
Donderdag 19 februari 1981 — 28'ste jaar — 22 fr. — Nr. 8 

NIaams Nationaal l/l/eekblad ^c^ 

...bij voorbeeld: Francois Cammarata, sekretaris van de Kristelijke Metaalbewerkers te Charleroi, heeft 
verklaard „dat van nu af aan Wallonië strijd moet leveren tegen de Vlaamse macht. Het is immers onduldbaar 
dat, telkens wanneer een Waals bekken iets krijgt, ook Sidmar iets ontvangt. Het is onduldbaar dat de 
Vlaamse staalnijverheid uitgebouwd wordt, terwijl de Waalse kwijnt. 
En de Vlamingen hebben de nationale eenheid nodig voor hun kolen, hun textiel en hun scheepswerven..."... 

STINKENDE WONDEN 
Tijdens zijn radio- en tv-toespraak verleden dinsdag 
zette de eerste minister de voordelen van het afgeslo
ten interprofessioneel akkoord stevig in de verf. Er 
komt, zo zegde Martens, een inkomensmatiging voor 
twee jaar, maa r ook een minstens even lange sociale 
vrede. 

We zijn zo vrij, er grondig aan te twijfelen! 
De eerste matigingsronde, die bezegeld werd met het 
afsluiten van het interprofessioneel akkoord, is 
m a a r een begin. De tweede ronde moet nog komen. 
Inmiddels loopt de staatskas leeg en slaan de open
bare financies verder op hol. De cijferdans wordt 
iedere week duizelingwekkender. Verleden zondag 
heeft minister van Ekonomische Zaken Willy Claes 
op de tv verteld, dat er dit jaar 300 miljard in het 
buitenland zullen moeten bijeengescharreld worden. 

Het deficit op de lopende begroting benadert 200 mil
jard. De totale schuldenlast van het rijk loopt op tot 
tweemaal het jaarlijkse staatsinkomen. 
En nog altijd is er geen hand uitgestoken naa r een in
grijpende gezondmaking van de openbare financies. 
De harde maatregelen die zich terzake opdringen, 
worden steeds maa r verdaagd. Het talmen duurt nu 
al jaren. Ieder verlies van tijd zal echter fataal door 
de burgers moeten uitgezweet worden. Hoe dieper de 
put en hoe hoger de schuldenlast, des te zwaarder zal 
ten slotte de onvermijdelijke ingreep worden op heel 
het systeem van de sociale zekerheid. 

De wijze waarop de eerste matigingsronde is verlo
pen, doet het ergste vrezen voor de tweede. 

Men heeft inderdaad kunnen vaststellen dat de 
syndikale leiding op het laatste ogenblik schrik heeft 
gekregen van de geesten die zijzelf had opgeroepen 
en dat ze van het interprofessioneel akkoord gebruik 
maakte om te kunnen demobilizeren. Het ontbreekt 
h a a r echter ook vandaag aan de moed, te zeggen aan 
h a a r troepen waarop het staat. Op deze lafheid zal 
de zeepbel van de sociale vrede kapotbarsten, van zo
dra de tweede diepgrijpender matigingsronde zich 
aandient. 

Een vastberaden bewindsploeg had zich, door de 
eerste ronde in het parlement te spelen, een reserve 
aan onafhankelijkheid tegenover de sociale druk-
kingsgroepen kunnen opbouwen. Het gebrek aan 
vastberadenheid echter heeft er voor gezorgd, dat 
deze reserve terug verspeeld werd alvorens men aan 
de tweede ronde toe is. De regering heeft zich niet 
kunnen en durven loswrikken uit het kluwen van de 
groepsbelangen. Een kleine syndikale show, met 
speldeprikakties en een beperkt aantal waarschu
wingsstakingen, volstond om Martens-IV hijgend de 
spons te doen werpen. Wat wordt dat straks bij de 
tweede ronde? 

De regeringspartijen trachten hun verpletterende 
verantwoordelijkheid te ontvluchten door de dingen 
op hun beloop te laten en inmiddels halve oppositie-
taal te voeren. Zachte heelmeesters — maar in dit 
geval zou men moeten zeggen: laffe heelmeesters — 
maken stinkende wonden! 

En eigenlijk is de burger wél bereid om zijn billijk 
aandeel in te leveren, om vandaag te matigen tenein
de morgen méér te hebben. Het geknoei van de 
overheid echter belet hem, aan dit laatste te geloven. 
Vooral wanneer hij Vlaming is en hij de vrucht van 
zijn matiging naa r het zuiden ziet verhuizen... (tvo) 

Martens en Debunne in een onderonsje tijdens de besprekingen bij het afsluiten van het interprofessioneel ak
koord. Centrale figuur in dit Da Vincitafereel is duidelijk Debunne. Martens in de rol van „meester, ik zal u niet 
verraden"? Het Waals syndikaat ter linkerzijde van Debunne luistert aandachbg mee (Delourme). De 
Boerenbond (Hinnekens) reikt via De Wulf (Tewerkstelling, nota bene) het klaargestoomde akkoord aan. De 
Middenstand (Margot) heeft er blijkbaar niet veel vertrouwen in, terwijl het patronaat (Beimaert) verdiept is in 

de lektuur van waarschijnlijk het „Roodboek der staatsinterventies"... 

De grootste krabbenmand 
De katolieke dagbladpers in 
Vlaanderen telt een aantal geattl-
treerde kommentatoren die zich 
wellustig te buiten gaan aan 
leedvermaak, telkens er een ech
te of vermeende tweespalt in de 
Volksunie is. Dezer dagen heb
ben zij hun gading menen te 
vinden in de verkiezing van een 
nieuw VU-bestuur. Zeer tot hun 
spijt zijn ze niet aan hun trekken 
gekomen: er vielen verleden za
terdag in het kongressenpaleis 
te Brussel geen slaande ruzies of 
deuren te noteren. 
Het is opmerkelijk, hoe stilzwij
gend dezelfde kommentatoren ja
renlang heengegleden zijn over 
het kannibalisme in de CVP-top 
Hoe zij de verscheurende ver
deeldheid, tussen de standen of 
tussen de eerste minister en de 
partijvoorzitter, liefdevol verhul
den achter de mantel van de kris
telijke naastenliefde. Voor zover 
dat opgaat, houden ze ook van
daag nog deze merkwaardige dis-
kretie vol. Maar het is lastig gewor

den. De ruzies van de CVP wor
den sinds geruime tijd in de straat 
uitgevochten. Het voorbije week
end heeft aan de oeverloze roman 
van de verdeeldheid weer een 
paar bladzijden toegevoegd. 

West-Vlaanderen — een provin
cie waar de CVP traditioneel zeer 
sterk staat — genoot ditmaal de 
eer om direkte oor- en ooggetuige 
te zijn van de slaande ruzies. De 
voorzitter van de CVP-Jongeren 
Van Rompuy („de man die zegt 
wat Tindemans niet kan zeggen") 
voerde het woord te Izegem. En 
ging er Martens te lijf. Eerste 
minister Martens sprak te Blan
kenberge. En keerde Van Rompuy 
de vest uit CVP-voorzitter Tinde
mans hield een toespraak te Tor
hout. Hulde er zich in de behoed
zame algemeenheden waarop zijn 
oratorische faam is gebouwd. En 
bekloeg er zich maandag ten over
staan van de journalisten, na af
loop van het partijbureau, bitter 
over dat Martens en Van Rompuy 

tijdens het weekend wél het 
nieuws haalden, terwijl zijn Tor-
houtse speech onopgemerkt 
voorbij ging. 
Verleden dinsdag koos Eyskens 
het geschikte moment om de eer
ste minister dwars te zitten- in de 
hem kenmerkende Cassandra-stijl 
snoepte hij een tv-beurt af enkele 
minuten voordat Martens met een 
regenngsverklanng op het scherm 
kwam. 
Vanuit een eng en beperkt partij
politiek standpunt zou men zich 
kunnen verheugen over zoveel 
onmin en ruzie bij een tegenstre
ver. Inmiddels blijft het echter on
heilspellend dat de grootste partij 
van het land, de partij die de 
hoofdverantwoordelijke is voor 
het beleid sinds tientallen jaren tot 
op vandaag, niets anders is dan 
een krabbenmand en een adder
kluwen. 
De heren kunnen zichzelf niet 
eens matgen Waar halen zij het 
lef, matiging te verlangen van an
deren? 



m Brieven 

DE „OPEN DEUR" 

Vriend LG. uit Brussel zal wellicht niet 
geweten hebben dat alleen voor de 
funkties van studle-direl<teur, profes
sor, repetitor, docent of studle-inspek-
teur aan de Koninklijke Militaire School 
de wet van 30 juli 1938, artikel 11 
vereist dat de kandidaat „het bewijs 
heeft geleverd dat hij de taal van de 
door hem bestuurde afdeling of van de 
door hem gegeven kursus grondig 
kent". 
Het wetsvoorstel Oevlies-Vansteen-
klste heeft reeds in de Kamer, integen
deel een deur aangebracht aan het 
lokaal waar tot nog toe de kandkilaten-
generaals teoretisch vrije toegang 
hadden zonder wettelijke verpikshting 
van de grondige kennis van de tweede 
landstaal. Het is Immers zo dat om tot 
majoor te worden bevorderd, de kan-
dkjaat onderworpen is aan het huidige 
artikel 5 van dezelfde wet dat luidt als 
volgt: „het eksamen voor de graad van 
majoor van het aktieve leger omvat 
een eksamen over de kennis (men 
zegt niet welke kennis O der taal waaro
ver de officier tijdens zijn k)opbaan 
een der bij artikel 7 voorziene proeven 
nog niet mocht hebben afgelegd". Ter 
Informatie: artikel 7 zegt enkel vóór 
welke instantie dit eksamen kan wor
den afgelegd. 
LG. uit Brussel zal ongetwijfekJ, samen 
met de tienduizenden Vlaamse militai
ren, die twee jaar terug tot bij het 
Staatshoofd protesteerden tegen de 
toen voorgedragen kandklaat-gene-
raai OJevera) die, zoals nog teveel k/ 
generaals, niet de grondige kennis van 
de tweede landstaal bezat dit parle
mentair initiatief toejutehen. Ik ben hem 
er alvast dankbaar voor. 

Em. Vanstaenkists, kameriid 
Ud van de Kamerkommissis 

voor jandsverdadlglng 

mi 
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GEKNOEI MET 
LEGEREKSAMENS 

In de legermiddens heerst er grote 
beroering. Iedereen weet dat er ge-
knoekJ werd met de uitslag van het 
jaarlijks eksamen over de kennis van 
de tweede landstaal. 
Iedereen herinnert zich nog de zeer 
aangevochten benoeming door VdB 
van een Nederlandsonkundig generaal 
tot bevelhebber van een tweetalige 
divisie in 1979. Het moet wel zijn dat 
deze offk;ier niet zo goed Nederlands 
kende als VdB zelf beweerde daar hij 
het niet aandurfde zich aan te bieden 
voor het bekomen van het brevet van 
grondige kennis der tweede landstaal, 
in 1979. Onder druk heeft hij het dan 
maar gewaagd einde 1980 en in januari 
II. vernam gans het leger dat hij schitte
rend mislukt was, wat niemand van zijn 
ondergeschikten verwonderde. Hij 
had een uHsluitingscijfer bekomen in 
het schriftelijk gedeelte en dus moest 
hij niet opgeroepen worden voor het 
mondelinge (tweede) gedeelte van het 
eksamen. 
Men moet 50 % der punten halen op 
het geheel, maar 8 op 20 op elk der 
drie schriftelijke en der twee mondelin
ge deeleksamens. Het wekte dan ook 
grote veHsazing toen vernomen werd 
dat deze generaal, samen met anderen 
die ongetwIjfeU als alibi moesten die
nen, toch opgeroepen werd voor het 
mondeling elüamen. 
Hoe schitterend het tweede deel ook 
zou kunnen zijn, het uitsluitingscijfer 
kan, behalve met geknoei, niet meer 
ongedaan gemaakt worden. Het regle
ment stipuleert dat de verbetering der 
schriftelijke kopijen moet gebeuren 
met toegedekte naam en dat ook de 
punten onder dezelfde voorwaarden 
moeten toegekend worden. Nadat de 
namen bekend zijn door het wegne
men van het ondoorschijnend dekblad, 
mogen de punten in geen geval meer 
gewijzigd worden. Nooit heeft iemand 
durven denken dat een officiële jury 
het zou aangedurfd hebben in zo een 
belangrijke opdracht het reglement te 
verkrachten. Groot was dan ook de 
verwondering maar vooral het misprij
zen to.v. de juryleden, toen vernomen 
werd dat de veïsl besproken generaal 
toch als „geslaagd" vermeld werd. 
Men dient namelijk te weten dat in de 
loop der laatste jaren zeer velen, voor
al Franstallgen natuurlijk maar ook heel 
wat Nederlandstalige offteleren, door 
de strenge toepassing van het regle
ment met een puntje en zelfs een half 
puntje te kort het fatde uitsluitingscij
fer niet haaklen. Zij werden hierdoor 
sterk geremd in hun verdere opgang 
tot de hogere graden. Zal de minister 
hen nu ook dat ene puntje toekennen, 
zoals de jury het op bedrieglijke wijze 
toegekend heeft aan de generaal die 
toch al hoog genoeg opgekbmmen 
was in de militaire hiërarchie. Of zijn er 
voor eenzelfde reglement twee ver
schillende interpretaties naar gelang 
de graad? 

Hier is er werk aan de winkel voor alle 
parlementairen maar vooral de VD-
mandatarissen, om langs de taalkonv 
missie of één der kommissies van 
Landsverdediging, klaarheid te bren
gen in het geknoei dat de gemoederen 
van aHe militairen, zowel de Vlamingen 
als de Walen, beroerd heeft 

LV., Antwerpen 

EEN VLAAMSE KLUB 
TE LUXEMBURG 

Men signaleert ons het bestaan van 
een Vlaamse Klub in het Groothertog
dom Luxemburg, met zetel in de stad 
Luxemburg. Na enkele pogingen tot 
oprichting is men thans definitief van 
start gegaan. Er bestond reeds een 
Kring voor Nederlandstalig Toneel, 
met mensen van die Kring en met 
anderen vormde men een stichtend 
komltee van negentien leden. Statuten 
werden neergelegd en een ASBL 
(want het moet bij wet in het Frans ge
beuren) opgericht 
Men wil er Vlaams zijn, maar niet 
gebonden aan één politieke of fik>sofi-
sche overtuiging, noch aan rang of 
stand. Men wil gewoon een trefpunt 
zijn voor Vlaams leven voor de Vlamin
gen die daar wonen en-of werken. 
Toneel blijft een centraal punt van de 
aktivlteiten; een biblioteek is er ook al. 
Allerlei ̂ tiviteiten staan op de agenda 
Anton Peters en Jef Burm waren al te 
gast everxys RIta Deneve en Ivonne 
Lex en het Teater Antigone van Kort
rijk. De klub heeft een stamcafé, een 
goede Vlaamse gewoonte. Ook heeft 

men al een brug geslagen naar de 
„Nederlandse Vereniging in Luxem
burg" (er zijn daar ook veel Nederlan
ders aan het werk) en een brug naar 
„Vlamingen in de Wereld". Ook naar 
„Band", Vlamingen in Wallonië is er een 
bruggetje. 

Er zouden zo een drieduizend Vlamin
gen werken in het ganse gebied van 
het Groothertogdom, die maken weke
lijks afspraak in het stamcafé, al komen 
natuuriijk alleen diegenen die in Lu-
xemburg-stad vertoeven. 

Een tweemaandelijks tijdschrift dat als 
kontaktblad dient bestaat ook. Het 
heet „'t Leeuwke". 

Het sekretariaat van de klub is geves
tigd in de rue de Syren, 20, L 5316 
C^ntem, telefoon 358.234. In het be
stuur en in de redaktieraad vinden we 
volgende namen: J. De Graeve, W. 
Hegman, T. Vandenberghe, F. Wage-
mans, R. Van den Buicke, G. Nelissen, 
E Peetere, R. Schol, H. Wauters, W. 
Goeminne, V. Wijffels. 

We wensen de Vlaamse Klub-Luxem-
burg veel sukses. H. 

DE „OPEN DEUR" 

LG„ Brussel, gaat fel tekeer tegen de 
kamerieden Devlies-Vansteenkiste, 
door hen te verwijten dat ze de leger
taalwetten niet zouden kennen en hier
door een open deur instampen met 
hun wetsvoorstel om kandidaat-gene
raals te verplichten een eksamen over 
de grondige kennis van de tweede 
landstaal af te leggen. In die veronder
stelling hebben alle kamerieden die het 
voorstel goedkeurden een „open-deur-
in8tamper8"-etiket gekregen. 

Misschien zou het lezen van de Franse 
tekst van de legertaalwetten LG„ 
Brussel ertoe gebracht hebben zijn 
brief niet in te sturen. Ik zou graag eens 
weten of er één Frankofoon kameriki 
het voorstel mede-ondertekende? In
dien niet dan zal dit toch niet geweest 
zijn omdat er reeds voldoende wettelij
ke verplichtingen zijn, maar wel omdat 
er een zeer dukjelijke wet werd voor
opgesteld. 

Dat LG., Brussel er een figuur bijsleurt 
als wijlen de h. A. Spinoy, is bedenke
lijk. Dat hij gal spuwt op de CVP, 
akkoord. Maar waarom zwijgt hij in alle 

talen over de socialisten? Hij moet 
toch weten dat het bij die „Vlamingen" 
nog steeds is: eerst socialist" (op 
Mommerency uit Nieuwpoort nè). 
Het is te doorzichtig om niet op te val
len, zelfs de minst aandachtige lezer. 
Het „manna" (wat betekent een 
woord?) kwam voor LG. wellicht van 
socialisten, Vlaamse natuuriijk. Maar 
wanneer stelden de socialisten zich 
radikaal op? Toch niet met de 
11 -toespraak van de voorzitter van de 
Vlaamse Raad? Voor het overige is de 
Volksunie er steeds nodig geweest 
want spontaan flamingantisme ligt de 
„Vlaamse" socialisten niet Zijn het niet 
steeds die Vlaamse socialisten, die 
humanisten geweest en is het niet nog 
steeds hen die zich hardnekkig verzet
ten tegen elke vorm van amnestie? 
Namen als Temmerman, Vander Nie-
pen, Laridon, e.a. schudt men zo uit de 
mouw. Dat enkele onder hen de in-
overwegingneming aanvaardden van 
de wetsvoorstellen Bomers is geen 
heldendaad. Diezelfden hebben jaren
lang elke inoverweging geweigerd. 
Thans gaat het spelletje blijkbaar ver
der in de kommissies, want wie hoort 
er nog van? 

Waar is hun fameuze „verdraagzaam
heid"? Waar blijven ze met hun fameus 
„pluralisme"? Dat Ik er nu pas de 
liberalen bij betrek zal niemand verba
zen. Iedereen weet dat zij niet doen 
alsof, dus niet zoals de „Vlaamse" 
socialisten. Zij verklaren luidop dat ze 
ertegen zijn. 
LG. heeft op onhandige wijze de aan
dacht gevestigd op het wetsvoorstel 
Devlies-Vansteenkiste. Het enige posi
tieve dat hij met ,zijn" „Vlaamse brief' 
bereikte. 

B.V„ Stene 

smmn 
Wij ontvangen graag brieven vanf 
onze lezers, als ze ondertekend zijn. 
Naamloze brieven gaan de scheur
mand m. evenals scheld- en smaad-
brieven. De andere publiceren wij, 
naargelang er plaats beschikbaar is. 
Wi| behouden ons dan ook het recht 
voor brieven in te korten en pers
klaar te maken zonder de essentie 
van de inhoud te veranderen. 
De opinie, vertolkt in een lezersbrief. 
is niet noodzakeliik de onze. 

De redaktie 

KONINKRUK BELGIË 

Wegenfonds - LENING 1981-1985-1989 
Rente. — 13% 's Jaa.rs vanaf 9 maart 198L 
Effekten. - Toonderobligaties van 5.000,10.000,25.000,50.000,100.000 en 500.000 fr. De 
coupures van 5.000 fr. worden als bijpassing afgeleverd. 
Aflossing. — Uitsluitend door terugkoop. 
Vervroegde terugbetaling. — Mogelijkheid voor de houder de terugbetaling tegen 
het pari te bekomen op 9 maart 1985. 
UitglfteprijSi 99,30 % 
Terugbetalingsprils. — Tegen het pari op de eindvervaldag van 9 maart 1989. 
Waarborg. — De betaling van de rente en de terugbetaling van de obligaties worden 
door de Staat gewaarborgd. 
Dienst van de lening. — De betaling van de coupons en de terugbetaling van de 
obligaties geschieden aan de loketten van de Rijkskassier, bij de Nationale Bank van 
Bel^è, te Brussel en buiten de hoofdstad. 
Officiële notering. — De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd. 

INSCHRIJVING 

van donderdag 19 februari tot vrijdag 6 maart 1981 
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld. 
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van 
België en bi) de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtigde 
financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen. 

De uitgifteprijs is volledig te betalen bij de inschrijving: 
hetzij in speciën, 
hetzij in obligaties, 
A. Van de per 14 februari 1981 terugbetaalbare Staatslening 1973-1981-1987, terugge
nomen met een rentebonlfikatie van F 83 per nominaal kapitaal van F 10.000, vóór 
alle belastingen op inkomsten; 
B. Van de per 22 februari 1981 terugbetaalbare Staatslening 1974-1981-1988, terugge
nomen met een rentebonlfikatie van F 54 per nominaal kapitaal van F 10.000, vóór 
alle belastingen op inkomsten. 
Brussel, 12 februari 1981. 

De minister van Openbare Werken, 
balast met het beheer van het Wegenfonds, 

J. CHABERT 

19 FEBRUARI 1981 



Mensen 

De Wilde op het VWS 
De kabinetsraad heeft verleden 
week vrijdag Guldo De Wilde 
(44) benoemd tot Vast Wervings-
sekretaris. De leiding van het 
Vast Wervingssekretariaat, dat 
zich bezig houdt met alle benoe
mingen in staatsdienst, was 
sinds 1978 onbezet De Wilde zal 
meteen heel wat hooi op zijn 
vork krijgen: hij moet zich in de 
onmiddellijke toekomst bezig 
houden met de cascade van be

noemingen in de nieuwe adminis
traties van gewesten en gemeen
schappen. Precies daarom waar
schijnlijk werd deze strategische 
funktie op dit strategisch ogen
blik toevertrouwd aan een uitge
sproken politieke benoeming: De 
Wilde komt van het kabinet Mar
tens en is CVP-voorzitter van het 
arrondissement Gent 
De bevordering van De Wilde tot 
Vast Wervingssekretaris viel 
praktisch samen met een toe
spraak van CVP-voorzitter Tin-
demans te Torhout, die de gesel 

van de politieke benoemingen 
aankloeg. Vooraleer Vast Wer
vingssekretaris te worden, was 
De Wilde gedurende een dozijn 
jaren kabinetsmedewerker van 
een hele rij CVP-ministers, on
dermeer ook van Tindemans. 

Van Miert 
en 
Willy Claes 
Op een partijbijeenkomst te Has
selt heeft SP-voorzitter Van 
Miert er zich over beklaagd, dat 
minister Willy Claes sinds enke
le tijd het geliefkoosde mikpunt 
is van de konservatieven in ht al
gemeen en van rechtse kringen 
in de CVP in het biezonder. 

De scherpste aanvallen op Claes 
komen momenteel echter uit de 
socialistische achterban. Met 
name het weekblad „Links" be
klaagt er zich bitter over „dat de 
Société Générale beschikt en 
Claes gewoonweg uitvoert". 

„Links" neemt het niet dat, pre
cies onder een socialistische mi
nister, de hele elektriciteitssek-
tor samengebracht wordt in een 
grote gemengde maatschappij, 
waarin het werkelijke gezag zal 
liggen bij de Société Générale 
die 90 "/o van de elektriciteits-
produktie kontroleert via Ebes, 
Intercom en Unerg. 

Het is al lang geen koek en ei 
meer in de SP, zelfs niet tussen 
Van Miert en Claes. Om van 
Claes en Debunne te zwijgen-

Deze week dit... 
In oktober vorig jaar zijn we 
ermee begonnen. Ongeveer in 
alle gemeenten van Vlaanderen 
tot en met te Brussel kozen de 
Volksunie-afdelingen nieuwe 
besturen. Nadien volgden de 
verkiezingen in de 
arrondissementen. Tot vorige 
zaterdag de kersvers 
geïnstalleerde partijraad een 
nieuw partijbestuur aanduidde. 
Deze laatste gebeurtenis hebben 
de perslui dik in de verf gezet 
Overigens terecht zou ik 
zeggen, afgezien van de vaak 
eigenaardige en opgeschroefde 
kommentaar van sommigen. Ver 
van mij te beweren dat zij 
hiermee slechte bedoelingen 
zouden hebben. Zij kennen 
immers hun deontologie. Het is 
toch hun taak, de lezers 
objektief voor te lichten. Of 
niet? Toch durf ik schrijven dat 
ze wel eens spoken zien bij 
klaarlichte dag. Dat ze af en toe 
woorden weergeven, die ze 
misschien graag hadden 
gehoord maar die nooit 
uitgesproken werden. 
Maar kom, dit weze slechts een 
randbemerking. Terecht heeft de 
pers aandacht besteed aan deze 
verkiezing, het partijbestuur 
voert immers de dagdagelijkse 
politieke strijd. Het volgt de 
gebeurtenissen op de voet het 

bepaalt de standpunten. Het 
tekent het profiel van de partij, 
binnen het raam van het 
programma en de krachtlijnen 
van de partijraad. 
En toch, hoe belangrijk ook de 
partijbestuursverkiezing is 
slechts het orgelpunt aan het 
slot van een heel koncert dat in 
oktober begon. Het partijbestuur 
mag opmerkelijk en 
oordeelkundig ageren, de 
parlementsleden mogen zich 
weren als duivels in een 
wijwatervat: de diepgang en de 
doorstroming naar Jan met de 
pet zouden ontbreken, als daar 
niet de 
arrondissementsstrukturen en 
vooral de afdelingen waren. 
Deze besturen en raden staan, 
samen met de lokale 
mandatarissen, temidden van het 
levende volk. Zij vooral voelen 
de polsslag van de verschillende 
geledingen van onze 
gemeenschap. Zij kennen niet 
alleen de namen van de mensen, 
maar ook hun noden en zorgen. 

'Zij weten ze wonen. Zij vooral 
vormen het beeld van de 
Volksunie. Al deze kaderleden 
zijn de kracht van onze partij. 
Als algemeen voorzitter ben ik 
blij te kunnen aantreden met 
een nieuw, grotendeels verjongd 
en verruimd kader. Ik dank al 

deze militante bestuursleden, van 
hoog tot laag, die zich ten volle 
inzetten. Ik dank ook de niet 
verkozen kandidaten, want zij 
waren evenzeer onbaatzuchtig 
bereid het volle pond te geven. 
Verkiezingsuitslagen kunnen 
soms hartverscheurend zijn. Dit 
is de prijs die we betalen aan de 
demokratie. Maar met vreugde 
heb ik vastgesteld dat bijna 
steeds en overal gekozen werd 
vóór een kandidaat en zelden of 
nooit tégen iemand. Ik durf 
verklaren dat in de Volksunie, 
vanaf de afdeling tot het 
partijbestuur, de verkiezingen 
sereen werden gehouden. 
In vergelijking met het 
bekvechten elders zijn de 
verkiezingen in onze partij als 
het ware rimpelloos verlopen. 
Mag ik me veroorloven, fier te 
zijn dat ik met het partijbestuur 
in grote mate deze ééndracht 
heb kunnen tot stand brengen. 
Samen staan we slagvaardig 
voor de komende drie jaar. 

Dries Dequae 
op de BBL 
Staatsminister Dries Dequae, die 
herhaaldelijk minister en van 1974 
tot 1977 Kamervoorzitter was, is 
aangesteld tot president van de 
Raad van Beheer van de Bank 
Brussel-Lambert Hij volgt er rid
der Jan de Spot op die onlangs is 
overleden en die, net als Dries 
Dequae, uit de CVP kwam. 

Vic ANCIAUX 

Om zijn funktie bij de BBL te 
kunnen uitoefenen, moet Dries 
Dequae ontslag nemen bij de kon-
kurrentie: hij zetelde als beheer
der van de holding Almanij en van 
verschillende beleggingsfondsen 
van de Kredietbank. Zijn voorzit

tersmandaat bij de Boerenbond 
moet hij ook meteen aan de haak 
hangen. 

Dequae behoort voortaan tot de 
bankiers-drievuldigheid. Hijzelf bij 
de BBL, André Vlerick bij de Kre
dietbank en Albert Coppée bij de 
Société Générale houden een 
kristen-demokratisch oog op de 
drie belangrijkste Belgische ban
ken. 

Tussen twee 
stoelen 
Eerste minister Martens en CVP-
Jongerenvoorzitter Eric Van 
Rompuy stalen tijdens het voor
bije weekend de show door de 
onkristelijke manier waarop ze 
mekaar in het haar zaten over het 
interprofessioneel akkoord. 

Zeer tot ongenoegen trouwens 
van Leo Tindemans. De CVP-
voorzitter heeft er het handje van 
weg om, door een spreekbeurt in 
de ene of andere partij-afdeling 
of door een buitenlandse speech, 
de aandacht voor zichzelf op te 
eisen en zich in het weekend-
nieuws te hijsen. Tindemans be
treurde verleden maandag dan 
ook na afloop van het CVP-par-
tijbureau dat Martens en Van 
Rompuy wél het nieuws haalden, 
terwijl zijn bloedeigen toespraak 
te Torhout nagenoeg onopge
merkt voorbij ging. 

Niet alleen mensen, maar ook 
voorzitterlijke toespraken zijn 
per definitie belangrijk. 
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m Kommentaar 

Dat is wat er rest van het Brusselse Volkshuis, het meesterwerk van de Gentenaar Horta. Hoe het zo ver 
kwam vertelt dio Genes onderaan deze bladzijde.. 

Even geduld 
De benadeling van de Vlamingen 
gaat onverminderd verder, taal-
kaders of niet 
Sedert april 1977 werd het taai
kader voor het Algemeen Rijks
archief wettelijk vastgelegd. 
Desondanks is het taalevenwicht 
bij het wetenschappelijk perso
neel nooit zo onevenwichtig ge
weest; 12 Franstaligen tegenover 
6 Nederlandstaligen. 
Het taaikader voorziet een ver
houding van 9 tegenover 9. Vol
gens de ministers Calewaert en 
Geens moeten de Vlamingen nog 
even geduld oefenen tot de drie 
overtallige Franstaligen met pen
sioen gaan. 
Over het tekort aan Nederlands
talige kant reppen de ministers 
geen woord. Welk nut hebben de 
taalkaders dan nog? 

Lof voor 
Coppieters 
Het heengaan van Maurits Cop
pieters is niet ongemerkt voorbij 
gegaan voor de kommentatoren 
van de Belgische dagbladpers. Ty
pisch, omdat ze uit een Franstalige 
hoek komt die niet overloopt van 
sympatie voor de Volksunie, was 
de reaktie van de „Libre Belgique": 
„Coppieters had zich voorgeno
men, een einde te stellen aan zijn 

parlementaire loopbaan van zodra 
hij 60 zou worden. Als man van 
zijn woord heeft hij niet zoals 
zovelen, zijn houding herzien toen 
het zover was: verleden donder
dag nam hij te Straatsburg af
scheid van zijn kollega's... Hij laat in 
het Europese parlement de herin
nering aan een man die ideeën 
heeft en die zich geen moeite 
spaarde om ze te verdedigen." 
De afscheidsreceptie voor Cop
pieters te Straatsburg werd bijge
woond door alle grote tenoren van 
het Europees parlement, behalve 
Tindemans... 

Eervolle 
troostprijs 
Voor de kabinetsleden die ook na 
deze benoemingen nog niet aan 
hun trekken gekomen zijn, wach
ten er nog enkele eervolle troost
prijzen. 
Eerstdaags immers moeten de 
nieuwe raden van beheer en di-
rektiekomitees van de ASLK sa
mengesteld worden, vermits deze 
instelling er nu ook een openbare 
bankfunktie bijkrijgt 
De Vlaamse Personeelsvereni
ging van de ASLK heeft het dan 
ook nuttig geoordeeld de regering 
erop te wijzen dat van de toekom
stige beheerders toch een mini
mum aan deskundigheid vereist 
wordt Deze vermaning klinkt 
enigswins overbodig, wanneer 
men weet dat bepaalde overheids
instellingen beheerd worden door 
mensen die niet eens een balans 
kunnen lezen! 

Prachtig 
geschenk 
De vereniging „France-Hollande" 
heeft de jaarlijkse „Prix Descartes" 
toegekend aan het tijdschrift 
„Septentrion, revue de culture 
Néerlandaise". 
Reeds de vijftiende maal wordt 
deze prijs uitgereikt aan Fransen 
of Nederlandstaligen die zich bie-
zonder verdienstelijk gemaakt 
hebben op het vlak van de samen
werking tussen de Franse en Ne

derlandse Kuituur. Het is evenwel 
de eerste keer dat de laureaat uit 
Vlaanderen afkomstig is. 
Een prachtig verjaardagsge
schenk voor de Stichting Ons 
Erfdeel en haar direkteur Jozef 
Deleu. Het tijdschrift Septentrion 
is immers aan de tiende jaargang 
toe. 

Referendums 
nietig? 
Een aantal Vlamingen van de 
Brusselse gemeenten hebben bij 
de Raad van State een klacht 
ingediend tegen de gemeenten 
die een referendum ingericht 
hebben. Ze wensen dat de beslis
singen van de gemeenteraden 
vernietigd worden. Daarbij stel
len zij dat de gemeenten enkel 
over die bevoegdheden beschik
ken, die hen door de wet toege
kend zijn. 
Voortgaande op vroegere beslis
singen van de Raad van State en 
op verklaringen van gezagheb
bende juristen zouden de Brus
selse Vlamingen gelijk moeten 
halen. Weliswaar mogen ge
meenten een volksraadpleging 
inrichten, maar het voorwerp er
van mag de bevoegdheid van de 
gemeenteraad niet overschrij
den. 
Dat was dit keer duidelijk het 
geval: vooralsnog vallen de faci
liteitengemeenten niet onder de 
bevoegdheid van de Brusselse 
overheden! 

Kabinets-
funktie lonend 
Waarschijnlijk heeft de promotie 
van haast alle kabinetschefs tot 
een topfunktie bij de gewestelij
ke en gemeenschapsadministra
ties kwaad bloed gezet bij hun 
kollega's, mindere goden in de 
kabinetten 
Geen nood evenwel, er wacht de 

regering nog een pakket prachti
ge benoemingen dat heel wat 
onrust zal wegnemen. Al moet de 
strijd nog beslecht worden, toch 
kan men vooropstellen dat De 
Wilde, lid van het kabinet van 
Martens, verhuist naar de top 
van het Vast Wervingssekretari-
aat 
Voor de funktie van adjunkt-ad-
ministrateur-generaal bij de Re
gie van Luchtwegen kan getipt 
worden op Bosmans uit het kabi
net van Chabert Rest nog de 
aanduiding van de direkteur-ge-
neraal van de kanselarijdiensten, 
waarvoor Hermanus uit de stal 
van Spitaels niet kansloos is. 

400.000 (nog) 
gezond 
Er is ook goed nieuws. Staatsse-
kretaris Akkermans Is voor de 
vrouwen van de middengroepen 
gaan vertellen dat tegenover de 
3.000 bedrijven die jaarlijks fail
liet gaan er in Vlaanderen nog 
400.000 bedrijven en handelsza
ken zijn die het goed stellen. Het 
is uiteraard een kwestie van rela
tiveren. 
Akkermans heeft evenwel daar
bij niet aangeduid met welke 
maatregelen hij ervoor wil zor
gen dat de nog gezonde bedrij
ven goede kansen krijgen om 
gezond te blijven. 
Hij heeft ook niet aangekondigd 
dat de overheidskredieten voor 
ekonomische expansie en om
schakeling voortaan niet meer 
zullen verkwist worden aan uit
zichtloze reddingsoperaties in 
ongeneeslijk zieke bedrijven. 

Horta uitgebeend 
Een paar weken geleden verscheen In de kranten 
het bericht dat een aktiegroep het voornemen 
koestert het wereldberoemde Volkshuis van Horta 
althans gedeeltelijk terug op te bouwen. Het 
bericht bevatte tevens de mededeling dat de 
aktiegroep maar over weinig tijd beschikt om zijn 
voornemen uit te voeren. Over een paar maanden 
wordt immers te Tervuren de legerloods gesloopt, 
waarin sinds enkele jaren de puinen van het Horta-
Volkshuis opgestapeld liggen. 

Het krantenbericht had als voornaamste gevolg 
dat een aantal kunstdieven en spekulanten zich 
haastten om, bij klaarlichte dag, nog enkele vracht
wagens Horta-brokstukken uit Tervuren weg te 
halen. 

De Gentenaar Victor Horta, later baron geworden, 
heeft de stempel van zijn genie gedrukt op de fin-
de-siècle-archltektuur niet alleen te Brussel en in 
ons eigen land, maar over heel Europa. Hij is een 
der topfiguren geweest van de Jugendstil — 
vandaag vaker art nouveau genoemd — die zich in 
de architektuur botvierde In een overdaad aan de
koratie, in grillige arabesken en in een gedurfd ge
bruik van glas en metaal. 

Het Brussels Volkshuls was een van zijn belang
rijkste gebouwen. De opdracht ervoor, die hij van 
de jonge Belgische Werklieden Partij kreeg, is een 
van de belangrijkste momenten In zijn leven 
geweest 

Het socialisme was in 1893 in ons land aan zijn 
eerste doorbraak toe. In dat jaar werd de grondwet 
herzien en het algemeen meervoudig stemrecht in
gevoerd. Als gevolg daarvan trokken in 1894 niet 
minder dan 28 socialistische volksvertegenwoor
digers het parlement binnen. Het waren woelige en 
bewogen jaren, boordevol uitzicht en beloften 
voor de jonge beweging die zich zopas had 
doorgezet In 1894 werd het Charter van Quare-
gnon opgesteld, de leidraad voor vele generaties 
socialisten nadien. In 1885 leidde de sociale strijd 
en het gevecht voor algemeen enkelvoudig stem
recht naar een ronduit opstandige situatie, bij 
voorbeeld te Charleroi. 

Voor de socialisten uit die dagen moest de kracht 
van hun beweging, nog niet overgenomen door het 

establishment, onweerstaanbaar lijken. De maat
schappij waarvan zij droomden zou reeds morgen 
opgebouwd worden. En kon reeds vandaag haar 
prefiguratie krijgen in de tempel van de beweging: 
het Brussels Volkshuis. Voor deze tempel zou het 
beste nauwelijks goed genoeg zijn: Horta moest 
hem bouwen. Hij deed het van 1896 tot 1899. 
Het hele élan van die dagen, de vaart en de geest
drift van de beweging werden door Horta samen
gevat in de zuiverste Jugendstil uit gans zijn 
loopbaan. 
In 1965 werd Horta's meesterwerk afgebroken. De 
eigenaars, de Socialistische Koöperatieven, had
den er geen belangstelling meer voor Het Volks
huis was te klein geworden voor de horizontale 
ambities van de apparatchiks die er huisden. Het 
was trouwens al deerlijk verminkt Een nationale 
en internationale protestaktie, met meer dan dui
zend handtekeningen van kunstenaars en archtl-
tekten uit heel de wereld mocht niet baten. Kamiel 
Huysmans, nochtans oud genoeg om de kracht 
van het jonge socialisme nog gekend te hebben, 
zegde smalend dat het Volkshuis geen drukte 
waard was. De bulldozer ging er in en de brokstuk
ken werden naar Tervuren verhuisd. 
In de legerloods, waar Horta's werk sindsdien 
uitgebeend ligt, zijn hele vrachtwagenladingen 
gestolen. Om verkocht te worden, goeddeels aan 
Amerikanen. De voorgevel is verdwenen. De mo
numentale smeedijzeran trap werd voor de prik 
ven 60.000 fr door een Brussels gemeentebestuur 
gekocht 
Brussel, ach, het betonnen BrusseL 
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Sociaal-ekonomisch m 
Omtrent de hokus-pokus bank 
In feite is er een kleine reden 
om te juichen. Alvast voor de 
werknemers in de privé-sektor 
werd op de valreep een 
centraal akkoord gesloten. 
Niemand van de betrokken 
zogeheten sociale partners is 
evenwel tevreden. In de 
openbare diensten blijven 
overigens de messen 
getrokken. De stakingsgolf is 
allesbehalve weggedeind. 
Geheel het land is trouwens 
sociaal en ekonomisch in een 
dikke mist gehuld. Want 
financiënminister Mark Eyskens 
schetste een verkwikkeli jk 
jaareinde met 600.000 
werklozen. En aan het adres 
van diegenen die nog betaald 
werk hebben werd de mare 
bezorgd dat de 
Valentijnsakkoorden na Pasen 
niets meer dan een korte 
dagdroom zullen blijken, 
in feite zouden we overigens 
de toekomst ondanks-ondanks 
hoopvol tegemoet moeten zien. 
Want na het ergerlijk talmen 
van de regering, na 
volgehouden J(ontradiÊ(ties in 
het beleid van dit land', worden 
voor vr i j spoedig drastische 
ingrepen aangekondigd. Zo 'n 
overheidsoptreden kan ons 
misschien morgen nogai wat 
pijn doen maar zou van aard 
kunnen zijn om ons even later 
uit de donkere tunnel te halen 
waarin we nu uitzichtloos 
voorthollen. 

Helaas, er is alweer een zoveelste 
rapport gepubliceerd, dit keer van 
het Rekenhof, waaruit onomstoot-
baar blijkt dat de overheid ge
meenschapsgelden die bedoekl 
zijn voor het laevorderen van de 
ekonomische expansie onophou
dend blijft verkwanselen aan zieke 
(meestal Waalse) bedrijven.-
Nauwelijks één ekonomisch waar
nemer kan uit het geheugen het 
aantal organismen opsommen dat 
met-de-jaren werd opgericht om 
de Industriële bedrijvigheid „te ont
wikkelen", te bevorderen, en noem 
maar op. 

Of het de overheid echt menens is 
met een sanerende koerswijziging 
zal in de komende twee weken 
blijken, wanneer de samenstelling 
zal bekend gemaakt worden van 
de topdirekties Van de ASLK die 
onlangs tot staatsbank werd her
doopt 

De ASLK is inderdaad momenteel 
een schoolvoorbeeld van de wijze 
waarop de regering nieuwe be-
heersstrukturen meent te moeten 
uitbouwen. 
Veel goede hoop op een goede 
koerswijziging hebben we hoege
naamd niet 

Uniek in Europa 
De Vlaamse personeelsvereniging 
van de ASLK waarschuwde begin 
deze week nog maar eens voor de 
benoeming van „superkumulards 
die zelfs geen boeklK>udl<undige 
balans kunnen lezen"... 
We zullen spoedig de neuzen van 
de beheerders kunnen tellen. 
Maar de uitbouw van de staats
bank Is een schoolvoorbeeld van 
de wijze waarop In dit land elke uit
weg naar een vernieuwd Indus
trieel beleid wordt verknoeid. 
Vlaanderen had geen behoefte 
aan een staatsbank, maar op de 
eis van de Waalse socialisten In
gaand, komt die staatsbank er. 
Vlaanderen is helemaal met ge
diend met de dneledlge uitbouw 
van zo 'n overheidsbank, maar 

gevreesd mag worden dat zulks 
„stoemelings" toch zal gebeuren. 
Nijet alleen de regionale opsplit
sing van de ASLK, maar geheel de 
organieke struktuur van deze ho-
kus-polus bank is dermate hybried 
dat menig eminence grise in de fi
nanciële sektor er smalend op 
wijst dat de ASLK „een uniek 
juridisch statuut in Europa" blijkt 
mee te krijgen. 

De wijze waarop gedokterd 
word t of beter geknoeid, aan het 
tot in den treure aangekondigd 
vernieuwd Industrieel beleid, blijkt 
al in een schoolvoorbeeld bij de 
ASLK. 

Gewagen van knoeiwerk is zeer 
•zeker een zware beschuldiging. 
Wat moeten we evenwel denken 
over het feit dat een advokaat die 
wou pleiten voor de Antwerpse 
rechtbank boutweg door de rech
ter naar huis werd gestuurd omdat 
die terecht opmerkte dat de belan
genverdediger van de ASLK in 
een juridisch vacuum zweefde; 
inderdaad, de ouwegetrouwe 
ASLK bestaat niet meer, en er 
werd in het koninklijk besluit dat 
voorziet in de oprichting van een 
staatsbank verzuimd te voorzien 
in overgangsmaatregelen-
In feite bestaat er juridisch van
daag geen ASLK tot eind maart 
wanneer de nieuwe beheersorga
nen dienen samengestetel te zi ja 

Geen winst 
De VlaacTJse personeelsvereniging 
van de ASLK heeft de vrees geuit 
dat de staatsbank een financiële 
reus op lemen voeten dreigt te 
worden. 

En inderdaad, bij de pubfikatie van 
het jaarverslag "80 van de ALSK 
— wat één dezer weken zal ge
beuren — 2ai blijken, ongekx>flijk 

Het beleid 
van de gemiste iiansen 
maar 'Maar, dat de ASLK met een 
Ijelanstotaal van om en bij de 
700 miljard frank vorig jaar omzeg
gens geen winst meer maakte-
Direkteur-generaal Aerts vertelde 
zijn personeel op de nieuwjaarsre
ceptie dat de finariciële vooruit-
zK^hten voor dit jaar rK>g somber
der zijn. Maar geen rxxx) ge

klaagd, want er werd, met het oog 
op de uitbouw van de staatsbank, 
meteen ook aangekoncKgd dat er 
in de ASLK 500 nieuwe perso
neelsleden zuHen bijkomea 
De dagjespolitiek, vraarvan benoe-
mingspolitiek een wezenlijk deel 
\xltnnaakA, kent vooralsnog geen 
grenzea 

Maar het is triest dat deze handel
wijze de funderir)gen van, de 
staatsbank doet kraken rK>g voor
aleer de instelling is opgebouwd. 
Het geeft te denken over het 
irKkjsbieel belekl Het geeft te derv 
ken over de (gemiste) kansen om 
uit de ekonomische krisis te gera-
kea • 

Stoere taal 
We mogen gerust zi jn: de Belgi
sche frank zal in de nabije toe
komst hoegenaamd niet devalue
ren. Premier Martens was dins
dagavond in een regeringsmede
deling op radio en tv terzake zeer 
formeel. Ook zijn kollege van 
Financiën Mark Eyskens sprak al 
bij herhaling dezelfde stoere taal. 
En waar zijn die krampachtige 
verklaringen dan wél nuttig en/of 
nodig voor-? 

Positieve 
balans... 
Tijdens een perskonferentie kon 
minister Dehousse van het Waal
se Gewest de aanwezige journa
listen melden dat de balans van 
zes maanden Waalse deelrege-
ring vri j positief is. 
Toeval of niet, op hetzelfde ogen
blik gaf het Rekenhof haar 
137ste boekdeel vri j. Daaruit 
blijkt ondubbelzinnig de juist
heid van Dehousses stelling. 
Meer nog: niet enkel het jongste 

halfjaar, maar gans het voorbi je 
decennium slaat die balans in 
positieve richting. 
Meer dan 300 bladzijden heeft 
het Rekenhof nodig om uiteen te 
zetten op welke nefaste en on
wetteli jke wijze de staat soms 
omspringt met de gelden van de 
bevolking. Opvallend daarbij is 
dat veruit de meeste voorbeel
den van geldverspill ing en wets
overtredingen uit het Waalse 
land afkomstig zijn. Maar daar 
wordt dan ook grotendeels met 
het geld van de Vlaamse belas
tingbetaler omgegaan! 

... ondanks 
letter 
en geest 
Diepgaand analyzeert het Reken
hof de toepassing van de ekono
mische expansiewetten. Uitgangs
punt daarbij is dat het noch met de 
letter noch met de geest van deze 
wetten strookt om steun te verie-
nen aan bedrijven in moeilijkhe

den, laat staan doodzieke bedrij
ven. 
Van de ellenlange opsomming van 
wetsovertredingen neemt Wallo
nië veruit het grootste gedeelte 
voor eigen rekening. Men schrikt 
er daar zelfs niet voor terug om 
met het Fonds voor Ekonomische 
Expansie participaties te nemen in 
ten dode opgeschreven bedrijven. 
Fabelta is slechts het topje van 
een reusachtige ijsberg. De Waal
se deelregering nam in twintig 
bedrijven voor 1,4 miljard p£uik> 
paties en investeerde daarenbo
ven 1,3 miljard in privé-bedrijven. 
Met de zaak Balamundi-Baladex 
zit het volgens het Rekenhof hele
maal verkeerd. Het aantal wetten 
dat daarbij overtreden werd, 
grenst aan het ongelooflijke. Tot 
slot nog dit: in 1979 stonden De
housse en zijn kollega's nog eens 
607 miljoen terugvordertsare hulp 
toe. 

Op gans deze lijst wordt de naam 
Vlaanderen niet eens vermeld. Uit
gezonderd dan dat het merendeel 
van de verprutste gelden uit 
Vlaanderen afkomstig Is! 

Werken, en 
werken is... 
Met zoveel cijfergegevens werd 
onderhand reeds uitgebreid aan
getoond dat de Vlaamse ge
meenschap in overheidskredie-
ten en in jobs benadeeld word t 
Volgens verschillende bereke
ningen blijkt nu ook wat betreft 
de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas dat de Vlaamse werknemers 
er gemiddeld 10 procent néér 
opbrengen dan hun Franstalige 
kollega's. 

Een verklaring hiervoor is onder 
meer het feit dat voor het bepa
len van de taalkaders nog immer 
rekening wordt gehouden met 
het administratief werkvolume. 
Zo wordt het aantal brieven ge
teld dat in het Frans of in het Ne
derlands de ASLK-deur uitgaat 
Bedrijfsekonomisch werken is 
natuuriijk wat anders. Het is uit
gemaakt dat de Franstalige amb
tenaren en kantoren veel meer 
brieven versturen en er andere 
administratieve bezigheden op 
nahouden dan de Vlaamse 
ASLK-bedienden. Nochtans ge
schiedt het grootst aantal ver
richtingen in Vlaanderen, en in 
Brussel met Vlaams geld. 

Krisisbetoging 
in Gent 

Het pas opgerichte krisisko-
mitee Vlaanderen '81, waarin 
enkele VU-parlementsleden 
zetelen, organizeert op vri j 
dag 27 maart om 19 u. een 
krisisbetoging in Gent De
tailinformatie vo lg t 
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u^ Aktualiteit 

Windrichting... 
„We zijn inderdaad de zaak aan 
het opstarten, er is nu één van de 
vijf lijnen in gebruik; voor het 
produktienjp maken van de rest 
hebben we nog enkele weken 
nodig. Het hele bednjf wordt nu 
gekontroleerd. We hebtien nog 
geen enkel technisch defekt ge
vonden. Als die stank hier ont
staat, leggen we de hele zaak stil 
Het onderzoek zal echter nog 
enkele dagen duren." 
Zoals jaren geleden reeds door 
enkele scheikundige ingenieurs, 
die meewerken in de leefmilieu
groepering BELT, van Tessender-
lo precies werd voorspeld teister
de de mercaptanenfabriek Phillips 
Petroleum bij de ingebruikneming 
meteen niet alleen de buurt van 
Tessenderio maar een flink stuk 
van het Vlaamse land. Voor 
Vlaams-Brabant (van Diest tot Tie
nen en Brussel) zat de windrich

ting uit de slechte hoek en konden 
duizenden mensen genieten van 
de mercaptanenstank. 
Welke garanties minister van Ar
beid De Wulf nu zal verknjgen dat 
Phillips Petroleum de volksge
zondheid niet langer meer zal teis
teren blijft vooralsnog een opten 
vraag. Wél is h§t zeker dat dit 
bedrijf niet van de kaart zal ge
veegd worden, want de installatie 
ervan vergde een investering van 
ruim 1,2 miljard frank. 
Als de kerncentrale in het Franse 
Chooz zal opgestart worden, heb
ben de Brabanders alvast één 
troost: bij lekken in Chooz én in 
Tessenderio op hetzelfde moment 
kan slechts één ziekmakende 
wolk de streek teisteren, al naar
gelang van de windnchting op dat 
moment Tenzij natuurlijk én Tes
senderio én Doel gelijktijdig lek
ken. Dan ziet het er benarder uit... 

Nieuwe partijtop: 

Vernieuwing 

en verjonging 

Het nieuwe partijbestuur, dat verle
den zaterdag door de Partijraad werd 
verkozen voor de statutaire periode 
van drie jaar, ziet er uit als volgt 

Algemeen voorzitter: volksver! Vic 
Anciaux; algemeen sekretaris: Willy 
De Sager; ondervoorzitters: prof. Jef 
Maton en volksvert Hugo Schiltz; 
penningmeester: Marcel Verschel
den; leden verkozen door de partij
raad: André Geens, Jaak Gabriels, 
Frans Kuypers, Rosa Lernaut-Mar-
tens, Jan-Pieter Pillaert en Herman 
Verheirstraeten; aangeduid door Vujo 
en bekrachtigd door de partijraad: 

Vujo-voorzitter Freddy Seghers; afge
vaardigd door de Senaatsfraktie: de 
senatoren Bob Maes en Rob Vande 
Zande; afgevaardigd door de Kamer-
fraktie: nog aan te duiden vandaag 
donderdag (thans de volksvertegen
woordigers Frans Baert en Pol Van 
Grembergen); afgevaardigd uit de Eu
ropese fraktie: Euro-parlementslid 
Jaak Van de Meulebroecke. Tot dit 
partijbestuur behoren van rechtswe
ge de voorzitter-stichter senator 
Frans Van der Eist, de sekretaris-
stichter Wim Jorissen en de gewezen 
ministers senator Rik Van de Kerck-
hove en senator Hector de bruyne. 

Nieuw lid: 
A. Geens 
André Geens (Zottegem) werd in 1941 
te Boortmeerbeek geboren. Hij is ge
huwd en heeft drie kinderen. Als inge
nieur in de scheikunde is hij beheerder-
direkteur bij een scheikundig bedrijf te 
Brussel. Hij is lid van de Volksunie sinds 
1967. Mede-oprichter van de afdeling 
Zottegem, bestuurslid, gemeenteraads
lid, ondervoorzitter van het arr. Aalst en 
medewerker aan de vroegere partij-
kongressen. 

Nieuw l id: 
H. Verheirstraeten 
Herman Verheirstraeten (BrusseD 
werd geboren in 1950. Hij studeerde in 
1974 aan de VUB af als Ik;, rechten. Na 
zijn legerdienst werkte hij een tijd op de 
NCC en als advizeur Welzijnszorg op 
het kabinet van staatssekretaris An
ciaux. Hij geeft thans onderwijs aan 
migranten in het onthaalcentrum Foyer. 
Lid van de V U sinds 1968. Aktief als 
afd. bestuurslid en arr. bestuurslid sinds 
1975. 

Gekoöpteerde leden partijraad 
Voorafgaandelijk aan de stemmingen 
voor de samenstelling van het partijbe
stuur vulde de partjraad zich aan door 
koöptatie. Om in de partijraad gekoöp-
teerd te worden, moet men tweeder
den van de stemmen behalen. Het is in 
het veHeden vaker gebeurd, dat deze 
tweederden bij een eerste stemming 
door niemand werden behaald. Een 
tweede stemming kan ten vroegste zes 
maanden na de eerste gehouden wor
den. Er waren thans 14 kandidaten. 
De stemming voor de koöptatie heeft 
reeds onmiddellijk vier gekoöpteerden 
opgeleverd: mevrouw Annie Leenaerts 
(die kandideerde voor de groep van 
topwervers van „Wij") en de heren 
Herwig (Domelis, Giuido Van In en Her
man Verheirstraeten. 
Nelly Maes en Ludo Sels bleven net be
neden de vereiste tweederden. 

Bureau partijraad 
Voor het bureau van de partijraad 
waren er geen kandidaturen in overtal 
ingediend, zodat de aanstelling niet bij 

geheime stemming doch bij handge
klap kon gebeuren. De uittredende 
partijraadsvoorzitter mr. Guido Van In 
werd herkozen. Werden eveneens ver
kozen: Jan^ieter Maes, mevrouw 
Chris Genbrugge en Daan Vervaet 

Verkiezing partijtop 
Zowel algemeen voorzitter Anciaux als 
algemeen sekretaris De Saeger en 
ondervoorzitter Maton werden verko
zen met meer dan viervijfden van de 
stemmen. De verkiezing voor het on
dervoorzitterschap, voorbehouden aan 
een parlementslid, leverde als uitslag 
op: 75 stemmen voor Hugo Schiltz en 
41 voor Jaak Gabriels. 
In de daaropvolgende ronde werd Jaak 
Gabriels met ruim meer dan tweeder
den verkozen tot partijraadslid. Naast 
hem werd in deze stemronde slechts 
mevrouw Lemaut verkozen. De overi
ge rechtstreeks door de partijraad ver
kozen partijbestuursleden uit een twee
de stemronde. 

Voor de zes te begeven plaatsen had
den 14 mensen gekandideerd. 

Nieuw lid: R. Lernaut 
Mevrouw Rosa Lemaut-Martens (Wer-
vik-Geluwe) werd in 1941 geboren. Ze 
is zaakvoerder in een meubelzaak, te
vens medestichter en nationaal beheer
der van de Nationale Vereniging Meu-
belhandel. Ze is sinds jaren aktief in de 
Volksunie als bestuurslid Wervik-Gelu-
we en als arr. sekretaris lep)er. Ze is bo
vendien lid van de Kulturele Raad Wer-
vik-Geluwe. 

Nieuw lid: J.-P. Pillaert 

Jan-Pieter Pillaert (Hooglede) is sinds 
1969 lid van de Volksunie. Hij is ge
meenteraadslid te Hooglede sinds 
1970. Hij vervulde achtereenvolgens 
volgende funkties in het arrondisse
ment Roeselare-Tielt: IkJ van het arron
dissementeel bestuur, arrondissemen
teel voorzitter sinds 1974. 
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Wetstraat 

Het centraal akkoord tussen de 
sociale partners, dat de geschie
denis zal ingaan als het „Sint-
V^a/enhyn "-akkoord", heeft de par
lementaire aktiviteiten naar de 
achtergrond verdrongen. Letter
lijk en figuurlijk. 

Letterlijkj, omdat de grote vette 
krantetitels bij het sociaal ge
beuren tussen werkgevers en 
werknemers vertoefden. De Wet
straat werd verdrongen tot de 
omvang van een fait divers. Fi
guurlijk, omdat de wetgevende 
arbeid van Kamer en Senaat — 
de herstelwet — als drukkings-
middel gehanteerd werd tegen
over syndikaat en patronaat 
Een Sint-Valentijnfeest voor de 
sociale partners, maar dan wel 
op de rug van de „vertegenwoor
diging van het volk". En of het nu 
wel echt allemaal liefde is lussen 
werkgevers, middenstanders en 
werknemers, zal blijken bij de 
eerste zware bezuinigings-stor-
men. 

Deze v/eek pas — half februari — 
kon de Senaat starten met de 
bespreking van de eerste ministe-

Glinne voorbijgehold 
riële begroting. Reglementair had 
tijdens de vergadering van de 
\\Neede dinsdag van oktober — 
1980 — beraadslaagd moeten 
worden over de begrotingen die 
niet vóór 30 september werden 
Ingediend. Senaatsvoorzitter 

Ward Leemans kon slechts be
vestigend knikken op de bewering 
van Wim Jorissen dat nog nooit In 
de geschiedenis van de Senaat zo 
laat de eerste begroting moet wor
den behandeld. 
In de Kamer werd minister Wil ly 

Ondanks herhaaldelijk aandringen bij de minister van Binnenlandse Zaken en bij de minister van het Brusselse 
Gewest, geraakt Jef Valkeniers niet aan de kostprijs van de Brusselse referendums Wel wordt toegegeven 
dat de financiële toestand van de 19 gemeenten meer dan benard is en dat saneringsmaatregelen op hun 
plaats zouden zijn Persoonlijk raamt het kameriki de totale uitgaven voor de inrichting van de volksraadpleging 
op 20 miljoen fr. 

I I Sociale transfert 
I I 

Met de jongste staatshervor
ming werd tussen Vlaanderen en 
Wallonië een dotatie-transfert 
van 5 miljard geïnstitutionali-
zeerd. Geschat wordt evenwel 
dat daarenboven nog ruim 55 
miljard „centraal" getransfereerd 
wordt via het Gemeentefonds, 
het onderwijs, de sociale zeker
heid,. 
Tijdens de bespreking van de 
begroting van Sociale Voorzorg 
heeft Walter Peeters gepoogd 
de overdracht langs de sociale 
zekerheid te becijferen. 
Zi jn besluit vergt weinig kom-
mentaar. De Vlamingen betalen 
58 Lh. van de sociale bijdragen 
en ontvangen slechts 52 t h . van 
de tegemoetkomingen van de 
sociale zekerheid. Konkreet be
tekent dit dat er jaarlijkst 18 
miljard vanuit Vlaanderen naar 
Wallonië afvloeit. 
Een schrijnend voorbeeld hier
van putte de senator uit het 
jaarverslag 1977 van de Neutrale 
Landsbond. Nauwgezet ontleedt 
hij daaruit drie typische Vlaamse 
Verbonden en drie Waalse ver
bonden. Welnu, de drie Vlaamse 
Verbonden krijgen per verzeker
de een bedrag toegewezen van 

resp. 1403 f r , 'l305 fr. en 1402 fr. 
De drie Waalse Verbonden ont
vangen resp. 1921 fr., 1927 fr. en 
1844fr. 

Het zijn al deze financiële trans
ferten die het welvaartspeil van 
Wallonië in belangrijke mate ver
tekenen. De belastingen per 
hoofd liggen in Wallonië nauwe
lijks 2 t.h. lager dan in Vlaande
ren. Ook inzake het netto-inko
men per hoofd is er geen noe
menswaardig verschil. Het netto-
ekonomisch-produkt ligt echter 
wel 30 Lh. uit elkaar! 

De miljarden-transferten alleen 
kunnen voor deze bedrieglijke 
welvaart verantwoordelijk zijn. In 
zijn jongste uitgave „Schatplich
tig Vlaanderen" geeft Maurits 
Van Haegendoren Vlaanderen 
volgende bedenking mee: „Soli
dariteit die normaal is in een 
staat die een zelfde natie omvat, 
mag in vraag gesteld worden als 
het om solidariteit van twee vol
ken gaat. Twee volken waarvan 
het ene niets wil weten van de 
taal en kuituur van het zgn. 
„broedervolk" en alleen van het 
verder samenleven houdt in zo
verre dat in zijn profijt is." 

REL 
TJE 

D e heer Conro t te (in het 
Frans) : „ H o n d e r d e n geva l len 
b l i j ven a fhanke l i j k van de 
t raaghe id of de ve rg i ss i ngen 
van de o f f i c ië le i n s t e l l i n g e n ^ 
M e n legde mi j on langs een 
ambte l i j k sch r i j ven aan een 
w e d u w n a a r voor , dat a ls vo l g t 
l u i dde : W i j ve rnamen zopas 
uw o v e r l i j d e n ; ge l ieve o n s zo 
v l ug moge l i j k een a fschr i f t 
van de ove r l i j densak te en het 
ad res van uw ech tgeno te te 
bezorgen . ( M e n glimlachO 
Derge l i j ke v e r s t r o o i d h e d e n 
z i jn te vermi jden . " 

(Senaat, Beknopt Verslag, Vergadering van 
donderdag 12 februari 1981, Mz. 333). 

Claes stevig aangepakt over het 
kontrakt met Distrigas voor de 
levering van aardolie. Vooral de 
liberalen Knoops en De Croo en 
fraktievoorzitter Paul Van Gram
bergen lieten zich daarbij niet orv 
betuigd. Hun ongerustheid over 
deze ondoorzichtige zaak werd 
evenwel niet weggenomen. 
Een drietal Interpellaties over nete
lige onderwijsdossiers legden de 
spanningen binnen de meerder
heid open en bloot Wil ly Kuijpers' 
tiezorgdheid over de moeilijkhe
den van de vrije Internaten ontke
tende een ware bekvechterij-ln-
meetingstijl tussen CVP en SP. 
Even tevoren had een vraag over 
de financiering van het onderwijs 
het vuur In de pan doen slaan 
tussen Vlamingen en Walen. Eer
ste minister Martens moest ter 
hulp geroepen worden om het 
vuur te doven. 

De spanningen rondom het 
schoolpakt en de aangekondigde 
besparingen In het onderwijs lijken 
voldoende aangewakkerd om 
straks als „elektoraal lonend"-
breekpunt gehanteerd te worden. 
Veertien jaar geleden, op 1 de
cember 1966, diende de Waalse 
socialist Glinne het wetsvoorstel 
in tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie Inge-

P-Sprokkels 
• Naar aanleiding van een paar 
Interpjellaties werd In de Kamer 
uitgebreid gehandeld over de fi
nanciële weerslag voor de staat 
van het kontrakt met DIstrigaz 
voor de levering van aardolie. Paul 
Van Grambergen hekelde vooral 
het ondoorzichtig optreden van de 
overheid. Minister Claes slaagde 
er niet In de geruchten over kom-
mlsslelonen en het weinig deonto-
logisch optreden van zijn kabinets
chef de kop In te drukken. 
• In zijn tussenkomst bij de be-
grotlng van Volksgezondheid en 
Gezin prees Jan Caudron de 
werking van de Patiëntenbond, 
een v.z.w. die de belangen van de 
patiënten wil verdedigen. Want 
zowel op financieel als op medisch 
vlak gebeuren heel wat onduldba
re feiten. Schokkend en aangrij
pend was zijn beschrijving van de 
mensonterende toestand In heel 
wat „homes voor bejaarden". Een 
streng onderzoek Is hier dringend. 
• Hetzelfde kamerild wees nog
maals op het probleem van het 
Woningfonds van de BGJG. Ten 
gevolge van de nieuwe verdeel
sleutel ontvangt Vlaanderen nau
welijks 52 %, of 12 % minder dan 
vorig jaar. Terwijl de reële behoef
ten ruim 6 miljard bedragen, zal 
het Woningfonds slechts over 
2,18 miljard beschikken. 

• In een Interpellatie vroeg Wil ly 
Kuijpers aandacht voor de finan
ciële moeilijkheden van de vrije 
gesubsidieerde internaten. Als op

geven daden. Sindsdien vergeel
de het bedolven onder een dikke 
laag Wetstraat-stof. 

Vandaag, nu de vangarmen van 
de ekonomische krisis nijpend in
grijpen, dreigt de samenleving ge
plet te worden tussen belangerv 
en groepstegenstellingen en een 
kieale voedingsbodem te tiieden 
voor racisme en vreemdelingen
haat Aktueler dan ooit tevoren, 
heeft minister Moureaux het voor
stel vanonder het stof gehaald, 
wat bijgesleutekl en reeds door de 
Kamer geloodst 
Een tovenswaardig initiatief, ware 
het niet dat Glinne zijn oorspron
kelijk voorstel niet meer zal her
kennen. Moureaux oordeekje het 
immers opportuun het sinds het 
Ancien Régime verdwenen opi-
niemisdrijf opnieuw In te voeren. 
Een toegevoegd artikel 3 luidt als 
volgt: „ -wordt gestraft hij die be
hoort tot een groep of tot een 
vereniging die openlijk en her
haaldelijk rassendiskriminatie of 
rassenscheiding bedrijft of ver
kondigt (_), dan wel aan zodanige 
groep of vereniging zijn mede
werking verleent" 
Een monument van vaagheid. „Be
horen tot", „medewerking verle
nen", „een groep",_ termen waar
aan elke strafrechter meer dan 
een vette kluif zal hebben. Ook 
elke logika is volkomen zoek. Indi
vidueel mag men diskriminatie ver
kondigen, terwijl het behoren tot 
een groep die zich daaraan bezon
digt op zichzelf strafbaar Is. Voor
al bezwarend is dat niet alleen 
racistische daden straftjaar zijn, 
maar ook het verkondigen van 
een racistische mening. Wat vol
gens Frans Baert strijdig Is met de 
demokratlsche en grondwettelijke 
tjeginselen: een echte demokratie 
moet dulden dat elkeen zijn me
ning kan verkondigen, hoe verfoei
lijk deze ook Is. Het recht op vrije 
meningsuiting mag niet gesanktk>-
neerd worden! 

De Volksunie heeft zich bij de 
stemming dan ook onthouden. 
Meer dan waarschijnlijk zullen de 
meer bedachtzame senatoren de 
ondemokratische v\«ndlngen 
wegsnijden. 

lossing suggereerde hij drie sane
ringsmaatregelen: toegang tot le
ningen bij het Nationaal Waar
borgfonds, herziening van het stel
sel van het kostgeld en overname 
door de staat van de loonkost van 
opvoedend en administratief per
soneel. 

• Ook de kx>uwsektor kwam 
nog eens ter sprake. Het Leuvens 
kameriid waarschuwde daarbij 
voor een nakende volledige Ineen
storting. De overheid weigert blijk
baar In te zien dat deze sektor 
zeer art>eidslntensief is en daaren-
kxjven een enorm effekt heeft op 
heel wat „nevenleveranciers". 
Trouwens, de staat zelf heeft be
lang bij een bloeiende bouwsek-
tor: ruim 27 % van de kosten van 
een gemiddelde woning komt de 
schatkist ten goede. 

• Tijdens het schooljaar 1979-80 
volgden 4.337 kinderen Neder
landstalig kleuteronderwijs in 
Brussel. Wim Jorissen Informeer
de ook naar de schoolbevolking in 
het Nederiandstalig lager en mid-
delbiaar onderwijs. Daar lopen 
resp. 8.971 en 14.355 jongeren 
school. 
• Op een vraag van Jef Valke
niers antwoordt staatssekretaris 
Steyaert dat voor de Inplanting 
van het Thabortjergzlekenhuis te 
Dilbeek een principieel akkoord 
werd verleend, maar dat nog ge
wacht wordt op advies van de 
Vlaamse Kommissie voor ziekerv 
huisprogrammatle. 
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8 Onze wereld 

Hoe gebonden zijn de 
niet-gebonden landen? 

New Delhi: de kool 
en de geit sparen 

(RSA) Vorige week waren te New 
Delhi de ministers van Buiten
landse Zaken van de niet-gebon-
den landen (de beweging groe
peert 94 staten) in konferentie 
bijeen. Niet gebonden? Zeg dat 
wet! Niet-gebonden betekent vrij, 
onafhankelijk en hoe kun je lan
den als Cuba, Zuid-Jemen, Ethio
pië, Nicaragua en noem maar op 
onder die niet-gebonden noemer 
samenbrengen? Toch heeft het 
leeuwedeel van de in India's 
hoofdstad vergaderende diplo
maten nu ingezien dat de Mos
kouhorige „Cubaanse lijn" niet 
langer verenigbaar is met de fun
damentele doelstellingen van de 
niet-gebonden gemeenschap. Na 
een periode waarin de kleine 
Cuba-fraktie haar boekje duchtig 
te buiten ging en meer uitmuntte 
door serviliteit ten aanzien van 
de SU dan door niet-gebonden 
bekommernis, werd het roer 
weer omgegooid en kwamen de 
gebonden landen weer op het 
middenspoor terecht dat ze be
ter nooit hadden verlaten. Dat 
daar te New Delhi van de Sovjet
unie de terugtrekking uit Afgha
nistan en van Vietnam de aftocht 
uit Cambodja werd geëist was 
voor en bij de aanvang van de 
konferentie nog een wensdroom. 
Sinds bijna twee jaar zorgt de 
Sovjetinvasie in Afghanistan voor 
verdeeldheid in de rangen van de 
niet-gebonden wereld. Maar Af
ghanistan is niet de enige bron van 
eindeloze controversen. Er zijn 
ook twistpunten rond Cambodja, 
de oorlog tussen Irak en \ran, de 
vrede in de Indische Oceaan 
e.djTi. 

• Iran en Pakistan weigerden tot 
dusver met de Afghaanse rege
ring over de terugtrekking van de 
Sovjets te praten, dit overeenkom
stig een resolutie van de islamiti
sche staten in mei 1980 aangeno
men. Pakistan zou hier graag de 
UNO bij betrekken die zich op 
20 november '80 met grote meer-
derheki voor die terugtrekking 
heeft uitgesproken. Dit heeft dan 
weer een domper gezet op India's 
verwachtingen om bij de oriëntatie 
van de niet-gebonden wereld een 
leidende rot te spelen. 
• De niet-gebonden landen 
staan in meerderheid nog altijd 
achter de regering Pol-Pot India 

daarentegen erkende amper drie 
dagen voor de aanvang van de 
konferentie de ambassadeur van 
Heng Samrin, de k)eschermeting 
van Vietnam. Vietnam zelf wil zijn 
troepen pas dan terugroepen „als 
de bedreiging van China ophoudt" 
en als Thailand „niet langer de 
reaktionaire kliek steunt". Bij ont
stentenis van zoveel bereidheid 
vanwege Bangkok en Peking t)e-
tekent dit dat het terugtrekken van 
de Vietnamese troepen nog niet 
voor morgen is geprogrammeerd. 
• De oorlog tussen Iran en Irak 
drijft dan weer een splijtzwam in 
het islamitische kamp. JHeet wat 
niet-gebonden staten hebben niet 
hoog op met de leidende rol die 
Irak op de eerstvolgende topkon-
ferentie te Bagdad in 1983 (met 
Saddam Hoessein als voorzitter) 
toegespeeld krijgt Dit is genoeg 
voor Indira Gandhi van India om 
de positie die geiseuriijk vakant 
zou komen voor zichzelf op te 
eisen. Andere lid-staten waren dan 
weer niet van die Indiase verwach
tingen gediend en gingen dwars
liggen bij alle pogingen van India 
om de SU ter wille te zijn. India kan 

zijn voorkeur voor de Sovjetunie 
moeilijk isedwingen. Wat doe je 
eraani Het land heeft al een 
vriendschapspakt met de SU af
gesloten, hier bovenop een over
eenkomst voor wederzijdse bij
stand en in 1981 wordt de SU In
dia's laelangrijkste handelspartner. 
Maar die, berekende en louter 
rationele, voorkeur van India werd 
niet door alle betrokkenen ge
deeld. Toen India zich opmaakte 
om in naam van de hele konferen
tie te protesteren tegen „verdere 
uitbreiding van het militair poten
tieel in het gebied van de Indische 
Oceaan", maar daarbij de Ameri
kaanse vlootbasis Diego Garcia 

als enige met name noemde, 
kreeg Indira Gandhi het deksel op 
de neus. Sri Lanka (Ceylon) en 
Singapore reageerden zo fel dat 
de eindresolutie zich dan toch 
tegen beide supermachten richtte. 

• Consensus? Algemene gelijk
heid van opvattingen? Misschien, 
vooropgezet dan dat je het vrij 
positieve, resultaat bekijkt vanuit 
de beperkte doeleinden van de 
konferentie. Maar, van eendrach
tig willen en overeenstemming op 
alle punten kan vooriopig geen 
sprake zijn. De voormalige kolo
niën zijn zelfstandige staten ge
worden. Zij bedrijven politiek naar 

het voorbe&a van de mogendhe
den die ze bekritizeren. 2e zijn 
hierbij wel handig genoeg om zijde 
te spinnen van de tegenstellingen 
tussen oost en west Daar niet 
van! Maar een konferentie als die 
van New Delhi is een forum voor 
politieke diskussie. Ze verdwijnt in 
de schaduw van de internationale 
spanning die overhand toeneemt 
terwijl iedereen weet dat alleen de 
détente de onontbeeriijke voor
waarden kan scheppen voor een 
nieuwe ekonomische wereldorde 
waarvan de Derde Wereld, al dan 
niet gebonden, meer heil kan ver
wachten dan van steriel gediskus-
sieer. 

Wojtsjek Jaruszelski, 
ultima ratio in de Poolse krisis? 
(RSA) Verleden week benoemde het Poolse regime een generaal tot 
eerste minister: Wojtsjek Jaruszelski. Hij treedt in de plaats van Jozef 
Pinkowski die voor zijn goede diensten werd bedankt Bij de 
kommunistische Polen kwam de ontslagen premier over als een be
sluiteloze Hamlet die door zijn laks optreden het sukses van 
Solidariteit mogelijk had gemaakt Dit alles op de tonen van 
"Barbertje moet hangen". 

De benoeming van Jaruszelski is 
vooreerst bedoeld om de niet 
meer zo stabiele positie van Kania 
aan de partijtop te versterken. De 
nieuwe premier is nl. een kiyale 
vriend van de partijvoorzitter. Ze 
kennen eikaar ai uit de „good okJ 
days" toen de partij nog het leger 
kontroleerde. Met generaal en de
fensieminister Jaruszelski aan het 
hoofd van de regering (de man wil 
tegelijk defensieminister blijven) 
verlaat het leger zijn neutrale posi
tie. Tot dusver had het leger zich 
niet gemengd in de troebelen die 

het land al meer dan een half jaar 
teisteren. In 1970 bij de bk>edige 
onderdrukking van de revolte te 
(3klansk door de kommunistische 
militie was het leger niet tussen-
beKle gekomen. Tot vandaag toe 
is het leger een onaantastbare 
grootheid gebleven. Het staat nog 
altijd symbool voor de heropstarv 
ding van Polen na WO II en voor 
illustere wapenfeiten uit een ver
der verleden. Het Poolse leger kan 
alleen dan van zijn populariteit in
boeten mocht het bij voortduring 
van stakingen en onlusten een 
door de regering afgekondigde 
uitzonderingstoestand moeten 
kontroieren. En zelfs dan is de 
kans gering dat Jaruszelski er 
onverbiddelijk de beuk zou inzet
ten. Als Pools patriot staat hij er 
borg voor dat in Polen niet op 
arbeiders wordt geschoten. Als hij 
erin slaagt rust en orde te herstel
len en te bestendigen dan zou die 
uitzonderingstoestand niet eens 
nodig zijn. En dan zouden ook de 
spekulaties over een Sovjetinva
sie vervallen. Om voor de hand lig
gende redenen vragen de Sovjets 
toch niet beter dan dat de Polen 
zelf orde op zaken zouden stellen 
en hun eigen peultjes doppen. Ja
ruszelski gaat door voor een tole
rante persoonlijkheid die des
noods ook met hard gezag kan 
optreden. Die eigenschappen ma
ken van hem de geschikte pre
mier. Zijn benoeming werd dan 
ook zowel in het Westen als in 
kommunistisch Oost-Europa vrij 
gunstig onthaald. 

Jaruszelski werd in 1923 niet ver 
van Warschau geboren. Zijn ou
ders waren diep gelovige katolie-
ke intellektuelen. Bij het uitbreken 
van WO II studeerde hij aan een 
katoliek gymnasium. De Duitse in
val dreef hem a.h.w. in de armen 
van de kommunistische partiza
nen. Later vocht hij in het Pools le
gioen tegen de Duitsers. Na WO II 
schiet zijn carrière als een raket 
de hoogte in. Hij legt eindeksamen 
af aan de militaire akademie te 
Warschau en Moskou, brengt het 
tot chef-staf van het leger en leert 
in die hoedanigheid alle militaire 
gezagdragers van het Warschau-
pakt kennen. Slinkse middelen en 
arglist zijn hem vreemd en bij 
interne paleisrevoluties was hij 
nooit betrokken, is hij een over
tuigd kommunist of een „car
rièrist"? Zijn oorsprong wijst meer 
op een kompromis tussen zijn 
eigen patriottische overtuiging en 
de in Polen opgedrongen kommu
nistische ideologie. Overtuigd 
kommunist of „carrièrist", het 
maakt weinig verschil uit Jarus-
zelski's benoeming is en blijft het 
resultaat van de radeloosheid aan 
de top van een systeem dat niets 
dan ellende heeft gebaard. 
Vandaag bloedt dit systeem uit 
vele wonden. Tot zijn basis toe is 
aangevreten door „Solidariteit". En 
aan de partijtop zelf kraakt het van 
tweedracht en paniekerige beslui
teloosheid. De gematigde opvat
tingen van Kama staan regelrecht 
tegenover die van Grabski, lid van 
het Centraal Komitee en „man van 
Moskou". Jaruszelski komt aantre
den op het hoogtepunt van ver
warring. Die verwarring ts niet 
alleen een dodelijke bedreiging 
voor het regime. Ze heeft ook, 
weliswaar in mindere mate, de 
oppositie niet gespaard. De leiding 

van Solidariteit werd door de 
enorme omvang van de Odnova 
— de nieuwe geest — verrast en 
ingepikt Lech Walesa is niet lan
ger de onbetwiste leider. Radika-
len verwijten hem zijn ontvanke
lijkheid voor kompromissen. Daar
door is zijn bruikbaarheid in hun 
og^n niet langer wat ze is ge
weest Die trend kan nog toene
men naargelang de hele volkstje-
weging zich verder gaat verwijde
ren van de sociale opties waaruit 
ze is ontstaan. Vandaag komen 
ook boeren en studenten in bewe
ging. Een nieuwe onafhankelijke 
jeugdbeweging (naast de offrcië-
leO is in de maak. Het staat alle
maal vrij ver van Walesa's vak
bondscentrale te Danzig. Inmid
dels moet ook de katolieke kerk 
van Polen, het tweede luik van de 
oppositie, bakzeil halen en een 
wissel trekken op partij en rege
ring. Uiteraard om Polen als natie 
voor het ergste te behoeden. 
Maar, met zijn interventie in de 
staking te Bielsko Biala (ten gun
ste van de regering) heeft kardi
naal Wysjinski de slinkende in-
vJoed van de kerk op de radikalen 
nog verder afgezwakt 
Wojtsjek Jaruszelski is een laatste 
waarschuwingsschot Met of zon
der uitzonderingstoestand moe
ten „anarchie", „contrarevolutie" 
en „stelselmatige ontreddering 
van de ekonomie" worden bezwo
ren. Op een eerste poging van de 
nieuwe premier om Walesa op 
een stakingsbestand van drie 
maanden vast te leggen is de 
vakbondsleider niet ingegaan. Dat 
kon hij ook niet Vooreerst omdat 
die overeenkomst zijn radikale 
achterban niet welgevallig zou zijn. 
Vervolgens omdat hij zijn imago 
van onverschrokken leider nodig 
moet opkrikken. Ten slotte omdat 
hij eerst wil weten wat de nieuwe 
premier te bieden heeft 
Maar hoe dan ook, als Jaruszelski 
in zijn delikate opdracht niet slaagt 
kan men alleen nog gokken over 
de toekomst van Polen. Misschien 
hebben de Sovjets nog met voor 
zichzelf uitgemaakt wat hun dan te 
doen staat 
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Kommentaar m 
PERSpektief 
Mogen we voor één keer eens 
'wat schrijven over de VU? Ja, het 
moet wel, want de Vlaamse pers 
heeft nogal wat aandacht be
steed aan de verkiezing van het 
nieuwe partijbestuur. De klem
toon daarbij lag op de aanwijzing 
van oud-voorzitter Schiltz tot 
nieuwe ondervoorzitter. Eerlijk 
gezegd: we hebben ons hart 
vastgehouden, want de Vlaamse 
kranten kennende dachten we 
dat ze een vette kluif gevonden 
zouden hebben om de VU nog 
maar eens aan te vallen. Maar 
eigenlijk is het allemaal nog mee
gevallen. 

IN Het Belang van Limburg komt 
Hugo Camps eerlijk voor zijn 

mening uit: eigenlijk moet hij niet 
veel hebben van de Vlaams-natio
nalisten, maar voor Hugo Schiltz 
heeft hij toch een Ijoontje. 
„Persoonlijk verheugen we ons 
ten zeerste in een mogelijke co
meback van Hugo Schiltz. Niet dat 
we het Vlaams-natonalisme zo 
hoog aanslaan als akkurate mens
en maatschappijvisie voor deze 
donkere jaren tachtig. Maar Vlaan
deren heeft nu eenmaal nood aan 
een ontzuiling en de andere partij
en schijnen niet de intellektuele 
deemoed te kunnen opbrengen 
om het eigen gelijk op kwalitatieve 
beleidsmomenten in te leveren 
voor een sub-nationale consen
sus. Een man als Schiltz heeft dus 
nog alle ruimte om daaraan een 
duwtje te geven. Maar ook voor 
de Volksunie zelf zou het een 
weldaad zijn, mocht ze aan de 
leiding weer eens iemand terug
vinden die het gettodenken pro
beert te doorbreken. Hugo Schiltz 
kan zijn levensavond ook zonder 
politiek slijten. Hij is alles behalve 
een „sociaal geval". Maar Vlaande
ren moet wel weiten wat het wil 
We hebben nog lang geen over
schot aan breeddenkende, moedi
ge en inspiratie-zwangere voor
mannen. Ook in de politiek worden 
talenten uiterst duur 
We herhalen het nog eens: 
Camps voelt niet veel voor de VU 
maar als eerlijk journalist durft hij 
toch te schrijven dat andere partij
en niet de moed hebben om hun 
ongelijk te bekennen. 

OOK Manu Ruys in De Stan
daard had voordien al lovend 

geschreven over Hugo Schiltz en 
de Inbreng die hij vooral op so-
ciaal-ekonomisch vlak kan beteke
nen. Die kommentaar van Do 
Standaard steekt wel schril af 
tegen de standpunten van enkele 
jaren geleden, maar goed: we ver
geten die tijd maar en verlenen 
ook aan De Standaard amnestie. 

Ook Gazet van Antwerpen staat 
nu veel positiever tegenover de 
VU en tegenover Hugo Schiltz. 
„De terugkeer van Schiltz zal de 
partij in elk geval meer diepgang 
geven. Hugo Schiltz, hoe omstre
den ook, heeft steeds een groot 
moreel gezag behouden en zijn 
brede kijk op heel wat zaken werd 
steeds geëerbiedigd. Wellicht 
daarom kreeg fiij van de partijraad 
zo'n grote steun. Nu een zekere 
verzoening werd bewerkstelligd, 
wordt het hoog tjd dat de Volks
unie opnieuw een partij wordt met 
allure, een door en door Vlaamse 
partij die in de deelstaat Vlaande-

•ren nuchter en zonder bekrom
penheid kan stellen waar Vlaande
ren politiek, sociaal en ekonomisch 
naartoe moet Op een ogenblik dat 
de krisis in alle partijen de stand
punten doet verstrakken, is dat 
geen gemakkelijke opgave. 

tA/AT Gazet van Antwerpen 
" " schrijft is inderdaad juist 

De VU en het nieuwe partijtje-
stuur hebt)en een zware opgave. 

De moeilijke tijden geven aan de 
VU nog een bijkomende opdracht; 
als enige niet-getx>nden partij 
moet zij het belang van het Vlaam
se volk in zijn geheel verdedigen, 
en niet van de groepen en groep
jes in de Vlaamse gemeenschap. 

Jef Claes in Het Volk loopt hele
maal niet over van sympatie voor 
de VU, maar ook zijn mening over 
het nieuwe bestuur is interessant: 

„De verkiezing van Schiltz neemt 

de spanningen tussen rechts en 
links binnen de Volksunie, die altijd 
hebben Ijestaan, zeker niet weg. 
Het verwijderen van de jonge 
Jaak Gabriels uit de partijtop zal 
wellicht ook wrevel wekken, maar 
deze kandidaat, die zich tot een 
gedegen politicus heeft ontpopt 
krijgt ongetwijfeld nog andere 
kansen. 

Intussen mag men aannemen dat 
het wederoptreden van Schiltz 
aan de top van de partij als een 
versterking moet worden gezien 
van degenen die van de Volksunie 
wat minder romantisme en wat 
meer maatschappijkritiek in pro
gressieve zin verwachten. 

DE mening van Het Volk laten 
we voor wat ze is, maar toch 

moet ons eön „groot woord van 
dank" van het hart voor het aftre

dend bestuur van de VU. Vic 
Anclaux, Jaak Gabriels en Jef 
Matton hebben de VU met vaste 
hand door een zeer moeilijke pe
riode geleid en ze hebben dat met 
brio gedaan. Dat is trouwens niet 
onze eigen mening, maar de una
nieme opinie van de Vlaamse pers. 

DE aandacht voor de eigen partij 
mag er toch niet toe leiden 

dat we vergeten dat het weer 
rommelt in de regering. Via Jonge-
renvoorzitter Van Rompuy heeft 
CVP-voorzrtter Tindemans het 
vuur geopend op zijn partijgenoot 
en goede vriend Wilfried Martens. 

Ook de koalitiepartners van de SP 
werden met leuke bloemetjes be
dacht 

Ook Paul Goossens in De Mor
gen is deze nieuwe breuk in de 

CVP niet ontgaan. „Van Rompuy 
is minder voorzitter van de jonge 
kristendemokraten, dan wel de 
„luid-spreker" van de konservatie-
ve vleugel binnen de CVP. Diver
se kongressen hebtjen aange
toond dat Van Rompuy met zijn 
initiatieven op de diskrete steun 
van een deel van de top en de 
openlijke sympatie van een deel 
van de basis kan rekenen. Van 
Rompuy is in de CVP geen roe
pende in de woestijn. 

Om die reden mag zijn uitval tegen 
het centraal akkoord niet worden 
onderschat Het toont integendeel 
aan dat de grootste regeringspar
tij grondig verdeeld is over een ui
termate belangrijke beleidsdaad 
van het kabinet Bovendien een 
beleidsdaad waarbij premier Mar
tens zich verregaand engageer
de." 

in 
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10 Wfi Leefmilieu 

Bond Beter Leefmilieu 
Tessenderio: 

„Het is droevig 
gelijk krijgen!'' 
Het bedrijf Phillips Petroleum, dat In het Limburgse Tessenderio, in 
het centrum mercaptanen wil produceren, zorgt voor erge stankhin-
der nog voor het goed en wel van start is. 
Mercaptanen staan in het „Guinnessboek of Records" vermeld als de 
meest stinkende produkten ter wereld, en dat ondervinden de mensen 
nu reeds volop. Sommigen spraken van „kattepis", anderen van „rotte 
eieren". 

Omwonenden spreken voortdu
rend van braakneigingen, hoofd
pijn, misselijkheid, gebrek aan eet
lust walgelijke geur, enkelen spre
ken van braken. 
De klachten begonnen bij BELT 
(Beter Leefmilieu Tessenderio) in 
stijgende lijn binnen te lopen se
dert zondag 8 februari '81. 
Een kleine greep uit de klachten 
die BELT bereikten. 
— Vrijdagnacht (13.2) wordt de 
familie D. op de Berg om 4 u. 30 
wakker van de stank die op de 
slaapkamer Is binnengedrongen. 
— Diezelfde ochtend had een 
vrouw op de Berg braakneigingen 
en klaagde van stank. 
— In een auto die buiten gestaan 
had in de Hofstraat was de mer-
captanengeur blijven hangen. 
— Bij het opstaan worden ver
scheidene mensen in verschillen
de straten onaangenaam verrast 
door stank in living en hal en/of 
garage. 
— Boeren uit de Hofstraat zeg
gen: „Het is onmogelijk, menselijk 
gezien, in die omstandigheden te 
leven. Als het zo blijft duren ver
huizen we, zelfs zonder dat we 
onteigend worden". 
— Een inwoner uit de Hofstraat 
zegt dat er sinds zondag 8 februa
ri geregeld stank is, zelfs tegen de 

wind in en dat de stank in de 
woning blijft hangen, ook al is hij 
buiten door verandering van de 
windrichting verminderd. 

— Een andere inwoner van de 
Hofstraat zegt dat ze al heel wat 
hinder van Tessenderio Chemie 
gewoon waren, „maar zoals nu, 
dat hebben we nog nooit meege
maakt". 
— Een boer uit de Hofstraat 
brengt silovoer, dat buiten gelegen 
had, binnen; de koeien weigerden 
te eten. 
— Op de Hulsterweg komt stank 
binnen via de riolering. Een inwo
ner neemt samen met een perso

neelslid van de gemeente een 
riooldeksel weg in de nabijheid 
van P.P. en de bekende stank 
komt hen vanuit de riolering tegen. 
— Zaterdagochtend waren er 
klachten uit Baal, St-Barbara-
straat Eersels. 
— Een autovoerder die zaterdag
ochtend (9 uJ voorbij het H. Hart-
instituut reed, haastte zich daar 
weg omdat hij in de auto mercap
tanen rook. 
— 40 schoolkinderen te Diest 
werden onwel... 

Tot daar een bloemlezing klachten 
die allemaal gemeen hebben dat 
de geur in de woning blijft hangen 
en hoofdpijn en misselijkheid (tot 
brakens toe), veroorzaakt 

Re fe rendum 

Een minderheid beweerde toen bij 
hoog en laag het tegendeel: onge
veer 70 % van de kiezers trok 
vrijwillig ter stembus op 25 maart 
1978 en 93,4 % daarvan zei neen 
tegen P.P. 

Die meerderheid heeft wel gelijk, 
maar het bedrijf stinkt Het heeft 
zijn lijfreuk al en de mercaptanen-
stank dringt nu al de huizen bin
nen, nu het bedrijf nog niet eens in 
volle produktie is. Het ligt voor de 
hand dat het bedrijf na het refe
rendum, na verschillende betogin
gen en protesten van alle aard, in 
deze beginperiode alle mogelijke 
voorzorgen neemt en toch... De 
ellende kan dus alleen nog groter 
worden bij nog te verwachten 
stankgolven. 

Assebroek houdt de adem in 
Begin februari hield het buurtkomltee van de Assebroekse Baron 
Ruzettelaan een perskonferentie waarop meegedeeld werd dat de be
woners van deze eens zo mooie Steenbrugse Wandeling het niet 
langer nemen dat een daar werkend bedrijf nog langer hun gezond
heid schaadt Het begon allemaal toen een onschuldige zeepziederij 
een vijftiental jaren geleden een milieuhinderlijke onderneming werd. 
Geregeld verpesten vuile walmen de lucht kinderen willen niet meer 
bulten spelen, bij gebrek aan een parkeerstrook laden' en lossen 
zware vrachtwagens uiterst ontplofbare stoffen in het midden van de 
rijweg. De angst voor ontploffingen en brandgevaar neemt steeds toe. 

Op de [jerskonferentie kwamen 
enkele gezinnen getuigen van wat 
zij hadden meegemaakt Tijdens 
de paasvakantie van 1979, zo ver
telde de eerste getuige, viel er een 
nevel over de ganse buurt. Hij 
stelde een soort vernis vast die 
het gras verschroeide, de gezins
leden hadden last van tranende en 
stekende ogen. Er waren geen 
blijvende letsels maar de schrik 
zat er goed in. 

Midden december 1980 deed zich 
hetzelfde voor. Een overbuur van 
de PVBA Van Loocke, de firma in 
kwestie, legde klacht neer wegens 
milieu- en geluidshinder. De rijks
wacht stelde een procesverbaal 
op. 
Andere getuigen hadden het over 
stank en ademnood, lozing van 
vuil water in het Sint-Trudoledeke 
en verschroeiing van bloemen en 
planten. 

Napa lm? 

Een van de woordvoerders op de 
bijeenkomst was ir. Mertens. Hij 

lichtte het bedrijf en haar werking 
toe. 
„Aanvankelijk ging het om een 
vri j onschadelijke zeepziederij 
die zich later begon te speciali-
zeren in olieën en smeermidde
len die druk- en temperatuurbe-
stand zijn. Vervolgens begon 
men met de aanmaak van hout-
beschermende produkten die 
nog tot de afbreekbare soort 
behoorden, maar daar bleef het 
niet bij. Als enige firma in België 
werd begonnen met niet afbreek
bare middelen van het PCB-type 
die zowel bij mens als bij dier de 
hersens zwaar kunnen beschadi
gen. De bij Shell in Rotterdam 
aangekochte grondstoffen wor
den verwerkt tot o.m. houtbe-
schermende produkten maar ook 
voor de aanmaak van wetteli jk 
verboden oorlogsmateriaal als 
napalm. Vooral sedert de grens-
oorlog tussen Irak en Iran is die 
produktie bestendig opgedreven 
door 24-urenwerk vijf dagen aan
een." Tot zover de tussenkomst 
van ir. Mertens. 

V e r h u i z e n ! 

Het Is duidelijk dat de omwonen
den dit niet langer dulden en het 
staken van de produktie eisen, zij 
vragen dat de fabriek naar een 
Industrieterrein zou verhuizen en 
daar, zonder verlies van tewerk
stelling, zou verder werken aan 
toelaatbare produkten. Vervol

gens werd aan de aanwezigen 
een diamontage getoond met 
sprekende beelden van de bouw
vallige Installaties, van de vaten 
met het gevaarlijk goedje en hoe 
ze langs de drukke laan worden 
verladen, het verontreinigd vaar
tje, de tonnen op de openbare 
weg en In de groene zone... 
Een 80-tal gezinnen onderteken
den reeds een protestbrief die 
naar tal van overheidsinstanties 
werd gestuurd. De eigenaars van 
de firma willen met de klagers 
slechts op hun eigendom over het 
probleem praten en zijn helemaal 
niet van plan een duimbreed toe te 
geven want de PVBA vroeg on
langs opnieuw een verlenging van 
de uitbating aan! 

Luk Grootaerdt voorzitter VU-As-
sebroek: „Wij volgen de zaak van 
nabij en wij begrijpen de omwo
nenden maar al te best Ze willen 
in geen geval een Seveso of 
Lekkerkerk in eigen leefgemeen
schap. Ze klagen met klem de 
milieuvervuiling, de produktie 
van verboden en gevaarlijke oor
logsgoederen, het arrogant op
treden van de firma in kwestie en 
het negeren van gerechtvaardig
de bekommernissen aan. De VU 
steunt alle aktles die nog volgen. 
Ze dringt op haar beurt aan op
dat alle bevoegde overheidsin
stanties hun plicht zouden doen 
en niet het hoofd in de grond zou 
steken!" 
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— Waarom heeft Maurits Cop-
pieters eerst zijn senaatszegel in 
de Brusselse Wetstraat geruild 
voor een mandat In het Europees 
Parlement, en laat hij het nu 
helemaal als mandataris afwe
ten.? 
Maurits Coppieters: „Van meefa/ 
aan heeft onze partij zich sterk 
afgekeerd van de praktijken van 
andere politieke tenoren die sch 
nog immer gretig te buiten gaan 
aan kummulatie van politieke man
daten. 
Wat dat betreft kijk ik neer op de 
politieke wandel van mensen als 
Tindemans, Brandt, Berlinguer... 
Als volksnationalist was ik er im
mer op uit om te beletten dat wij 
ons als Vlaantse volk in kortzichti
ge einders zouden opsluiten. 
Daarom ook hielp ik mee een 
stout programma uitwerken voor 
de ontf^ooiing van het Europa der 
volkeren. 
Toen ik mezelf voor deze job had 
aangeboden maar uiteindelijk het 
partijbestuur mij vroeg ,om naar 
Europa te gaan' heb ik dit ook 
zonder aarzelen gedaan... 
Maar ik ben zeer zeker niet alleen 
naar Straatsburg gegaan. Een ze
tel in het Europees Parlement 

moet immers zeer stevig bezet 
worden: anders laat je die best 
onbezet Een kleine maar hardwer
kende pheg vrienden heeft mijn 
mandaat in stoutigheid helpen 
waarmaken..." 

Zwaar geschut-
— Voor zover een parlementslid 
in ons land al iets in de besluit
vorming te zeggen heeft gaat de 
politieke slagkracht van het indi
vidueel EG-parlementslid hele
maal de transnationale mist in. 
Maurits Coppieters: „Een objek-
tief parlementair waarnemer zou 
weleens het tegendeel kunnen 
gaan beweren. 
Alleszins akkoord: het Europees 
Parlement is nog geen echt demo-
kratisch samengestekJ parlement 
Daar hebben we al herhaaldelijk 
op gewezen. En de EG-minister-
raad is geen waarachtige minister
raad-. 
Maar ik meen dat onze minder-
heidsfraktie van de „Vrije Europe
se Alliantie' zeer konkrete politie
ke bakens heeft verzet 
In de nazomer van 79 hebben we 
reeds ophef gemaakt met onze 
aanklachten over schendingen 
van mensenrechten in West-Euro-

Een stoute Euro-senior 
die Jn Straatsburg 
voor Sidmar-Vlaanderen 
gewaagde te pleiten" 

Maurits Coppieters blijft bezielen: in woord, daad, én ook met muzikale 
virtuositeit die veel politici hem benijden. 

pa, en haakten we ook zwaar 
geschut van de b-aditionele zuil
partijen op onze sctmuders toen 
we de verwaariozing van diverse 
streken in Europa aan de kaak 
steklen. 
Meteen brak in het Euro-parie-
ment de hel hs. Toch werden 
alvast zes resoluties van onze 
fraktie noodgedwongen in over
weging genomen: omtrent de 
rechten van minderheden, het ge
bruik van talen, het handvest van 
de volkeren... Vanzelfsprekend 
moeten we onze eerste slag nog 
voor honderd procent thuishalen, 
maar in bij voorbeeld het Arfé-
verslag (Italiaans socialist) hebben 
de kommissieleden van het Euro-
pariement zich verregaand ver
bonden tot erkenning van de poli
tieke rechten van de volkeren. 
Zo mocht ik nog andere Euro-
verslagen lezen die de autonomie 
der volkeren in Europa, op zijn 
zachtst uitgedrukt alles behalve 
vijandig gezind waren. 
Nog een ander voorbeeld van 
onze pariementaire zeggings
kracht? 

In verband met de ontwikkeling 
van de kernenergie was ik aanvan

kelijk slechts één van het handvol 
parlementsleden in Straatsburg 
die zich ter zake op het spreekge
stoelte druk maakten. 
Toch mocht ik vrij spoedig een 
vijftigal stemmen noteren die mijn 
amendementen over dit fel om
streden energiedossier steun
den..." 

— Europa, en vooral het Euro
pees Parlement betekenen voor 
u heel wat, omdat u dit politiek 
bedrijf van dichtbij heeft kunnen 
waarnemen, en zelf ook heeft 
mee-gemaakt Maar dat parle
mentair gehakketak in Straats
burg is zeker voor volksnationa-
llsten een wazige bedoening. En 
in welk hoekje verzeilt bij al dit 
diplomatiek kluwen de Volks
unie; overigens dé motor van de 
Vrije Europese Alliantie.? 
Maurits Coppieters: „Over de 
werking van het Europees Parie
ment wil ik algemeen, maar uitein
delijk op de eerste plaats politiek-
konkreet stellen: ofwel hebben de 
parlementaire werkzaamheden in 
Straatsburg spoedig een verre
gaande integratie als gevolg, ofwel 
zal er de onafwendbare weerbots 
van de desintegratie zijn. 

Ruim anderhalf jaar geleden ga
ven we onszelf inderdaad veel 
(opgeblazen, ik moet het toege
ven) moed om op het Europees 
forum aan te treden. 
Na de elektorale overwinning 
(1 VU-man in het Europees Parie
ment betekent toch tot op van
daag niet nietsO, was er vooral 
vanuit eigen Vlaamse rangen een 
biezonder heftige tegenwind. 
Wat werd er door Tindemans-en-
(Do niet in het werk gesteld om de 
effektieve uitbouw van de „Vrije 
Europese Alliantie' in de kiem te 
smoren. 

Met wellust haast werd de spreek
tijd in openbare zitting voor de 
Volksnationalisten tot een steno
grafisch minimum beperkt 
Maar we hebben dus desondanks 
het vuur van Noord-lerland, met 
het al even uitbundig tempera
ment van (Dorsikanen en Bretoe
nen kunnen verzoenen... 
De volksnationale aandrang kon in 
de voorbije maanden op het Euro
pees forum langs geen kanten 
meer gestuit worden. 
Onze politieke doorbraak is te 
danken aan onze „stoutigheid'. 
En de Volksunie bij deze Allianti'e-
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opbouw van waarachtige volks
vertegenwoordigers ? 
Wij hebtjen gezien tioe allereerst 
bepaalde nationalistische frakties 
— om het bij Frankrijk te houden 
— in het Gaullistische kamp suk
kelden, maar na onze in de Vlaam
se pers ondergewaardeerde ver
klaring van Ajaccio toch schoor
voetend naar de volksnationale 
schaapsstal terugkeerden. De ver
dienste van de Volksunie in de 
EVA-fraktie is dat wij de drijfmotor 
zijn." 

— In de berichtgeving over de 
zittingen van het Europees Parle
ment zag je Maurits Coppieters 
maandenlang omzeggens ner
gens zitten. 

M. Coppieters: „Het is inderdaad 
jammer dat de Euro-berichtgevers 
de politieke werking van de Vrije 
Europese Alliantie nauwelijks bo
ven het niveau van protestmoties 
en het verspreiden van verdruk
kingsgeschriften tillen... 

Dat wij Bretoense vrijheidsstrij
ders bij voorbeeld onlangs bij de 
ondervoorzitter van het Europees 
Parlement in audiëntie hebben la
ten ontvangen weet nauwelijks 
één Vlaamsnationalist 

Ik wil maar zeggen: we presteren 
in het Europees Parlement echt 
veel bevrijdingswerk dat mis
schien pas overmorgen zijn ingrij
pend politiek effekt zal krijgen. 
Waar het charter van volksnatio
nalisten twee jaar geleden nauwe
lijks méér was dan een vrijblijven
de politieke princiepsverklaring, 
zijn we er'nu reeds zeker van dat 
bij de volgende Euro-verkiezingen 
in '84 op basis van de gekende 
volksnationale afspraken een be
hoorlijke en elektoraal-stevige lijst-
vorming mogelijk is" 

Geen twintiger; hoeweL 
Coppieters is immer metterdaad 
aktief gebleven op de politieke 
terreinen die hij vooraf zelf geëf
fend had. Hij is, zoals hij zelf zegt 
„na de oorlog uit het slijk gekro
pen." Hij is door alle controver
ses heen, en vooral boven alle 
kortzichtig politiek bekvechten, 
gewoonweg Maurits Coppieters 
gebleven. 

Waarom hij zijn Euro-zetel be
schikbaar stelt voor de jonge 
Jaak Vandemeulebroucke („mijn 
pupil in menig opzicht")? 
Maurits Coppieters: „Levenlang 
politiek mandataris zijn, met hart 
en ziel en met de bijhorende mate
riële inzet (ik bedoel de-van-'s-
morgens-tot- 's-nachts-beslomme-
ringen) is uiteindelijk niet meer 
menselijk draaglijk. 

Ik ben niet als twintiger in het 
politiek bedrijf gekomen. Ik ben 
wél ruim twintig jaar VU-mandata-
ris geweest Vandaag meen ik 
recht te hebben om met dit politie
ke curriculum plaats te ruimen. 

De generatie van de dertigers 
moet ook inzake de VU-deelname 
aan de werkzaamheden van het 
Euro-parlement, bijtijds aan bod 
kunnen komen. 
Ik zeg het politieke leven geens
zins vaarwel Maar ik meen nu wel 
recht te hebt>en op de mogelijk
heid om uit de strikte-minuut-om-
lijnde-agenda van de politieke 
mandataris te springen. 

Ik zal de aktie van de „Vrije Euro
pese Alliantie" van dichtbij blijven 
volgen en desgewenst blijven in
spireren, maar ik hoop tijd te kun
nen vrijmaken voor ontwikkelings
samenwerking... 

En ook een beetje voor mezelf... 
voor kulturele herbronning. (Een 
groot woord, zeg dat well) Voor 
lektuur, voor schrijfwerk mis
schien, voor het tokkelen op de 
plano..." 

13 

Maurits Coppieters gaf vorige week zijn mandaat alsVU-afgevaardigde in het Europese parlement in 
handen van plaatsvervanger (en gewezenVU-kamerlid) JaakVandemeulebroucke uit Oostende. (Een 
vraaggesprek met Coppieters' opvolger in „WIJ" van volgende week). 

Coppieters' 
laatste 
Euro
zitting 

LUXEMBURG — Het was vorige week Maurits Cop
pieters'laatste zitting in liet Europees Parlement Zelf 
had hij het wellicht wat bescheidener gewild, maar 
met de faam die hij zich op anderhalf jaar tijd hard 
werken bij alle frakties had verworven, kon dit natuur
lijk niet Woensdagavond heeft de elfkoppige fraktie 
van de Vrije Europese Alliantie hem passend gehul
digd. Van de Deense anti-EEG'ers, over de Ierse 
nationalist, tot de warmbloedig-mediterrane Radika-
len was er de spontaan-oprechte dank en hulde voor 
de diepmenselijkheid die Coppieters altijd zo groot 
heeft gemaakt Donderdagmiddag hadden alle Vlaam
se Europarlementariërs (op Tindemans na) eraan 
gehouden hun koilega in de bloemetjes te zetten. Si-
monne Veil en tientallen kollega's uit alle frakties wa
ren op de receptie aanwezig. Coppieters is dan 
bescheiden en met zijn eeuwige glimlach terug naar 
Sint-Niklaas gereisd. Gelukkig voor een kortstondige 
rust! Op onze werktafel ligt immers reeds de uitnodi
ging voor een werkvergadering van het Vlaams Inter
nationaal Centrum, waarvan Coppieters voorzitter is. 
En vrijdag trekt hij voor de Europese Vrije Alliantie 
(zijn geesteskind) op politieke verkenningstocht naar 
Galicië. Moge de onrust naar een goed gezag hem 
blijven bezielen^ 

Sadat in Luxemburg 
De jongste parlementaire 
Euro-zitting werd pal door
broken met het ophefmaken
de bezoek van de Egyptische 
president Anwar El Sadat In 
zijn langdurig toegejuichte 
rede herinnerde hij aan de 
Islam die een godsdienst van 
verdraagzaamheid is en 
hoopte hij dat Jeruzalem op
nieuw dit symbool kon wor
den voor vrede en harmonie. 
„Europa moet nu de aandacht 
richten op het Palestijnse 
volk dat gesteund moet wor
den in zijn recht op zelftie-
schikking en nationale waar
digheid. Europa kan Egypte 
konkreet behulpzaam zijn om 
Israeli's en Palestijnen ertoe 
te brengen een formule van 
wederzijdse en gelijktijdige 
erkenning te aanvaarden". 
Mario Capanna vond het alle
maal te lauw. Hij is zowat de 
laatste restant van mei '68. 
Kalm-beslist vouwde hij tij
dens Sadats toespraak de 
vlag open van het Palestijns 
Bevrijdingsfrontl Jammer 
overigens dat het Europees 
Parlement zich liet degrade
ren tot de rol van toehoorder. 

Het is niet ingegaan op het 
verzoek van Maurits Coppie
ters om Sadat niet met lege 
handen terug te sturen door 
over de problematiek van het 

Midden-Oosten een parle
mentair debat te houden. 

SOS Vlaams boek. 
Ook het Nederlandstalige 
boek was voorwerp van een 
debat Vraag was in hoeverre 
de Europese Verdragen vrije 
mededinging en dus vrije 
boekenprijzen kunnen opleg
gen. Rapporteur Beumer 
(Nederland) wees erop dat 
een afschaffing van de vaste 
boekenprijzen, zoals die in 
Nederland en Vlaanderen 
gelden, naar katastrofale ge
volgen zou leiden en hij pleit
te voor een onomwonden uit
zondering op het Verdragen
recht Vrije boekenprijzen 
hebben bijv. in Frankrijk en 
Zweden geleid tot het ver
dwijnen van heelwat uitgeve
rijen en boekwinkels ten 
voordele van de discounts, 
die bovendien alleen nog 
goed verkoopbare bestseP 
Iers uitstallen. Meer dan 80 
th. van de boekenmarkt is er 
trouwens met vrije boeken
prijzen alleen maar duurder 
op geworden. Wetenschap
pelijke titels zijn niet meer te 
betalen. Er is trouwens nog 
het bijkomend aspekt van zo
wel het „alternatieve boek" 

Paul-Henri Spaak, die bij gelegenheid van internationale konferenties het 
niet beneden zijn ministeriële waardigheid vond om met zijn schoen op 
het sprekersgestoelte te kloppen, legde destijds zijn oor te luisteren t>ij 
de nog-niet VU-mandataris professor Maurits Coppieters. De mandata
rissen van onder meer de EVP-fraktie, met Tindemans op kop, moeten 
hun eerste blijk van luisterbereidheid voor volksnationale verzuchtingen 

en eisen nog t>etonen... 

als van de drukwerken in de 
zogenaamde regionale talen. 
Met vrije boekenprijzen wor
den die gewoonweg uit de 
boekenrekken commercieel 
weggeduwd. 

Bretonse petitie 
Maurits Coppieters sloot zijn 
optreden in het Europees 
Pariement af met twee pers-
konferenties. De eerste om 
een petitie toe te lichten die 
hij met een Bretonse delega
tie aan de ondervoorzitter 
van het Europees Pariement 
overhandigde. Hierin werd 
eens te meer de Franse uit
zonderingsrechtbank „CkMjr 
de SCireté de l'Etat" aan de 
kaak gesteld, steeds bedrijvig 
om alwie de veiligheid en de 
eenheid van het grote Frank
rijk in gevaar dreigt te bren
gen in de cel te stoppen. 
Cïorsikanen, maar ook Bre
toenen, kunnen hierover ban
ge verhalen vertellen. De 
tweede perskonferentie was 
een waarschuwing tegen de 
verdere ongebreidelde uit
bouw van het kernenergie-
park. Meteen werd een stu
die aangekondigd over alle 
aspekten van de alternatieve 
energie. 

Toen Maurits reeds naar 
Vlaanderen teruggekeerd 
was, klonk in Luxemburg 
zijn naam nog na Onder
voorzitter Allan Rogers 
zwaaide hem alle lof toe 
voor zijn zeer serieuze bij
drage aan de werkzaamhe
den van het Europees Parie
ment En op vrijdag stond de 
hoogdringendheid ter dis-
kussie van Coppieters' re
solutie om de Europese 
Kommissie ertoe te ver
plichten een objektief on
derzoek in te stellen naar de 
reeks ongevallen die zich 
met de regelmaat van een 
klok voordoen in de Franse 
nucleaire opwerkingsfa
briek van „La Hague'. Het 
was meteen een eerste op
dracht voor ondergeteken
de, dankbaar voor het grote 
vertrouwen en vooral voor 
het rechtlijnige brede spoor 
dat Maurits heeft getrok
ken. 

Jaak Vandemeulebroucke 
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14 TV-programma's m 
Zaterdag 

21 FEBRUARI 

BRT 1 

16.00 Shirley als vliegenierster. 
(filrrO. - 1720 W.K. veldrijden in 
Tolosa — 18.00 Doctor Snuggles, 
(strip). - 18.05 De beertjes, 
(jeugdfilm). — 18.50 Wie schrijft 
die blijft (over boeken). — 19.45 
Nieuws. - 20.10 De Kollega's. (fJ 
— 20.45 Eurosong. — 21.45 Ter
loops. — 22.30 EK. zaalatlebek in 
Grenoble. — 23.00 Nieuws. 

NED 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Bolke de 
beer. (strip). — 15.40 Kleine Isar 
(strip). — 1550 Buurtkinderen. (fJ 
— 16.15 Pommetje Horiepiep. (fJ 
— 16.40 Peter Ramsay, de dieren
dokter, (f J — 18.30 Jeugdjournaal. 
— 18.36 Sesamstraat — 19.00 
Heidi, (strip). — 19.25 Avro's sport-
panorama — 20.00 Mork en 
Mindy. (fJ — 2025 Avro's wie-
kent-kwis. — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Liesbeth List en Ramses 
Shaffy. — 22.45 Avro's Sportpano-
rama — 23.05 Nieuwa 

NED. 2 
18.57 Nieuws. - 18.59 Sinbad de 
zeeman, (strip). — 1925 Onder 
een dak. (konfrontatie). — 20.00 
Nieuwa — 2027 Shoestring, (f J — 
2125 Brandpunt - 22.00 Sport op 
zaterdag. - 22.30 Huisbezoek (f J 
— 22.55 Handel in veiligheid. — 
23.45 Nieuwa 

RTB 1 

19.30 Nieuwa - 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 2025 La Mesa-
venture. (TV-film). - 22.00 Het 
China van de jaren dertig, (dok) — 
22.30 Nieuws. 

ARD 

20.00 Nieuwa — 20.15 Zum 
Blauen Bock. (variété). — 22.00 
Nieuws. — 2220 Die Glorreichen 
Sieben. (western). — 025 Nieuwa 

ZDF 
20.15 Der Bettelstudent (operet
te). — 21.55 Nieuwa — 22.00 Das 
Aktuelle Sport-Studio. (reporta
ges). — 23.15 Die Sonnenschien 
GMBH, (gangsterkomedie). 

D 3 
1955 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa — 20.15 Het Symfo
nie-Orkest van de Beierse Radio. 
— 21.35 Das Femsehspiel des 
Monats. — 23.05 Kunst-Geschich-
ten. — 2320 Nieuwa 

LUX. 
19.00 Nieuwa - 19.30 Swrtch. (fJ 
— 20.30 Gross Paria (fHm). — 
2Z15 Bubu. (film). 

F 1 
18.15 Trente millions d'amia — 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les paris de TF 1. (speO. — 
20.00 Nieuwa — 20.30 Numero 
Un. (variété). - 21.30 Dallas. (fJ -
22.30 Tele-foot 1. — 23.30 Nieuwa 

A 2 
20.00 Nieuwa - 20.35 Les Héri-
tiers. (f J — 22.05 Intemeige. (speO. 
— 23.00 Les camets de l'aventure. 
(dokJ — 23.50 Nieuwa 

F 3 
20.00 Les jeux de 20 heures. (spel). 
— 20.30 Histoires extraordinaires. 
(fJ — 21.30 Indiens des Andes, 
(reportage). — 2220 Nieuws. 

Zondag 
22 FEBRUARI 

BRT 1 

11.00 Konfrontatie (debat). — 
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. - 12.35 WK Veldrijden in 

Paul S'Jongars en Julienne De 
Bruyn in De Piramide. 
een bij de aktualiteit aankno
pende tv-film van Pierre Plat-
teau en Patrick Lebon. 
(Woensdag, 20 u.45, BRT 1) 

Tolosa — 14.00 Voor boer en 
tuinder. — 15.00 Sesamstraat — 
15.30 Het biljet van 1000 dollar, 
(jeugdfilm). — 15.55 Popeye (strip). 
- 16.00 EK Zaalatletiek in Greno
ble. — 17.45 Toerisme (reportage). 
- 18.30 Doctor Snuggles (strip). 
- 18.35 Leven... en laten leven 
(kwis). — 19.45 Nieuwa — 20.00 
Sportweekend 1. — 20.30 Shiriey 
(fJ. - 21 15 Hun stad (dokJ. -
22.05 Lied van mijn land (Vlaamse 
liederen). — 22.35 Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuwa — 19.05 Kortjakje is 
weer beter. — 19.10 Hollywood 
(dokJ. — 20.00 De ver van mijn 
bed show. — 20.45 Butley (f J. — 
22.50 Heel de mens (Info). — 2320 
Nieuws. 

NED. 2 

1535 De bedreigde dierenwereld 
(dok). — 16.00 Chariie's Angels 
(f J. — 16.50 Surfen - een kwestie 
van durfen. — 17.05 Sutdio Sp)Ort I. 
- 18.35 Spitsbergen 79° NB 
(dok). - 18.30 Sesamstraat -
18.45 Sprekershoek — 19.00 Stu
dio Sport II. — 20.00 Nieuwa — 
20.10 Ot . en hoe zit het nou met 
Sien? — 20.40 Humanistisch ver
bond. — 20.45 Burgers en buiten-
lui. — 21.15 Roomsoezen. — 2125 
Attica (dokJ — 22.55 Nieuwa 

RTB 

12.00 Faire le point (debaO. -
13.00 Nieuwa - 19.30 Nieuwa — 
19.55 A la bonne époque (variété). 
- 20.55 Moviola (fJ. - 22.30 
Nieuwa 

ARD 

20.00 Nieuwa - 20.15 Die Katze 
auf dem heissen Blechdach (to
neel). — 22.00 Verkeerstipa — 
22.05 Nieuwa — 22.10 Pestalozzi 
(portret). — 22.55 Persoverzicht 
- 23.10 Kulturele rubriek - 23.55 
Nieuws. 

ZDF 

19.00 Nieuwa — 19.10 Bonner 
perspektiven. — 19.30 Braziliaanse 
tuinen (dok). — 20.15 Tod eines 
Schuiers (fJ. — 21.15 Nieuwa — 
21.30 De Duits-Russische gasover-
eenkomst (reportage). — 22.15 
Aber jetzt herr Direktor (show). — 
23.45 Nieuws. 

D 3 

19.55 Gewestelijke aktualiteiten. — 
20.00 Nieuwa — 20.15 Televisio-
nen (dok). — 21.00 Auslandsstu-
dio. - 21.45 Kölner Treff. 

LUX. 

1630 Tomahawk (western). — 
18.00 Reis- en exploratiemagazine 
dJsiand). — 19.00 Tele-Lux hebdo 
(info). — 19.30 Filmnieuws. — 
20.00 Dróles de Dames (fJ. — 
21.00 L'Amour en question (film). 

F 1 

1925 Het rendez-vous van Punta 
Tombo (dok). — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Confidences pour confiden
ces (filnrO. — 2220 Jazz é Antibes. 
- 2320 Nieuwa 

A 2 

20.00 Nieuwa — 20.35 Doctor 
Jekyll and Mr. Hyde (tv-film). — 
21.50 La passion de Theophile 
(dokJ. - 22.45 Bande a part De 
schilder Galière. — 23.15 Nieuws. 

F 3 

20.00 Benny Hill (humor). - 20.30 
De zieken gaan over tot de daad 
(dokJ. - 21.25 Nieuwa - 21.40 
Vive l'histoire (reportage). — 22.35 
A scandal in Pans 'film). 

Maandag 
23 FEBRUARI 

BRT 1 
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Doctor Snuggles (strip). — 18.05 
Maja de Bij (strip). — 18.30 Bon
jour la France (Open School). — 
19.00 Gezondheidsmagazine. — 
19.45 Nieuwa - 20.15 Het Ge
slacht Rius (fJ. - 21.10 De Sport-
show. — 21.55 Wikken en Wegen 
(konsumentenrubriek). — 22.35 
Nieuws. 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 18.30 
Jeugdjournaal. — 18.36 Sesam
straat — 18.50 Klem. - 19.00 De 
KRO komt langs in.. Someren 
(show). — 19.55 Voor een brief
kaart op de eerste rang (kwis). — 
20.45 Gunsmoke (fJ. - 21.37 
Nieuws. — 21.55 Thomas en Sarah 
(f J. — 22.45 Joodse begraafplaat
sen (dok). — 23.40 Nieuwa 

NED. 2 
18.57 Nieuws. — 18.59 Star Club 
(pop). — 20.00 Nieuwa — 2027 
De Martine show of: balanceren 
op de nullijn (show). — 2120 De 
Levkas Man. — 22.10 Aktua TV. — 
22.45 Soap (fJ. - 23.15 Nieuws. 

RTB 1 
19.30 Nieuwa — 19.55 Du beun-e 
dans les tartines (tv-film). — 23.00 
Nieuwa 

RTB 2 
18.30 The Muppet Show. - 19.55 
A chacun sa musique (kinderkoor. 
— 20.30 Tchantches (Waals por-
treO. 

ARD 
20.00 Nieuwa — 20.15 Das Glück 
der Familie Rougon (fJ. — 21.15 
Der Ohnmachtige Zorn der Klei
nen Leute von St-Etienne (dokJ. 
— 22.00 Komisch-muzikaal pro
gramma — 22.30 Tagesthemen 
(film). — 0.15 Nieuws. 

ZDF 
21.00 HeuteJounnal. - 2120 
Pseudonym Hans Fallada (tv-spel). 
— 22.50 Missionarisches Jahr 
1980. — 23.50 Nieuws. 

D3 
22.45 Die Wanderschauspieler 
(film). — 0.35 Nieuwa 

LUX. 

19.57 L'argent pratique. - 20.00 
Mannix. — 21.00 La piazza lumière 
sur (film). 

F1 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Les Paris de TF 1 (spel). -
20.00 Nieuwa - 20.30 Seule dans 
la nuit (thriller). — 23.00 Nieuwa 

A2 
20.00 Nieuws. — 20.35 Questran 
de temps (info). — 21.55 Van 
Petrus tot Joannes-Paulus II (dokJ. 
- 2a45 Cinemania (dokJ. - 23.15 
Nieuws. 

F3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La jument verte (film). -
22.15 Nieuwa 

BRT 1 

18.00 Doctor Snuggles (strip). — 
18.05 Sesamstraat - 18.35 Ik lees, 
jij leest zij (nog) met (Open 
school). — 1905 Heiligdommen In 
Griekenland (dok.) — 1945 
Nieuws. — 20.10 Karnaval In New 
Orieans (show). — 21.00 Verover 
de aarde (chirurgen zonder mes). 
- 21 50 I.Q. (kwis). - 22.15 Tenu-
to (koncert). — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Het geheime leven der die
ren (dokJ — 20.35 Groepsfoto met 
dame (film). 

NED 1 
18.30 Jeugdjournaal — 
samstraat — 19 00 Avo 
Denneheuvel (f) — 19.0 
derkrant - 19.30 Stuff 
ken (over druggebruik). 
Van u wil Ik zingen (sai 
- 21.00 God wil won 
mensen (bijbelstudie). — 
aktief. - 21.37 Nieuws 
Den Haag vandaag — 
schone schijn CdokJ 
Nieuws. 

NED 2 

18.57 Nieuwa - 1859 
Witte Raaf ' ( f J -20 oor 
20.27 Schuld en boete 
21.45 Wat 'n kunst (kwis 
Hier en nu Onfo) — 23.31 
van deze tijd. — 23.5( 

RTB 1 
19 00 Waalse gewestelijl 
teiten — 19.28 Spot des 
19.30 N ieuwa- 1956N 
20.55 De robot (dokJ 
Magie de la danse (dok. 
Nieuws. 

Z A T E R D A G (28febrJ - De zaterdagmiddag-
film op BRT is een zeemzoeterig gedoe met het 
levenswijze en brave snoepsnoetje Shiriey Temple in 
de hoofdrol: Shirley als vliegenierster (Bright Eyes) van 
David Butler (1934/zw.-wJ. In deze film zingt zij o.a. „On 
the good ship lollypop". Shirley Temple speelt de 
lieveling van de piloten op een vliegveld. Zij is erg vrien
delijk en blijgezind (hoe kan het andersD. En dat kan niet 
gezegd worden van het stoute kindje van de werk
gevers van Shirleys mama.. Op Ned. 1 (NCRV) komen 
alle kinderen, van de kleinsten tot de 11-12-jarigen aan 
de beurt (Namiddagprogramma's). KRO brengt een 
dokumentaire over de handel in veiligheid: vernuftige 
elektronika, gepantserd staal, enz., tegen inbraken, 
ontvoeringen, atoomoorlogen, enz. (Ned. 2). De liefheb
bers van de westernfilm kunnen hun hart ophalen op 
Duitsland 1 (ARD). Hier wordt de driesterrenwestem 
gedraaid The Magnificent Seven, van John Sturgess 
(1960), met Yul Brynner, Horst Buchholz, Steve 
McQueen, e.a. Het Mexicaanse armtierige dorpje Ixcat-
lan wordt geterrorizeerd door de bende van Calvera die 
de inwoners brandschat De dorpsbewoners besluiten 
hun heil te zoeken bij zeven revolverhelden om hen van 
de plaag Calvera te verlossen... In het wekelijkse 
zaterdagnamiddagpakket van BBC 2 zitten vandaag 
twee films met Barbara Stanwyck in de belangrijkste 
rcA: Baby Face van Alfred E. Green (1933/zw.-wJ en 
Message to Garcia van George Marshall (1936/zw.-wJ. 

Z O N D A G (22 febrJ - De BRT zij geprezen om
dat hij breekt met de saaie zorKJagnamiddagen die voor
al de kinderen in de kou lieten. Wordt het een gelukkige 
gewoonte? Vanmiddag draait de BRT de Amerikaanse 
jeugdfilm Het biljet van 1.000 dollar (The 1.0(X) dollar 
bill). Donny Most speelt de rol van een kapotgesarde 
bediende van een verzekeringsmaatschappij die op 
weg naar een klant een biljet van 1.000 dollar vindt.. In 
de reeks Hun stad, een reeks Canadese dokumentaires 
waarin bekende mensen de kijkers rondleiden in een 
stad waarmee zij speciaal verbonden zijn, leidt van
avond de bekende schrijver-regisseur-arts Jonathan 
Miller de kijkers rond in Londen. In Charlies Angels 
(Ned 2 - Trc«) is een oudgediende uit de reeks te gast: 
Farrah Fawcett Dit wicht, met een biezonder fraai 
koppie en een perfekt figuur, heeft haar naam en suk-
ses grotendeels te danken aan die reeks. Ze veroor
zaakte echter zoveel onheil door haar grillig optreden 
dat de medewerkers aan de reeks haar helemaal niet 
tegenhielden toen zij verklaarde op te willen stappen. 
Haar verdwijning heeft echter de kijkcijfers en de 
waardering helemaal niet beïnvloed. En haar filmcarrière 
waarop zij haar hoop had gesteld, is een mislukking 
geworden. Nog op Ned. 2, maar van VPRO: Attica, een 
gedramatizeerde dokumentaire over een opstand van 
de gevangenen in de Amerikaanse gevangenis Attica, 
een opstand die op bloedige wijze onderdrukt werd... 

M A A N D A G (23febrJ - Het maandelijks popu
lair-medisch magazine van de BRT Gezondheidsmaga
zine heeft als onderwerpen o.a.: griep en gehoorstoor-
nissen bij kinderen en in de konsumentenrubriek Wik
ken en Wegen van Miei Louw wordt aandacht besteed 
aan schoolverzekeringen en aan klachten over een 
schriftelijke kursus medisch sekretariaat 
De dokumentaire De eenzaamste plekken vertelt over 

graven, over joodse begrafenisgebruiken en 

over de joodse visie op leven en c 
Het hoeft wel niet meer gezegd da 
de kompleetste all-round artiest 
Landen. Wij kijken dan ook met b 
haar show Balanceren op de null 
deze show, die werd geregissc 
huisregisseur Ralph Inbar, viert de 
te hoogtij. Ondanks het feitdat d e ' 
ken op alle gebied hebben geprol 
gen (er wordt o.a. gebruik gemaak 
ten; Martine kreeg een jutezak on 
wordt het zoals van Martine te \ 
staaltje van het allerbeste buis 
deskundig bijgestaan door Rijk de 
de Amerikaanse zangeres Karen 
Pseudonym Hans Fallada schetst c 
van de Duitse auteur Hans Falladi 
achtergrond spelen daarbij de kri: 
en de opkomst en de ondergang vi 
belangrijke rol (ZDR. 

DINSDAG (24febrJ-Del 
lang ingeluid. Vooraf het NedeHam 
pas en te onpas met karnavalsscfi 
do-karnavalsnarren geteisterd. H 
OHeans aan toe gaat zien wij in < 
leans CThe Mardi Grass special -
een reportageshow over de vaster 
Orleans (BRT 1). In het eropvalgei 
over de aarde, gaat het er getewxk 
ring heet „Chirurgen zorider me 
genetische manipulatie. Op BRT 2 
dige maar moeilijke film: Groeps 
Westduitse film van Alexander Pel 
gelijknamige roman van Heinrich 
Schneider, Michel Galabrü, Bred 
speelt in Duitsland anno 1965. ^ 
bloeien rozen op het graf van-de In 
joodse Rachel, die door nonnen 
klooster verborgen werd. Moeder 
zich over het raadsel van de t 
opgelost zien. SchukJ en boett 
bewerking van het werk van Do 
gaat het? Een berooide student i 
zich boven de wet stellen en zijn pt 
bewijzen door het plegen van eei 
(NCRV, Ned. 2). 

WOENSDAG (25febrj-
popt zich tot een volwassen scene 
hiervan is de tv-film DepirgnvdeÓK 
komt, in regie van Patrick'Lebon 
vormen een duo dat best de ingei 
ven bewandelen. Louis is sincte 2i 
Jeannine. Zij wonen tamelijk kor 
Mare is bij het leger Louis is 53 ( 
magazijnier maar het bedrijf ging o\ 
werkloos. Jeannine is een niet erg 
vrouwtje dat graag in „betere ü 
rijkelijk met geld omgaat Daarbij r 
van alle mogelijke kredietkaarten... 
Julienne De Bruyn, Daniël Decocl 
heeft over Ierland dokumentaire 
Brussels festival voor toeristisch 
films de eerste prijs haalde (In Drie 
Ned. 1 (Avro-namiddagpakket) k 
twee uur lang naar alleriei kinderfilr 

19 FEBRUARI 19B1 



1^ TV-programma's 15 

Jjournaal — 1836 Se-
— 1900 Avonturen op 
el (f) - 1905EOKin-
1930Stuff tot naden-

druggebruik) — 2040 
k zingen (samenzang) 
Sod wil wonen bij de 
belstudie) - 21 25 EO-
1 37 Nieuws - 21 55 
vandaag - 2210 De 
hijn (dokJ - 2300 

l/s - 1859 Hotel De 
(fJ - 2 0 00 Nieuws — 
ld en boete (film) — 
1 kunst (kwis) - 2255 
nfo) - 23 35 Afgoden 
ijd - 2350 Nieuws 

ie gewestelijke aktuali-
128 Spot de service — 
's - 1 9 5 6 Nana (f) -
obot (dokJ - 21 55 
danse (dokJ — 2300 

RTB 2 
1830 The Muppet show - 1955 
Visa pour Ie monde (kwis) — 
21 55 Carnets du court metrage 
beige (kortfilms) 

ARD 
2000 Nieuws - 2015 Telefoon-
diskoteek — 21 00 Aktualiteitenru 
bnek - 21 45 Haen (fJ - 2300 
Kultureel programma — 000 
Nieuws 

ZDF 
21 00 Heute - journal - 21 20 
44 von 519 (Reportage) — 2345 
Nieuws 

D 3 
19 45 Geweselijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws - 2015 Galerie -
21 15 Frauenstudien (dokJ — 
22 30 Een jongen weent met (dokJ 
- 2300 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws — 1945 Dierenma
gazine - 2000 Dallas (fJ — 21 00 
Le coq de bruyere (tv-ftim) 

F 1 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 40 Les pans de TF 1 (spel) — 
2000 Nieuws - 2030 Le grand 
debat (politiek debaO - 21 35 Des 
lendemains pour I homme (dokJ — 
22 30 Traits de memoire (dokJ — 
2300 Nieuws 

A 2 
2000 Nieuws - 2040 Miroir mi 
roir (tv-film) - 2330 Nieuws 

F 3 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
- 20 30 Furia a Bahia pour OSS 
117 (film) - 2210 Nieuws 

Woensdag 

BRT1 

1700 Op het schildpadplein 
1800 Doctor Snuggles (stnp) 

3 leven en dood (Ned 1 - KRO) 
' gezegd dat Martine Bijl één van 
und artestes is van de Lage 
I ook met belangstelling uit naar 
I op de nullijn (Ned 2 - Tros) In 
i geregisseerd door de Tros-
>ar, viert de bezuinigingsgedach-
feitdat de Tros-verantwoordelij-

}ben geprobeerd om te bezuini-
uik gemaakt van oude veilingkis-
I jutezak om het mooie lijf, enzJ, 
Martine te verwachten valt een 
beste buisvermaak. Zij wordt 
oor Rijk de Gooijer, Jos Bnnk en 
5res Karen Akers Het tv-drama 
da schetst de tragische biografie 
Hans Fallada (1893-1947) Op de 
arbij de krisis uit de jaren dertig 
ndergang van het Derde Rijk een 

}br J — De kamavalsperiode is al 
jt Nederlandse scherm wordt te 
arnavalsschlagers lallende pseu-
iteisterd Hoe het er in New 
zien WIJ in Carnaval m New Or-
is special - Ain't nothing like it), 
3r de vastenavondvienng in New 
eropvalgende programma Ver-
er geieorder aan toe De afieve-
zonder mes" en handelt over 
Op BRT 2 komt een merkwaar-

m Otwps /b to met dame, een 
axarxler Petrovic (1977) naar de 
n Heinrich BöH. Met o a Romy 
labru. Brad Dounf e a De film 
no 1965. Midden in de winter 
af van<le m de ooriog gestorven 
or rK)nnen in een nabijgelegen 
rd Moeder overste verwondert 
I van de btoemen en wil het 
i en boete s een Bntse tv-
ïrk van DoetoievskL Waarover 
le student m St-Petersburg wil 
an en zijn psychische overmacht 
jen van een j jer fekte" moord . 

25 fiebrJ — Pierre Platteau ont-
issen scenanoschnjver Getuige 
piramide die vanavond op BRT 1 
tnck Lebon Platteau en Lebon 
est de ingeslagen weg mag blij-
I IS sinds 26 jaar getrouwd met 
amehjk komfortabel Hun zoon 
ouis IS S3 en was tot voor kort 
idnjf ging over de kop en nu is hij 
jen niet erg snugger bourgeois-
1 „betere knngen" vertoeft en 
at Daarbij maakt zij gul gebruik 
letkaarten Met Paul 's Jongere, 
mei Decock Piet Van De Sijpe 
.umentaire gemaakt die op het 

toenstische en folklonstische 
ilde (In Dne sterren - BRT 2) Op 
gpakket) kunnen de kinderen 
lei kinderfilmpjes kijken 

D O N D E R D A G (26febrJ - In het magazine 
voor de kinderen van 12 tot 15 jaar Een vinger in de pap 
dat van alle kanten bewierookt word t en terecht vinden 
WIJ, zitten volgende onderwerpen portret van het 
zoontje van een Italiaanse gastarbeider, jongeren pra
ten over kinderen van gastarbeiders, het verblijf van 
Newyorkse achterbuurtkinderen bij Gentse onthaalge-
zinnen, Wim De Craene, musicerende jongeren Onmid
dellijk na Klein klein kleutertje is de VU aan de beurt in 
de reeks gastprogramma's (BRT 1) De NOS zendt via 
Ned 1 een reportage uit van een interessant debat over 
vrouwenemancipatie tussen de schrijfsters Germaine 
Greer (auteur van o a „De vrouw als eunuch"), Jill John
ston, Diana Tnlling en Jacqueline C^ballos en de 
bekende auteur Norman Mailer, auteur van „The pnso-
ner of sex", een boek dat door de vrouwelijke schnjf-
sters sexistisch wordt genoemd CTown Bhody Hall) De 
Vara zoekt zijn heil in Bntse (BBO-programma's Eerst 
IS er de eerste aflevenng van de tweedelige tv-film Los-
vast (Sweet nothings), een film over liefde Nu hun 
dochter naar de universiteit gaat vindt Tom dat zijn 
vrouw Mary best opnieuw mag gaan werken Mary is 
entoesiast Zij vindt een baan en ontmoet er interessan
te kollega's Zij geniet met volle teugen van haar nieuwe 
vnjheid en gevoel van zelfstandigheid 
Van een heel ander genre is de komische reeks 
Edelvrouw-bedelvrouw (To the manor bom), een komi
sche reeks die in Engeland hoge ogen gooide, met Pe-
nek>pe Keith in de hoofdrol Penetope Keith heeft de 
laatste jaren nogal wat prijzen bij elkaar gehaald In deze 
reeks speelt zij de berooide eigenares van een sjiek 
typisch Bnts domein Zij moet het eigendom echter ver
kopen aan een man die haar sympate helemaal met kan 
winnen- (Ned 2) 

V R I J D A G (27 febr J - In de reeks „Op zoek naar 
werk" wan Open school wordt de personeelsadverten
tie onder de k>ep genomen (BRT 1) Na het nieuws be
gint op BRT 1 een filmavond Eerst wordt de degelijke 
Brits-Amenkaanse film De Europeanen van James Ivory 
(1979) gedraaid De verarmde Europese barones Euge
nia (Lee Remick) en haar broer Felix (Tim Woodward) 
amveren in het midden van de vonge eeuw in het Ame
nkaanse Boston Eugenia heeft een mislukt huwelijk 
achter de rug De komst van de „vnje" Europeanen ver
wekt opschudding in het protektionisbsche punteinse 
milieu Eugenia en Felix zijn vast van plan om hier een nj-
ke partner te v inden. Het filmmagazine van Roland 
Lommé Première-magazine is volledig gewijd aan John 
Huston, regiseur van o a Afncan Queen, The Maltese 
Falcon, Key Largo De Nederlandse zendgemachtigde 
vereniging Ikon zendt de Duitse tweedelige produktie 
befdeshandicap (Behinderte Liebe) uit De veelvuldig 
gelauwerde film vertelt het ontroerende maar ware ver
haal van veertien Zwitserse gehandicapten die op zoek 
zijn naar hun plaats en hun rechten in de samenleving 
(Ned 1) — De Avro (Ned 2) brengt de Bntse thnller 
Eerwaarde detective Brown (Father Brown, detective) 
naar een verhaal van G Chesterton De film heeft het 
verhaal met gevolgd Verdwenen is de plattelandsge-
moedelijkheid van de jaren dertig In de plaats ervan 
komt het harde stadsleven in een arme buurt in New 
York Op een dag wordt de pastoor opgezocht door de 
jonge aktnce Carol Bain Zij beweert te worden achter
volgd door het angstaanjagende gevoel dat iemand 
haar wil vermoorden 

1805 Alias Smith en Jones (fJ — 
1857 Uitzending voor derden 
(CVP) - 1945 Nieuws - 2020 
Arnold (fJ — 2045 De piramide 
(tv-film) — 2150 Nihilisme vroe-
ger en nu (debaü — 22 40 Nieuws 

BRT 2 

2015 Die goeie ouwe tijd (show) 
— 2055 Cavallena Rusticana (ope
ra) — 21 45 Ierland' zoveel an-
ders- (dokJ 

NED1 

1530 Kinderbios — 18.25 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1830 
Jeugdjoumaal — 1836 Sesam
straat — 1850 Toenstische tips 
— 1900 Van gewest tot gewest 
— 1950 Politieke partijen (PPR) 
— 2000 Cinevisie — 2030 Het 
wonderbaarlijke leven van Reur 
Lafontaine (tv-film) — 2137 
Nieuws. — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Panoramiek — 
2240 Studio sport - 2330 
Nieuws 

NED 2 

1857 Nieuws - 18 59 De Hauler-
wijkstervaart - .lejjen of bcht' 
(dok) - 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Countdown (pop) - 21 15 
De advokaten (f J — 21 40 Kama-
val 81 - 2215 Info-tv 

RTB1 

18 30 Uitzending van de Belgische 
katolieke radio en televisie — 
1930 Nieuws - 2000 Roma di 
Fellini (film) — 21 45 Point de mire 
(over diplomatie) — 22 45 Nieuws 

RTB 2 

1830 The Muppet-show - 1955 
Sportmagazine 

ARD 
20 00 Nieuws — 2015 Tierarzt Dr 
Vhmmen (film) — 2200 Die sus-
seste Sache der Welt (reportage 
over suiker) — 2230 Tagesthe-
men 

ZDF 
21 00 Heute-Joumal - 21 20 Die 
Fuchse (f J — 2215 Aspekte extra 
(kuituur) - 2245 Der Sturm (to
neel) 

0 3 
19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuws. — 21 45 Auslands-
reporter — 2215 Der Werwolf 
von Washington (filnn) — 2340 
Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws. — 1945 Dierenma
gazine — 1955 RTL-flash (spel) 
— 1957L'argentpratique - 2000 
Muzikaal programma — 21 00 Flic 
story (politiefiInrQ 

F1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
19 45 Les pans de TF 1 (speD — 
2000 Nieuws - 2030 La Raman-
deuse (tv-film) — 2305 Nieuws. 

A2 

2000 Nieuws - 2035 Palmares 
81 (vanete) — 21 50 Het vliegtuig 
van Ben Bella (dokJ - 2245 
Histoires courtes (tv-film) —2310 
Nieuws. 

F3 

2000 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 Seul le vent connait la re-
ponse (film) — 2205 Nieuws 

Donderdag 
26 FEBRUARI 

BRT 1 
1800 Doctor Snuggles (stnp) — 
1805 Boomer (f) - 1830 Een 
vinger in de pap (info) — 1900 
Klem, klem kleutertje — 1917 Uit
zending door derden (Vlaams-Na-
tionale Omroepstichtmg) 1945 
Nieuws - 2010 Dubbel Dobbel 
- 2055 Panorama - 21 45 Dallas 
(f J - 22 30 Sporttnbune 

BRT 2 
2010 De kollega's - 2045 Met 
het museum de lucht m (dokJ — 
21 40 Premiere 

NED 1 
1830 Jeugdjournaal — 1900 
Woody Woodpecker (stnp) — 
1907 Op volle toeren - 2000 
Dernck — 21 00 Konsumentenru-
bnek - 21 37 Nieuws — 21 55 
Den Haag vandaag — 2210 Town 
Bloody Hall (reportage) — 2305 
Nieuwa 

NED 1 

1857 Nieuws — 1859 Don Qui-
chot (stnp) - 1925 Met Jeffery 
Boswall op safan in Thailand (na
tuurfilm) — 2000 Nieuws. — 2027 
Hoe bestaat het' (sabre) - 2045 
Los-Vast (film) 21 40 Ombudsman 
— 2210 Edelvrouw-tjedelvrouw 
(fJ - 22 35 Achter het nieuws -
2330 Nieuws - 2335 Nieuws 
voor gehoorgestoorden 

RTB 1 

1900 Antenne-soir - 1930 
Nieuws — 1955 De viadukt van 
Lompret (reportage) — 2020 Bor-
salino (gangsterfilm) — 2215 Le 
carrousel aux images — 2315 
Nieuws. 

RTB 2 
2000 Koncert (Mozart) - 2040 
Mudra (reportage) — 21 10 Civili
sation (dokJ 

ARD 
2000 Nieuws. — Geissler partijse-
kretans CDU (portret) — 1000 
Konzert frei Haus — 2150 Em 
komisches Paar (kbwns) — 22 30 
Tagesthemen — 23 00 Lonn Maa-
zel dingiert — 020 Nieuws 

ZDF 
19 00 Nieuws — 19 30 Der grosse 
Preis. — 21 00 Heute-Joumal — 
2120 Sehnsucht nach Europa (re
portages) — 22 05 In der Dammer-
stunde Berlin (film) — 2315 Sport 
Aktuell — 2320 Nieuws 

D 3 
19 45 Gewestelijke aktualtteiten — 
2000 Nieuws. - 2015 Em Cïe-
spenst auf Reisen (film) — 21 35 
Hilferufe (dokJ — 2220 Hinter den 
Schlagzeilen — 2305 Nieuws 

LUX. 
1900 Nieuws - 1926 Le coffre-
fort (spel) — 19 45 Magazine over 
dieren - 1955 RTL-Flash (spel) 
- 2000 Super Jaimie (SF-fJ -
21 00 El Chuncho (avonturenfilm) 
— 2245 (ionstantin Byzantaos 
(portreO 

F 1 

1920 Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Les pans de TF 1 (spel) -
20 00 Nieuws - 20 30 Pause cafe 
(f J — 21 30 Lenjeu (aktualiteiten) 
— 2230 Les realismes a Beau-
bourg (dokJ — 2330 Nieuws 

A 2 

2000 Nieuv«. - 2035 Le grand 
echiquier (vanete) — 2315 
Nieuws. 

F 3 

2000 Les jeux de 20 heures (speD 
- 2030 La fille du puisatier (film) 

Vrijdag 
27 FEBRUARI 

BRT 1 
1800 Oum de witte dolfijn (stnp) 

— 1815 Klem, klem kleutertje — 
1830 Op zoek naar werk (Ofjen 
School) — 1900 Lachertjes. — 
1905 Uitzending door derden 
(KTRC) - 1945 Nieuws - 2015 
De Europeanen (film) — 2145 
Premiere-magazine — 22 35 
Nieuws 

BRT 2 

2015 De zes vrouwen van Hendnk 
VIII (fJ - 21 45 Dag aan dag 

NED 1 

1830 Jeugdjoumaal — 1836 Se
samstraat — 1900 Scooby doo 
(stnp) - 1925 Sport'80 - 1950 
Sonja's goed nieuws show — 
2049 Twee voor twaalf (kwis) — 
2137 Nieuws - 2155 üefdes 
handicap (dokJ - 2245 De BV 
Nederland (over het gerecht) — 
2350 Nieuws - 2355 Nieuws 
voor gehoorgestoorden 

NED 2 

1857 Nieuws — 1859 Doctor 
Snuggles (stnp) — 1905 Avro's 
toppop - 2000 Nieuws. - 2027 
Oeteldonk 9X11 jangl Ouimaval) 
— 21 30 Televizier magazine — 
2215 Eerwaarde detective Brovm 
(film) — 2355 Nieuwa 

RTB 1 

15S5 Voyage en ballon — 1900 
Waalse gewestelijke aktualiteiten 
— 1930 Nieuws — 1955Asuivre 
(info) - 21 15 Molière (film) -
2315 Nieuws. 

RTB 2 

1830 The Muppet show - 1955 
Jo Gaillard (fJ - 2050 Vendredi 
sports. 

ARD 

2000 Nieuws — 2015 Buck Ro
gers (SF-0 — 21 45 Waoim haben 
so viele Protestanten Adolf Hitler 
gewahit' (dokJ — 2230 Tages
themen — 23 (X) Die neuen Leiden 
des jungen W (toneeO — 0050 
Nieuws. 

ZDF 

1900 Nieuws. — 1930 Auslands-
joumal — 2015 Mainz bletbt 
Mainz, wie es singt und lacht (kar-
navalzittmg) — 2315 Kamavalmu-
ziek — 0030 Nieuwa 

D 3 

19 45 Gewestelijke aktualiteiten — 
2000 Nieuwa — 2015 Het pop-
penteatermuseum m Munchen 
(dokJ — 21 00 Reporter (reporta
ges) — 21 SOGottunddieWeh. -
22.00 Tagebuch eines Hirtenhun-
de8(fJ 

LUX. 

1900 Nieuws. — 1945 Dierenma
gazine — 1955 RTL-flash (speO 
- 1957L'argentpratique - 2000 
Marcus Welby (fJ - 2100 A 
l'ouest nen de nouveau (oorlogs
film) — 2300 Automagazine 

F 1 

1920 (jewestelijke aktualiteitea — 
1940 Les pans de TF 1 (speO — 
2000 Nieuws - 2030 Ckimedie 
pour un meurtre (toneeD — 22 45 
Expressions (magazine) — 2355 
Nieuws 

A 2 

2000 Nieuwa - 2035 Le mytho-
mane (f J — 21 35 Boekenmagazi-
ne — 2255 Nieuwa — 2305 Le SH 
lence est d'or (film) 

F 3 

20 30 Le nouveau vendredi (repor
tage) — 21 30 La chevre d'or (tv-
film) — 2225 Nieuwa 

^ 

\ 
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Boeken over de laatste jaren 
van de Weimar-republiek 

mi;m^Mmif/^xm^'^'m//''i}'-'%/B<^::n,'.. 

De jaren twintig en de kleine helft 
van de jaren dertig in Duitsland, 
ook elders uiteraard, maar niet zo 
uitbundig als in de Eerste Repu
bliek, hebben heel wat mensen in 
hun bekoring gebracht Meer dan 
waar ook werden de jaren twintig 
in Duitsland als een bevrijding 
ervaren, uit het knijpende keurslijf 
van de Wilhelmitische samenle
ving Ook in Engeland verzette de 

eerste wereldoorlog vele bakens, 
maar toch was de „revolutie" niet 
zo ingrijpend als in Duitsland. Tot 
op vandaag nog heersen in som
mige kringen nog vooroordelen, 
erfenis van de viktonaanse tijd. 
Vooral op artistiek gebied deed er 
zich in Duitsland een fascinerende 
evolutie voor. De literatuur nam 
een hoge vlucht met Thomas 
Mann als vlaggeschip. Op gebied 
van toneel en film nam Duitsland 
de leiding in de vernieuwing. Zon
der te spreken over de beeldende 
kunsten, waar Duitsland terecht 
de bakermat van het expressionis
me IS geweest met een Emil Nol-
de, Die Briicke, Der blaue Reiter, 
enz... om maar bij een paar namen 
te blijven. Het was de tijd van de 
grote revues, van de spitse [politie
ke kabaretten. Ook op muzikaal 
vlak stond de Weimarrepubliek 
haar man, met als grote uitschieter 
Richard Strauss. Prototype van 
de suksesrijke tenor was Richard 
Tauber. Zo kunnen we verder 
gaan. Aanleiding daartoe is echter 
het verschijnen van twee boeken, 
waarvan het verhaal zich afspeelt 
in het Duitsland van de eerste 
wereldoorlog. Het gaat om wer
ken van Christopher Isherwood 
nl. „Morns neemt de trein" en 
„Afscheid van Berlijn" (zes afzon

derlijke, maar goed op elkaar In
passende verhalen). Vertaald uit 
het Engels in welk taalgebied 
reeds in 1935 deze twee boeken 
verschenen. Het gaat blijkbaar om 
een late ontdekking. Vertaling 
door Willem van Toorn. Het twee
de boek (Afscheid van Berlijn) 
verscheen in het beginjaar (1939) 
van de tweede wereldoorlog. 

Christopher Isherwood werd in 
1904 in Haigh Lane (Cheshire) 
geboren en studeerde in Cambrid
ge. Zijn eerste boek werd reeds in 
1928 gepubliceerd (All the conspi
rators). Kort daarna trok Isher
wood „voor een weekje" naar Ber
lijn op uitnodiging van zijn vriend 
W.H. Auden. Het werd liefde op 
het eerste gezicht en daarover 
gaat het in „Morris changes 
trains". Hij bleef er tot... 1933 en 
trok na de machtsovername door 
Hitler terug naar Engeland, waar 
intussen zijn tweede boek „The 
Memorial" verschenen was. Hij 
werd echter pas bekend met de 
publikatie van het relaas over zijn 
verblijf in Berlijn. De twee romans 
worden nu beschouwd als één 
van de gaafste literaire topwerken 
uit deze periode, gewijd aan een 
stad en een manier van leven. Hij 
vestigde zich in 1939 in Amerika 
(Californië) en werd in 1946 Ame-

ANZ en Davidsfonds organizeren 
Vlaamse steunaktie Komen 

^'^^Ai^ 

Het Algemeen Nederlands Zang
verbond en het Davidsfonds orga
nizeren een nationale Vlaamse 
steunaktie voor Komen. Deze ak-
tie wil een boekeninzameling zijn 
voor het nieuwe kulturele centrum 
Robrecht van Kassei te Komen, 
zodat daar een Vlaamse biblloteek 
kan worden ingericht Gevraagd 
wordt zoveel mogelijk Neder
landstalige boeken (zowel romans 
als wetenschappelijke uitgaven, 
kunst- en kinderboeken; ook strip
verhalen zijn welkom), in goede 
staat en in korrekt Nederlands 
gesteld (géén oude spelling) in te 
zamelen. Het eventuele overschot 
aan boeken zal nuttig besteed 
worden o.a. ten voordele van de 
Vlamingen in Wallonië, van Frans-
Vlaanderen en van de Vlamingen 
in de taalgrensgemeenten. Deze 
boeken kunnen afgegeven wor
den op de provinciale sekretaria-
ten van het Davidsfonds, Vrijheid-
straat 32, bus 16, Antwerpen (031 -
37.90.56); Maastrichtersteenweg 

134, bus 3, Hasselt (011-22.78.67); 
Vlaanderenstraat 49, Gent (091-
23.40.27); Gentsesteenweg 57, 
Kortrijk (056-22.53.35); Oude 
Graanmarkt 48A, Brussel (02-
512.61.72); Oude Graanmarkt 
48A, Brussel (02-512.89.43), op het 
nationaal sekretariaat van het Da
vidsfonds, Blijde Inkomststraat 79 
te Leuven (016-22.18.01) en op het 
nationaal sekretariaat van het 
ANZ, Vrijheidstraat 30-32, bus 14, 
Antwerpen (031-37.93.92). Voor 
wie zijn boeken op één van de ver
melde adressen niet kan afgeven, 
bestaat de mogelijkheid om dit te 
doen op het Davidsfondskongres 
van 25 april dts. of op het 448te 
Vlaams Nationaal Zangfeest van 
26 april a.s. (links van het Sportpa
leis tussen brug en Sportpaleis). 
Een speciale vrachtwagen van 
Antwerp-Tax staat ter beschikking 
om de boeken daar in ontvangst 
te nemen. 

De twee verenigingen zamelen 
ook steungelden in die kunnen 

overgemaakt worden op rekening 
410-0661961 -56 tn.v. Vlaamse Ak-
tie Komen. Het ingezamelde geld 
zal besteed worden aan infra-
struktuur en werking van het kul-
tureel centrum, aan de regelmati
ge organizatie van Vlaamse kultu
rele manifestaties in Komen en 
aan het busvervoer van de Vlaam
se kinderen naar de Vlaamse 
school. (Er wordt in dit verband 
o.a. gedacht aan de aankoop van 
een bus.) 

Het ANZ en het DF roepen ieder
een op tot daadwerkelijke solidari
teit met de Vlamingen in de knel te 
Komen, door aktief aan deze aktie 
mede te werken. De ingezamelde 
boeken en het ontvangen geld 
zullen door de voorzitters van het 
ANZ en het DF overhandigd wor
den aan de afvaardiging uit Ko
men tijdens het 44ste Vlaams Na
tionaal Zangfeest op 26 april a.s. 

(Onze foto: de Vlaamse biblloteek 
te Komen krijgt stilaan vormJ 

rikaans staatsburger. Uit die tijd 
schreef hij romans „A single man" 
en „A meeting by the river". In 
1976 verschenen zijn memoires 
onder de titel „Christopher and hls 
kins". Is ook bedrijvig te Holly
wood als scenarioschrijver. 
Dat Christopher Isherwood een 
rasschrijver is, blijkt ten overvloed 
uit deze biografische romans, die 
tevens een portret zijn van het 
Berlijn van vlak voor Hitler. Met fij
ne trekjes weet de auteur de sfeer 
op te roepen van deze a.h.w. 
waanzinnige, er maar op los leven
de Duitse hoofdstad, decor dat 
ook zo pakkend werd opgeroe
pen in het werk van Hans Fallada, 
maar dan het Berlijn van de armoe 
en de misère van het plebs. Deze 
dimensie missen wij bij Isherwood. 
De sfeer wordt uiteraard ook 
mede bepaald door de persona
ges. Ook hier gaat de auteur met 
het ontleedmes kordaat de slacht
offers te lijf. Om te beginnen met 
Morris, die de auteur leert kennen 

in de trein. Deze kennismaking 
werd een hechte vriendschap, ook 
al deelt de auteur de bl-sexuele 
neigingen van zijn vriend niet. Ver
der komen aan ons voorbij Sally 
Brown, de tragische hospita, Frau-
lein Schroder, de proleet Novak 
en zijn kroost in de bedompte 
huurkazernes, verder de fuifnum
mers, de drinkebroers, de prostitu
tie, de ten dode opgeschreven 
(joodse) grootwarenhuisbezitters, 
verder nog de kabarets, de restau
rants, de hotels, de schouwbur
gen, de nachtklubs, de sporthallen, 
de beroemde Wintergarten. 
Wellicht de passendste kritiek op 
zijn werk komt van de schrijver 
zelf: „Ik ben een fototoestel, 
waarvan de sluiter openstaat, 
volkomen perspektief, Ik leg 
vast, ik denk niet". 

Christopher Isherwood - Jkfscheid van 
Berlijn" en „Meneer Morris neemt de trein'. 
Beide, elk 24.50 gulden. Querido, Amster
dam 

Galerij 
ANTWERPEN, Galerij Brabo, Des-

guinlei 100: Werken van Ernest 
Albert Alle dagen behalve za
terdag van 14 tot 17 uur. Tot en 
met 1 maart 1981. 

BRASSCHAAT, St.-Jozefskapel, 
Augustijnslei 78: Belgische 
graveurs van heden. Zat en 
zond. van 10 tot 18 uur, andere 
dagen van 16 tot 20 uur. Tot 
22 februari 1981. 

GENT, Gasthof Britannia, St-
Baafsplein 28: Werken van Ro
bert Franck. Tot 12 maart 1981. 

GENTBRUGGE, Dienstencen
trum, Kasteelstraat 29: Heden
daagse tekeningen. Zat en 
zond. van 10 tot 12 uur en van 
14 tot 16 uur. Tot 22 februari 
1981. 

BRUSSEL, Lokalen van de Kre
dietbank, Grote Markt 19: Gra
fiek In Brabant - werk van 
Brabantse kunstenaars die 
meewerkten aan de Caryatide-
kalender. 

Alle werkdagen van 10 tot 
17 uur, zat van 15 tot 18 uur, 
zond. van 10 tot 13 uur. Tot en 
met 1 maart 1981. 

DILBEEK, Kunstgalerij la Orana, 
Baron de Vironlaan 5; Frauke 
Broes, Paul De Rijck, Marie-
Jeanne Gielen, Alex Ketele. 
Zat en zond. van 10 tot 12 uur 
en van 14 tot 18 uur. Maandag 
van 14 tot 20 uur, verder op 
afspraak. Tot en met 1 maart 
1981. 

LEUVEN, Kunstgalenj Embryo, 
Justus Lipsiusstraat 20: Paul 
Delvaux en olieschilderijen van 
naïeve Columbiaanse schilde
res Olga De Chica. Tot 1 maart 
1981. 

HASSELT, Provinciaal Begijnhof, 
Zuivelmarkt 33: Staatsaanwin
sten Fotografie 1978-1979. 
Alle dagen van 9 u. 30 tot 
12 u. 30 en van 13 u. 30 tot 
18 uur. Maandag gesloten. Tot 
en met 15 maart 1981. 

„Aan de kant 
van het vuur" 

een Europees poëzieprogramma 

De Europese Vereniging ter be
vordering van de poëzie biedt een 
programma aan dat de titel „Aan 
de kant van het vuur" meekreeg. 
Het gaat hier om een kennisma
king met de Europese Poëzie zo
als die zich de laatste 30 jaar aan 
ons voordoet. Een bonte menge
ling stemmen uit een woelige 
smeltkroes van ideeën, gevoelens, 
simpatieén en antipatieën, dromen 
en werkelijkheden. En selektie toe
gankelijke teksten, omringd met 
muziek en voorafgegaan door een 
korte inleiding, brengen de luiste
raar binnen in een onbekende 
maar verrassend rijk geschakeer
de wereld. 
Als basis dient de bloemlezing 
„Dichters en Dichtkunst uit Europa 
1950-1980", die door de vereniging 
werd uitgegeven ter gelegenheid 
van het tweede Europese Poëzie-
festival te Leuven. Maar in overleg 

met de organizatoren kan deze 
selektie gewijzigd en/of aange
vuld worden. De voorwaarden 
waaronder deze produktie „aan 
huis" komt, zijn erg eenvoudig: het 
programma met muzikale omlijs
ting kost 3.000 BF (inleider, reci-
tant instrumentalist); zonder mu
ziek 2.000 BF; buiten de grenzen 
van Groot-Leuven komt daar 7 
BF/km verplaatsingsonkosten bij. 
Aanvragen richt men schriftelijk 
tot de Europese Poëziebiblioteek, 
Blijde Inkomststraat 9 te 3000 Leu
ven, tel. 016/25.47.88. 
De première van dit programma 
heeft plaats vanavond 19 februari 
met medewerking van Eugene 
Van Itterbeek, inleider, en Jos 
Stroobants, recitant en Jan Rey-
naerts, gitarist De voorstelling, die 
gratis is, heeft plaats in de Europe
se poëziebiblioteek, Blijde In
komststraat 9 te Leuven, om 20 u. 

10 FEBRUARI 1981 
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Stichting „Ons Erfdeel" 
propageert de Nederlandse taal 

Langue de 
vingt millions de 
Néerlandais 
et de Flamands 

Het aktieterrein van „Ons 
Erfdeel" hoeft niet meer 
voorgesteld te worden. In 
het groeiend en evolue
rend raakvlak van de 
taal- en kuUurele integra
tie tussen Nederland en 
Vlaanderen is „Ons Erf
deel" reeds jaren een on
vervangbare draaischijf. 
De historische dimensie 
en het kollektieve gevoel 
te behoren tot éénzelfde 

utch 
The language 
of twenty million 
Dutch 
and Flemish people 

liederlSnclisch 
Die Sprache 
von zwanzig Millionen 
Niederlandern und 
Flanien 

kulturele stamverwant-
schap, drukt zich uit in 
het gebruik van éénzelf
de taal: het Nederlands. 

Over deze taai heerst er 
nog héél wat misver
stand, vooral in het bui
tenland. „Are Flemish and 
Dutch the same langua
ge?" is zo'n vraag die je 
soms van onbegrijpende 
buitenlandse kennissen 

te beantwoorden krijgt 
Een Amerikaan hoorde ik 
eens het Nederlands ver
klaren als een streekdia-
lekt van de Duitse taal, a 
Germany dialect 

Zelfs in de eigen ge
meenschap leeft een rau
we onwetendheid over de 
eigen taal, enigszins als 
naweeën van de Belgi
sche unitaire staat, waar 

het Nederlands jarenlang 
als onbestaande werd 
behandeld. In 1889 werd 
voor de eerste maal, bijna 
50 jaar na Belgiës oprich
ting, Nederlands in het 
Parlement gesproken. 

Pas in 1898 werd het Ne
derlands naast het Frans 
als officiële taal erkend. 

Dit om even te illustreren 
vanwaar we komen. 

Drietalige brochure 
De mensen van Ons Erfdeel heb
ben een fraai uitgegeven brochu-
ren in pocketformaat laten aanma
ken over „het Nederlands, de taal 
van twintig miljoen Nederlanders 
en Vlamingen", uitgegeven in het 
Frans, het Duits en het Engels. 
De brochure, waarvan de basis
tekst werd geschreven door lic. 
gemn. Omer Vandeputte, biedt 
een tegelijk wetenschappelijk ge
fundeerd, didaktisch verantwoord 
en goed leesbaar gesteld histo
risch overzicht en situering der 
Nederlandse taal. 

Keltische 

zanggroep 

in ons land 
Afdelingen die interesse 
hebben om een Keltische 
zanggroep (Wales) voor een 
opvoering uit te nodigen aan 
interessante voorwaarden 
kunnen bellen op 02-
269.25.70 of 512.98.00, toe
stel 1299. 

Het is de ervaring van Jozef Deleu 
van Ons Erfdeel dat er nog al te 
veel misverstand en te weinig toe
gankelijke informatie bestaat over 
de Nederlandse taal, ons basis-
kommunikatie-instrument Het ont
sluiten van onze kuituur over de 
grenzen heen, zelfs meest van al 
bij onze direkte buurlanden, begint 
bij de elementaire kennis van de 
taal. Kennis als grondslag van l)e-
grip en waardering. Aan dit aspekt 
en „imago" heeft ten aanzien van 
het buitenland de Vlaamse Bewe
ging te weinig aandacht en ener
gie besteed. Als men de txjiten-
landse klassieke doorsneet>ericht-

geving over Vlaanderen zou kata-
bgeren, zou men nog steeds in de 
meest primaire vooroordelen vast-
geankerd zitten, in de trant van 
„stammentwisten in de Voer, 
rechtse VMO-monsterprocessen 
tegen privé-milities en prefascisti-
sche stoottroepen, Vlaanderen, 
waar men goed kan eten en drin
ken, en ergens een afgekookt 
Hollands praat_" 
Deze kjTOchure kan alleszins één 
en ander rechtzetten en informe
ren tegenover de buitenlander 
aangaande onze Nederlandse taal. 
In dit opzicht zal het ook wel 
opportuun zijn dat er van deze 

brochure over de Nederlandse 
taal eens een massei-uitgave in het 
Nederlands zelf zou kunnen ver
spreid worden, om de historische 
draagkracht van de eigen taal bij 
de eigen mensen bewust te ma
ken. Vermoedelijk zou in Vlaande
ren alleen reeds ten t>ehoeve van 
de schoolgaande jeugd dergelijke 
brochure een grote resfxjns on
dervinden. 
Bij de voorstelling van de drietali
ge brochure in de pariementsloka-
len van de Vlaamse Raad te Brus
sel, was er een aanzienlijke dele
gatie buitenlandse pers aanwezig. 
Verheugend om vast te stellen. De 

voorzitter van de Vlaamse Raad, 
Rik Boel, wees bij deze gelegen
heid nog eens op het belang van 
de persoonlijke dynamiek en be
trokkenheid van individuen, die als 
motor fungeren van de daadwer
kelijke, in de dagelijkse praktijk 
vertaalde, taal- en kultuurintegratie 
— en dit boven taalunieverdragen 
en andere officiële beginselverkla
ringen. „Een politiek van internatio
nale samenwerking moet steunen 
op een konstruktieve samenwer
king van de overheid en het parti-
kulier initiatief. Alleen de partikulie-
re sektor is in staat snel en Ije-
weeglijk mogelijkheden op te 
speuren, het terrein af te tasten, in 
te spelen op onverwacht opdui
kende vragen en behoeften, de 
publieke opinie alert te maken op 
kansen voor de ontplooiing van 
onze kuituur in de kontakten met 
het buitenland. Het is de opdracht 
van de overheid dit werk te bege
leiden en te stimuleren door het 
schepfjen van een administratieve 
struktuur en het opbrengen van 
middelen die de uitstralingskracht 
van het privé-initiatief versterken 
en die voorkomen dat interessarv 
te mogelijkheden ongebruikt Wij
ven. 

De Stichting Ons Erfdeel heeft in 
de voorbije jaren op indrukwek
kende wijze bijgedragen tot de 
bekendmaking van onze kuituur 
over de grenzen en in dit opzicht 
pionierswerk geleverd." Inzrcht is 
het begin der wijsheid... ook van
wege de overheid. (GVDP) 

* Brochur* over d« Nedarlands* taal, bi 
hat Frans, Duits, Engels (64 bizj. Alle inlich
tingen en bestellingen bij: Stichting On» 
Erfdeel, Murissonstraal 160, 8530 Reldtem 
(tel 056-41.1 zon. Per eksemplaar ISOfr, 
speciale prijzen voor grotere bestellingen. 

n Grootste hits" niet altijd de beste... 
Er zijn heelwat mensen die aller
gisch zijn voor verzamelplaten die 
als „Beste van..." of „Grootste hits" 
op de markt worden gegooid. Te
recht wijzen zij die van de hand 
omdat de helft van de nummers 
voor de titel gewoon niet in aan
merking komen en vulsel zijn. 
De Britse groep Darts haalde een 
paar jaar terug goud met de op
eenvolgende singels „Daddy cool". 

„The girl can't help", „It's raining" en 
„She boom-life could be a dream". 
Het volgende „Boy from New-
York city" kon er niet aan en het 
vertrek van de zanger t>etekende 
dan ook het einde van een fijne re
vival-groep. Gelukkig voor Darts 
en voor ons is hun verzannelplaat 
(EMI, nr. 1A-062-64169) de origine
le versie overwaard. Een aanrader 
dus. 

Pas verschenen! 
De zomerbrochure van de V.T.B. 

Groepsreizen Privéreizen 
V.T.B. - waarborg voor kwaliteit 
Vraag onze kosteloze brochure 
en zie onze prijzen! 

St-Jakobsnnarkt 45-47 
2000 Antwerpen 
Tel. 031/34.3434 

Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Deinze, Genk, 3 
Gent, Hasselt, Herentals, leper, Kortrijk, Leuven, Lier, i 
Mecfielen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, d 
Sint-Truiden, Turnhout, Vilvoorde > 

Zomerbrochurebon 
Naam; 

Straat: Nr 

Woonplaats: 

Postnr.: 

wenst kosteloos de zomerbrochure te ontvangen 

Zoals velen verwachtten is van 
Louis Neefs een elpee versche
nen, samengesteU door Paul 
Moens, die een fijn klankbeeld 
geeft van wat de diepbetreurde 
zanger presteerde. Mét „Jennifer 
Jennings" van het Songfestival, 
het prachtige „Margrietje", „Omdat 
ik van je hou", „Mijn vriend Benja
min" en ,Annelies uit Sas van 
Gent". 

Daartussen „Laat ons een btoem", 
,Aan het strand van Oostende" en 
,Zondagmiddag Lilian". 
De elpee besluit met „Dag Louis", 
een sfeervol afscheidswoord van 
Jos Ghysen (bij Philips). 

Linda Ronstadt heeft het van be-
geleidings-zangeresje van onder

meer Emmylou Harris en Dolly 
Parton op een paar jaar tijd tot vol
waardige en suksesvolle podium-
en platenartieste gebracht Bin
nenkort wordt ze wellicht het 
vrouvyrtje van de Califomische 
goevemeur Jerry Brown, daar
voor heeft ze haar artistieke aspi
raties wat laten varen. De resem 
hits „Voluwe two" (WEA-Asylum 
1S52255) is vooHopig de laatste 
bijdrage van deze vokaal uiterma
te sterke zangerea 

Een plaat die niet helemaal beant
woordt aan de titel en dus slechts 
voor de helft met „Greatest hits" 
van de laatste drie jaar is gevuki. 

Billie Joe Spears die met „Blanket 
on the f\oor" hier een hit scoorde 
maar het achteraf niet meer kon 
overdoen, hoewel ze over de gro
te plas onder Amerika's grootste 
zangdames wordt geteld. Zij moet 
het vooral hebben van nazingen 
van bekende nummers, op de el
pee „Special songs„ (op EMI-Li-
berty) zingt ze bv. „Heartbreak 
Hotel" en Simon en Garfunkel's 
„Bridge...". Liedjes die door haar 
aanpak en stemgeluid een nieuwe 
dimensie krijgen. Misschien verge
lijkbaar met wat Nana Mouskouri 
doet maar dan ritmisch steviger, 
minder melodieus, country getint 

Het beluisteren waard. 

Sargiu* 
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Het Noorse eerherstel 
Snelschaatsers op het ijs krij

gen in onze kranten geen vette 
koppen. Ondanks zij topsport van 
de bovenste plank bedrijven. Het 
sekondenspel op het gladde ijs 
boeit ons al geruime tijd in hoge 
mate. De gebogen lichamen. Het 
hijgende ademhalen. De onwezen
lijk zware dijen. De tragi-komische 
ontwikkelingen in wedstrijden. En 
de inmiddels teruggetreden Eric 
Heiden die de schaatssport op 
breder vlak heeft gepopularizeerd. 

Fries Hilbert van der Duim, 
gemiste kans 

Nederland, of beter Friesland, 
heeft altijd grote schaatskampioe
nen voortgebracht Verkerk en 
Schenk verwierven breed uit
slaande vermaardheid en de le
gendarische Elfstedentocht die 
misschien nooit meer wordt „ge
schaatst" — de chemische bevui
ling van de talloze kanaaltjes ver
traagt de bevriezing — wekt zelfs 
belangstelling aan de andere kant 
van de wereld. Vorig jaar schoof 
Nederland, direkt na afloop van de 
Olympische winterspelen, Hilbert 
van der Duim naar voor. De Frie
se onderwijzer werd verrassend 
wereldkampioen. 

Verwacht en verhoopt werd dat 
van der Duim in deze winter de 
bevestiging van zijn onmiskenbaar 
talent zou brengen. Nederland 
leefde met hem toe naar de Euro
pese (in Deventer) en wereldkam
pioenschappen (in Oslo). Het liep 
slecht af. Niet omdat van der Duim 
niet de nodige inhoud zou bezit
ten. Wel omdat de Fries — die 
toch de sterkste scheen — de 
meest onwaarschijnlijke fouten 
opstapelde. Wat hij het voorbije 
weekend in de Noorse hoofdstad 
uitspookte tart de verbeelding. In
siders weten dat een schaatskam-
pioenschap betwist wordt over 
vier proeven: 500 en 5000 meter 
de eerste dag, 1500 en 10.000 
meter de tweede dag. In het eer
ste nummer eindigde van der 
Duim zesde. Niet kwaad voor zijn 
gewone manier van doen. In de 
5000 meter zou Hilbert de konkur-
rentie een eerste maal met zijn 
meesterschap konfronteren. 

De schoolmeester uit Friesland 
vond er echter niets beter op dan 
zich één ronde te vroeg op te 
richten. 

Wij laten Ronald ten Brink van 
„De Volkskrant" aan het woord: 
„Als gedrogeerd hief hij op de vijf 
kilometer de handen een ronde te 
vroeg omhoog, terwijl Van 't Oe
ver (een Nederlandse bonds
coach) en zelfs de Noorse coach 
Arne Lier tegen dovemansuren 
praatten. Hij begon pas weer te 
schaatsen toen hij de op het ijs 
niet zo snelle Kloosterfc>oer tegen
kwam. De laatste wist hem duide

lijk te maken, dat Sjoebrend echt 
niet gek was en dat er nog enige 
meters waren af te leggen. Maar 
daarvoor is Kloosterboer dan ook 
van het Nederlandse trainersduo 
dit jaar de verantwoordelijke man. 
Nadat zaterdagavond binnen de 
Nederlandse ploeg zeer duidelijk 
was vastgesteld, dat van der Duim 
toch stront in de ogen moet heb
ben gehad om bij de laatste passa
ge op het rondebord een twee 
voor een één aan te zien, wisten 
Tjaart en Alleman hem er alsnog 
van te overtuigen, dat prolongatie 
van zijn wereldtitel niet was verke
ken. Een slecht uitgevoerde dub
bele axel op de 1500 meter 
(n.v.d.r.: een beeldrijke omschrij
ving van een onwaarschijnlijke en 
fatale valpartij in het derde nunv 
mer) maakte echter ook aan die 
niet geheel valse illusie een einde." 

Het liep dus helemaal verkeerd 
af voor Neertands Hoop. In de 
5000 meter, die hij had moeten 
winnen, eindigde hij negende. In 
de 1500 meter... drieëndertigste. In 
de tien kilometer, het slotnummer, 
herstelde hij zich enigszins en 
finishte tweeide. In de totaalstand 
resulteerde deze reeks (wan)-
prestaties in een zestiende plaats. 
Het hoeft wel geen betoog dat 
naar aloude Nederlandse traditie, 
de coaches rechtstreeks aanspra
kelijk werden gesteld voor dit de-
bdcle. Nederlandse kampioenen 
mogen nu eenmaal niet falen. Ze
ker niet wanneer gemeend wordt 
dat zij de besten zijn. 

Wereldkampioen werd uiteinde
lijk de Noor Amund Sjoebrend. 
Tweede werd zijn landgenoot 
Stensjhemmet en de derde was 
eveneens een Noor, de 32-jarige 
van de topsport afscheid nemen
de Storholt Drie Noren op het 
podium. Zoiets hadden de 28.000 
in wilde gestdrift ontstoken toe
schouwers in het Bislettstadion — 
jawel, de atletiektempel — in geen 
jaren meegemaakt Het Noorse 

eerherstel was volledig. Jarenlang 
had men er op gewacht Met veel 
ijver werd binnen het Noorse 
team de ploeggeest ontwikkeld. 

Daardoor kon het ontbreken van 
absoluut toptalent nog redelijk 
suksesvol worden opgevangen. 

Dat was voor de Amerikanen 
evenwel onmogelijk. Zij mochten 
vier schaatsers — het aantal is 
afhankelijk van de op vorige kam
pioenschappen geleverde presta
ties — afvaardigen. Ze eindigden 
respektievelijk zesentwintigste, 
zevenentwintigste, negenentwirv 
tigste en eenendertigste (op zes
endertig). Gevolg is dat de opvol
gers van Eric Heiden — die dus 
duidelijk geen school heeft ge
maakt en zelf ook niet het produkt 
was van traditie en deskundige 
oplekling — op het volgende we
reldkampioenschap nog maar één 
vertegenwoordiger mogen sturen. 

Noor Amund Sjoebrend, wereldkampioen 

Die wereldkampioenschappen 
worden dan in Nederiand gehou
den. Omdat de KNSB - de Ko

ninklijke Nederiandse Schaats
bond — volgende winter... hon
derd jaar bestaat 

Limburgs (sport)-meesterschap 
Limburg is een sportprovincie bij 
uitstek. Op zichzelf is dit natuurlijk 
geen nieuws. Insiders weten dat 
de gouw van „bronsgroen eiken
hout" al jarenlang topsporters afle
vert in diverse disciplines. Hoog
begaafde knapen die hun talent 
meestal buiten eigen streek verzil
veren. Standard bijvoorbeeld 
werd in een ver verleden nooit 
kampioen zonder aanzienlijke Lim
burgse inbreng. 

Verbazingwekkend was evenwel 
dat de Oostprovincie er zelden of 
nooit in slaagde „zelf kampioe-
nenploegen naar voren te schui
ven. Ook al had dit met de som 
aan beschikbaar individueel talent 
gemakkelijk moeten kunnen. Er 
werd vaak naar de oorzaken voor 
dit verschijnsel gespeurd. Gebrek 
aan kapitaal om het talent aan zich 
te binden. Organizatorische te
kortkomingen binnen de bestaan
de klubstrukturen. Te weinig ambi

tie en te weinig zelfvertrouwen om 
moeilijke opdrachten aan te kun
nen. Mogelijk hebben al deze f ak
teren in meerdere of mindere 
mate — of in onderling samenspel 
— het doorstoten naar de nationa
le top vertraagd. Maar de jongste 
jaren viel er toch een gunstige 
kentering waar te nemen. De 
handbalklub uit Neerpelt werd 
landskampioen. Thor Waterschei 
won in de Heizelkuip de Belgische 
voetbalbeker 
Sinds zondag staat het zo goed 
als vast dat de gunstige lijn op een 
nog breder front zal worden door
getrokken. Neerpelt wordt meer 
dan waarschijnlijk opnieuw natio
naal kampioen. Het won de bewo
gen en incidentrijke — vechtende 
toeschouwers op het veld en 
slaande spelers in... de tribune — 
topwedstrijd tegen Sasja met dui
delijk verschil: 24—20. 
Een paar uur later stak Hörmann 
Genk de hand uit naar de nationa-

Hörmann Genk: nationale volleybaltitel 

Ie volleybaltitel In een uitpuilende 
zaal (een kleine tweeduizend toe
schouwers in een zaaltje dat er 
normaal nog geen duizend kan 
bevatten) werd Ibis Kortrijk zo 
goed als uit de titelstrijd gesmasht: 
15-5,15-5 en 17-15. Duidelijker kon 
moeilijk. H. Genk draait al enkele 
jaren mee in de nationale top. 
Maar in het verleden lag het in be
slissende wedstrijden altijd duide
lijk onder bij Kortrijk en Ruisbroek. 
Daarin is nu verandering geko
men. Ofschoon de ploeg geen 
noemenswaardige wijzigingen on
derging. Onder leiding van de hard 
werkende Pool Lubiejewski groei
de de ploeg evenwel in kunde en 
zelfvertrouwen. In zulke mate zelfs 
dat Hörmann momenteel boven 
de konkurrentie schijnt te tronen. 
Insiders beweren dat het grootste 
gevaar voor Genk nu uit.. Limburg 
zal komen. Zonhoven bijvoor
beeld zal de gouwgenoot zater
dag al proberen tot de orde te roe
pen... Maar zelfs dan nog blijft de 
kans groot dat voor het eerst in de 
geschiedenis, twee nationale titels 
naar Limburg zullen gaan. 
Bovendien bestaat de kans dat er 
volgend seizoen opnieuw vier Lim
burgse voetbalklubs in de hoogste 
klasse zullen opereren. Winterslag 
voetbalt aan huis biezonder sferfc 
en rekende zaterdag nog af met 
Club Brugge dat met ontstellende 
regelmaat buiitenshuis blijft ont
goochelen. Waterschei redt zich 
meer dan waarschijnlijk. De ploeg 
bezit talent genoeg om in normale 
omstandigheden in de bovenste 
helft van de rangschikking te eindi
gen. Maar ook het reeds zo goed 
als veroordeelde Beringen vecht 
de jongste weken biezonder kra
nig terug. De ploeg van de toe
komstige Nederlandse bonds
coach Kees Rijvers kan de degra
datie best ontlopen. Ten nadele 
van Beerschot en Berchem — het 
Antwerps voetbal wandelde nooit 
door dieper dalen — en zelfs het 
almaar sneller de helling afglijden
de Cercle Brugge kan nog voorbij
gestoken worden. De eventuele 
vierde Umburgse eersteklasser 
moet dan SK Tongeren worden. 
Onder leiding van resultaattrainer 
Jef Vliers schijnen de blauw-wit-
ten dichter dan ooit bij de reeds ja
renlang nagejaagde promotie. 
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De taalklachtenbus op volle toeren 
Een lezer uit üer trekt onze aandacht 
op het feit dat er in het St-Pieterssta-
tion te Gent mededelingen worden 
uitgehangen waarop vermeld staat dat 
reizigers gebruik kunnen maken van 
bagagewagentjes voor het vervoer 
van hun reisgoed De mededelingen 
zijn aangebracht in vier talen wat in 
stnjd IS met de taalwet De taalwet laat 
alleen toe dat gebruik gemaakt wordt 
van het Nederlands 

Klacht werd ingediend bij de NMBS en 
bij de Vaste Kommissie voor Taaltoe-
zicht 

Een inwoner van Kraainem klaagt de 
halsstarngheid aan van de politiekom-
missans van deze gemeente die per
sonen met tweetalige oproepingsbne-
ven oproept en dit hoewel de taalwet 
voorschnjft dat hij dient gebruik te 
maken van de door de partikulier 
gebruikte taal Dit was hier duidelijk het 
Nederlands aangezien de identiteits
kaart in het Nederlands was opgesteld 
en de betrokkene in het Nederlands 
geverbalizeerd werd 

• 
Een lezer van Wervik beklaagt er zich 

Vormingscentrum 
Lof. Dosfel stelt voor: 

Kursus zelfverdediging 
voor vrouwen 
Deze kursus wil een praktische trai
ning zijn om fysische aanvallen op een 
efficiënte manier af te weren 
Vrouwen hebben ooit wel eens te 
maken gehad met geweld Dit geweki 
kan psychisch of fysisch zijn. Het 
fysisch geweld kan vaneren van lasbg 
gevallen worden op de trein, in de 
bioskoop tot verkrachting en moord. 
Zulke situaties brengen meestal een 
panieksituatie teweeg, waann men zijn 
zelfvertrouwen verliest 
In deze ku-sus kunnen we leren fioe 
het zelfvenrouwen met te verliezen 
aan de hand van praktische oefenin
gen. 
Het IS een bastskursus waann een 
aantal technieken aangeleerd worden 
om zeer vlug en met weinig kracht aan
vallen af te weren Een mentale training 

om, indien nodig, iemand welbewust 
pijn te doen 
Elke vrouw kan deze kursus volgen Er 
18 geen voorafgaande training nodig. 
Alle vrouwen zijn welkom 
Indien er genoeg belangstelling is, kan 
er altijd een kursus georganizeerd 
worden rond fjsychisch geweld. 
De kursus gaat door op 7 en 14 maart 
1981 in Vlied vzw, Kortrijksesteenweg 
601, te 9000 Gent telkens van 9 u 30 
tot 18u. Begeleiding A Lambrechts. 
Pnjs: 850 fr. zonder maaltijd, 950 fr. 
met maaltijd 
Organizate Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel vzw, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent, tel 091-257527 
Inschrijven door storting op bankgiro 
068-0638900-85 met vermelding .Zelf
verdediging voor vrouwen" 

Top 20 
1. Jef Vinex, Erps-Kwerps 576 
2. Enk Vandewaile, Izegem 540 
3 Anny Lenaerts, Wilrijk 468 
4. Jan Caudron, Aalst 408 
5. Lieve Favoreel, Lauwe 372 
6. Roos Lerpout, Geluwe 252 
7. Rik Haelterman, Denderwindeke 204 

Maurits Pfsschijn, Melse 204 
VU-Antwerpen stad 204 

10 Renaat Vanstallen, Hoeilaart 144 
Willy Serpieters, Oostende 144 

12. Jan Van Doe en, St-Martens-Latem 132 
Paul Creser-3, Schaffen 132 

14. VU-BorgerhcMt 126 
15 Guido Callaert. Opwijk 120 

Frans Kuijpers Schilde 120 
17 Lode Van Put H w - l e e 94 
18 Koen Van Me^'nen, rieusden (O.-VO . 84 

Frans Baert, Gtn t 84 
Robert Nickman , He'-k de-Stad 84 
Mare Van Rycke,'herr<, .Vloorslede . . . . . 84 
Hilaire Govaert St-Nil aas . .. . . . . 84 
Veerie Thijssens, iïkp-?n . 8 4 

over dat de firma Publibel in het post
kantoor van Wervik tweetalige rekla-
me aanbrengt en dat zij er zich op be
roept dat ZIJ daartoe gemachtigd is 
Ook de PTT is dezelfde mening toege
daan Nochtans is deze aangelegen
heid een toegeving die de perken van 
het pnve-bednjf te buiten gaat zodat 
de taalwet toepasselijk is Er kan <Jus 
geen overeenkomst gesloten worden 
met Publibel om van de taalwet af te 
wijken 
Verder beklaagt de lezer er zich over 
dat „Le Moniteur de 1'Automobile" één-
talig-Franse briefwisseling stuurt naar 
het Wervikse postkantoor voor de 
at)onnementendienst Ook dit is in 
strijd met de taalwet en de firma, 
waarvan deze bnef uitgaat is ertoe 
gehouden ééntalig-Nederlandse brief
wisseling te gebruiken 

• 
Een klant van een Leuvense fntuur 
stuurt ons een ontvangstbewijs in 
twee talen en met tweetalige BTW-
stempel 
Dit IS in strijd met het dekreet-Vande-
zande We kwamen tussen bij de 
frituur en de minister van Financien, die 
zich eveneens moet schikken naar het 
dekreet en een eentalige BTW-stem-
pel doen aanbrengen 

Een lezer die de grondige kennis van 
het Frans wil bewijzen, komt tot de be
vinding — en terecht — dat de eksa-
menjury bestaat uit personen die met 
bewezen hebben zowel het Neder
lands als het Frans grondig te kennen 
Overtrokken wil dit zeggen dat onbe-
kwamen de tjekwaamheid van ande
ren moeten testen Dat staat met zo
veel woorden te lezen in het negende 
uitvoenngsbesluit van de Taalwet Po
sitief IS hienn weer dat de Vlamingen 
meer bewust worden De minister van 
het Openbaar Ambt werd om uitleg 
gevraagd 

• 
WIJ hebben vroeger klacht ingediend 
bij Intercom die tweetalige fakturen 
aan de klienten stuurde 
Dit wordt door Intercom geloochend, 
maar het gaat hier om een tweetalig 
bencht dat uitgaat van de Bank van 
Brussel Zij stellen zich onverwijld met 
de Bank van Brussel in verbinding, 
opdat deze eentalig Nederlandse for
mulieren zou gebruiken 

• 
Een lezer uit Rijmenam maakte er zijn 
beklag over dat hij dokumentatie van 
het Kommissanaat-Generaal voor Toe-
nsme toegezonden kreeg in een 
Franstalige omslag Klacht werd inge-

Taal
klachtenbus 
Postbus 73 
9000 Gent 12 

diend De kommissans-generaal ant
woordt dat het een vergissing is De 
zoveelste Wij hopen dat het de laatste 

De h Fleerackers, voorzitter van de 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
meldt dat de klacht tegen het Kommis
sanaat-Generaal voor Toensme en te
gen Intercom wegens overtreding van 
de taalwet en het taaidekreet omdat 
de eerste instelling Franstalige bneven 
stuurt aan een inwoner uit Rijmenam 
en Intercom hetzelfde doet met reke
ninguittreksels, zal onderzocht worden 
door de Kommissie Hetzelfde gebeurt 
met tweetalige rekeningen, afgeleverd 
door het Sint-Jozef-hospitaal te He
rent 
De vraag kan gesteld worden waarom 
deze zaak met afgehandeld wordt 
door de Nederlandstalige afdeling om
dat het hier gaat over taalhomogene 
aangelegenheden 

Rob Vandezande, 
senator 

VU op het tv-scherm 

Wie wil er meewerken aan de volgende uitzending 
van de Vlaams-Nationale Omroep Stichting? 
De eerstvolgende tv-uitzending van de VU komt op 
het scherm op donderdag 26 februan 
Naast een reportage en de politieke poppenkast zal 
deze uitzending ook een gedeelte in studio bevatten 
In de studio zal een panel van VU-verantwoordelij-
ken en -parlementsleden de vragen van kijkers 
beantwoorden 
Hoe kan u daaraan meewerken? 
Stuur ons een kaartje of een bnef met de vraag die u 
voorgelegd wenst te zien aan het panel in de studio 
Deze vraag kan betrekking hebben op zowel een 

algemeen politiek probleem als op de politieke 
aktualiteit 
Uit de ons toegestuurde vragen zullen de meest 
prangende voorgelegd worden aan het VU-panel 
Het opsturen van uw vraag houdt meteen in, dat u 
ons de toelating geeft ze voor te leggen aan het 
panel, met vermelding van uw naam en woonplaats 
op het scherm 
Voor de uitzending van 26 februari moeten de 
vragen ons ten laatse bereiken volgende week 
vnjdag, 20 februan 
Ons adres: VNOS, Barrikadenplein 12, 1000 Brus
sel (tel. 02-219 49.30). 
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Omer Dombrecht, VU-schepen van Kuituur te Brugge: 

„Kuituur in dienst van toerisme 
f f 

BRUGGE — Het aantal bezoekers 
van de Brugse stedelijke musea be
droeg in 1980 374.272. Dit betekent 
een fikse stijging van meer dan 15 <Vo 
tegenover 1979 (320.599 bezoekers). 
Deze gunstige cijfers zijn ongetwij
feld het gevolg van de tentoonstellin
gen die in 1980 werden opgezet: ,100 
jaar Gilliodts' in de historische zaal 
van het stadhuis, .25 jaar Gruuthuse' 
in het Gruuthuse-museum en .Jean 
Brusselmans' in het Groeninge-mu-
seum. 
In het Gezellejaar 1980 brachten 
25.440 personen een bezoek aan het 
Gezellemuseum. Dat is 5 maal zo
veel als gewoonlijk. Daarmee is het 
doel van het Gezellejaar bereikt: de 
betekenis van Gazelle bekend maken 
bij een zo ruim mogelijk publiek door 
middel van een reeks kleinschalige 
kulturele aktiviteiten. 

Schepen Dombrecht: „De statistiek 
van het museuwbezoek bewijst dat 
1980 een goed jaar is geweest op 
toenstisch gebied Benevens de reeds 
vermelde tentoonstellingen viel er te 
Brugge nog heel wat te beleven de 
Gouden Boomstoet het Festival van 
Vlaanderen, Showburg 80 en andere 
zomeranimatie 
BIJ het organizeren van al deze kulture
le manifestaties maak ik mezelf vaak 
de bedenking staat de kuituur in 
dienst van het toerisme en dus in 
dienst van handel en nijverheid^ 

Het is geen gewetensvraag Ik besef 
zeer duidelijk dat duizenden mensen 
hun txood verdienen in de toeristische 
sektor Ik vermoed dat tiet toerisme 
zowat de voornaamste industrie van 
Brugge « geworden En alhoewel ik 
het aspekt (volks)ontwikkeling nooit 
uit het oog verlies, vooruit dan maar, in 
het hoogseizoen, kuituur in dienst van 
het toerisme" 

Jeugdtoneel 

Op 5,6,19 en 20 februari organizeerde 
het Brugse stadsbestuur zeven toneel-
voorstellingen voor de leerlingen van 
het LO Mper dan 5300 leerlingen 
woonden in de stadsschouwburg de 
opvoering bij van „Verdwaald in het to-
verwoud" van David Wood, zeer ver
zorgd gebracht door het Koninklijk 
Jeugdteater Antwerpen 

De belangstelling voor deze (vierde) 
reeks schoolvoorstellingen kent een 
steeds stijgend sukses Op 14 januan 
had er een kontaktvergadenng plaats 
met de schooldirekties, de schepen 
van kuituur, de Dienst voor Kuituur, en 
het KJT Mevrouw üeve Eeckhout 
(KJD stekje het stuk voor door middel 
van geluidsbanden en tekeningen van 
de hoofdfiguren en de decors, 's Ande
rendaags waren de 7 voorstellingen 
volgek>oekt Volgend jaar 10 voorstel
lingen i 

Naar 1 miljoen uitleningen in 1981? 
Hoofdbiblioteek 1B79 
Volwassenen 239.166 
Jeugdafdeling 99.609 
Diskoteek 110.711 
Leeszaal 61.1^0 

De Zorge, St-Kruls .. 147.314 
Assebroek 67.858 
St-Andries 61.325 
De Garve, SL-Jozef.. 41.784 
Koolkerke — 
St-Thomas, Male .. . . 19371 
St-MIchiels — 
Lichtboei, Zeebrugge 14.088 
Kennedy, Zeebrugge 20.425 
Algemeen totaal 882.832 

1980 
253.034 

99.098 
101.492 
68.228 

174.608 
71.480 
72.074 
44.922 

731 
24.353 

647 
ia032 
20.365 
944.074 

( + 6,0 0/0) 
( - 0,50/0) 
( - 8,00/0) 
( + 11,00/0) 

( + 18,50/0) 
1+ 5,00/0) 
( + 17.50/0) 
( + 7,50/0) 

— 
(+ 25,50/0) 

. A i 

( - 7,50/0) 
— 

+ 7»/o 

Oostduinkerke 

Oud-burgemeester Honoré 
Loones overleden 
Op 12 februari 1981 werd oud-
burgemeester H. Loones begra
ven. De SL-Niklaaskerk was 
veel te klein voor de massa 
personaliteiten en eenvoudige 
lieden die een laatste hulde wil
den brengen aan deze gewezen 
burgervader. De VU-afdeling 
Oostduinkerke sluit zich gaarne 
bij deze hulde aan. Steeds heeft 
deze eenvoudige maar hoog
staande man, zowel schriftelijk 
in artikels of ingezonden stuk-

r ken, als mondeling, verklaard 
een Vlaams-nationalist te zijn. 
Hij wilde zich echter niet binden 
aan een partij. Hij wilde de bur
gervader zijn van gans zijn ge
meente, van al zijn Inwoners. 
Dat was dan ook de reden waar

om hij nooit hd van d« VU is wil
len worden. Toch konden wij 
steeds op hem rekenen en 
droeg hij de VU een warm hart 
toe. Dit laatste verklaarde hij 
nog aan mij enkele dagen vóór 
zijn dood. Als gewezen oorlogs
burgemeester van Oostende 
bleven hem ook de na-oorlogse 
perikelen niet bespaard In SL-
Kruis heb ik hem leren kennen 
als een eerlijke en moedige Vla
ming en later in Oostduinkerke 
als een schrander en bekwaam 
burgemeester Hij genoot onze 
achting en ons vertrouwen. 
Wij rouwen om zijn afsterven en 
verzoeken de familie ons mede
leven in hun smart te willen 
aanvaarden. Achial Goderls 

Deze vergelijking kk>pt niet voor 
100 % Vanaf 1 maart 1980 begonnen 
de Stedelijke Openbare Biblioteken 
(ÖOB) te werken volgens de normen 
van het biblioteekdekreet met alle gun
stige gevolgen (meer openingsuren) 
en ongunstige gevolgen (een uitieen-
termijn van 3 weken) vandien Deze 
lange uitleentermijn verklaart om. de 
achteruitgang van de diskotee)(, al zal 
de verkeershinder op het Jan Van 
Eyckplein ook wel een negatieve rol 
hebben gespeekJ 
Toch vertonen de globale uitieenajfers 
een t)ehooriijke stijging Ze liggen mer
kelijk hoger dan het landsgemiddekte 
Een paar filialen hebben merkwaardige 
ajfers geboekt 

De museumvoordrachten 
Zoals ieder jaar organizeert het stads
bestuur wintervoordrachten over plas
tische kunst m het Groeningemuseum 
Deze voordrachten hebben plaats op 
zondagvoormiddag om lOu 30 Ze 
worden georganizeerd in samenwer
king met de Vrienden van de Musea 
Programma: 
22 februan 1981 „Het konstruktvisme 
Een kunsthistonsche en stijlpsycholo-
gische benadenng" door Jaak Fonber, 
kunstcntcus en lid AICA 
22 maart 1981 „Nieuwe ontwikkelirv 
gen in de Vlaamse miniatuurkunst 
rond 1460-1480" door prof dr A De 
Schnjver, hoogleraar aan de Rijksuni
versiteit te Gent 
26 apnl 1981 „De biblioteek van Lode-
wijk van Gruuthuse" door Oaudine 
Lemaire, wetenschappelijk attaché bij 
hei Nationaal Centrum voor de ar-
cheok>gie en de geschiedenis van het 
boek 
Beide laatste voordrachten staan dui
delijk in het teken van de geplande ten
toonstelling over handschnften en mi
niaturen „Vlaamse kunst op perka
ment" van 18 juli tot 18 oktober 1981 
De museumvoordrachten zijn grabs 

lustrerJe 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 56c assebroek/brugge 
050/35 74 04 / * ^ J 
verlichting voor: i t ^ / J C I C l I », 
woning en tuin * ^ 
keuken, bacikamer. bureaus, winkels 
salontafels voor elk interieur. 
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speciale voorwaarden! 

WEST-VU\ANDEREN 
FEBRUARI 
20 lEPER: A Borms-avond georganizeerd door het V VI Om 20 u in 

't Zweerd, Grote Markt Voordracht door dichter en auteur An-
dries Bogaert over blijvende betekenis van A Borms, daarna dia
montage over leven en werk van A Borms in de Vlaamse Bewe
ging 

20 BREDENE: Kaartavond voor kippen in de Petra, Dnftweg 129 
21 KORTRIJK Jaarlijks karnavalbal in cafe 1302, Burg Reynaert-

straat 9 Om 20 uur Discobar Studio Goldorack" Inkom 50 fr 
KOKSIJDE- Ledenmaaltijd in restaurant Sol! Cress, Koninklijke 
Baan 225 Pnjs 380 fr Inschrijven bij bestuursleden 
BRUGGE-TORHOUT: Dag van de arr werking in aanwezigheid 
van Willy De Saeger en Vic Anciaux De studiedag heeft plaats 
van 9 u 30 tot 17 u 30 in het Breydelhof, Joz Suveestraat 2 te 
Brugge Voor alle (bestuursleden 
HARELBEKE-BAVIKHOVE-HULSTE Jaarlijks VU-ledenfeest 
IZEGEM: Kolportage met het weekblad „Wij" Samenkomst om 
10 u aan het Vlaams Huis, Grote Markt 
IZEGEM: Wandeling te Lendelede ol v Johan Degroote Vertrek 
om 13 u 30 aan het Vlaams Huis Org Wandelklub Vlaams Huis 
MOORSLEDE-SLYPS-DADIZELE: VU-bal van volksvertegen
woordiger Lode Van Biervliet Om 20 u in het gasthof D'Hoeve te 
Dadizele, Kleppesb-aat 110 DJ Molly, met diskobar Kiekeboe In
kom 60 fr 
MIDDELKERKE: Jaarlijks VU-bal om 21 u in zaal van het Casino 

AALTER: Jaarlijks familiefeest om 20 u in restaurant 't Biesemhof 
Eregast Maunts Coppieters Leden 500 fr Niet-leden 550 fr 
SIJSELE-DAMME: Koorkoncert door het vokaal ensemble 
Meidoom Om 20 u in Kultureel Centrum „Rostune" ls.m 
Vlaamse Knng en het ANZ 

21 

21 

21 
22 

28 

28 

28 

28 

28 

MAART 
7 DAMME-MOERKERKE: Boerenhutsepot op zijn Vlaams om 

20 u in 't Vissershuis. 

Kulturele Raad van 
Koksijde onwettig 
Door de kultuurpaktkommissie werd 
er aan de schepen van Kuituur meege
deeld dat de huidige gemeentelijke 
kulturele raad van Koksijde onwetbg 
IS. 
Er werden niet minder dan zeven 
overtredingen op de bestaande wet
geving genoteerd en als voornaamste 
reden van onwetbgheid gokl dat de vijf 
leden van het hoofdbestuur evenals 
de zeven ovenge leden onrechtmabg 
tot eén enkele strekking (zegge de 
CVP) behoorden 
Alhoewel de gemeenteraad op 7 au
gustus 1978 met algemeenheid van 
stemmen de statuten goedkeurde, 
waann vermeld dat a rato van het 
aantal verkozenen in de gemeente
raad, ook de politieke frakbes in deze 
kulturele raad zullen worden vertegen
woordigd, besliste de CVP er anders 
over 
Op de sbchbngsvergadenng werden 
anderhalf uur voor de vergadenng 
enkele verenigingen samengeroepen 
door de CVP en verdere nchtlijnen 
gegeven hoe zij dienden te stemmen 

Dit bracht meteen mee dat alle leden 
van de raad tot één enkele strekking 
behoorden Ingevolge een klacht 
wordt thans de huidige raad als onwet
bg bestempeld 

Deze uitangen van onverdraagzaam
heid wezen een waarschuwing voor 
wat ons te wachten staat indien de 
CVP de volledige macht in Vlaanderen 
in handen knjgt Komisch doet het 
tevens aan dat de twee socialisbsche 
gemeenteraadsleden hiertegen niet 
van leer trokken 

Gaat ons orgelmuseum 
naar Gent? 

In de R Vandammestraat bevindt zich 
het nabonaal orgelmuseum In de gale-
nj pnjken met minder dan 180 instru
menten, gaande van een 18de-eeuvi« 
„kananevogeltje" tot de meest typi
sche dansorgels uit de jaren 1950 
Uit de kontakten die de huidige eige
naar heeft met een Gentse vereniging 
zou het wel eens kunnen dat het 
orgelmuseum eerlang verhuist naar 
Gent 
De besprekingen met het huidige ge
meentebestuur zijn sedert lange bjd op 
een dood spoor terechtgekomen en 
onze liberale schepen van Kuituur 
heeft meer t}elangstelling voor een 
Delvauxmuseum, een Waalse schilder, 
die wel naar onze streek is komen 
wonen maar zich met aan de taal der 
inwoners wilde aanpassen 
Een grote toensbsche troef wordt zo 
maar uit onze handen weggespeeld 

Dosfelkring-leper uit de 

startblokken 
Zaterdag 17 januan werd een nieuw
geborene de Dosfelknng, boven de 
doopvont gehouden 
Een kern aktieve medewerkers staat 
van nu af aan op de bres om langs 
deze socio-kulturele vereniging de 
Vlaams-nabonale gedachte door ei
gentijdse voordrachten en vormings
werk voor volwassenen uit te dragen 
in het leperse 
Aldus zal voor het kader- en studie-
werk in de dne steden van het arron
dissement op de onderscheiden Dos-
felknngen beroep kunnen worden ge
daan Tot Woei en groei van het 
Vlaams nabonalisme in de Westhoek 
Volgende planning werd reeds voor 
1981 opgemaakt 
Maart een dia-avond leper in Vlaan
deren en de werekj, waar iedereen zijn 

beste en mooiste dia's zal kunnen 
tonen, over de mooiste leperse plek
jes, over een reis of ervanng bij andere 
volkeren 
Mei Ekonomisch Federalisme, slogan 
of haalbare werkelijkheid'' door 
schooldirekteur Gerard Foulon 
Later te programmeren Toekomstmo-
gelijkghieden na het secundair onder
wijs door een deskundige uit de be-
roepsonentenng, Gemeentelijk Jeugd
beleid door een mandatans 
Arrondissementeel met de kringen Po-
pennge en Wervik worden twee avon
den op het getouw gezet Werkhos-
heid in het arrondissement leper en 
Vlaamse ontwikkelingshulp in Zaïre 
Inmiddels werd ook de aanvraag tot 
opname in de kulturele raad leper 
ingediend 

Renaert 
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Kernenergiedebat indrukwekkend sukses voor VSVK 

Hulde aan Maurits Coppieters 
De Izegemse VSVK (Vlaamse Studie-
en Vormingskring), een plaatselijke 
Vlaams-nationale kulturele organiza-
tie heeft er zijn tweede winterseizoen 
opzitten. Het begon met een voor
dracht door Hugo Schiltz over de 
toekomst van de Vlaamse Beweging. 
In december volgde een avond over 
milieuproblemen met prof. E. Kuyken 
en vertegenwoordigers van plaatse
lijke milieuverenigingen. Deze maand 
was er een schitterend energiedebat 
(„Kernenergie. Voor of tegen?^, met 
Jan Schodts als moderator en de 
volgende Europarlementsleden: 
Maurits Coppieters (VU), Marcel 
Colla (SP), Jan Verroken (CVP) en 
voor de P W was aanvankelijk Karel 
De Gucht voorzien, maar die moest 
op het laatste nippertje verstek ge
ven en hij liet zich vervangen door de 
heer Van Quaekebeke, die wel geen 
Europarlementslid is, maar zich niet
temin behoorlijk van zijn taak gekwe
ten heeft 

De lokale pers heeft uitvoerig verslag 
gebracht over dit debat op hoog ni
veau dat voor Izegenn beslist uitzon

derlijk mag genoemd worden en dat 
na de Europarlementsverkiezingen 
van juni 1979, een primeur was voor 
West-Vlaanderen. 
Enkele kanttekeningen toch nog. 
VSVK-voorzitter Niko Proesmans gaif 
een knappe inleiding, die door de hele 
zaal fel gewaardeerd werd. 
De knapste en meest onderlegde 
spreker van de vier was zonder enige 
twijfel Maurits CoppNeters. Ook niet-
VU-gezinden, die In de za^ aanwezig 
waren, moesten dat ruitertijk toegeven. 
Jan Verroken daarentegen sloeg een 
modderfiguur. Hij heeft er zich toe 
beperkt flauwiteiten te vertellen, te 
zeggen dat hij van het probleem niets 
afwist (ach die kumulatie van nationaal 
en Europees mandaatD en te pogen 
het niveau van het debat naar beneden 
te halen. En ten skitte waren er plus mi
nus 375 aanwezigen-

Voorzitter Proesmans 
De aktiviteiten van de VSVK gaan 
crescendo wat de opkomst betreft In 
twijfelt dat de kulturele vereniging die 
het best ronddraait momenteel de 
VSVK is die nog maar twee winter-
werkseizoenen achter de rug heeft Er 

Izegem is er niemand die er nog aan 
zijn veel faktoren die daar een verkla-

' ring voor kunnen geven. Om maar Iets 
te noemen: de keuze van de zaal (de 
bar van het Muziekaudltorium, voor 
het kemenergiedebat de grote zaal 
van het Muziekaudltorium). Er is het 
bestuur waarvan de meeste leden zfch 
terdege en flink inzetten: voorzitter Dr. 
Niko Proesmans, Mare Allosserie, 
José Bogaert, Geert Bourgeois. Dirk 
Decoene, Knsta Dejonghe, Fillp Deldy-
cke. Palmer Dermaut Jacques Deroo-
se, Annemie Desmet André Parrein, 
Luk Terryn, Erik Vandewalle, Lxicien 
Verbeke, Hendrik Wlllaert en, niet te 
vergeten, het kersverse nieuwe be
stuurslid Gilbert Hoome. Maar het nnag 
ook eens onderstreept worden dat de 
voorzitter een vaardighekJ, Inzet en 
vIndIngrijkheKl aan de dag legt die 
men zelden aantreft 

Bij de Izegemse 

Vlaamse 
Studie- en 

Vormingskring 

Mevrouw en Maurits Coppieters t>ij hun huldiging in het Vlaams Huis, tussen Mar
leen Rut)ens CFW) en Palmer Dermaut (VU-voorzitter). 

Hulde aan 
Maurits Coppieters 
Het feit dat Maurits Coppieters direkt 
na deze debatavond ontslag nam uit 
het Europariement waar hIj opgevolgd 
wordt door Jaak Vandemeulebroucke, 
gaf fiet Izegemse VU-bestuur de Idee 
om diezelfde avond, twee uren voor 
fiet debat In eigen kring hulde te 
brengen aan onze VU-mandataris in 
Straatsburg. 
Dit gebeurde In de bovenzaal van het 
Vlaams Huls, die door de nieuwe uitba
ters biezonder sfeervol ingericht was. 
VU-voorzltter Palmer Dermaut trof de 
juiste toon met een kernachtige en 
toch veelzeggende hukJetoespraak. 
Mevrouw en Maurits Coppieters wer
den bedacht met een geschenk. En in 

Maurits Coppieters, in de tmvenzaat van het Waams Huis. bedankt het Izegemse 
VU-bestuur 

zijn dankwoord benadrukte de gehul
digde de kontinuiteit In de Volksunie 
en zijn vertrouwen in zijn opvolger 
Jaak Vandemeulebroucke. Lode Van 
Biervliet VU-volksvertegenwoordIger 
voor het arrondissement Roeselare-
Tlelt en de arrondissementele VU-
voorzltter en sekretans waren prezent 

En ook het hele lokale VU-kader: fiet 
VU-bestuur, de dne VU-gemeente-
raadsleden, de voorzitters van VSVK, 
VUJO, FW, Ik Dien, Wandelklub, 
Vlaams Huis, alsook een vertegen
woordiger van fiet Ziekenfonds West-
Randna Een bescfiekten, maar ge
slaagd en sfeervol feest i 

Voor het kemenergiedebat georganizeerd door deVSVKwasde grote zaal van 
het Izegemse Muziekaudltorium nokvoL 

Rodenbachjaarstoet te 
Roeselare wordt vaste waarde 

Arr. Brugge-Torhout 

In september "SO kende Roeselares 
vijfde Rodenbachstoet een toekxjp 
van tienduizenden. Dit initiatief dat 
klein-maar-dapper werd opgezet door 
een groepje nnensen van de Roden-
bachwljk, werd uiteindelijk een vol
waardige en suksesrijke manifestatie. 
Er werd over geschreven In de plaat
selijke pers, maar ook In alle diverse 
dagbladen. Er was lof- en er was 
kritiek, voor bekte soms terecht, of 
misplaatst Op de keper beschouwd: al 
bij al een fraai resultaat... dat Inderdaad 
vatbaar Is voor veriaetering. 

Deze bedenkingen vormden zowat 
het uitgangspunt voor de stichting van 
de vzw Rodenbachstoet Op een eer
ste algemene kontaktavond onder 
deze titel, werd een lijst van een 30-tal 
mensen, bereid om mee te werken, 
opgesteld. 

Op 5 februari jl. ging dan een nieuwe 
samenkomst door, eveneens in de 
lokalen van de technische dienst 
Noordstraat Een ontwerp van statuten 
werd, punt voor punt onder de loep 
genomen en door de vergadering aan
gevuld of enigszins gewijzigd, soms 
door stemming. 

De vzw Rodenbachstoet heeft tot 
doel, statutair ingeschreven: Het Innch-
ten van een Rodenbachstoet — 
(streefcijfer: om de vijf jaar) — en/of 
andere Vlaams-kulturele manifestabes. 
Zodoende kan de vereniging ook bv. 
een zangfeest een Rodenbachfeest 
enzomeer innchten, mocht eens in de 
toekomst blijken dat een stoet niet 
opportuun zou wezen. 

Op deze laatste vergadering traden 
ongeveer 25 personen offk:ieel toe en 
betaakjen hun eerste bijdrage. De 
kerngroep die het initiatief van de 
Rodenbacfistoet 80 tot een goed ein
de voerde, werd met fiandgeklap van 
alle aanwezigen tot befieerraad van 
deze vzw aangestekJ. Ze worden in de 
Raad van Beheer geflankeerd door de 
heren Roger (Dolman, voorzitter van de 
Kulturele Raad en Mchiel Det»ruyne, 
ambtenaar van stad Roeselare. 

De kemndee van deze stichtingsver
gadering was: Wij zijn allen overtuigd 
dat er nog Rodenbachstoeten moeten 
komen. We beginnen met de stichting 
vzw Rodenbachstoet De Rodenbach
stoet zal er opnieuw komen. 

Zoals eerder gezegd, is de betrachting 
deze stoet om de vijf jaar te laten uit
gaan. De vergadering was de mening 
toegedaan dat we met moeten uitgaan 
van het sterftejaar van ons aller Al-
brecht Rodenbach, maar van zijn ge
boortejaar. De volgende stpet zal dus 
doorgaan In 1986. 
Zoals Brugge zijn (]kxjden Boomstoet 
heeft en leper zijn Kattestoet moet 
Roeselares Rodenbachstoet even
eens een vaste waarde worden. 
De blauwvoeterie van Albrecht Ro
denbach moet doorgaan. Het Vlaamse 
hart van onze grote pngeling, moet 
een steeds brandende fakkel zijn te 
Roeselare, het hart van West-Vlaande
ren! 

E.W. 

VU-OVD in het nieuw 
De arrondissementsraad van OVD 
kwam op 8 februan bijeen om onder 
het voorzitterschap van Guido Van In 
het nieuwe arrondissementsbestuur te 
verkiezen. Omer Huyghebaert werd 
als voorzitter herkozen en volgt als 
dusdanig zichzelf op. Bert Vergote 
neemt de taak over van Jef Nagels om 
het sekretariaat van het' arrondisse
ment waar te nemen. Paul Vandecas-
teele wordt ondervoorzitter. Gaby La-
ndon blijft penningmeester. Bart Tom-
melein zal de propaganda verzorgen 
terwijl Rik Ascrawat voor de organiza-

tie zal instaan. Frieda Pincket zal de 
vrouwenwerking stimuleren (maar 
mag zoals op de vergadenng vastge
steld werd ook de mannen stimuleren). 

Toon Van Sijnghel — de „wijze man" 
uit het arrondissement en „statuten
exegeet" — zal de afdelingen begelei
den en zal tevens instaan voor de 
vorming Kns Lambert tenslotte zal 
verantwoordelijk zijn voor het dienst
betoon en voor de kontakten met de 
pers. Op 11 februari kwam het nieuwe 
AB reeds bijeen. 

Dag van de arrondissementele 
werking 
Zaterdag 21 februari ek. richt het 
arrondissementeel bestuur een „Dag 
van de arrondissementele werking" in 
PROGRAMMA - 9 u. 30-12 u. 30: 
VNS-kursus „De Volksunie-afdeling" 
door de algemene sekretaris, Willy de 
Saeger. — 12u. 30: nxigelijkheid tot 
middagmaal In Breydelhof; 225 fr per 
persoon (warme maaltijd). — 14 u. 30-
15u. 30: vragenuurtje over ledenher
nieuwing, abonnementenwerving en 
sekretanaat In aanwezigfieid van de 
algemene sekretans — 15 u. 30-17 u.: 

OVD tegen 
zandwinning in 
De Moeren 
Het arrondissementsbestuur van de 
Volksunie, arrondissement Oostende-
Veume-Diksmuide, protesteert tegen 
de voorgenomen zandwinningen in het 
geklasseerde landschap De Moeren. 

Het stelt vast dat de ontzanding in de 
Moeren de ontreddering van het bie
zonder ontwatenngssysteem als ge
volg zal hebben en dijkbreuken kan 
veroorzaken en dat door die ontzan
ding de omnngende landbouwgronden 
en het nabije waterwinningsgebied 
met verzilting worden bedreigd. 

De VU vindt dat door die voorziene 
ontzanding het uniek histonsch en 
geklasseerde landschap De Moeren 
met verminking en vernietiging wordt 
bedreigd 

debat over de afdellngswerking en de 
arrondissementele werking. — 
17 u. 30. slottoespraak door algemeen 
voorzitter Vic Anaaux 
Dit alles gaat door in fiet Breydelfiof, 
Jozef Suvéestraat 2 te Brugge. De 
studiedag wordt ingericht voor alle 
bestuursleden uit fiet arrondissement 
Buiten het middagmaal is de volledige 
kaderdag gratis. Meer inlichtingen bij 
de afdelingsvoorzitters. We hopen op 
een ruime belangstelling. 

Erwin van DriaMcha, arr. voorzittar. 

Rouw te Leffinge 
Op 29 juli overleed Brigitte Maria 
Terwe, in leven echtgenote van Hen
drik Opstaele, In de ouderdom van 
82 jaar Wij bieden hiermee, wat laat 
maar diep gemeend ons medevoelen 
aan de familie en in het tiiezonder aan 
Hendnk, de oude trouwe Vlaamse 
kamper 

Veel te vroeg en onverwacht ontviel 
ons op 52-jange leeftijd de h. Rico-
brecht Mares. echtgenoot van Diana 
Opstaele en vader van Stefaan, Mi
chel, Hendnk, Bart en Jeroen. 
Zoals AVV-VVK op het overtijdensbe-
ncht aanduidden, was Ricobrecht een 
overtuigd en oprecht Vlaming. De af
deling voelt innig mee met het zware 
veHies dat de familie treft en biedt haar 
wensen van knstelijk medeleven aan. 
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22 m Wij in de Volksunie 

Het geval Joris Olyslaegers te Kontich Broodroof... 
omdat mensen belangrijk zijn? 

ANTWERPEN 

.Op dinsdagavond (1 o februari 1981) kwam de Kontichse gemeenteraad voor 
de derde maal bijeen na enkele boycotakties van de oppositie 
Nu afwezigheid, gezien de bepalingen van de gemeentewet, niet meer helpen 
kon, was iedereen present 
En zo werd een lang aanslepende zaak van da baan geholpen, de hh. Joris 
Olyslaegers, Van Rooy en Van Lierde werden vooHopig aangesteld als leraren 
voor de Kontichse Akademie voor Schone Kunsten. 
Ook in de derde ronde was er voor de h. Olyslaegers een staking van 
stemmen, maar vermits hij de oudste was, werd hij toch aangesteld — ook dat 
staat in de gemeentewet 
Er was ook een kandidaat van de oppositie bij het trio. De meerderheid liet 
zich niet kennen en lag niet dwars voor de aanstellrngf 

Tot daar een kort miniverslag uit de 
G VA van de jongste raadszitting van 
Konbch 
Dit artikel heeft niet de bedoeling 
achtertiaald nieuws nog eens extra te 
tierkauwen 
Het v/eze eender een bezinning 
De politieke feiten die wij fuer in Kon
bch de laatste v^eken meemaakten, 
zullen in de toekomst wellicht en he
laas nog herhaald worden 
Was dit alles een voorsmaakje van het 
klimaat van een mogelijke CVP-staat"^ 
Daarom dit artikel, het kan morgen ook 
u overkomen 

Waar ging het over? 
U kent zeer waarschijnli^ de h Jons 
Olyslaegers (zie „Wij" van 26 apnl 
1979, onder de titel. Zinvolle herople
ving van oude waarden) die in Kontich 
ate voorzitter van de gem kulturele 
raad en als konservator van tiet heem-
kundig museum, en ook als kunstenaar 
reeds enorme dingen voor de ge
meenschap heeft gepresteerd 
Een degelijke artistieke opleiding en 
diploma van binnenhuisarchitekt SLB 
Nu nog in 1981 kan men ontslagen 
worden omdat men Vlaams-nationalist 
is. 
Jons was ruim een jaar werkkx>s en 
kwam in aanmerking voor een job als 
leraar m de Gem Akademie voor 
Schone Kunsten van Kontich 
Samen met twee andere leraars werd 
hij door deze raad van beheer (waar 
ook de CVP een mandaat heefO una
niem positief bevonden en toog aan 
tiet werk 
Dan moest hij echter door de gemeen
teraad benoemd worden (tijdelijke be
noeming) en daar kwam de kat op de 
koord alhoewel niemand daar enig 
vermoeden van had 
De VU zit met zes raadsleden in een 
meerderheid van 13 tegen 12 CVP-op-
positie 
In de VU-fraktie zetelt echter ook 
Magda Olyslaegers-Smedts, de echt
genote van Jons, die tnj de stemming 
moest txjitengaan 
Hiervan maakte de CVP mist>ruik om 
door een negatieve tuchtstem Jons 
niet te benoemen 
De situatie was dus zodanig dat de ge
meente zelfs de reeds uitbetaalde 
wedde zou moeten terugvorderen 
voor de periode dat Jons werkte en 
dan nog brutcf-bedragen, en dat hij 
daarna zelfs voor eéh t>epaalde perio
de geen recht zou hetiben op werk-
hosheidsuitkenngen Als dit geen 
broodroof is"^ 

Onderhandelingen, 
Eisen, Incidenten 
Uiteraard werd er onderhandeld — wij 
mochten hierbij reenen op de ge
waardeerde steun van de burgemees
ter de h Van De Wijngaert en ook de 
Kontichse kerkelijke overheid deed 
stappen — maar de CVP-eisen waren 
zo zwaar dat Jons zelf ze onmogelijk 
kon aanvaarden 
HIJ ZOU moeten ontslag nemen ate 
voorzitter van de gem kultuurraad, die 
een niet-politieke adviesraad is en hem 
met een overdonderende meerder
heid gekozen heeft, 24 verenigingen 
zijn daann vertegenwoordigd 
HIJ zou moeten gedepolitizeerd wor
den, ontslag nemen uit het VU-bestuur, 
zich niet meer militant opstellen, en niet 
meer schnjven in onze streekpers. 
Daarnaast moest de VU een overleg
orgaan met de CVP tot stand brengen 
voor het (XMW en nog andere poli
tieke eisen die met Jons zelfs niets te 
maken hadden 
Ook met de bedoeling vanzelfspre
kend de meerderheid te doen tireken 
En dat allemaal op het hoofd van eén 
mens 
Eén van de argumenten van de CVP 

een leraar mag niet aan politiek doen 
en wat dan met al hun professoren in 
Leuven enz, Tindemans en Eyskens 
incluis 
Kortom de gemeentelijke politieke 
wereki werd langzamerfiand door 
deze situatie meer dan geladen 
Na de zitting van 2 januan, nogmaals 
een njet van de CVP, kwam tiet op het 
gemeenteplein tot een ernstig incident 
met gejouw, tx)mmetjes en gegooi van 
eieren 
Dezelfde nacht werden tnj CVP-raads-
leden de gevels van hun huizen met 
,i>roodroor' beschMerd 
Hierbij moet worden genoteerd dat de 
VU nooit een opdracht in die aard 
gegeven heeft 
Het valt echter op te merken dat tiet 
woord broodroof bij de CVP echter 
verkeerd is aangekomen in haar blad 
„CVP-echo" neemt ze een foto uit 
„Gazet van Antwerpen" over, trukeert 
deze zodat het woord „broodroor 
wegvalt 
Manipulatie nieuwsmedia 
De weken hierop waren typerend 
In de pers kwam de juiste toedracht 
van de zaak nog amper aan de orde 
Men bleef stilstaan bij de incidenten, 
ook manipulatie van de pers ten voor
dele van de CVP Zelfs recht op 
antwoord-brieven werden verdraaid 
en verkracht weergegeven 
Op de zitting van 2 februan II legt Enk 
Faes, voorzitter van de afdeling, na
mens de VU-frakbe een verklanng af 
Een verklaring, wij citeien 

— Omdat in de eerste plaats deze 
raad blijkt>aar het enige forum is waar 
onze stem onverdraaid aan tiet piM&< 
kan laten gehoord worden 
— In de tweede plaats omdat de VU 
maar al te graag door de CVP als 
schietschijf voor allerhande t)eschuldi-
gingen wordt gebruikt, omdat, en dat <s 
de derde reden, op die manier heel wat 
modder de kern van de zaak bedek
ken kan 
— Voor wat de beschuUigmgen t>e-
treft het moet maar eens voor ieder
een duidelijk zijn, dat de VU niet 
verantwoordelijk is voor de dingen die 
buiten en rond deze raadszaal gebeu
ren als gevolg van de wil van de CVP 
een leraar zijn werk te ontnemen 
En verder 
— Hebben de CVP-leden dan het 
monopolie van objektiviteit in allerlei 
funkbes, niettegenstaande de werke
lijkheid maar al te vaak anders ligt of is 
kristelijk (hoe vaak werd dit woord al 
onteerd) machtsmisbruik toegestaan'^ 
Een diep bewogen Enk Faes drukte 
uiteindelijk de hoop uit dat in de raad 
opnieuw een gezonde geest zou ont
staan en het dito verstand de boven
hand zou halen 
Daarmee kon de CVP het stellen 
Dinsdag 10 februan II, opnieuw ge
meenteraad 
Zie het begin van dit artikel 
De voorlopige benoeming van Jons 
Olyslaegers is een feit 
Dit kan ons enkel maar verheugen, 
vooral omwille van Jons en zijn vrouw 
Magda. 
Maar echte voldoening is wat »iders 
Daarvoor was deze periode veel te 
pijnlijk 
De CVP-polibek heeft velen verrast 
Als je dan bedenkt dat de huidige 
meerderheid — en dit over parbpelan-
gen heen — ook mensen met CVP-re-
laties benoemde in gemeentelijke funk-
ties 
Indien wij met dezelfde wapens zou
den antwoorden, moeten wij dan deze 
mensen, die belangnjk zijn, ook naar de 
dop sturen'^ 

FEBRUARI 
19 WOMMELGEM: Vierde kursus Vlaamse Beweging met als 

onderwerp De Vlaamse Beweging van na Wereldoorlog II tot 
heden, door Walter Luyten Om 20 u in lokaal Den Klauwaert 

19 ANTWERPEN Voordracht- en debatavond rond het tema 
„Belastingen of sanenngen" Spreker dhr St Vandendriessche 
Om 20 u 30 in zaal Van Rijswijck (Bouwcentrum) Org Kontakt-
klub Inkom gratis 

19 ANTWERPEN (ArrJ: VUJO-arrondissementele bespreking van 
kongresteksten j-epubliek" om 20 u 30 in k)kaal Trefjjunt, Tum-
houtsebaan, Deume 

20 HOVE Gespreksavond met dhr F Stroobants, leraar aan het 
kollege te Overijse, om 20 u 30 in het gemeentelijk centrum „De 
Markgraaf", Kapelstraat 8 

20 TURNHOUT: Opening van het Vlaams Huts „Pallieter+ior, Grote 
Markt 4 

21 ST-KATELIJNE-WAVER 16de Vlaams dansfeest om 21 uur in 
parochiale feestzaal „Elzestraat", Clemenceaustraat 101 Orkest 
Combo Harry Verbi Voorverkoop 80 fr Inkom 100 fr 

21 ANTWERPEN Avondfeest „Vroeger en Nu" in de Harmonie, 
Mechelsesteenweg Dansorkest The Musicals Avondkledij ge
wenst Inkom 350 fr 

21 HERENTALS Vlaamse balnacht om 21 uur in zaal Odeon, 
Nieuwstraat Orkest El Capino's Inkom 80 fr 

22 KAPELLEN: Kolportage met „Wij" in de wijk Hoevenselaan en 
Streepstraat 

27 

27 

WOMMELGEM 3de kaasavond voor leden en sympatazanten In 
k)kaal Den Klauwaert Dasstraat 23 
BORGERHOUT: Maandelijkse VU-ledenvergadenng in zaal De 
Passer, Tumhoutsebaan 34 om 20 u 30 Gastspreker Paul Van 
Grembergen 

MAART 
6 TURNHOUT-OUD-TURNHOUT: Informatieavond over de 

Vlaamse Republiek Piet De Pauw, voorzitter van de V R B zal zijn 
visie hieromtrent toelichtea Om 20 uur in Pallieterhof, Grote 
Markt 4 

7 AARTSELAAR: Jaarlijks VU-bal „De leeuwen dansen" in de 
gemeentelijke feestzaal, om 20 u 30 Orkest Golden Bis Band 
Voorverkoop lOOfr Inkom 120fr 

8 TURNHOUT-OUD-TURNHOUT. Natuurwandeling ism de 
Vlaamse Knng Verzameling om 10 u 45 aan de ingang van de 
abdij van Postel om de streek aldaar te verkennen Omstreeks 
12 u 30 Kempense maaltijd in 't Koffiehuis van de abdij (250 f r j 
Daarna geleid bezoek aan abdij Inschnjven telefonisch 
014-41 4489 - 41 4651 - 014-41 5098 

9 MORTSEL: Twee-persoons-spektakel op tekst van Simon Car-
miggelt door Lea Cïousin en G!erd De Ley Om 20 u in het Mark 
üebrecht-Centrum, H Kruisstraat Inkom 120fr Innchters De 
Ck)remans-Knng 

Gemeenteraad Berchem 

Raadslid J. Brentjens (VU) pleit voor 
kleinschalige verzorging van mentaal-gehandicapten 
1981 IS het internationaal jaar van de minder-validen. Tijdens de raadszitting 
van 27 januari II. hield VU-raadslid J Breutjens een opgemerkte tussenkomst 
Hi| vroeg nl aan mevrouw de burgemeester en de ganse raad aandacht voor 
de kronisch psychiatnsche zieken Ons raadslid was daarmee niet aan zijn 
proefstuk want reeds herhaaldelijk kwam hij in de Antwerpse provincieraad 
over dit probleem op het spreekgestoelte 

En ons raadslid beskx>t met een posi
tieve maar veelbelovende oproep „La
ten WIJ beginnen me' het registreren 
van tiet aantal naar het niemandsland 
vert>annen medeburgers en de moge-
lijktieid voor opvana, plaatselijk, van 

minder zware gevailen te onderzoe
ken" 

Deze nieuwe kijk op dit nijpend pro
bleem getuigt van een brede visie die 
hopelijk in daden zal worden omgezet' 

J. Breutjens (VU) , Het is een beang
stigende vaststelling dat onze instellin
gen nog meer dienen uit te breiden om 
aan de vraag tot opname van veelal 
jeugdige patiënten te kunnen vokjoen 

WIJ stellen in deze bjd van ekonomi-
sche knsis vast dt de kroniateit van 
psychologische patiënten toeneemt 

Daarom pleiten wij voor meer klein
schalige aanpak bij de terapie van 
kronisch psychisch gestoorde men
sen Een benaderng van de huiselijke 
situatie IS mogelijk, bv in gezinsver
vangende tehuizen, plaatsing in gezin
nen, service-flats, enz Een algemene 
decentralizatie en een terugkeer naar 
het lokale vlak van minder zware ge
vallen IS nodig, samenhangend met 
een plaatselijke dienst voor voorzienin
gen en gezondheidszorg Prevenbef 
moet tiet toleratieniveau voor afwij
kend gedrag worden opgetrokken en 
moet tiet vnjwilligerswerk gesbmu-
leerd worden, wat mogelijkheden 
schept nu de werkloostieid onder de 
jeugd met de dag toeneemt Hier is 
nog werk genoeg op de plank voor 
idealistisctie jongeren' 

Deze tussenkomst pleit voor een nieu
we aanpak en t>enadenng *an tiet 
probleem der psychisch gestoorden 

Direkt kunnen wij geen pasklare oplos
sing bieden Dit moeten wij samen 
doeni" 

Geslaagde arrondissementele 
kaderdag van de VU te Nijlen 
Op zaterdag 7 februan jl hield de 
Volksunie van het arrondissement Me-
chelen een talnjk bijgewoonde kader-
dag te Nijlen 
Na de begroeting van de aanwezigen 
door de arrondissementele voorzitter 
Danny De Cuyper, hield oud-senator 
Maunts Van Haegendoren een uiteen
zetting over het „profiel en optreden 
van de VU" De tsespreking die daarop 
volgde, leidde tot de formulenng van 
een aantal konklusies betreffende de 
fundamentele politieke doeleinden van 
de partij 

Hierin werden om benadrukt 
— de onschendb^rheid van het 
Vlaams terntonum en de afschaffing 
van de faciliteiten voor Franstaligen, 

de noodzaak van een gewaartx>rg-
de pantaire vertegenwoordiging van 
de Vlamingen te Brussel, 
— het streven van de partij naar een 
verdraagzaam en sociaal gencht 
Vlaanderen, 
— de eis dat Vlaanderen moet kun
nen beschikken over een eigen parle
ment en regenng, zonder nationale 
betutteling en met eigenmachtige be
schikking over zijn rechtmatig aandeel 
in alle fiskale ontvangsten, 
— de eis tot onvoorwaardelijke am
nestie en onmiddellijke afbouw van de 
sociale gevolgen van de repressie 
Na het gezamenlijk eetmaal 's mid
dags, stond de namiddag meer in het 
teken van de praktische politieke akti-
viteit 

Kns Van Esbroeck handelde over de 
prionteiten in de afdelingswerking met 
het oog op de voortjereiding van 2 ver
kiezingen 

Volksvertegenwoordiger Joos Bo
mers handelde over de hulp die het 
Vlaams-Nationaal Centrum de afdelin
gen kan bieden De noodzaak van een 
Vlaamse ziekenfondswerking werd 
beklemtoond, Walter Luyten bena
drukte de noodzaak van de politieke 
vorming en Jan (Domelissen zette uit
een hoe de afdeling Nijlen een bloeien
de VUJO-werking begon en prezen-
teerde deze VUJO-afdeling als motor 
voor de verdere uitbouw van de jonge
renwerking in het ganse arrondisse
ment 
Aan de afdelingen werd gevraagd de 
voorgestelde praktische aktiviteiten te 
bespreken op hun bestuursvergade-
nngen en hiervan een eerste verslag 
uit te brengen op de arrondissements-
raad van maart 
De slottoespraak werd gehouden 
door Maunts Coppieters en met fiet 
zingen van de Vlaamse Leeuw werd 
deze interessante en ongetwijfeld 
vruchtbare kaderdag besloten 
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^ ^ lepel & vork... ^ ^ 

Restaurant 
KAPELLEKESHOEF 

Kapelstraat 1 
TONGERLO-WESTERLO 

Tel 014/54.40.07 

y/laandag gesloten - Rustieke 
sfeer 

Restaurant 
DE MUTSAERT 

Eikenlei 61, 
2280 Grobbendonk 

Tel. 014-5121.48 
Gesloten 

maandagavond en dinsdag. 
Zaal voor alle feesten. 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 

Dinsdagavond en woensdag 
gesloten 

Industriële 
brood- en banketbakkerij 
Roomijs 

Wiifried BLANCQUAERT 

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

Tel 091-67.57.12 

Ür t ^aJmBlnrf* 
WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRUDAG TOT ZATERDAG 
18 UUR 
JAN PAUWELS-
DE BRAUWER 
0 « iMnWezuk mM tradW.. 

9328 SCHOONAARDE 
CXxle Brugstraat 16 
052^232.46 

JAARLUKS VERLOF 
DECEMBER 

COR'mAiS 
uw KOFFIEHUIS 
Het Koffiehuis der 
Di;nderstrock 

Kattestraat 20, AALST 

SPEOALITEIT 
van WAFELS 
en USROON/I 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21 36.33 

Dr. Van De Per<-elei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-36.56.54 

DRANKHUIS-FEESTZAAL 
«DE RODENBACH» 

Zuidstraat 16 
8800 Roeselare 
Tel. 051-20.09.07 

Mogelijkheid tot snacks 
Gezellige Vlaamse sfeer 
Maandag gesloten. 

Lokaal <T SCHUURKE> 

Oude Graanmarkt 25 
1000 BRUSSEL 
TeL 02-51325.64 

Waar Vlaming.n THUIS zijn. 

FEESTZAAL 

« E D E L W E I S S .. 
Vossemberg 13. 1981 VOSSEM 

Tel 02/767 45 76 

Alle feeste l i jkheden. 
M o g e l i j k h e i d tot huren van 

bestekken . 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN 

Verzorgde keuken 
^UfflUil^ DemokrahscHe pnizen 

Uitgelezen dienstbeloon. 

Kcssfi l&tcetiweg 38 
2260 Ni)len - Tel 031/8188,41 

Café «'t Leeuwke» 
Kruittorenwa) 2 

3690 BREE 
Tel. 011-46.34.51 

Waar een Vlaming thuis is! 

Maandag gestoten. 

Europ Supermarkt 
Winderickxplein 

Alsemberg 

(Huls van vertrouwen) 

Restaurant 

BRAKELHOF 
Bondplein 5, Brakel 

Tel 055/42 41,07 

Fcfstzaal voor afie 
qetegfit iheden 

Koffiebranderij 
SANO 
Emiel WItmannstraat 36, 
Schaarbeek 
Tel. 02 734.56.09 

Levert kwaliteltskoffie bij u thuis! 

Beauvoordse specialiteit 
Pannekoeken en wafels 

Mevrouw 

Pauwetyn- Duquesne 

Wulveringemstraat 18 
8486 BEAUVOORDE 
tel 058/2984,91 

Geski fen. vrijdag, behalve in seizoen 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elle van Laere 
en Marcella Naessens 

Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 

9230 tVlelle 
Tel. 091-30.06.53. 

Wijnimport HERMAN 
Douane - stpelhuis 

Menenstraat 376 
WEVELGEM 

Tel 056-41 29.22 
056-4181.68 

Invoer Bourgondië- en Bordeauxwijnen. 
Alle grote wijtian 

rechtstreeks uit de kastelen. 
Degustaties en verkoop: 

elke vrijdag van 17 tot 19 u. 
elke zaterdag van 10 tot 13 u. 

en op afspraak 

FEESTZALEN - S A L O N S 

DE L A N D S K N E C H T 

Annnemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgcricf 

Schilderstraat 33 
2000 Antwerpen 
Tel 031 37 45 72 

DE PUS 
GEBROEDERS 
Lambroeckstraat 89 
Sli20 OUDEGEIVI 
Tel. 052/21.16.06 

Algemene voeding, bieren, wijnen, li
keuren. Recfitstreeks invoer Duitse 

en Franse wijnen. 

Maak ook eens kennis met 
de gezellige sfeer tn 

Café -Res tauran t 

SCflUTTERStiQF 
Dorpsstraat 10 

2922 RAMSDONK 
Tel.: 015-71.15.49 

DE O U D E K R I N G 

Cafe VUIokaa l 

Dorpsplein. Hcu-iden Limburg 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 

Drankhuis met sfeer 

Drie Egyptenlaan 11, 
Gooik 

Tel. 054-33.48.57 

Uw tweede thuis! 

Drank' en eethuis 

« W A L T R A >. 
Arduinknni 2 (bi| KVS) 

1000 Brussel 
Tel 02/219.52.12 

De vier troeven wan de W.-illr<i 

/ Vh.mts in 'I h.in van Brussel 
2 Je k.tn er alti/d porkeren 
3 Je hn/gt er nlti/d wat te eten 
4 De pnizen zi/n sociaal 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpsstraat 31, 1686 Gooik 
Tel. 02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Gemeenteraad Antwerpen in de machines 
Maandag 2 februari was het nog eens 
gemeenteraad. Er stonden amper 40 
punten op de agenda, wat zeer weinig 
is. Reeds na de eerste woordenwisse
lingen liet een schepen zfch ontvallen 
dat het „precies" een vriendelijke raad 
ging worden en de schepen sprak 
ware woorden. 

.Voor de VU brak raadslW Willockx de 
punt af. De stad had_ immers besloten 
een 11 -tal machines voor een school te 
kopen. De staat wou er echter maar 
zeven betoelagen. Hoewel Wilkxikx de 
kwaliteit van het onderwijs niet wou 
verlagen vroeg hij toch van de aan
koop af te zien. Temeer daar de machi
nes al in een andere scfiool stonden. 

Elke school heeft toch ook niet haar ei
gen zwemtDad, vond ons raadsikl. Ver

mits de schéjaen voor de afwisseling 
een zinnig antwoord naar voren 
schoof l)esloot de VU dan toch maar 
niet tegen te stemmen. Een vriendelij
ke raad dus. 

Komputer 

In Antwerpen wil men een komputer 
kopen, een grote zelfs. Van zo'n kali
ber zouden er in België maar een 
tiental zijn. Vermits het bestuur die 
komputer reeds huurde zou de aan
koop op termijn geld besparen beteke
nen. Fraktieleider Bergers (VU) vond 
dat geld besparen op het eerste zicht 
een lovenswaardig idee. Hij vroeg zich 
echter af of het niet nog goedkoper 
was om de huur op te zeggen en met 
drie kleinere komputers te beginnen. 

Experts hadden hem verteld dat dat 
goiedkoper was en bovendien heel wat 
sneller werk kon leveren. Die drie 
komputers zijn immers modemer dan 
één groot ding dat je al een tijdje huurt 
De schepen repliceerde dat hij ver
heugd was over de t>elangstelling voor 
zo'n technisch onderwerp. Zijn admi
nistratie had die belangstelling gelukkig 
ook gehad, maar had besloten dat de 
koop van de oudere komputer voorde
liger was, vermits voor de opzeg van 
die komputer heel wat betaald zou 
moeten worden. 

Als laatste punt werd het stedelijk 
kultureel centrum op de Luchtbal t)e-
handeld. Een vereniging (Mobiele 
Huurbrigade) was de toegang tot dat 
lokaal geweigerd om een of andere 
duistere reden. De weigeringst)eslis-

sing was met gemotiveerd. Bovendien 
zit Bergers in de Raad van Betieer en 
hij wist van niets... De schepen bekx>f-

de het in die raad van beheer opnieuw 
te behandelen. 

Thor Berger* 

Nieuw arr. bestuur bij VU-Mechelen 
De statutaire verkiezingen van de VU-
arrondissement Mechelen, gaven de 
volgende uitslag, voorzitter Danny De 
Cuyp)er (Heist-op-den-Berg, Hallaar): 
sekretaris Fred Stevens (Duffel), on
dervoorzitter Kns Van Esbroeck (Me
chelen): p>enningmeester Germain Wa-
gemens (Duffel): organizatie Arthur 
De Wit (St-Kat-Waver): propaganda 
Jef Van Weerdt (Nijlen-Kessel): leden 
en WIJ Noëlla Cockx (St-Kat-Waver): 
vorming Walter Luyten (Bedaar); jon
gerenwerking Frans Lachi (Lier). 

Tot afgevaardigden in de Partijraad 
werden Kris Van Esbroeck en Walter 
Luyten gekozen, met als plaatsvervan
ger Jan Kuypers (Lier). Tot plaatsver
vanger van voorzitter en sekretaris in 
de Partijraad werd (Sermain Wage-
mens aangeduki. 

Reeds 2 kantonnale gevolmachtigden 
werden door de arrondissementsraad 
bekrachtigd, voor het Heistse Josée 
Lambrechts (Booischot-Sctiriek) en 
voor Neteland Alfons Minne (Bedaar). 
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FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 

20 tot 26 FEBRUARI 1981 

TERVUREN 
Vrijd-, zat; 20 u. 30 
Zondag: 15u. K.T. 

Flash Gordon 

Zondag: 18u. 
Woensdag: 20 u. 30 K.T. 

The Final Countdown 

Zon, ma, dins.: 20 u. 30 K.T. 
L'Avare 

met Louis de Funès 
NIVWF 
Donderdag: 20 u. 30 K.N.T. 

Soylent Green 
van Richard Fleischer 

LEUVEN 1 
14 a Derde week K.T. 
Ricky Schroder, Alex Guinness 

Little Lord Fauntleroy 
15 u. 45 Derde week K.T. 
Chris Lomnne, Caroline VIerick 

Het einde van de reis 
van Peter SinrKXis 

17 u. 30 Laatste week K.T. 

Brubaker 
van Stuart Rosenberg 

19u.45 Vijfde week K.N.T. 
Dolby Stereo 

The Elephant Man 
Grote Prijs Avoriaz 1981 

22 u. K.T. 
Waller Matthau Tony Curtis 

Little Miss Marker 
van Walter Bernstein 

24 u. Laatste week K.T. 
Robert Redford 

Brubaker 

LEUVEN 2 
13u.45 Derde week K.T. 

The Bleu Lagoon 
15u. 45 Tweede week K.N.T. 

Steve McQueen "" 
The Hunter 

17u. 30 Laatste week K.T. 
Catherine Deneuve 
Le dernier métro 

81" 
K.T. 

ICN.T. 

19 u.45 Derde week 
The Blue Lagoon 

21 u. 45 Tweede week 
Steve McQueen 

The Hunter 
23U.30 K.N.T. 
Gerard Depardieu, Dominique 

Sanda 
Novecento 

KURSAAL TURNHOUT 
Zat. zond.: 14 en 18u. 
Woen8d.:15u. K.T. 

De lot Oalmatiers 
Vrijd., zat, zorxJ, ma, dinsd., 22 u.: 

K.N.T. 
Dagelijkse zonde 

Vrijd., zat, zond., ma, dins.: 20 u 
Zat , zond.: 16 u. en 20 u. 
Woensd.: 18 u. 
Dond. 20 u. 30. 
NIVWF 
Woensdag: 20 u. 30 K.N.T. 

Soylent Green 

TIENEN 
Zondag: 13 u. 30 KT. 

De ongelooflijke uitstap 
van Walt Disney 

Zondag: 18u. 
Maandag: 20 u. 30 
De wraak van de karate-vechter 

met Bruce Lee 
Vrijd, zat, zond.': 20 u. KT. 

Het einde van de reis 
van Peter Simons 

met Chris Lomme 
Caroline Vlerick 

Vrijd., zat: 22 u. 
Zondag: 15u. 30-22u. 
Dinsd., woensd.: 20 u. 30 K.T. 

The Blues Brothers 
van John Landis 

met John Belushi en Dan Ay-
kroyd 

NIVWF 
Donderdag: 20 u. 30 

Play it again Sam 
van Herbert Ross 
met Woody Allen 

Diane Keaton 

m Wij in de Volksunie 

Nationale Kultuurpaktkommissie veroordeelt 
FDF-discriminatie van Vlamingen 
Na klacht van VU-raadslid Thuriaux (Vorst) 

In de Brusselse gemeente Vorst 
heeft de Volksunie samen met de 
plaatselijke sociaal-kulturele raad 
zwaar geageerd tegen het referen
dum. Het resultaat: 54,19 "/o van de 
Vorstenaren hebben „foertr gezegd 
aan de FDF-potentaten. Het VU-
raadslid Herman Thuriaux heeft daar
in een niet onbelangrijke rol ge
speeld. Nu wat anders! 
Op 9 april 1979 stuurde hij de Vaste 
Nationale Kultuurpaktkomissie een 
klacht omdat hij vond dat de Vlamin
gen van zijn gemeente gediscrimi
neerd worden. Het gemeentebestuur 
(FDF-meerderheid) schendt er zon
der blozen het kultuurpakt Na een 
langdurige procedure werd zijn 
klacht ontvankelijk en gegrond ver
klaard. De blaam aan het adres van 
de bestuursmeerderheid is des te 
groter omdat zowel de Nederiandsta-
lige als de Franstalige leden van de 
kommissie een eenparig advies ga
ven. Deze veroordeling zal aan de 
Vlamingen in de andere Brusselse 
gemeenten niet onopgemerkt voor
bijgaan. Hier het verhaal van Herman 
Thuriaux. 

Naar aanlei(£ng van de goedkeuring 
op 14 februari 1979 van de gemeente-
Kjke begroting van Vorst voor het 
dienstjaar 1979, zag VU-raadsUd fHer-
man Tfwriaux zich verplk:ht om klacht 
in te dienen bij de Vaste Natkxiale 
Kultuurpaktkommisste. 
Aan de oorsprong van de klacht ligt de 
scfiending door de gemeenteraad en 
door het Kollege van burgemeester en 
scfiepenen tegen de wettelijke rege
ling waarbij de bescherming van de 
kJeok>giscfie en fik>zofische strekkin
gen gewaarborgd wordt 
De klacht is gericht tegen volgende 
overtredingen: 
De goedkeuring door de gemeente
raad van Vorst van de KuKurele Be
grotingsposten voor het dienstjaar 

ijof ten (T'cnhoorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

' U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

1979, zonder dat er vooraf een be
roep gedaan werd op het advies van 
organen en strukturen van inspraak. 
Dit ondanks het feit dat er te Vorst een 
Sociaal-KuKurele Raad bestaat die in 
1973 erkend werd door het ministerie 
van Nederlandse Kuituur. Aangezien 
het Kollege van burgemeester en 
schepenen — spijts herhaaldelijk aan
dringen — weigert deze Raad als 
gemeentelijk adviesorgaan te erken
nen, moet vastgesteld worden dat in
zake de kulturele begroting 1979 de 
gemeente-overheid niet alle erkende 
representatieve verenigingen en niet 
alle ideologische of levensbeschouwe
lijke strekkingen bij dit aspekt van het 
kuKuurt>eleid betrokken heeft 
De discriminatie to.v. verschillende 
Nederiandstalige verenigingen, die in 
deze begroting tot uiting komt Slechts 
één Nederlandstalige vereniging 
(Blakc Devils Basket Ball Club) werd in 
de begroting met een bruikbare subsi
die bedacht De andere Nederlandstali
ge verenigingen ontvingen echter 
geen noenrtensvraardige of helemaal 
geen toelagen, terwijl gelijkaardige 
Franstalige verenigingen wel betoe
laagd worden. 

Als illustratie verwijst ons raadslid naar 
het feit dat de Sociaal-Kulturele Raad 
van zijn gemeente, die sinds zijn op
richting taltoze aktiviteiten en initiatie
ven ondersteund of zelf opgezet fieeft 
niet gesubsKÜeerd wordt en dat een 

Nieuw bestuur 
bij VU-Leuven -
Voorzitter: Frans Verhoevea Redirv 
genhof 11, 3000 Leuven, tel. 
016-2359.45. Sekretaresse: Hedwig 
Persyn, Mgr. Van Waeyentjerglaan 1, 
bus 6, 3000 Leuven. Penningmeester: 
Betty De Groote, Tiensestraat 201. bus 
10, 3000 Leuven, tel. 016-2329.39. Fi
nanciële mobilisatie: prof. Jan De 
Ptoey, Redingenhof 6,3000 Leuven, tel. 
016-232220. Propaganda: LiHane 
Geyskens, Mgr. Van Waeyenberglaan 
2, 3000 Leuven. Joost Vanden Eynde, 
VUJO, Vaaltweg 55, 3020 Herent tel. 
016-22.86.14. Mandatarissen: Rob 
Vandezande, senator en orxiervoorzit-
ter van de Vlaamse Raad, Naamse
straat 167, 3000 Leuven, tel. 
016-22.8420, tevens gemeenteraads-
M. Frans Vanden Eynde, genrieente-
raadslkj, Tervuursesteenweg 209, 
3000 Leuven, tel. 016-23.65.70. 

adviesraad voor de inwoners van 
vreemde nationaliteit wel erkend, ge
raadpleegd en betoelaagd wordt 
(310.000 fr. in de begroting voor 1979). 
Nederlandstalige verenigingen zoals 
het Davidsfonds, Masereelfonds, Mid-
denstandsklub, Tafeltennisklub, Yo-
gaklub, VTB-VAB. Derde Jeugd e.a 
ontvangen echter niets. 
Er moet ook genoteerd worden dat er 
te Vorst geen subsidiereglement be
staat (of alleszins niet toegepast 
wordO, dat het Kollege van burge
meester en schepenen geen normen 
kan aantonen ter rechtvaardiging van 
het hier toegepaste toekennen of niet-
toekennen van een toelage, en dat de 
beslissing van de meerderheid op 14 
februari 1979 ir^egeven werd door 

willekeur en dat ze de rechtsgelijkheid 
tussen de burgers schendt 
De weigering vanwege de gemeente-
overheid om de Sociaal-Kulturele 
Raad als adviesorgaan te erkennen. 
Een aanvraag hiertoe werd reeds vijf 
maal tot het gemeentebestuur gericht 
(1972, 1973, 1975. 1977 en 1978). Tot 
op nu werd hierop ofwel ontwijkend, 
ofwel negatief, ofwel helemaal niet 
gereageerd. Deze S.K.R.V. is nochtans 
een pluralistisch samengestekl koepel
orgaan: alle levensbeschouwelijke 
strekkingen zijn in de raad en in het be
stuur vertegenwoordigd. De Neder
landstalige inwoners van Vorst erva
ren deze herhaakle weigeringen van 
erkenning als een erge discriminatori; 
sche behandeling. 

BRABANT 
FEBRUARI 
20 BRUSSEL: Anwidissementsbestuur VUJO-Brussel om 20 uur in 

't Schuurke. 
LEUVEN: Arrondissementsraad met als gastspreker: prof. H.E 
Mertens over .Ruraal samen-leven - (3ek)of en politiek''. Om 
20 uur in bkaal 't Broek. Broekstraat 37. Daarna toespraak door 
kamerid Wdly Kuijpers over de gemeenteraadsverkiezingea 
KAPELLE: Optreden met Rick Tubbax and The Taxi's in St-Jo-
zefskring om 20 u 30. Org.: VUJO Otorting voor leden). 
DILBEEK: Voorjaarseetmaat vanaf 18 a in zaal (Centrum, Roe-
landsveUstraat 40. Org. Difeeeks Studie- en Informatiecentruot 
Ook op zondag 222 van 11 a 30 tot 20 a 
ROTSELAAR-WERCHTER-WEZEMAAL: Nacht van de V U in 
parochiezaal Heikant-ftotseiaar om 20 u 30. Orkest: The Flaming 
Stars. 
GLABBEEK: VU-bal in het parochiecentrum in Bunsbeek. Disco-
bar: Fkteto. Om 20 a 30. Inkom: 50 fr. 
UEDEKERKE: VU-Breugelmaal in zaal Gukdenhof, Fabriekstraat 
42, vanaf 18 uur. Ook op zondag 22-2 van 11 u.30 tot 20 uur. 

LEUVEN: Debatavond over B Salvador nurtv. Ludo VandeveMe. 
Vlaams misstonaris gevkjcht uit H Salvador; Willy Kuijpers, VU-
volksvertegenvyoordiger; Jef Sluikse, SP-volksvertegenwoordi-
ger: Johan Depoortere. BFfT-joumaRst pas terug uit H Salvador. 
Om 20 u. in Maria-Theresia-kolege. Inrichters: VLUO, KUL, Pax 
Christi. Amnesty International en de Vereniging voor de Verenig
de Naties. 

LENNIK: Jaarlijks nriosselfestijn vanaf 18 u. in .De Verzekerir^g 
tegen de grote dorst" rechtover de kerk te Eizeringen. Ook op 28 
febr. vanaf 18 u., op 1 maart vanaf 12 u. en op 2 maart vanaf 17 u. 
HULDENBERG: Uitstap naar Brussel met oa. bezoek aan het 
parlement Gjssn. andere VU-afdeSngen uit het arr. Leuven). 

20 

21 

21 

21 

21 

21 

25 

27 

28 

MAART 
ANDERLECHT: Vriendenmaal in zaal Credo, Ninoofsesteenweg 
371, vanaf 12 a Organizatie: Karel Bulsfonds, VTB-VAB Ander-
lecht 

MEISE-WOLVERTEM: 3de wijn- en kaasavond en zangavond in 
eetzaal Sport en Rekreatiecentrum, Brusselsesteenweg 65 te 
Meise. Vanaf 19 u. 

HULDENBERG: VU-bal in zaal Concordia te Ottenburg. 
KAMPENHOUT: Jaariijks bal in de Fauna-Ftora te Berg. Om 
20 u. 30. Ori<est: White Spirit 

Provinciale jeugdraad 
Limburg een voorbeeld van CVP-staat 
De Volksunie-Jongeren en de koepel-
organizatie van de liberale jeugdorga-
nizaties van Limburg verzetten zich 
scherp tegen de werkwijze die men 
heeft gevolgd bij de installatie van de 
provinciale jeugdraad. Beide organiza-
ties verheugen zich er wel over, dat na 
jaren van onderbreking eindelijk terug 
een jeugdraad in Limburg is opgericht 
maar klagen scherp de ondemokati-
sche weg aan die men met de oprich
ting van dit orgaan heeft gevolgd. 
Vanuit de provincieraad worden ons 
statuten opgedrongen waarover geen 
stemming ter goedkeuring onder de 
leden van de provinciale jeugdraad 
werd gehouden. De statuten druisen 
vaak op flagrante wijze in tegen het 
kultuurpakt van 16 juli 73. 
Zo zijn de regels inzake erkenning en 
subsidiëring van het jeugdwerk in Lim
burg goedgekeurd door de Bestendi
ge Deputatie op 22 mei 1980 terwijl het 
artikel 10 van het kultuurpakt duidelijk 
voorschrijft dat dit slechts kan worden 
vastgelegd door een dekreet of be
raadslaging van de vertegenwoordi
gende vergadering van de overheid, 
dus de provincieraad. 
De provincieraadsleden van beide par

tijen hebben trouwens bij het voorieg-
gen van de statuten op de provincie
raadszitting in januari '80 door een 
laattijdige beschikbaarheid van dit dos
sier zk:h onthouden, zodat de statuten 
enkel zijn opgedrongen door de CVP-
mandatarissen. Wel een bedroevend 
resultaat als we weten dat ongeveer 
80 % van het jeugdwerk in Limburg 
katoliek is en dat deze organizaties 
gewoonweg voor schut worden gezet 
door hun politici. 
Wanneer daar nog bijkomt dat men de 
statuten voor interpretatie vatbaar 
stelt schept dit een ernstig gevaar 
voor het pluralistisch en demokratisch 
karakter van deze instelling. In de 
afdeling „gemeentelijke jeugdbeleid" 
werden op flagrante wijze de statuten 
genegeerd, dit ten nadele van de effek-
tieve VU-afgevaardigde Luc Luwel. Bij 
de verkiezing werd er een tweede 
ondervoorzitter in deze afdeling verko
zen die dezelfde strekking aankleefde 
als de eerste ondervoorzitter. Dit is 
duidelijk in tegenstelling met de statu
ten van de nieuwe raad voor jeugdbe
leid. 
Het artikel 7 van de kultuurwet wordt 
volledig met de voeten getreden, daar

om zullen wij stappen ondernemen om 
deze flater te herstellen. Volgens dit 
belangrijk artikel moet er per ideologi
sche en filosofische strekking één ver
tegenwoordiger in het bureau zijn. In 
het bureau werd wel de ideologische 
strekking gekoöpteerd, maar de filoso
fische strekking werd gewoon aan de 
kant gezet (Vlaams Nationale, Liberale, 

Vrijzinnige..J. Terwijl de socialistische 
en kristelijke filosofische strekkingen 
wel vertegenwoordigd waren, werd er 
toch nog een SP- en CVP-jongere 
gekoöpteerd fn het bureau. Het is vrij 
duidelijk dat de CVP deze jeugdraad 
naar buiten toe demokratisch-pluraiis-
tisch wil doen uitschijnen waar hij in 
feite enkel staat voor de schone schijn. 

LIMBURG 
FEBRUARI 
27 BREE: Gespreksavond over „Waarom nog strijden op de 

barrikaden?". I.s.m. een delegatie uit Voeren, Brussel en Komen. 
Voorzitter: Jaak Gabriels, kamerlid en burg. van Bree. Als 
inleiding een dramontage van VUJO-Limburg rond de Voer
streek. In zaal van café Cambrinus, Kloosterstraat Om 20 uur. 

MAART 
6 HASSELT: Gespreksavond met Hugo Schiltz in het Kultureel 

Centrum om 20 u. rond het tema Federalisme of separatisme. 
Org.: VUJO-Hasselt 

7 HERK-DE-STAD: VU-bal om 20 u. 30 in zaal Reehof te Schulen. 
DJ . Roland. 
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Dezelfde ingrediënten in 

iedere CVP-keuken 

dig, maar schaamteloos verbergen 
achter de drogreden dat de wereldkri-
818 zich overal laat voelen Martens' 
miniwet zal het Belgisch maxiprobleem 
moeten oplossen Houthuys, roept zijn 
volgelingen op straat om krachtdadig 
te protesteren onder andere tegen de 
dramatische werkloosheid Bij de multi
national C P Clare International te Ton
geren houdt zijn organizatie met de 

morele steun van burgemeester Put
ten, de mensen al meer dan veertien 
dagen tegen om te gaan werken Wat 
een chaos van tegenstrijdigheden' 
Neen de CVP-mensen te Sint-Truiden 
zijn met toevallig uit hetzelfde hout 
gesneden Er valt in de-schoot van de 
oppositie waar Urbaan Dnljeux toch 
een van de voornaamste steunpilaren 
IS, nog heel wat op te knappen De 

moed dient gezocht te worden bij 
diegenen die ieder machtsmisbruik 
krachtdadig en belangloos aanklagen 
en die heeft Urbaan in overvloed Geef 
toe dat het geen klein bier is met inzet 
en uit puur idealisme te blijven boksen 
tegen een CVP-raderwerk, waarvan 
zelfs de burgemeester haast een on
zichtbaar schakeltje is Tot kijk' 

JPS. 

De jongste raadszitting van 2 februan 
jl te Sint-Truiden bracht geen nieuwe 
elementen in de beleidsvisie van de 
CVP-verwaandheid aan het licht Dit 
wordt voldoende geïllustreerd in de 
verslagen hierover in de geschreven 
pers van alle politieke strekkingen, die 
van de katolieke dagbladpers dus inbe
grepen Bijgevolg danken wij. Volks
unie de pers in het algemeen voor de 
zo geroemde objektiviteit in haar be
richtgeving aangaande de gemeente
raad 
Manipulatie, onkunde, profijtjagerij, ar
rogantie en achterdocht zijn zo wat de 
voornaamste ingrediënten waarmede 
het CVP-keukenbataljon kwistig blijft 
rondsmijten Bovendien schijnen onze 

plaatselijke CVFers daarover ook nog 
fier te zijn Voor de rest willen wij 
hieraan met veel inkt en papier verspil
len in deze sombere tijd van bezuini
gen, waarvan zij ook al met veel kaas 
gegeten hebben Waarschijnlijk wach
ten ZIJ op het lichtend voorbeeld van 
hun roergangers, nl Martens, Tinde-
mans en kompagnie , Voorspoed door 
moed" was hun slogan Hun brieventas 
en orgamzaties zijn er beter van ge
worden, terwijl de gaten in de Staats
kas groter en tainjker worden Geen 
greintje moed valt er te bespeuren 
wanneer de waarheid dient gezegd te 
worden Dit land staat seffens voor 
een onvermijdelijk bankroet en de 
sterkste Vlaamse partij blijft zich han-

VU-Maasmechelen opnieuw aan de slag 
In de kx}p van de bestuursvergadenng 
van donderdag 5 februan II, die werd 
bijgewoond door volksvertegenwoor
diger J Gabnels en arrondissementeel 
voorzitter R Dnessen, werden enkele 
initiatieven uitgewerkt om weer duch
tig aan het werk te gaan 
De jongste maanden was de werking 
in Maasmechelen een beetje in een 
impasse geraakt en ook de jongste 
bestuursverkiezingen van november 
1980 ten huize van onze mandatans. 

provincieraadslid Jef Albrechts, brach
ten geen verandering 
Maar de gemeentelijke verkiezingen 
zijn met meer ver af en men heeft inge
zien dat er iets gedaan moest worden 
Het typische CVP-beleid in onze ge
meente IS er immers voor verantwoor
delijk dat er op dit ogenblik voor 1981 
een begrobngstekort is van enkele 
tientallen miljoenen Dat schijnt het 
gemeentebestuur blijkbaar met te de
ren, want er wordt steeds verder 

gebouwd en veranoerd in de gemeen
te, ondanks het protest van een groot 
gedeelte van de betrokken inwoners 
De VU van Maasmechelen wil nu aan 
de hand van een informatieblad de 
bevolking op de hoogte brengen van 
de slechte toestand en de mogelijke 
gevolgen Tegelijkerbjd wil ze zichzelf 
door een handige aanpak van de pro
blemen voortjereiden op de komende 
verkiezingen Alvast goede moed en 
vooral veel suksesl 

Volksunie Groot-Assenede 

Kinderfeest: lustrumviering met 

Pierke in de hoofdrol 

OOST-VLAANDEREN 

Zoals telkenjare richtten wij, VU-
Assenede, ook dit jaar een drieko
ningenfeest in. Ditmaal was het de 
vijfde editie Deze aktiviteit heeft 
steeds een stijgend sukses gehad 
Daarvoor deze kleine historiek 
Het eerste jaar hielden wij ons 
feest in Assenede met amper 34 
kinderen Dit gaf ons stof tot na
denken en WIJ trokken als konklu-
sie dat deze gemeente door het ja
renlange CVP-bewind voor geen 
enkele vorm van aktiviteit meer te 
beroeren was Daarop verhuisden 
WIJ naar Oosteekio Daar konden 
WIJ rekenen op een zeer sterke 
delegatie van de Volksunie aange
voerd door onze aktieve Guido De 
Pestel De opkomst steeg dan ook 
zienderogen naar 60 kinderen, het 
jaar daarop naar 70, en vong jaar 
boekten wij reeds 80 aanwezigen; 
dit jaar was het sukses op zijn 
hoogste punt met 95 kinderen 
onder de 12 jaar en een tiental ou
deren (zie onze foto) leder kind 
kreeg zoals alle jaren een zak met 
snoepgoed en enkele kinderboe
ken, dit alles gefinancierd uit eigen 
middelen Wat de kroon op ons 
feest heeft gezet, is zeker het 
optreden van het poppenteater 
„Festival" dat nu reeds voor de 
vijfde maal voor een spannend 
avontuur zorgt, met Pierke in de 
hoofdrol Als slot wordt nog een 
vierde koning gekozen onder de 
kinderen, die dan mag meezingen 
met de echte gekroonden en 
overladen wordt met geschenken 
Onze afdeling hoopt nog vele ja
ren door te gaan met de festivitei-

Haarverzorging 
centraal te Hamme 
Naar jaarlijkse gewoonte heeft de VU-
vrouwenwerking van Hamme weer 
een typisch vrouwelijke aktiviteit inge
richt 
Had men het in het verleden over 
tafelopschik, feestmenu en gelaatsver
zorging, dan ging men zich nu eens 
toespitsen op het haar, het grote pro
bleem voor vele dames 
Hiervoor had men beroep gedaan op 
mevrouw Delva die dit op een boeien
de manier wist voor te stellen en 
enkele kapsels verzorgde die zeker in 
ieders smaak vielen 
Eveneens naar jaarlijkse gewoonte 
mochten de mannen na afloop hun 
vrouwen vervoegen al was het dit jaar 
alleen al om hun koude voeten te 
verwarmen En inderdaad de tempera
tuur steeg, zodat het met moeilijk bleek 
om de kleine uurtjes te bereiken 

ten, niettegenstaande de hoge 
kosten Maar wij kunnen er fier op 
gaan dat geen enkele andere poli
tieke partij ons op dit vlak eve
naart 

Frans Verb«k« 

Voor de afdelingen, die soms inte
resse hebben voor een poppen
teater, geven wij graag het adres 
Poppentoneel „Festival", Monaan-
straat 69 te Gentbrugge 9219, tel 
091-305798 

FEBRUARI 

20 MEERBEKE: Ledenfeest VU-Groot-Ninove om 19 u 30 in zaal 
Hemelrijk Muziek Ene Vemaillen Eregast sen Bob Maes Pnjs 
275 fr 
MELLE-Jaarlijks VU-bal in zaal Flormamc, Gemeenteplein Ingang 
lOOfr Disco Promobon Sound Om 21 uur 
STEKENE: Bruegelfeest georgamzeerd door Amedée Vertjrug-
genknng Om 20 u in de Techniscfie School, Nieuwestraat 15 
Toespraak door sen Walter Peters over aktuele problemen en 
het schandaal van de pensioenen Muzikale omlijsting door Wies 
Mortier en Kinderen 

DE PINTE-ZEVERGEM 10de VU-bal in zaal .Sanderiing", Flora
straat 3, De Pinte Om 21 uur Inkom 100 fr (volw), 60 fr 
(jongeren) 
DENDERWINDEKE 4de eetfestijn van VU-Dendenn/indeke-
üefennge in het parochiaal centrum Van 18 u tot 22 uur en even
eens op 1 maart van 11 u 30 tot 14 u 30 
KRUIBEKE Viering Prins Karnaval in zaal Cecilia Orkest Johnny 
Singer and his troubles Maskers toegelaten 
ST.-AMANDSBERG Karnaval-dansavond in zaal ,Tijl" Klinkkou-
terstraat 70 om 20 u 30 Inkom 60 fr De best verklede persoon 
gaat huiswaarts met een waardevolle pnjs Org VÜJO St-
Amandsberg 

SINT-AMANOS: Jaarlijks gezellig samenzijn in k>kaal „Ie Dien", 
Jan Van Droogenbroekstraat 53 Vanaf 19 u 

MAART 
e GENT: 4de kaasavond om 20 u in zaal Reynaert Reynaertstraat 

Organizatie VNJ - Gewest Gent 
6 STEKENE: Toespraak door prof J Maton over Sidmar en de 

belabberde ekonomische toestand waarin België verkeert Om 
20 u in Technische school, Nieuwstraat 15 Org Amedée 
Vertjruggenknng Deelname in de onkosten 20 fr 

7 2!WALM: VU-leden en sympateantenfeest in zaal Maxim, om 
20 u te Hundelgem Dia-voorstelling over Italié 

21 

27 

28 

28 

28 

28 

28 

Politieke raad Hamme bereidt 
gemeenteraadsverkiezingen 1982 voor 
De pNslitieke raad (PR) werd voor de 
tweede maal bijeengeroepen door het 
politiek kollege in de zaal Den Tuit De 
eerste maal vergaderde de PR onmid
dellijk na de verkiezingen in oktober 
1980 en benoemde het politieke kolle
ge 
Onder voorzitterschap van Marcel 
Verschelden werd, langdurig, tijdens 
een gezellig etentje gepraat over de 
komende gemeenteraadsverkiezin
gen Op deze raad waren alle be
stuursleden aanwezig van de afdelin
gen Centrum, Moerzeke, St-Anna en 
Zogge, alsmede de gemeentemanda-
tanssen senator Walter Peetere, Jozef 
De Clercq en Guido Sterckx 
Uit de besprekingen kwam duidelijk 
naar voren dat de dne afdelingen 
vanaf heden zich zullen inzetten om in 
1982 3 mandaten in de gemeenteraad 
te behalen (nu 2) naast het OCMW-
mandaat 
De heren Jozef De Clercq, Walter 
Peeters, Marcel Verschelden en Theo-
fiel Quintelier haalden in 1976 de 
meeste stemmen op de VU-lijst en 
stellen zich opnieuw ter beschikking 
Ter voorbereiding werd besloten op
nieuw te starten met de streekpers Dit 
VU-gemeenteblad met een oplage van 
5000 zal eenmaal per kwartaal aan 
elke inwoners worden gestuurd, de 

eerste maal in het 2de kwartaal 1981 
Voor de uitgave zal een redaktiekomi-
tee bestaande uit afgevaardigden van 
de drie afdelingen instaan 
Het ligt in de bedoeling van het politiek 
kollege (PK) of hoofdbestuur van de 
fusiegemeente Hamme de bevolking 
duidelijk in te lichten over het gevoer
de CVP-beleid olv burgemeester 
Baert 
Verder zal regelmatig verslag worden 
gegeven over de gemeenteraden, de 
genomen beslissingen en de visie van 
de VU-Hamme 
Het PK hoopt voor de gemeenteraads
verkiezingen van oktober 1982 met 4 
uitgaven klaar te komen 
Dit laatste zal echter afhangen van de 
beschikbare financiële middelen Per
sonen die financieel willen steunen 
kunnen terecht bij de gemeentelijke 
VU-penningmeester Willy Permentier, 
Biezestraat te Hamme Zij die een 
redaktionele bijdrage willen leveren 
kunnen terecht bij de voorzitter van 
het politiek kollege Marcel Verschel
den Hebbe 6a, Moerzeke 
Het ligt in de bedoeling van het politiek 
kollege per parochie te werken om zo 
te streven naar een verdubbeling van 
het aantal leden Lov 1980 en de 
bestuursgroep op te dnjven tot 50 
leden ipv 8 in 1980 Aldus zou de 

Volksunie dichter bij de man in de 
straat komen te staan Dit alles zou be
tekenen dat tegen eind 1981 Hamme 
moet kunnen beschikken over een 
afdeling in het Centrum, St-Anna Zog-
ge, Moerzeke, Kastel en Broekrtraat 

Krulbeke rouwt 
Vorig* week rouwden we om het 
overlijden van een van onze oudste 
en trouwste leden. Anna Van Raem-
donck, weduwe van Arthur Van Lan-
deghem 
Als lid van een gekende Vlaams* 
familie ging de repressie ook niet 
ong*m*rkt aan haar voorbij maar z* 
w*rd «r ni*t door gekraakt en haar 
overtuiging bleef wat ze was. 
In onze herinnenng blijft z* l*y*n al* 
de mosdig*, karakt*ryoll* Vlaam** 
vrouw wi*r inz*t voor haar g*zin 
g**n gr*nz*n kande. 

Volksdansen in Parike-Brakel 
met Perreken 
Volkskunetgroep Perreken geeft terug 
aan alle volksdans- en volksmuzieklief-
hebbers, zowel kinderen als jongeren 
en volwassenen uit Brakel en omge
ving, de kans om kennis te maken met 
de groep en zijn aktiviteiten Elke oe-
fenstonde in februan '81 en meer 
precies zaterdag 21 febr (van 9 u 30 
tot 11 u 45) en vnjdag 27 febr (van 
20 u tot 22 uJ, zijn opendeur-dans-en-
muzieksamenkomsten Iedereen is tel
kens welkom in zaal Marmiet verlxir-
gen muzikanten om mee te musiceren, 
danslustigen om een polkaatje te dan
sen, of gewoon om eens een kijkje te 
nemen en ook de volksmuziek- en 
dansmikrobe te pakken te knjgen en 
als lid opgenomen te worden in onze 
gemeenschap 

Wenst u meer inlichtingen over de 
doelstellingen en de aktiviteiten, neem 
dan gerust na 19 u 30 kontakt op met 
William Van de Mergel (055) 421229 
Houdt gebrek aan openbaar vervoer 
van de gemeente waar u woont naar 
Panke u tegen, laat het dan even 
weten 

zoeKCRCje 
o Mooie bouwgrond (6 a) voor 
open bouw op verkaveling Mon-
mkenveld te Liedekerke Inl 053-
663098 na 19 u 
D Appartement te huur in cen
trum van Opwijk Voor ml Frans 
Berghmans 052-356889 
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VU-Stekene pakt uit met ledenblad 't Leeuwke 
December '80-januan '81 was voor het 
bestuur van VU-Groot-Stekene het 
ogenblik om met een spiksplinternieuw 
ledenblad uit te pakken Drijvende mo
tor achter dit initiatief was bestuurslid 
Mare Van Den Eynde Hi) zegt daar
over 

Vierde weekeind 
in de Ardennen 
Te Werbomont van vnjdagmiddag 17 
apnl (goede vnjdag) tot maarKJagna-
middag 20 apnl (paasmaandag) Wer
bomont ligt in de provincie Luik, dicht 
tegen o a Trois-Points Het vakantie
huis biedt plaats voor 50 personen 
Inschrijven Herman en Mana Van Den 
Abbeele-Roels, Losweg 11, 9328 
Schoonaarde Tel 052-423549 

BZN-
kerstkaarsenaktie 
De Bond Zonder Naam-kerstkaarsen-
aktie voor de minstbedeelden onder 
ons eigen volk bracht ditmaal 23 (XX) f r 
op 
Proms Herman en Maria Van Den 
Abbeele-Roels danken alle kopers 

„Algemeen werd vastgesteld dat een 
ledenblad noodzakelijk is om bepaalde 
leemten te vullen, zonder daarom de 
bedoeling te hebben andere VU-tijd-
schnften te verdringen Het ledenblad 
zou een bijkomend informatieblad zijn 
enkel en alleen voor de Volksuniele-
den Het doorgeven van zoveel moge
lijk informatie zou een echte, stevige 
band leggen tussen het bestuur en de 
leden, waardoor zij elkaar beter zou
den leren kennen, om zodoende onze 
uiteindelijke doelstelling „Een Vlaamse 
Staat' in optimale omstandigheden te 
helpen verwezenlijken" 
Het blad kreeg de sympatieke naam 
„'t Leeuwke" mee en voert de leeuw 
van de eerste „WIJ"-pagina Het VU-
bestuur over de eerste uitgave „Te
vens zou het een gids zijn waann alle 
aktiviteiten van de Stekense Volksunie 
aan bod zouden komen In de herfst 
van het herdenkingsjaar „150 jaar 
Vlaamse Bevrijdmgsstnjd" hebben wij 
gedacht om, met een beknopt finan
cieel budget te starten met onze eer
ste uitgave 
Deze eerste uitgave wil dan ook een 
kennismaking zijn voor heel onze ge
meente en daarom hebben wij beslo
ten fiet eerste nummer op 5000 ek-
semplaren te laten verschijnen om zo 

Sociaal dienstbetoon 
senator W. Peeters 
Dendermonde iedere zondag van 10 
tot H u Vlaams-Nationaal sekreta-
riaat en dienstencentrum 't Vestje 
Oude Vest 129 

Hamme ten huize van de senator, 
Nijverheidsstraat 64 te 9160 Hamme 
ledere 2de en 4de zaterdag 
Waasmunster ten huize van mevr L 
Van Dooren-De Lamper, Dries 26 te 
9170 Waasmunster, iedere 1ste zater
dag van 9 tot 10 u 
Zele in lokaal De Klodde, iedere zater
dag van 10 u 30 tot 12 u 
Lebbeke ten huize van gemeente
raadslid Johan de Mol, Brusselse
steenweg, Lebbeke, iedere 2de zater
dag van 10 u 30 tot 12 u 
Wetteren in het lokaal van het Vlaams 
Ziekenfonds, Jagersstraat 2 te 9200 

Wetteren, iedere 3de zaterdag van 10 
tot 11 u 
Kalken-Laarne ten huize van A De 
Rijcke, Pennemansbaan 24b te Kalken, 
of op bekendgemaakt adres, iedere 
3de zaterdag van 11 u 30 tot 13 u 
Overmere cafe De Boerenkrijg, Dorp, 
iedere 4de zaterdag van 11 tot 12 u 
Schoonaarde ten huize van Herman 
van den Abbeele lid OCMW, Losweg 
11 te Schoonaarde, iedere 4de zater
dag van 10 u 30 tot 11 u 
Sint-Niklaas iedere 2de en 4de zater
dag, lokaal Gebrs Van Raemdonck-
knng. Nieuwstraat 
Temse cafe Cambnnus, iedere 3de 
zaterdag van 14 tot 15 u 
Sint-Gillis ten huize van R Van Duyse, 
Trompwegel 64 te De Klinge, op af
spraak 

ons ledenaantal gevoelig op te dnjven 
W I J zullen in de toekomst dit ledenblad 
om de 3 maanden uitgeven onder al 
onze leden" 
Het blad is een puik verzorgde uitgave 
en IS ruim wat de inhoud betreft Zo 
kan men er een „Vnje tnbune" lezen 
waann een VOS-bestuurslid een plaat
selijke schepen de jas uitveegt en hem 
een les in frontgeschiedenis geeft 
Verder een kommentaar bij de knsis-
aktualiteit en ruime bijdragen over de 
eigen Stekense gemeentepolitiek 
Naast een prachtige natuurfoto prijkt 
een degelijk artikel over natuurbe
scherming Verder een bijdrage over 
Amedee Verbruggen (met foto's van 
diens uitvaaK) en de plaatselijke Ver-
bruggenknng Het eerste nummer be
sluit met een aktiviteitenkalender 
Proficiat mensen van VU-Stekene en 
doe zo voort „'t Leeuwke" wordt zo 
een heuse leeuw i 

Wie is wie 
bij Aalter - Bellem 
Lotenhulle - Poeke? 
Nieuw bestuur 
Voorzitter Julien Braeckevelt, onder
voorzitter beven Bockaert, sekreta-
ns Bob Deveen, penningmeester Jo
han Van den Broecke, propaganda 
Walter Vervalle, organizatie Etienne 
Laroy, VUJO Franky Willems 

Andere bestuursleden: 
Andre Vleunck, Mare Van de Walle, 
Julien De Vos en Leon Boone 

Gemeenteraadsleden: 
Guido Van den Kerckhove, Ene Wille, 
Paul De Tollenaere en August Persijn 

OCMW-leden 
Fneda Van Overschelde en Ene Van 
Nevel 

Nieuw arr.-komitee te Aalst 
Zopas werd een nieuw bestuur verko
zen voor Vujo in het arrondissement 
Aalst Samenstelling voorzitter Hugo 
Galle, Grote Kapellestraat 43 te 9310 
Lede (053-21 5734), sekretans Erwin 
Vermeire, Boomgaard 15 te 9470 Den
derleeuw (053-668154) en verder 
Vera Botert)erg (Lede), Rem d'Haese 
(AalsO, Paulette Looze (Erpe-Mere), 
Wim Van Cauter (AalsO, Griet Van 
den Brulle (Erpe-Mere) en Luk Veke-
man (Ninove) Over kontaktjoersonen 

Om Amedee 
Verbruggen 
te gedenken 
De Amedee Verbruggenknng van Ru-
pelmonde laat weten dat er nog 
slechts een paar honderd zelfklevers 
van Amedee te verkrijgen zijn Voor 
afbeelding zie „Wij" van 30 december 
80 Wie interesse heeft dient zich dus 
te haasten 
Voorwaarden mm afname van 25 
stuks (pnjs p/stuk 10 f r j , mm afname 
van 10 stuks (pnjs p stuk 12,50fr) 
Te bestellen bij mevr A Koppen-
Cortebeeck, Temsestraat 51,2628 Ru-
pelmonde (031-741719) Rekening
nummer 393-050183-18 - Betaling 
door storting of overschnjving 

beschikt men in Zottegem (Man 
Schoonjans, tel 091-604155) en in 
Geraardsbergen (Veerie Pessemier, 
tel 054-41 1770) 

Het vernieuwd bestuur komt vnjdag 
13/2 samen m het Gulden Vlies te 
Aalst om een jaarkalender op te stel
len 

Rouw 
te Meldert (O.-VI.) 

Op zaterdag 24januan II werd te 
Meldert dhr Theo De Oaninek begra
ven De overledene was er op 18 april 
1893 geboren en gestorven op 20 ja-
nuan 1980 Hij was de echtgenoot van 
mevrouw Bertha De Strooper Dhr De 
C^ninek was oud-strijder 'i4-'18, stich
ter-voorzitter van VOS en drager van 
tal van grote en eervolle onderschei
dingen De overledene was een trouw 
VU-lid en een graaggeziene figuur 

W I J bieden aan mevrouw De Cïoninck-
De Strooper en de ganse familie onze 
blijken van diep medeleven m de rouw 
die hen t ref t 

Medegedeeld 

TAK-Aalst 
Het Taal-Aktie-Komitee (terug van 
weggeweest in AalsO nodigt uit op 
volgende aktiviteiten 26 februan 1981 
het Katoliek Vlaams Hoogstudenten-
verbond organizeert een studenten-
zangfeest te Antwerpen TAK legt een 
bus in naar dit zangfeest Vertrek om 
18 u 30 aan het station van Aalst Op 
voorhand m te schnjven op volgende 
kontaktadressen Vlaams Huis Het 
Gulden Vlies, Esplanadeplein 13, Aalst, 
't Repubheksken, Stoofstraat 1, 9300 
Aalst, Hof ten Dale, Kerkveldstraat 31, 
9420 Mere In deze lokalen kunt U ook 
abonneren op De Taktivist (200 f r j 
Zondag 15 maart 1981 grote TAK-
wandeling te Kraainem Vertrek om 
9 u 45 aan het station te Aalst Inschnj-
ven vooraf gewenst 
1, 2 en 3 maart Aalst-kamaval het 
moet met altijd werken of betogen 
zijn want met kamaval-Aalst houdt 
TAK de bovenzaal van Het Guklen 
Vlies open Er is onder meer gelegen
heid de karnavalstoet daaruit te bekij
ken Allen daarheen' 
Vrijdag 20 februan 1981 Hof ten Dale, 
Kerkveldstraat 31, 9420 Mere debat
avond „Vlaanderen, wat nu ' ' " Aanvang 
om 20 u 
Leden van het panel P Daels, voorzit
ter IJzerbedevaartkomitee, P De 
Pauw, voorzitter Vlaamse Republikein
se Beweging, J Maton, ondervoorzit
ter V U , F Seghers, VUJO-voorzitter, 
B Vandermoere, oud-voorzitter 
KVHV-Antwerpen, E Van Rompuy, 
voorzitter CVP-jongeren 
Deze debatavond is een organizatie 
van jeugdhuis 't Repubheksken vzw, 
Vlaamse Republikeinse Beweging arr 
Aalst Vlaamse Volksbeweging arr 
Aalst Volksuniepngeren arr Aalst, 
TAK-Aalst 

.0€K€RC]̂  
D Een 27-jange technicus bio
chemie, gegradueerde bioche
mie en scheikunde, D-kursus 
scheikunde, met 6 jaar ervanng, 
zoekt wegens einde kontrakt te
gen einde maart een nieuwe be
trekking 
Aanbiedingen aan senator O 
Van Ooteghem, Oud-Stnjders-
straat 29 te 9219, Gentbrugge, 
tel 091-307287 

Aanbevolen huizen 
M E U B E L E N M O E N S 
Markt 28 
TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist pninit ief • 
sti|lmeubelen en modern 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 582 1312 

VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 

Laadruimte van 30 tot SO m3 

V E C O V E N J o z e f 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02 26814 02 

WASSEN VAN ALLE RUITEN 

A a l s t e r s e G l a z e n w a s s e r i j 

G e b r A L L G O 
Raphae l en W i l l y 

Tel bureau 0 5 3 2 1 7 2 1 2 

Heropmaken oude ijzeren poor
ten en balkons en allerlei smeed
werk 

D e V o s Luc 
Centra leweg 27 

2260 Nij len 
Tel. 031-81.77.06 

Gratis pnisof far t* 

KUNSTGEBIHEN 

HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN PER KLEUN 

Chazallaan -83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
Na 18 u 4254642 

^|S3jïïEa^^^ r 
EN IROEKEN 

moeilijke maten, .̂ 
vakkundige retouche 

i.-HJJ!l!l.ll['.llJ.U'li.41.WI.H.l.llJ.IJJ.Hflimll.l 

ANTIEKZAAK 
Marcel Asselman 

Rollebeekstraat 45, 
1000 Brussel Tel 5116133 

Prive 5690318 

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

lustrerie 

mare 
de vriese 
bar. r u z e l t e l . i a n 5 6 c b r u g g e 
0 5 0 / 3 5 / 4 0 4 
b a a n b r u g g e - k o r t n j k 

I K g U K K N S I 

DURASON-KEUKENS 

F I R M A S O N C K GEBR. 
Anderenbroek 24 
9480 Denderhoutem 
Tel 053 219325 

L E O N K E S T E L O O T -
V E R M E Y L E N 

Begrafenissen - Krematies 

Pannestraat 211 
8480 VEURNE 

Tel 058 31 1909 

L U K O S p v b a 

Ringmappen dokumenthouder 
pochetten snelhechters offerte 
mappen 

Forlstraat 27 
2510 MORTSEL 

GALERIJ DE KEIZER 
Exc lus i v i t e i t : sa l ons 

s c h i l d e r i j e n 
l us t re r i e 

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

D i n s d a g , w o e n s d a g en v r i j d a g T E R N 

v a n 13 to t 20 u D o n d e r d a g van Tel C 

9 to t 20 u. Z a t e r d a g van 9 to t 20 u. 

Z o n d a g v a n 14 t o t 18 u. M a a n d a g g e s l o t e n 

k l e i n m e u b e l e n 
g e s c h e n k a r t i k e l e n 

Zdakvoorder 

Staf Kiesekoms 

Keizerstraat 2 
TERNAT 
Tel 02-582 22 22 

G e o r g e s DE R A S p v b a 
Autocars autobus 
ceremoniewagens 

begrafenisonderneming 

Hoogstraat 20 

LEDE 

Tel 053 213636 

Firma M UYTDEWILGEN 
TV HIFI VIDEO ELECTRO 

Wouter Haecklaan 6 2100 Deurne 
Tel 031/216699 

Jutius De Geyterstraat 204 Antwer
pen Tel 031/2907 87 

KONFEKTIE-DISCOUNT 
Jos LAGRING-

VAN DAELE 
«VERKOOP AAN 
FABRIEKSPRIJZEN» 
( i nOEK€N(J< , i i i s< r i i i nUr f ) PAR 
K A S BLOFSONS ANORAKS 

PVBA J BORREMANS-COCK 
i KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraal 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tol 054 4125 89 

Handelaars... 
...zelfstandigen (enz.) 

voo r uw publ ic i ta i re b o o d 
schap in «WIJ» neem kon 
takt met 

K a r e l S E V E R S (onze publ i 
c i te i tsman) 

02 /219 .49 .30 . . . 

Tri 053 66 /3 33 
Stf ( n\A/f tj n 1 ir Ninovf 
0470 DENUEFUtEUW 

76 W I J bouwen voor u sleutel op de deur 
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Aanbevolen huizen 

PVBA VAN IMPE & Zonen 
Steen- en marmerhouwerij 
Brilstraat 41 
HAALTERT 
Tel. 053-21.22.48 

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

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel. 582.14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9-19 u. Zondag gesloten. 

VAKANTIE 
Samen met Uw gezin op vakan
tie bij Viaamse boeren in Zuid-
Franitrijle Zon en sneeuw, op 
45 min. rijden van een beicend 
M-oord. Ool( zeer ge*cli i l(t 
voor zomerval(antie. Int. tel. 
011-43.68.0Z 

MATRASSEN PLAHEAU 
Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen. 

Platteauüevens, Portugeesstraat 9. 
1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

BLOEMEN .ERIKA» 

Kerkstraat 23. 
2650 BOOM 
Tel 031-880160 

Alle bloemen en planten. 

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

BINNENHUISINRICHTING 
STROOCA 

Gii^cnj <)f.' r,,ip.-if;rt... 
Moipfistr.-i.ii 45. 9300 A.-ilsl 
r.,-1 053 ?0 3-.'1') 

Meubeimagazijnen 
DE KLEINE WINST 
te Niel. 
Antwerpstroat 164-177 
Stijlmeubelen + kleinmeubelen. 
Ed Claessenlaan 50-52 
alle moderne meubelen. 
Tel 031881316 
Meer dan 3.000 m2 toonzalen. 
's Maandags gesloten. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industritle fotografie 
— Mode/architektuur 
— Huwelijksreportages. 

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

Valerius Oe Saedeleerstraal 99 
9300 Aalst 
tel. 053/21.71.38 

DRUKKERIJ WAEGEMAN 
dé o p l o s s i n g v o o r al uw d r u k w e r k in t y p o en of fse t . 
Spec ia l i s t in mee rk l eu rend ruk . 

P reu legem 150-152, 9400 N i n o v e , 054 /33 .1424 
H. Ve r r i es t s t raa t 64, 9470 D e n d e r l e e u w , 053/66.41.40 

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 ge-
heugen dat naait en schrijft. 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

lot mannen van het vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stri|tem 

Tel. 054-33.3756 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71 12 40 

Verwarming - stoom • sanitair. 
Alle herstellingen. 

Lederwaren-Parfumerie 
VAN REETH 
Antwerpsestraat 44 
2640 NIEL 
Tel. 031-88.1119 

Kleinlederwaren • handtassen 
reisartikelen • regenschermen 
handschoenen. 

Molenvest 50 
HERENTALS 

tel 014/21.12.07 

KLEDING LENDERS 

Sifit Domiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-53 7039 

Dames-, heren- en kinderkleding. 

PVBA DAMA 
Stationsstraat 107 
9540 BURST ERPE-MERE 

Vloeren -

Open haarden 

l'el. 053-62.37.65 

Wij bouwen voor u.. 

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

ALGEf^EEN BOUWBEDRUF 

Van d. Branden pvba 
Wuitenslaan 39, 9160 Hamme 

Tel. 052-47.88.09 

Gratis voorstudie en prijsofferte 

Jeroom EVENEPOEL 
DECORETTE 
Alle schikier-, t>ehang- en dekora-
bewerken. 
A. De Cockstraat 42 
DENDERLEEUW 
Tel. 053-66.74.08. 

Leon Theodorstraat 38. 
1090 Brussel 

IDEL • TI.-I o n 5313 49 

Gek-'j..-.il".-idsyr.ifn-l< H„/ . , - l i | i . C. 
büürte - Z.-ltkk-ui.-nde ijl.ikb.nirl ,: 
r.tikelteii Houten drukletters Rekl. 
inc-k.-ileiiders. 

FRANSSENS OPTIEK. 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 

hlercntalsebaan 340 
DeurneZ Tel 210896 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 3565 75 

ALLE LAS- EN 
SMEEDWERKEN 
Speciaal herstelling van kipbakken 

GEORGES GROENINCKX 
Letterkunde 244, 2610 WILRIJK 
Tel 031-289314 

OOSTDUINKERKE 
VAKANTIE AAN ZEE! 
Grote keus bemeubelde villa's, appar
tementen en studio's te huur 
Op aanvraag gratis kataloog met 
foto's. 

WEST-LITTORAL 
Leopold H-laan 212, 
8458 Oostduinkerke. 
Telefoon 058 51 26 29. 
(Woensdag gesloten) 

Zaadhandel 

PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDEWINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw. 

Tel. 091-62.51.42. 

NV Reinigingswerken 

PEETERMANS 

Onderhoud en restauratie 
gebouwen. 

Wilnegamttraat 40 
2220 Wommelgem 

Tel 031-5395.30 en 53 75.75. 

LEYS-VERACHTERT 

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

Tel. 014-30.90.74 

PVBA G. BRUNEEL TOONZAAL 
• D E N DUVEL'BANKELINDEWEG 11 

8984 KROMBEKE-POPERINGE 
Badkamers • Keukens • Centrale 
verwarming • Houtkacheto • Jnbouw 

openhaarden • Gasradiatoren • Af 
wae- en wasautomaten # Frigo's en 

Diepvriezers. 
Frigo's 

D E K E R A M I E K K E L D E R 

Plet V R A N K E N 
Hoorn straat 2 
HALLE 

Vloer- en wandtegels 
10 % korting voor VLMeden 

O m te sparen , te lenen of v o o r een ve rzeke r i ng , 
wend t U z ich in v e r t r o u w e n tot 

Fons Prinsen 
Kantoorhouder van de groep ARGENTA 

Bettendrieslaan 22 - 1711 I t t e r b e e k - D Ü b e e k 
K a n t o o r u r e n : al le w e r k d a g e n van 9 tot 12 u. en op a fspraak . 
Tel 02-569 11.17 

B -t- M 
Bouwpromoloren en 
daktlmmerwerken. 

Th. WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de WIndtstraat 57 
9300 Aalst 

Tel. 053-21.83.90 

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 OEURNE 
Tel. 031/2453.30 

Mechelta ttr. 59 
1800 VILVOORDE 
TaL 02/251J1.06 

Waar de Vlaming zich thuis voelt. 

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

Meester Hunninckstraat 47 
9472 DENDERLEEUW 
Tel. 053-6689.73 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33. 2400 MOL 
014-31.13.76 

Marcel VAN den BULCKE 

Wurmstraat 7 
SLEIDINGE 
tel. 091/57.31.4« 

legels 
Lindenstraat 30, Keerbergan 

Telefoon 015-51,35.71 

Zelfimport - beste prijs 

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

Maandag gestoten 

ANTIEKZAAK 
Mevr. Julien SCHERRENS-
GHEKIERE 
Nederweg 113, 
8700 IZEGEM 
Tel. 051-30.15.37 
Aankoop en verkoop van Franse 
(Nornnandische geskulpteerde 
eiken t>ruidskasten) meubelen en 
txM-den + kunstvoorwerpen. 

Boekhatidel Studico 
Dr. Vandeperrestraat 141 
2440 GEEL 
Tel. 014-58.60.85 

Boeken 
schrijfmachines 

schoolgerief 

THEO BARBIER 
installatiemateriaal • 
huishoudtoestellen -
draad en kabel, 
akkumulatie. 

HUWELIJKSLIJSTEN 
Antwerpsestraat 47 
2640 Niel 
Tel. 031-88.25.31 

Machines SMITS pvba 
Boshoek 7 
2260 NIJLEN 

Tel. 031-81.82.69 
014-51.35.33 

Hogedrukreiniger* FRANK 
Traneportmatariaal 

A 

Ook bedden, dekens, donsdekens en lattenkxxJems. 
Met een koperskaart is alles zoveel goedkoper. Vraag inlichtingen. 

Tér 05i2-4i3i4.ÖÖ Galgenberg 52. Berlare 
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28 m Mensen van bij ons 

Jozef Vandenpias: 

Meer dan een halve eeuw 

op bam'kaden in Brussel" 

daag zeker fier dat ik bij de stich
ters van de VU-afdeling Hoegaar-
den behoor Maar het grootst aan
tal jaren was ik vooral als flamin
gant in Brussel werkzaam. En dat 
heeft mij ook elf maanden gevan
genis gekost — zonder gerecht
vaardigd aanhoudingsmandaat en 
zonder proces. Plus het familiaal 
leed in die periode, en jaren na
dien. Maar ik heb nooit ontslag 
genomen uit het VNV. Men heeft 
er mij ook nooit toe kunnen dwin
gen. In het juridische dossier dat 
mijn aanhouding een tijdlang mo
gelijk maakte mocht ik stiekem 
lezen dat ik wél bekend stond als 
nevig flamingant, maar dat even
zeer mijn anti-Duitse houding bui
ten kijf stond. Ik heb mijn burger
rechten vrij spoedig herwonnen. 

Helena en Jozef, méér dan een halve eeuw Vlaamse strijd in Brussel 

OUDERGEM-HOEGAARDEN -
Verantwoordelijke uitgever van 
het Vlaams-nationaal tijdschrift 
Ons Wolüwe (eerste jaargang, 
nummer èèn) was in februari 
1938 Jozef Vandenpias uit St-
Pleters-Woluwe. Deze militant-uit-
één stuk staat vandaag nog 
immer op de Brusselse 
barrikaden. Maar hij laat de 
voorhoedegevechten sinds een 
tijdje wel steevast over aan 
^3nge nieuwkomers die hij zo 
nodig zelf opzoekt en 
aanmoedigt Jozef Vandenpias 
heeft niet alleen pakweg een 
halve eeuw zijn goede diensten 
aan de Vlaams-nationale 
beweging bewezen. Hij trekt nog 
immer aan de kar. Zoals in zijn 
geboortestreek Hoegaarden 
waar hij momenteel — als bijna 
tachtiger — zeer graag en zeer 
vaak vertoeft 

Senior en veteraan Vandenpias 
heeft er een tijd geleden een 
VU-afdeling op de been 
geholpen, en deze week 
woensdagavond nog werd er in 
Hoegaarcten druk vergaderd om 
een verjongd bestuur aan de 
slag te helpen. 
In het Brusselse zelf is Jozef 
Vandenpias inmiddels veel 
minder aktief geworden. 
Begrijpelijk ook. Voor het wild 
geraas in deze dolgeworden 
stad is hij niet meer goed te 
been. En overigens zijn er ook 
wel behoorlijk wat jonge 

Vlaams-nationalisten werkzaam 
die de politieke winkel van 
Vandenpias met brio 
overgenomen hebben. 
Als een of ander direkteur-
generaal twintig jaar in dienst is 
blijkt er immer een goede reden 
voor handen te zijn om een 
feestje met lofbetuigingen te 
bouwen. Jozef Vandenpias is als 
bescheiden militant nu 
vijfenvijftig jaar in dienst van de 
Vlaamse beweging; van de 
Vlaams-nationale aktie in Brussel. 
Hij verdient dan ook ten volle 
een portret als voorvechter-van
bij-ons. 
Als begeleider van 
duiventransporten heeft hij 
ook wat betreft het 
bevnjdingsstreven van de 
Vlaams-nationalisten geleerd „te 
wachten..." Hij deed het 
jarenlang in Quiévrain, in Noyon, 
en noem maar op.„ 
Hij doet het vandaag nog 
onvermoeid in Brussel. Niet 
zonder ongeduld wachten op 
Vlaamse politieke bevrijding. 
Maar ook niet met ontmoediging, 
want dit is één van de slechtste 
politieke drijfveren» 

Geen dekoraties 
Bij de stichting van de Kristelijke 
Vlaamse Volksunie was Jozef 
Vandeplas één van de politieke 
vrienden van Frans Vander Eist 
Jozef Vandenpias: „Ik ben van-

Maar toch kon men mij elf maan
den vastfiouden. Toch kon mijn 
familie sociaal en familiaal pijn aan
gedaan worden. Maar de familie 
Vandenpias die bleef en die blijft 
strijden; in goede en in kwade 
tijden..." 
Jozef Vandenpias is in '27 in het 
Brusselse gestart met duiventran
sporten. Dit klein handelaarsbe-
drijf omvatte vrij snel verscheide
ne vrachtwagens. 
Na de oorlogsmiserie en de ge
vangenisperiode diende het gezin 
Vandenplan hard te werken om 
de eindjes aan mekaar te knopen. 
Maar dat belette Jozef niet om 
meteen ook de politieke aktivitei-
ten erbij te nemen. 
Jozef Vandenpias: 
„Reeds in '39 heb ik op de lijst van 
Staf De Clercq gestaan. Voordien 
voerden we eind 1919 in Hoegaar
den de kiesstrijd met een man of 
twee-drie. Toen al riepen wij voor 
elkeen die het wilde horen: „Zelf
bestuur voor Vlaanderen" en... 
„Vlaamseregimenten". In '32 werd 
ik lid van het VNV, en sindsdien 
nam ik deel aan tientallen betogin
gen, vergaderingen, meetings... 
Men heeft mij dus op het einde 
van de tweede oorlog trachten te 
straffen voor mijn flamingantisme. 
Ik werd in beschuldiging gesteld 
omdat ik op de kieslijst van Staf 
De Clercq had gestaan. Dat kostte 
mij drie maanden hechtenis in St-
Gillis en acht maanden op het 
Klein Kasteeltje. Ook tijdens het 

gevangenisleventje kwam ik voor 
mijn Vlaams-nationale overtuiging 
uit Met nog twee andere kollega's 
weigerde ik zo bij voorbeeld Fran
se briefjes voor ravitaillering te 
tekenen. 
Toen ik uiteindelijk het Klein Kas
teeltje als vrij man mocht verlaten 
ben ik meteen mijn zuster gaan 
opzoeken die een chocoladewin-
kel had in de vlakbij gelegen Ba-
rastraat Maar vooraf ben ik in de 
Jacqmainlaan een gazet gaan ko
pen en haalde ik op het bureau 
van de Vlaamse Oud-strijders een 
nieuwe lidkaart 
We zijn dan uiteraard hard aan de 
slag gegaan voor onze boterham. 
Maar ik zette mij ook in de rangen 
van de Vlaamse Koncentratie, en 
vanaf het eerste uur was ik in 
kontakt met de Frans Vander Eist 
om de Kristelijke Vlaamse Volks
unie op het politiek forum te krij
gen. Sindsdien hebben we heel 
wat heibel en ook verdeeldheid tot 
en met verscheurdheid in het 
Vlaams-nationale kamp moeten 
verwerken. 

Maar ik heb nooit de moed laten 
zakken, ook al valt het soms toch 
echt zwaar om het feit te verkrop
pen dat we na zestig jaar hard poli
tiek vechten nog steeds een be
langrijk aantal rechten niet verwor
ven hebben..." 
De familie Vandenpias heeft in 
Brussel de Vlaamse strijd van de 
kleine man intens mee beleefd. 
De echtgenote van Jozef, me
vrouw Helena Huts, die inmiddels 
80 jaar is geworden, heeft immers 
haast ononderbroken een winkel 
opengehouden. Helena heeft dus 
heel wat volk over de vloer gekre
gen... 
Helena Huts: „Ik heb van mijn acht 
jaar af niets dan werken gekend. 
Dat is dus onderhand ruim 72 jaar 
Vandaag nemen we het er natuur
lijk rustig van. 
In '27 opende ik een bollenwinkel 
in Brussel Later werd het een 
kruidenierswinkel in Stokkel. In het 
begin was dat niet zo gemakkelijk; 
ik kende immers geen woord 
Frans. Dat was nog de periode dat 
de koster halsstarrig weigerde de 
keiiiklokken te laten luiden voor 
een mis die toevallig ook een 
beetje in het Vlaams werd gehou
den. 

Toch viel het mij niet moeilijk om 
alle klanten en buren te vriend te 
zijn. In een winkel ontdekt ge vlug 
hoeveel Franssprekenden in feite 
Vlaming zijn. Ik heb in de oorlogs
periode veel mensen eten gege
ven zonder van hen zegeltjes te 
vragen. Aan het verenigingsleven 
in Hoegaarden zijn we opnieuw 
beginnen deelnemen toen het er in 
onze winkel wat minder gejaagd 
aan toe ging. 
Maar we bleven toch biezonder 
veel energie steken in het behoud 
van ons Vlaams-zijn. Onze kinde
ren moesten zo maar eventjes 
drie kilometer ver te voet gaan, 
naar St-Pieters-Woluwe, om te
recht te kunnen in een Vlaamse 
school 
Mijn man was ook veel van huis; 
als treinwachter, later als ontvan
ger bij de Brusselse tram, en uit
eindelijk met zijn duiventranspor
ten. 
De vrije tijd die er tussendoor tóch 
nog kon gereserveerd worden, 
werd helemaal aan de Vlaamse 
aktie in Brussel leesteed. In onze 
groentewinkel hebben wij ver
scheidene honderden inschrijvin
gen voor Vlaamse aktiviteiten ge
boekt 
Franskiljons tiekeken ons uiter
aard geregeld met een kwaad oog. 
Maar de mensen in de buurt heb
ben ons nooit lastig gevallen. Nooit 
hebben we bij voorbeeld een ha
kenkruis (hét hatelijke gevelbe-
smeuren van die periode) op onze 
gevel gekregen... Maar het is echt 
voor ons Vlamingen in Brussel 
een bitter moeilijke tijd geweest 
We hebben trieste verhaaltjes met 
dertien in een dozijn. Zo t>elandde 
ik met een gebroken arm in het 
ziekenhuis, waar niemand mij ver
stond, en ik ook niets begreep van 
wat de Franse dokters en ver
pleegsters mij vroegen. Gevolg, 
voor de behandeling van mijn ge
broken been gaf men mij een 
pikuur in mijn voet." 
Het verhaal van Jozef Vandeplas 
en van Helena Huts is geen uni
cum. In Brussel hebben honder
den Vlaamse huisgezinnen tiental
len jaren hard gestreden... om ge
woonweg hun eigen identiteit te 
behouden. Vandenpias vraagt 
geen dekoraties. Mensen zoals hij 
verdienen wél een eresaluut 

Vandenpias in Noyon, in Quiévrain... een vrije vogel... 
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