstrip — 2015 Wie betaalt de veerman ( f ) — 2105 Panorama —
21 55 Dallas ( f ) - 2245 Nieuws

NED. 1
1855 Nieuws — 1859 Kortjakje is
weer beter — 1905 De Willem
Ruis Show - 20 30 Shoestnng (f J
- 21 37 Nieuws - 21 55 De Benny Hill show — 22 45 Scapino ballet danst Hollandse dagen — 23 00
Humanistisch vertwnd — 2335
Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws 1859 Doctor
Snuggles (stnp) — 1905 Avro's
Toppop - 2000 Nieuws - 2027
Telebmgo II — 21 30 Aktueel en informatief — 22 20 Wie vermoordde de k e r s t m a n ' (tv-film) - 2 3 5 5
Nieuws

RTB 1
19 00 Waalse gewestelijke aktual^
teiten - 1930 Nieuws — 21 15
Ana pour un athlete (film) — 22 40
Nieuws

RTB 2
18 30 Les amours de la beWe epoque (fJ — 1955 Le mythomane
(fJ - 2055 Vendredi-sports

ARD
2000 Nieuws — 2015 Anuschka
(film) — 21 50 Ekonomisch magazine — 22 30 Een bencht uit Bonn
- 2300 Die Sportschau - 2325
Eurogang (fJ — 0 2 5 Nieuws

ZDF
1900 Nieuws - 1930 Auslandsjoumal - 2015 Derrick (fJ —
2115 Locker vom Hoeker oder es
bleibt Schwieng - 2200 HeuteJournal — 22 20 Kultureel magazine — 23 05 Bis zur bTtteren Neige

ARD 3
19 45 Gewestelijke aktualiteiten —
2000 Nieuws - 2015 Adolphpassage Hamburg Altona (rejxirtage) — 21 00 Reporter Reportages uit Duitsland — 21 30 Gott und
die W e l t - 2200 Maja von Stormskar (f J — 23 00 Adolph-passage,
Hamburg Altona (2de deel) —

LUX.

1900 Nieuws - 1926 Le coff refort (spel) — 19 45 Entre chiens et
chats (dierenmagazine) — 1955
RTL-flash (speO - 2 0 00 Romance
(romantische verhalen) — 21 00
Traitement de choc (film)

1900 Nieuws - 1929 Nieuws —
19 29 Le coff re-fort spel - 1945
Entre chiens et chats Dierenmagazine - 1955 RTL-flash (spel) —
2000 Marcus Welby (fO - 21 00
Droles de dames (f J — 22 33 Martini-world (vanete) — 2303 Weerbencht en horoskoop

F1

TF 1

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
19 45 Het parlement De senaat —
2000 Nieuws — 2030 Koncert
(Offenbach en Strauss) - 21 50
Dernere le rideau (reportage over
de USSR) - 2250 Nieuws
23 00 Les murs ont des oreilles (tvfilm)

19 20 Gewestelijke aktualiteiten —
1940 Les Pans de TF 1 (spel) —
2000 Nieuws - 2030 Decibel
(teater) — 2230 Pleins feux over
toneel en muziek — 23 20 Nieuws.
— 2335 Cinq jours en bourse

A2
20 00 Nieuws - 20 35 La fiancee
du pirate (zedensatire) — 2 2 2 0
Teaternieuws — 2320 Nieuws

A 2
2000 Nieuws — 2035 Arsene Lupin joue et perd 813 (f J - 21 35 Literair magazine — 2255 Nieuws.
— 2305 Lola Montes (film)

F3

F3

FR. 3

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Les heros de Telemark
(Oorlogsfilm)

20 00 Les jeux de 20 heures (spel)
— 2030 Moi y'en a vouloir des
sous (satire) — 2215 Nieuws

2030 Le nouveau vendredi —
21 30 La douceur et le silence (tvfilm) - 2235 Nieuws.
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Een initiatief van
de „Vrienden van de
Kapellekerk"
Op initiatief van de
Vrienden van de Kapellekerk heeft momenteel in
de Brusselse tentoonstellingszaal «3B» (een
zaal van de toeristische
federatie van de provincie Brabant) een reeks
middagen van de poëzie
en een expositie plaats.
Het geheel kreeg als titel
«Ontmoeting met Vlaamse kunstenaars te Brus-

sel», en is gegroeid uit de
bekommernis van de hogergenoemde
«Vrienden», om tijdens de vieringen rondom 150 jaar
België, de Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad in een omvangrijker
daglicht te stellen dan
door de officiële instanties voorzien werd. Voor
•Wij» een goede reden
om even met het initiatief
kennis te maken.

Kritisch bekeken

Vijfentwintig eeuwen
Europese Icunst
Met woord en beeld van Griekse tot
hedendaagse kunst.
480 pag. (waarvan 200 pag. illustraties in kleur en zwart-wit) op groot
formaat.
Een feestelijk boek om te bezitten
en cadeau te doen !

van 4 december '80
t/m 4 januari '81
Voordeelprijs "Boelc van de maand,,

795 fr.

(zolang de voorraad strekt)
Vereniging ter Bevordering van het
Vlaamse Boekw/ezen, v z w( Antwerpen
Alleen verkrijgbaar in erkende boekhandels.

Ontmoeting met
Vlaamse kunstenaars te Brussel
De Kap>ellekerk aan de Keizerslaan geldt als een van de oudste
Brusselse gebouwen, waarvoor
Godfried I nnet de baard, hertog
van Brabant in 1134 de eerste
steen legde. Zij werd het centrum
van een wijk buiten de stadspoort,
waar zich vooral kleine handelaars
en ambachtslieden kwamen vestigen, en die later de naam «De Marollen» kreeg. De kerk zelf werd
herhaaldelijk verbouwd, waardoor
ze uitgroeide tot een bevreemdend en toch harnrronieus mengsel
van stijlen: Romaans-gotisch,
hooggotisch, barok. De kerk, die
tot een waar museum uitgroeide,
bevat een unieke kollektie waardevolle kunstwerken: tjeelden,
schilderijen, kroonjuwelen, praalgraven... te veel en te belangrijk
om er hier in kort b)estek op in te
gaan.
De «Vrienden van de Kapellekerk» willen dit omvangrijke patrimonium vrijwaren van verwaarlozing en onverschilligheid, temeer
omdat het hier gaat om een
Vlaams patnmonium en omdat de
Vlamingen het te Brussel, in een
vaak ronduit vijandige sfeer, al
moeilijk genoeg hebben om hun
kulturele identiteit te bewaren. De
Vnendenkring, die ruim driehonderd leden telt, tracht zijn doelstellingen te realizeren door een veelheid van Vlaamse kulturele manifestaties, waarin vooral de muziek
en de poézie aan bod komen.
De ontmoeting met
Vlaamse kunstenaars
Dat de Vriendenkring voor zijn
ontmoetingsinitiatief van de toeristische federatie een mooie zaal
aan de drukke Grasmarkt ter beschikking kreeg, mag op zich al
een prestatie genoemd worden.
Het programma dat van 27 november tot 13 december gespreid
wordt bestaat uit drie onderdelen:
twee middagen van de muziek
(1 en 8 december), drie middagen
van de poëzie (28 novemb>er, 5 en
12 december) en een tentoonstelling waarop we zo dadelijk terugkomen. Jammer genoeg waren de
organizatoren met hun F>ersmap
wat laattijdig, zodat Wij van de eerste middagen (fluitiste Leentje
Lootens en harpiste Karolien
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D'Haeze, en de dichters Jo Giskin
en Jan Vercammen) slechts bij
wijze van te late informatie melding kan maken. Hier dan het programma van de andere middagen.
Wat de muziek betreft speelt op
maandag 8 december het spinetduo Jan Van Mol en Paule van Parijs muziek van Bach, Pachelbel,
Scarlatti, Beethoven (waarom
eigenlijk geen muziek van de
Vlaamse kapelmeesters van de
St-Michiels-katedraal'). De dichters komen op vrijdagen aan de
beurt, op 5 december Hut)ert van
Herreweghen en Stefaan van den
Brempt, op 12 december Amedee
Suenaert en Maunts Marichael. Zij
worden telkens ingeleid door professor Joost De Geest Deze middagprogramma's gaan door van
12u. 30 tot 13 u. 15.
Tentoonstelling met
vraagtekens
De opzet van de tentoonstelling
IS alleszins origineel. Uit elke
Vlaamse provincie werden telkens
twee grafici met dne werken en
twee dichters met een gedicht in
handschrift geselekteerd. Daarnaast worden in toonkasten foto's,
persknipsels, publikaties en ander
biografisch matenaal van de aanwezige kunstenaars getoond
(jammer genoeg was dit materiaal
met altijd even aktueel) Tot dusver alles o.k. En ook de inleidingen
van de heren Willekens (direkteur
van de Antwerpse biblioteken) en
Van Looy (direkteur van de Antwerpse akademie) mochten er
zijn. ZIJ situeerden respektievelijk
de poëzie en de grafische kunsten
in Vlaanderen en in het hedendaagse maatschappijbeeld.
Met de gemaakte selektie van
de kunstenaars liep het echter ingrijpend mis Het maken van een
noodzakelijk t}ep>erkte keuze is
steeds een hachelijke taak., met
zowel subjektieve normen om
haar te maken als om haar te beoordelen.
Van de gekozen dichters is het
niveau vaak van middelmatig tot
minimaal. Slechts vier van de tien
(kiesheid belet mij het citeren van
namen) zijn kwalitatief op peil én
representatief voor de stand van
onze huidige poëzie Met het gra-

fisch gedeelte is het nog pijnlijker
gesteld Want hier maakt de Vriendenknng in zijn «verantwoording»
duidelijk gebruik van een objektieve norm, en dewelke: «Op het gebied van estetische maatstaven
werd, voor wat de grafici betreft
geopteerd voor wat men als vormen van realisme (van de traditionele interpretatie tot het hyperrealisme) kan beschouwen.» Wat krijgen we nu, en dat in 1980. Het
technische peil van de getoonde
etsen en lito's is, op enkele jammerlijke uitzonderingen na, vrij be-

hoorlijk (maar dat is toch het minimum dat men van een kunstenaar
kan verlangen). Wat tematiek en
Inspiratie betreft is het allemaal
wat oufc)ollig, wars van eigentijdse
visies... en waar die dan toch 'ns
opduiken, gebeurt dit in hun allerbraafste vorm. In Vlaanderen bestaat er blijkbaar geen ai}strakte
of konceptuele kunst geen op- of
pop-art zelfs geen eigentijdse figuratieve kunst waarin wat echte
moderniteit doorklinkt Voor de
Franstalige toeschouwer die op
die manier gekonfronteerd wordt

met een «ontmoeting met Vlaamse kunstenaars», moet dit een
meewarige en teleurstellende
vaststelling zijn. Het initiatief van
de Vnendenkring is wilskrachtig,
waarschijnlijk ook noodzakelijk en
dus lofwaardig., maar een betere
zaak waard dan de grote meerderheid van wat nu de muren van
«3B» siert
Nic van Bruggen
Ontmoeting met Vlaamse Kunstenaars
Kunstambachten van Brabant, zaal <3B>
Grasmarkt 61 Brussel, tot 13 december.

Lichte plaatjes voor de feesten
December betekent sinterklaas en
de eindejaarsfeesten: tijd om cadeautjes te kopen, zou Van het
Groenewoud zeggen. Om aan
deze (verplichte) gewoonten te
voldoen zijn de platenbazen er natuurlijk als de kippen bij, en de verzamelelpees gaan reeds als warme broodjes de deur uit Vooral
om de nostalgie, het jeugdsentiment en omdat dikwijls toch het
beste of bekendste van de artiest
erop prijkt
Hitjes heeft bij voorbeeld Raymond nu sedert een paar jaar aan
de lopende band de hitladder opgezongen. Voor hen die het nog
met aandurfden een LP van hem
te kopen is er een geslaagde verzameling van zijn «best of». De
nieuwe «Leven en liefdes» moet je
kopen. De titel spreekt voor zichzelf, en de liedjes gaan over de
meisjes en romantische momenten uit zijn leven. Op een rijtje:
«Maria, Maria», «Een vergeten monument», «Het lied over Zjoske»,

«Meisjes» natuurlijk, en ook
«Vlaanderen boven», «Brussels by
night» en zelfs zijn laatste kraker
«Je veux de l'amour» en «Troonsafstand».
Een koopje (EMI-IA-062-23991)
voor de feesten dus. Raymond
zelf toert de maand decemt)er in
Nederland rond waar hij een
graaggehoorde gast is geworden.
Maar hij is terug op 31 december
in de Brusselse «Ancienne» aan
de Steenstraat voor oudejaarsavond.
Jlmmy Frey die ook zowat vijftien
jaar op de planken staat en met
zijn «Rozen voor Sandra» en nog
veel andere hits goud haalde is terug, maar dan op de Las Vegastoer. Na nog «Saragossa» vorig
jaar in het Nederiands was de Engels-gezongen «Yet I know» (van
Aznavour) een geslaagde gooi
naar internationaal sukses, en met
de single «I don't know why...» lijkt
het hem voor de tweede maal te
lukken. Meteen is ook een elpee

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

uit die deze drie titels samenbrengt en voor liefhebbers van de
stijl wel de moeite lijkt
Afsluiter «Stay with me» lijkt ons
een volgende kanshebber, maar
Jimmy's zelfgeschreven muziek
(of tekst?) en de titel lijken wat
veel op een ander nummer in die
stijl van zowat tien jaar terug. Bij
MFP verscheen de «Vlaamse sterrenparade» deel twee, met erop
het bijna antiek «Arrivederci Maria» van Tura, het nog steeds
prachtig «Windekind» van Ann
Christy, Louis Neefs met het wat
onbekende «Amsterdamse grachten», het «Zalige gevoel» van Salim
Segers en «Wight is Wight» van
John Terra en een nog steeds
graaggehoorde Jean Walter met
zijn versie van «Op de purpr'en
hei».
Spijtig voor die twee miskleumen
«Hello Dolly» en Vergauwes «Ode
aan Eddy Wally» waarvoor slechts
een woord is: smakeloos! Voor zij
die het houden bij «Liedjes van
toen» kan je ook bij MFP terecht
deel drie brengt ze bij elkaar, en de
«Grijze haren» en «De lichtjes van
de Schelde» van Bobbejaan uit
Lichtaart zullen menigeen blijven
bekoren, terwijl «Geef mij maar
Amsterdam» en Johnny Hoes'
«Boerinnekens» er dan weer de
luchtige toon in brengen. Voor de
rest nog een paar uitschieters
maar ook tussendoor miskleunen
om de plaat helemaal te vullen.
Sergius

mi
Wielerbanen kwijnen

Patrick Sercu en de Westduitser
Fritz hebben de veertigste Gentse
Zesdaagse gewonnen. Het was
de tiende keer dat Sercu, de laatste grote baanrenner, in het Kuipke de zesdaagse zegevierend afsloot. In totaal heeft hij nu vijfenzeventig «six days» gewonnen.
Het jongste sukses van Sercu
heeft eigenlijk amfjer de sportaktualiteit gehaald. Het wielrennen
op de baan zit immers al jaren in
een dal. Geen mens die er zich
nog druk over maakt
In de voorbije weken hebben enkele wielerdeskundigen nog maar
eens getracht naar de oorzaken
van verval te speuren. De eens zo
geliefde wielerdiscipline beroert
de massa niet langer. Ooit was het
anders: uit onze jeugd herinneren
wij ons nog de volle zalen in Gerrt,
Antwerpen en Brussel. De Brusselse wielerbaan werd inmiddels
afgebroken. Antwerpen organizeert dit winterseizoen nog enkel
een zesdaagse. De overige meetings werden geschrapt Gent
houdt vooralsnog stand. Dank zij
een gedegen beleid. Daar bestaat
geen twijfel over. Gent is het
centrum geworden van het Belgische baanbedrijf. Direkteur André
D'Hondt leidt er zijn jongerenschool. Hij springt ook erg zuinig
om met de centjes wanneer «een
affiche» moet worden samengesteld. Hij vermijdt angstvallig elk financieel risico. Het heet nu dat
men dit vroeger veel te weinig
heeft gedaan. Zelfs in de beste naoorlogse jaren — toen wegkampioenen als Van Steenbergen en
Van Looy de strijd aanbonden met
bekwame, meestal Nederlandse,
pistecracks als een Schulte, een
Derksen en een Post — was het
bednjf voor de organizatoren amper winstgevend. Omdat de toprijders erg veeleisend waren en niemand het aandurfde hen op een
prijs vast te binden. Op de piste —
en uiteraard ook in het wegpeloton — begon «de grote inflatie»
lang voor de eerste olieknsis.
Het gemakkelijke geldgewin had
bovendien voor gevolg dat steeds
minder wegrenners bereid werden gevonden supplementaire inspanningen te leveren op een wielerbaan Merckx was de laatste
grote wegrenner die ook nog op
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pioenen. Het volstaat in augustus
(of begin september) de pistewereldkampioenschappen te bekijken. Geen mens die er zich nog
voor interesseert Voor het organizerend land zijn de baankampioenschappen het noodzakelijk
aanhangsel geworden van de
wegkampioenschappen
In de voorbije jaren heeft men
vaak getracht in die toestand verandenng te brengen Zonder sukses. Omdat vrijwel overal nog enkel zesdaagsen worden ingencht.
Sport en show, ernst en komedie

worden dan zodanig vermengd
dat vniwel niemand nog het een
van het ander kan onderscheiden.
Het baanwielrennen kwam daardoor in een kwalijk licht te staan.
Omkoperij behoorde erbij Het
werd bijna stilzwijgend aanvaard.
In Gent heeft men zteh afgezet tegen deze gang van zaken De renners worden er zeker niet overbetaald. De wegrenners worden er
met langer met een pak bankbiljetten toe aangezet toch maar aan te
treden. Gent «speelt» met de weinige pistiers die nog overblijven en
met enkele onmisbare plaatselijke
idolen. Er wordt bovendien hard
geijverd om de jongeren voor het
vak te interesseren. Wie de eindstand van de Gentse zesdaagse
aandachtig bekijkt zal wel met willen geloven dat de massa nog entoesiast kan reageren. Koppels als
Burton-Wiggin, De Geest-De Roo,
Clerc-Michaud, Hoste-Colijn en
Renier-Baert kunnen op het eerste gezicht geen begeestenng
wekken Maar Gent draaide alvast
zonder verlies. Er kwamen zelfs
een paar avonden zevenduizend
toeschouwers op>dagen. Zodat
hieruit misschien mag worden afgeleid dat het allemaal toch nog
kan Op voorwaarde dat de beroepsernst en het sportief Sfjektakel kunnen geherwaardeerd worden In Gent «probeert» men alvast

Zoals op onze onderstaande foto
te zien zal het natuurlijk geen vaart
lopen Van alle tijden zijn de kijklustigen om de sportstadia te bevolken Edoch, meer en meer is
men het zinloze geveeld van de opgefokte sportlui beu en ruilt men
graag in voor een vredelievender
bezigheid Zelf sporten, bij voorbeeld.
de ovalen band wilde schitteren.
Alhoewel zijn aktiviteiten al veel
meer gelimiteerd waren dan deze
van de twee Rikken, zijn roemrijke
voorgangers.
Het gebrek aan nieuwe pistekampioenen deed de rest De jeugd
voelde zich immers niet langer
aangetrokken tot het «winterwerk». Z e kon in de zomer moeiteloos genoeg verdienen. De gevolgen bleven dan ook niet uit Want
geen sport kan leven zonder kam-

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

PEGASUS
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

KUNT U NIET MISSEN

PEGASUS
Inschrijving door storting op
rekening BBL. 310.0460707.43
België 1 |aar 250 bfr
2 laar 400 bfr
Buitenland 1 jaar 350 bfr
2 laar 600 bfr
Luchtpost + 200 bfr
PEGASUS
Reinaertstraat 6 - 8 1720 Dilbeek

Voetbalvelden zonder volk
De Belgische voetbalklubs hebben vorige week kleur bekend.
Gewild of ongewild. Stel je even
voor: de wedstrijden tussen Lokeren en Real Sociedad San Sebastian en tussen Standard en
Dynamo Dresden kwamen rechtstreeks op het scherm ondanks
de stadions van Daknam en
Sclessin amper voor de helft gevuld waren. Voor enkele jaren
zou dit onmogelijk zijn geweest
inzonder Roger Petit, de baas
van Standard, heeft de televisie
jarenlang zover mogelijk van
zich afgehouden. Het alziend oog
verwierf slechts uitzendrecht op
Standard als de laatste staanplaatsen waren v e r k o c h t
De redenering was eenvoudig en
logisch: als je de televisie binnenlaat vóór de laatste tickets
verkocht zijn, blijven er bij een
volgende wedstrijd duizenden
potentiële kijkers thuis. Omdat
zij vermoeden dat ze de match
van in de zetel zullen kunnen volgen. Daarin is nu verandering gekomen. De reden ligt voor de
hand.

ne rechthoek zijn met de jaren almaar meer gaan opbrengen voor
de toonaangevende klubs. Wij
hebben ons laten vertellen dat
Standard bij voorbeeld afzonderlijke kontrakten afsluit met de
«adverteerders» voor Europacupmatchen. De interesse van de
televisie staat dan immers bij
voorbaat vast en de prijs van anderhalf uur televisiereklame is
gewoon niet te berekenen. De
betere voetbalklubs bevinden
zich bijgevolg in een ideale situatie om «sluikrekiame» naar de
huiskamer te versassen. De televisie, die toch ook verplichtingen
heeft tegenover de kijker, staat
zo goed als machteloos zolang
zij er niet in slaagt internationaal
één standpunt hard te maken. En
zover is men zeker nog niet Het
volstaat op zaterdag de sportprogramma's van de diverse stations te bekijken om daarvan

hoogte te krijgen.
Toch zouden de klubs, de financiële baten ten s p i j t er goed aan
doen zich tweemaal te beraden
alvorens de televisie vast uitzendrecht te verlenen bij Europacupmatchen. De belangstelling is
immers overal — Duitsland uitgezonderd — dalende. Eens de
toeschouwer de weg naar het
stadion is kwijt geraakt vindt hij
deze maar moeilijk terug. De toeschouwersaantallen op de jongste speeldag illustreren dit overduidelijk. Minimaal drieduizend.
Maximaal elfduizend. Erg weinig
voor het eersteklassevoetbal.
Maar vooralsnog schijnt geen
enkele klub zich daarover echt
zorgen te maken. De televisie —
die ook al meer voetbal brengt
dan een mens kan slikken —
evenmin. We zien wel waar het
eindigt

Het is uitgesloten dat de televisie de onverkochte tickets verg o e d t Z o «royaal» zullen de budgetten van de BRT en de RTB wel
niet zijn. Wat niet belet dat de
«uitkoopsommen» niet niets zijn.
Een klubleider vertelde ons dat
momenteel ruim een half miljoen
wordt neergeteld voor een rechtstreekse uitzending. Voeg daar
de mogelijke Eurovisieinkomsten bij en de klubs zullen wel
even nadenken alvorens de camera's uit hun stadion te bannen.
Maar er is ongetwijfeld meer. De
publiciteitspanelen rond de groe-
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Wij in de Volksunie

Aanbevolen huixen
BLOEMEN .ERIKA»

PVBA V A N IMPE & Zonen
Sleen- en marmerhouwerij

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

Brilstraat 41
HAALTERT
Tel 053-2122 48

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

Schoolgerief - Tekengerief Boekengerief • Tijdschriften Dagbladen
Verantwoord speelgoed!
S C H A L U I N 74. A A R S C H O T
Tel 016-569334

K E U K E N S - SANITAIR
VERWARMING

MATRASSEN PLATTEAU

V A N DER CRUYS

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

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

BINNENHUISINRICHTING
STROOCA

Assesteenweg 65, TERNAT

Tel. 582 14 41
Toonzaal alle dagen open
van 9-19 u. Zondag gesloten.

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

Molenstraat 45. 9300 Aalst.
Tel 053 70 32 19

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

KLEDING LENDERS

Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015-71 12 40

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031-53 70 39

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw

Lederwaren-Parfumerie
V A N REETH

SCHILDER-BEHANGWERKEN

Aniwerpsestraat 44
2640 NIEL
Tel 031-8811 19

en V L O E R B E K L E D I N G E N
tot mannen van het vak

ADOLF CLAES EN Z O N E N
K e r k w e g 8. 1760 Roosdaal-Slrijtem
Tel 054-33 37 56

Kleinlederwaren
reisartikelen handschoenen.

handtassen
regenschermen

NV Relnigingswerken
PEETERMANS

Zaadhandel

Onderhoud en restauratie
gebouwen.

Alles voor land- en tuinbouw.
Selsaetenstraat 28
2220 W o m m e l g e m
Tel. 031-539530 en 53 75 75

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

Fons Prinsen
K a n t o o r h o u d e r v a n de g r o e p A R G E N T A
B e t t e n d r i e s l a a n 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
...
, ,„
.
- ,, . .
,.
Waar de Vlaming zich thuis voelt.

B -I- M
Bouwpromotoren en
daklimmerwerken.

Gordijnen en overgordijnen
Zetels en matrassen
Alle herstellingen en maatwerk
Prijsopgave o p voorhand

Marcel VAN den BULCKE
Meester Hunninckstraat 47
9472 D E N D E R L E E U W
Tel 053-6689 73

V/urmstraat 7
SLEIDINGE
teL 091/5731.46

Firma EBO-LYBAERT

V

STEENKAPPERIJ
Juchtmans-Dox.
Vervoortpl. 21
3290 DIEST
Telefoon 013-33.15.23
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Dames-, heren- en kinderkleding.

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

te Niel.
Antwerpstraat 164-177
Stijlmeubelen +

02-428.69.84

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

Ed Claessenlaan 50-52
alle moderne meubelen.
Tel 031-881316
Meer
dan
3.000 m2
's Maandags gesloten.

toonzalen.

Leon Theodorstraat 36.
1090 Brussel

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

ALGEMEEN BOUWBEDRUF
V a n d. B r a n d e n p v b a
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme
Tel. 052-47.88.09
Gratis voorstudie en prijsofferte
PVBA G. BRUNEEL T O O N Z A A L
«DEN DUVEL>BANKEUNDEWEG 11
8984 KROMBEKE-POPERINGE
Badkamers • Keukens • Cer>trale
verwarming • Houtkachete • Jnböuw |
openhaarden • Gasradiatoren • Af
was- en wasautomaten • Frigo's en
Diepvrie.zers.

10% vrV.U. leden

Gelugenheidsgrufiek, Huweli)k - Geboorte • Zelfklevende p l . i k b j i i d en
etiketten Houten drukletters - RekiaMie-knlenders.

FRANSSENS OPTIEK:

I

Silhouette
Marwitz
Rodenstock

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

ALLE LAS- EN
SMEEDWERKEN
Speciaal herstelling van kipbakken.

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

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

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

RICO-KLEDING
VERMEERSCH

WEST-LITTORAL
Leopold ll-laan 212
8458 Oostduinkerke
Tel. 058-51.26.29

Steenhouwersvest 52. A n t w e r p e n
Tel 031-313583

BOOMKWEKERIJEN
TUINAANLEG
D e W i t t e B e r k p.v.b.a

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

TeL 091-62.51.42.

Molenvest 50
HERENTALS
tel 014/21.12 07

DE CRAEN ROM pvba

Verwarming - stoom • sanitair.
Alte herstellingen.

STUDIO
DANN

Wij t)Ouwen voor u...
— sleutel op de deur
— en... zonder problemen

DRUKKERIJ WAEGEMAN
dé oplossing voor al uw drukwerk in typo en offset.
Specialist in meerkleurendruk.
Preulegem 150-152, 9400 Ninove, 054/33.14.24
H. Verrieststraat 64, 9470 Denderleeuw, 053/66.41.40

Meubelmagazijnen
DE KLEINE WINST

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

Th. WILLEMS
Schrijnwerk en meubilering

Jan de Windtstraat 57
9300 Aalst
Tel. 053-21.83.90

Uurwerken • juwelen
H. TRATSAERTGYSELINCK
Driekoningenstraat 140
SINT-NIKLAAS

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

Tel. 031/76.37.08

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 str. 59
1800 VILVOORDE
Tel. 02/251.81.66

<

Tegels
Lindenstraat 30, Keerbergen
Telefoon 015-51.35.71
Zelfimport = t>este prijs
Toonzaal geopend van 10-19 uur
Zondag van 14 tot 17 uur
Maandag gesloten

THEO BARBIER
installatiemateriaal - huishoudtoestellen - draad en kabel-akkumulatie

HUWELIJKSLIJSTEN
Antwerpsestraat 47
2640 Niel
Tel. 031-88.25.31

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

Jan MESTDAGH
Korte Welvaart 25
2850 Keerbergen
Tel. 015-23,38.87.

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

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenbodems.
Tel. 052-42.34.00
G a l g e n b e r g 52, B e r l a r e
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uiKsiinie
Met het vormingscentrum Ld. Dosfel

Duits Oost-België
van nabij leren kennen
In Montenau (gemeente Amel) bij
Sankt Vith leren wij Duits-België ter
plaatse kennen. Maak er een verlengd weekeinde van in een prachtige streek. Met inleidingen in de politieke, historische, socio-ekonomische situatie van deze -Derde Belgen». Uitstappen en kontakt met de
bevolking.
Duitstalig België, de zg. Oostkantons, werd na 1918 bij België aangehecht Dit prachtig gebied met zijn
bevolking, die als speelbal van de geschiedenis heel wat te verduren
kreeg in de jongste halve eeuw, is
deze interesse overwaard op een
ogenblik dat men zoveel spreekt
over regionale strukturen van een
vernieuwde staat
Deze kennrsmaking begint op zaterdagnamiddag 20 december tot dinsdagnamiddag 23 december.
VERBLIJFPLAATS
Missionshaus, Montenau 2 1 , Gemeente Amel. Dit centrum is gelegen
in een buitengewoon natuurkader
waar de rust en stilte nog absolute
begrippen zijn. Montenau is een gehucht van de gemeente Amel (tussen
Malmedy en St-Vith). Maak er een
rustgevend verlengd weekeinde van.
INSCHRIJVINGEN
Kunnen gebeuren door storting van
een voorschot van 850 fr. (voor volwassenen) en 600 fr. (voor jongeren
en werklozen) op rekening nr. 0680638900-85 met vermelding -Duitstalig België - Montenau».

BEGELEIDING
Walter Luyten, stafmedewerker en leraars uit de streek.
BIJDRAGE
1950 en 1700 (voor jongeren en werklozen). Hierin zijn begrepen: volledig
verblijf en maaltijden, dokumentatiedossier en kursusgeld.

Vlaanderen
neemt
afscheid
van
Amedee
Verbruggen

TE BEREIKEN
Voor wie niet per wagen komt is er
een treinverbinding tot Verviers. Dan
per autobus naar Ligneuville (6 km
van Montenau) Daar zal gezorgd
worden voor ophaaldienst per auto.
Wie tijdig inschrijft kan de lijst bekomen van de mgeschrevenen uit zijn
streek (gezamenlijke verplaatsing).

VUJO-natJonaal kiest
nieuw bestuur
O p 17 januan 1981 vindt de verkiezing
voor de nationale funkties van V U J O
plaats Volgende funkties zijn te verkiezen
nationale voorzitter; nationale sekretaris; vijf leden van het dagelijks bestuur; één VUJO-afgevaardigde in
het VU-partijbestuur; vijf afgevaardigden in de VU-partijraad en tvi/ee
effektieve en éen plaatsvervangende
VUJO-afgevaardigde in de nationale
jeugdraad Alle effektieve en plaatsvervangende leden van de nieuwe nationale VUJO-raad kunnen hiervoor
kandideren Ook de leden van de nationale VUJO-raad, overeenkomstig
a r t 14 van de statuten, «personen die
een belangnjke bijdrage leveren tot de

VUJO-werking koopteren en dit tot
maximum 2 0 % van zijn effektieve leden»
*
Kandidaturen voor de hierboven opgesomde funkties en voor kooptatie worden ingewacht bij de nationale voorzitter, Ommegangstraat 34 te 9660
Brakel, en dit ten laatste op 14 december 1980. Eventuele latere kandidaturen worden niet in aanmerking genomen
De einddatum voor indiening van kandidaturen werd zo dichtbij geplaatst,
om de kandidaten toe te laten van gedachten te wisselen over de toekomstige werking van de V U J O (verslag
VUJO-raad van 8 november)

A
WK
V
Het Amedee Verbruggen Koinitee meldt het overlijden op vrijdagochtend
28 november 1980 in de Sinte-Anna Kliniek te Beveren Waas van de trouwe
Vlaamse Voorman. -De Kasseier»

Amedee VERBRUGGEN
Hi| werd geboren te Bazel Waas op 18 november 1886
De uitvaartliturgie gevolgd door de teraardebestelling op het plaatselijk kerk
hof heeft plaats op zaterdag 6 december 1980 om 11 uur in de parochiekerk te
Bazel
Na de uitvaartmis houdt Rik Borginon een toespraak in het portaal van de kerk
Rouwkapel in -De Eenhoorn- Kerkplein te Bazel
Gelegenheid tot groeten van 10 tot 10 u 50
Rouwbeklag Nieuwe Baan 56 te 2768 Bazel-Waas

KADERVORMING
Kalender voor
december '80
• Donderdag 11 -150 jaar Vlaamse
Beweging». Spreker W Luyten Lokaal «De klauwaert», Dasstraat 13,
Wommelgem Organizatie VU-afdeling Wommelgem i s m V C L D

Sukses voor Maite Idirin en... Komen
De vonge week aangekondigde Baskenavonden in Antwerpen en Brugge werden een reusachtig sukses Honderden Vlamingen en Baskische vluchtelingen
vierden deze onvergetelijke avond voor de Baskische scholen mee Walter Luyten, medeopnchter van het Vlaams-Baskisch komitee deed een speciale oproep
voor «een denderend Sint-Niklaasfeest voor onze dapperste Vlamingen van dit
jaar de schoolkinderen van Komen» Het resultaat was verbluffend Bijna
35 000 f r kon door de Komense delegatie meegenomen naar hun stnjdpost op de
taalgrens

• Zaterdag 13 - Z o doen wij het in
Mol» Een konfrontatiedag over gemeentebeleid Deze dag wil een forum
zijn waarop allerhande initiatieven op
gemeentelijk vlak worden voorgesteld
De gemeenteraadsverkiezingen zijn
met meer zo ver af, ga dus eens kijken
hoe uw kollega's in andere gemeenten
te werk gaan Samenkomst om 9 u 30
aan de brandweerkazerne Kursusgeld 400 fr Vooraf inschnjven is
noodzakelijk, er wordt immers een maximumgroep van vijftig personen voorzien
Telefonisch of schnftelijk mschnjven is
mogelijk op de volgende adressen
Vormingscentrum Lodewijk Dosfel,
Bennesteeg 4 te 9000 G e n t tel 0912 5 7 5 2 7 , Barrikadenplein 12 te 1000
Brussel, tel 02-2194930
• Woensdag 17 -Vrouwen in de
Vlaamse Beweging». Lokaal «de watermolen» in Meerhout Organizatie

FVV i s m het V C L D
• Donderdag 18 -Ruimtelijke ordening en leefmilieu». Een kursus in de
reeks -de gemeente als politiek werkveld» Kursusgeld 360 fr Adres Kultuurhuis Koldam, Koldamstraat te
Hoeilaart
Organizatie
VU-afdeling
Hoeilaart i s m het V C L D

Beschikbaar
op het VNSsekretariaat
• De ADMINISTRATIEVE BASISWETTEN (drukkenj UGA, Heule)
Deze basiswetten zijn gewoon onontbeerlijk voor de gemeentemandatans
die zijn werk grondig wil doen De administratieve basiswetten bevatten de
grondwet (biezondere wet tot hervorming van de instellingen), de voorlopige gemeenschaps- en gewestinstellingen, de provinciewet de gemeentew e t de wet op de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Welzijn, de
Raad van State, de kontrole op sommige instellingen voor openbaar nut
Het V N S geeft de naam van de koper
bovendien door aan drukkenj U G A Zij
stellen zich met hem in verbinding wat

betreft de aanvullingen De administratieve basiswetten die U op het V N S sekretanaat kan bekomen, bevatten
de aanvulling van 15-9-'80 (o a de biezondere wet op de hervorming van de
instellingen) De administratieve basiswetten plus aanvulling kosten 300 f r ,
te storten op de VNS-rekening 4300220881-03
• VNS-NOTA OVER HET INZAGERECHT. Het V N S stelde vast dat de
meeste problemen van onze mandatanssen met het inzagerecht vertsand
houden Daarom deze nota Hienn
wordt het inzagerecht van de gemeenteraadsleden uit de doeken gedaan
Wordt o a behandeld inzagerecht in
het archief, in het O C M W , begroting,
gemeentekomptabiliteit
Deze tekst geeft U een duidelijk overzicht van de stukken die U wel en niet
mag inzien Sterk aanbevolen'
# De gemeentelijke begroting, de
tekst van de heer J -P Wullaert, behandeld op de VVM-studiedag van 15 november jl Deze tekst wordt automatisch naar de aanwezigen op onze studiedag verzonden Andere belangstellenden dienen de nota aan te vragen
op het VNS-sekretanaat

Inlichtingen:
Vlaams-Nationaal Studiecentrum, Barnkadenplein 12 te 1000 Bnjssel, tel 02219 49 30, vragen naar Lutgart De Beul
of Lieve Schoofs
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De arrogantie van de CVP-macht te Edegem

ANTWERPEN

VU-raadslid krijgt spreekverbod
In de Antwerpse randgemeente Edegem weet men zo onderhand wat het betekent in een CVP-staat te leven Dank zi| de elektorale steun van Leo Tmdemans beschikt de plaatselijke C V P er over een ruime meerderheid m de gemeenteraad Machtsmisbruik, discriminatie en zelfs intimidatie van andersdenkende burgers en minderheidsgroepen, een socio-kulturele politiek die
vrijwel uitsluitend de CVP-zuil ten goede komt, zijn er dan ook reeds jaren
schering en inslag
De enige, echte oppositie tegen deze arrogante CVP-machthebbers komt van
de V U , die met haar 5 leden trouwens de sterkste oppositiefraktie in de Edegemse gemeenteraad is Bikkelhard maar waardig, steunend op feiten en dossiers
D e Edegemse VU-fraktie heeft overigens reeds enkele merkwaardige resultaten op haar aktief staan Mede
omdat ZIJ voortdurend in de voorhoede staat van akties van basis- en aktiegroepen Z o kon de V U voor twee jaar
bv het ontwerp-gewestplan ingrijpend
doen wijzigen Opfhefmakender misschien was de onthulling door de V U
van het zogenaamd enquéteschandaal
voorbije zomer
Dit beruchte sociologisch onderzoek
naar de gezinstoestand van 428 leerlingen uit alle lagere scholen heeft te Ede
gem en ver daarbuiten heel wat stof
doen opwaaien Het vonnis van de
Antwerpse rechtbank waardoor het
gemeentebestuur verbod werd opga
legd om de resultaten van bewuste enquête te gebruiken is voor het Edegems C V P kollege een opdonder van
jewelste geweest
Niet te verwonderen dat sindsdien
geen enkel middel te vuil of te laag is

om de lastige VU-oppositie het leven
zuur te maken Het begon in september met een politie-inval in het VU-lokaal Het ging verder met roddelcampagnes waarvoor zelfs de term
«dorpspolitiek» een te fraai w o o r d is
Klap op de vuurpijl is de incidentrijke
gemeenteraadszitting van 27 november II geweest
O p de agenda van deze gemeenteraad stonden naast de punten van de
CVP-meerderheid ook 1 PVV-interpellatie en 8 interpellaties van VU-raadslid
K Van Reeth
Dit VU-raadslid wilde o m vragen stellen over een petitie van bewoners van
de K Albertlei en andere straten om
hun buurt verkeersvrij te maken over
de kostpnjs en het nut van de eindejaarsfeestverlichting over het verzoek
van baron de Roest d Alkemade om de
overheid werken te laten uitvoeren op
zijn prive-domein over de elitaire kultuurpolitiek van Edegem over het on-

Wij in de Volksunie

demokratische karakter van het ouderkomitee in de gemeenteschool
over de werking van de sportraad en
over het plan om het strafregister te
computerizeren
Na de tussenkomst van de PVV'er
over de discriminatie van een Edegemse voetbalploeg (FC Buizegem) die
geen gebruik mag maken van het gemeentelijk sportstadion gingen de
poppetjes aan het dansen

DECEMBER
6 BORGERHOUT pannekoekenavond VUJO-Borgerhout in ons
lokaal Engelse Lei 34 Iedereen van hartr welkom'
6 EDEGEM St-Niklaasfeest in lokaal DPÓ Eiken om 14 u 30 Inschnjvinqen in lokaal Innchters V N S b en alle afdelingen
6 EDEGEM tentoonstelling van tin en koper met mogelijkheid tot
aankopen in bovenzaal Dne Eiken O o k op 7 december
K O N I N G S H O O I K T Jaarlijks Hooikts Vlaams Volksbal in de Parochiezaal (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, Magdalenastraat O m 21 u Inkom 80 fr
6 H O B O K E N Jaarlijks bal in zaal «Nieuwe Spiegel», aan het Kioskplein vanaf 20 u 30 Orkest Jo Vally

„Zwijgen r
Vooraleer K. Van Reeth het woord
kreeg, hield de CVP-fraktievoorzitter
een pleidooi om de agendapunten van
het VU-raadslid slechts na de geheime
zitting te behandelen Het moest nu
maar eens en voor goed gedaan zijn
de meerderheid publiek belachelijk te
maken aldus de CVP'er
Ondanks heftig protest van K Van
Reeth die zich afvroeg of dit een voorafbeelding was van wat ons te wachten staat in een CVP-staat legde de
burgemeester het voorstel ter stemming Met de instemming van de socialistische oppositiefraktieC) werd het
VU-raadslid het zwijgen opgelegd en
werd de openbare zitting geheven
Hierop verliet K Van Reeth verontwaardigd de zaal
Het spreekt vanzelf dat noch K Van
Reeth noch de VU-fraktie zich bij deze
arrogantie van de CVP-macht zullen
neerleggen Het belooft een hete jsolitieke winter te worden te Edegem

10
11
12

13

13

15
18
20

GROOT-HEIST Sinterklaasfeest om 14 u in de parochiezaal van
Booischot-Centrum
HERENTALS. Sinterklaasfeest om 15 u in de cafetaria van het
Schepersinstituut Bijdrage 120 f r voor leden en 140 f r voor nietleden Organizatie Vlaamse Vrouwenknng Herentals
OVERPELT jaarlijks feest V V V G in zaal Dutmale, Dorpsstraat
68 260 fr voor koude schotel en zalm -I- broodjes, koffie en gebak Optreden van zanggroep D e Heideroosjes
W O M M E L G E M . tweede kursus Vlaamse Beweging in lokaal
Den Klauwaert om 20 u
W O M M E L G E M dia-avond door Rene Herman in lokaal Den
Klauwaert Dasstraat 23 1ste deel bloemenstoet 1980 2de deel
Vlaamse voorvechters begraven op Schoonseihof Inkom gratis
ANTWERPEN colkx)uium «Herman Van Den Reeck en de Clarte-beweging hun historische betekenis en hun betekenis NU»
O m 10 u in Centrum Den Welsack, Oude Beurs 27 M m v ProV ü , Masereelfonds, Fonds L Lesoil, Vermeylenfonds, K W B Organizatie Arbeid - Vlaannse Soaalistische Beweging Einde voorzien omstreeks 16 u 30
NIJLEN St-Maartensfonds - Joelfeest om 19 u in zaal Nilania
M m V muziekvereniging Kemp>enland, het S M F Scheldekoor en
aan het orgel Stonne Wauters. Inkom 150 fr Rijke koffietafel inbegrepen
EDEGEM kookavond «Feestelijk kerstmenu» om 20 u in lokaal
Drie Eiken Innchting F W
EDEGEM avond voor wijnproevers in lokaal Dne Eiken om 20 u
EDEGEM kaartavond in Dne Eiken om 2 0 u 15 Innchters

VU-Merksem opende
zijn Vlaams-nationaal centrum
I

^
Tijdens de bestuursvergadering op 5 november II werd het nieuwe afdelingsbestuur verder vervolledigd en samengesteld als volgt voorzitter Staf Laureys, sekretaris Alfons Brat, penningmeester Jozef Haeseldonckx, organizatie
Sabine Kalingart-Boury, propaganda Guido Calewaert Verder als bestuursleden Nieke Brat-Delrue (gekoopt), Lizy Bricteux-Van Dijck (afg arrond), Walter De Bruyn (gekoopt). Enk Kalingart, Bruno Vandenbroucke ( g e k o o p t ) en
Gilbert Van Tendeloo (afg a r r o n d ) We wensen deze nieuwe ploeg veel werklust en een vruchtbare bestuursperiode toe

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

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

„VLANAC
officieel geropend
O p zaterdag 8 november II werd te
Merksem het Vlaams-Nationaal Centrum gelegen aan de Bredabaan 360
plechtig geopend Dat de Vlaams-nationalistische gemeenschap te Merksem eindelijk de waardenng geniet
waarop ze recht heeft wordt bewezen
door de aanwezigheid bij deze opening van een hele reeks prominenten
zoals de burgemeester en gemeentesekretans de voorzitter en sekretaris
van het O C M W schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden de politiekommissaris en enkele partijvoorzitters
Staf Laureys voorzitter van de vzw
«VLANAC» stelde in zijn openingswoord dat dit centrum tot doel heeft
de kulturele sportieve en sociale groeperingen te stimuleren, te motiveren
en te steunen Daarbij hoopt hij op de
morele en financiële steun van de aanwezigen te mogen rekenen
Nadat de eigenaars van het gebouw
waarin het centrum kon worden gevestigd in de bloemetjes werden gez e t omdat ZIJ het mogelijk maakten dit
Vlaams-Nationaal Centrum in het midden van de gemeente te openen,
verklaarde de voorzitter het centrum
voor geopend
Hierna schetste gemeenteraadslid Luk
Droogmans nog even de historiek van
het steeds maar weer opnieuw moeten zoeken naar een geschikt lokaal
wat door de jaren heen steeds met
meer of minder moeilijkheden gepaard
ging Nu men dan eindelijk zo ver is geraakt deed hij rechtstreeks beroep op
de aanwezige politieke vertegenwoordigers om de Vlaams-nationale gemeenschap voortaan te steunen zoals
dat eerder reeds met andere ideologische strekkingen te Merksem gebeurde
De receptie die de opening volgde
werd druk bijgewoond en gaf de aanwezigen meteen de gelegenheid nader
kennis te maken, met alleen met de
stemmige gelagzaal o p de eerste, maar

ook met de vergaderlokalen waarover
het centrum beschikt op de tweede
verdieping
Tot slot kunnen w e nog vermelden dat
het Vlaams-Nationaal Centrum elke
woensdag en vnjdag geojjend is vanaf
20 u en dat op die dagen de VU-mandatanssen, zowel uit gemeenteraad als
het O C M W om beurten het dienstbetoon zullen verzorgen

Bestuursverkiezingen
te Ekeren
Het huidige VU-bestuur is als volgt samengesteld
Voorzitter Walter De Boeck
Ondervoorzitter
Roger Launjssen
Sekretaresse
Veerie Thyssens
Penningmeesteres
Julia Franken
Propagandist en organizator Jons Reding
Raadsleden Paul Bortels Antoon De
Groof Corry Dierickx en Gerda Van
Langendonck
Gemeenteraadsleden
Hendnk Bellens
en Mana Helena Spur
VUJO-afgevaardigde
Leo Van Dessel

Nieuw VU-bestuur te Berchem
Hier de samenstelling van ons nieuw
tiestuur te Berchem voorzitter Renaat
Van Beek sekretans Tea Van Gelder,
organizatie Ene Deleu, penningmeester Dirk Van Gelder, ondervoorzitter
Vital Peeters propaganda Karel Liebens Vujo Kns Campo raadsleden M
Moyson, J Van Thillo en F Anthonnissen
Leden voor de arrondissementsraad J
Brentjens, E Deleu, H Goemans, V
Peeters R Van Beek, D Van Gelder
en J Van Thillo
Deze verkiezing had plaats op 20 novembier in de zaal K O V te Berchem
O p 18 november werd er bij de bestuursvergadenng hulde gebracht aan

Rouw te Hove
Onze VU-afdeling biedt aan de familie
Roskams haar zeer oprechte deelneming bij het pijnlijke heengaan van vader Roskams Onze overleden vnend
heeft een rijk en bewogen leven gekend HIJ was — destijds en bleef —
een pnma leraar steeds een overtuigd
Vlaams-nationalist Vooral was vader
Roskams bekommerd om zijn schoon
gezin, zijn lieve vrouw, kinderen en
kleinkinderen, die door hem een warm
gezinsleven hebben genoten Mocht
de vnendschap die van hem uitging
het grote verdnet om zijn heengaan
enigszins milderen

oud-senator en fraktieteider Hektor
Goemans en dit voor zijn 65ste verjaardag In zijn bedankingsspeech
pleitte Hektor voor eenheid onder alle
Vlaams-nationalisten
Hem en zijn
echtgenote werd een passend geschenk aangeboden

D Werkloze jonge man (25 j.),
vnjgesteld van legerdienst, met
diploma A 1 Public Relations, met
een goede talenkennis ( N e d , Fr,
Eng en Duits), uitkenngsgerechtigde RVA zoekt passende betrekking
D Ik koop tele-lens(zen) voor
een Zenith 3M fototoestel diameter 39 mm met schroefdraad
Kontakt met 02-4781782 na
19u
n Werkloze jonge man 21 j ,
vrijgesteld van legerdienst met
diploma A 1 Handel uitkenngsgerechtigde R V A zoekt een passende betrekking
D Simultaanvertaler Frans-Ned,
Ned-Frans met ruime ervanng
(ook van leiden colloquia studiew e e n z ) zoekt dnngend aangepast werk Kontakt opnemen met
red «WIJ»
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Banketbakkerij
ANTWERPIA

lepel & vork...
EETHUIS FEESTZAAL INGRID

Gerdardsbergsestraat 38 Dr Van De Per-'flei 51
9300 A A L S T
BORGERHOUT
M a u r i t s GOSSYE
J o o s t GOSSYE
Tel 053 21 35 33
Tel 031 36 56 54

COR'JTIALS

Industriële
brood en banketbakkerij
Roomi|S

Olenseweg 41, WESTERLO
(Voortkapel)
tel 014/213696

UW KOFFIEHUIS

Wiifned BLANCQUAERT

liet ^aling^uijö

UNDENHOVE
Bellestr.inl 49
1970 HEKFLGEM

•

C )f( n 1 lurdMt spt (fluin k r r ^ i s
W t u ris<j If) <, n <Jf)tKi(''r(i.io t)( slott n
M i ind K] (.fins(i<uj vri)d KJ V in.if 15 u
/ , i t ( rei K) < n zamfiX) v in if s mui
(l<i<)S

Tel 053 6687 40

•

W

WEKELUKSE RUSTDAG
VRUDAG TOT ZATERDAG
18 UUR
JAN PAUWELSDE BRAUWER

1910-1980

O* familiezaak met tradiUa.

Steeds welkom in

KREKELHOF

FEESTZAAL
« EDELWEISS »

Drankhuis m e t sfeer

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

Briisselbann 11 G O O I K
Tel 054/33 48 57

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

Uw tweede thuis'

Lokaal «T SCHUURKE»
Oude Graanmarkt 25
1000 BRUSSEL
Tel. 02-51325.64

^ ^
-^
9326 S C H O O N A A R D E
Oude Brugstraat 16
052-423246
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

• 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. 21&48.38.

[^lUnW]

-

Tel 0 3 1 / 8 1 8 8 41

Europ Supermarkt
Windenckxplein
Alsemberg

Café «'t Leeuwke»
Kruittorenwa) 2
3690 BREE
Tet 011-463451

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

Kapelstraat 1

Elie Van Laere Marcelln Naesseiis

TONGERLO-WESTERLO

Lokiial Volkstiiiie

Tel 014/54 4007

GontroHe Heirweg 49
9230 Melle
Tel 091 3 0 0 6 53

Maandag

WIJNIMPORT HERMAN

KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Drie Egyptenlaan 1 1 ,
Tel

Gooik
054-334857

Uw tweede thuis!

M, ni n^-ii I II 376 W E V E L G E M
Tl I 056/41 29 22

Bordeaux en Bourgognewijn
Rechstreeks van invoerder
Toegankelijk
vrijdag van 17 lot 20 u
zaterdag vazit 10 lot 13 uur

met

Cafe-Restauranl

Pauwetyn- Duquesne

iEtiUTTERSHHF

W u l v e n n g e m s l r a a t 18
8486 B E A U V O O R D E

D o r p s s t r a a t 10
2922 R A M S D O N K
Tel
015-711549

*

Gesloten vrijdag behalve in seizoen

Drank

FEESTZALEN - SALONS
DE LANDSKNECHT

DE OUDE KRING

A iniK in( r v in ilk f( t sl( n
Ook v( I hui iiKj V in t if( !()( 11( f

C if< v u lok 1 il

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

en eethuis

•• WALTRA ..
Ardumkaai 2 (bi| KVS)

(loipspliii

H( u (Il 11 LimhiiK)

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

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

Maandag gesloten

Rustieke

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

Waar een Vlaming thuis i s !

F f f <»t^rf^l vooi ille
q^feqenheden

gesloten sfeer

Maak ook eens kennis
d e g e z e l l i g e s f e e r in

Sthiidr i s l i 1 II 33
2000 Antwt i p c n
T( I 031 37 45 72

(Huis van vertrouwen)

BRAKELHOF

KAPELLEKESHOEF

Kosselsteenw(?9 38
2?G0 Niilcn

Restaurant

Restaurant

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK

Mevrouw
Verborgde keuken
Demokratibche pilden
Uitgelezen dienstbetoon

tel 0 5 8 / 2 9 9 4 91

Waar Vlamingen THUIS zijn.

Kattestraat 20, AALST

Beauvoordse speciatiiett
Panne koeken en wafels

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN

SPECIALITEIT
van WAFELS
en IJSROOM

Hel Koffiehuis der
Denderstreek

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

Alle feesten
Specialiteiten

1000 Brussel
Tel 02/21952 12
De vier troeven vnii de Wlllr )
t WiNiis ,n thirl vm Brussel
2 Je k III er iltiid l> irktiteii
3 Je hriigt er illi/d wit Ie tteii
4 Dl fuiizcn ziiii süci I il

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

Levert kwalKeitskoffie bij u thuis!

Voedingswaren

„ PETRA "

DE
Godelieve Polfliet
Georges Smet
Driegaaien 110 - 2700 St-Niklaas
Tel (031) 7 6 6 0 6 4

Tafelhouder
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

SNOECK
Elie v a n L a e r e
en Marcella N a e s s e n s
Lokaal Volksunie
Gontrode Heirweg 49
9230 rvlelle
TeL 091-300653.

- gespecializeerd in fijne vleeswaren
- groenten en fruit
- bestelling ten huize (weekend)
Restaurant P A L M H O F

DRANKHUIS-FEESTZAAL
«DE R O D E N B A C H »

CAFE-FRITUUR

Wijnhandel
& likeuren
Johan Van de Craen

Gratis verhuur van

Mogelijkheid tot snacks
Gezellige Vlaamse sfeer
Maandag gesloten

Welkom
IN DE GROENE

Gasthuisstr 1
Meerhout
Tel 3 0 0 0 3 0 en 308511
ü

Z u i d s t r a a t 16
8800 Roeselare
Tel 051-200907

glazen

ZO€K€RCT
— Dame uit Mechelen, ervanng als verkoopster, lagere bediende en bejaardenzorg, zoekt
dnngend een betrekking in Mechelen en omgeving Belangstellenden kunnen zich wenden tot
volksvertegenwoordiger
Joos
Somers, Liersesteenweg 11 te
2580 Sint-Katelijne-Waver. of telefonisch op het nummer 0 1 5 /
21 7900, referentienummer 2171

POORT

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

a Vertaler-tolk Ned -Frans-Ned
en grote ervanng in organizatie
van kongressen en studiedagen
zoekt werk (firma opgedoekt)
Zich wenden red «WU»

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

Lokaal van de Volksunie
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FILMTHEATERS

studio
WEEK VAN 5 TOT
11 DECEMBER 1980

KURSAAL TURNHOUT

Een schoolbus faciliteiten
tot staan gebracht
te Grimbergen

Vrijdag 20 u.
• Zaterdag, zondag 15 u. - 20 u.
2de week
Maandag, dinsdag 20 u.
Woensdag 15 u.
K.T.
Flying High
(te er een piloot aan boord?)
Vrijdag 22 u.
Zaterdag, zondag 17 u. 30 - 22 u.
Maandag, dinsdag 22 u.
K.N.T.
Woensdag 17 u. 30.
Donderdag 20 u. 30.
The Shining
Film van Stanley Kubrick.
Met Jack Nicholson Shelley Duvall.
NIVWF-Woensdag 20 u. 30. KNT
De bezetting in 26 beelden
Film van Lordan Zafranovic.
Met Franco Lasic, Boris Kralj.

TIENEN
Vrijdag, zaterd. 20 u.
KT.
Zondag 14 u. -16 u. - 20 u. 15.
Maand., dinsd., woensd. 20u. 30.
Xanadu
Film met Olivia Newton-John.
Gene Kelly, Electric Ught
Orchestra
Vrijdag, zaterd. 22 u. 2de week
zondag 18u.-22u.
K.N.T.
The Shining
Film van Stanley Kubrick.
Met Jack Nicholson,
Shelley Duvall.
NIVWF-Donderd.20u.30. K.N.T.
Roodbaard
Van Akira Kurosawa

LEUVEN 1
20 u.

KT.
La Banquière
Met Romy Schneider.
Een film van Francis Girod.
14 u., 18u. 15, 22u. 15.
KT.
The Final Countdown
Dolby Stereo, met Martin Sheen
en Kirk Douglas.
16u., 24u.
KN.T.
Gloria
Een film van John Cassavetes.
Met Gena Rowlands.

LEUVEN 2
13 u. 30,17 u. 45 - 5de week K.N.T.
Caligula
Malcolm Mc Donell
en Peter OToole
Een film van Franco RossellinI
20 u. 15 - 4de week
KT.
De blokbeesten
van de laatste rij
Met Michel Galabru.
Een film van Claude Zidi.
22 u. 6de week
K.N.T,
The Shining
Met Jack Nicholson
en Shelley Duvall.
Een film van Stanley Kubrick.
16u., Ou. 15
KNT.
The Long Riders
Première België
David & Keith & Robert Carradine,
James & Stacy Keach.
Een film van Walter Hell.

Wij in de Volksunie

BRABANT
DECEMBER
6 DIEST (kanton): bal in de Hallezaal te Diest Orkest: De Speelvogels. Aanvang om 21 u. Inkom: 50 fr.
6 ST.-KATHERINA-LOMBEEK: 1ste Mossel- en stofvleesfestijn
tv.v. de Jeugdvoetbalploegen van Sparta Den Bos, vanaf 12 u. In
het parochiecentrum St-Jozef, Dalialaan. Ook 7 december
12 HALLE-VILVOORDE: installatie nieuwe arrondissementsraad en
verkiezingen.
13 BUIZINGEN: VU-pensenkersmis vanaf 17 u. en op 14.12 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 Eric Van Rompuy (CVP), Guy Verhofstadt (PVV), Harry Dierickx (SP) en
Freddy Seghers (VU). Moderator: de heer Panneels, politiek redakteur bij «Het Laatste Nieuws». Organizatie: CVP, PVV en VUJongeren.

VU-Halle-Vilvoorde
wil „Brucargo" weg

TERVUREN
Vrijdag 20 u. 30. Zondag 15 u. KT.
t h e Empire strikes back
Film v i n Irvin Keshner.
Zaterdag 20 u. 30.
Zondag 18 u. - 20 u. 30.
KT.
MaarKl., dinsd., woensd. 20 u. 30.
Life of Brian
Film van Monty Python.
NIVWF - Donderdag 20 u. 30. KNT
Last tango in Paris
Film van Bernardo Bertolucci.
Met Marion Brando, Maria Schneider.
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Leden van de Volksuniejongeren en
van de Vlaams-Radikale Jongeren
hebben donderdagmorgen 27 november 1980 een korte aktie gevoerd tegen een vorm van feitelijke faciliteiten.
Een schoolbus met Franstalige kinderen uit Vlaams-Brabantse gemeenten,
werd op weg naar Franstalige Brusselse scholen gedurende één minuut tegengehouden.
Eén symbolische minuut omdat VRJ
en VÜJO van oordeel zijn dat kinderen
niet het slachtoffer mogen zijn van politieke akties, zeker niet wanneer de
verantwoordelijkheid vooral bij hun ouders ligt
Aan de kinderen werd een brief meegegeven waarmee zij een mogelijk
laattijdig toekomen op school kunnen
verrechtvaardigen.
VUJO en VRJ zeggen dat het ophalen
van Franstalige krnderen voor Franstalige scholen te Brussel een vorm van
feitelijke faciliteiten is, omdat het de
mogelijkhekj biedt te ontsnappen aan

liet eentalig Nederiands en Vlaams karakter van Vlaams-Brabant en aan het
princiep dat de streektaal ook de onderwijstaal moet zijn.
Het Is niet alleen een vorm van faciliteiten, het is een duidelijk Wijk geven van
zich niet te willen aanpassen aan het
Nederiands en Vlaams karakter van
Vlaams-Brabant Hierdoor wordt de
verfransing van Vlaams-Brabant bestendigd en uitgebreid. De aktievoerders menen dat er een nieuwe generatie franstaligen groeit die zich op hun
beurt niet zullen (willen) aanpassen.
VUJO en VRJ menen dat de Franstaligen die zk;h manifest niet willen aanpassen moeten verhuizen naar Brussel of, beter nog, naar Wallonië.
Onze foto: De aktie greep plaats omstreeks 8u. 10, langs de Vilvoordse
steenweg te Grimbergen, op de grens
met Vilvoorde en veriiep zonder incidenten. Politie noch rijkswacht kwamen tussenbeide.

DE BRUSSELPOORT
Boek- en dagbladhandel
Brusselstraat 45-47, HALLE
Tel. 02-356.85.78
LOTTO - T O T O - BELGISCHE P . M . U .
DAGBLADEN - TIJDSCHRIFTEN - ROOKWAREN
S C H O O L B E N O D I G D H E D E N - BOEKEN

Oudergem-WatermaalBosvoorde: één VU-afdeling
Na twee jaar inaktiviteit werd verleden
maandag nieuw leven geblazen in de
VU-afdeling
Oudergem-WatermaalBosvoorde. De talrijke verhuizen van
leden en bestuursleden hadden deze
afdeling ernstig aangetast Op initiatief
van de 78-jarige Jozef Van de Plas,
VU-bestuurslid van het eerste uur,
werd opnieuw gestart
Er werden 7 oestuursleden gekozen,
en een jaarplanning opgesteld. Deze
voorziet het met een vaste regelmaat
naar buiten treden van de VU rond
een tiepaald tema. Als eerste zullen
alle Vlaamse inwoners van de gemeenten een nieuwjaarsbrief ontvangen. Dat er in een FDF-gemeente nog
veel te wensen valt hoeft geen betoog.
Veel werken alleszins ook, maar dat
lijkt de nieuw gestarte ploeg zinnens te
zijn.
Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Gilbert De Becker. Sekretaris: Herman Vanheirstraeten. Penningmeester: Kkxlin Vangrunderbeek.
Leden: Josée Sergers, mevrouw Peeters. Jozef Vande Ras en Jules Van-

derwegen.
De voorzitter en sekretariaat worden
afgevaardigd in het arrondissement
Brussel.

St.-Niklaas
valt uit
Schepdaalse lucht
Sint-Niklaasfeest voor alle kinderen
van Schepdaal tot 12 j . om 14 u. in de
zaal Caerenbergveld. Landing van
Sint-Niklaas en Zwarte Piet om
14 u. 45 op het voetbalveld van FC
Schepdaal. Frisdranken en gebak voor
alle aanwezigen. Een Sint-Niklaaspakket voor alle kinderen tot 12 j . Goochelaar en klown zorgen voor attrakties.
8 december
Jaariijks kippenfeest aangeboden aan
de bejaardenbond om 14 u. in de zaal
Caerenbergveld.
Eind d e c e m b e r
Bezoek aan de bejaarden in de
8 OCMW-huisjes met overhandiging
van eindejaarsgeschenk.

De arrondissementsraad van de
Volksunie Halle-Vilvoorde was op vrijdag 28 november 1980 te Buizingen
(Halle) bijeen. Achteraf werd volgende
persmededeling vrijgegeven:
De raad stelt vast dat de regering bij
monde van minister Spltaels en op
vroeger initiatief van minister Chabert
de benaming van «Brucargo» weerhouden heeft voor de nieuwe installaties van de luchtvrachtdiensten te Machelen. De raad stelt tevens vast dat
deze installaties, gebouwen en alle ne• veninfrastruktuur uitsluitend ingeplant
zijn in het Vlaamse landsgedeelte en
vindt het onaanvaardbaar dat eens te
meer de naam Brussel bij de benaming
betrokken wordt De raad vindt dit des
te meer omdat Brussel op dit ogenblik
niet alleen als hoofdstad, maar ook als
afzonderiijk gewest wil fungeren en
dat hierdoor met de luchthaven, gelegen in het Vlaamse gewest best geen
enkel verband meer dient gelegd. Het
is daarom dat de arrondissementsraad
van VU-Halle-Vilvoorde oordeelt dat

Vujo kern
Groot-Halle
opgericht
Dat het Vujo Halle-Vilvoorde goed
gaat is al lang geen geheim meer. Toch
ontbrak tot nu toe een belangrijke
schakel: in Halle was van enige Vujowerking al lang geen sprake meer. Dat
betekent natuuriijk niet dat er in Halle
geen jongeren te vinden zijn die zich
willen inzetten voor het Vlaams karakter van de Mariastad, en die willen
meebouwen aan de weg naar een onafhankelijk Vlaanderen. Op initiatief
van enkele jongeren werd dan ook
een Vujo-kern Groot-Halle opgericht
Na een eerste geslaagdse 11 november-aktie. waarbij tijdens de officiële
plechtigheden twee kransen met de
opschriften «Amnestie» en «Hier ons
bloed, wanneer ons recht?» werden
neergelegd, had op 24 november jl.
een stichtingsvergadering plaats. Een
zeer bevredigende opkomst en vooral
het entoesiasme om eindelijk iets te
kunnen doen, waren het sprekend bewijs dat ook in Halle een Vlaamse-nationale politieke jongerenwerking mogelijk is. Een werkschema werd opgesteld en de taken werden verdeeld.
Eén zaak kan de kersverse Vujo-kern
u ondertussen wel vertellen: men zal
rK)g van ze horen!

dit een zoveelste poging betekent vanwege de hoofdstad om zijn olievlek op
één of andere manier uit te breiden.
Het voorvoegsel «Bru» moet zeker
weggelaten worden. Het zou bovendien gepaster zijn dat er naar een Nederiandse benaming wordt gezocht
die de eigenheid van dit gebied zou
eert>iedigen. Stelt daarom de benaming «Luchtvracht» voor.

§of Un ffcitlioorn
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
E r n a Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse TeL 02/452.95.15
M a a n d a e eesloten

Arrondissement
Halle-Vilvoorde
kiest nieuw
Vrijdag 12 december 1980 worden bij VU-Halle-Vilvoorde verkiezingen gehouden.
Op het programma: koöptatie arrondissementsraadsleden, voorzitter, sekretaris, 7 bestuursleden
en 4 jsartijraadafgevaardigden.
Kandidaturen voor één of meerdere van deze funkties dienen
maandag 8 december 1980,
vóór 20 u. 30 op het arrondissementeel sekretariaat Moutstraat
7 te 1000 Brussel, aanwezig te
zijn.
Deze
verkiezingen
hebben
plaats te Dilbeek in het Roelandveldscentrum.

Firma
VAN DOOREIM
Hout

fternit
Bouwspecialiteiten
MARLIER 1 1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbestelling
Toonzalen

LIMBURG
DECEMBER
12 TESSENDERLO: Griekse avond om 20 u. in zaaltje van de Harmonie, Diesterstraat Prijs: 250 fr. Organizatie: FVV.
13 LAAKDAL: Voeravond met film en een afvaardiging uit de Voerstreek.
20 HECHTEL-EKSEL: Groot winterbal met als eregasten provincieraadslid Wilfried Wijsmans; senator Rik Vandekerkhove en volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels.
21 GENK: Provinciale VUJO-vergadering in de Slagmolen te Genk
om 10 u.

4 DECEMBER 1980
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Wij in de Voll(Sunie

VU-Groot-Assenede
tt
in de buik van „André Dumont

21

OOST-VU\ANDEREN
DECEMBER
5 DESTELBERGEN-HEUSDEN
Gespreks- en dia-avond over
Voerstreek m m v mensen uit de Voer Inr Goossenaertsknng
Om 20 u in raadszaal gemeentehuis, Dendermondsesteenweg
6

O p 11 oktober vertrokken wij met
28 Vlaamse vrienden naar de duisternis van moeder aarde de kolenmijn
«Andre Dumont» te Waterschei Maar
er was geen kat te bespeuren onze
chauffeur had ons aan de verkeerde
mijn afgezet Na herhaaldelijk vragen
zijn WIJ dan toch terecht gekomen
Met 27 moedigen zijn wij de mijn ingestapt Van dan af ging het allemaal snel
vooruit want die mannen daar kennen
wat van aanpakken Wij kregen daar
een hemd, broek, neusdoek en kousen
en dit alles op maat en in de ploot (O
Dan gingen wij iets zoeken dat op
schoenen leek, want zo'n hoop «afgedankte- hadden wij nog met gezien en
dan nog maar zoeken naar een linkse
en rechtse van dezelfde maat' Dan
nog een helm en een lamp en wij zagen eruit als echte kolengravers
Onze gids leidde ons naar iets dat op
een lift leek en stak ons met 20 mensen in een smalle donkere en vettige
kooi Met een snelheid van 300 meter
per minuut daalden wij af tot op een
diepte van 920 meter Vandaar moesten WIJ nog een paar honderd meter
verder, waar een treintje ons opwachtte Twee kilometer verder begon onze
echte mijnwandeling Wij moesten verder afdalen naar 1 020 meter, te voet
door stoffige, donkere gangen die nu
eens broeierig heet dan weer fns aanvoelden Eindelijk waren wij gekomen
op de plaats waar de kolengravers hun
werk verrichten Gezien de hoogte van
deze galerij, maar amper 1 tot 1 m 20
IS, moest er gekropen worden En dit

tussen al die stutten met die miljoenen
tonnen steen boven onze hoofden
Werkelijk aangrijpend, hoe deze mijnwerkers gehurkt zes uren per dag
moeten werken om al die stutten te
monteren en terug weg te nemen, in al
dat stof en mijngas Als in een slalom
kropen wij zo een paar honderd meter
verder, waarbij sommigen de rmjn deden daveren, door dat ze met hun
hoofd steeds maar de stutten wilden
verzetten en anderen verloren hun
schoenen tussen al de brokstukken
Eindelijk kwamen wij terug in een grote
schacht maar daar wachtte ons een
nieuwe verrassing, nl een zeer steile
klim om terug op het niveau van
920 meter te komen Wat ons daar op>-

viel was, dat Yolande (alias mevr D e
KeseD beter haar man stond, met twee
rechterschoenen dan sommige van
onze dikbuikige bestuursleden
Ten slotte bracht een treintje de groep
terug naar de lift en met deze weer
naar boven
Een goede beurt onder de douche en
een lekker pintje in de kantine van de
mijn deden ons al het stof en het
zweet vergeten
Het was een inspannende, maar toch
voor allen een interessante ervanng
Als besluit nog een woord van dank
aan ons bestuurslid Ivan Acke, die
deze reis voor ons had georganizeerd
Frans Verbeke

GASTARBEIDERS
Door SP-raadslid Termont werd een
voorstel tot
gemeenteraadsbesluit
neergelegd waann een aantal maatregelen worden voorgesteld ter bestnjding van discnminatie uit hoofde van
huidskleur of nationaliteit
Konkreet hield dit voorstel in dat het
aan eigenaars en uitbaters van voor
het publiek toegankelijke lokalen verboden IS de normale toegang te verhinderen of te verbieden aan gastart)eiders, en dit via het aanbrengen van eni-

Uit een recente studie van de
Vlaamse Interuniversitaire Raad
(VLIR) blijkt dat hierdoor voor
Vlaanderen een verlies ontstaat
van meer dan tweeduizend arbeidsplaatsen
voor
hooggeschoolden
De Rijksuniversiteit van Gent
met haar 14000 studenten en
een personeelsbezetting
van
meer dan 8000 eenheden, is
ongetwijfeld een der grootste

7

KIELDRECHT-VERREBROEK VU-bal in zaal Gouden Ruim om
20 u 30 Orkest Combo The Spiders Inkom lOOfr
KRUIBEKE bezoek met Sinterklaas aan de mensen van de derde leeftijd Voormiddag aan rusthuis OCMW-Altena Namiddag
aan rusthuis Het Kasteel

10

BEVEREN Kerstfeest met tombola om 19 u 30 in Motel te Beveren 360 fr voor leden en 425 fr voor met-leden

13

H A M M E operette-avond in de Koninklijke Opera te G e n t B i j d ^
ge 400 fr Org VU-vrouwen

14

KRUIBEKE uitgebreid Sinterklaasfeest in De Hen Bijeenkomst
om 14 u
LOCHRISTI apentief met kamerlid Hugo Schiltz die spreekt over
«Vlaanderen Morgen» O m 10 u in zaal Cambnnus, Dorp Oost
(inr Goossenaertsknng)

15

ST-DENIJS-WESTREM Feestavond in zaal Gildenhuis om 20 u
onder het tema «Vlaanderen ons vaderland» Optreden van
Brusselse troubadour Jef Eibers en zijn groepen Toespraken
door o m Guido Sweron (Voeren) en kamerlid Van Grembergen

18

KALKEN-LAARNE Toespraak door prof J Keaton over Ekonomie in Vlaanderen - Het staal- & textieldossier Om 20 u m de
Ruim Koffiestraat

LEREN SKIËN IN HET
LECHTAL-TIROL

ge zichtt^are vertxxJsaanduiding In de
motivatie werd gesteld dat er tijdens
de jongste maanden m Vlaanderen
een sterke opflakkering van fascisme
en racisme waar te nemen v a l t Vooral
de gastariDeiders worden volgens het
SP-raadslid door fascistische groepen
getroffen
VU-raadslid Frans Baert verklaarde
zich grotendeels akkoord met de filozofie van het voorstel Hij vond dat de
gastari}eidersgroep menselijk dient
benaderd te worden De discnminerende verbodsbordjes, meestal in het
Frans gestekj, moeten verdwijnen
Wat betreft het voorstel zelf en de motivatie daartoe vond Baert dat t>eide
weinig met elkaar te maken hebtjen
De bordjes bestaan reeds meerdere
jaren, zodat men met kan spreken van
een felle heropflakkenng van het fascisme en racisme Baert vroeg zich af
of de Vlamingen nu echt masochisten
zijn en zichzelf voor de ogen van de
buitenwereld verkeerd willen voorstellen Naar de inhoud van het voorstel
toe formuleerde Baert een aantal op-

VU klaagt universitaire
achteruitstelling aan
Uoor VU-raadslid Gutdo Deroo
werd een motie voorgesteld naar
aanleiding van de financiële achteruitstelling van de Vlaamse universiteiten en het universitair onderzoek in Vlaanderen

6

14

Gentse raad verdeeld
over gastarbeidersprobleem
GENT — Tijdens de raadszitting van
17 november jl. werd uitvoerig aandacht besteed aan het voorstel van
SP-raadslid Termont aangaande een
voorstel tot gemeenteraadsbesluit
om elke discriminatie op basis van
nationaliteit en huidskleur weg te
werken. Opmerkelijk was ook een
voorstel tot motie vanwege VU-fraktieleider Guido Demo aangaande de
financiële achteruitstelling van de
Vlaamse universiteiten.

6

W O N D E L G E M Sinterklaasfeest met poppenkastvoorstelling
voor alle kinderen Aanvang om 14 u 30 Toegang 20 fr O m 21 u
jaarlijks Sinterklaasbal met het orkest The Sunny Stars Inkom
80 fr Beide aktiviteiten in zaal «De Nachtegaal», Gentsesteenweg
119
H A M M E Bezoek aan het Jeugdteater en sinterklaasgeschenk
voor de jongste telgen Organizatie en inlichtingen VU-Vrouwen

slachtoffers van deze met gerechtvaardigde verdeling van de
wetenschapsbegroting
De gemeenteraad van Gent
dnngt dan ook aan bij de regenng op>dat zij bij de verdeling van
de kredieten de door de VLIR
voorgestelde verdeling zou toepassen Voor 1980 IS dit een verdeling 54,4 t h N / 4 5 6 t h F, wat
voor Vlaanderen 2,3 miljard meer
betekent en voor het Gentse
een aanzienlijk aantal bijkomende arbeidsplaatsen, zo rechtstreeks als onrechtstreeks
Deze door het schepenkollege
lichtjes gewijzigde motie w e r d
door de Gentse gemeenteraad
eenpang aangenomen

merkingen Hij vroeg zich af of de gemeenteraad in deze aangelegenheid
bevoegd is of de gennge politiestraffen geen averechts effekt kunnen hebben, welke huidskleur of nationaliteit
de «nord-afncains» hebben en of een
hertjergier in overtreding kan genomen worden wanneer hij dronken Engelse supporters de toegang tot zijn
drankgelegenheid weigert
Bovendien worden er op nationaal niveau voorstellen uitgewerkt in de kommissie van Justitie van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers Baert vond
dat het gemeenteraadsbesluit daardoor zou kunnen geïnspireerd worden
Van P W - en CVP-zijde was men het
ook eens met de doelstellingen van dit
voorstel Toch werd er nadrukkelijk op
gewezen dat met alles mag gedoodverfd worden als fascisme en racisme
SP'er Plasschaert zag evenwel het fascisme-spook in onze contreien rondzwerven Hij kreeg het aan de stok met
Frans Baert, toen hij verklaarde dat
Saerf een vakkundige behendigheid
aan de dag legde om het hele probleem met b)etrekking tot fascistische
groepen op een zijspoor te zetten Hij
vond dat de demokratie moest beschermd worden, en zeker tegen groepen als V M O en TAK Rasschaert verwees ook naar een «fuhrer-bijeenkomst» in het Westvlaamse Poelkapelle
Rasschaert veroorzaakte daardoor tumult Saerf stak zijn afkeer voor de
V M O met onder stoelen of banken
Wel vond hij het al te gortig dat het
TAK op eenzelfde niveau met de V M O
werd geplaatst
Burgemeester De Paepe stelde voor
om dit ontwerp van gemeenteraadsbesluit in een bevoegde kommissie te
gronde te bespreken Bovendien beloofde hij een bnef te richten aan het
mimstene van Binnenlandse Zaken om
de huidige jundische stand van zaken
te kennen
Daarop kwam Baert opnieuw aan het
woord Herhaalde malen werd hij
evenwel grof onderbroken door Rasschaert die Baert yertieeX truukjes te
gebruiken Baert drukte erop dat de
demokratie met kan verdedigd worden

Tiendaagse sneeuwvakantie met luxe-autocar.
Vertrek: 23-12 om 18 u.; terug 2-l-'81 rond 21 u.
Prijs per persoon:
LANGLAUF; geen enkele kennis vereist, huren ski's, schoenen en stokken inbegrepen: 9.600 fr.
LEREN SKIËN: huren ski's, schoenen, stokken, lift en ski-ler a a r inbegrepen: 12.700 fr. (kinderen tot 16 jaar 12.150 fr.)
VOOR DE SKIERS: huren ski's, schoenen, stokken, lift inbegrepen: 11.600 fr. (kinderen tot 16 jaar ll.lSOfr.).
Inlichtingen en inschrijvingen: VZW MEDISCHE EN SOCIALE WERKEN VAN HET W N Z , Hopmarkt 36, Bus 3, 9300
AALST - TeL 053-77.22.24.
(Adv. 251)
met ondemokratiscfie middelen, onder
meer door het verbieden van bietogingen en manifestaties
Nadien kwamen nog enkele sprekers
aan het woord, waaruit wij vooral een
zinsnede van Daniel Termont (SP) onthouden namelijk dat men moet intolerant zijn ten aanzien van de intderanten

VERSPILZUCHT
VU-raadslid De Spnet wenste toelichting met betrekking tot de aankoop
van een nieuwe wagen voor de Vervoerdienst van de schepenen De
oude wagen heeft reeds 80 000 km gereden en IS 6 jaar oud De Spnet vond
dat deze wagen nog best een öjdje
meekan en leverde dan ook zware kntiek op de verspilzucht van het stads-

bestuur Ook Rogiest (CVP) durfde
het aan om enkele kntische bemerkirv
gen aan het adres van de vervoerdienst te formuleren
Waeterloos (VU) hennnerde aan zijn
vroegere tussenkomsten
dienaangaande, en vond een nieuwe wagen
overbodige luxe
Burgemeester De Paepe zei dat fiet
kollege nooit nutteloze uitgaven voorstelt De reservewagen is onbruikbaar
en tot op de draad versleten Daarmee
kan bij voortseeld geen personaliteit afgehaaki worden op de luchthaven van
Zaventem
De Volksunie stemde uiteindelijk tegen de aankoop van deze nieuwe wagen
MS

Spoedig herstel,
senator De Rouck!
Een paar weken terug werd onze senator voor de arrondissementen O u -

denaarde en Aalst toen hij in zijn kantoor aan het werk was door een hartaandoening getroffen
Gedurende
een aantal weken is vriend Germain
onder ernstige behandeling geweest,
thans IS hij duidelijk aan de beterhand
Het rusteloze werk voor de V U en da
bloeiende socio-kulturele vereniging
• De Zuidvlaamse» is niet vreemd aan
dit voorval
Namens de redaktie wensen wij Germain De Rouck van harte een volledig herstel toe
Germain zal het beslist wat kalmer
moeten aandoen in de toekomst en
t o c h - de Vlaamse Ardennen heeft
hem zo b r o o d n o d i g '
Vlug beterschap Germain!
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Aanbevolen huizen
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MEUBELEN
Markt 28
TERNAT
Tel 58210 55

MOENS

E T N BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02 5821312

Specialist primitief •
stijlmeubelen en modern

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI

PVBA DAMA

KUNSTGEBIHEN
HERSTELLINGEN

Stationsstraat 107
9540 BURST ERPE MERE

Tandheelkundig Laboratorium
VAN PER KLEUN

Vloeren Open haarden

Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02 734 0643
Na 18u 4254642

Iel 053-62 37 65
LUKOS pvb.a.

LEON KESTELOOTVERMEYLEN

Ringmappen
dokumenthouder
pochetten
snelhechters
offertemappen

Begrafenissen - Krematies
Pannestraat 211
8480 VEURNE
Tel 058 31 1909

Fortstraat 27
2510 MORTSEL
Tel 031 49 3507

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

Uw
VAKANTIEWONING
in
SPANJE of PORTUGAL, ik onderhoud en herstel, eveneens al
uw huishoudelijke toestellen,
elektriek en sanitair Tel na 18 u.
015-71.1021
l^

salons
schilderijen
lustrerie

Boekhandel Studico
Dr Vandeperrestraat 141
2440 GEEL
Tel 014-586085
Boeker}
schrijfmachines
schoolgerief

VU-Gentbrugge koos nieuw
O p vrijdag 7 november 1980 had de
verkiezing van het afdelingst)estuur
van Gentbrugge plaats Dit gebeurde
ter gelegenheid van een waterzooi, die
zodanig veel sukses kende, dat zelfs
de biljarttafel moest gedekt worden
o m late lekkerisekken te kunnen laten
meegenieten Bijna honderd waren er
om te eten, maar een nog groter aantal
meldde zich tussen 19 u en 22 u om
hun stem te geven aan hun kandida(a)t(en) Een optreden van twee jonge mensen met een warm Vlaams hart
liet iedereen eventjes stil zijn Hun kundige manier van voordragen en de
schoonheid van de gekozen teksten,
liet bij menig toeschouwer een aangename herinnenng na Doch, een paar
ernstige ogenblikken zijn vlug vervangen door een paar hartverwekkende
uren tussen pot en pint en de stemming steeg naarmate de avond vorderde Tets wat daar ten slotte aan meehielp was een kwis georganizeerd
door gemeenteraadslid Aime Verpaele, die w e r d bijgestaan door een paar
jonge mensen die de jury vormden
De ganse zaal werd er bij betrokken,
w a t door de vele spontane reakties tot
menig lachertje voerde Senator Oswald Van Ooteghem hield een toespraak over de nationale politieke toestand, waarbij hij geen moeite hoefde
te doen om aan te tonen dat het met
de mannen met wie het anders zou
worden wel veranderd is, maar naar de
slechtste kant die w e ooit gekend hct>ben Ook gemeenteraadslid Aime Verpaele nam het woord — en het hoeft
geen betoog — dat de V U nog steeds
zijn mannetje staat als het over gemeenteb)eleid gaat Ondertussen was
men klaar gekomen met de uitslag van
de afdelingsverkiezing en het resultaat
was, dat alle kandidaten — zonder uitzondenng — in het t)estuur van het komende jaar zetelen Dat er nog enige
gezellige uurtjes werden doorgebracht

hoeft wel met gezegd Het voornaamste was wel dat w e nog eens samen
waren Samen' Alleen dat telti
Roland ROHAN

Samenstelling bestuur:
Voorzitter Gilbert VERHOEVEN
Sekretaris ü e v e ROBERT-BOGAERT
Penningmeester Martine DE CUYPER—LONGUE
Onder-voorzitter Roland R O H A N
Propaganda en organizatie Wijk Arsenaal - Libert ROBERT en Andre ELIAN O - Wijk Center Adnen SERVAES
en Walter T A C K
Kontakt tiejaardenverenigingen Gerard V A N DE VELDE
Jongerenwerking Geert T A E L M A N
en Roland R O H A N
Afgevaardigde politiek kollege Paul
RETERS
Ambtshalve O V A N OOTEGHEM, senator en gemeenteraadslid, A VERPAELE, gemeenteraadslid

vu-Bal
Arr. Aalst
Zaterdag 13 december 1980 om
21 u rn de Keizershallen te
AALST
Bal
volksvertegenwoordiger
Jan Caudron en alle VU-mandatarlssen van het an A a l s t
Orkest The Hitmasters
Zang Paul Roelandt en Kurt Fleming
Deelneming 100 f r

VERVOER-VERHUIZINGEN

WASSEN VAN ALLE RUITEN

Laadruimte van 30 tot 50 m3

Aalsterse Glazenwassen)

VECOVEN Jozef

Gebr ALLOO
R a p h a e l en W i l l y

Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02 26814 02

ANTIEKZAAK
Marcel
Asselman
Rollebeekstraat
1000 Brussel

45.
Tel
Privé

d

PVBA J BORREMANS-COCK
& KINDEREN
5116133
56903 18

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

Georges D E R A S pvba
Autocars autobus,
ceremoniewagens
begrafenisonderneming
Hoogstraat 20
LEDE

Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054 4125 89

WIJ bouwen voor u sleutel op de deur

Firma M UYTDEWILGEN
TV

HIFI

VIDEO - ELECTRO

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne
Tel 031/216699
Julius De Geyterstraat 204, Antwerpen Tel 031/2907 87

KONFEKTIE-DISCOUNT
Jos LAGRINGVAN DAELE
«VERKOOP A A N
FABRIEKSPRIJZEN»
BnOEKEN Urans en andere) PAR
KAS
BLOESONS
ANORAKS
'^"^
Tol 053 66 73 33
St( ( nwcg n lar Nmove 76
9470 DENDERLEEUW

[KEUKENS I

DURASON-KEUKENS
FIRMA S O N C K
Anderenbroek 24,
9480 Denderhoutem
Tel 053 219325

GEBR.

Jeroom EVENEPOEL
DECORETTE
Alle schikJer-, behang- en dekoratiewerken
A De Cockstraat 42
DENDERLEEUW

Tel 053-667408

Tel 053 213636

lustrerie

mare
d e vriese
b a r ruzettelaan 56c brugge
0 5 0 / 3 5 / 4 04
baan brugge-kortrijk

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

Handelaars, zelfstandigenEen 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»?

VU-voorzitter
Dendermonde huwt
Inderdaad, op 19 december a s verlaat
Ferdy Willems het vnjgezellenleven
HIJ huwt dan met Ons De Pauw De
kerkelijke vienng gaat door in de parochiale kerk van Kristus Koning te Laken-Mutsaard om 11 uur Dom Gregoor De Clercq, monnik van de SintPieter en Paulus-abdij te Dendermonde zal het huwelijk inzegenen
Het nieuwe adres van het echtpaar
Ferdy en Cris Willems-De Pauw
Noordlaan 93-12 te 9330 Dendermonde
Het ganse arrondissement Dendermonde wenst Ons en Ferdy alle geluk
VU-Dendermonde heeft aan u veel te
danken en verwacht nog veel meer

Kortnieuws
uit St.-Gillis-Waas
Uitslag tombola op de toegangskaarten van het Volksuniebal te Meerdonk
van 15 november '80 van de afdelingen St-Gillis-Waas en De Klinge
hoofdprijs fiets, nr 325 Andere pnjzen
nrs

96 104 153 253 262 325 352 384 394
461 463 492
Pnjzen af te halen Herenstraat 86, S t Gillis-Waas
Ons sociaal dienstt)etoon gaat nog altijd door op volgend adres Albert Van
Wiele, Stationstraat 159, St-Gillis-

VU-Erpe-Mere in ' t nieuw
Op vrijdag 21 november 1980 werden
de Volksunieleden van de afdeling
Erpe-Mere opgeroepen om hun
nieuw afdelingsbestuur te kiezen
Deze verkiezing vond onder een ruime belangstelling plaats in het Hof
ten Dale, Kerkveldstraat te Mere en
werd voorafgegaan door een filmvoorstelling ( ± 4 0 minuten) over
twintig jaar V U te Erpe en te Mere,
gedraaid op 28 september 1980.
Na de kiesverrichtingen, onder voorzitterschap Bert De Caemer, arrondissementeel voorzitter, kwamen volgende resultaten uit de bus
Voorzitter Carlos De Brouwer, ondervoorzitter Andre Van Impe, sekretans Wilfned Van Overwaelle, penningmeester Désire Uyttendaele, propaganda Paul Capelleman en Willy Van
der Eist organizatie Marcel Van den
Brulle en Frans Van Moorter kontak-
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as.

Tel bureau 053-2172 12

Heropmaken oude ijzeren poorten en balkons en allerlei smeedwerk
D e V o s Luc
C e n t r a l e w e g 27
2 2 6 0 Nljlen
Tel. 031-81.77.06
Gratis pri|8offerte

±:;fe

ten met V U J O Mia De Brouwer,
diensttjetoon Louis Van Durme, andere leden Firmin Boterberg, Paulette
Looze, Lutgarde Masschoo en Paul
Pauwels, afgevaardigden in de arrondissementsraad Carlos De Brouwer
en Willy Vander Eist
Kontaktadres Hof ten Daele, Kerkveldstraat te 9420 Erpe-Mere Afdelingsblad «WIJ-berichten», Erpe-Mere

Huwelijk
te Grembergen
In het groot gezin van arrondissementeel biestuurslid Hubert Baert-Van
Cauwenberghe heeft de eerste vogel
het nest verlaten Dirk Baert huwde op
vnjdag 28 november met mej Marleen
De Waele Hartelijke gelukwensen aan
de pas gehuwden en hun ouders

Waas, tel 031 -70 65 7 8 elke woensdag
van 18 tot 19 u
Sociaal dienstbetoon te St-Pauwels
elke eerste maandag van de maand
van 19 tot 20 u heeft Nelly Maes zitdag bij de h De Sloover, Wijnstraat 1,
St-Pauwels, tel 031-767836

ZO€K€feC3^
D Jonge (licht gehandicapte)
man 27 j met kennis van automekaniek, administratief werk in garage, dactylo, zoekt een betrekking als bediende (liefst in een
garage)
Naam en adres te bekomen bij
Vic Anciaux, Barnkadenplein 12,
1000 Brussel, tel 2 1 9 4 9 3 0
D Jonge licentiate vertaler Engels, Frans, R V A uitkenngsgerechtigd, zoekt een passende betrekking
D Jongedame uit Mechelen,
houdster van het diploma Ekonomische Humaniora en Daktylografie, met goede kennis van Nederlands, Frans en Engels, zoekt
dnngend een tietrekking als bediende - algemeen kantoorwerk
in de omgeving van Mechelen
Belangstellenden kunnen zich
wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-KatelijneWaver, of telefonisch op het
nummer 015-21 7900 - referentienummer J S / A S / 2 1 9 7
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VU-Alveringem blijft
solidair met Komense Vlamingen
Onder de titel «Volksunie Alvenngem
solidair met de Komense Vlamingen»
start het aktieve Volksunie-afdelingsbestuur van Alvenngem een nieuwe
aktie die de verbondenheid van onze
gemeente met de Komense Vlamingen moet onderstrepen En Alvenngem laat Komen met losi Dit bewijzen
tal van feiten Z o was er in apnl de

OCMW-Brugge
AANLEGGEN
WERVINGSRESERVES
— gebrevetteerd verpleegkundigen,
— gebrevetteerd ziekenhuisverpleegkundige,
— gebrevetteerd psychiatrisch
verpleegkundige,
— verpleegassistenten,
— verpleegassistent(e),
— psychiatrisch verpleegassistent(e)
Geldig tot 31 mei 1983
Voorwaarden tot deelneming
aan het examen:
1 Gewone administratieve voorwaarden,
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van
45 jaar niet overschreden hebben bi) indiensttreding Voor de
personeelsleden, die m O C M W dienst zijn of werkzaam bij een
andere overheidsdienst, geldt, inzake deze leeftijd de volgende regeling op 65-iange leeftijd ten
minste 20 pensioenaanspraak
verlenende dienstjaren kunnen
laten gelden ten aanzien van de
Omslagkas voor Gemeentelijke
Pensioenen
3 Diploma of brevet volgens te
begeven funktie:
— gebrevetteerd verpleegkundigen brevet van gebrevetteerd
ziekenverpleegkundige (gebrevetteerd ziekenhuisverpleegkundige en gebrevetteerd psychiatrisch verpleegkundige),
— verpleegassistent(e)
brevet
van verpleegassistent(e), (verpleegassistent(e) en psychiatrisch verpleegassistentte)
De kandidaat gebrevetteerd verpleegkundigen, die het laatste
studiejaar volgen voor het verwerven van het voorziene brevet,
worden eveneens te wtzonderh]ken titel toegelaten tot het aanwervingsexamen ingeval van
slagen wordt hun indiensttreding of hun inschrijving op de
wervingsreserve alleszins afhankelijk gesteld van het overleggen
vóór 1-10-1981 van het voorgeschreven brevet of een getuigschrift dat voornoemd brevet behaald werd
4 Slagen in een vergelijkend
aanwervingsexamen voor gebrevetteerd verpleegkundige of verpleegassistent(e)
Weddeschaal tegen indexcijfer
203,99 %!
a) gebrevetteerd verpleegkundige 1 43 (eindwedde 1 55) 3 7 6 ^ 9 661230 in 27 jaar,
b) verpleegassistentCe)
1 40
(eindwedde 157) 363 265 - 608 470
m 31 jaar
Inschrijvingsgeld:
150 frank
voor gebrevetteerd verpleegkundigen en verpleegassistenten te
storten op PR nr 000-0099581-59
van het AZ St-Jan, Ruddershove
10 te 8000 Brugge, vóór 5 j a n u a n
1981 met vermelding «inschrijving examen van gebrevetteerd
verpleegkundige of verpleegassistent(e)»
In te sturen: uiterlijk tegen 5 januari 1981 aan de Personeelsdienst van het O C M W - Brugge,
AZ St-Jan, Ruddershove 10 te
8000 Bruge geschreven aanvraag deelneming examen, recent bewijs goed zedelijk gedrag,
geboorteakte, dienstplichtattest,
voor eensluidend verklaard afschrift van diploma of brevet of
een schoolgetuigschnft waaruit
bhjkt dat het laatste jaar gevolgd
wordt voor gebrevetteerd verpleegkundige
(Adv. 259)

voordracht van Noel Decramer, sekretaris van de Vnendenknng van de Komense Vlamingen die op uitnodiging
van het Davidsfonds de moeilijke leefomstandigheden van de Komense Vlamingen kwam toelichten In september
stuurde het VU-afdelingsbestuur een
bnef naar de voorzitter van de Vnendenknng voor de Komense Vlamingen Paul Sergier In dit schrijven w e r d
Paul Sergier door VU-Alvenngem gefeliciteerd voor het taaie doorzettingsvermogen waarmee hij en zijn vereniging zich inspanden voor de oprichting
van een Vlaamse school in Komen
Groot was ook de ontgoocheling en
verbittenng toen bleek dat de regenng
Martens weer eens gezwicht was
voor de frankofone druk Eens te meer
had de regenng zich schuldig gemaakt
aan een koehandel waarvan de Komense Vlamingen het slachtoffer wer-

WEST-VLAANDEREN

den In ruil voor een Vlaams schooltje
eisten en kregen de frankofonen een
miljarden-verslindende autoweg die eigenlijk volledig overbodia isl
O m de steun aan de Komense Vlamingen met bij woorden te laten werkt het
VU-afdelingsbestuur nu mee aan de
opnchting van een Vlaamse biblioteek
te Komen
W e doen een dnngende oproep tot allen die boeken Cromans kinderboeken
wetenschappelijke werken ) bezit die
hij/zij wil afstaan ten voordele van de
Vlaamse biblioteek in Komen
Om alle praktische problemen te voorkomen, werd beslist dat voor Groot-AIveringem alles wordt ingeleverd bij
LukDelancker Gepaard 1 te 8190 Alvenngem (telefonisch te bereiken 058
51 5210) Wij zorgen dan dat alles terecht komt op de juiste plaats

Nieuw bestuur VU-leper
BIJ de statutaire algemene ledenvergadenng en bestuursverkiezing van oktober kwam een verruimd bestuur van
de afdeling leper uit de bus Zeno Deknudt werd in zijn voorzitterschap bevestigd, terwijl het sekretanaat in de
degelijke handen van Robrecht Devos
terecht kwam Een goede taakverdeling van dit veelomvattend sekretanaat waann Janot Braem en Antoon
Deleu de leden- en abonnementenadministratie zullen verzorgen, zal heel
wat spreiding en betere aanpak meebrengen Met de keuze van Roger De
Ruddere als ondervoorzitter is het oudere beginseltrouwe Vlaams-nationalisme een pnncipiele optie voor de nabije toekomst

ganda hebben sinds lang hun sporen
verdiend nl Raf Fockenoy en Roger
Vandenbiicke te meer ze nu bijgestaan worden met het zo nodige vrouwelijk element in de persoon van Erna
Buicke Ook de kontakten met de nevenorgamzaties V U J O , VVI en V V G
resp
Roger Vandenbiicke
Janot
Braem en Jeroom Devos zullen zeker
hun steke staan

DECEMBER
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
CIngelmunster) VELT (Izegem) De Vlaamse Gaai (Izegem) en de
Izgemse Milieu Werkgroep Aanvang 20 u in de bar van het Muziekauditonum Kruisstraat 15 Daarbij aansluitend milieu-expo
12 WAREGEM 4de VU-bal van 20 u 30 tot 23 u doorlopend koud
buffet Deelname 50 fr In het wijkcentrum DL Bilkhage Gastheer
J Vandenabeele Vanaf 11 u spel en drank voor wild en gevogelte
13 IZEGEM Hutsepotwandeling ofte «Hutsepotteling» als besluit
van het wandeljaar van de wandelklub «Vlaams Huis- Samen
komst om 17 u 30 in het Vlaams Huis Daarna wandeling naar
Kachtem en hutsepotmaal met bijkomende aktiviteiten in het
«Nieuw Gemeentehuis» Inschnjvingen 225 fr per volwassene
en 175 fr per kind bij de bestuursleden
14 lEPER Bezoek van de kerstman om 14 u 30 in het jeugdstadion
Leopold lll-laan Vieruurtje popp>enkast en geschenken voor de
kleintjes tot 10 jaar 75 fr voor volw en 50 fr per kind Organizatie W l
20 lEPER VU-kerstbal met medewerking van studio High-Fly in zaal
Cieper-St-Jan (Brugseweg) om 20 u Inkom 90 fr Jeugd 60 fr
20 KOEKELARE Jaarlijks kerstbal in zaal Zuudhove Voorverkoop
80 fr Inkom 90 fr
23 MIDDELKERKE VU-ledenfeest om 20 u 30 in lokaal -Were-DiMosselen 150 f r Spreker Jaak Vandemeulebroucke Gedurende deze avond bestuursverkiezmgen

Industriële archeologie
in Izegem

O p vnjdag 5 dec a s om 20 u te Assebroek-Brugge zaal Zeventorentjes
spreekt Hugo Schiltz over ekonomisch federalisme

ledereen zal nu stilaan weten wat het
begnp «industnele archeologie- inhoudt W e vermelden alleen maar de
studie van het bewaren van en eventueel ombouwen van matenele sporen
van industrializatie Bij het konserveren
gaat men soms zo ver een museum uit
te bouwen tot rekonstruktie van een
bepaalde industriële aktiviteit Een bor
stelmuseum (waarvan onlangs sprake
in Izegem) zou volgens de pnnciepen
van de industnele archeologie in een
oud fabneksgebouw moeten komen
waann alle overblijfselen van vroegere
en ook meer recente produktiewijzen
in hun «natuurlijk milieu- bekeken kunnen worden
Izegem, dat eenmaal een vermaard
centrum was van borstel- en schoennijverheid is eigenlijk een ideaal oord
voor industnele archeologie

OCMW-Brugge

OCMW-Brugge

O.C.M.W.-BRUGGE

Voltijdse betrekking v a n
adjunkt-geneesheer te
b e g e v e n in de a f d e l i n g
gastro-enterologie v a n het
a l g e m e e n ziekenhuis St.-Jan
v a n h e t OCMW te Brugge

Voltijdse betrekking v a n
adjunkt-geneesheer te
b e g e v e n in de a f d e l i n g
anestesie e n kritische
zorgen v a n het
a l g e m e e n ziekenhuis St.-Jan
v a n het OCMW te Brugge

Ivan Bonte heeft sinds jaren zijn degelijkheid als organizator bewezen en zal
zich ook verder inzetten vor de politieke kadervorming Mensen als Georgee
Pareyn en Gilbert Vaneecke kunnen
de nodige Inbreng van informatie en
dokumentate een nieuwe stimulans
geven om de band met de mandatanssen efficiënter te maken Terwijl de afdelingskas in goede veilige handen
Wijft bij onze energieke Jo Braem Ook
de mensen, die instaan voor de propa-

Vereiste voorwaarden:
1 Lichamelijk geschikt zijn,
2 Van goed zedelijk gedrag zijn
3 In het bezit zijn van het diploma van doctor in de geneeskunde,
4 Uittrekseluit de geboorteakte,
5 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning ofwel
van geneesheer-specialist in de
gastro-enterologie ofwel van geneesheer-internist met opleiding
m gastro-enterologie, daarenboven bewijzen voorleggen van
speciale bekwaamheid in de endoscopische technieken,
6 Op de datum van afsluiten
van inschnjvingspenode voldoen aan de algemene en biezondere criteria zoals bepaald in
de ministeriele besluiten inzake
erkenning van geneesheren-specialisten,
7 Verplichting te Brugge gevestigd te zijn, éen jaar na het einde
van de proefperiode van 3 jaar
De aanvragen samen met de be
wijsstukken van specializatie en
van erkenning, afschrift van diploma, geboorteaklte en curriculum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op 15 december 1980
bij de heer Voorzitter van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Karthuizennnenstraat 4, 8000 BRUGGE 1
(ad 256)

Z o IS de boom van de afdeling leper in
zijn vele loten vertakt met blaren en
botten naar vele richtingen toe maar
geënt op dezelfde stam van een stnjdend sociaal en Vlaams-nationaal geloof om verdere macht te vormen en
te krijgen in de Hallestad De vruchten
zullen dan ook in de nabije toekomst
mits samen aan een zeel te trekken
met op zich laten wachten
Vosseniong

Trefpunt
Assebroek

Vereiste voorwaarden:
1 Lichamelijk geschikt zijn,
2 Van goed zedelijk gedrag zijn,
3 In het bezit zijn van het diplo
ma van doctor in de geneeskunde,
4 Uittreksel uit de geboorteakte,
5 In het bezit zijn van een getuigschrift van erkenning van
geneesheer-specialist in de anestesie en bewijzen van speciale
bekwaamheid in de reanimatie
6 Op de datum van afsluiten
van inschnjvmgspenode voldoen aan de algemene en biezondere criteria zoals bepaald in
de ministeriele besluiten inzake
erkenning van geneesheren-specialisten,
7 Verplichting te Brugge gevestigd te zijn, een jaar na het einde
van de proefperiode van 3 jetar
De eianvragen samen met de bewijsstukken van specializatie en
van erkenning, afschrift van diploma, geboorteakte en curriculum vitae moeten ingediend worden uiterlijk op IS december 1980
bij de heer Voorzitter van het
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Karthuizerinnenstraat 4, 8000 BRUGGE 1
(ad 255)

8000 - BRUGGE

Op donderdag 15 januari 1981
om 11 u zal er in de vergaderzaal van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn,
Karthuizerinnenstraat 4 te 8000
Brugge overgegaan worden tot
de Openbare Aanbesteding der
werken in het Nieuw Hospitaal
St-Jan te Brugge
Lot 355 - V-Blok Aanbrengen
van chape
Erkenning klasse 2, kategone X
(chapewerken), of onderkategorie D4 of DlO of DU of D25
Registratie als aannemer kat 00
of 18
Dossier ter inzage vanaf 8 december 1980
— Op het Verkoopskantoor van
Openbare Aanbestedingen, Residentie Palace, Jordaans Kwartier 2de verdieping. Wetstraat
155 te 1040 Brussel
— Bij de Architekt Lantsoght
Spinolarei 15 te 8000 Brugge, op
dinsdag en woensdag van 9 tot
12 u vrijdag van 14 tot 17 u
— Op de burelen van het
O C M W Karthuizerinnenstraat
4 te 8000 Brugge alle werkdagen,
behalve s zaterdags, in de voormiddag van 8 u tot 12 u
Dossier te koop
— Bi] de Architekt Lantsoght J,
nr 280-0201295-57
Aan te kopen tegen de prijs van
(BTW en port inbegrepen)
1715 fr
Uitvoeringstermijn 75 kalender
dagen
(Adv 260)

Het mag wel even aangestipt worden
dat de Izegemse V U als eerste en
voorlopig enige politieke parbj initiatieven heeft verdedigd op het terrein van
de industnele archeologie Dat gebeurde dne jaar geleden al bij monde van
VU-raadslid Enk Vandewalle Onlangs
nog heeft hij ervoor gepleit om de geklasseerde tandem-compoundstoommachine van Etiz (uit de tijd dat Eöz
nog zelf elektriciteit produceerde) tegen aftakeling te beveiligen en toenstisch te valonzeren
Wie meer wil weten over industnele archeologie in het algemeen en industnele archeologie in Izegem in het biezonder knjgt nu een unieke kans
Vnjdag 5 december om 20 uur geeft
Adnaan ü n t e r s in het zaaltje van Etiz
(Albertlaan 4) een uiteenzetting over
industnele archeologie
Zondag 7 december komt dan een
geleide stadswandeling waarin uiteraard industneel-archeologische aspekten van Izegem aan bod komen De leiding berust bij Adnaan Linters (de man
van de Vlaamse Verehiging voor Industnele Archeologie) en zijn echtgenote Claudine Roose die o I v prof H
Balthazar een studie maakte van de industrievestigingen in Izegem tot 1914
Deze stadswandeling bestaat uit twee
delen (telkens met vertrek voor het
station) om 10 uur de wijken langs
spoor en kanaal om 14 uur andere
wijken t)ezoek aan schoenmuseum en
aan de verzameling drukpersen van de
Drukkenj Strobbe
Een aanrader dus voor wie Izegem
eens beter wil leren kennen

OCMW-Brugge
A a n w e r v i n g v a n een fulltime a r b e i d s g e n e e s h e e r
Voorwaarden tot aanwerving:
1 Gewone administratie voorwaarden
2 Leeftijd: de leeftijdsgrens van
45 jaar niet overschreden hebben
bi) indiensttreding
3 Diploma's: van dokter in de
geneeskunde en van een van de
diploma's van aanvullend onderwijs in de arbeidsgeneeskunde
(ARAB)
Weddeschaal: 196 tegen indexcijfer 203,99% 875729 - 1245 481
(in 19 jaar)
In te sturen: uiterlijk tegen 18 december 1980 aan de Personeelsdienst van het O C M W -Brugge,
A.Z Sint-Jan, Ruddershove te
8(X)0 Brugge de schriftelijke kandidaturen, tezamen met de voor
eensluidend verklaarde afschriften van de gevraagde diploma's
(Adv 258)
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BRUSSEL — Nagenoeg een
vierde van de totale bevolking in
Brussel-stad (In de verkeerschaotlsche vijfhoek) én ook In
Sint-Gillis is ouder dan 65 jaar.
Het is onderhand geweten dat
het centrum van Brussel een grijze en almaar vergrijzende stad is.
Jonge mensen vluchten weg. Een
paar duizenden Vlaamse senioren leven dag-op-dag in het niet
alleen Vlaams-vijandige Brussel,
maar ook en vooral in een grootstad waar oudere mensen de
schoeisels van hun voeten gereden worden door drukdoende
kostwinners die gretig de expreswegen opdrummen en de
behoorlijk brede voetpaden lieten wegwalsen om als het effe
kan een tiental minuten vlugger
de pendelafstand te overbruggen. Gebukt onder die en nog
veel andere dagelijkse ervaringen in de zin van "uit het maatschappelijk
verkeer
weggedrumd te worden' hebben jaren
terug tientallen Vlaamse seniorenklubs de handen in mekaar
geslagen om het sein op groen te
zetten voor een betere welzijnsen gezondheidszorg voor bejaarden in Brussel. Op het onlangs
afgesloten tweede kongres van
de Brusselse Vlamingen hebben
de senioren een fel opgemerkte
inbreng gedaan voor bijsturing
van het beleidswerk van de Brusselse Welzijnsraad. Nu alweer
een «week van de derde leeftijd»
vrij onopgemerkt is voorbijgegaan meende de Vlaamse Welzijnsraad er goed aan te doen
één van de acht algemene vergaderingen per jaar dit keer te wijden aan de kommer en zorg van
(Vlaamse) bejaarden in het Brusselse. Ondanks het onveilige
vriesweer werd dinsdagavond in
Etterbeek op de algemene reünie
(overigens geen selekt-besloten
vergadering) opbouwend diskussiewerk v e r r i c h t
Het klinkt allemaal (dat diskussiewerk en zo) nogal zwaar, maar
de senioren die betrokken zijn bij
de Akademie voor de Derde
Leeftijd, of bij de Konfederatie
van Seniorenklubs in Brussel, tillen er zelf zwaar aan.
Ze tillen er zwaar aan omdat ze
de aftakeling van de welzijns- en
gezondheidszorg, waar ze menswaardig recht op hebben, op zijn
minst ergerlijk vinden.
Met de ekonomische krisis is er
immers de toenemende vrees
voor
het
on-welzijnsklimaat
waarvan onder meer de bejaarden de eerste nadelige gevolgen
zullen ondervinden.
Miek De Kepper (stafmedewerkster Brusselse Welzijnsraad):
'Het is hopelijk geweten dat de
Vlaamse bejaardenklubs
in het
Brusselse in de voorbije
jaren
prachtig werk hebben kunnen leveren. Maar dat neemt niet weg
dat er niet-ingeloste
verzuchtingen zijn; en niet weinig. Vandaar
dat de Welzijnsraad dit keer de
schijnwerper op dit sociaal probleem heeft gericht Op het tweede kongres van de
Brusselse
Vlamingen bracht René Vandermaeien een fel-opgemerkt
refe-
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raat naar voor, dat het resultaat
was van informatieronden
en
konsultaties bij senioren.
Er wordt de jongste tijd veel gepraat, vooral enorm veel gepraat,
over welzijnswerk, maar de mensen die dit soort sociale hulp behoeven worden nauwelijks
gehoord. De kwaliteit van de hulpverlening aan bejaarden hebben
wij kunnen testen bij het opstellen van onze Welzijnsgids
voor
Brussel. Daarbij is vooral gebleken dat de senioren al te veel als
een aparte groep door de dienstencentra
worden
behandeld;
vooral trof ons zeer zwaar het
paternalistisch
karakter van het
dienstbetoon.
Via OCMWs,
huisvestingsdiensten en dies meer worden de
mensen van de derde
leeftijd
sterk betuttelend behandeld. In
Brussel komt hierbij natuurlijk de
communautaire
extra-handicap
bij
kijken--

Geen centenkwestie
— Een paar konkrete voorbeelden van de onernstige betutteling van bejaarden in Brussel?
Miek De Kepper: 'Och, er zijn
anderen beter geplaatst dan wij
hier op de Welzijnsraad om trieste staaltjes van asociale handel-

wijzen jegens bejaarden aan te
stippen. Zo wordt geregeld gewezen op de lange
wachtlijsten
voor dagelijkse
bejaardenhulp;
dringende oproepen kunnen nauwelijks
beantwoord
worden.
Maar het is, ook voor de welzijns- en gezondheidszorg,
voor
de bejaarden
niet alleen een
kwestie van meer
centeninjekties vanwege de overheid. Zelfs
met een belangwekkende
vermeerdering van het aantal ter beschikking
gestelde
poetsvrouwen bij voorbeeld geraken bejaarden niet meteen uit hun akute
nood om te kunnen voorzien in
een behaaglijke
leefwereld'.
Na de voorbije drie jaar werking
hebben zowel de Brusselse Welzijnsraad, de Konfederatie van
Brusselse Seniorenklubs en de
Akademie voor de derde leeftijd
de weinig bemoedigende ervaring dat aan het lot van tienduizenden Vlaamse Brusselaars (de
senioren) nauwelijks iets ten
goede werd veranderd.
Mars Moriau: We laten zeker bij
de seniorenklubs
de moed niet
zakken. We werken
gewoonweg
dag-op-dag hard verder
Alleen
worden we geregeld
gekonfronteerd met mensen in noodsituaties waar we jammer genoeg wei-
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nig of immer veel te weinig kunnen aan doen. Vandaar de poging
deze week, in de schoot van de
algemene vergadering
van de
Welzijnsraad, om drie vitale uitgangspunten
voor de
werking
ten behoeve van de derde leeftijd met de betrokkenen en met
de veldwerkers uit te praten.
Er is de wijdverspreide
behoefte
voor zelforganizatie, integratie in
ander welzijnswerk, én de grote
grief dat senioren
omzeggens
nergens in sociale en andere instellingen en diensten een glimp
van inspraak mogen
opvangen.
Het
individualizerend
sociaal
dienstbetoon (bij voorbeeld warme maaltijden, diensten voor informatie, het leven in bejaardentehuizen) dat dikwijls
geschiedt
ten koste van de
zelfstandigheid
van de senioren, en ten koste van
hun zelfwerkzaamheid, moet herdacht worden in het kader van
een ruime
gemeenschapsopbouw.
De bejaarden zelf kunnen hiervoor de handen uit de mouwen
steken en aldus komen tot integratie in de
stadsgemeenschap.
Zij behoeven uiteindelijk
geen
aparte informatie-centra,
selekte
sociale diensten en
dergelijke,

als de andere diensten ook voor
hen behoorlijk toegankelijk
zouden zijn, en onze senioren met de
passende zorg zouden omringen.
De derde verzuchting is en blijft
de inspraakverwerving
binnen
de OCMWs, via bejaardenraden,
in de dienstverlenende
organizaties en tot op het niveau van het
gemeentelijk beleid. Niet alleen
in Brussel, maar zeker ook in
deze stad worden
mensen-vanbij-ons
bejegend
als
minderwaardige
burgers:

Buurtleven
Vergeleken met de andere gewesten telt Brussel aanzienlijk
(te) veel bejaarden. Zoals Brussel ook chaotisch veel en verschillende vormen van bejaardenhulp (taxichecks, ongekoördineerde
warme
maaltijden,
e.d.m_) rijk is. Er bestaan heel wat
voorzieningen voor bejaarden in
de hoofdstad, maar weinige daarvan zijn uitgebouwd mét inspraak van de senioren (van de
300 bejaardentehuizen wordt 85
procent zuiver commercieel uitgebaat), en uiteindelijk blijft er
vooral het probleem van de vereenzaming van duizenden bejaarden; een probleem waarvan
men de omvang nauwelijks kent
of durft vermoeden. Zoals gemeld, werden dus vorige dinsdagavond een aantal noodsignalen nog maar eens herhaald, bij
gelegenheid van een algemene
vergadering van de Brusselse
Welzijnsraad. Centraal in de diskussies stond het referaat over
de «derde leeftijd» dat op het
voorbije kongres van de Brusselse Vlamingen de volle aandacht
kreeg.
René Vandermaeien: 'Er moet
een
overlegstruktuur
komen
voor geheel het
sociaal-kultureel
werk in Brussel, over alle werksoorten heen. Hoewel nogal eens
de indruk leeft dat het sociaalkultureel werk in Brussel overgestruktureerd is kan men nog niet
van een werkelijke
koördinatie
spreken zolang er geen onderling overleg groeit
De derde
leeftijd wil zich niet als leeftijdsgroep isoleren, maar wil zich,
méér nog dan in het verleden, integreren in het geheel van het sociaal-kultureel
werk in Brussel.
Met het ouder worden speelt het
leven zich meer om meer af in de
onmiddellijke buurt en wordt het
buurtleven des te
belangrijker
Maar het moderne stedelijke levenspatroon heeft dit buurtleven
zelf uitgehold.
Daarom dient de
seniorenwerking zoveel mogelijk
buurtgericht uitgebouwd te worden zodat iedereen tijdig vrienden kan
maken in de buurt, en zolang mogelijk aktiviteiten
vlak bij huis
kan meemaken. Enkele
tienduizenden Vlaamse bejaarden houden ondanks alles van hun stad,
van Brussel. Ze zijn er zich ten
volle van bewust dat hun paternoster-lange wensen niet meteen
en ook niet volkomen in lengte
van jaren kunnen ingelost worden.
Maar de dringende oproep van
de senioren is wel deze: houdt
ermee op ons betuttelend te behandelen- In de Brusselse
samenleving worden senioren wél
geteld, maar zij tellen niet mee
als het er op aankomt
beleidsbeslissingen te nemen. De tijd van
passief krijgen is voorbij; senioren moeten nu ook aktief (kunnen)
optreden-'
Of één van de meest konkrete eisen van de Vlaamse bejaarden in
Brussel, om naast een net van
Vlaamse peutertuinen ook een
Nederlandstalige waaier van bejaardentehuizen binnen afzienbare tijd gereafizeerd kan worden is
evenwel jammer genoeg hoogst
twijfelachtig.

