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De regering moet regeren!
De fracassante
zondagverkiaringen van Mark
Eyskens schijnen een vast
bestanddeel te worden van de
politieke aktualiteit. In een debat
met Willy De Clercq voor de
Franstalige tv heeft de
staatssekretaris gezegd dat,
indien er binnen de komende
zes weken geen krisiswet komt,
er dan maar verkiezingen
moeten komen. Hij was zo wijs
eraan toe te voegen, dat dit
slechts zijn persoonlijke mening
is. De verklaring lokte echter
wel heel wat kommentaar uit en
schijnt nieuwe hoop te wekken
bij degenen die deze koalitie
niet in het hart dragen.
De soep wordt doorgaans wel
kouder gegeten dan ze is
opgediend. Een koalitieregering
is steeds een spanningsveld en
de huidige regering ontsnapt
zeker niet aan deze regel. De
spanningen zijn er, maar geen
enkele partij schijnt op een
krisis aan te sturen. De wil om
voort te doen met de belangrijke
opdrachten blijft aanwezig. Eén
vaststelling steekt immers de
ogen u i t : indien een regering die
steunt op een meerderheid van
80 % bij de publieke opinie het
niet kan, dan kan niemand het.
Indien thans niet drastisch
bezuinigd wordt en er geen
sluitend saneringsplan tot stand
komt, dan wordt het deficit in
1979 nog zwaarder en holt de
staat naar het faljiet. Indien
thans geen ingrijpende
staatshervorming tot stand
komt, dan holt het regime naar
een krisis.
De politieke spanningen in
verband met de bezuinigingen
doen zich vooral voor tussen de
CVP en de BSP. De socialisten
willen niet het kind van de
rekening worden. Hun
verantwoordelijke
bewindslieden, zoals een Willy
Claes, beseffen zeer goed dat er
drastisch moet bezuinigd
worden en dat zulks niet
mogelijk is zonder een moedige
houding tegenover de eigen
achterban. Ze willen echter dat
het politieke pakket evenwichtig
blijft. En dus dringen ze aan op
de verwezenlijking van de
ekonomische
struktuurhervormingen, die in de
regeerverklaring ingeschreven
staan. Dit is een vrij logisch

standpunt. Men ziet dan ook niet
goed in, hoe het als dusdanig
zou kunnen afgewezen worden.
De spanning die errond gerezen
is, heeft dan ook gedeeltelijk
andere oorzaken : degenen in en
rond de regering die —
heimelijk of openlijk — het
Egmontpakt niet mogen, hebben
een nieuwe gelegenheid
gevonden om voor pétroleur te
spelen.
Het politieke pakket moet
echter ook evenwichtig zijn in
zijn geheel. De uitvoering van
het regeerakkoord kan niet
gesplitst worden : de sanering
van de overheidsfinancies moet
gelijktijdig met de federalisering
en de demokratisering
doorgevoerd worden. Deze drie
hoofdpunten van het
regeerakkoord zijn
onafscheidelijk verbonden. Ze

werken trouwens voortdurend
op mekaar in.
Deze globalisatie zal niet alleen
spoed vergen, ze zal vooral
moed vergen. Alle partijen in de
regeringskoalitie hebben af te
rekenen met de eisen en de
chantage van drukkingsgroepen.
Sinds jaren zijn de regeringen
daarvoor gezwicht, zodat de
drukkingsgroepen zich
uiteindelijk in de plaats van het
demokratisch gezag meenden te
kunnen stellen. Het moet
daarmee maar eens gedaan zijn !
De regering moet deze voogdij
afschudden en moet opnieuw
haar rol spelen : regeren. Het is
aan de meerderheidspartijen en
aan de regeringsleden, ongeacht
tot welke partij ze behoren, haar
daartoe de mogelijkheid en de
middelen te geven.
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GESCHIEDENIS
WERELDOORLOG II
B I J het navorsingswerk «De geüniformeerde formaties en orgamzaties tijdens Wereldoorlog II» ontbreken me
nog onontbeerlijke gegevens om dit
aspekt van Wereldoorlog II zo objektief mogelijk te brengen Mijn opzet is
de technische rekonstruktie van al die
verscheidene formaties Met dit werk
wil ik de leugens en het onbegnp uit
de wereld helpen Valse beelden, die
ontstaan zijn uit sensatie en chantage
en bewust levend gehouden worden
Ook gij kunt daaraan meehelpen door
eens op uw zolder of in uw kelder
naar dagbladen, tijdschriften of om
het even welke brochure te zoeken,
die verschenen tijdens de periode
1940-1945 Een telefoontje of een kleine tip, ik kom het afhalen en bij voorbaat hartelijk dank Na inzage bezorg
ik u alles in beste orde terug Mijn
adres Jan Vinex, Herenthoutsesteenw e g 104/1, 2410 Herentals, tel 0 1 4 /
21 1719

ANTI-VU-CAMPAGNE

Geen woorden maar daden
Op 11 juli 1914 (men had er toen nog geen vermoeden van dat minder dan een maand later ons land in de eerste wereldoorlog zou worden betrokken en dat de koning de Vlamingen ten strijde zou roepen
onder verwijzing naar de Guldensporenslag) liep ik met studenten en
oud-studenten en ook jongeren van stedelijke gestichten zoals leden
van de meisjes studiekring in de Guldensporenstoet
achter een
spandoek waarop enkel het woord « DADEN - stond
De eis om daden drukte het ongenoegen uit van deze jongeren over
het steeds maar houden van meetings voor het stellen van Vlaamse
eisen en de dan gebruikelijke stemmingen van moties die aan de
pers maar ook aan regering of parlement werden gezonden, maar
die zonder gevolg bleven
Thans, bijna vierenzestig jaar laten worden er wél daden gesteld die
het einddoel van de Vlaamse Beweging naderbij brengen, namelijk
het Egmontpakt. en de intrede van de VU in de regering ten einde de
uitvoering van dit pakt te kunnen bewaken en van dichtbij volgen
Het spreekt van zelf dat het Egmontpakt, noodgedwongen
een kompromis IS ingevolge vroegere toegevingen van Vlaamse zijde, waarvoor de VU geen schuld treft, maar die de onderhandelingen
hypotekeerden Het is echter de hoofdzaak die telt, het zelfbestuur dat we
sinds zovele jaren hebben geëist komt in het verschiet
De fout die volgens mij de Vlaamsgezinden steeds hebben begaan is
dat ZIJ nooit voldoende hebben begrepen, welke scherpe angel door
Brussel in het Vlaamse vlees bleef steken Wanneer wij om zelfbestuur riepen gaven wij er ons geen rekenschap dat deze angel niet
gemakkelijk zou kunnen worden verwijderd, en dat intussen de verfransende invloed van de hoofdstad op de onmiddellijke
omgeving
zou blijven
voortduren
Ikzelf heb beroepshalve gedurende bijna drieendertig jaar in Brussel
gewoond en gewerkt (en ook om mijn Vlaamsgezindheid geleden) Ik
ben dus met de Brusselse toestanden vertrouwd Ik weet hoe sterk
men op zijn stuk moet staan om met samen met zijn gezin te verfransen En ik heb ook kunnen waarnemen hoe gemakkelijk vele Vlamingen van hun Vlaams zijn afstand gaan nemen
Het Egmontpakt omvat wat Brussel betreft, bepalingen die de Vlaamse invloed kunnen versterken, en dat ook zullen doen als de Vlamingen er maar gebruik van weten te maken en zich met langer als minderwaardig gedragen Daardoor wordt dan de kans geboden om de
Franse en VJaalse druk terug te drijven
Ik spreek van een Vlaamser Vlaanderen omdat in onze eigen streek
nog veel te doen is Ik hoor hier in de buurt, waar ik te Antwerpen
woon nog Frans spreken en de brave Vlaamse winkeliers zijn nog
steeds bereid om hen in die taal te beantwoorden
En wat is er nog
met te doen tegen de verfransing in het bedrijfsleven
'
Voelen de heren van het anti-Egmont komitee met dat ze door hun
houding verdeeldheid zaaien in de Vlaamse rangen op het ogenblik
dat door steun aan de afwerking en uitwerking van het Egmontpakt
een sterk eensgezind Vlaams front zou dienen te bestaan
Hebben
ZIJ en de tegenstemmers in de VU zo weinig vertrouwen in de volkskracht van ons volk, vooral dan rond Brussel die in staat zal en moet
zijn om de schaduwzijden van het Egmontpakt weg te werken '
LDS,
Antwerpen
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ACHT VAN STAN
Als een van de acht van Stan, en als
organizator van deze zeer geslaagde
bijeenkomst, wil ik even antwoorden
op de lezersbnef van W V M , Putte
(NI) in WIJ, nr 15 van 13-4-1978
Volgens W V M mochten de kijkers
van het TV-programma "Terloops»
van zaterdag 8-4-1978, met vernemen
hoezeer de V U er zich voor ingezet
heeft de soldaten te bevrijden Daar
heb ik maar eén antwoord voor •
werp de steen met naar de acht van
Stan Tijdens de opnamen was onze
kritiek voor de werkwijze van de regering toen, hard en ongenadig, en
w e r d de handelwijze van de V U . die
toen twee man naar het hol van de
leeuw CStanleystad) zond, met een
smeekbede tot de regering van Gizenga, ondertekend door onze ouders of
vrouw, nogmaals druk besproken en
bewonderd Daarom gaat vandaag
ook nog, 17 jaar na de feiten onze
dank (en stem) naar de V U
Ook betwijfel ik of w e de steen
mogen gooien naar de heren Bertels,
Robberechts of De Boeck die de film
opnamen Ook hun werk zal wel, vooraleer uitgezonden te worden, met een
vergrootglas bekeken zijn Een voorbeeldje door genoemde heren w e r d
de inlichtingendienst van het leger
opgebeld, om nadere gegevens over
onze aanhouding te vernemen Bij
bedoelde dienst konden (lees, wilden
of mochten) ze zich mets meer hennneren Zoals ze zich nu ook nog altijd
met herinneren waar de brieven aan
mij familie achtergebleven zijn, die uit
de gevangenis van Stanleystad buitengesmokkeld werden En wat een
toeval was het toen, dat juist die brieven spoorloos verdwenen, waarin ik
mijn kritiek op de werkwijze van de
regering in wanhoop neerpende Censuur in Brussel'

Ik richt mij langs deze weg tot alle
mensen welke Vlaanderen in hun hart
dragen
leder van ons weet
• dat de akkoorden van Egmont en
Stuivenberg een grote stap (met mm,
met meer) betekenen naar onze zelf
standigheid
• dat deze akkoorden gebreken vertonen omdat ZIJ ontstaan zijn uit overleg met de Franstaligen welke andere
noden, andere belangen en andere
standpunten voorstaan dan wij Vlamingen
• dat onze numeneke meerderheid
in dit land verkwanseld werd door de
traditionele partijen bij de vonge
grondwetsherziening
9 dat de gemeenschapsakkoorden
voor Brussel in feite hierop neerkomen dat de verdedigingstoestand van
de Brusselse Vlamingen omgebogen
werd tot nieuwe aanvalskracht, uitgaande van en geschraagd door de
gezamenlijke Vlaamse gemeenschap
• dat deze aanvalskracht er met
zou gekomen zijn zonder de aanwezigheid van de V U in de regenng
De houding van de Vlaamse gesproken en geschreven pers welke stelselmatig en bij elke gelegenheid de V U
als de zondebok aanwijst is daarom
zo hypoknet en stuitend omdat de
ware schuldigen CVP, BSP en P V V
weinig minder dan met de mantel der
onschuld omhangen worden De FDFpers kon het warempel met beter
doen
De houding van vele Vlaamse stnjdverenigingen is daarom zo betreurenswaardig, onheus, eenzijdig en negatief
omdat zi| met alleen de meest be-

Mag het met in de TV komen, dan doe
ik het 17 jaar lang vertel ik het reeds
Alleen de V U deed iets voor onze vrijlating De prominenten van de andere
partijen waren genoeg in Kongo geweest voor de onafhankelijkheid
Waarom nadien hun vel nskeren om
iets te doen voor het leven van acht
gewone Vlaamse soldaten Maar de
V U zond twee man om te pleiten voor
onze vrijlating

'< Het Vlaamse heir staat immer pal
daar 't winnen of daar 't sterven zal»
J S T , Kortenberg

AMNESTIE
Amnestie in Chili, amnestie in Spanje,
amnestie overal maar waar met, in
ons klem armzielig bekrompen België
Is het met schrijnend dat er 33 jaar na
de «feiten» nog steeds mensen zijn
die het gewicht van de repressie op
hun rug moeten dragen "^
Jarenlang ts er door de desbetreffende regenngen mets gedaan, tenzij
wetsvoorstellen die door VU-parlementairen werden ingediend wegstemmen Nietwaar C V P BSP, PVV,
om van de Franstalige vleugels van
deze partijen nog maar te zwijgen
Vice eerste-mimster Hurez zei het
nog dat «Elke daad ten voordele van
amnestie onvermijdelijk een breuk in
de regenng zou teweegbrengen Is
dit met schandalig, meneer Hurez Vergevensgezindheid en verzoenirig zijn
u blijkbaar onbekend
Amnestie moet er nu komen, met of
zonder meneer Hurez, of het zal met
meer nodig zijn
België is misschien een heel rijk land,
maar een zeer arm land als het op
amnestie aankomt
Verdorie heren, doe er iets aan i
P D L, Zemst

WIE IS HAMLET?
Drie weken terug heb ik me verheugd
om uw ondubbelzinnig, sterk afwijzend kommentaar over de neutronenbom (Laten wij ons ook de neutronenbom opdringen"? •• Wij - 23-3'78) Moet
ik vandaag een toontje lager zingen "^
In uw nummer van 13 apnl lees ik
immers een regelrechte aanval op president Carter, « die circusklown », •< die
Hamlet» die de euvele moed heeft
opgebracht •• terug te krabbelen » inzake neutronenbom en tegen vele belangen m een voorlopige neen te zeggen
aan de nucleaire escalatie
Maar dan rijst een vreselijk vermoeden zou de echte Hamlet m deze
(met onbelangrijke) zaak soms ons
aller weekblad «Wij» met zijn, dat
immers tegelijk tegen de neutronenbom IS en even zeer tegen een president die dat helletuig niet onmiddellijk
en zonder meer a a n v a a r d t '
F A C , Kortrijk.
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Sinds 17 jaar ben ik dan ook een overtuigd en trouw propagandist van de
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INSKRIPTIERECHT
Een groot deel der Franstalige inwoners der insknptiegemeenten staan
argwanend tegenover de gevolgen
hiervan Zij verklaren dat juist deze
Franssprekenden, die zich laten inschnjven buiten hun gemeente en bij
hun taaigenoten en bij de autochtonen zullen doorgaan voor racisten, die
zich met willen aanpassen aan de taal
en zeden van hun gemeente
Vele Franssprekenden zijn ervan bewust dat het hier om een uitschnjvingsrecht gaat met alle nare gevolgen vandien bv stempelen zal met
meer ter plaatse gebeuren en een tijdrovende verplaatsing vergen, wat ook
waar is voor vele andere faciliteiten
J V , Erps-Kwerps

trouwbare leiders van ons volk onrecht aandoet, maar bovendien onze
hele Vlaamse gemeenschap, henzelf
inbegrepen onnoemelijk veel nadeel
berokkent wegens het zaaien van verdeeldheid, wantrouwen en moedeloosheid bij ons, eenvoudige maar bloedtrouwe Vlamingen van te velde
In deze in ieder opzicht harde tijd past
voor ons, keikoppen, maar een besluit
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Het geld
van de Brusselse Vlamingen
Deze week werd in de kranten
ruim aandacht besteed aan de
studie die CVP-schepen Jan
Beghin uit Ganshoren maakte
over de gewone begroting van
de 19 Brusselse gemeenten in
relatie tot de desbetreffende bepalingen uit het Egmont- en Stuyvenbergakkoord. En eens te
meer blijkt hoe gretig sommigen
deze analise in alle mogelijke
bochten hebben gewrongen om
toch maar te staven, dat Egmont
en Stuyvenberg
verwerpelijk
zijn en een achteruitgang betekenen voor de Brusselse Vlamingen : een schoolvoorbeeld van
volksverlakkerij.
Kolom één van deze studie (enkele cijfers voor de gehele agglomeratie Brussel zijn hiernaast weergegeven) vergt weinig uitleg ; het
is het totaal van de gewone
begrotingen der 19 gemeenten.
Wel wordt nog maar eens aangetoond welke grote financiële
macht er in deze gemeenten gebundeld ligt.
In de tweede kolom vinden we de
uitgaven terug voor de kulturele
en persoonsgebonden
materies.
Van deze uitgaven dienen evenwel de kredieten afgetrokken
voor aktiviteiten die gemeenschappelijk zijn voor beide gemeenschappen. O p de overblijvende som moet dan de 20/80verdeelsleutel toegepast worden

Agglom Brussel

(dit minimum van 20 % moet
evenwel aangepast worden indien de verkiezingsuitslagen aantonen dat meer dan 20 % der kiezers zich bekent tot de Vlaamse
gemeenschap). Volgens schepen
J. Beghin zou ongeveer de helft
naar tweetalige instellingen gaan,
zodat van de resterende 1,330 miljard 20 % of 266 miljoen ten goe-

de komt aan de Vlaamse gemeenschap te Brussel. Dit kan weinig lijken, maar momenteel bedraagt
dit percentage gemiddeld slechts
7 %. Daarenboven zal in het
post-Egmont-tijdperk deze som
slechts besteed kunnen worden
overeenkomstig het bindend advies van de gemeenschapskommissies.
Deze kolom omvat trouwens niet
alles wat onder de benaming kulturele en persoonsgebonden materie kan ondergebracht worden.
De begroting van het O C M W en
de omzuivering van het deficit
(kolom 5), komt op eenzelfde wijze de Vlamingen ten goede. Zij

1
Gewone begroting

2
Kulturele en persoonsgebonden materies

Totaal

Totaal

%

27.602.827.676

2.660.003.629

9.6

valt niet, zoals sommige kommentatoren willen doen uitschijnen,
buiten het Egmont- en Stuyvenbergsysteem. Evenmin als de bejaardentehuizen
en de weeshuizen.
Gans de sektor van de welzijnszorg wordt duidelijk aangestipt
als personaliseerbare
materie.

Wat voor de Vlamingen in het
Brusselse een unieke kans betekent. Vergeten we immers niet
dat op de 229 OCMW-leden in de
agglomeratie er slechts 26 Nederlandstaligen zijn, die bovendien
tot de oppositiegroep behoren.
Voor het onderwijs — gemiddeld
29 % van de gemeentelijke begrotingen — is een aparte regeling uitgewerkt. Enkel het kunstonderwijs valt onder dezelfde verdeelsleutel. Voor het resterende
gemeentelijk
onderwijs
werd
overeengekomen dat de regering
een oplossing zal voorstellen met
het doel te komen tot een billijke

7975.151652

In de pers verscheen een
zeer tendentieus en onjuist
verslag over de financiële
moeilijkheden van de Nederlandse
Kultuurkommissie te Brussel.
Vic Anciaux, onze staatssekretaris van
Nederlandse
Kuituur,
protesteert
met
klem tegen deze benchtgeving.
Het is inderdaad zo dat de
N C C zich op dit ogenblik in
een moeilijke financiële toestand bevindt, veroorzaakt
door het akkumuleren van
begrotings- en kastekorten
tijdens vorige legislaturen.
Hierbij weze vermeld dat de
kulturele dotaties worden bepaald door de wetgever en
dat, wat precies de Nederlandse en de Franse kommissies voor de kuituur van de
Brusselse agglomeratie betreft, de financiële evenwaardigheid werd overeengekomen door de toenmalige ministers van Kuituur Van Mechelen (CVP) en Parisis
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(PSC). Die evenwaardigheid
is uiteraard onlogisch, gesteld het feit dat de financiële behoeften van de N C C
veel groter zijn dan die van
de FCC wegens het in gebreke blijven van de gemeentelijke overheden.
In 1977 werd Vic Anciaux
staatssekretaris voor Nederlandse Kuituur. Hij nam zich
van meetaf aan voor de
financiële situatie van de
N C C grondig te saneren, ondanks het feit dat hij geen
enkele verantwoordelijkheid
droeg t a.v. de scheefgegroeide situatie: het globaal tekort dat opgelopen was tot
90 miljoen.
In het kader van deze beleidsoptie werd in het begrotingsjaar '77 voor het eerst
gebruik gemaakt van het
amenderingsrecht van de
Kultuurraad, die een bijkomende dotatie van 11 miljoen goedkeurde. Vervolgens heeft staatssekretaris
Anciaux de procedure inge-

5
OCMW

Totaal

%

Totaal

29

329.734.092

1.2

2.212 678.037

zet om de N C C een konsolidatielening van 100 miljoen
toe te kennen met staatswaarborg ; hij heeft de N C C
daar overigens officieel van
in kennis gesteld en die lening werd opgenomen in de
begroting 1978. Ten slotte
heeft de staatssekretaris de
nodige maatregelen getroffen om dit jaar, opnieuw bij
amendement in de Kultuurraad, een bijkomende dotatie toe te kennen.
Wat de begroting 1978 van
de N C C betreft, werd een
bedrag ingeschreven van
105 miljoen voor elk van de
kultuurkommissies.
De begroting 1978 van de
NCC,
zoals goedgekeurd
door
de
staatssekretaris,
heeft uiteindelijk een negatieve balans van 10,792.231 fr.
Een deficit, dat bij amendement volledig kan weggewerkt worden.

Alleszins zal de werking en de
afbakening van de bevoegdheden van de gemeenschapskommissies in den beginne zeer
stroef en niet zonder konflikten
verlopen. Maar de gemeentebesturen zullen verplicht worden
een dialoog aan te gaan, want er
is slechts één alternatief: het
meest volkomen immobilisme bij
het hele gemeentebeleid.
De gemeenschapskommissies beschikken immers over de mogelijkheid een beroep in te stellen bij
de gewestelijke regering tegen
beslissingen die de belangen van
de Vlaamse gemeenschap schaden. En dit beroep heeft een
schorsing van de bestreden beslissing tot gevolg.
Het is duidelijk dat in een dergelijke sfeer geen ernstig, gezond
gemeentelijk beleid kan gevoerd
worden. Een ontwikkeling, zoals
voorzitter H. Schiltz die beschrijft
in een gesprek met de redaktie
van «De Standaard», is dan ook
onvermijdelijk:
de
Franstalige
meerderheden zullen inzien dat
zij er belang bij hebben de Nederlandstalige
gemeenschapskommissies bij het beleid te betrekken.

En dan kolom 4, de kredieten aan
de ziekenhuizen. Een aandachtig
lezer van het akkoord zal bemerken dat de gemeenschapskommissies wel degelijk bevoegdheid
hebben om adviezen uit te brengen over de besteding van deze
gelden, uiteraard steeds volgens
de basis-percentages. De huisvesting en de ruimtelijke ordening vallen buiten het Egmont- en Stuyvenbergsysteem: het gaat hier
trouwens niet om een persoons-

%

Vic Anciaux
zet de puntjes op de i

gebonden, maar om een te regionaliseren materie.

Wel is in het Stuyvenbergakkoord reeds de verplichting voor
de gemeenten opgenomen om
een gemeenteschool op te richten of in stand te houden. En dit is
zomaar geen verplichting in het
Ijle. In 7 van de 19 gemeenten
bestaat er thans geen Nederlandstalig basisonderwijs
Slechts 3
gemeenten tellen een instelling
voor secundair onderwijs. Tevens
werd beslist de gunstnormen inzake onderwijs te bestendigen. Dit
IS ondertussen op aaridringen
van
onze
VU-regeringsleden
reeds gebeurd: een verlenging
van jaar tot jaar zal niet meer
nodig zijn.

4
Hospitalen

3
Onderwijs
Totaal

verdeling van de kredieten tussen beide gemeenschappen volgens hun behoeften. En het is
toch geen utopie om te stellen
dat hierbij moet gestreefd worden naar een uitbreiding van de
bevoegdheid en middelen der gemeenschapskommissie.

Johan

7
Huisvesting
en R.O.

6
Bejaardentehuizen
en weeshuizen

%
8

voor het eerst sedert jaren,
naar een gezonde financiële
situatie groeien. Vandaar dat
elke verdachtmaking inzake
een politieke boycot volkomen onterecht is. Het tegendeel is waar I
De staatssekretaris wenst
nog te onderstrepen dat er
geen CVP-meerderheid is in
de N C C doch een CVP-VUmeerderheid en dat het
staatssekretariaat, buiten de

Totaal
130.192.742

%

Totaal

%

0,5

556684 635

2

financiële sanering, de N C C
voortdurend betrekt bij het
kultureel beleid.
Indien het N C C gedaan had
wat ieder organisme moet
doen — nl. de tering naar de
nering zetten — dan zou de
huidige toestand nooit zijn
ontstaan. De verantwoordelijkheid afschuiven op Vic Anciaux is gewoonweg onjuist
en oneerlijk.

Hoe dan ook, het besluit ligt
voor de h a n d : de N C C zal,
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Hongerstakers voor amnestie bijten door
En. bovendien

...lopen vier Brusselse Franstaligen
met konkrete plannen rond om In de
afgebroken vlakte rond het Noordstation een groots pretpark «Vrolijk
België • aan te leggen, met zowaar
zelfs een strand aan het kanaal.
...heeft men eerst de stadsmensen
uit hun vertrouwde buurt weggejaagd, en wil men er nu « pret gaan
maken >.

August Van Humbeeck uit Lommei hongert nu reeds meer dan
een week — voor de vierde keer
— om de amnestie-eis kracht bij
te zetten. Hij heeft zich daarvoor
vorige week woensdag teruggetrokken in het KVHV-verbondshuis aan de Van Hobokenstraat
In Antwerpen. Dit keer wil de 73jarige Van Humbeeck zijn aktie
niet stopzetten zonder bemoedigende resultaten verworven te
hebben.
Waarom precies op dit ogenblik

met zo'n doorgedreven voedselstaking gestart werd, vertelt
Gust Van Humbeeck uitvoerig in
een interview op bladzijde 24.
De Volksuniejongeren en het
VU-partijbestuur hebben reeds
op de eerste stakingsdag hun
morele steun betuigd aan de
hongerstakers.
Zoals
vorige
week gemeld bezorgden de
kamerleden Willy Kuijpers, Andre De Beul en Joos Somers
hun kollega's een brief, waarin
zij hen oproepen hun invloed

...zien de pretmakers het groots : zo
in de zin van het Amerikaanse Disneyland en het Parijse Centre Pompidou.
...in een tijd van besparingen wordt
er aan allerlei overheidsinstanties
slechts 3 miljard frank gevraagd.
...is er aan het licht gekomen dat
zelfs de verste uithoeken van de
aardbol niet gevrijwaard worden
v o o r kerngevaar.
...trachtte diep in het Himalaya-gebergte een Amerikaanse expeditie
een spionage-installatie te plaatsen,
gericht op China, en werkend met
kernenergie.
...werd het toestel door een rukwind
van de rotsen gegooid, en meldt nu
een Amerikaans weekblad dat het
gevaar niet denkbeeldig is dat via
regenval
radio-aktiviteit
terecht
komt in de reuzerivier, de Ganges.
...kontroleerden
de
gerechtelijke
diensten van de Brusselse politie op
31 dagen zowat 1.791 personen op
de openbare weg, 85 drankgelegenheden, 454 voertuigen...
...hebben die pakkemannen 350 personen voorgeleid, 47 mensen ter
beschikking gesteld van het parket,
en 27 vreemdelingen het bevel gegeven het land te verlaten.
...hebben diezelfde
pakkemannen
ook nog 9 personen ter beschikking
gesteld van de vreemdelingenpolitie, werden 10 autoplunderaars en
autodieven op heterdaad betrapt, 3
gauwdieven tot staan gebracht, en
werden ook nog 6 personen aangehouden wegens drugbezit.
...moet dat drukke werk van de lange-arm-van-het-gerecht nog aangevuld worden met de werkzaamheden
van gewone politie en rijkswachtpatrouilles om een duidelijk beeld te
krijgen van het kriminele wereldje
dat Brussel rijk is.
...hebben wij onze sekretaresse meegedeeld dat zij volgens statistieken
erg goed betaald wordt.
...heeft een zogenaamd « managment
centre» in Brussel immers uitgedokterd dat de sekretaresses in ons
land niet te klagen hebben omdat zij,
op werkgenoten in Zwitserland na,
het best betaald worden van alle
Europese sekretaresses.
...heeft de OESO (organizatie voor
ekonomische samenwerking en ontwikkeling) het trieste lot van spaarders in een sprekend cijfer g e v a t : in
vijf jaar tijds stegen de verbruikersprijzen gemiddeld met 60 procent,
en ons land benadert dat gemiddelde perfekt (59,1 t.h.).
...is er goed nieuws voor huisvrouwen : er is nu ook een computer-set
voor huishoudelijk gebruik op de
markt, die minder dan 30.000 fr. kost.
...deze computer kan gebruikt worden voor liijvoorbeeld het permanent beheer van een chequeboekje
maar ook voor het bijhouden van
recepten, samenstelling van menu's,
omrekenen van recepten voor een
groter of kleiner aantal eters, enzovoort.
...smakelijk!

En bovendien
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«Al loopt de leugen nog zo snel de waarheid
achterhaalt
haar wel» is blijkbaar een spreuk, die geboren is uit een proper en onbevangen volksgemoed. De professionals
weten
wel beter Ze passen dan ook onvervroren
een andere
spreuk toe: «lieg maar op, er zal wel altijd iets van overblijven.»
Zo lees je op een ochtend in krant — in dat precieze geval
van de «Standaard» — een science-fiction verhaal over hoe
het er met de bouwstop van Nols zal aan toegaan na de toepassing van de Egmontakkoorden.
De achtbare
journalist
komt tot de slotsom dat, Egmont op of neer, Nols wel altijd
zijn willetje zal kunnen doorzetten. Om tot dit besluit te
komen, moet de achtbare journalist ten eerste een aantal dingen verkeerd zeggen, ten tweede een aantal dingen verzwijgen en ten derde een aantal dingen te veel schrijven. Zijn stelling is gemakkelijk weerlegbaar Doch «lieg maar op, er zal
wel enzoverder».

aan te wenden om de werking
van het interministerieel komitee voor het wegwerken van de
asociale gevolgen van de repressie en de epuratie aan te wakkeren, en om wetgevend werk terzake te bespoedigen. Sindsdien
kreeg Gust Van Humbeeck tal
van telegrammen met aanmoedigingen toegestuurd.
De Vereniging voor Vlaams nationale
weerstanders
organizeert inmiddels een uitgebreide
petitie-aktie bij prominenten. Lid
van deze vereniging is onder
meer Aloïs Verbist, die zelf
reeds meer dan eens een voedselstaking ondernam.
Na het partijbestuur van vorige
maandag benadrukte VU-voorzitter Hugo Schiltz de morele
steun van de Volksunie aan de
hongerstakers
in
Antwerpen.

Gisteren,
woensdag,
hebben
Volksunie-jongeren aan de hekkens van het parlement met bloemen gezegd wat de heer Van
Humbeek en anderen met een
hongerstaking vragen : de opruiming van de nasleep van de
repressie na de tweede wereldoorlog. De VU-jongeren verzochten de parlementsleden dringend om een persoonlijke tussenkomst bij de regeringsleden
en bij de ministerie van justitie,
Renaat Van Elslande (CVP'er),
om spoedig een belangrijke regeringsbelofte na te komen.
Gust Van Humbeeck is nog
steeds vastberaden met zijn hongerstaking «tot liet uiterste te
gaan», tenzij een belangrijke publieke verklaring voor spoedige
amnestiërende
maatregelen
wordt afgelegd door een gezaghebbend politicus, (hds)

Er zal wel
w a t overblijven
Een beetje later, en weeral bij je ochtendeitje en weeral in
dezelfde krant, krijg je een artikel geserveerd waarin reeds in
de titel beweerd wordt, dat Egmont-Stuyvenberg
de financiële macht van de Brusselse gemeenten nauwelijks zal raken
en dat de Brusselse Vlamingen voortaan zullen aangewezen
zijn op een schamele aalmoes uit de gemeentelijke
kassen.
Het artikel ziet er « wetenschappelijk » uit: er staat een heuse
kolom met cijfers bij Zoiets maakt altijd indruk, degelijk en
gefundeerd enzoverder Het kost je weinig moeite om uit dit
artikel weer maar eens een stel onjuistheden op te vissen. En
«lieg maar op, er zal wel enzoverder».
Je bent nog niet goed en wel uitgelezen en uitgeraasd, je
hebt nog maar even naar een andere krant gegrepen — in dit
geval dan «De Gazet van Antwerpen » — of je kan van vooraf aan herbeginnen. Even geleerd, even wetenschappelijk en
met nog veel méér cijferkolommen
wordt er uit de doeken
gedaan, dat uit een opiniepeiling is gebleken hoe fataal dat
inschrijvingsrecht
wel zal wezen. Je wrijft effe je ogen uit en
je begint met de lektuur Er blijkt, dat een stel jongens zowaar
253 (tweehonderd drieënvijftig) personen hebben ge-opiniepeild in zowaar drie Egmontgehuchten. In de geleerd-uitziende statistieken staat doodleuk dat 0,8 % van deze 253 gepeilden zus beweren en dat 0,9 % zo beweren. Je rekent effe uit
in je hoofd: 0,8 % op 253, dat zijn 2,024 personen. Wij worden verzocht, opgeschrikt te worden door wat deze 2,024
personen hebben verklaard. In een wrekend
hoofdartikel
wordt dat nog maar eens extra-lekker onderstreept
Zelfs
een dergelijke 2,024 personenstatistiek
ontsnapt niet aan
redaktionele manipulatie. Wanneer uit de cijfers- ondanks
alles toch nog blijkt dat méér frankofonen in het gepeilde
gebied zeker géén gebruik zullen maken van het inschrjvingsrecht dan dat er zeker wél gebruik zullen van maken, dan
wordt dit in een toelichtend praatje netjes onder de tafel
geveegd. Want «lieg maar, er zal wel enzoverder».
Bij je volge—' ochtendeitje
heb je weer maar soelaas
gezocht bij
e ouwe vertrouwde
AVV-VVK-«Standaard>:
Wel bekomt het je -. er blijkt immers uit, dat BSP, PVV en VU
een helse s menzwering op touw hebben gezet om de verdienstelijke NCC van die brave anti-Egmonter Weckx niet
alleen financieel, maar ook politiek te kraken. De grote booswicht daarbij is je bloedeigen staatssekretaris
Vic Anciaux.
Die dus maar weeral eens ernstiger werk opzij moet schuiven om voor een rechtzetting te zorgen. Rechtzetting waarmee de « Gazet van Antwerpen » dan weeral maar eens alle
kanten, en niet in het minst de kant van de genieperige insinuaties, uit kan. Immers «lieg maar, er zal wel enzoverder».
En de brave Vlaming, die alleen dit leesvoer onder ogen krijgt,
zal wellicht meewarig schuddebollen:
«Ach je ziet het wel
die Schiltz v^ou ons wijsmaken dat het Egmontpakt nog zo
verkeerd met is. Maar al loopt de leugen nog zo snel, de
waarheid achterhaalt haar wel».
Want dat zoveel kwade trouw uitgestreken kan worden op
gewoon maar krantenpapier, daar kan die brave Vlaming
(nog) niet bij..

Vorige vrijdag ondernam het
KVHV-Antwerpen vijf akties : er
werden bloemen neergelegd op
het graf van Dr. Borms in Mortsel, aan de kazerne in Etterbeek

waar hij gefusilleerd werd, en op
het graf van Hubertine Arrets
(«die grote dame uit het verzet ») in Berlaar.
Foto: Studio

DANN.

Na Schaarbeeicse
provoicatie • • •
Senator Bascour, lid van de
PVV-oppositie meende zich zopas in het parlement te moeten
opwerpen tot tolk van de Brusselse Vlamingen, en stelde een
vraag omtrent « de nadelige reperkussies voor het Nederlands
kultuurleven te Brussel van de
eventuele sluiting en de mogelijke overname door het rijk van
de enige Vlaamse gemeenteschool te Schaarbeek. Staatssekretaris Vic Anciaux wees de
interpellant allereerst op de zeer
recente maatregel waarbij alle
rijksscholen en terreinen ook in
Brussel tegen zeer demokratische vergoedingen buiten de
schooluren door Vlaamse sociaal-kulturele verenigingen kunnen benut worden, sporthallen
en polyvalente zalen inbegrepen. Vervolgens beantwoordde
Vic Anciaux enkele vragen «die
de achtbare interpellant zich
stelt in verband met de enige
Vlaamse
gemeenteschool
in
Schaarbeek.»
Vic Anciaux : « De zegellegging
door het gemeentebestuur van
Schaarbeek op de werf in de Victor Hugostraat is ons allen voldoende bekend. Het is evident
dat de Vlaamse opinie door deze arrogante
provokatie
geschokt werd. Feit is in ieder
geval dat het werk op maandag
10 april werd hervat.
Feit is
ook, kollega Bascour, dat de
bouwvergunning
reeds
jaren
oud is en dat tijdens de vorige
legislatuur de werken nooit wer-

den aangevangen, ondanks het
feit dat niets de bouw in de weg
stond.
» U verklaarde verder, geachte
kollega, dat de wet op het lager
onderwijs voorziet dat de Brusselse gemeenten verplicht zijn
tenminste één Nederlandstalige
gemeenteschool op te richten ol
in stand te houden zolang zij
subsidieerbaar is. Dit is vanzelfsprekend onjuist.
» Tot op heden volstond het dat
één der 19 gemeenten enkel
franstalig lager onderwijs inrichtte en zodoende volkomen konform de wet handelde.
» Dit is trouwens het geval met
Eisene, Etterbeek, Sint-Gillis, Ukkel en
Watermaal-Bosvoorde.
Daar bestaat geen Nederlandstalig gemeentelijk lager onderwijs zonder dat de gekoördineerde wetten op het lager onderwijs worden overtreden.
» Het zijn juist de Egmont- en
Stuivenbergonderhandelingen
die aan deze reeds jarenlange
anomalie een aanvaardbare oplossing hebben gegeven. Verder
wordt eindelijk en uiterlijk tegen
30 juni 1978 de volledige uitvoering voorzien van de onderwijsverbintenissen
opgenomen
in
het Verslag aan de Koning, gevoegd bij het K.B. van 5 mei
1971 en waarvan het de heer
Bascour ook bekend zal zijn dat
er ook tijdens de deelname van
de PVV in de regering weinig
schot in de zaak kwam.
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Ger/o w j / nieuw leven voor
Vlaams

Overlegcentrum

Bij de herhaalde protesten
van
het anti-Egmontkomitee
wordt
maar al te gemakkelijk
vergeten
dat een belangrijke Vlaamse vereniging — m.n. het
Vermeylenfonds
— geenszins
akkoord
gaat met de houding van Vlaamse voorzitters
die optreden als
woordvoerders
van het Egmontkomitee.

een Vlaams executief, een provincie Vlaams-Brabant en de grenzen van het 2-talige Brussel zijn
definitief vastgelegd en beperkt
tot de 19 gemeenten. De Vlaamse autonomie moet toelaten het
verder uitdeinen der zg. Brusselse olievlek, d.i. de verfransing, te
verhinderen. Vlaamse macht en
Vlaamse eendracht zullen in staat
blijken de negatieve aspekten
van het Egmontpakt die het compromis mogelijk maakten, op te
vangen. Ten slotte, en ook dit is
veelbetekend, zullen volgend jaar
de Belgische staatsburgers aan
de Europese verkiezingen deelnemen in 2 kiesdistrikten, een Nederlands- en een Franstalig. Erkenning van de tweeledigheid van
België : Brussel wordt geen derde
kiesdistrikt.

Professor
Gerio schreef in de
jongste «mededelingen
van het
Vermeylenfonds » zopas een belangrijke
bijdrage
waarin
hij
stelt dat - Vermeylens
wekroep
blijkbaar
is voorbijgegaan
aan
de leiders van het
zogenaamde
Egmontkomitee ».
Alois GerIo pleit ervoor om het
Overlegcentrum
van
Vlaamse
Verenigingen dat sinds zijn ontslag in juli vorig jaar inaktief is,
opnieuw bijeen te roepen. Zijn
wekroep luidt als volgt:

Kroniek van de
Vlaamse beweging
•< De staatshervorming die thans,
na het nieuwe beraad op het
Stuyvenbergkasteel, in wetteksten wordt gegoten is zo fundamenteel en het Vlaams zelfbestuur zo dichtbij, dat de voor
Vlaanderen negatieve aspekten
van het gemeenschapsakkoord
hiertegen met opwegen. Voor dergelijke verreikende hervormingen
is meestal een revolutie nodig. Er
komt een Vlaams parlement en

Het Vermeylenfonds is zeer tevreden met deze ontwikkeling. Het
ervaart ook als bijzonder positief
dat de sociaal-demokratische beweging die tot voor kort nog voorstander was van een 3-ledig België : Vlaanderen, Wallonië en
Brussel, uiteindelijk ook geopteerd heeft voor het België van
de 2 grote kultuurgemeenschappen, met een speciaal statuut
voor het 2-talig hoofdstedelijk gebied. Het Vermeylenfonds blijft
trouw aan de ideeën en idealen
van August Vermeylen, de eerste
rektor van de vernederlandste
Gentse Universiteit, de man die
vóór 80 jaar more brains, meer
verstand, wat minder gevoel en
romantiek opeiste voor de Vlaam-

lustrerie
mare de vriese
baron ruzettelaan 56
baan brugge-kortrijk
telefoon 0 5 0 / 3 5 7 4 0 4

se Beweging, in zijn beroemd
gebleven kntiek.
Vermeylens wekroep is blijkbaar
voorbijgegaan aan de leiders van
het zg. Egmontkomitee. Zij volharden in de boosheid en doen in feite hun uiterste best om de Vlaamse autonomie, nu ze eindelijk voor
het grijpen ligt, onmogelijk te maken. Zij spelen bijgevolg het spel
van de onverbeterlijke doch invloedrijke unitaristen, voor wie de
staatshervorming veel te ver gaat
en die vurig wensen dat de hele
opzet mislukt. Zij blijven zich ook
beijveren om de Vlamingen van
Brussel en het randgebied op te
hitsen tegen de rest van Vlaanderen, daar waar een kind moet
begrijpen dat zonder de aktieve
en bestendige solidariteit van het
Vlaamse land de Brusselse Vlamingen reddeloos verloren zijn
Dat de Vlaamse onderhandelaars op Stuyvenberg bekomen
hebben dat het inschrijvingsrecht
uitdoofbaar wordt — ons aller
grote zorg — is plotseling van
generlei waarde en laat de antiEgmonters onverschillig. Zij spannen zich verder in om de kloof tussen de Vlaamse partijen en een
deel van de buiten-parlementaire
Vlaamse Beweging — een kloof
die spoedig moet gedempt worden — te verbreden. Zij weigeren
nog steeds konklusies te trekken
uit het geforceerde en daarom
weinig suksesvolle van hun optreden. Want na de zware mislukking van de nationale Dilbeek-betoging, verloopt ook de nationale
inzameling van de 70.000 anti-Egmont
handtekeningen
uiterst
traag en moeizaam. Ook deze
aktie is nu reeds 'n fiasko, want
een komitee van 30-40 verenigingen, dat maanden nodig heeft
om 70.000 handtekeningen bijeen
te brengen, terwijl alleen reeds
het Davidsfonds 70.000 leden-gezinnen telt, kan bezwaarlijk populair genoemd worden. Al die leden blijken niet zo overtuigd. Heel
deze aktie tegen de drie Vlaamse
partijen die het akkoord hebben
afgesloten — waaronder ook de

Vlaams
nationale — is inderdaad
opgeschroefd
en
misplaatst. Z o wordt het aangevoeld
door de grote meerderheid van
de Vlaamse bevolking, die de
staatshervorming wil en de pacifikatie, al was het maar om wat
meer aandacht te kunnen besteden aan de nijpende sociaal-ekonomische problemen van het
ogenblik, ook in Vlaanderen.
In het nauw gedreven door de
vraag of zij een geldig alternatief
hebben, verwijzen de anti-Egmonters de laatste tijd naar het schema voor een nieuwe staatsstruktuur dat door het O W onder
mijn voorzitterschap werd uitgewerkt. Het is een nuttig werkdokument, dat de Egmontakkoorden stellig in gunstige zin heeft
beïnvloed, maar mijn vrienden
van de andere Fondsen weten
vandaag zo goed als ik, dat hiervoor met de vereiste meerder-

heid kan bekomen worden in het
parlement. Tenzij W F en DF antiparlementaire wegen willen bewandelen, wat ik niet geloof,
biedt fiet schema van het Overlegcentrum dus geen alternatief.
Bijgevolg vraagt het VF eens te
meer aan de andere Fondsen,
aan de andere verenigingen van
het O W , de kans op autonomie
niet te laten verloren gaan, af te
stappen van een dwaas bondgenootschap met de unitaristen en
terug te willen keren tot de oude
heilzame eenheidsgedachte, tot
de Vlaamse eenheidspolitiek.
Een eerste stap hiertoe zou kunnen zijn het samenroepen van
het O W dat sedert mijn ontslag
als voorzitter in juli van vorig
jaar, niet meer Is samengekomen. Het is hiervoor niets te
vroeg.
Alois GERLO

verlichting tegen betaalbare prijzen!
voor u waren wij op de belangrijkste
europese verlichtingsbeurzen.
de nieuwe kreaties zijn binnen !
maak uw keuze uit de meer dan
duizend verlichtingselementen :
spotarmaturen - tafel- en staanlampen - lees- en burolampen wandlichten - lantaarns alle moderne- en stijlverlichting kappen in alle maten - salontafels.
komt de nieuwigheden eens van
dichtbij bekijken.
een verrassingsgeschenk ligt voor u
bij ons klaar !
LUSTRERIE
M A R C DE VRIESE BRUGGE
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gekend voor :
de ruime kollektie
de kwaliteit
de klantendienst
de 20 jarige ervaring

Steeds aan de spits
met de meest recente creaties
nu ... speciale voorwaarden!

Nog geen Vlaamse prototypes in Brussel
Het is nu reeds meer dan drie
jaar geleden dat het ministerieel
komitee voor ekonomische en
sociale
koördinatie
instemde
met de organizatie van een industriepark van zowat 50 hektaren voor de Vlaamse universiteit
van Brussel.
Door het rektoraat van de V U B
werden onderhandelingen gevoerd met onder meer de G O M Brussel (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij), om zo'n wetenschappelijke
industriepark
(ook
nog
researchpark
genaamd) uit de grond te stampen.
Momenteel werden nog geen terreinen vrijgemaakt voor dergelijk
wetenschappelijk
onderzoeksprojekt van de V U B binnen
de Brusselse agglomeratie.
Naar verluidt zou FDF-minister
Defosset zich in zijn korrespondentie niet ongenegen tonen,
maar desondanks wordt het
VUB-initiatief nog steeds in de
kiem gesmoord.
Een gelijksoortig ULB-park voor
navorsers, op 25 ha, werd ongeveer twee jaar geleden gebruiksklaar gemaakt, en er wordt zonder politieke moeilijkheden navorsingswerk verricht. Volgens

een
regeringsbeslissing
van
1971 kan elke universiteit een
industriezone van nationaal belang inrichten (maximum 50 hektare), waar bedrijven werkzaam
zijn die onder meer industriële
prototypes uitwerken, of wetenschappelijke kontroles vereisen.
De Leuvense universiteit (KUL)
heeft zo'n industrieterrein in
Haasrode, de U C L in Ottignies,

en de Franstalige Brusselse universiteit in Evere.
De V U B mist nog steeds dergelijk researchpark, tenzij de overvloedige korrespondentie met
de
FDF-voogdijminister
de
Vlaamse navorsers een soelaas
kan bieden...
Een nieuwe kordate regeringsbeslissing in deze zaak is nodig.

Naar betere w e t e n s c h a p s v o o r l i c h t i n g
De heer Rik Vandekerckhove, minister van wetenschapsbeleid,
ontving een afvaardiging van
het « Kollege van Voorlichtingsambtenaren van de Nederlandstalige Universiteiten » ( C O V O NU) en van de «Groepering van
Beroepsjournalisten
Wetenschappen ».
De minister besprak met hen het
probleem van de wetenschapsvoorlichting in ons land.
Enerzijds is er behoefte aan een
vlotte overdracht van de wetenschappelijke informatie van de
wetenschapslui en de wetenschappelijke instellingen naar
de media toe. Anderzijds wordt
van de media voldoende aan-

dacht en een professionele aanpak verwacht van deze informatiesektor, die bij het brede publiek in de belangstelling staat
zoals o.m. blijkt uit de kijkdichtheidscijfers van de wetenschappelijke programma's op het TVscherm.
Minister Vandekerckhove besloot een werkgroep samen te
stellen die tot taak heeft, in
samenwerking met het kabinet
van Wetenschapsbeleid, een studiedag voor te bereiden over de
wetenschapsvoorlichting in ons
land. Deze studiedag zal plaatsgrijpen in het najaar, en alle
betrokkenen uit de Vlaamse Gemeenschap zullen daarop uitgenodigd worden.

WIJ 5
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Sedert vele jaren heeft men
geen wolkenloze
regenngshemel meer gehad. Voortdurend dreigden er konflikten
die het regeringswerk
bemoeilijkten en erop wezen
dat de zo nodige kollegialiteit
ver te zoeken was. Die evolutie is er niet op vooruitgegaan wat erop wijst dat een
grondige
staatshervorming
noodzakelijk is Dat deze hervorming nog verder
moet
gaan dan een federalizering
is duidelijk. Een grondige sanering lijkt nu meer dan ooit
onvermijdelijk en is maar mogelijk indien men met bij voorbaat een aantal heilige huisjes taboe maakt Indien men
een pensioen van 150.000 fr
per maand als een « verworven recht" beschouwt
doet
men er beter aan over elk
saneringsplan
te
zwijgen.

Uit de
Wetstraat
Blijkbaar zit het bij sommige
traditionele partijen nog dieper en vrezen zij een aantasting van hun privilegies en
ivoren
torentjes.
Daarbij
komt nog dat de mogelijke
gevolgen van de staatshervorming voor sommigen veei
verdergaand zijn dan ze hadden gedacht en wie zegt
« staatshervorming »
zegt
herverdeling van de macht
Niet weinige vrezen dat een
deel van hun macht en invloed wel eens zou kunnen
worden aangetast of verminderd en weren zich als duiveltjes in een
«Wij-watervat ».
De langdradige en vage verklaring van premier Tindemans van vorige week was
eerder
een
intentieverklaring, maar in de staart zat
het venijn • de premier verbond zijn regeringslot
aan
de goedkeuring van het saneringsplan. Is het een zure
oprisping van de anti-federalisten ? Of wil men zijn socialistische partner onder druk
zetten en twee vliegen in
een klap slaan ? Hoe dan
ook, de BSP vreest dat men
van CVP-zijde elke hervorming wil tegengaan, zowel inzake staatshervorming
als
wat de financiële en sociale
strukturen betreft. Er zal in
de komende weken nog heel
wat gebokst worden achter
de schermen.
Wij vragen
ons echter af of niet enkele
onbesuisde
belangengroepen een roekeloze
politiek
op korte termijn
nastreven
Inzake Sabena schijnt zich
dan toch eindelijk een vernieuwing op til te zijn. Minister Chabert heeft een herstrukturering
van die maatschappij
waarin de staat
voor meer dan 90 % haar
kapitaal
heeft
gestoken,
voor mei in het vooruitzicht
gesteld. Toch waren er nog
bittere reakties van volksvertegenwoordigers
van VU en
zelfs van de CVP, die zich
afvroegen
of die instelling
die sedert jaren arrogant elke taalkundige en financiële
hervorming
weigerde
wel
nog bestaansreden heeft.
De mening werd
geopperd
of er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de voor
de Vlamingen ergerlijke taaitoestand, vooral in de hogere leiding, en het enorme deficit Binnen de vijf jaren belooft minister Chabert beterschap in de
taaiverhoudingen. Beter laat dan nooit h.c.

WIJ 6

Havenvraagstukken aan bod
Het parlement is gebruind en uitgerust opnieuw aan de slag gegaan. In de Kamer stond de
begroting van Verkeer aan de
orde. Het debat stond van meet
af in het teken van de Belgische
havenkwestie. Een der achtt>aren stelde trouwens langs zijn
neus weg wanneer nu eindelijk
de havenkommissie weer eens
zou bijeenkomen ?
VU-kamerlid Joos Somers handelde hoofdzakelijk over de Sabena
en de NMBS, beide deficitaire
ondernemingen. De scheidende
direkteur-generaal van Sabena
beweerde herhaaldelijk dat hij ervoor zou zorgen, dat de Sabena
uit de rode cijfers zou konnen. Dit
is niet gebeurd. Er dringt zich dus
een passende vervanging op. In
augustus wordt ook een nieuwe
voorzitter van de raad van beheer gekozen en einde 1979
wordt Sabena als gemengde onderneming opgedoekt. Dit zijn enige gelegenheden om het roer te
wenden en ook de sinds zolang
beloofde taalkaders in te voeren.
De Vlaamse gemeenschap aanvaardt trouwens geen deficitaire
begroting meer en evenmin het
uitblijven van een echte taairegeling. De kansen van de Vlamingen
mogen niet langer gedwarsboomd worden door parachutages. De nieuwe algemene direk-

teur mag geen eentalige zijn. De
aandacht moet vooral gaan naar
de winstgevende sektoren zoals
het vrachtvervoer. Sabena mag
geen louter exploitatiemaatschappij zijn maar het vb. van Sobelair
voor ogen houden.
De h. Somers zei in verband met
de N M B S dat dringend moet verholpen worden aan het tekort in
de werfreserve. Inzake het onderhoud van elektrische lokomotieven vroeg hij een betere verdeling onder de landsgedeelten.
VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste
achtte de veiligheid van de
scheepvaart en van de visstand
met verzekerd. Er wordt voor
onze kust ongestraft gestort en
gesmokkeld. Hoe wil men dit echter beteugelen met een zeevaartpolitie, die niet eens over radar
beschikt I De minister moet er
voor zorgen dat de politie haar
taak kan vervullen.
Wat de Sabena betreft had ook
deze spreker het over de taaitoestanden en het rendement, beide
vormen een schandaal. Aan de
top is het overgrote deel van de
funktionarissen Franstalig, de lagere en minstbetaalde jobs zijn voor
de Nederlandstaligen. Hoe hoger
men klimt hoe meer frankofonen
(direkteur-generaal en adjunkten F (N nihil); direkteurs 8 F. en 3
N.; adj. dir. 11 F. en 2 N.; afde-

Minister Rik Vandekerckhove
bezoekt mijn van Zolder

Iingschefs: 21 F. en 5 N.; en
diensthoofden: 78 F. en 25 N. of
in totaal: 138 F. en 25 N.).
Komt er geen verbetering dan zal
de interpellant de Verkeersbegroting 1979 afkeuren. De h. Vansteenkiste had het vervolgens
over de sabotage door Sabena
van de luchthaven te Oostende.
Men leidt zoveel mogelijk vluchten af, elk voorwendsel is goed.

Kulturele
autonomie...
O p 18 april 1978 verving
CVP-senator Leo van Ackere de voorzitter van de Kultuurraad voor de Nederlandse Kultuurgemeenschap, de
heer Coppieters, tijdens de
openbare zitting, t o t daar
niets o n g e w o o n ; wel een
énige gelegenheid om een
fotograaf binnen te loodsen
om enkele fotootjes van de
ijdele senator te flitsen ; foto's die het wel goed zullen
doen bij de propaganda...
Probeer maar eens als « gewoon lid » dit voor mekaar
te krijgen...

Dan volgt de genadeklop: een
drastische en plotse verhoging
van de landingsrechten, die men
aan de kust minister Chabert
zeker met in dank aanvaardt!
Hierdoor krijgen de tegenstanders van verlengde startbaan (intussen is dat gebpurd) gelijk. De
h. Vansteenkiste verweet (een
erg zenuwachtige) minister Chabert enkel dat Oostende de nadelen krijgt, de voordelen worden
ons onthouden. Daarom vroeg
het Oostendse kamerlid de schorsing van het kontrakt tussen de
N M B S en de Maatschappij Slaapwagens. Daar de maatschappij in
kwestie met eigen onderhoudspersoneel wil werken komen
een aantal NMBS-werkplaatsen
in het gedrang. Waarom trouwens moet de grote onderhoudbeurt in Frankrijk gebeuren en
alleen de kleine bij ons ?
VU-Kamerlid
WILLY
KUIJPERS
sprak inleidend over enkele lokale problemen. Hij verwierp de
rechttrekking van de spoorbocht
te Aarschot op de lijn AntwerpenKeulen wegens het hoge aantal
onteigeningen, waar de rechttrekking te Herentals-Mol ook kan
gebeuren.
Willy Kuijpers vindt het storend
dat er partikuliere instellingen in
de N M B S a.h.w. ingebouwd zijn,

waardoor de winsten geprivatizeerd en de verliezen door de
gemeenschap worden betaald.
Een zelfde opmerking geldt ook
voor Sabena.
Na kritiek te hebben geuit op het
— gevaarlijk — munitievervoer
op de lijn Luik-Oostende vroeg hij
de toekenning van een taalpremie aan alle treinwachters, die
tweetalig moeten zijn op treinen
die in beide landsgedeelten rijden.
Daarentegen worden w e verder
bedacht met eentalig Franse
NMBS-formulieren. In internationaal opzicht moet de Vlaamse
aanwezigheid meer aan bod komen in de NMBS. Eentalig Nederlandse kontakten met Nederland
is gewenst. De nieuwe spoorkaartjes zijn intussen alweer in strijd
met de taalwetten en vermelden
o m . A.R. i.p.v. heen en terug.
Ten slotte bepleitte het VU-kamerlid de inlegging van minibussen
na 22 u. binnen en buiten de steden tot bv. 1 u. 's nachts. Het privé-vervoer moet immers aangevuld worden met aangepast openbaar vervoer.

« Goede
voornemens,
maar...!
W e hadden liever nog meer konkrete plannen gezien, aldus V U kamerlid Frans Baert tijdens het
debat over de «mededeling van
de regering». Wel verheugde hij
er zich over dat er deze keer een
procedure en een timing zijn voorzien.
Er wordt weliswaar een grote
eensgezindheid vastgesteld om
te bezuinigen maar het zal op de
uitvoering van deze intenties aankomen. De regering mag zich echter niet achter de sociale partners
verschuilen, de krisiswet mag
evenmin de koopkracht aantasten. Een hervorming van de sociale zekerheid mag ook niet uitgesloten worden
Spreker waarschuwde ook voor
verspilling bij het nieuw industrieel beleid. Het geld moet rendabele ondernemingen ten goede
komen, met de onrendabele. Z o
zal een stabiele basis gelegd worden voor de tewerkstelling.
Terecht werd in de mededeling
onderstreept dat men de bereikte
fiskale en para-fiskale grens heeft
bereikt, die niet meer mag overschreden worden. Dit geldt vooral voor onze kleine ondernemingen, nog steeds de hechtste basis van onze welvaart.

Begroting regionalizeren
«Zeebrugge zal lang niet zoveel
kosten als de metro te Brussel»,
zo zei VU-senator
Van Ooteghem tijdens de bespreking van
Openbare Werken 1978. Hij
noemde de houding van sommigen tegenover Zeebrugge onredelijk.

Rik Vandekerckhove, minister van Wetenschapsbeleid daalde af in de
kolenmijn van Zolder De minister kon er kennismaken met een revolutionaire machine door ingenieurs van bij ons ontworpen maar in Duitsland in mekaar gestoken bij gebrek aan eigen konstrukteurs. Deze
ervaring bracht de minister tot volgende kommentaar:
« WIJ moeten ons niet langer tevreden stellen met het ontwikkelen van
nieuwe revolutionaire koncepten en uitvindingen op het vlak van de
hyper-verfijnde
technologie, maar we moeten ook denken aan dat
tweede en voor onze ekonomie zo belangrijke aspekt nl het door
eigen bedrijven laten realizeren van deze nieuwigheden.»
Het bezoek van minister Vandekerckhove sluit aan bij een wetenschappelijke doorhchtingsstudie over de Kempische kolenmijnen.

Wat de jaarlijks weerkerende
touwtrekkerij betreft ziet hij een
afdoende oplossing in de regionalizering van de begroting. De
Gentse senator betreurde sommige verklaringen in het kamerdebat nopens de havenkwestie.
Een gezonde naijver is goed en
w e hopen dat de Vlamingen hun
dorpstwisten zullen opdoeken.
Door de huidige twisten dreigt
Gent tussen twee stoelen te zullen
terechtkomen.
Senator
Van Ooteghem vraagt geen voordelen voor Gent maar wel een
rechtvaardige verdeling van de
kredieten. In het jaar van het
dorp zou de minister er goed aan

doen, het verkeer rond de dorpen te laten verlopen.
Spreker schakelde dan over op
het Rekenfonds, waarover het
Rekenhof een vernietigend verslag publiceerde: geen dagelijkse teboekstelling, slordigheden
allerhande, vertraging, enz. Hij
drong aan op een kordate sanering.
Senator Van Ooteghem pleitte
vervolgens voor een efficiënte
dijkversterking en kustverdediging en vroeg of het waar was
dat er reeds begonnen is met de
bouw van een stormstuw op de
Schelde. Weten de Antwerpenaren wel dat achter een dergelijke
stormstuw slechts schepen van
20.000 ton kunnen varen ? Tot
besluit keurde spreker enkele initiatieven van de minister goed,
die een nieuw geluid brengen en
de goedkeuring van de begroting
wettigen althans indien de minister op bevredigende wijze de
gestelde vragen beantwoordt.
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10 miljard voor gigantische
stormstuw op de Schelde
Haast ongemerkt voor de publieke opinie, maar daarom van niet
minder politiek-ekonomisch belang, Is er het initiatief van het
departement van Openbare Werken om 93 aannemers (In de klasse 8) uit te nodigen hun Interesse te betonen voor de bouw van
een gigantisch p r o j e k t : een reuzestuw, die moet zorgen voor
stormvloedkering op de Schelde. Het nieuwe groots openbaar
werk zou volgens de bevoegde
topingenieurs
van
Openbare
Werken het best geschieden
door een tijdelijke vereniging
van aannemers, en op basis van
een raamkontrakt (wat betekent
dat het gigantisch werk globaal
wordt uitbesteed op basis van
een deskundige « r a m i n g - van
de werken).
De stormstuw van Oosterweel
op de Schelde, en stroomafwaarts Antwerpen, wordt geraamd op 10 miljard frank en de
uitvoering van dit
openbaar
werk zou zowat 10 jaar In beslag
nemen.
Merkwaardig dat uitgerekend
op dit moment van saneringsperikelen zo 'n enorme aanbesteding geen ruimer echo krijgt.
Immers, het gaat om een bijzonder omstreden projekt.
Het kan dan al zijn dat op de
Theems, bezuiden Londen, een
gelijkaardige stuw wordt gebouwd ; de stormstuw op de
Schelde dreigt In ons land een
tweede Ronquières-historie te
worden...
Herhaalde voorstellen van parlementsleden — onder meer van
VU-senator Oswald Van Ooteghem — om overlast van water
bij ontij te voorkomen door gepaste dijkverhogingen, en vooral ook door het aanleggen van
goedgelegen potpolders (overstromlngsgebleden die waterellende elders vermijden), dergelijke voorstellen blijken geen ernstige kans te maken...
Op het einde van 1977 kondigde
de toenmalige minister Olivier
van Openbare Werken aan dat
de ministerraad binnen afzienbare tijd zou moeten kiezen tussen :
1. De bouw van een reusachtige
stormstuw, stroomafwaarts de

Geen nederlaag
voor Schotten
In hun kommentaar op de tussentijdse verkiezingen in het Schotse distrikt Garscadden, stelt de
internationale pers het zo voor,
als zou de Scottish Nationalist
Party een nederlaag geleden
hebben. Niets Is minder waar.
Vooreerst was de vrijgekomen
zetel van oudsher bezet door de
Labour-kandidaat. De thans gekozen kandidaat Donald Dewar
kreeg 16.507 stemmen, zijn voorganger (eveneens Labour) behaalde er een goede 1.000 meer.
De Schotse nationalisten verbeterden met 11.507 stemmen hun
positie. Bij wijze van vergelijking : de Konservatieven behaalden nauwelijks de helft van de
nationalistische stemmen. Als
men weet dat 30 % van de
betrokken bevolking werkloos
Is dan krijgt de vooruitgang van
de Schotse nationalisten nog
meer reliëf. Maar dat zult U in de
«grote pers» niet te lezen krijgen...

Dan toch een
tweede
Ronquièreshistorie ?

Schelde, In O o s t e r w e e l ;
2. De bouw van meerdere stormstuwen op de Westerschelde,
stroomopwaarts van Antwerpen,
en aan de monding van Rupel en
Durme ;
3. Algemene
dijkversterkingen
en -verhogingen.
Toen reeds wezen gezaghebbende
waterbouwkundige
Ingenieurs, en ook provinciegoeverneur De Kinder van Oost-Vlaanderen de stormvloedkering als
een dure grap van de hand.

Alarmtests ?
Desondanks werd gemeld dat
minister Olivier de bouw van zo
'n stormstuw In Oosterweel hardnekkig verdedigde.
O p de vooravond van Kerstmis
'76 werd op het koninklijk palels
een werkvergadering gehouden
waarbij minister Olivier te kennen gaf dat zijn voorkeur uitgesproken ging naar de bouw van
een stormstuw in Oosterweel, of
eventueel op de Rupel, ter hoogte van NIel.
Niet alleen de mlljardenlnvesterlng van dit reusachtig werk
roept vraagtekens op.

• ••

Met zo 'n reuzestuw zou de
bevaarbaarheid van de rivier negatief beïnvloed worden, terwijl
het ontbreekt aan voldoende ingenieursrapporten omtrent het
effekt van een stormvloedkering...
Evenmin Is ruime Informatie
voorhanden over de rampzalige
gevolgen van een defekte stormstuw op kritieke momenten. Immers, zo 'n stormstuw wordt
uiteraard slechts bij uitzondering in werking gesteld. Zal men
deze, zoals de alarmsirenes van
gemeentehuizen,
maandelijks
testen ? En hoeveel kosten die
onderhoudsbeurten op tien jaar
aan de gemeenschap ?
Wie garandeert er dat dit raamkontrakt voor de gemeenschap
geen nieuwe grap w o r d t ?
Ruim een jaar geleden
schreven
we reeds: « wordt de bouw van
stormdeuren
een tweede Ronquières-historie,
waarbij de gemeenschap
miljarden
vergooit
aan prestigeprojekten
die uiteindelijk tot niets dienen ?».
Nog tal van andere geldrovende
vragen omtrent de stormstuw op
de Schelde blijven tot op heden
onbeantwoord.
Alleszins
werd het
parlement
omtrent deze zaak tot op heden
onvoldoende
ingelicht.
Toch zoekt het departement
van
Openbare Werken inmiddels gegadigden
om de
omstreden
stormstuw
te bouwen.
Minister
van Openbare Werken Mathot is
over
deze
gigantische
zaak
meer uitleg verschuldigd;
vooral in het kader van de veelbesproken
«nuttige
aanwending
van de overheidsgelden',
(hds)
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Ook Noordzeestrand
verdient grootscheepse
reinigingsbeurt
Voor goudgele stranden en
azuurblauw zeewater hoef je
reeds geruime tijd niet meer
naar het Noordzeestrand te trekken. Jammer genoeg. Met de toename van het scheepvaartverkeer voor onze kustlijn, én met
de explosie van het commercieel kusttoerisme geraakten onze stranden jaar na jaar zienderogen vuil, vuiler, vuilst. Minister
van
Volksgezondheid
Luk
D'Hoore blijkt weinig ingenomen
te zijn met de publlkatie van
sprekende
onderzoeksresultaten van de
verbruikersunie
«Test-Aankoop » over de stilaan
alarmerende vervulling van het
Noordzeestrand. Hij beweert dat
de situatie In de voorbije jaren
niet verslechterd Is.
De wederrepliek van «Test-Aankoop » Is evenwel blezonder meldenswaard, vooral omdat gewezen wordt op de geheimgehouden metingresultaten
van
het Instituut voor Hygiène en
Epidemiologie, en op de richtlijn
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Negatief
Echte originele stijinneubelen die bulten enkele eksempiaren - onvindbaar zijn geworden hebben
een geweldige en steeds hogere
waarde, te danken aan het materiaal en konstruktietechniek die
eeuwen getrotseerd hebben Het
oude beproefde ambacht wordt
in Kunstwerkstede Tony Waterschoot weer uitgeoefend zoals
weleer en geeft als resultaat een
meubel zoals het autentieke, geraffineerd van vorm en afwerking.

3. De minister heeft het over
metingen door het Instituut voor
Hygiëne en Epidemiologie die regelmatig zouden gepubliceerd
worden. Dit lijkt ons lichtjes
overdreven want dit Instituut is
altijd zeer terughoudend geweest met de bekendmaking
van gegevens waarover het beschikt. Door middel van een uitdrukkelijke toelating Is het eventueel mogelijk aan de resultaten
voor 1972, 1973, 1974 te komen.
De gegevens voor 1975, 1976 en
1977 zijn echter nog steeds niet
beschikbaar.

Maak een uitstap naar onze nieuwe meubelzaak

t
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van de EG om uiterlijk tegen '85
het kustwater zodanig te reinigen dat het minstens een aanvaardbaar peil bereikt om zonder gevaar voor besmetting te
kunnen zwemmen.
Test-Aankoop merkt onder meer
op:
1. Minister Dhoore vindt het verheugend vast te stellen dat de
toestand niet verslechterd Is.
Wij achten het eerder zorgwekkend dat hij niet verbeterd is.
Onze eerste onderzoeken dateren van 1970. Acht jaar later
blijft de bakteriële toestand van
onze stranden zorgwekkend ; op
sommige plaatsen Is de vervulling zelfs verontrustend.
2. De minister Is van oordeel dat
onze cijfers slechts voor een
zeer beperkte periode ge>dlg
zijn aangezien de toestand onbestendig Is. Daar hebben wij nu
precies de nadruk op g e l e g d :
onze resultaten zijn een getrouwe momentopname van de toestand tijdens de dagen toen de
stalen werden genomen, nl. eind
augustus en begin september
1977. En voor de bescherming
van de badgast telt niet het jaargemiddelde van de vervuiling,
maar wel het besmettingsrisico
waaraan hij blootstaat wanneer
hij in volle zomer in zee baadt.

Worden de gemeenteoverheden
ingelicht? Worden de sterkst
verontreinigende
strandzones
aangeduid ? Het antwoord op
deze vragen Is negatief.
4. De minister voorziet een verbetering in de toekomst dank zif
de Ingebruikneming van een
nieuw zuiveringsstation. Wij hopen het maar blijven sceptisch :
het onderzoek toont aan dat de
bestaande stations slechts In
zeer beperkte mate doeltreffend
zijn. Door de Europese richtlijn
van december 1975 te aanvaarden heeft België er zich toe
verbonden, vóór 1985 het kustwater zodanig te zuiveren dat
het minstens een aanvaardbaar
peil bereikt voor het zwemmen.
Er moet dus nog een aanzienlijke Inspanning geleverd worden.

TER S C H O O T E P.V.B.A.
Eegenen,
9328 S C H O O N A A R D E ,
Steenweg Wetteren-Dendermonde
TeL 052/42.21.56
Sluitingsdag
Donderdag
Openingsuren 10-12
en van 13 tot 19 u 30
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Kultuurstrijd in Georgië
De Sovjet-bewering, dat er in
het oostelijk blok inflatie noch
werkloosheid bestond, werd vrij
vlug door de werkelijkheid als
onjuist ontmaskerd. Evenzo is
het met de bewering dat de
Sovjetunie geen taalproblemen
kende, ondanks de vele grondig
verschillende talen die er gesproken worden en dank zij de
federale struktuur. De jongste
evolutie, in Georgië, bewijst dat.

Aido Moro?
Net toen bleek dat de Kristen-demokraten in Italië een soepeler
houding tegenover de Rode Brigade-ontvoerders van CD-voorzitter Aldo Moro zouden aannemen kwam het bericht binnen
dat Aldo Moro door een « volksrechtbank »ter dood was veroordeeld en... «zelfmoord» had gepleegd ! Zijn lijk zou in een meertje op 80. km van Rome geworpen zijn. Intussen werd te Rome
een industrieel ontvoerd...

(jeeveedee) — Terwijl er
nog steeds vrijwel geen
dag voorbijgaat zonder dat
er berichten komen over
volledige sluiting of sterke
inkrimping van allerhande
bedrijven, wordt de Nederlandse arbeidsmarkt óók
nog ernstig bedreigd door
het verlies van niet minder
dan zesduizend plaatsen.
Het merkwaardige is dat
men die «bui» wel heeft
zien aankomen, maar dat er
desondanks een toestand
van paniek ontstond. Een
toestand die door het ingrijpen van de overheid voorlopig in schijnbaar nette plooien is gelegd, maar voor de
toekomst biezonder weinig
rooskleurige perspektieven
biedt.
We
bedoelen
hier
de
scheepsbouw, met daaraan
verwant de vervaardiging
van zware machines (dieselmotoren en kranen bij voorbeeld). In deze bedrijfstak
verdienen
46.000
Nederlanders een boterham, op
scheepswerven
langs de
waterwegen in het westen

Wij in
Nederland

W e schrijven wel onder andere,
want ook in andere Sovjet-republieken flakkert geregeld het « nationalistisch vuur » op. Heeft Marx
zich op ekonomisch vlak vergist,
ook op het vlak van de nationaliteiten heeft het marxisme gefaald.
In plaats van een internationalizering van het rode levenspatroon
blijkt steeds duidelijker dat het
Russisch kommunisme geen «exportartikel» is 'en dat het zich
moet aanpassen aan het karakter
en de eisen van de verscheidene
volkeren (althans die volkeren die
onder de Russische heerschappij
gebukt gaan). De Oekraïne is

van het land en in fabrieken
over het hele land verspreid.
Van deze 46.000 arbeidsplaatsen zullen er in vrij korte tijd zesduizend dienen te
verdwijnen, een klap van belang al zullen — mits de op
papier gezette plannen verwezenlijkt kunnen worden
— niet alle slachtoffers behoeven toe te treden tot het
werklozenleger.

Zuid-Rusland verschilt grondig
van Midden- en Noord-Rusland.
Het klimaat is er veel zachter, de
mentaliteit is er anders. De Georgiérs, de Armeniërs e.a. zijn zeer
gehecht aan hun moedertaal. Deze talen zijn blijven voortleven
ondanks verdrukking en de vele
pogingen om ze te verstikken. Wij
Vlamingen kunnen daarvan overigens meepraten. Vandaar onze
sympatie voor deze volken. Dit
kwam o.a. vorig jaar op spectaculaire wijze tot uiting toen V U kamerlid Kuijpers in Armenië pamfletten ging uitreiken waarin voor
de Armeense kuituur en taal
werd gepleit, tegen het jakobijnse
centralisme van Moskou.
In Georgië leven slechts 400.000
(geïmporteerde) Russen tegenover een massa van drie miljoen
Georgiërs waarvan er slechts
13 % Russisch kent. Pas in 1937
werd het Georgisch als officiële
taal van de volksrepubliek Geor-

portefeuilles bijna leeg zijn
en dat er nauwelijks uitzichten zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de konkurrentie uit het Verre Oosten.
De saneringen en koncentraties van de afgelopen jaren
hebben de onheilswolk boven de scheepswerven niet
kunnen afwenden. Eveneens
in de machinebouw werd het
getij steeds maar onqun-

gië erkend. Door niemaVid minder
dan Stalin zelf, die onder Lenin
volkskommissaris voor de nationaliteiten was geweest en op dit
vlak zeker op verdiensten mag
bogen. Hij was trouwens zelf een
geboren en getogen Georgiër, afkomst die hij nooit verloochende.
De oorzaak van de huidige onrust in Georgië is het weglaten in
de nieuwe grondwet van de bepaling dat het Georgisch de eerste
en officiële taal is van de republiek. Te Tiblissi kwam het tot heftige protestbetogingen en ook elders in Georgië werd tegen het
ontwerp van grondwet betoogd.
Men kan gerust zeggen dat de
kwasi hele bevolking van Georgië
achter de manifestanten staat.
Dat zei ons ook kamerlid Willy
Kuijpers, die er aan toevoegde
dat hij vorig jaar zijn pamfletten in
een mum van tijd kwijt was, zo
gretig wierp het Armeense publiek zich op deze opstandige
taal.
Het is best mogelijk dat dit verzet
uitbreidt naar de ideologische
moeilijkheden. Ofschoon de zg.
dissidentie in aantal weinig of
mets vertegenwoordigt
tegenover de massa, toch wijst alles er
op dat de dissidente beweging —
die voor een menselijker en vrijer

de-Verolme, werden getroffen voor een aantal andere
grote ondernemingen, tezamen voor een kleine miljard
gulden. Maar al «goochelden» de ministers van Ekonomische en van Sociale Zaken, die het steunplan openbaar maakten, met de getallen van de bedreigde werknemers, het was wel duidelijk dat tegenover de miljoe-

Ondanks miljardenplan
geen hoopvolle toekomst
Afgrond
Dat verlies van arbeidsplaatsen in de scheepsbouw
was, zoals gezegd, voorspelbaar. Vorig jaar al liet de
Europese Kommissie weten
dat het absoluut nodig is de
produktiekapaciteit van de
scheepswerven in de Gemeenschap tegen 1980 tot
de helft terug te brengen. In
Brussel schatte men toen
dat dit een gedwongen ontslag zou betekenen voor zestigduizend mensen met daarnaast nog eens vroegtijdige
pensionering voor vijftienduizend man. Toen al was het
duidelijk dat Nederland zijn
deel zou krijgen te dragen.
Maar er was een noodkreet
nodig van de kant van de
groep VMF-Stork (vijftienduizend personeelsleden) om
de betrokken bazen en werknemers én de vakbonden
met de neus op de feiten te
drukken.
Die feiten zijn dat een aantal
werven aan de rand van de
afgrond staan, dat de order-
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daarvan het meest bekende voorbeeld. Het is wel eigenaardig dat
verscheidene prominenten in de
Sovjet-wereld
herkomstig
zijn
van gebieden die het meest te lijden hadden (hebben) van de centralistische staatsmacht. W e geven slechts twee voorbeelden:
Kroesjtsjev was een Oekraïner,
Tito IS een Kroaat.

stiger. VMF-Stork ( V M F " betekent Verenigde MachineFabrieken) weet
daarvan
, mee te spreken. Sinds 1969
heeft dit concern al duizenden mensen moeten ontslaan en enkele weken geleden blokletterden de kranten
dat de groep op springen
stond.
Dringend
De direktie ontkende weliswaar dat de nood tot de lippen was gestegen, maar gaf
wel toe dat het uiterst dringend was dat de overheid
met forse steun over de
brug kwam. Die steun werd
vlak vóór Pasen inderdaad
toegezegd (235 miljoen gulden, dat is meer dan drie miljard franken), maar wél onder het beding dat de staat
voor 49 procent gaat deelnemen in de Amsterdamse dieselmotorenfabnek van VMFStork. Soortgelijke maatregelen, onder andere staatsdeelneming voor veertig prevent
in het aandelenkapitaal van
de maatschappij Rijn-Schel-

nen guldens duizenden ontslagen zullen staan.
De vakbonden sprongen direkt na het bekendmaken
van het steunplan
(«de
grootste hulpaktie uit de geschiedenis ») er bovenop.
Niet omdat h et geld niet welkom was, maar in hoofdzaak
omdat zij de regeringsmaatregelen een
doorkruising
vonden van het overleg dat
zij al geruime tijd mei: de
scheepsbouwpatroons voerden.
Na een reeks korte
akties slaagden zij er enkele
dagen geleden in van de
regering de toezegging te
knjgen dat er in ieder geval
de eerstkomende vier maanden in deze bedrijfssektor
geen gedwongen ontslagen
zullen vallen. De overheid zal
daarbij helpen door verliesgevende orders te subsidiëren.
In zoverre is er tot begin
augustus een adempauze.
Maar wat er daarna in de
scheeps- en machinebouw
gaat gebeuren, werpt zijn
sombere schaduwen nu al

socialisme ijvert — stilaan maar
zeker uitbreiding neemt en dat in
feite de machthebbers reeds in
een verdedigingspositie zijn teruggedrongen, althans momenteel.
Want een keihard ingrijpen van
de overheid is stellig niet uitgesloten.
In teone gaat het ontwerp van
grondwet thans zeer ver. Het
voorziet o.a. in de mogelijkheid
dat een deelstaat de federatie
verlaat, dit op basis van een referendum Inmiddels hebben de Georgische betogers niet alleen eerherstel voor hun taal geëist, ze
vorderen ook de vrijlating van de
Georgische dissidenten. En daarmee IS een eerste brug geslagen
tussen kultuurstrijders en ideologische militanten
Z o is eens te meer gebleken dat
de Sovjets beter voor eigen deur
zouden keren in plaats van zich
uit te geven voor de bewerkers
van de vrijheid in Afnka en waar
ook ter wereld. Net zoals ook de
U S A slecht geplaatst is in het
vraagstuk van de zwart-blanke
samenleving in Afrika voor een
vnjheid te pleiten, waarvan de
eigen zwarte bevolking zelf nog
steeds met kan genieten. Om van
de Noordamerikaanse Indianen
maar te zwijgen...

vooruit. Er zal danig moeten
worden ingekrompen op de
kapaciteit, en dat betekent inderdaad ontslag voor duizenden, en — naar men hoopt
— overplaatsing voor nóg
eens duizenden. In totaal, zoals gezegd, zesduizend arbeidsplaatsen die gaan verdwijnen. De gevolgen voor
de
toeleveringsbedrijven
van de te sluiten werven en
fabneken zijn hierbij nog niet
in aanmerking genomen. Telt
men die erbij op, dan wordt
alléén al de stad Amsterdam
bedreigd met het verlies van
zesduizend plaatsen. Geen
wonder dat burgemeester
Polak openlijk
verklaarde
dat de ekonomische basis
van de Nederlandse hoofdstad onaanvaardbaar
zal
worden aangetast.
Het is — in groter ekonomisch verband gezien — inderdaad onvermijdelijk dat
ernstige kwalen met ernstige
middelen worden bestreden.
Toch lijkt het er veel op dat
de regenng met haar steunplan slechts de symptomen
heeft aangepakt, maar niet
doorgetast heeft naar de
oorzaken van de malaise. Zij
kan immers geen enkele garantie geven dat over een
half jaar de scheeps- en
machinebouw zodanig zijn
geherstruktureerd dat er uitzicht IS op een hoopvolle toekomst. En tegelijk kan men
zich afvragen of het met
beter ware geweest een
alomvattend plan op te zetten voor de hele Nederlandse industrie. Er zijn nog talrijke sektoren waar de nood
welhaast even groot is als
op de werven en in de machinebouw. Vertaald in werkgelegenheid : de arbeiders in
de nu tijdelijk gesteunde bedrijfstak maken ruim één procent uit van Nederlands werkende bevolking...
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Eerste opendeurdag op redaktie "WIJ"
Heel wat van deze vragen kunnen, aldus het komitee van redakteurs, een antwoord krijgen wanneer de stellers ervan een (beter)
inzicht hebben over de werking
van redaktie, drukkerij en administratie.
O m deze drie voorname steunpilaren waarop de uitgave van ons
weekblad rust, nader te bekijken
en te ontleden werd de ontmoeting redaktieleden en medewerkers zo georganizeerd dat al
deze facetten ruim belicht worden.
Voor de eerste ontmoeting hadden zich een twintigtal plaatselijke medewerkers, voornamelijk uit
de arrondissementen Halle-Vilvoorde, Brugge en Leuven en
enkele top-vijftigers ingeschreven.
Hoe zit zo'n opendeur-avond eigenlijk in mekaar ?
Vanaf 19 u. ontvangst op de redaktie en VU-sekretariaat.
Omstreeks 19 u. 30 korte inleiding
door Toon Van Overstraeten,
waarna bezoek aan de installaties van de V(laamse) U(itgevers)
M(aatschappij) in de E. Jacqmainlaan te Brussel. Uitleg ter plaatse
van de hele omloop die de « Wij »kopij aflegt, van zetter, computer,
korrektor tot invormer en fotografische afdeling.

Zoals reeds aangekondigd in ons weekblad heeft het komitee van
redakteurs van «Wij» een reeks van zes opendeurdagen georgani- Terug op het Barrikadenplein
zeerd. De eerste ging door op vrijdag 14 april II. Wat is nu precies de geeft redaktielid Hugo De Schuybedoeling van dergelijke bijeenkomsten ? Tijdens de voorbije aktie- teneer een overzicht van de werken bezinningsveertiendaagse kwam het weekblad « W I J - regelmatig wijze, mogelijkheden en moeilijkter sprake. Duidelijk kwam tot uiting dat heel wat plaatselijke heden van onze redaktie waarna
medewerkers en lezers wat zinnigs te zeggen hadden over de Maurits Van Liedekerke het pro«Wij o-formule. Vaak ook terugkerende klachten over het onderdeel bleem van «Wij in de Volksunie»
«Wij in de Volksunie», over de keuze en de inhoud van de politieke toelicht.
en andere artikelen, over de illustraties, enz., enz.
Het informatiegedeelte wordt afgesloten door een bijdrage van
redaktiesekretaresse Nicole Van
Es over de financiële zijde van
het weekblad: de kosten, de inkomsten,
de
abonnementenstand, de publiciteit, de financiële
vooruitzichten.,.
Na deze bijdrage wordt een gesprek gevoerd tussen aanwezigen en redaktie.

De eerste opendeur-ontmoeting
heeft de redaktie alvast geleerd
dat het genomen initiatief var.
zeer groot nut is, dat heel wat misverstanden kunnen opgeklaard
worden en dat zowel redaktie als
plaatselijke medewerkers van mekaar heel wat kunnen leren.
Volgende opendeurdagen gaan
door op de vrijdagen 28 april, op
12 en 26 mei, op 2 en 9 juni, telkens vanaf 19 u. op het Barrikadenplein te Brussel. Men moet
wel vooraf inschrijven. Welkom !
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Nieuw bestuur voor VUJO-nationaal
Zaterdag 15 april hadden de
nationale statutaire VUJO-verkiezingen plaats. Vooreerst werden 7 leden gekoópteerd in de
nationale VUJO-raad.
Katrien De Meyer (Slnt-PletersLeeuw), Eddy Gaublomme (Wilrijk), Jan Rutgeerts (Vilvoorde),
Patrick Vanderzeypen (Wezembeek-Oppem), Dirk Vergauwen
(Edegem),
Jan
Vervecken
(Lichtaart).
Nadien werd het nationaal bestuur verkozen.
Voorzitter Johan Sauwens; sekretarls: Boudewijn Vlegels; leden van het Dagelijks Bestuur •
Cai-la Brion (Ertvelde), Eddy
Gaublomme
(Wilrijk),
Erwin
Priem (Brugge), Freddy Seghers
(Brakel) en Dirk Vergauwen
(Edegem).

%<M»i

Kindertekenwedstrijd
«Arbeid» komt op dreef
De aangekondigde kindertekenwedstrijd In de rand van het V U kongres over de arbeid komt op
dreef. De eerste tekeningen vielen reeds binnen op de redaktie
van ons weekblad. Nog even herhalen : op zaterdag 20 en zondag
21 mei gaat te Brussel het V U kongres over arbeid door.
De redaktie dacht dat het prettig
kon zijn dit kongres over deze
ernstige materie op te frissen met
een kleine tentoonstelling met kindertekeningen. Daarom vragen
wij zoveel mogelijk tekeningen
van Vlaamse meisjes en jongens
tot 12 jaar ons hun werkjes, al
dan niet gekleurd, op te sturen.
Hun tekening moet de arbeid in
de breedst mogelijke zin voorstellen. Dat kan b.v. zijn: de arbeid

van hun vader en/of moeder, hun
broer, hun buur, hun oom, hun
onderwijzer. Dat kan ook zijn de
arbeid die ze later graag zouden
doen, of helemaal niet. Dat kan
ook zijn: mensen die geen werk
hebben.
De tekeningen mogen het werk
van een groepje zijn, van een
klas, enz. Z e dienen op de rugzijde de namen van de maker(s) te
vermelden en de leeftijd.
Alle werken dienen opgestuurd
of afgegeven te worden op het
Algemeen VU-sekretariaat, Barrikadenplein 12, 1000 Brussel
met vermelding Tekenwedstrijd
«Arbeid Weekblad W I J .
Een bevoegde jury zal uitspraak
doen.

Prijzen...
Voor elke inzender ligt een
prijs klaar, het loont dus wel
de moeite om mee te doen I
Graag toch wel even de eerste vijf te winnen prijzen :
1. Een fiets (geschonken
door het arr. Leuven).
2. Een
cassette-recorder
(geschonken door Siemens).

3. Schrijfset-Parker
(geschonken door het huis Truyen te Mol).
4. Kinderspeelgoed.
5. Kinderspel
(beide
ter
waarde van 3.000 fr., geschonken door het huis
SIO te Jette).

A . J _ i ~ A . l - i keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopburéel voor LINffiURG:
J A N C L A E S
Tel. 011/22.23.22.

Zwanenstraat 1,
Hasselt (centrum)
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FILMTHEATERS

studio
LEUVEN 1
06 week en laatste

Close Encounters

KT

Film van Steven Spielberg met
Richard Dreyluss Frangois Truffaut

\\

1 3 u 3 0 20u

5e week

KT

Iphigenia
Film van Michael
met Irene Papas

Cacoyannis

15 u 45 22 u 15
4 Oscars 1978
Slechts een week
A n n i e Hall

KNT

Met W o o d y Allen, Diane Keatont
24u
IIGatto
KT
Film van Luigi Comencini met
Ugo Tognazzi Mariangela Melato

LEUVEN 2
13 u 30

3e week

KNT

O n e flew o v e r the cuckoo's
nest
16 u

2e week
Bllltis

KNT

Film vart David Hamilton
19 u 30

3e week
Equus

KNT

Tijdens de gemeenteraad van 11
april II stond als 11e punt op de dagorde W e g Groot Verkeer nr 36 (Korbeel-Losestraat), a voorlopige goedkeuring van rooiplan, b goedkeuring
van het verbetenngsontwerp
Dat het gemeentebestuur zo snel
rekening zou houden met onze aktie
en met de wens van de bevolking
hadden wij nooit durven hopen De
VUJO-fietspadenaktie, onder impuls
van Raf Suttels, Herman van Autgaerden, Pol Vandenbempt en Luk
Vanhorenbeek, blijkt inderdaad de
druppel te zijn geweest die de emmer deed overlopen Het gemeentebestuur kon die gezamenlijke aktie
van V U J O en de bewoners niet zo
maar naast zich neerleggen Toch is
het jammer dat onze aktie nodig
was, opdat de ogen van de CVPmeerderheid zouden geopend worden Gelukkig heeft ook deze groep
in de gemeenteraad ingezien dat de
zwakst beschermde groep weggebruikers (voetgangers en fietsers)
zeer dringend moeten beschermd
worden
Tijdens de gemeenteraad lichtte V U gemeenteraadslid Roger Laurent de
fietspadenaktie toe Hij formuleerde
de bezwaren en argumenteerde zijn
toelichting met de sprekende cijfers
van een verkeerstelling die op een

Film van Sidney Lumet met Richard Burton
22 u

2e week
KNT
Soldaat van Oranje

Film van Paul Verhoeven
17u450u45

KNT

Sex O'clock
Film van Frangois Reichenbach

TIENEN
Vrijdag, zaterdag 20 u
Zondag 1 4 u , 1 8 u

KT

J o n a t h a n Livingston
Seagull
Film van Hall Bartlett
Vnjdag zaterdag 22 u
Zondag 1 6 u 2 0 u
Maandag 20 u 30

KT

De Twee Missionarissen

BELANGRIJK BERICHT
Binnenkort beschikbaar te Wezembeek-Oppem, een paar appartementen en woningen aan
sociale huurprijzen
V o o r nadere inlichtingen zich
wenden tot senator Bob Maes,
02/72018.59.
(N 39)

Grimbergen naar
ANZ
Vertrek om 13 u aan gemeentehuis
te Grimbergen-centrum Vervoer en
toegang (gereserveerde zitplaats)
200 fr
Inlichtingen en inschnjvingen Frans
Hauwaerts, sekretans KBf Grimbergen, Berkenlaan 100 - 1850 Grimbergen - 02/251 56 77

doordeweekse werkdag langs de Korbeek-Losestraat werden genoteerd
Vervolgens gaf de schepen van
Openbare Werken wat meer uitleg
over de voorgestelde verbetenngswerken O p dit ogenblik is de Korbeek-Losestraat in de deelgemeente
Bierbeek 6 m breed met aan weerszijden 1 50 m met-verharde voetweg
(een greppel O Het ontwerp van de
werken ziet er uit als volgt behoud
van het 6 m brede wegdek verbreding van het wegdek aan weerszijden
met een 0,50 m brede betonnen veiligheidsstrook
een boordsteen van
O 20 m een fietspad van 1 16 m in
betonbnkken langs weerszijden en
een boordsteen van O 06 m, zodat de
totale breedte van de weg 9 84 m

— Sido Martens (Fnesland)
— M a i t e Idirin ( B a s k e n l a n d )
— D e gebroeders Imanol en Antoni Mitxelena (Baskenland)
— G r o e p « Le lys » (Elzas)
— Elfeier T a n z g r u p p e B u t g e n b a c h ( D u i t s O o s t - B e l g i e )
— Cilla F i s c h e r e n A r t i e T r e z i s e ( S c h o t l a n d )
— A l f r e d e n Kristien d e n O u d e n ( F r a n s - V l a a n d e r e n )
— De Garve (Brussel-Vlaanderen)
P r e z e n t a t i e M a r i e n e Edeling
Feestrede Maurlts Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad
Na het feest gelegenheid tot verbroedering met onze Europese gasten
I n g e r i c h t d o o r h e t E u r o p a k o m i t e e dat s a m e n g e s t e l d is uit
PVV, VIC, Karel Bulsfonds, V U J O , V U - M e i s e
Inlichtingen en k a a r t e n bij H. C o r n e l l s , O . - L - V r o u w w e g 1,
1860 M e i s e ( 0 2 / 2 6 9 . 2 5 . 7 0 ) .

Meise zaterdag 13 mei - 15 u.
Vlaamse
Vrouwenkring te
Zemst uit de
startblokken

Film van Sidney Pollack

De Vlaamse Vrouwenknng fusieZemst IS vrijdag 31 maart in Hofstade
van start gegaan met een diavoorstelling « Dwars door Oceanie » van Marcel en Liza Desmedt
Dat dit een goed initiatief was bleek
wel door de talrijke opkomst Na een
dankwoordje van bestuurslid Magda
Vorlat kregen de bezoekers een fantastisch schouwspel te zien D e prach
tige dia s en de verzorgde klankomlijsting lieten ons een juist beeld van het
verre Oceanie zien
Dat het een geslaagd initiatief was
bleek uit de talloze kommentaren die
loskwamen na de voorstelling Doe zo
voort Vlaamse V r o u w e n k r i n g '
Volgende aktiviteit
9 mei
voordracht Onze plaats als vrouw in de
gemeenschap met H De Bleecker als
spreekster

TERVUREN
Vrijdag zaterdag zondag dinsdag 20 u 30
Zondag 16 u 20 u 30
KT
Doctor Vlimmen
Film van Guido Pieters met Peter Faber Chns Lomme Roger
van Hooi Monique van de Ven
KT

Blackbeard's Ghost
Film van Walt Disney met Peter
Ustinov

C r a z y H o r s e de Paris

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag zaterdag 19 u 30
Zondag 15 u 20 u 30
Maandag dinsdag 20 u 30
J e s u s of N a z a r e t h

KT

Film van Franco Zeffirelli
Deell
Vrijdag zaterdag 22 u
Zondag 18 u

KNT

D e L o v e S t o r y van een N o n
Film van Jean Batiste Rossi

Halle-Vilvoorde
« stickert» verder
De verkoop van de hierboven afgedrukte zelfklever (50 % verkleind)
kende z o n sukses dat we, om aan
alle aanvragen te kunnen voldoen
verplicht waren onze voorraad aan te
vullen
De pnjs IS nog steeds 5 fr per stuk bij
bestellingen van minstens 100 De
bestellingen zullen onmiddellijk uitgevoerd worden wanneer de nodige
fondsen toekomen op rekening nr
429-9097921-12 (Volksunie arr HalleVilvoorde Kongresstraat 53 1000
Brussel) met vermelding van het aantal

Leuven naar ANZ

20 u 30

Film van Alain Bernardin

Albrecht de Schryver

M e t g r o e p e n e n z a n g e r s uit d e « n n i n d e r h e d e n v a n E u r o p a »

Bobby Deerfield

Zondag 18 u 30
KNT
Woensdag donderdag 20 u 30

Bovendien werd onze ondervoorzitster mevr Suzanne Thiebaut gehuldigd om haar jarenlange ijver en haar
onvermoeibare inzet Hugo Schiltz bedankte haar met bloemen tijdens de
slotvergadenng van de «bezinningsveertiendaagse» te Brussel
Ten slotte kende de smulpartij van
onze afdeling op 1 en 2 april een
ware overrompeling het aantal bezoekers was ongeveer 25 % hoger
dan vorig jaar
Het grote sukses dat de VU-ltterbeek
kent IS te danken enerzijds aan de
inzet van zovele militanten en anderzijds aan de geloofwaardigheid en de
dienstbaarheid van onze bestuursleden en mandatarissen
Als afdelingsvoorzitter breng ik gaarne hulde aan allen die me bij de verschillende aktiviteiten, zo daadwerkelijk ter zijde staan i

O p z a t e r d a g 13 nnei o m 15 u in h e t S p o r t - e n R e k r e a t i e c e n t r u m t e M e i s e g r o o t E u r o p e e s v o l k s d a n s - e n z a n g f e s t i v a l in
het kader van het Europa der Volken

KT.

Zondag 14 u

wordt Tevens verklaarde de schepen
dat de telefoonpalen zullen verplaatst
worden en dat er zeer waarschijnlijk
enkele minieme onteigeningen zullen
gebeuren
Het totale bedrag van de kosten
bedraagt 30 333 779 f r De staatstoelage beloopt 16 miljoen en de provinciale toelage 6 miljoen Bij de stemming
die daarop volgde stemden CVP, BSP
en V U voor het voorstel de PVV onthield zich
Het duwtje dat onze VUJO-fietspadenaktie gegeven had heeft verrassend snel zijn weerklank gevonden in
de gemeenteraad Wij wachten nu op
de spoedige uitvoering van het goedkeurde ontwerp
Luk Vanhorenbeek

Europees volksdansen zangfestival

Film van Franco Rossi met Terence Hill en Bud Spencer
Zondag 22 u
Dinsdag woensdag

Onze afdeling werd «kampioen van
de ledenwerving» in het arrondissement In de loop van het jaar 1977
w e r d het ledenaantal praktisch verdubbeld
Voorzitter
Hugo
Schiltz
kwam persoonlijk de trofee overhandigen tijdens het arrondissementeel
bal te Londerzeel

Bierbeekse fietspadenaktie beloond
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17 u 30

BRABANT

Dilbeeks vieruurtje
om van te snoepen
De kursisten
en de vrienden
van het studiecentrum
hebben een
prettiqe namiddag
beleefd
op zondag
9 april in het
Roelandsveldcentrum
Dank zij de gewaardeerde
inzet van een dertigtal mensen,
waaronder
de bestuursleden
van de VU-afdeling
Dilbeek, hebben ruim 700 bezoekers kunnen genieten
van de smakelijke
pannekoeken
en andere
versnaperingen
Geurige koffie of een pittig wijntje maakten het de aanwezigen mogelijk eikaars gezelschap
ten volle te
waarderen
Tegelijkertijd
hebben ze ook hun steentje
ertoe bijgedragen,
opdat
de
vereniging
haar noodzakelijke
en gewaardeerde
taak zou
kunnen
voortzetten
en uitbreiden
Plannen zijn er nog genoeg, dat zal de nabije
toekomst
uitwijzen'

Vertrek biblioteek om 12 u 45 Prijs
reis 100 fr voor volw 70 fr jeugd tot
14 j Toegangskaarten 70 en 150 fr
Groepen (12 pers) worden afgehaald
Organizatie Sekr van Vlaamse Organizaties ( S V O ) Panjsstraat 36, Leuven (tel 2 3 2 4 1 2 )
Ook bij Paul Clijsters Naamse vest
134 tel 22 34 84 Paul Kuijpers Justus Lipsiusstraat 21 tel 2 2 3 8 3 6 Cafe «De Engel» Grote Markt 15 tel
224699
Of te Kessel-Lo bij Paul Cockx Leopold lll-laan 1 tel 2 5 4 5 9 6 Mia Desmet Vermeylenlaan 24 tel 2282 94
W i m Cehs Abdijlaan 24 tel 2 5 6 5 3 0 ,
Andre Vanhoof Overwinningsstraat
24 tel 2 5 2 0 1 4
Of te Heverlee bij Emiel W u y c k e n s
Middelweg 21 tel 2241 87 Piet Ovaere Sint-Jansbergsteenweg 47 tel
22 2100 Vandevoorde Pakenstraat
10, tel 2 2 4 5 1 3
Daar een grote groep gevraagd heeft
om s voormiddags naar de Bormshulde te gaan in Merksem zal een autobus om 8 u 45 vertrekken aan de
biblioteek (Ladeuzeplein) Prijs 130 fr

RESTAURANT CHECKPOST
I j z e r e n k r u i s s t r a a t 84,1000 Brussel
Tel.: 02/218.29.88

GASTRONOMISCHE KEUKEN
FIJNE SPECIALITEITEN

J . D e Ridder

W I J lO
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De Matterhorn op:
de kamera klom mee
De televisie van Wales produceerde een tv-dokumentaire over de
beklimming van de Matterhorn, BRT 2 brengt deze produktie op haai
scherm. Voor avontuurlijke kijkers 'n buitenkansje om vanuit de luie
zetel mee te klimmen langs een van de meest indrukwekkende
bergflanken van Europa. Even een toelichting bij het programma, de
klimmers en de Matterhorn zelf
In Zuid-Zwitserland ligt de Matterhorn (4 505 meter) Hij werd voor
het eerst beklommen in 1865
Kort nadat ze de top hadden
bereikt stortten vier leden van de
ploeg in de afgrond
Een van de zwaarste opgaven
die bergbeklimmers zich in de
Alpen kunnen opleggen is de
beklimming van de noorderwand
van deze Matterhorn Vier ervaren alpinisten uit Wales Ene Jones, Leo Dickinson, Bnan Molyneux en Eddie Birch, ondernamen
deze expeditie Zij waren met de
eerste alpinisten die langs de
noorderwand naar de top van de
Matterhorn klauterden, maar het
was wel de eerste keer dat dit

i

I

adembenemende avontuur ook
op film vastgelegd werd
Ene Jones, 38 jaar, en afkomstig
uit het plaatsje Plint in Noord-Wales, was de leider van de groep
HIJ had zijn sporen verdiend op
de ijsvelden van Patagonie en
met een beklimming van de noorderflank van de Eiqer — noq zo'n
topnummer van 't alpinisme Leo
Dickinson, 29 jaar, had van zi|n
kant heel wat ervaring met het filmen van bergtochten Brian Molyneux was met zijn 28 jaar de jongste van het viertal, maar ondanks
dat had hij er toch al zo'n tien
jaren van klimmen en klauteren in
de Alpen en de Dolomieten opzitten Ook de 32-jange Eddie Birch
was een ervaren alpinist Hij had.

o m in Patagonie de Fitzroy beklommen en was verder vooral in
de westelijke Alpen aan de slag
geweest
Een zo lastige beklimming als die
van de noordelijke Matterhorn
vraagt uiteraard heel wat voorbereidingen Het team van Ene Jones was daar al vroeg op het jaar
mee begonnen Door de slechte
weersomstandigheden liepen de
plannen echter vertraging op
Ook toen de tocht begonnen
was, bleven de tegenslagen met
Uit Een lawine haalde de plannen
opnieuw overhoop Kortom, zelfs
voor de mannen aan het ultieme
trajekt naar de top begonnen,
hadden ze al ruim hun deel gehad
van de vele moeilijkheden en hindernissen die zo'n beklimming nu
eenmaal tot een uitdaging en een
evenement maken
— Woensdag
26
2 0 u . 15 op BRT 2.

april

om

Originele Vlaamse
festivaiklanken
gewenst!
BIJ de BRT moet dit jaar 11 miljoen frank gespaard worden. Het
« Festival van Vlaanderen » dat
een prestigieuze internationale
kunstmanifestatie is geworden,
zal desondanks met onder meer
rijke BRT-steun nog grootser,
nog meer prestigieus worden
bij de verschillende gewestelijke programmaties. Niet het bezuinigingscijfer, maar wel de
prestigieuze groei benadrukte
CVP-minister Rika De Backer
vorige week bij de voorstelling
van de programmatic '78 van het
Festival van Vlaanderen, in een
Brussels hotel.
De uitbreiding van de festivalkoncerten — dit jaar meer dan
200 audities — is op zich een
verheugend verschijnsel; niet in
het minst op het gebied van de
uitstraling
van de
Vlaamse
kunst- en kultuurprestaties.
Omstreden was en blijft dat
BRT-direkteur Jan Briers van dit
« Festival van Vlaanderen » een
wekenlang kunstfestijn maakt
waarop de volksmens zich, alleen al omwille van de gala-inkleding, onwennig — zeg maar ongewenst — voelt.
Aan dat soort koncerten zijn
uiteraard hoge kosten verbonden, maar dat neemt niet weg
dat de waardevolle en zeer
prachtige klassieke koncerten in
het kader van het « Festival van
Vlaanderen » een breder podium
verdienen : een breder publiek,
en dus minder «etikette», een
jeugdige
ongekunstelde
omgang, zeker geen «Vlaamse elite », zeker geen « gepriviligeerde
strikjes». Op die manier zou
het festival van Vlaanderen een
zeer originele inbreng kunnen
verzorgen in het koor van de
belangrijkste muzikale wereldkoncerten. (hds)
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D O N D E R D A G 20 APRIL 1978
RTB 1 - 20 u 20 — The Battle of Britain
Oorlogsfilm van Guy Hamilton Met
Laurence
Olivier
Robert
Shaw
Christopher Plummer e a 1940 En
geland verwacht een Duitse invasie
In augustus begint Goering alvast
met de uitvoering van de eerste
stap de Royal Air Force op de
g r o n d vernietigen en zo alle tegen
stand in de lucht bij voorbaat j i t s c h a
kelen
F 3 - 20 u. 30 - Le Pacha.
Politiefilm van G e o r g e Lautner M e t
Jean Gabin Dany Carel, Feiix Marten, e a In een speciale wagen die
door de politie begeleid wordt, bevinden zich voor verscheidene honderden miljoenen aan juwelen
F 2 - 20 u 35 - L H i s t o i r e d A d e l e H
Romantische liefdesfilm van Frangois Truffaut Met Isabelle Adjani,
Bruce Robinson e a Halifax, 1863
Adeie Hugo t w e e d e dochter van Vic
tor Hugo is op zoek naar Luitenan»
Pinson Albert, die haar te Guernesey verleid heeft
LUX - 21 u 00 - Le S e r p e n t
Spionagefilm van Henri Verneuil
Met Yul Brynner Dirk Bogarde Phi
lippe Noiret, e a O p de vlieghaven
van Oriy vertelt een Russisch gene
raal Vlassov een topfiguur van de
K G B dat hij het vliegtuig naar M o s
kou niet neemt en de w e s t e r s e vrij
heid kiest
V R I J D A G 21 APRIL
L U X - 71 u 00 - Iwo Jima.
Oorlogsfilm van Allan D w a n met
J o h n W a y n e De film speelt zich af tij
dens de oorlog in een opleidingskamp voor jonge rekruten De oorlogspropagandatoon van de film
doet antipatiek aan Het konventionele amoureuze nevengeschiedenisje
ontbreekt met
RTB - 22 u 05 — De angst van de
doelman voor de strafschop
Psychologische thriller van W i m
W e n d e r s met Arthur Brauss en Enka Pluhar Een gestraft doelman verliest alle zelfkontrole en w o r d t moor
denaar tegen wil en dank D e film
roept vragen op rond het menselijke
bestaan Interessante film
D 1 - 21 u 15 — De regen k w a m
Drama van Jean Negulesco naar de
roman van Bromfield Met Lana Tur
ner en Richard Burton In Indie
begint Edwina een verhouding met
een jong geneesheer kleurling De
moessonregens en de overstromingsregens die erop volgden brengen een inkeer in haar leven
ZATERDAG 22 APRIL
BRT - 14 u 30 — Een zo eenvoudige
familie
Komedie van Charles Lamont met
Marjone Mam De familie Kettle (vader moeder en vijftien kinderen) verhuist naar een elektronisch huis,
wat extra publiciteit oplevert voor de
farmer-familie
RTB - 19 u 55 — Showdown
W e s t e r n van G e o r g e s Seaton met
Dean Martin Een sheriff gaat op
zoek naar een jeugdvriend die opges p o o r d w o r d t w e g e n s een treinoverval Hij wil hem overtuigen zich als
b e r o u w v o l zondaar gevangen te ge
ven
LUX - 20 u 00 - Bachelor Mother
Komedie van Gurson Kunde met
Ginger Rogers en David Niven Een
vrouwelijke bediende in een w a r e n
huis neemt een verlaten baby aan
Na talrijke vergissingen zal zij in het
huwelijk treden met de zoon van
haar baas
D 1 - 23 u 50 — The day the earth
stood still
Science-fiction van Robert W i s e met
Michael Rennie Een vliegende schotel van M a r s landt in het hartje van
Washington
Z O N D A G 23 APRIL

Kan Jean V a l l é e Vlaanderen
w e l vertegenwoordigen ?
Ondanks de vele negatieve kommentaren blijft het Eurosongfestival miljoenen kijkers lokken
Tot nu toe zingt België op zijn
«Belgisch», afwisselend om de
twee jaar sturen Vlaanderen en
Wallonië éen liedje naar het festival (De derde taalgemeenschap
kreeg nog geen kans)
Ideaal zou zijn dat zowel BRT als
RTB elk een lied zouden insturen
Teoretisch is dat doenbaar, of de
wil er IS, IS een andere zaak Feit

IS dat de vertegenwoordiging van
6 miljoen Vlamingen ons inziens
met door een Waal, hoe goed die
dan ook zingt, moet gebeuren, en
omgekeerd is ook waar
Een zaak om eens van naderbij te
bekijken, dunkt ons Dit jaar is het
de beurt aan Wallonië, dat Jean
Vallee (° Verviers 1941) stuurt,
dan nog wel naar het « Palais des
Congres», te Parijs
— Eurosongfestival, zaterdag
22 april om 21 u. 30.

D 2 - 16 u 30 — W m n e t o u
W e s t e r n van Harald Reinl met Lex
Barker en Pierre Brice Derde deel
van de Winnetoucyclus
N 1 - 20 u 05 — Betrayed.
Oorlogsfilm van Reinhardt met Clark
Gable Een Nederlands officier weet
aan de Duitsers te ontkomen en
komt met de hulp van een Engelsman in Londen terecht Hij w o r d t er
uitgekozen als verzetsleider

F 1 - 20 u 30 — Drum B e a t
W e s t e r n van Delmer Daves en Alan
Ladd Een Indianenopperhoofd stelt
zich met tevreden met het gebied
dat hij van de blanken kreeg toege
w e z e n en verklaart hen de oorlog
LUX - 21 u 00 — Dupont Lajoie
Sociaalkritische film van Yves Bois
set met Jean Carmet Een joviale
cafébaas trekt met zijn gezin op
vakantie Hij waagt een slippertje
met de dochter van een vriend Uit
v r e e s dat ze hem zou bekladden
doodt hij haar in een vlaag van w o e
de en beschuldigt de gastarbeiders
van de m o o r d
D 2 - 22 u 15 — My darling Clementine
avonturenfilm van John Ford met
Henry Fonda
M A A N D A G 24 APRIL
F 1 - 20 a 30 — The thing from another world.
Science-fictionfilm met Chnstian Nyby M e t Margaret Sheridan Vlakbij
Amerikaanse basis aan de N o o r d pool IS een geheimzinnig v o o r w e r p
neergestort dat op een vliegende
schotel lijkt
F 3 - 20 u 30 — La bonne soupe
Z e d e n k o m e d i e van Robert Thomas
met Annie Girardot Levensschets
van een zekere Marie Paule die haar
leven lang met mannen van allerlei
slag te maken had o p zoek naar een
komfortabel bestaan
LUX - 21 u 00 — Colera del Vento
W e s t e r n van M a r c o Camus met
Terence Hill Een grootgrondbezitter
huurt t w e e doders om de man die de
boeren tegen hem ophitst te doden
Een van de doders krijgt w r o e g i n g
en sluit zich bii de boeren aan
D I N S D A G 25 APRIL
F 3 - 20 u 30 — La steppe
Reisverhaal van Alberto Lattuada
met Manna Vlady
Rusland 19e
eeuw de zoon uit een boerengezin
wil in de stad gaan w e r k e n Zijn moe
der laat hem met tegenzin vertrekken
F 2 - 20 u 35 - RJV S
Antimilitaristische film van Yves Boisset en Claude Veillot met Jacques
Spiesser In 56 w o r d t een g r o e p
mannen gerekruteerd voor Algerie
Een van hen pleegt uit verzet zelf
m o o r d M e n zorgt ervoor dat de
anderen lijdzaa-n de bevelen zullen
opvolgen
LUX - 21 u 00 — Carambolages
Statire van Marcel Bluwal met Louis
de Funes en J-C Brialy Een j o n g
bediende w e r k t zich vlug o p tot aan
de top van de firma
D 2 - 23 u 00 — La ronde
Fantastische film van Max Ophuis
met Simone Signoret Een soldaat
k n o o p t een verhouding aan met een
prostituee maar verlaat haar voor
burgermeisje De relaties volgen elkaar zo o p dat men in cirkelbeweging opnieuw bij de prostitu'ie belandt
W O E N S D A G 26 APRIL
RTB 2 - 19 u 55 — Gentlemen's
Agreement
Psychologische film van Elisa Kazan
met G r e g o r y Peck Een weduwnaar
vestigt zich met zoon en moeder in
N e w York Zijn eerste opdracht v o o r
een weekmagazine is een artikel
schrijven over het antisemitisme
O m aan materiaal te geraken geeft
hij zich uit voor j o o d M o e d i g e him,
b e k r o o n d met oscars
LUX - 21 u 00 - Niagara
Drama van Henry Hathaway met
Marilyn M o n r o e en Joseph Gotten
Een jong stel komt zijn wittebroods
w e k e n d o o r b r e n g e n in de streek
van de Niagara In een nabunge bun
galow woont een v r e e m d echtpaar
de v r o u w wil haar man door haar
minnaar laten v e r m o o r d e n
BRT 2 - 21 u 05 — Kreten en gefluister
Existentieel drama van Bergman met
Liv Ullmann en Ingrid Thulin Drie
gezusters k o m e n samen in een landhuis Agnes is stervende Karin is
zelfbeheerst maar verafschuwt haar
man Maria is sensueel en genot
zuchtig Anna de dienstmeid is de
enige figuur die begrip kan opbren
gen voor het lijden van Aqnes

fll
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Latout cuisine du chef — 1900
Le coffre-fort — 1910 Passé et
gagne — 1930 Nieuws — 2 0 0 0
Van der Valk (f) - 2100 Iwo
Jima (film)

I

ARD 1

BRT 1

1710 Nieuws — 1715 De haven
in Hamburg (dokumentaire) —
1800 Szene '78 1845 Der
7 Sinn - 1850 Nieuws - 1900
Intermezzo-Informationen
—
1940 Die Dame von Monsoreau
(f) - 2 0 1 5 Hier und Heute
2 0 4 5 4tel vor 8 — 21 00 Nieuws
— 21 15 Der grosse Regen (film)
Kwotering voor volwassenen —
2 3 0 0 Plusminus - 2330 Tagesthemen
0 0 0 0 Die Sportschau — 00 25 Ein Sheriff in N e w
York (f) - 01 40 Nieuws

1540 De Waalse Pijl 1700
Schooltelevisie — 1800 De Berebbot — 1805 Rondomons —
1830 De vergeten eilanden ( f ) —
1855 Filopat en Patafil 1900
Sporttnbune - 1930 Kijk Uit 1945 Nieuws - 2010 De Muppetshow — 2030 Panorama —
21 00 Standpunten - 21 25 Premiere — 2215 Nieuws

BRT 2
2010 Open School - 2040 Het
proces van Lee Harvey Oswald
(TV-spel)

NED. 1

if

1850 Fabeltjeskrant
1855
Nieuws — 18 59 Camouflage Cdokumentaire)
— 1925 Simonskoop 1950 Baretta Cf)
20 40 De Peter Gordeno-show —
21 35 Nieuws - 21 55 Den Haag
vandaag - 2 2 1 0 Prof Dr J H
Oort (jDortreO — 2 3 1 0 Nieuws

NED. 2
1859Paddington — 19 05 De verschoppeling ( f ) - 1930 De Dik
voor Mekaar show
— 2000
Nieuws
2027 Het zwarte"
schaap (tv-spel) — 21 32 De familie Bellamy ( f ) - 2222 Hier en
Nu — 2302 Vernieuwd geloven
— 2322 Nieuws

RTB 1
1540 De Waalse Pijl 1730
Schooltelevisie — 18 00 Barbapapa - 1805 1 2, 3
Cinema
1830 Zig-Zag — 1915 Antennesoir 1930 Nieuws 2000
Avant savoir — 2020 La bataille
d'Angleterre
(film)
2205
Nieuws — 22 20 Le carrousel aux
images — 2 3 1 0 Nieuws

RTB 2
1930 Nieuws — 2000 L'homme
et les sortileges

ARD 1
1710 Nieuws — 1715 A u s dem
Leben gegriffen 1800 1895
Die Geburtsstunde des Films (dokumentaire) — 18 20 Indianen (dokumentaire) — 1850 Nieuws —
19 00
Intermezzo-Informationen
- 2015 Hier und Heute - 20 45
Spiel urn 4tel vor 8 2100
Nieuws — 21 15 Sterven de Duitsers u i t ' — 2200 Mot-Music on
Top — 2245 Mit Schirm Charme
und Melone ( f ) - 23 30 Tagesthemen — 0000 Margarete in Aix
(toneel) — 2 0 0 Nieuws

ZDF
1800 Nieuws — 1810 Pinocchio
( f ) - 1840 Die Drehscheibe
1920 Mirjam und der Lord van
Rummelplatz ( f ) — 2000 Nieuws
— 2030 Der Grosse Preis —
2150 Die Grosse Hilfe 2200
Heute-Journal — 2220 Kennzeichen D - 2305 Hans Koeppl So alt wie dieses Jahrhundert (tvfilm) - 0000 Nieuws

LUX.
1215 La bonne Franquette —
1715 Tekenfilms — 17 35 Le coffre-fort — 1745 Les collectionneurs — 1815 Le coffre-fort —
1820 Ram-Dames Info — 1830
Systeme D — 1845 Ram-Dames
- 1855 Le coff re-fort 1900
De nos clochers — 1915 Passé
et gagne — 1930 Nieuws —
2000 Police des plaines ( f ) —
21 00 Le serpent (film)

FR. 1
1233 Midi premiere 1300
Nieuws — 1335 Regionaal programma — 1350 Objectif santé

WIJ 11

— Kes, sociale schets van een volksmilieu waann de bekrompenheid van
familie en school gehekeld w o r d t De jonge hoofdfiguur, Kes, zoekt zijn toevluCht en levensvreugde in het afnchten van een vogel
Dinsdag 25 april om 21 u. op BRT 2
— 1615 Jeugdprogramma —
1802 A la bonne heure — 1827
Un, rue Sesame — 18 55 Le village englouti (f J — 1910 Une minute pour les femmes — 1920
Gewestelijk nieuws — 1943 Eh
bien raconte — 1956 Nieuws —
2 0 3 0 Jean-Chnstophe ( f )
—
2 2 3 0 O n e premiere 2300
Nieuws

Tom & Jerry — 19 09 Daar vraag
je me wat — 1949 Willem Ruisshow — 21 35 Nieuws — 21 55
Sanford en zoon (f) — 2220
«Scheer en Remmers bij Daf»
(reportage) — 2300 Interview
met de minister-president
—
2 3 1 0 De nieuwe ketters ZuidAmerika (dokumentaire) — 2 3 3 5
Nieuws

FR. 2
1350 L'eloignement ( f ) 1403
Aujourd'hui madame — 1500 La
tulipe noire (f) — 1652 Aujourd'hui magazine — 1755 Fenétre
sur
Fernand Ledoux — 1825
Tekenfilms — 1840 C'est la vie
— 1855 Des chiffres et des lettres — 1920 Gewestelijk nieuws
— 1945 Les 6 jours d A 2 spel —
2 0 0 0 Nieuws - 2035 LHistoire
d'Adele H (film) 2207 Les
legendaires — 2240 Nieuws

FR. 3
1835 Jeugdprogramma —
Regionaal programma —
Tribune libre
«PS» Nieuws - 2000 Les jeux
heures — 2030 Le Pacha
— 21 50 Nieuws

1905
1940
1955
de 20
(film)

NEP. 2
18 55 Nieuws — 18 59 Pipo en de
noorderzon (f) — 1925 Koning
klant - 2000 Nieuws 2027
Terug naar de natuur — 2057
Dubbelleven (f) - 21 47 Vara-visie — 2242 Nieuws

RTB
1 8 0 0 B a r b a p a p a - 1805 1,2,3
Actualites — 1830 Zigzag —
1845 Sept sur sept 1915
Antenne-soir — 1930 Nieuws —
1955 A suivre — 2 1 5 0 Nieuws
— 22 05 L'Angoisse du gardien de
but a l'instant du penalty (thnller)

ZDF 2
1745 Nieuws 1755 Pfiff
1840 Die Drehscheibe — 1920
Vaeter der Klamotte (film) —
1940 Filmpje met Stan Laurel —
2 0 0 0 Nieuws — 2 0 3 0 Auslandsjournal - 21 15 Der Alte (f)
2 2 1 5 Sketches en liedjes —
2 3 0 0 Heute-Journal - 23 20 Aspekte — 0 0 0 5 Das Rettungsboot
(film) - 01 40 Nieuws

BBC 1
10 38 Living in a developing country - 11 45 You and me - 12 05
Out of the past - 1235 Out of
the past — 1345 Nieuws —
14 00 Pebble Mill - 14 45 H o w do
you do I - 1505 Scene - 1535
Look and read 1620 Welsh
programme — 1635 Playschool
1720 Scooby doo 1740
Horses galore — 1810 Potters
picture palace — 1835 Magic
roundabout — 1840 Nieuws —
1855 Nationwide - 2000 Cartoon — 2010 Comedy hour —
2 1 0 0 Its a knockout 2200
Nieuws 2 2 2 5 Petrocelli
2 3 1 5 Nieuws - 2 3 4 6 The A m sterdam affair (tv-film)

Zaterdag
22 APRIL

TF 1

BBC 1
7 3 8 Schooltelevisie — 1041 Merry go round A dairy on your doorstep — 11 03 Countdown —
11 25 Near and far - 11 45 Other
peoples children — 1200 Scene
- 1335 O n the move 1345
Nieuws - 1400 Pebble Mill
1445 Chigley - 1500 You and
me — 1536 Merry go round —
1545 Appuntamento in Italia —
1600 Childrens wardrobe
—
1655 Playschool - 1720
Grape ape — 1740 Krofft supershow — 1805 John Craven's
newsround — 1810 Blue Peter
— 1835 Magic roundabout —
1840 Nieuws — 1855 Nationwide — 19 55 Tomorrow s world —
2 0 2 0 Top of the pops - 21 05
Wildlife on one - 21 30 Happy
ever after — 2200 Nieuws —
22 25 The Ronnie Corbet thursday
special — 2310 Face values —
0000 Nieuws

Vrijdag
21 APRIL
BRT 1
14 00 Schooltelevisie - 1800 Het
spook van Monnikeneiland ( f ) —
1845 Klem klem kleutertje —
1830 Open school - 1900 De
winter (dokumentaire) — 1945
Nieuws — 2015 Van de weg af
gezien (dokumentaire) — 2040
Police Python 357 (film) - 2245
Nieuws

12 29 Les Tifins - 12 37 Midi premiere — 1300 Nieuws — 1335
Regionaal programma — 1350
La source de vie — 1425 Cousons, cousmes — 14 55 Dynamite
Jack (western) — 1615 Jeugdprogramma — 1757 A la bonne
heure — 1827 Un rue sesame
— 1855 Le village englouti (f) —
1915 Une minute pour les femmes - 1918 Les Tifins - 19 20
Gewestelijk nieuws — 1943 Eh
bien raconte — 1957 Nieuws —
2030 Amphitryon 38 (toneel) —
2 2 1 0 Questionnaire
— 2310
Nieuws

A2
1350 L'Eloignement (f) 1403
Aujourd'hui madame — 1500 La
mission Marchand (f) — 1600
Aujourd hui magazine — 17 55 Fenétre sur
Groenland — 1825
Tekenfilms — 1840 C e s t la vie
— 1855 Des chiffres et des lettres — 1920 Gewestelijk nieuws
— 1945 Les 6 jours D A 2 spel
— 20 00 Nieuws - 20 32 Les bngades du Tigre (f) — 21 35 Apostrophes — 2245 Nieuws —
2 2 5 2 Salome (tv-film)

FR. 3
1835 Jeugdprogramma — 19 05
Regionaal programma — 1940
Tnbune libre — 1955 Nieuws —
2000 Les jeux de 20 heures
20 30 Le mystere Kennedy (2) 21 30 Het atoom na de oorlog
(1945-1977) - 2230 Nieuws

BRT 2
2 0 1 5 Bette Midler (show)
21 00 Hoogtepunten uit de kunst
van de 20e eeuw (beeldhouwkunst) — 21 55 Dag aan dag

NED. 1
1820 Teleac - 1850 Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws - 1859

LUX.
1215 La bonne franquette —
1715 Tekenfilms — 17 30 Systeme D — 1745 Le coffre-fort —
1800 Aventures des hommes —
18 25 Le coffre-fort - 18 30 TeleLuxemburg est a vous — 1850

Sohn (fJ 1845 Nieuws —
1848 Voetbal - 1930 Die Dame
von Monsoreau (fJ — 2015 Hier
und heute — 2045 Der 7 Sinn —
2 0 5 0 Kurz vor 8 — 21 00 Nieuws
— 21 30 Eurovisiesongfestival —
2 3 3 0 Nieuws - 2350 Der Tag,
an dem die Erde stillstand (film)
— 1 20 Nieuws

NED. 2

ZDF
1800 Nieuws - 1805 Der Landerspiegel — 1900 Paul Temple
( f ) - 2000 Nieuws - 2 0 3 0 Die
Strasse ( f ) — 21 15 Musik is
Trumpf
(koncerO
—
2255
Nieuws — 2300 Das aktuelle
Sport-Studio — 0 1 5 Der Kommissar ( f ) — 110 Nieuws

LUX
1215 La bonne Franquette —
1647 Super juke-box 1745
Daktan ( f ) - 1850 Systeme D
— 1910 Passé et gagne - 1930
Nieuws — 20 00 Mademoiselle et
son bebe (film) — 21 30 Eurovisiesongfestival — 2345 Les potins
de la comete

TF 1
1300 Nieuws - 1335 Les musiciens du soir — 1408 Restez
done dvec nous
— 1520 24
Uren van Le Mans — 18 05 Trente millions d'amis — 1835 Les
Tifins — 1840 Magazine auto
moto I — 1913 Six minutes pour
vous defendre — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 45 Eh bien,
raconte — 2 0 0 0 Nieuws - 2 0 3 0
Serpico ( f ) — 2130 Eurovisiesongfestival — 0 0 0 Nieuws

A2
1215 Nieuws voor gehoorgestoorden — 12 30 Samedi et demi —
14 35 Les jeux du stade — 1710
Des animaux ot des hommes —
1800 Chroniques du temps de
l'ombre 1940-1944 - 1855 Des
chiffres et des lettres 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Les
6 jours d'A 2 — 20 00 Nieuws 2 0 3 5 Maigret en de wijnhandelaar ( f ) — 2 2 0 0 Questions sans
visage — 2300 Nieuws

FR 3
BRT
1430 Een zo eenvoudige familie
(f) 1630 Biljarten 1730
Open school — 1800 De bereboot - 1805 Disneyland ( f )
1850 De vrije tijd van de vrouw
— 1945 Nieuws - 2010 De bruiloft op het kasteel (tv-film) —
20 35 Terloops - 21 30 Eurovisiesongfestival — 2330 Nieuws

NED. 1
1530 Nieuws — 1532 Japan
door Ierse ogen (dokumentaire)
1620 Mumbly 1630 Het
huis van niemand ( f ) — 16 55 Bollie Blauw — 1705 De film van
ome Willem - 1820 Teleac
1850 De fabeltjeskrant 1855
Nieuws — 1859 Wonderlijke wereld — 1925 De Lucyshow —
19 50 Tweekamp - 20 35 Charlie
Cobb in het nauw (western) —
21 37 Nieuws 2155 Charlie
C o b b in het nauw - 2230 U zij
de glorie — 2315 Nieuws

1800 Et nos enfants 1835
Jeugdprogramma — 1905 Regionaal programma — 1940 Samedi
entre nous — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures
2 0 3 0 Les batailles pour les lavandes (film) - 22 00 Le pre de Bejine (film) - 22 30 Nieuws

BBC
1000 Heads and tails — 1015
Reportage — 10 35 Records breakers — 11 00 Ariott and Trueman
on cncket — 11 25 Morgan the
pirate (film) — 13 30 Grandstand
— 1815 The Mickey Mouse Club
— 1835 Nieuws en sport —
18 50 Fish — 21 30 Eurovisiesongfestival — 2 3 4 5 Match of the
day

Zondag
1

RTB
1515 Jardinage — 15 45 Frangois
Masset (portret van deze Waalse
schrijver) — 1725 Le ballon jaune - 1835 Barbapapa - 1930
Nieuws — 1955 Duel dans la
poussiere (western) — 21 30 Eurovisiesongfestival
—
23 30
Nieuws

ARD
1525 Nieuws — 1530 Sesamstrasse - 1600Hit-kwis - 1645
Mancini's music — 1730 ARDRatgeber — 1815 Der verlohrene

BRT

~^

1600 Nieuws - 16(
der dieren - 1630 W
thuis"? — 1655 Sprek
1710 Studio sport I gewest tot gewest ken naar kinderen —
samstraat — 1850 C
1920 Studio sport II
Nieuws — 2035 Het
laat CfJ - 2110 Holl<
21 40 Mary Harti
Hartman (f) - 2210

- 2240 Nieuwa

RTB

1200 Faire le point
1300 Nieuws - 130ï
simo — 14 30 L'age d
- - 1530 De Gulden
- 15 50 Tekenfilms Bastenaken-Luik (rep
17 40 Het kindercircus
- 1840 Histoir* de li
Barbapapa — 1915 A
- 1930 Nieu>/«. - 1
weekend — 20.25 C
2 1 0 0 Sport et vie
Nieuws - 2215 De
van Toulouse 1755-1
mentaire)

LUX

1315 Hei elei kuck el
Father, dear father (f
Tekenfilms — 1645
comme les autres i
18 30 Le Francophoi
1900 Les senöers d«
- 1930 N i e u w s . - IS
lection - 2000 Jen
( f ) - 21 00 Dupont I
— 2 2 4 0 Les potins de

TF 1

1300 Nieuws - 132
seneux — 1412 Les i
du dimanche — 15C
van Le Mans — 16C
rennen — 1605 Llle
— 16 35 Sports premie
Le jeune homme et le
— 1925 Les ammaux
— 1955 Les Tifins
Nieuws - 2030 Lai
(western) - 2215 Y
muzikanten — 2310 f

A2

12 00 Bon dimanche de 2 - 2000 Nieuw
Musique and muisic (dokumentaire) — 22

FR 3

1635 La revolution n
17 30 Espace musica
Cheval mon ami. — 18
— 1920 Special D(
19 35 Brioche (f J - 2(
nal — 2120 Nieuw
L'homme en question
greve (film)

ARD

23APRIL|

NED. 2
1855 Nieuws — 1900 Bereboot
— 1905 A V R O s nationale hitparade - 2000 Nieuws 2027
De man aan de top ( f ) — 21 20
Songfestival — 2350 Nieuws

zen — 1815 Teleac p o o r t — 1900 Nieuw
Jonge mensen op het k
um - 1955 Hier Pan
Betrayed (film) - 21 5
w i t een boekenprog
2 2 2 5 Het Humanistisc
- 2240 Nieuws

\

9 00 V o o r boer en tuinder — 9 30
Doe mee — 1000 Eucharistieviering vanuit St-Niklaas — 1100
Konfrontatie (debaO
1200
Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden — 1445 Sesamstraat
— 1510 Gnekenland toen en nu
(dokumentaire) — 16 00 Luik-Bastenaken-Luik (reportage) — 1710
Sportuitslagen — 1715 Biljarten
— 1830 De bereboot 1835
Korte film — 1840 Retroskoop
— 1945 Nieuws - 2000 Sportweekend I — 2030 Het was de
leeuwenk
(toneel)
—
2215
Nieuws

NED. 1
1700 't Is maar een vraag —
1730 Bericht van de wilde gan-

11 00 De « cowboys »
(dokumentaire) — 11
dung mit der Maus
vatdetektiv Agaton S
1300 Der intematic
schoppen — 1345
1415 Zwischenspiel rostrote Ritter (fJ —
tagssegler (filmX — 1
schupjaen — 1740 C
preis — 17 5 0 ' Hanr
1978 - 18 35 All you
(dokumentaire) — 15
— 2020 Weltspiege
Nieuws — 2115 Tc
2245 Nieuws 2i
und Richter - 233
Sonntagabend — 02i

ZDF

1400 Nieuws — 140
scheibe - 1425Chrc
che — 1445 Neues
busch 1515 Hei(
O r f f m Afrika - 161{
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W-PRCX]R^|Y1|Y1KS
B.15T9teac. - 18.50 Pas19.00 Nieuws. - 19.05
ïnsen op het koncertpodi9.55 Hier Parijs. - 20.05
(film). - 21.55 Z w a r t op
boekenprogramma. —
t Humanistisch Verbond.
Nieuws.

3UWS. — 16.02 Paradijs
n. — 16.30 Waar hoor ik
• 16.55 Sprekershoek. —
idio sport I. — 17.55 Van
ot gewest — 18.10 Kijkinderen. - 18.28 Set — 18,50 Cinevisie. —
udio sport II. 20.30
— 20.35 Het is weer zo
— 21 10 Hollands spoor.
I Mary Hartman, Mary
(fj. - 22.10 Herenleed.
Nieuwa

lire Ie point (debat). —
suws. — 13.05 Concertis14.30 L'age de crista! ( f ) .
De Gulden Zeezwaluw.
Tekenfilms. - 16.00 Luik.en-Luik (reportage). —
t kindercircus Billy Smart.
Histoire de lire. - 19.10
ja. — 19.15 Antenne-soir.
Nieuws. - 19.50 SportI. - 20.25 Clafoutis. port et vie. 22.00
— 22.15 De gefolterde
louse, 1755-1762 (dokuI.

16.15 Danke schon. - 16.30 Karl
M a y : Winnetou (western). —
18.00 Nieuws. - 18.02 Die SportReportage. — 19.00 Tagebuch. —
19.15 Mondbasis Alpha I (fJ. 20.00 Bonner Perspektiven. —
20.30 V o n der Natur des Menschen. — 21.00 Em Mann wil nach
oben (f). 22.00 Nieuws. —
22.15 Faustrecht der Prarie (film).
— 23.45 Ballet - 0.10 Nieuws.

BBC
10.00 Flumps. — 10.15 I see what
you mean. — 10.40 New life. —
11.10 Erica on Embroidery. —
11.50 Kontakte. 12.15 Trade
Union studies. — 12.40 O n the
move. — 12.50 Parents and
schools. — 13.15 Meeting place.
— 1400 Farming. — 14.25 Knitting fashion. — 14.50 Nieuws. —
14.55 Pygmalion. Britse verfilming.
- 1630 Tekenfilm. - 16.45 The
Osmonds. — 17.15 The High Chaparral. — 18.05 Game of the century. - 18.35 Nieuws. - 18.45 Lorna Doone. — 19.40 Songs of praise. - 20.15 Reportage. - 21.05
Danton's death. Toneel. — 22.55
Nieuws. — 23.05 Cross question.
- 23.40 Film '78. - 0.10 The British connection.

Maandag
24 APRIL
BRT

1 elei, kuck elei. — 15.30
lear father (f.). - 16.30
IS. — 16.45 Une familie
les autres (tv-film). —
i Francophonissime. —
s sentiers de l'aventure.
Nieuws, — 19.33 Cinè-sé— 2000 Jennie Jerome
1.00 Dupont Lajoie (film).
Les potins de la comète.

ïuws — 13.20 C'est pas
— 1412 Les rendez-voüs
iche. - 15.30 24 Uren
*/lans - 16.00 Paarden— 1605 LTIe perdue (f.).
Sports première. — 18.25
homme et Ie lion (tv-film).
Les animaux du monde.
) Les Tifins. 2000
— 2030 L'aigle solitaire
). — 22.15 Kinderen als
en. - 23.10 Nieuws.

n dimanche. — 19.00 Sta20.00 Nieuws. — 20.32
and music. — 21.40 Chili
ntaire) — 22.47 Nieuws.

revolution nucléaire. —
space musical. — 18.25
ion ami. — 18.50 Plein air
) Spécial Dom-Tom. —
oche (f J. - 20.05 Hexago2120 Nieuws. 21.35
! en question. — 22.30 La

lm).

14.00 Schooltelevisie. 1800
Peppi en Kooki (f) - 18.15 De kinderen van appartement 47A. —
18.40 De mens en zijn omgeving,
dokumentaire. — 19.05 Doe mee.
- 19.45 Nieuws. - 20.20 Rad der
fortuin. — 21.05 Grote lui, kleine lieden.
— 21.55 Stromingen. —
22.45 Nieuws.

5UWS. - 14.02 Die Dreh- 14.25 Chronik der W o 14.45 Neues aus Uhlen- 15.15 Heidi. 15.40
frika. — 16.10 Nieuws. —

A2
13.50 L'Eloignement (fJ 14.03
Aujourd'hui Madame. — 15.05 Le
magicien (f.) — 15.55 Aujourd'hui
magazine. — 17.55 Australië, dokumentaire. — 18.25 Tekenfilms. —
18.40 C'est la vie. - 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.45 Les six jours d'A2. - 20.00
Nieuws. - 20.32 La téte et les
jambes. — 21.35 Over weeskinderen. — 22.30 Chefs d'oeuvre en
peril. — 23.00 Nieuws.

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 La bonne soupe (f J. - 22.00
Nieuws.

ARD 1
17.10 Nieuws. 17.15 Koncert
met Sylvia Geszty. — 18.00 Plumpaquatsch. — 18.50 Nieuws. —
19.00 Das intermezzo bietet an. —
19.40 Ein neuer start. — 20.15
Trick um 4tel vor 8 21.00
Nieuws. 21.15 Roots (f).
22.15 Die revolution fand nicht
statt (reportage). - 23.00 Nonsens in Musik. — 23.30 Tagesthemen.
— 00.00 Die barfüssige
grafin (fJ. — 2.05 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 19.09 Peppi en
Kokki (f) 1924 De Muppetshow. - 20.00 Nieuws. - 20.27
De magier (O - 21.40 Rondje teater. - 22.30 Brandpunt - 23.10
Geloven op maandag. — 23.45
Nieuws.

RTB 1
17.35 Barbapapa. - 17.40 1, 2, 3 .
Magazine. — 18.05 Seniorama. —
18.45 Les chrétiens dans la vie
sociale — 19.15 Lundi-sports —
19.30 Nieuws. — 19.55 Une petite
femme aux yeux bleus, TV-spel.
— 21.25 Ce que parier veut dire.
— 23.00 Nieuws.

RTB 2
19.30 Nieuws. - 19.55 Pleum!..
pleum !... tralala, Waals toneel.

12.15 La bonne franquette. —
1715 Tekenfilms - 17.35 Le coffre-fort — 17.45 Brigade criminelle
(f.). - 18.15Lecoffre-fort. - 18.20
Ram-dames magazine. — 18.30 Systeme D. — 18.45 Ram-dames. —
18.55 Le coffre-fort - 19.00 D e
nosclochers. — 19.15Passeetgagne. — 19.30 Nieuws. - 20.00 Les
bannis (f J. — 21.00 Carambolages
(film). - 22.30 Les potins de la
comète.

TF1
^13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal
magazine. — 13.50 Restez done
avec nous. — 18.00 A la bonne
heure. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.32 LTIe aux enfants. —
18.55 Le village englouti (f.) —
19.15 Une minute pour les femmes. - 19.18 Les tifins. - 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.43 Eh bien raconte. 19.57

20 APRIL 1978

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Barbapapa. — 18.05 1, 2, 3 .. Cinema
- 18.30 Zigzag. - 18.45 TVF. 19.15
Antenne-soir
—
19.30
Nieuws. — 19.55 Itinéraires. —
20.45 Musique mosakque. — 21.45
Nieuws. — 22.00 Videographie. —
22.45 Nieuws.

Welsh programme. — 16.55 Playschool — 1720 Qiampk)n the wonder horse. — 17.40 Goober and
the g h o s t — 18.05 John Craven's
newsround. — 18.10 Stopwatch.
— 18.35 Magic roundabout —
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 19.50 The wonderful world
of Disney. - 20.30 It ain't half hot
mum. — 21.10 The standard. —
2 2 0 0 Nieuws. - 22.25 Play for
today. — 0.05 Nieuws.

Woensdag
26 APRIL

RTB 2
18.45 La ferme a l'oiseau. — 19.55
Savoir-vivre. — 20.25 La corde au
cou (f.). — 21.20 Frangoise, Martine, Claire et les autres.

ARD
17.10 Nieuws. — 17.15 Auf dem
Hochseil. — 18.00 Die Grashüpper-lnsel (FJ. - 18.15 Papotin &
Co. — 18.40 Peter beim Fischf ang.
- 18.50 Nieuws. — 19.00 Intermezzo-informationen. — 19.40 Oh,
dieser Vaten — 20.15 Hier und
heute. — 20.45 Tip um4tel vor 8.
21.00 Nieuws. 21.15 Die
Montagsmaler. — 22.00 M o n i t o r
- 22.45 Superstar (f). - 23.30
Tagesthemen. — 00.(X) Da (Dapo
Ivan, show. — 00.45 Nieuws.

ZDF

ZDF
18.00 Nieuvire. - 18.10 Heiter bis
wolkig (fJ. — 18.40 Die Drehscheibe. 19.20 Soko 5113 (f). 20.00 Nieuws. — 20.30 Spass mit
Musik — 21.15 Reklamationen. —
22.00 Heute-Journal - 22.20 W i e
man sein leben lebt tv-film. —
23.35 Steckbrief. - 23.50 Nieuws.

18.00 Nieuws. - 18.10 Berufsreport. — 18.40 Die Drehscheibe. —
19.20 Der Rosarote Panther. —
20.00 Nieuws - 20.30 Charleys
tante, film. — 22 00 Heute-Journal.
— 2220 Ein bett für'nen zwickel,
reportage. — 23.00 Der Reigen,
film. — 00.55 Nieuws.

LUX

BBC
1855 Nieuws. — 18.59 Popparade.
19.55 NCRV
Lustrum
Springtrofee 1978. 21.05 De
Lucy show — 21.35 Nieuws. —
21.55 De tijd stond even stil, dokumentaire. — 23.05 Nieuws.

rest
dokumentaire.
—
20.00
Nieuws. - 20.27 Hitboulevard. 21.30 De verpleegsters (f.). —
22.20 Aktua-TV. - 23.15 Socutera. — 23.30 Nieuws.

FR3

NED. 1

LUX
! «cowboys» van Brazilië
ntaire). — 11.45 Die Sen: der Maus. - 12.15 Pritiv Agaton Sax (film). —
)er internationale Frühn. — 13.45 Nieuws. —
/ischenspiel. — 15.35 Der
Ritter (fJ. - 16.05 Sonn3r (film)i — 16.35 Talentn. — 17.40 Dag-Fernseh• 17.50 Hannover-Messe
18.35 All you need is love
ntaire) — 19.30 Nieuws.
D Weltspiegel. 21.00
- 2 1 1 5 Tatort (f).
ieuws 22.50 Dichter
Iter. - 23.35 Kritik am
abend — 0.20 Nieuws.

Nieuws. — 20.30 La chose d'un
autre monde (fJ. — 22.55 Nieuws.

10.38 Countdown - 11.00 M e r r y
go round. — 11.23 Explonng science. - 11.45 You and me. - 12.22
Music time. — 13.45 Nieuws. —
14.00 Pebble Mill. - 14.45 Camberwick Green. — 15.01 W o r d s
and pictures. — 15.18 Near and
fear. — 15.48 Going to work. —
16.15 Songs of praise. — 16.55
Playschool. — 17.20 Tarzan. —
17.40 Cheggers plays pop. —
1805 John Craven's newsround.
18.10 Blue Peter. 18.35
Magic
Roundabout
—
18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19.55 Ask the family. 20.20
Angels. — 21.10 Panorama. —
22.00 Nieuws. - 22.25 You'll like
my mother, film. — 00.00 Nieuws.

Dinsdag
25 APRIL

1

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De
b e r e b o o t — 18.05 Sesamstraat.
18.30 Toestand '78 19.10
Het Vrije W o o r d (het humanistisch verbond). — 19.45 Nieuws.
- 2010 Shsse en Cesar (f). 20.55 S.O.S. Neefsteeg, reportage.
- 21.45 Muziek en ballet - 22.20
Nieuws.

BRT 2
20.10 Onder een dak (f.). - 20.35
Panorama. — 21.00 Kes (film).

NED. 1
18.50 De Fabeltjeskrant — 18.55
Kommer met je brommer. —
19.05 E.O.-Kinderkrant 19.30
Het kleine huis ( f ) — 20.20 Yoga
— 21.00 De drinkwatervoorziening, dokumentaire.
—
21.35
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 Thomas en Sally.
— 23.05 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Dudh Kosi,
meedogenloze rivier van de Eve-

12.15 La bonne franquette. —
17.15 Tekenfilms. — 17.35 Le coffre-fort — 17.45 Brigade criminelle (f). - 18.15 Le coffre-fort. 18.20 Ram-dames magazine. —
1830 Systéme D. - 18.45 Ramdames. — 18.55 Le coffre-fort. —
19.00 De nos clochers. - 19.15
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws.
- 20.00 Les bannis (fJ. - 21.00
Carambolages (film). - 22.30 Les
potins de la comète.

TF 1
13.00 Nieuws. 13.45 Restez
done avec nous. — 18.02 A la bonne heure. — 18.27 Pour chaque
enfant — 18.32 L'ile aux enfants.
— 18.55 Le village englouti (f.). —
19.15 Damesmagazine. — 19.18
Les tifins. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. —
19.57 Nieuws. —
20.30 Désiré Lafarge (f.). - 22.00
Saint-Guilhem, dokumentaire. —
23.00 Nieuws.

A2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Malaventure (f.). 14.05
Damesmagazine. — 15.00 Les infodrames: Jacques. — 16.00 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenétre s u r . . — 18.25 Tekenfilms. —
18.40 C'est la v i e - 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Les
six jours d'A2. — 20.00 Nieuws. —
20.35 R.A.S. (film). 23.00
Nieuws.

BRT 1
16.30 Tip-top. - 18.15 De bereb o o t — 18.20 Jonger dan je
denkt. 18.50 Young Daniel Boone
(f.). - 19.45 Nieuws. - 20.15 Happy days (f.) — 20.40 Ons klein
paradijs (TV-spel). — 21.45 Fundamenten. — 22.35 Nieuws.

BRT 2
20,15 Ukiok (Dokumentaire). —
21.05 Kreten en gefluister (Film).

NED. 1
15.30 Bolke de beer - 1540 Zolder
— 16.00 De bloedende
zwaan. - 17.05 Salty (f.). - 18.30
Sesamstraat. — 18.55 Nieuws. —
18.59 Van gewest tot gewest. —
19.50 Politieke partijen 2000
D e nieuwe huurster (TV-film). —
21.20 Wat blijft IS genoeg (TVfilm). - 2137 Nieuws. - 21.55
Den Haag vandaag. — 22.10 Panoramiek. — 22.40 Studio sport.
— 23.10 Nieuws.

NED. 2
18.50 Toeristische tips. — 18.59
Iemand zoals jij. — 19.24 Kenmerk. - 20.00 Nieuws. - 2027
Socutera. — 20.32 W h e n things
were rotten (f.). — 20.56 Popnieuws. 21.04 Info. 21.20
Special Randy Newman. — 21.50
Peru (Dokumentaire). — 22.15
Starsky & Hutch (fJ. - 23.02 Verenigingsnieuws. — 23.05 Aan de
grenzen. — 23.35 Nieuws.

RTB 1
16.45 Feu vert. 18.25 Dinky
Duck. - 18.30 Zigzag. - 18.45
Katoliek-godsdienstige uitzending.
- 20.00 Voetbal (Uefa-beker). 21.45 Nieuws. - 22.00 Arts hebdo. - 22.35 Nieuws.

RTB 2
19.55 Le mur invisible (Film).
21.50 Actualités de la Flandre.

TF 1
13.00 Nieuws. — 13.37 Les visiteurs du mercredi. — 17.57 Sur
deux roues. — 18.55 Le village
englouti (f). — 19.18 Les tifins. —
19.20 Gewestelijk
nieuws. —
19.43 Eh bien raconte. - 20.03
Nieuws. — 20.30 Les Claudine (f).
— 22.00 Afrika en Oceanië (Reportage). — 22.55 Nieuws.

A2
13.50 Malaventure (fJ. — 14.03
Aujourd'hui madame
— 15.05
L'homme qui valait trois milliards
(fJ. - 15.55 Un sur cinq. - 17.55
Accords parfaits — 18.25 Tekenfilms. 18.40 C'est la vie. 18.55 Des chiffres et des lettres,
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Les 6 jours d'A 2. - 20.00
Nieuws. — 20.30 Septiéme avenue (f.). 21.30 (Question de
temps — 22.35 Nieuws.

FR 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tnbune libre. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 La bataille de la Neretva
(Film). - 22.40 Nieuws. - 22.55
Ciné regards.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
16.30 L'école buissonniére —
17.40 Le coffre-fort — 18.00 L'école buissonniére. — 18.28 Le coffre-fort. — 18.30 Ram-dames. —
18.45 De nos clochers — 18.58
Le coffre-fort - 19.00 Hitparade.
— 19.30 Nieuws. — 20.00 Bngade
spéciale (f.). — 21.00 Niagara
(Film). — 22.40 Les potins de la
comète.

ARD
15.55 Nieuws. 16.00 WestDuitsland — Zweden (IJshockey).
— 17.15 Nachtdieren die ook overdag aktief zijn (Dokumentaire). —
18.00 Opeten en opgegeten worden (Dokumentaire). — 18.20 Vakantie aan zee (f.). — 18.50
Nieuws. — 19.00 Die Dame von
Monsoreau (f.). — 20.15 Hier und
heute. — 20.45 Trick um 4tel vor 8,
- 21.00 Nieuws. - 21.15 Spate
Liebe (Film). - 23.00 Een dag uit
het leven van een opvoeder (Reportage). — 23.30 Nieuws.

ZDF
18.00 Nieuws. 18.10 Banier
Reef (f J. — 18.40 Die Drehscheibe.
— 19.20 Sing mit den Fischer-Chören. - 20.00 Nieuws. - 20.30 Jenny, Lady Churchill (fO. 21.15
Z D F Magazin. - 22.00 Heute-journal. — 22.20 Die Strassen von
San Francisco (f.) — 23.05 Lebendig begraben ? (Reportage). —
23.50 Der Schwienge (TV-speD.
— 1.25 Nieuws.

BBC
11.00 TV-Club. 1123 Music
time. — 11.45 You and me. —
12.00 British social history. —
12.23 W o r d s and pictures. —
12.40 Appuntamento in Italia. —
13.05 Kontakte. — 13.45 Nieuws.
- 14.00 Pebble Mill. - 14.45 Bagpuss. 15.01 Watch. 15.18
Science all around. — 15.40 Encounter Italy. — 16.55 Playschool.
— 1720 Bailey's comets. - 17.40
The canal children. — 18.05 John
Craven's newsround. — 18.10
Think of a number. — 18.35 Magic
roundabout — 18.40 Nieuws. —
18.55 Nationwide. 21.30 The
liver birds. — 22.00 Nieuws.

FR3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 La steppe (dokumentaire).
— 22.05 Nieuws. - 2220 Réussite.

BBC
1125 20th Century history. —
12.00 Watch - 1218 Going to
work. — 12.40 Living in a developing country. — 13.45 Nieuws. —
14.00 Pebble Mill. - 14.45 Ragtime. - 15.00 You and me - 15.14
Encounter Italy. — 15.32 Merry go
round. - 15.40 TV Club. - 16.20

— Police Python 357, politiefilm met Simone Signoret Yves Montand e a .
Verzorgd afgewerkt naar een origineel scenario maar met talrijke « h a r d e tonelen.
Vrijdag 21 april om 2 0 u . 4 0 op BRT 1.
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Een groot boek over Volleybal
Eén v a n d e d r o e v i g s t e z a k e n in
d e B e l g i s c h e s p o r t l i t e r a t u u r is d a t
m i s s c h i e n w e l 95 % e r v a n z i c h
b e w e e g t o p het n i v e a u v a n d e
stamineezever
T o e n WIJ u i t g e n o d i g d w e r d e n t e
gaan
kennismaken
met
een
nieuw boek over volleybal vreesd e n WIJ, eerlijk g e z e g d , w e l e e n
beetje andermaal o p dat niveau
te belanden A c h , wat vergisten
WIJ o n s
Het boek dat Guido Sijs o n s voors t e l d e , IS e e n w e t e n s c h a p p e l i j k
werk De moeizame bewerking
tot e e n v l o t l e e s b a a r g e h e e l v a n
d e «volleybalbijbel» van d e Rus
A . V Ivoilov B o e k d a t in d e S o v j e t unie g e b r u i k t w o r d t als h a n d b o e k
v o o r d e s t u d e n t e n in l i c h a m e l i j k e

3

o p v o e d i n g e n als l e i d r a a d v o o r
z o w a t alle t r a i n e r s e n s p e l e r s ,
z o w e l t o p s p e l e r s als b e s c h e i d e n
amateurs
H e t b o e k bevat tien hoofdstukken, g e w i j d aan
1 Ontstaan
en
ontwikkeling
van het volleybal
2. Eigen a a r d v a n d e m o t o r i s c h e aktiviteit v a n d e volleyspeler

Z o maar ineens drie persmededelingen tegelijk v a n B L O S O .
Eén : d e a a n k o n d i g i n g v a n e e n v e r g a d e r i n g v a n d e V e r e n i g i n g V l a a m s e B a s k e t b a l l k l u b s , w a a r o v e r w i j h e t o n l a n g s al h a d d e n
T w e e : de oprichting van e e n c e n t r u m v o o r stijgparachutisme of parasailing, w a a r o v e r w i j het b i n n e n k o r t z u l l e n h e b b e n
D r i e : d e a a n k o n d i g i n g v a n e e n n i e u w e B L O S O - a k t i e , m e e r b e p a a l d in
het L e u v e n s e o m d a t d a a r v a n d a a g e e n i n f o - v e r g a d e r i n g w o r d t
g e h o u d e n dn h e t s t a d h u i s o m 14 u u r ) , m a a r o v e r i g e n s stilaan o p g a n g
k o m e n d in h e e l h e t V l a a m s e l a n d
A k t i e d i e e r o p g e r i c h t is d e m e n s e n v a n m e e r d a n vijftig m e e r a a n
s p o r t t e laten d o e n E e n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k h e e f t n a m e l i j k uitg e w e z e n dat één van de grote groepen, die té weinig s p o r t beoefenen,
d e g r o e p is v a n d e p l u s - v i j f t i g e r s
D a a r wil m e n dit jaar w a t a a n d o e n , o m d a n in d e k o m e n d e j a r e n é é n
n a é é n d e a n d e r e g r o e p e n aan t e p a k k e n
D e « s p o r t v o o r allen» is in V l a a n d e r e n v a n d e g r o n d g e k o m e n . N u
w o r d t de aandacht meer bepaald gericht op de 850 000 mensen, ouder
d a n 50, die n o g met e r v a r e n h e b b e n h o e d e u g d d o e n d r e k r e a t i e v e
s p o r t b e o e f e n i n g is, é n d o o r d e b e o e f e n i n g zelf é n d o o r d e d a a r m e e
g e p a a r d g a a n d e sociale k o n t a k t e n
W i j geloven
dient

een BLOSO-initiatief dat sukses, aandacht e n applaus ver-

M A A N D A G : In V e n e z u e l a
kwamen
boksers
op
de
Idee hun buik en rug vol
publiciteit te laten schilderen.
Ten
slotte,
waarom
niet? •
DINSDAG:
In
Frankrijk denkt m e n aan het
o r g a n i z e r e n van v e l o k o e r sen in de straten van Parijs.
In Brussel ook. M a a r dan
veldrijden. •
WOENSD A G : L o v e n s w a a r d i g e inspanning van de BRT. T w e e
'volledige
voetbalmatchen
op één a v o n d . En w i e d e n k t
dat er i n t e r e s s a n t e r e z a k e n
zijn, moet m a a r in zijn b e d
kruipen. •
DONDERD A G : In D u i t s l a n d zullen
d e velo's ook naar de t e c h nische
kontrole
moeten.
D a t J o s van tante C i l l e k e
d a a r nog niet aan g e d a c h t
heeft! •
VRIJDAG:
De
BRT is op het g o e d e spoor.
Een hele a v o n d nuttig bes t e e d aan velorijderij. En
w i e denkt d a t . . Ja. •
ZAT E R D A G : Zei F r e d : koereurs in de finale w e t e n niet
m e e r in w e l k e koers ze rijden, of v o o r w e l k merk. H o e
komt
dat
dan,
Fred ?
•
ZONDAG:
De
internationale
voetbalfederatie
heeft m e e r geld nodig. W i j
ook, en • pertang » kaviaar
en kreeft en s j a m p i e t e r en
d r o o m h o t e l s en luxereizen
met veel « f a m i l i e » mijden
wij als de « p e s t » .
•
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Te onthouden
Vnjdag hebben wij maar een stukje
gezien van de film over de wielrennerij en maar een stukje gehoord van
het debat naar aanleiding van die film
Behalve dat wij de kostbare zendtijd
een betere zaak waardig vinden dan
velokoersenj (wanneer besteedt onze
onvolprezen BRT bv eens zoveel
zendtijd aan ruimte-industne, misschien de toekomst voor de bedreigde geindustnalizeerde landen ' ) , mogen WIJ dus geen oordeel uitspreken
over de beide programma's Twee uitspraken willen WIJ toch onthouden
Ten eerste wat Roger Moens zei,
namelijk de commerciële wielrennerij
leeft bij de genade van de (sluik)reklame op het kleine schermpje, en dat de
professionele wielrennenj verdwijnt
wanneer die mogelijkheid verdwijnt,
en ten tweede de vaststelling van Jan
Wauters dat de wielrennenj is wat ze
is. en dat het de taak is van de journalist ze kritisch te benaderen, zoals hij
andere fenomenen kritisch benadert
Als dat get>eurt, en het gebeurt gelukkig meer en meer, zijn wij alweer een
stuk vooruit gegaan

België boven
De tijd dat de Belgische voetballiefhebbers enkel maar een beetje jaloers konden zijn op de supporters
van Real Madrid of Ajax of Benfica
omdat die de ene Europese voetbalbeker na de andere naar hun ploeg
zagen gaan, is voorbij Wij beginnen
ook mee te tellen In die mate zelfs dat
WIJ binnen een paar weken vertegenwoordigd zijn in twee van de drie finales voor de begeerde bekers V o o r
landskampioenen namelijk met Club
Brugge, en voor bekerhouders met
Anderlecht Brugge moet Liverpool
partij geven, en dat wordt beslist een
kwaaie dobber, temeer omdat er bij
Brugge toch een beetje de « snee » af
schijnt te zijn Anderlecht neemt het
op tegen Austna Wenen, en de Brusselaars, die nu maar pas volop in forme schijnen te komen, zien wij voor
de tweede keer deze beker winnen In
een woord er heerst een ware voetbaleufone in Belgenland

Edukatieve en organizatons c h e k e n m e r k e n bij h e t w e r ken met kinderen
4 Techniek v a n het spel.
5. S p e l t a k t i e k
6 B a s i s m e t o d o l o g i e v a n d e initiatie
7 Metodologie van de sporttraining
8 V o o r b e r e i d i n g v a n e e n eersterangsploeg
9 Wetenschappelijk
onderzoek
10 O v e r z i c h t v a n b e l a n g r i j k s t e
kompetities
D e i n h o u d liegt e r m e t o m
een
boek dat iedereen die van ver of
van dichtbij w a t met volleybal te
m a k e n heeft, m o e t l e z e n En g r o n dig lezen
G u i d o S I J S d i e n t m e t zijn w e r k
van harte gefeliciteerd O m o m
v o l g e n d e t w e e r e d e n e n t e n eers t e o m d a t hij m e t a a r z e l d e d e v o l l e y b a l w i j s h e i d t e halen w a a r z e
w a s , in d e U S S R , e n a l d u s nieuw e richtingen aan te w i j z e n , ten
t w e e d e o m d a t hij d e al z o a r m e
sportliteratuur verrijkte, met met
anekdootjes e d , maar met een
wetenschappelijk opgevat werk
Iets w a a r a a n d e n o o d g r o o t is
W a t o n s betreft trainers, spelers,
leraars, v e d e t t e n
en
beginnelingen, l e i d e r s e n a r b i t e r s
snel
naar de boekhandel
A.V. Ivoilov (bewerking Guido Sijs) Volleybal. 278 biz. Uitgave LannooTielf / J.W. Richt-Hoeven.

Niet overdrijven
Men heeft zondag in Parijs-Roubaix de klassieke « hel van het noorden » wel
extra hels en lang gemaakt. Net zoals in de Ronde van Vlaanderen grijpt men
gretig terug naar de oude kasseien om het de coureurs lastig en de TV-kijkers spectaculair te maken Wij vinden dat pnma, maar herhalen wat wij verleden week al schreven : men mag niet overdrijven. Vroeger waren er nauwelijks betere wegen, en de coureur die stukken had, moest maar zien dat hij ze
hersteld kreeg. Nu liggen de zaken echter anders. Men jaagt niet enkel coureurs langs die kinderkopwegels, maar ook honderden auto's en motoren van
god-weet-wie-allemaal. Dat w o r d t op die wegen een ware heksenketel, in die
mate zelfs dat de renners al evenveel gehinderd worden als geholpen in
geval van pech, en dat voor velen — wij denken aan de renners achteraan —
een normaal koersverloop uitgesloten is. Al zo - oude kasseien, o.k., maar dan
ook met trafiek uit die tijd. Anders gezegd - ouderwetse velokoers, en geen
moderne autorodeo.

^^t?i^

TRIPTIP

Amnesty
Vandaag maar een uiterst kort mini-tripje
Tot in ons
voortuintje Met hark en hak — of schoffel
— en zo. om eens de grote kuis te doen
Onze dorpen zouden er stukken
beter uitzien, vinden wij, als
de tuintjes
en onbebouwde
perceeltjes
wat beter
onderhouden
werden
Op deze ongebruikelijke
plaats zouden
wij zelfs een
soort
wetsvoorstel
willen neerleggen
dat men de belastingen
op
onbebouwde
perceeltjes
— meestal
nu het nog nét
kan
gekocht
voor de kinderen
— zou afschaffen,
maar de eigenaars verplichten
ze properkens
te onderhouden
« Het jaar
van het dorp» zou er wel bij varen. En het stuksken
grond
ook

Niet klaar
O p twee zondagen van het einde van
de voetbalkompetitie is de situatie in
de hoogste afdeling nog met duidelijk
De voorsprong van Club Brugge is
geslonken tot twee povere puntjes
Standard moet nog thuis tegen Kortrijk spelen en uit tegen A n t w e r p
Twee met meer gemotiveerde ploegen De buit zou dus wel eens vier
punten kunnen zijn Anderlecht moet
nog naar Beveren dat meer op de
beker dan op de kompetitie zal mikken, en krijgt nog Waregem aan huis
W I J denken ook vier punten Dat wil
zeggen dat Brugge nog drie punten
op vier moet halen En dat moet
gebeuren aan huis tegen La Louvière
en op Lokeren De spanning zal enn
zitten tot de laatste dag Voeg daarbij
nog de vele verschillende mogelijkheden voor wat betreft de deelname
aan de Europese kompetities volgend
seizoen, en men begrijpt licht dat de
voetballiefhebbers nog heel wat te
becijferen hebben op de bierviltjes in
de vele Belgische staminees
W i e zegt d a t ?
Het voorstel van dekreet van de h
Diegenant om kompetitiesport op internationaal niveau te verbieden aan
kinderen jonger dan 14 jaar blijkt nogal ophef te maken Nu lazen w e
alweer een betrekkelijk lang artikel
aan dit onderwerp gewijd Zoals de
meeste sportjournalisten is ook de
auteur van dit artikel tegen het voorstel De argumenten die hij aanhaalt
zijn ook die van de meeste van zijn
kollega s De kompetitie verbieden verhindert het trainen vanaf zes en
zeven jaar met Niet die kinderen verpesten de boel, wel de hen omringende volwassenen De sport en de pres-

taties zullen geschaad worden De kinderen beleven in de eerste plaats plezier aan die kompetities Welk verschil
maakt het, dertien of veertien Daar is
misschien allemaal iets voor te zeggen Maar vooraleer met dergelijke
bewenngen af te komen — en zonder
dat WIJ willen stellen dat ze onjuist zijn
— zou men ze toch eerst eens wetenschappelijk moeten onderzoeken Het
lijkt ons namelijk een typische fout
van de sportjournalistiek en de sport
in het algemeen gebrek aan wetenschappelijke benadering

Verleden zondag organizeerde A m nesty International een grootscheepse aktie om de voetbalgangers attent
te maken op wat er in Argentinië allemaal gebeurt, en om de massa de
idee bij te brengen dat men beter met
naar de eindronde van de wereldbeker zou gaan Deze kompetitie zal
immers ge- of misbruikt worden om
good-will te bedelen voor een regime
dat de mensenrechten gretig met de
voeten treedt Wij geloven dat de
mensen van Amnesty gelijk hebben
Echter, dat was al het geval m andere
landen, en dat zal ook het geval zijn in
Moskou in 1980 Men zal dus konsekwent moeten zijn, en ook dan protesteren Voor de rest vrezen wij dat met
de supporters een verkeerd publiek
w e r d aangesproken
Hoe dikwijls
moesten wij met de domme dooddoener horen van « voetbal heeft met politiek mets te maken » En hoeveel informatie w e r d met ongelezen en onverschillig weggegooid "^ Die mensen
moeten nu eenmaal hun spektakeltje
hebben De rest laat hun koud

Les
Te Luik verschenen voor de rechter,
met veel minder «hambras» dan op
de voetbal, de « sjarels » die door met
flessen en zo te gooien bereikten dat
Standard zijn eerste match in een
Europese kompetitie 150 km van Luik
moet spelen De klub stelt zich burgerlijke partij tegen die supporters
Vraagt van hen dus herstel van de
geleden schade O p het eerste gezicht zou men zeggen het volstaat
als de rechter die kerels eens goed bij
de oren trekt Maar men moet hun
met doen betalen, na alle «bewezen
diensten» voor de klub en na hen
eerst zo zot te hebben geraasd als
een kelderdeur Anderzijds vraagt
Standard maar een miljoen frank
schadeloosstelling Inderdaad maar
een miljoen Want als men alles
samentelt (ontvangsten, bijkomende
verplaatsingen, schade van cafébazen en zo, publiciteit, enz, e n z ) komt
men aan een veelvoud En vermits de
rechtei" van dat miljoen nog wel wat
zal afpeuteren zouden wij zeggen
het IS goed dat men die mannen minstens een deel van de aangerichte
schade doet betalen Het zal een goede les zijn

Verheugend nieuws uit de ruimte:
het radiokontakt met de Voyagertuigen die naar de verre planeten stevenen is hersteld. Vijftien miljard frank
die nièt verloren zijn. De bedenking
ook dat de ozon-laag in de stratosfeer slechts op onbeduidende wijze
wordt aangetast door de nu overal
gewraakte spuitbussen, maar dat zij
op heel beduidende wijze w o r d t aangetast door de over heel de aarde zo
kwistig gestrooide stikstof-meststoffen
Een voorlaatste weetje - er zweven
momenteel 4.500 voorwerpen allerhande in de ruimte rond de aarde.
En ten slotte - van de ruim duizend
gelanceerde Russische tuigen zouden er zowat 750 « militaire opdrachten » hebben, van de (veel minder)
Amerikaanse slechts de helft
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VU-Wijgmaal in de

BRABANT
Maurits Lauwers overleden

^of Un ^xniioovn
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
M a a n d a g gesloten

M

Aalst 29 april

VUJO-bussen naar Aalst
Arr. Leuven
Vertrek om 12 u 30 op het Ladeuzeplein te Leuven
Limburg : Iedereen wordt uitgenodigd
mee te komen de bus is gratis 1 Vertrek Bree, Vrijthof om 8 u 30 Stopplaatsen Opglabbeek, Dorpsplein om
8 u 4 5 , Genk, Shopping (busstation)
om 9 u , Bilzen, Markt om 9 u 20 , Hasselt, Station om 9 u 4 0 , Herk-de-Stad,
Markt om 10 u

Arr. Oudenaarde
Vertrek om 12 uur op de Grote Markt
te Oudenaarde, 12 u 15 aan het Vredegerecht te Ronse en 12 u 30 op de
Markt te Brakel Inschnjven tel 0 5 5 /
422546

An^. Oostende en Brugge
Vertrek om 11 u 30 aan het Vlaams
HUIS te Diksmuide, 11 u 35 Pervijze
(kerk), 11 u 45 Veurne (Markt), 11 u
55 Adinkerke (standbeeld), 12 u De
Panne (Markt), 12 u 10 Koksijde (Ster
der Zee), 12 u 35 Lombardsijde
(kerk) en Westende (kerk), 12 u 40
Middelkerke (kerk), 12 u 55 Raversijde (De Ton), 13 u Manakerke ( V U sekretariaaü, 13 u 05 Oostende (stadhuis), 13 u 10 Oostende (Sint-Jan)
B r u g g e : 13 u 30 Brugge-station
Prijs voor Oostende 120 fr , voor
Brugge 100 fr Inschnjven tel 058513323

Vertrek om 11 uur te Geel (Toensü,
11 u 30 te Turnhout hoek RinglaanGraatakker Inschrijven bij Luc Beyens. Groenstraat 23, te Meerhout
(014/3003.97) Prijs 120 fr

Arr. Brussel

14 u 30 referaat en b e s p r e k i n g ;
federatliezeringran het ziekenfondswezen door mr J De Schaepmeester, sekretans V V Z en door L De
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L E M B E E K : 2de haantjeskermis vanaf 18 uur in zaal De Knng,
Stevens de Waelplein Ook op 23 april vanaf 12 uur

22

KORTENBERG : VUJO-fuif om 20 u 30 in de gemeentelijke jongensschool Inkom 40 fr

29

KESTERBEEK: VU-meinachtbal in de Vredezaal te D w o r p om
21 uur Orkest The Robins

29

DILBEEK. IJzerbedevaart Voordracht met film «Aan de kleine
Rivier» door het Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum, in Westrand-Feestzaal, om 20 u Voordracht door VTB-direkteur, Karel
De Meulemeester

Halle-Buizingen-Lembeek

Uitslag tombola
« Teenentander-bal»
Het nummer 15609 wint het draagbaar tv-toestel Na 10 mei 1978 met
afgehaald, telt het reservenummer
13821
15630 21091 23730 22343 17016
20864 21270 14863 28095 10212
26382 19910 19760 22908 25219
26825 28913 26937 21286 22784
15995 15990 17568 14163 21571
17193 25694 20370 28649 28424
11803 25938 17127 13486 24747
15488 22170 16537 25925 10449
14106 20346 14993 19466 12279
17400 19611 28262 11737 19952
26337 19848 27455 25125 26968
22780 19049 28580 11898 23170
21484
Al deze prijzen van dit bal van 8 april
'78 kunnen afgehaald worden bij Juul
Denayer, Kornijkveld 7 (nieuwe verkaveling in de VandenpeereboomstraaÜ
te Buizingen Tel 3 5 6 3 0 2 5 Uiterste
datum 15 mei 1978

ZO€K€RC]€S
Jongeman uit Mariekerke-Bornem zoekt betrekking als bediende in de boekhouding of als vertegenwoordiger, in de omgeving
Mechelen-Antwerpen-Sint-Niklaas

— Jongedame uit Walem-Mechelen, diploma typiste, zoekt
dringend werk in Mechelen of
omgeving Is bereid alle administratieve opdrachten te vervullen geen bezwaar tegen huisbezoeken Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers,
Liersesteenweg 11 te 2580 SintKatelijne-Waver, of telefonisch
op het nummer 015-21.79.00, ref.
nr1325
{N41)

Nieuw! SUPER 6 i
hij durft iedere

Siemens
ing aan!

en Halle-Vilvoorde
Vertrekuren en omloop
(bus I)
11 50 Kardinaal Mercierplein te Jette
12 05 Waltra te Brussel
12 35 Gemeentehuis te WezembeekOppem
1250 Kerkplein te Zaventem
13 05 Kerk te Machelen
13 20 Heldenplein te Vilvoorde
1335 Parking Fenikshof te Grimbergen
13 50 Rondput te Wolvertem (Meise)

Vertrekuren en omloop
(bus II)
11 50 Kerkplein Pepingen
1205 Kerkplein Lembeek
12 20 Grote Markt Halle
1235 Kerkplein Sint-Pieters-Leeuw
1305 Grote Markt Lennik
13 20 Groene Poort Gooik
13 40 Station Ternat
De busreis kost 50 fr

Gent 1 mei 7 8
Programma

GRIMBERGEN : Info-avond over Sociaal Vlaams Nationalisme
met Edgard Delvo om 20 u in het Kultureel Centrum te Strombeek-Bever

Arr. Turnhout

5de Kaderdag,
Vereniging Vlaamse Ziekenfondsen
9 u 45 W e l k o m s t w o o r d door kaderdagvoorzitter K Versyck
10 u referaten en b e s p r e k i n g ; uitbouw van het Vlaams Ziekenfondswezen door dr F De Vos, voorzitter
V V Z , Vlaams Sociaal Centrum en
Vlaams Sociaal Front door F Kuijpers, nabonaal verantwoordelijke ziekenfondswerking
12 u 30 middagmaal.

Jan Vanderelst heeft aan Willy Kuijpers gevraagd minister Defosset te
interpelleren over de oprichting van
een telefooncel en postbus in de dichtbevolkte wijk het Wijveld

VU-Wijgmaal hekelt de slechte regeling van het openbaar vervoer in hun
gemeente Vooral 's avonds stellen er
zich problemen Wie een film- of
toneelvoorstelling in Leuven wil bijwonen moet zich op eigen krachten verplaatsen, want de laatste trein vertrekt omstreeks 22 u 30

De geschiedenis zal moeten erkennen dat die man tot de
grootste van ons volk behoort.
De
begrafenisliturgie
heeft
plaats op zaterdag 22 april om
11 uur in de Begijnhofkerk te
Brussel (op ongeveer 100 m
van KVS).

21

deelgemeente

VU-Wijgmaal protesteert tegen de disknminatie van de kleine deelgemeenten Cwaaronder Wijgmaal) in GrootLeuven In alle deelgemeenten wordt
een bijdrage van 500 fr gevraagd
voor de huisvuilophaling Alleen in Leuvne, Kessel-Lo en Heverlee wordt het
huisvuil tweemaal per week opgehaald De ovenge kleine deelgemeenten moeten wel evenveel betalen,
maar daar gebeurt de huisvuilophaling slechts eenmaal per week

Maurits Lauwers, algemeen sekretaris van het Verbond der
Vlaamse Oud-strljders en oudsoldaten, drijvende motor van
deze organizatle is niet meer.
O p amper 64-jarige
leeftijd
werd hij uit het leven gerukt.
Daar waar er hem nog zoveel
werk te wachten stond Steeds
de man achter de schermen, de
stille werker, die alles zelf opknapte en de andere de bloemen liet krijgen.
In 1945 lag hij aan de basis van
de redding van het verbond na
de onzalige repressiemoeriemeie.

L€I1D€k ™L

bres voor

Beul, direkteur Vlaams Nationaal Studiecentrum
16 u syntese referaten en bespreking o IV J Beke, direkteur Vormingscentrum Ld Dosfel
16 u 30 gastrede door V Anciaux,
staatssekretaris
17 u slotrede en besluiten door dr
F De Vos, voorzitter V V Z
De kaderdag gaat door in hel Europahotel, Gordunakaai 59 te Gent.
Inschrijven : 100 fr. op bankrk. 4665520991-53 van W Z - K o r t r l j k . M i d dagmaal ter plaatse.

De nieuwe SUPER 68
Siemens kan glansrijk alle
vergelijkingen doorstaan.
- Met zijn 1000 EFFEKTIEVE Watt,
zijn waterkolom van 2500 mm en zijn
luchtdebiet van MEER DAN 50 LITER per
sekonde zuigt hij het stof pooldiep uit alle tapijten
weg.
- Met zijn nieuwe SUPERPOLYMATIC zuigmond blijven er langs
boorden en in hoeken geen stofranden meer.
- Met zijn elektronisch regelbare zuigkracht kan hij alle karweitjes a a n :
gordijnen, zetels, karpetten, vast tapijt...
- En verder Is hij vanzelfsprekend uitgerust met alle praktische snufjes:
automatische kabelopwikkeling, dubbele stoffilterkassette (papier en
textiel), stofniveau-indikator, meubelbeveiligende stootrand.
- Bovendien is hij nog mooi ook: zijn eksklusief bruine uitvoering sluit
aan bij de laatste modetrends

SIEMENS
ANTWOORDBON
Terug te zenden aan SIEMENS NV
Charleroise Steenweg 116
1060 BRUSSEL
Graag ontving ik meer dokumentatte over uw
stofzuigers G

Naam

Siemens SUPER 6 8 een lengte voorsprong!

Straat
Gemeente
Tel

WIJ

15

WIJ IM D€ l/OLK^UMI€

ANTWERPEN

APRIL
20

Te Borgerhout mag
beiaard weer spelen
BORGERHOUT — De inwoners van Borgerhout hebben bijna tien jaar hun
vertrouwd beiaardspel moeten missen. In 1969 werd de zeventig jaar oude
beiaard uit de toren van het gemeentehuis gehaald omdat hij schor en vals
gezongen was. Deze beiaard had in de loop van zijn bestaan een zekere vermaardheid verworven. Er werden op dit instrument regelmatig koncerten uitgevoerd door bekende beiaardiers. Ondertussen werd het gemeentehuis als
monument geklasseerd en gerestaureerd met staats- en provinciesubsidies.
Het resterend gedeelte werd voor een belangrijk deel door de Borgerhoutse
bevolking bijeengebracht tijdens het beiaardjaar. De verwachtingen bleven
hoog gespannen, ook al werd het verscheidene jaren stil rond de toren op het
Moorkensplein...
De oude beiaard telde 35 klokken, verdeeld over drie oktaven en had een
totaal gewicht van 5 827 kg Zij waren
gegoten door de firma Beullens uit
Leuven Van deze klokkengieterij was
de Borgerhoutse beiaard het enig nog
overgebleven eksemplaar
Daarom
werd een grote klok bewaard en
opgesteld in de hal van het gemeentehuis, als aandenken aan deze eertijds
beroemde gieterij De andere klokken
werden ofwel verkocht of stukgeslagen om het brons te hergieten
voor de nieuwe beiaard 4400 kg
w e r d herbruikt
Elektronisch
De nieuwe beiaard is van een heel
andere toonkwaliteit. De moderne
technieken maken het thans mogelijk
de klank merkelijk te verbeteren en
de klokken te stemmen op een oneindig zuivere toon Het menselijk gehoor komt er niet aan te pas want het
stemmen gebeurt elektronisch

OPENBAAR
CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN
ANTWERPEN
PLAATSEN VAN STOKER
De plaats van stoker wordt
openverklaard.
Aanvangswedde: 25.678 fr.
of 26.525 fr. bruto per m a a n d
n a a r g e l a n g de kandidaten
gerechtigd zijn op standplaatsvergoeding
of
op
haardtoelage.
Leeftijdsvoorwaarden: minimum 21 jaar bereikt hebben
en de leeftijd van 40 jaar
niet overschreden hebben
op 5-5-1978. Toepassing der
wetten van 3-8-1919, 27-5-1947
en 27-7-1961.
Diplomavereisten:
houder
zijn van een diploma A3 of
A4-1 van het beroep der
openverklaarde
bediening
en afgeleverd door een middelbare vak- of beroepsschool of een technische
school of een diploma B6/B2
afgeleverd door een middelb a r e avondvakschool ofwel
het bewijs leveren van 5 jaar
praktijk als stoker of in verwarmingsinstallaties.
Een vergelijkend eksamen
zal ingericht worden.
Inschrijvingsrecht: 120 fr.
Inschrijvingsformulier
en
volledige voorwaarden te bekomen op de 7e Afdeling/
Personeelszaken van het
Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn,
Lange Gasthuisstraat 39,
Antwerpen (tel. 32.98.35 31.09.70).
De aanvragen dienen toegekomen te zijn op het Sekretariaat. Lange Gasthuisstraat
33, Antwerpen uiterlijk op 55-1978.
A4v. 109

WIJ 16

Volgens de voorspellingen zal de nieuw e Borgerhoutse beiaard de beste
klanken voortbrengen van alle gekende kleine beiaarden uit de Nederlanden en dat zijn er meer dan honderd
Het klavier waarop de beiaardier
speelt w e r d eveneens vernieuwd
naar het model uit de O -L-Vrouwetoren te Antwerpen Het uurwerk kreeg
nieuwe wijzerplaten in doorschijnend
glas, nieuwe cijfers en wijzers, die
belegd werden met bladgoud van 24
karaat Het uurwerk dat vroeger tweemaal per dag moest opgedraaid worden met zware gewictiten, is nu elektrisch aangedreven De gewichten blijven bestaan om in geval van defekt
opnieuw in gebruik te komen
Met een 80-ton kraan werden de klokken in de toren gehesen op 46 meter
hoogte Een spectaculair werk dat
heel wat kijkers op de been bracht
Z o werd 1978 voor Borgerhout een
nieuw beiaardjaar
Zaterdag 15 april II was de heuglijke
dag waarop, onder een massale toeloop van belangstellenden, de nieuwe
beiaard, met een stralende zon en
een winters windje, officieel werd ingewijd
Rijke erfenis
Uit de toespraak van Bert Verbeelen,
schepen voor Kuituur en Leefmilieu,
volgende fragmenten
'Het gemeentehuis en de klokketoren waarnaar wij opkijken, waren van
bij de bouw in 1898 de eerste van ons
land met een volledige beiaard
Het gemeentehuis is steeds het symbool geweest van onze drang naar
vrijheid en zelfstandigheid
De bouwers ervan hebben dat ook goed
begrepen,
want zij keerden
terug
naar de bouwstijl van onze belforten
en stadhuizen uit de tijd toen de
opkomst van de steden en gemeenten het einde betekende van de feodale middeleeuwen
Die «Vlaamse renaissance ' dwingt nu onze bewondering af en tot ver over de grenzen van
onze gemeente is dit
gemeentehuis
beroemd geworden
Hij zou daarom
onvergeeflijk
geweest zijn, moesten
WIJ die rijke erfenis met in haar oorspronkelijke luister bewaren en koesteren
De klokken werden volledig hergoten

door de firma Eijsbouts uit Asten in
Nederland, en opnieuw in de toren
gebracht
terwijl de
stadsbeiaardier
van Antwerpen, Jo Haazen, de nodige adviezen
verstrekte
De architekten Stynen en Van den
Bergh onderzochten
de toren die
door de firma Ibens uit
Antwerpen
deskundig werd hersteld en aangepast om de nieuwe beiaard te kunnen
ontvangen
Het was een groot moment toen in
februan de klokken een voor eén
naar boven werden gehesen
Het
heeft jaren van studie en voorbereiding gevergd om vandaag dan, met
een eerste koncert door Jo Haazen,
de beiaard opnieuw in gebruik
te
nemen »
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HOOGSTRATEN : Jaarlijks ledenfeest om 20 uur in De Meulen

22

BORSBEEK: VUJO-kleinkunstavond met Jan De Wilde en
Roemelpot Om 20 uur in zaal Riviera, J Reusenslei 17

22

B O R G E R H O U T . Gala-bal ingencht door VU-burgemeester Dirk
Stappaerts, ten voordele van de kulturele en sociale werken van
de gemeente om 21 uur in het gemeentehuis Avondkledij is
gewenst Inkom 400 fr
M E R K S E M : Euchanstievienng om 10 u 30 in de St-Bartholomeuskerk ter intentie van Dr August Borms met homilie door
Herman Sommen, waarna bloemenhulde aan het graf op de
gemeentelijke begraafplaats
DEURNE . zitdag raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 uur in
cafe Gallaxie De Fi ancqueslei 134 te Deurne-Noord
M E C H E L E N : Arrondissementele informatieavond onder het
motto « Nu naar de Vlaamse Staat» om 20 uur in zaal Kultureel
Centrum Sprekers Frans Baert, voorzitter Kamerfraktie en
Hugo Schiltz, Algemeen Voorzitter

23

24
25

V o l k s e verrijking
Uit de toespraak van burgemeester
Dirk Stappaerts lichten wij het volgende
« Het pleit voor de kordate
kultuurbewustheid van mijn voorgangers, alsook voor het huidige kollege, dat
steeds de dringende behoefte
gevoeld werd om te Borgerhout
de
parels van ons kultureel roerend en
onroerend erfgoed, dat ons door een
hardwerkend voorgeslacht
zorgvuldig
werd overgedragen
met even grote
zorg te bewaren en zo nodig te herstellen in zijn oude praal en glorie
Dit IS precies de diepere
kulturele
betekenis van deze dag
Niettegenstaande onze bestendige
financiële
moeilijkheden, niet zelden
verergerd
door onvoorziene rekeningen met katastrofale cijfers, werd geen moment
door ons gemeentebestuur
afgeweken van de rechte weg naar een volwaardig gerestaureerd
en
geklasseerd gemeentehuis met de erbijhorende beiaardklanken
Ik wens hier
dan ook — in naam van de hele raad
— mijn diepe erkentelijkheid
uit te
drukken voor de diverse diensten van
het ministerie van Nederlandse
Kuituur en Vlaamse
Aangelegenheden,
die vanaf het eerste ogenblik
de
belangrijkheid
van onze doseier begrepen hebben, ze administratief hebben rijp gemaakt en waar het maar
enigszins kon, rijkelijk met staatssubsidies bijgesprongen
zijn
Het sprankelende beiaardspel
vanuit
onze Borgerhoutse
raadstoren
zal
een blijvend getuigenis
verklanken
van deze gezonde, harmonieuze politiek, die andermaal precies in onze
gemeente geleid heeft naar een unieke volkse verrijking van ons kultureel
patrimonium »
Uit het eerste koncert door stadsbeiaardier Jo Haazen bleek al dadelijk de
uitstekende kwaliteit van het klokkestel en de verbluffende virtuositeit
van de vertolker
Het programma, waarop o a werken
van Peter Benoit, Jef Denijn, Mozart,
Haydn en Borodin, werd uiteraard
besloten met een subtiele De Vlaamse Leeuw, waarna alle aanwezigen de
gelegenheid kregen om in het gemeentehuis het Gulden Boek te tekenen, een fotoreportage over de installatie van de beiaard te bekijken en ten
slotte op de receptie, aangeboden
door het gemeentebestuur, dit groot
gebeuren in Borgerhout met elkaar te
bepraten
W K M Verdonck,

D E U R N E : Zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot
22 uur in lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te Deurne-Centrum
M E R K S E M : V r o u w e n van Vandaag
gezellig etentje om
20 u 30 in zaal Tijl, Bredabaan 298 In samenwerking met
Vlaamse Knng Groeninghe

25

DEURNE een avond over «Reuma» om 20 u 30 in lokaal Trefpunt Organizatie van de Vlaamse Vrouwenknng Inkom vrij

25

DEURNE : zitdag raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 uur in
cafe Duivenvrienden, Herentalsebaan 227 te Deurne-Zuid

25

ANTWERPEN • de Nationale Studentenvereniging geeft een
avond over « Eutanasie» om 20 uur in de Rodestraat 14, lokaal
R 101 Aan de diskussie nemen deel prof Van Neste, prof Heyvaert Als moderator fungeert prof Lambrechts van de UIA,
advokaat bij de Raad van State

26

HERENTHOUT: FVV-voordracht door Marleen Heylen over de
seksuele ontwikkeling en risico's in de puberteit O m 20 uur in
zaal De Kat

27

DEURNE : zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 uur
in lokaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 te Deurne-Centrum

MEI
B O R G E R H O U T : algemene VU-ledenvergadenng om 20 u 30 in
zaal De Nieuwe Carnot Gastspreker kamerlid Willy Kuijpers
over «Met de Volksunie naar de Vlaamse Staat, opdracht en
bedoeling van onze partij»

Deurne
Parket onderzoekt
smeergeld CVP-schepen
Eerder reeds maakte «WIJ » gewag
van de duistere praktijken die J.
Huyskens, CVP-schepen van Middenstand en Openbare Werken, aan
de dag legde bij de aankoop van
gemeentelijk materieel (• Een bulldozer leugens •, . WIJ », 23.3.78). Nu
onderzoekt het parket van Antwerpen, na een klacht van vervoerder
M. Coulier, de financiële handelingen van deze schepen, zo konden
we lezen in « De Nieuwe Gazet > van
6 april jl.
«De
slibruimingswerken
van
het
waterzuiveringsstation
aan de Schijnpoort werden op voorstel van de
schepen toevertrouwd aan een transportonderneming
(die inmiddels al opgedoekt IS) aan de prijs van 190 fr
per m3, terwijl de gewone prijs 125 fr
per m3 bedraagt Deze werken werden stopgezet
na een
meningsverschil tussen Huyskens en de aannemer Kontakt werd dan
opgenomen

met de firma Coulier uit Merksem, de
poppen gingen aan het dansen '
Volgens
die
transportmaatschappij
wees de schepen het voorstel van de
hand de werken aan 125 fr m3 te verrichten De heer Huyskens zou er op
aangedrongen
hebben dat hen een
kommissie van 45 per mS zou uitbetaald worden, in klinkende munt en in
aan de kassa uitgereikte
bankbiljetten waarvan de nummers
onmogelijk
op voorhand konden worden genoteerd »

2,5 miljoen per jaar of e e n p a k
s l a a g van s c h e p e n H u y s k e n s ?
Het verhaal is nog niet ten einde « De
Nieuwe Gazet» van 7 apnl blokletterde "De vervoerder
toen ik geen
gevolg gaf aan de bevelen van de h
Huyskens bij hem thuis
verantwoording te komen, belde hij mij op
en zei « Als ge met betaalt zal ik mijn
organizatie aan het werk zetten Ik
ben soldaat geweest Ik zal u een pak
slaag geven zodat ge in
veertien
dagen met op straat zult
kunnen
komen »
Bovendien bleek dat de schepen-garagehouder zo wat het monopolie
bezat om bij ongevallen zwaar beschadigde auto's w e g te slepen, de
wagens van de eerste vervoerder
zouden ook in de garage van Huyskens onderhouden en hersteld geworden zijn
Dergelijke praktijken, of ze nu werkelijkheid zijn of met, zijn alleen maar
mogelijk dank zij de geheimzinnigheid
die de
Deurnese
machthebbers
( C V P en BSP) rond allerlei zaken
weven (het slibvervoer is trouwens
nooit in de gemeenteraad aan bod
geweest) De Volksuniefraktie heeft
dat meermaals aangeklaagd, onder
meer bij de aankoop van een bull-dozer (bij monde van Carlo De Ridder)
en de aankoop van kantoormachines
(Staf Hereygers)
W a t de politieke konsekwenties van
deze affaire kunnen zijn, horen w e
wellicht op de gemeenteraadszitting
van donderdag 27 april
j.d.1.
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SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE MODESPECIALIST IN BELGIË
A. DE LANGLESTRAAT 2-14

NIEL
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OPEN ALLE DAGEN VAN 10 TOT » UUR
•
•
•

ZATERDAG VAN 9 TOT ia UUR
Z O N - E N F E E S 1 D A C E N GESLOTEN
RUIME EIGEN PARKING
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Aanbevolen huizen
RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 2 8 7 4
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag
sloten

ge-

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg 't STAMPKOT
St -Maria-Latem, Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 0 5 5 / 4 9 9 4 76
Dinsd gesloten

P V B A J BORREWIANS-COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen,
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 8 9
W I J bouwen voor u sleutel o p de
deur
CAdv 24)

Automatische poortopeners
vanuit de v\/agen bediend
pnjs buiten konkurrentie,
tel 052/357363 - 356889
Raatsing gratis
Nanovestraat 110, 1890 Opwijk

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST.-NIKLAAS.
Tel. 031/76.73.44.
Restaurant met verschillende specialiteiten. Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals konijn, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen
LEON STEVENS
Brandstraat 7
MOL
Tel 0 1 4 / 3 1 2 3 7 6
Fabrikalie kleine l e d e r w a r e n :
brieventassen - geldbeugels - sleutelhouders

EIGENAARS
Wi) wensen moderne appartementen te h u r e n of te kopen i n Koksijde.
Agence Unico, Zeelaan ?.?.?.,
8460 Koksijde, tel. 058/
51 1889

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook
medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/66.74.56.
FEESTZAcEN-SALONS
DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenef
Schildersiraat 33, 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45.72

KOETSWERKEN VAN DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18,1742 TERNAT (St-Kat-Lombeek) Tel.
053/6682 36
LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant, speeltuin, terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's
middags Tel 0 5 3 / 6 6 8 7 4 0

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02/268 14.02

DROOGKUIS-WASSERU
B E D R U F S K L E D I J ST-PIETER
Koliegestraat 33, 2400 M O L
014/31 1376

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
N a 1 8 u 4254642

DRUKKERU-PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/58 8 5 8 1
Alle dag- en weekbladen

KEUKENS SANITAIRVERWARMING
V A N DER C R U Y S
Assesteenweg 65, TERNAT
Tel 5 8 2 1 4 4 1
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Z o n d a g gesloten

Alle

ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 0 2 / 5 8 2 1 3 1 2
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

FRITUUR-EETHUIS INGRID
O l e n s e w e g 41, W e s t e r i o
( V o o r t k a p e l ) , t e l 014/21 3 6 9 6
V r a a g prijzen voor uw feestmenu's Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

• UILENSPIEGEL.
H e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742 Ternat
Tel 5 8 2 1 3 4 5
Volksunieiokaal

W/elkom
IN DE GROENE POORT

AANBEVOLEN HUIS

D a r p s t r a a t 3 1 . 1686Gooik

Vraag eens naar onze speciale voorwaarden
02/2194930
of
02/3567844

02-532 54 81
Lokaal van de Volksunie

Geen fragmentarisme
Kamerlid Somers stelde toen vast dat
de toestand in het arrondissement
Mechelen
wellicht
verontrustend,
maar niet onomkeerbaar is O m kettingreakties te vermijden moet de tewerkstelling met alle middelen verdedigd worden, terwijl men bij rekonversie zeker aandacht moet schenken
aan de tewerkstelling bij zelfstandigen en K M O ' s Ondoordachte eisen
vanwege vakbondszijde zouden in de
huidige omstandigheden de problematiek verzwaren Hij pleitte ervoor de
staatsmiddelen optimaal te gebruiken
Kamerlid Somers drukte toen de mening uit dat dit slechts kon verwezenlijkt worden na een globale doorlichting van de tewerkstelllngsmogelijkheden in het arr Mechelen Van elkaar

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon

Sociaal dienstbetoon
te Schoten

losstaande initiatieven kunnen wellicht tijdelijk een oplossing brengen,
maar zouden best een verspilling kunnen zijn, wanneer ze met geruggesteund worden door een efficiënte
inventanzenng van de sektoren in
moeilijkheden en de bedreigde gewesten, waarbij men dan ook meteen de
maatregelen kan voorstellen om zo
gepast mogelijk te reageren
Alle krachten bundelen
Steunend op deze inzichten stelde
kamerlid Joos Somers ongeveer vier
maand geleden voor te komen tot
een ruime samenwerking, waarbij
men beroep zou doen op de diensten
van
het
staatssekretanaat
voor
Streekekonomie, de administratie en
mogelijkheden van de GOM-provincie
Antwerpen en andere ministenele
diensten, die in samenwerking met de
plaatselijke politieke, syndikale en patronale verantwoordelijken een werkgroep of een begeleidingsgroep voor
het arrondissement Mechelen zouden
vormen De oprichting van zulk een initiale werkgroep over alle partijen en
tegenstellingen heen, zonder vooringenomen oplossingen in zakformaat,
kan immers in belangrijke mate bijdragen om in de huidige omstandigheden
enigszins tijdig het hoofd te bieden
aan de gesel van de werkloosheid In
wonderen hoeft men met te geloven,
maar gewoon de eerste verschijnselen van het post-industneel tijdperk

ondergaan en met lapmiddelen hierop
reageren is zelfbedrog
Begeleidingsgroep
arr. M e c h e l e n
Vorige maandag had de eerste bijeenkomst van de voltallige « begeleidingsgroep arr Mechelen» plaats in de
kolommenzaal van het Mechelse stadhuis, samengebracht onder impuls
van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen Het direktiekomitee van de G O M wil immers een
reprezentatieve
gesprekspartner
voor het gehele arrondissement Mechelen vinden Normaal zou dit de
interkommunale IGEMO moeten zijn
Daar deze interkommunale maar
moeilijk van de grond komt en onvoldoende funktioneert, was men verplicht een meer reprezentatief lichaam tot stand te brengen De begeleidingsgroep mag echter met beschouwd worden als een parallele
orgamzatie aan IGEMO Mits depolitizering van deze interkommunale en
het reorganizeren van haar beheerraad tot een werkelijk reprezentatief
geheel voor het arrondissement Mechelen kan men eindelijk postief werk
gaan verrichten
In het verleden zijn er verscheidene
pogingen in die zin mislukt, omdat
bepaalde krachten een te sterke politieke
machtspositie
wilden
behouden, zonder oog te hebben v o o r
de werkelijke mogelijkheden en noden in ons arrondissement. Daardoor werd heel w a l kostbare tijd verspeeld en te veel kansen onbenut
gelaten. Het voorstel van kamerlid
Somers schijnt hierin beweging gebracht te hebben en men mag verwachten dat de vernieuwde aanpak
en globale benadering van het tewerkstellingsprobleem in hef arrondissement Mechelen nu definitief op
gang is gebracht onder stimulans
van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschaooii Antwerpen.

Jos De Borger, Anjerstraat 23, tel
4 5 3 4 70

OPTIEK

Wim Naessens, Paalstraat 154a, tel
5893 70
Walter Verduyn, A
tel 5 8 5 4 6 0

Dames en heren, m uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
A D O L F CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/33 37 56

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 0 1 5 / 7 1 1 2 40
Verwarming - stoom - sanitair
herstellingen

In ons blad vestigden we reeds de aandacht op een voorstel van kamerlid
J o o s Somers, die — verontrust door de groeiende werkloosheid in het arrondissement Mechelen en de dreiging van bedrijfssluitingen — tijdens een tussenkomst in de Kamer de minister van Ekonomische Zaken en de staatssekretaris voor Streekekonomie waarschuwde voor een verslechtering van de
tewerkstelllngsmogelijkheden in het arrondissement Mechelen. Als indikatoren verwees hij ondermeer naar de moeilijkheden bij de firma De Naeyer en
de cokesoven te Willebroek, Saab te Mechelen en anderen. Alleen een globaal benaderen van het tewerkstellingsbeleid In ons arrondissement en een
onderzoek naar de noodzakelijke impulsen om de tewerkstelling enigszins in
stand te houden, noemde J o o s Somers zinvoL

Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/8188 41
Steeds w e l k o m in
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
BrusselbaanlI.GOOlK
Tel 0 5 4 / 3 3 4 8 5 7
Uw tweede t h u i s '

DE O U D E KRING
Cafe v u - l o k a a l
Dorpsplein, Heusden-Limburg

Tewerkstellingsvoorstel van
kamerlid Somers krijgt vaste vorm

Hilda Dox,
584988

WALTER

Verhoevenlei 6

Wezelsebaan

1,

tel

ANTWERPEN

ROLAND

58

KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Machteld Van Mol, Borkelstraat 115,
tel 5 8 5 2 4 2

OOST-VLAANDEREN
Van Grembergen geweerd op Persijnherdenking!
De Persynherdenking
was
spijtig g e n o e g h e t t a f e r e e l
van
onverdraagzaannheid
V U - k a m e r l i d Paul V a n G r e m b e r g e n , u i t g e n o d i g d e n ingeschreven voor de vienng op
het gemeentehuis te W a c h t e beke, w e r d door CVP-burgem e e s t e r C r e v e met t o e g e l a ten
D e Persijnherdenking georg a n i z e e r d d o o r d e plaatselijke
Davidsfondsafdeling,
waaronder
Pauls
broer
M a r k V a n Grembergen, had

heel w a t v o o r a a n s t a a n d e n
uit d e s t r e e k
uitgenodigd
Toen het CVP-schepenkollege zag dat de vienng een
s u k s e s z o u w o r d e n t r o k het
d e v i e r i n g naar z i c h t o e
Toen kamerlid V a n Grimberg e n z i c h v r i j d a g II. in d e hal
v a n h e t g e m e e n t e h u i s aanbood vroeg
burgemeester
C r e v e w a t hij k w a m « d o e n »
Dat
was
nogal
duidelijk,
m a a r m e n e e r C r e v e zei d a t
Paul
niet
verwacht
was,
m a a r d a t hij na d e huldezit-

ting m o c h t t e r u g k o m e n voor
de gedenkplaatonthulling
Paul V a n G r e m b e r g e n v o n d
d a t h e t alles o f m e t s w a s e n
r e e d d a n m a a r n a a r huis
VU-raadshd Mark V a n Gremb e r g e n zal d e b u r g e m e e s t e r
i n t e r p e l l e r e n o v e r dit eigena a r d i g o n t h a a l v a n e e n uitgenodigd parlementair
Dit g e b e u r d e
a n n o 1978 te
W a c h t e b e k e , e e n aan d e
samenvoeging ontsnapte gem e e n t e v a n 6.000 i n w o n e r s ,
waardoor de CVP-meerderheid kon g e r e d w o r d e n i

VU neemt verdediging van Ninoofse kulturele raad op
CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA

WIJ 18

PVBA

De kulturele raad van Groot-Ninove
deed een advies-voorstel aangaande
de verdeling van de toelagen 1977
aan de socio-kulturele verenigingen
Dit voorstel, steunend op de aktiviteiten in 1976, getuigde van een rechtvaardige en pluralistische geest die
de eensgezinde goedkeuring genoot
van alle strekkingen in de kulturele
raad
Het schepenkollege negeerde totaal
dit voorstel en handelde met gebrek

aan kennis en inzichten en op de
meest onrechtvaardige wijze Deze
kaakslag kwam zeer hard aan bij alle
leden van de kulturele raad Zelfs
bestuursleden van Willemsfonds, Vermeylenfonds, Humanistisch Verbond
enz keurden het schepenkollege volledig af I
V e r d e e l d h e i d in P V V - B S P
schepenkollege
VU-fraktieleider Andre Baro interpel-

leerde in de gemeenteraad het schepenkollege over deze weinig fraaie en
onfaire houding en dit met zodanig
striemende argumenten dat, spijt de
verklaringen van eerste schepen Waltniel (PVV) en spijt de dreigende vinger van BSP-fraktieleider Timmermans (schepen van kuituur), BSP'er
Moens de motie van afkeuring tegen
zijn eigen kollege goedkeurde i
Dit IS de eerste barst in de meerderheid
Er zijn er nog
en dat yia
amper 15 maanden bestuur i
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GERAARDSBERGEN FVV geeft toneelavond om 20 u 30 in
stadsschouwburg Steenstraat •< Souvenir uit Liedekerke» door
Vlaamse toneelvereniging De Eendracht

22

GENT-MUIDE V U ledenfeest vanaf 17 uur in de vroegere
Jongensschool Sint Teresiastraat 1 te Gent

29

ASPELARE-NEDERHASSELT 8e Vlaams-nationaal dansfeest
in zaal Edelweiss te Voorde Orkest Franky Alman en The Blue
Birds Inkom 80 fr

30

MEERBEKE-NEIGEM V U meiavond en Breugeliaanse wijze
vanaf 18 uur in zaal Berlindiskring te Meerbeke

Belastingen
te Schoonaarde

VUJO
(Vlaamse Ardennen)
aktief
* 21 april 20 u Wortegem Petegem
(zaal Tijl Krouwelstraat 12a) Schotse
folk Alex Campbell
Inkom 60 fr kaarten bij de V U J O Ie
den
* 23 apnl 41ste Vlaams-nationaal
Zangfeest
Autobus via Brakel (12 u Marktplein)
Ronse C12 u 15 Vredegerechü O u
denaarde (12 u 30 Markt) Zingem
(12 u 45 Vogelzang)
Prijs (bus +
toegangskaart + pro
gramma) 200 fr
Inschrijven voor 16 april tel 0 5 5 /
422546
* 30 apnl
VUJO's
1-mei-feest
(Aalst)
Autobus via Oudenaarde (12 u
Markt) Ronse (12 u 15 Vredege
recht) Brakel (12 u 30 Marktplein)
Inschrijven voor 23 april tel 0 5 5 /
422546

Vakantie
in de Ardennen

De reeds traditie geworden zitdag
voor het invullen van de belastingaan
giften ditmaal ten huize van O C M W
lid Herman Van den Abbeele w e r d
weer een groot sukses Steeds meer
mensen maken van dit dienstbetoon
gebruik Wij kunnen alle andere VU-afdelingen binnen en buiten dit arrondis
sement met genoeg aanzetten hetzelfde te doen Door dit persoonlijk kon
takt worden vaak belangrijke relaties
en goede relaties tot stand gebracht

Bormsdag
te St.-Niklaas
Zondag 30 april
— 10 uur Herdenkingsmis in Kollegekerk
Kollegestraat bij Grote M a r k t
— 11 uur
Getuigenis in stadsschouwburg
Maurits Coppieters voorzitter Neder
landse Kultuurraad Elza De Clercq
dochter Rene De Clercq Piet Sche
pens
K V H V Leuven
Gebroeders
Spiessens
pacifistische
voortrek
kers Amedee Verbruggen frontgene
ratie
1914-18
opgeluisterd
door
Brugs Madrigalenkoor o I v dirigent
Hilmer Verdin Regie Herman Brug
gen

Zeer interessante mogelijkheid in de
Ardennen onder toezicht van de
dienst voor Jeugdtoensme Twaalf
ontvangcentra in de mooiste en
meest rustige plaatsjes
Kapaciteit van 30 tot 100 personen
Alle akkommodatie Men moet zelf
koken Kostprijs 80 fr per dag en per
persoon voor verblijf en gebruik van
water elektnciteit bad gas
Tijdens de schoolvakantie juli en au
gustus voor kinderen Rest van het
jaar ook voor families en alle andere
groepen

— 14 uur Borms-ieugdontmoeting
Samenwerking Amedee Verbruggen
knng Davidsfonds Gebr Van Raem
donckkring
IJzerbedevaartkomitee
KVHV
NKVS
St Maartensfonds
Van der Hallen-Jeugdgemeenschap
Vlaams Kruis V N J V N T B
VOS
Vnenden v d IJzertoren

M e n moet steeds met minimum 20
deelnemers zijn M e n betaalt steeds
voor 20 Alle inlichtingen Herman Van
den
Abbeel
Losweg
11
9328
Schoonaarde Dendermonde tel 052
423549

Sekretariaat
vzw
Bormskomitee
Heimolenstraat 148 2700 St Niklaas
tel 031 7 6 3 1 6 1
Steunbijdragen
rekening
413
9119731-42 v z w Bormskomitee St Ni
klaas

Zoekertje

Amnestiemeeting
na zangfeest

Wie heeft dokumentatie over Grieken
land'
Alle aspekten
interessant
Koen Van den Abbeele Losweg 11
9328 Dendermonde Schoonaarde

10%vr.V.U.Ieiien
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

PARDESSUS

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
Steenhouwersvest 52 Antwerpen Tel 0 3 31 3 5 83^

In het kader van de Amnestiehonger
staking in het Verbondshuis van het
K V H V te Antwerpen houden de hon
gerstakers zondag 23 apnl e k een
Amnestiemeeting op de Ossemarkt
te Antwerpen en dit onmiddellijk na
het Zangfeest (dus rond 18 u ) Zullen
er een korte toespraak houden A u
gust Van Humbeeck Alkois Verbist
Bart Vandermoere Willy Kuijpers

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

PVBA
Lange Zoutstr 30 29 33 36 38
Tel 053/214060

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels kanierversieringen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
tiirnkledii
ruiteriiitrustingen
ping
pongtatels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus m merkartikelen
autobanen
elektr treinen der beste merken auto e go carts trakteren pop
pen poppenwagens en wiegjes burelen lesbenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tuinschommels
-
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WEST-VLAANDEREN
Open beleid in Menen: geen ijdel woord!
Wie in Lauwe (deelgemeente Menen) iet of wat vertrouwd is met de plaatselijke toestand, weet dat het dorpsplein met het oude kerkhof al jaren op vernieuwing wachten Reeds in de vroegere legislatuur, vanuit de oppositie, had de
Volksunie prachtige plannen naar voor gebracht, die evenwel door de vorige
meerderheid gewoon opzij werden gelegd
Met de aanwezigheid van de Volksunie in het schepenkollege is er in de
nieuv»/e entiteit Menen duidelijk een
gunstige wending gekomen in het
beleid Dat heeft de bevolking weer
eens ervaren toen maandag II 10
april een openbare inspraakvergadenng werd gehouden over dit fameuze
kerkhof en dorpsplein
Onze schepen van Openbare Werken, Herwijn Vandenbuicke, kon dan
ook een zeer talrijk opgekomen publiek verwelkomen Hij gaf toelichting
omtrent de bedoeling van deze vergadering en nep iedereen op om daadwerkelijk met ideeën, schetsen vragen, enz
een positieve inbreng te
doen in de uiteindelijke bestemming
en uitzicht van de dorpskern
Vervolgens gaven de ingenieurs Van
Belle en Geldolf van de interkommu-

Ir. Mertens
waarschuwt
Tijdens een fel opgemerkte voordracht te Oostende waarschuwde de
bekende ir Andre Mertens voor de
ontzanding van onze kust Bij hoog
water, aldus onze Kassandra, kan
men nu reeds vanop de dijk vissen
BIJ een volgende ernstige storm zal
de zee doorbreken, straks staat het
water tot in B r u g g e ' Het puike weekblad «De Zeewacht», stipt daarbij
aan « W e laten de voorspellingen van
de h Mertens voor wat ze zijn Alleen
dit hij was het ook die de overstromingen te Ruisbroek voorspelde en
de aftakeling van onze kust heeft
voorspeld •
Intussen ging ir Mertens voor twee
dagen m' hongerstaking bij wijze van
protest tegen de bouw van een aardgasterminal te Zeebrugge

Politieke raad
(Groot-Oostende)
geïnstalleerd
O p 1 o apnl w e r d in de « Noordzee » in
aanwezigheid van de bestuursleden
der Oostendse afdelingen en de frakbes de «politieke raad» geïnstalleerd
Konform de statuten werden dan volgende personen in de raad gekoopteerd Bart de Bruycker, Ene Crott,
Urbain Franco en Leo Van de Weghe
Met eenparige stemmen besloot de
raad het «politiek kollege» te doen
samenvallen met het dagelijks bestuur van Groot-Oostende Dit bestaat uit de afdelingsvoorzitters, de
fraktieleider, iemand van de wijkraden, en iemand van het O C M W Via
latere verkiezingen wordt dit kollege
aangevuld met iemand van de werkgroep vrouwen en van de V U J O Teoretisch, zo merkte iemand op, zou dit
kollege integraal uit vrouwen kunnen
bestaan, doch met integraal uit mannen ' De arr sekretaris onderstreepte het belang van de Oostendse werking die uitstraalt over het gehele
arrondissement Een debat over de
politieke aktualiteit volgde en de
avond werd besloten door G Vanblaere, lid van het kollege voor de wijkraden, die de nodige koordinatie der
diverse raden vroeg en betere samenwerking tussen frakties en raden Bij
de aanvang onderstreepte Edmond
Roose de perikelen met de proefvluchten te Raversijde, aktueler dan
ooit na het ongeval te Gosselies Een
motie werd goedgekeurd voor de definitieve afschaffing ervan

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
assebroek- brugge

tel, 050-357404

WIJ se

nale Leiedal, aan de hand van dia's
voorbeelden van hoe het kan (verkeersarme straten, parkeerpleinen
met zitbanken en bomen terrasjes,
bloembakken, enz ) en hoe het nu is
(karakterloos, kaal )
Iedereen voelde zich nauw betrokken
bij het gebeuren en de tongen kwamen los Reakties en ideeën kwamen
uit het publiek op, terwijl een medewerker van Leiedal druk nota's nam

Een voorlopig plan w e r d opgesteld en
hangt nu nog gedurende een veertiental dagen in het oud-gemeentehuis ter
beschikking van het publiek Iedereen
kan tijdens deze periode zijn voorstellen en ideeën kwijt aan het gemeentebestuur
Het was dan ook met enige fierheid
dat onze schepen het publiek bedankte voor de belangstelling en voor de
medewerking
In een volgende faze over enkele
maanden zal men de bevolking opnieuw inlichten omtrent de bekomen
resultaten
Open beleid is voor de Volksunie in
Menen werkelijk geen ijdel w o o r d '

K^LinPCK
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KOKSIJDE : Debatavond om 20 uur in het gemeentelijk Casino
over « Europa, Waarom ' Hoe '> Wanneer ? » Eregast Walter
Kunnen, voorzitter Unie der Europese Federalisten Paneel met
CVP, BSP en PVV, voor de Volksunie senator Guido Van In

22

Z O N N E B E K E 7de Lentebal in Zaal Breugel, lepersesteenweg
41 Begin om 20 u 30

22

OOSTROZEBEKE In De Visscherie te Oostrozebeke om 20 u
jaarlijks souper Leden, vrienden en sympatizanten van harte
welkom

Splinters uit Groot-Brugge
N i e u w v e r k e e r s p l a n te B r u g g e
O p uitnodiging van VU-CD-fraktie en
-schepenen geeft hoofdkommissaris
De Bree op vrijdag 21 apnl a s om 20
u in de bovenzaal van « Breydelhof»,
Suveestraat 2, Brugge, een toelichting
bij het nieuw Brugs verkeersplan
Deze uitnodiging richt zich tot alle
belangstellenden Vrije toegang en
mogelijkheid tot diskussie i
Zitting gemeenteraad

Wel en wee uit het Oostendse
Overlijden

Huwelijk

O p 4 apnl overleed te Oostende ons
lid en onze weldoener Lucien Lingy
op amper 46-jarige leeftijd Als hoteluitbater en middenstander was hij
een beminde figuur in de stad Een volle hoofdkerk deed hem uitgeleide met
kamerlid Vansteenkiste,
voorzitter
Ruysschaert, ondervoorzitter Coolman en de raadsleden Vanhecke en
Nagels Onze innige deelneming aan
mevrouw en de kinderen

O p 7 apnl trad te Ichtegem ons lid, en
dochter van onze sekretans, Veerie
Hindryckx in het huwelijk met Roland
Neutens Proficiat aan het bruidspaar
en aan beide families

Bij de bespreking van de stadsbegroting 1978 in de leperse gemeenteraad, waarschuwde de VU-fraktie bij
monde van haar woordvoerder Jan
Carpentier, voor de nefaste nchting
waann onze leperse financiën evolueren

De
Westvlaamse
regionale
kommissie voor advies vat
eerstdaags de bespreking aan
van het ontwerp van gewestplan Roeselare-Tielt
Bezwaren, opmerkingen en suggesties nopens dit gewestplan
kunnen gericht aan . senator W.
Persyn, Kapellestraat 30, 8050
Wingene en aan senator G
Van In, Moerkerkestraat 62/A,
8000 Brugge.

Dat men het tekort van het huidig
dienstjaar w e g moet cijferen met het
batig saldo van vorige jaren, sluit
meteen in dat wij over twee a drie
jaar financieel uitgebloed zullen zijn
Daarenboven beklemtoonde hij dat
deze begroting in wezen niets anders
IS dan een optelling van kostenramingen op het stramien van het «oude»
leper Een ontwerp waaruit geen nieuw e opties zijn af te leiden, waaruit
geen verbeelding spreekt, kortom,
een oud boek in een nieuwe kaft, zo
noemde onze woordvoerder het

Volksunie Ooigem 10 jaar jong

Zwevegem naar
ANZ
Kaarten bij Kris Barrezeele, Demeesterstraat 29, 8550 Z w e v e g e m (056/
7 5 6 2 3 3 ) Plaatsen 125,150,200,250
en 300 fr

VU-initiatieven rond
« Siemens » te
Oostkamp
O m de tewerkstelling bij SiemensOostkamp te verzekeren w e r d door
de V U met alleen deelgenomen aan
rechtstreekse tussenkomsten bij PTTminister Defosset (deze initiatieven
hebben inmiddels geleid tot een belofte van overheidstoezeggingen voor
400 a 500 miljoen per jaar gedurende
5 jaar mits) maar ook w e r d een werkbezoek georganizeerd bij minister H
de Bruyne (Buitenlandse Handel) Dit
werkbezoek vond plaats op 13 apnl 11
en zal alvast voor gevolg hebben dat
de export-funktie van Siemens-Oostkamp nauwer onder de loep wordt
genomen

Niet allen hielden het 10 jaar vol Door
allerlei omstandigheden verloren wij
in de loop der jaren enkele adepten,
die zich nog wel sympatiek blijven
opstellen ten opzichte van onze vereniging, maar die toch niet meer aktief
medewerken
Anderen hielden het wel 10 jaar vol
en WIJ menen dat ook dat het gepast
is om vandaag aan deze mensen een
eenvoudige, maar oprechte hulde te
brengen
Pioniers van het eerste uur welke nog
steeds bestuurslid zijn
Debucquoy
Roland, Devlaeminck Roger, Teerlinck
Louis, Vandeneulebroucke
Didier,
Verfaille José Aan deze 5 mensen
een hartelijk proficiat en een hartelijk
dank
Moge het ons gegeven zijn nog vele
jaren samen te mogen werken en stnjden voor ons gemeenschappelijk
ideaal de erkenning van ons volk op
de plaats die het toekomt

Op vrijdag 19 mei a s bezoeken het
Bureau en de Kommissie voor Kulturele Promotie en Kultureel Patrimonium Brugge, samen met de permanen-

Over de beleidsnota die in laatste
instantie onder vorm van vijfjarenplan
bij de begroting werd gevoegd, stelde
Jan Carpentier met zonder genoegen
vast, dat de opstellers ervan w a t inspiratie gezocht hadden in het VU-programma van 1976 Spijtig vond hij
alleen dat de werkelijk vernieuwende
elementen uit de VU-plannen met konsekwent werden overgenomen
Achter de dne krachtlijnen van de
beleidsnota, nl tewerkstelling,
stadsen dorpskern-leefmilieu
en grond- en
bouwbeleid,
kan de VU-leper zich
evenwel volledig aansluiten
Onder voorbehoud dat het schepenkollege effektief werk maakt van de
vooropgestelde plannen, motiveert dit
een voorwaardelijke steun van de
leperse VU-fraktie

Blankenberge naar
zangfeest
Onze afdeling ncht, in samenwerking
met de plaatselijke afdelingen van het
Davidsfonds VTB en V V V G , een
autobusreis in naar het Vlaams Nationaal Zangfeest Vertrek 9 u aan het
stadhuis Inschrijvingsprijs bus -f zitplaats 250 fr bus alleen 150 fr , zitplaats alleen 150 FR Inschrijven bij Fr
Pulinckx Astridlaan 2 / 1 1 , tel 41 3865
Het zangfeest heeft dit jaar plaats
onder het motto «Vlaanderen een»

Middelkerke naar
ANZ
I s m de afdeling Leffinge richten wij
een busreis m voor het Zangfeest te
Antwerpen op 23 apnl 1978 om
14 u 30 Vertrek te Middelkerke aan
de kerk om 12 u 15, dan naar Leffinge en vervolgens rechtstreeks naar
A n t w e r p e n Terug tegen 22 u De kosten voor de kaart I e rang, bus en
drinkgeld chauffeur bedraagt 380 fr
per persoon
Inschrijven bij Irene Blontrock, Dorpsstraat 73, Leffinge, tel 0 5 9 - 3 0 0 3 0 5 ,
Michel Seynaeve, H Verhaeghelaan
12, Middelkerke, tel 059-302525

Zoekertje

sociaal en federaal

Soldaten-dienst«Ie Dien »
O m de Brugse dienstplichtigen van
dienst te zijn w e r d de idee opgevat te
zorgen voor een duurzaam kontakt
met stad en streek Wie aan deze soldaten-dienst wil meewerken kan zich
richten t o t « I e Dien », dienst voor Brugse dienstplichtigen, Breydelhof, Suveestr 2, 8000 Brugge

N e d . K u l t u u r r a a d op
w e r k b e z o e k te B r u g g e

VU-leper bezorgd
om gemeentefinanciën

Belangrljk
bericht
GEWESTPLAN
ROESELARE-TIELT

Weinigen onder onze leden geven
zich er waarschijnlijk rekenschap van
dat onze orgamzatie dit jaar 10 bestaat
Onder impuls van enkele entoesiastelingen startte de Vlaamse Vriendenkring te Ooigem in 1967 en telde aanvankelijk slechts een 30-tal leden

De eerstvolgende zitting van de Brugse gemeenteraad gaat door op dinsdag 25 apr a s (met een uitgebreide
en belangrijke dagorde)

te kontraktkommissie tussen de Kultuurraad en de Nederlandse StatenGeneraal
Aan dit bezoek is een colloquium verbonden dat in het teken staat van de
monumentenzorg en de stadskernvernieuwing in de Nederlanden

Te huur te Oostduinkerke, chalet voor 6 personen Nog vnj tijdens de maand augustus Tel
015-419003
N42

leper naar ANZ
Inschrijven voor A N Z van 23 april
(bus en ingangskaart)
Poperinge Belfort, tel 33 32 14
leper W Dewitte, tel 2 0 4 6 7 2
K
Kimpe, tel 2 0 4 8 5 0 , R Vandenbiicke,
tel 2033 7 8 , in de Rembrandt en 't
Z w e e r d , zo vlug mogelijk inschrijven
a u b , de plaatsen zijn beperkt

VU-Sint-AndriesBrugge op de
pamflettoer
Momenteel worden zo'n 2000 pamfletten gebust op Sint-Andries, vooral
de nieuwe wijken worden bezocht om
zo de nieuwe inwoners van onze
gemeente in kontakt te brengen met
de Volksunie
O p de vonge bestuursvergadenng
w e r d vooral gesproken over de financiële problemen van de afdeling, er
zal een oproep tot steun gericht worden aan alle leden om zo onze kosten
voor de bedeling van ons streekblad
« W I J in Brugge >• te helpen bekostigen
Volgende afdelingsbestuursvergadering gaat door bij Elie Pyfferoen, Lege
W e g 396, Sint-Andnes op 25 april om
8 u 30
Er zal gesproken worden over de aanpak van het sociaal dienstbetoon er
zal ook een vergelijking gemaakt worden van ons kiesprogramma met wat
er nu reeds door onze schepenen is
verwezenlijkt
VU-Smt-Andnes betuigt zijn steun en
sympatie aan de drie hongerstakers
tegen de LNG-Terminal te Zeebrugge, waaronder ons lid ingenieur André
Mertens

OVD en arbeid
Kongres
Na de eerste arrondissementsraad
met toelichting over de kongresteksten, zal er een tweede volgen op 7
mei Intussen hebben alle afdelingen
de opdracht deze teksten in het
bestuur, en waar mogelijk met de
leden, te bespreken Amendementen
kunnen dan ingediend worden uiterlijk
tegen 6 mei bij het arr sekretariaat
derwijze dat daarover op 7 mei kan
gestemd worden
VUJO
Ons arrondissement gaat met een
bus naar de arbeidsmamfestatie te
Aalst, « Arbeid is ons Recht» De deelnemingsprijs bedraagt 120 fr Datum
29 apnl Een bus vertrekt aan het
Vlaams
Huis te Diksmuide
om
11 u 30, njdt over Pervijze, Veurne
(11 u 45), Adinkerke, De Panne, Koksijde, Oostduinkerke (12 u 20), Lombardsijde. Middelkerke, Leffinge, Raversijde, Mariakerke, stadhuis Oostende
(13 u 05) en zo over Brugge
Onnodig u aan te bevelen met velen
deel te nemen Alle bestuursleden en
mandatarissen ontvingen een uitgewerkt schema van de reis Zich melden bij de afdelingsbesturen of per
tel 058/51 3323
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KRITISCH Km<ei
1302 in Vlaanderen

Een boek over de
Guldensporenslag
In 1952 verscheen van kapitein
dr Verbruggen naar aanleiding
van de 650e verjaardag van de
slag der gulden sporen een studie over dit merkwaardig wapenfeit onder de titel « De slag der gulden sporen Bijdrage tot de geschiedenis van Vlaanderens Vrijheidsoorlog 1227-1305» Het is
werk van een histoncus die tevens beroepsmilitair is Een dubbele hoedanigheid, die de auteur
in zijn werk tot een der gezaghebbendste essayisten maakte in deze materie
Er bestaat een hele literatuur
over 1302 Deze literatuur is tamelijk eenzijdig Vooral de Franse
kroniekschrijvers hadden er een
handje van weg de Franse nederlaag te minimalizeren, hoewel ook
Vlaamse kronieken aan hetzelfde
euvel lijden maar dan in omgekeerde orde Men overdreef met
alleen in de manipulatie van de
gegevens op het slagveld, er was
ook een neiging om de omvang
van de twee legers op te drijven,
ofwel om de getalsterkte van het
ene leger hoger te schatten dan
de thans quasi-achterhaalde werkelijke cijfers Een typisch voorbeeld daarvan is Consciences
(overigens onvergetelijk) epos
«De Leeuw van Vlaanderen»
waarin de auteur met overdreven
cijfers inzake getalsterkte voor
de dag komt
Thans heeft kapitein Verbruggen
in de reeks bijdragen van het Centrum voor Militaire Geschiedenis
een gedeelte van zijn eerste boek
gepubliceerd, nl een beknopte politieke situenng en dan de technische beschrijving van de slag, die
nauwelijks drie uren Cvan middag
tot 15 u ) heeft geduurd Ook de
kist van Oxford komt ter sprake,
bewaard in het New College aan
de universiteit van Oxford Kapr
tem Verbruggen schrijft daarover
o m «dat een onbekend kunstenaar een prachtig
historisch
beeld heeft vervaardigd dat de
grote daden van de Brugse ambachten moest verheerlijken Hij
IS volledig in zijn opzet geslaagd

en heeft tevens een bron van uitzonderlijke waarde gemaakt voor
de geschiedenis van 1302 En verder «Rond het midden van de
14e eeuw werd te Gent in de
kapel van Sint-Jan en Sint-Pauwel het Gentse gemeenteleger afgebeeld Deze twee voorstellingen van de militaire macht van
de Vlaamse gemeenten bevestigen elkaar en vullen eikaars
inlichtingen aan» Intussen werd
beweerd dat de kist van Oxford
een vervalsing zou zijn, daterend
uit de 18e-19e eeuw
De moderne tijd is het gewoon
geraakt dat de huidige legersterkte per honderdduizenden berekend wordt In 1302, aldus de
auteur wordt het Franse leger
samengesteld uit 2500 a 3000 ndders en edele knapen 1000 kruisboogschutters, 1000 bidauts en
2000 lichtgewapende infanterie
Het Franse garnizoen telde 273
krijgslieden In totaal dus een
7500 man Naar schatting telde
het Vlaamse leger waarvan meer
dan de helft uit krijgslieden uit
Brugge en het Brugse Vrije stamden, 8040 man plus 510 knechten
De hoogste schatting is 10470
Het Vlaamse leger zou dus qua
getalsterkte evenveel krijgslieden
(en zelfs meer) omvat hebben
dan het Franse leger Dit laatste
had met zijn vele ruiters een ver
pletterend overwicht, wat de
Vlaamse overwinning met heeft
belet De overwinning van het
gesmade voetleger op de gepantserde ruiters werd dan ook als
een histonsche ommekeer beschouwd Maar de zege van het
voetvolk te Kortrijk was met eenmalig, rond de eeuwwisseling behaalden voetlegers de overwinning in Oostenrijk, Zwitserland en
Engeland
In zijn « Geschiedenis van de veldslagen » vermeldt
maarschalk
Montgomery met eens de nochtans belangrijke slag in de Groeningemeersen »
Deze studie leest als een roman Kon
Legermuseum, Brussel 325 fr 102 biz en
9 illustraties

Seksuologische
aktiviteiten
BIJ de Nederlandse Boekhandel
IS een groep gestart met de uitgave van een nieuw tijdschrift
Seksuologische Aktiviteiten Na
prospektie bleek dat er geen
enkel publikatie in het Nederlands aan de nood aan up-to-date-informatie beantwoordde Het
is noch sensatie noch zwaar-wetenschappelijk maar een tijdschrift dat vlot leest Vier maal
per jaar 32 bIz biedt het tijdschrift bruikbare informatie aan
hulpverleners eerste lijn
Abt 260 fr los nr 80 fr per 0000580886-50, Uitgeverscentrum Kapellen

Questions pour
demain
Dit tijdschnft is aan zijn tweede
jaargang toe Het gaat om een
publikatie van het PRLW (Waalse liberalen en ex-RW-ers) en
brengt heel wat informatie en
dokumentatie over de politieke,
financiële en ekonomische aktualiteit

Jos Hendrickx
Tot 13 mei heeft in de Koninklijke
Biblioteek Albert I in het prentenkabinet (zaal Houyoux) te Brussel
een retrospektieve van grafisch
werk van de in 1971 overleden
etser graveur en kunstschilder
Jos Hendrickx plaats
Tot 16 apnl is te Turnhout in het
kultureel centrum nog ander
werk van deze kunstenaar te
zien, hoofzakelijk akwarellen, gouaches, tekeningen en brandglasramen
De in 1906 geboren Antwerpse
kunstschilder en graveur Jos Hendnckx IS een minder bekende
figuur, daarom met minder belangrijk, integendeel De aanleiding tot
de tentoonstelling in de Koninklijke Biblioteek is de schenking
door de familie van de kunste-

naar van een belangrijke keuze
uit zijn grafisch werk (tekeningen,
houtsneden en prenten) waarin
een meesterlijke techniek aan
bod komt, vooral in de houtsneae
Het gaat o m om veertig houtblokken voor de bekende reeks over
het leven van Sint-Franciskus
Jos Hendnckx was, naast een
vlijmscherp snijder, ook een zeer
plastisch kunstenaar, breed van
opzet en stijl, met ontegensprekelijke allure In zijn laatste jaren evolueerde hij van het expressionisme naar het kwasi abstrakte
Jos Hendrickx was met alleen
een markant kunstenaar, hij was
ook een uitstekende pedagoog,
die met zijn leerlingen als vnenden omging en daardoor een stevige vorming kon meegeven —

Abt 200 fr per 068-0658660-57,
" Questions pour demain >, rue de
Mont 20-5180 Godinne

Kerk en Geld
Het jongste nr van «Kultuurleven » brengt een aossier « Kerk
en Geld» Het tijdschrift gaat
daarmee niet de sensationele
toer op maar wijdt een ernstig
onderzoek aan dp kerkelijke financiën Een eerste luik is gewijd aan de Kerk ten laste van
de Staat een tweede aan de
matenele vervlechting van de
kerk en de katolieke wereld in
het hele maatschappelijk leven
Het middenluik behandelt de beleggingen « als etische macht»
In een epiloog (en ook reeds in
een proloog) formuleren de redakteurs een aantal standpunten, vatbaar voor diskussie
• Kerk en Geld>, dossier Kultuurleven (maart-april 1978), 100 bIz Ravenstraat 112, 3000 Leuven Tel
016/2292 22 90 fr

SW

Hoe ziet Julien Green zijn geloof?
«Wat voor zin heeft
de reis van de moederschoot naar het
graf als het niet is
om Kristus te vinden ?»
Vooral m de jongste delen van
zijn Journal wordt Green herhaaldelijk geplaagd door de
vraag waaronn hij katoliek geworden is en niet trouw gebleven is
aan het anglikaanse geloof van
zijn jeugd. Volgens zijn ervaring
is het katolicisme na het Koncilie afgegleden naar het protestantisme Wat is er bij voorbeeld
overgebleven van het geloof m
de verrijzenis van Kristus, van
de Hemelvaart, van het dogma
van de Onbevlekte Ontvangenis
van Maria, van de aanwezigheid
van Kristus met lichaam en
bloed in de Eucharistie "^ Wie die
woorden leest, acht zich in een
andere eeuw, al behoorden ze
tot het godsdienstige gemeengoed van de ouderen onder ons
Dezelfde afvlakking heeft zich
voorgedaan in de ritus het La-
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tijn moest plaats ruimen voor de
volkstaal, evangelieteksten worden haast niet meer gelezen, de
oude gebeden zijn verdwenen.
In het laatste hoofdstuk van zijn boek
Ce qu'il faut d'amour a l'homme
(1978) legt Green een korte geloofsbelijdenis af, waann al de geloofspunten uit de oude katechismus nog
een keer samengevat zijn Zo'n bladzijde kun je natuurlijk weggooien en
beschouwen als het getuigenis van
een achtenzeventigjarige man die
zich met beide handen vastklampt
aan een soort geestelijke redplank uit
zijn jeugd Als je dat doet haal je ook
je schouders op voor de levensgeschiedenis van iemand voor wie het
bestaan, althans in de bloeiende jaren,
een nooit aflatende strijd geweest is
voor het geestelijke en psychische
zelfbehoud Green is uit die strijd
gekomen met de ervaring dat alleen
liefde de mens redden kan en die liefde leerde hij kennen als een religieuze
waarde, die haar belichaming vindt in
de figuur van Kristus En als Green
trouw gebleven is aan de Kerk van
Rome IS het omdat zij alleen de goddelijke opdracht kreeg het genadewerk van Knstus voort te zetten op
aarde
Misschien zullen verscheidene lezers
bevreemd opkijken bij het lezen van
dit proza en me de vraag stellen of ik

soms een aanhanger geworden ben
van Mgr Lefebvre In de eerste plaats
moet ik zeggen dat Green zelf dat
met IS, omdat hij godsdienst en politiek wil gescheiden houden Voor hem
IS Lefebvre politiek Ten tweede wil ik
hier vooral de aandacht vragen voor
het levensverhaal van Julien Green of
liever voor wat hij zelf litineraire de
reisweg noemt die hij aflegde sinds
zijn protestantse kinderjaren tot aan
het katolieke geloof dat hij nog steeds
belijdt In dat verhaal laat hij alle
gebeurtenissen weg die niets te maken hebben met zijn godsdienstige
ontwikkeling Het gaat uitsluitend om
een religieuze autobiografie De ontroerendste bladzijden ervan zijn aan
Greens moeder gewijd die een overwegende rol speelde in de psychische ontwikkeling van de schnjver Zij
bracht hem als protestantse de innerlijke en rotsvaste overtuiging bij dat
hij gered was Ze was ook zeer puriteins en huiverde voor alles wat met
het lichaam en vooral met het geslachtsleven te maken had Die houding vond haar oorsprong in een voorval dat haar broer Willie overkomen
was toen hij dertien laar was werd
hij verleid door een zwart dienstmeisje kreeg een geslachtsziekte en werd
krankzinnig Het psychische leven van
Green werd geteisterd door de begeerte en tegelijkertijd bleef hij verteerd worden door een innerlijke
drang naar het geestelijke In Ce qu'il

faut d'amour a l'homme heeft de
schrijver de beschrijving van die hel
weggelaten Daarover getuigde hij in
zijn dagboek en vooral in het autobiografische geschnft Jeunesse
De aanhankelijkheid aan de Kerk en
het katolieke geloof moet men zien in
het licht van de psychische problematiek die Green doorworstelde Velen
die dit lezen zullen misschien niet
begrijpen hoe de seksuele begeerte
voor Green een kwelling was en geen
liberation « de openbaring van de wellust was voor mij het begin van een
alles beheersende slavernij» (p 57)
HIJ werd er zelfs zozeer door in
beslag genomen dat hij onkerkelijk
werd en moest ervaren in tegenstrijd
met de boodschap die zijn moeder
hem ingeprent had, dat « de weg van
de hel met voor iedereen versperd is »
(p 72) En toch wilde hij niet zijn wat
hij was un homme chamel (p 112)
Een pnester en het lezen van een traktaat van Katanna van Genua over het
vagevuur brachten Green opnieuw
tot het geloof In Kristus vond hij een
uitweg uit de chaos en de anarchie
waann hij terechtgekomen was « Het
was Kristus of de chaos » (p 129)
Het IS helemaal met mijn bedoeling de
religieuze ontwikkeling van Green te
minimalizeren en uitsluitend te verbinden met een soort terapeutische rol
die het geloof er zeer zeker in speel-

de We weten toch hoezeer de passie
en de begeerte een mens kunnen te
gronde nchten De zuivere rede is
daar niet tegen opgewassen Voor
velen, vooral jongeren is het wegva^
len van de godsdienst een zware handicap om hun problemen te boven te
komen Daarom kan ik veel begnp
opbrengen voor de kerkelijke levenshouding van Green Ook lijkt hij me
overtuigend als hij terloops aanstipt
hoe het " moderne rationalisme », « de
grootste poëzie die er ooit geweest is,
namelijk de weerspiegeling van God »
uitwist uit de wereld (p 144) De
opgang van parapsychologie, van yoga, van oosterse godsdienstige stromingen wijst op een stijgende behoefte aan afkeer voor de hedendaagse
techmciteit en rede Velen vluchten
weg uit de wereld in een wereldvreemde poëzie en in een mysticisme dat de
rug toekeert naar de aarde en zelfs
naar de medemens De vraag dient
gesteld of die tocht uit de wereld met
leidt tot een nog grotere geestelijke
onstandvastigheid en onvruchtbaarheid Daartegenover staat het getuigenis van Julien Green, dat natuurlijk
met voor navolging vatbaar is, maar
dat als ervanngsgegeven onvervangbare stof tot nadenken biedt
Eugene Van Itterbeek.
Julien Green, Ce qu'il faut d'amour è l'homme Parijs, Pion, 1978, 158 bIz.

WIJ II

kRITKCH D^K€K^h
Na de suksesvolle aktie < Red de Zegge > van vijf jaar geleden staat
d i l privé-natuurreservaat opnieuw in het brandpunt van de belangstelling. Wegens de mogelijke nadelige gevolgen van de geplande
ruilverkaveling Geel-Rundsvoort werd er de jongste weken massaal
gereageerd door tal van natuurvrienden en milieu-organizaties in
Vlaanderen. Hun bedoeling is het gedeelte tussen de Zeggedijk In
het oosten en de Mosselgorenstraat in het westen uit de ruilverkaveling Geel-Eundsvoort te sluiten.
Dat deze zoveelste harde milieustrijd in Vlaanderen samenvalt met
het jubileum «De Zegge, 25 jaar natuurreservaat» stemt tot nadenken. Op een ogenblik dat vermaarde deskundigen uit binnen- en buitenland het belang van laagveengebieden, in het biezonder de Zegge, in de Elisabethzaal te Antwerpen zullen beklemtonen, is het lang
niet zeker dat de waterhuishouding in de Zegge voor de toekomst
kan worden verzekerd. Daarom moet dit biezonder aktueel colloquium de noodzakelijke impuls geven bij de overheid om de ruilverkaveling Geel-Rundsvoort definitief te beperken. Het voortbestaan van
de Zegge mag niet in hel gedrang worden gebracht.

De Zegge:
25 jaar natuurreservaat
Geschiedenis
in 1952 v*/erd dit natuurreservaat,
toen 35 ha groot, aangekocht
door de Koninklijke Maatschappij
voor Dierkunde te Antwerpen.
Het behoorde tot het grote Geelse Gebroekt, een laagveengebied
van 600 ha, gelegen in de vallei
van de Kleine Nete. Het dreigde
verloren te gaan door de bestemming van dit gebied als landbouwzone. Dank zij de sterke reaktle
en steun van pers en bevolking
kon de Zegge toen worden gered.
Waardevolle gebieden, het Cruy-

senbroeck en de Mosselgoren
rond de Zegge, bleven echter
bedreigd. Zij vormden nochtans
een natuurlijke bufferzone. In mei
1971 werd met de medewerking
van het ministerie van Landbouw
een klein laboratorium opgericht
dat ten dienste staat van het
wetenschappelijk onderzoek in
verband met de evolutie van het
natuurreservaat en het opmaken
van een inventaris van planten en
dieren.
In 1972 besloot de
Landmaatschappij de
ontgonnen gebieden

Nationale
nog niet
van het

Een maand te gast
ineen
Amerikaans gezin
Wie kan deelnemen ?
Studenten en jongeren van 15 tot 21 jaar.
A) OOSTKUST
Omgeving Washington/Philadelphia.
6 juli tot 3 augustus.
Reissom per persoon: 32.075 f r.
B) WESTKUST
Omgeving San Francisco (Californië).
8 juli tot 5 augustus en 1 tot 29 augustus.
Reissom per persoon: 39.960 fr.
Inbegrepen
— de vliegtuigreis
— verblijf in een
nerikaans gezin met volledig
pension
— een ruim gevuld r o g r a m m a tijdens het verblijf

r
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Geelse Gebroekt te verkopen en
in mei 1973 werd op het kabinet
van de minister van Landbouw
bevestigd dat het natuurgebied
het Cruysenbroeck aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde zou worden verkocht. Dank zij
de massale steunaktie «Red de
Zegge» van de bevolking was
het mogelijk in 1973 het reservaat
uit te breiden tot 100 ha.

Heerlijk
vogelparadijs
Dit wondermooie natuurparadijs
van laagveen, waar de rietvelden
afwisselen met moerkuilen en natte weiden, is een uitermate geschikt terrein voor watervogels in
een grote diversiteit van soorten.
Het doel van de Zegge ligt dan
ook in de syntese van de plantenen vogelrijkdom uit het vroegere
moerasbiotoop. Dit is een uiterst
moeilijke opdracht. Het beheer
van dit waterrijk gebied vraagt
een uitstekende kennis van de
natuur en een uiterst nauwgezet
waterbeheer. Een laagveen is een
veen waarvan de oppervlakte ongeveer gelijk ligt met die van de
omliggende wateren en opgebouwd wordt door moeras- en
waterplanten. Deze natuurlijke
struktuur van het laagveen is biezonder kwetsbaar. Overvloedige
regenval veroorzaakte vroeger
wel eens overdreven wijzigingen
in de waterstand, waardoor in het
broedseizoen heel wat nestplaatsen en jongen van watervogels zoals talingen, porseleinhoentjes en waterrallen bedreigd werden. Om deze typische broedvogels te kunnen behouden, moest
worden ingegrepen in de natuurlijke evolutie door een sluizensysteem dat waterregulerend werkt.
Men beoogt in de Zegge niet
alleen het behoud van talrijke
inheemse
vogelsoorten
zoals
wouwaapje, roerdomp, slobeend,
rietzangers, kleine karekiet en vele andere, maar ook van de natuurlijke flora, die de waarde en
de njkdom van de Zegge verhoogt. De zeldzame gevlekte orchis kan hier veilig en beschermd
groeien. Op de vijvers werd de
gele plomb en het pijlkruid terug
uitgezet. Watermunt, leverkruid,
valeriaan, gele lis, adderwortel en
het moeras-vergeet-me-nietje dragen bij tot" de onvergetelijke
schoonheid en rust van dit Zegge-landschap.

De Zegge bedreigd
Enkele jaren geleden nog had de
Zegge, die haar bestaan dankt
aan het water, te kampen met de
droogte. Deze werd vooral veroorzaakt door ontginning van de
omliggende terreinen en door het
onttrekken van het water via een
pompstation langs de Kleine Nete.
Deze droogte had toen een overwoekering van zwarte els en wilg
op het laagveengebied tot gevolg.
Daarom werden
werkkampen
voor de jeugd ingericht die tot
doel hadden het overtollige hout
van het laagveen te verwijderen.
Ondanks
het
sluizensysteem
bleef de watertoevoer op de Zegge een probleem. De Zegge-loop
was zodanig vervuild en het water aangevoerd van de landerijen
van de Nationale Landmaatschappij was zo voedselrijk, dat dit een
snelle verlanding van het laagveen meebracht. De laatste jaren
werd er echter sterk gewerkt aan
de kwaliteitsverbetering en zuivering van het water, bestemd voor
de Zegge, wat het evenwicht in
de waterhuishouding in het laagveengebied terug herstelde.

De
mogelijke
ruilverkaveling
Geel-Rundsvoort, met de kuituurtechnische werken daaraan verbonden, kunnen alleen maar nadelige gevolgen hebben voor het
natuurreservaat. Zowel de waterkwaliteit (overbemesting en chemische meststoffen) als de kwantiteit (versnelde afvoer) betekenen een nieuwe bedreiging. Gezien waterrijke gebieden steeds
zeldzamer worden en historische
landschappen in het algemeen,
moet de Zegge ten koste van
alles behouden blijven. De natuurlijke bufferzone tussen de Zeggedijk in het oosten en de Mosselgorenstraat in het westen, nu mee
opgenomen in het ruilverkavelingsplan, moet in zijn natuurlijke
staat behouden worden, willen
w e het voortbestaan van de Zegge verzekeren.
Een jarenlange strijd met beperkte financiële middelen en een op
wetenschappelijk
verantwoorde
wijze gevoerd beheer tot het
behoud van de Zegge als natuurmonument voor het nageslacht
mag nu niet meer worden teniet
gedaan.
Mieke Van de Velde

Grote Vlamingen
herdacht
Dezer dagen werden verscheidene grote Vlaamse figuren herdacht : Jules Persyn, René Declercq, terwijl een tentoonstelling
en een tv-film op het getouw
staan n.a.v. de honderdste verjaring van Kerel van de Woestijnes
geboorte.
Vorig jaar in november werd de
Vlaamse strijddichter René De
Clercq herdacht te Deerlijk, zijn
geboortedorp. Vorig weekend huldigden de Vlaams-nationale Auteurs op hun beurt de dichter met
een akademische zitting in het
Archief en Museum voor het
Vlaams Kultuurleven. Ondervoorzitter Dries Bogaert en germanist
Koen Hulpiau belichtten het werk
en de figuur van René De Clercq,
waarna Elza De Clercq, dochter
van de herdachte, twaalf van
haar vaders beste gedichten
voordroeg. Een film van Armand
Deknudt over René De Clercq
en een dankwoord van Jos
Vinks besloten deze herdenking.

Karel van de Woestijne zal eveneens herdacht worden met een
tentoonstelling, die achtereenvolgens Gent, Antwerpen en St.-Martens-Latem zal aandoen. Gisteren
woensdag moest op de BRT, eerste net, een van de Woestijne-film
door Jacky Morel vertoond worden, een « nuchter biografische, literaire en dokumentaire benadering van de dichter en van zijn
werk ».
Honderd jaar geleden werd Jules
Persyn geboren te Wachtebeke.
Deze literatuurhistoricus, criticus
en essayist was een der grote
voortrekkers van de heropleving
van de Vlaamse intelligentsia. Minister De Backer onthulde een
gedenkplaat aan het geboortehuis van prof Jules Persyn. Toespraken werden gehouden door
de minister voornoemd, burgemeester Creve, Leo Persyn, kleinzoon Jan Persyn en de Persynkenner bij uitstek Marcel Boey.
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STEEDS EEN ADRES IN UW BUURT I

ANTW./WILRIJK-TEL. 031/49 39 00
PRINS BOUDEWIJNLAAN 321
BRUSSEL-TEL. 02/219 43 22
Koloniënstraat 50
GENK-TEL. 011/35 44 42
Winterslagstraat 22
GENT-TEL. 091/25 19 23
Onderbergen 43
LEUVEN-TEL. 016/23 37 35
Brusselsestraat 33
NIKLAAS-TEL. 031/76 73 27
Zamanstraat 54
Alle werkdagen van 9 tot 18 uur
Ook op zaterdag van 10-12 u. en 14-16 u.

600 ARBEIDERS...
1001 MOGELIJKHEDEN
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GUST VANHUMBEECK
A N T W E R P E N . — G u s t V a n h u m b e e c k is 7 3 jaar. Hij heeft zich nooit echt m e t
politiek b e z i g g e h o u d e n . M a a r d e politiek heeft zich w é l met h e m b e m o e i d ;
zoals z o v e l e a n d e r e n in V l a a n d e r e n heeft G u s t duchtig te lijden g e h a d van d e
repressie. Hij w e r d g e d u r e n d e vier jaar achter de tralies g e s t o p t v o o r een niemendalletje, v o o r niets eigenlijk.
Precies d a a r o m is v o o r h e m d e maat v o l : 3 3 jaar na de o o r l o g s t e r v e n elk jaar
nog h o n d e r d e n m e n s e n die o n r e c h t m a t i g gestraft w e r d e n en die g e e n v o r m van
e e r h e r s t e l , laat staan s c h a d e v e r g o e d i n g , van de B e l g i s c h e staat m o c h t e n ontvangen.
G u s t V a n h u m b e e c k is niet aan zijn p r o e f s t u k t o e : het is de v i e r d e keer dat hij
hongert v o o r a m n e s t i e .
V o r i g e vrijdag h a d d e n wij een uitvoerig g e s p r e k met hem. O p het m o m e n t dat
dit interview verschijnt t r e e d t zijn h o n g e r s t a k i n g in een kritiek stadium. In d e
k e r s t p e r i o d e 7 5 toen hij e v e n e e n s h o n g e r d e v o o r a m n e s t i e d a a l d e zijn b l o e d druk op de a c h t s t e s t a k i n g s d a g plots met 4 punten, en m o e s t d r i n g e n d e m e d i sche hulp g e b o d e n w o r d e n . . . N u k o n d i g d e G u s t aan « t o t het uiterste te zullen
h o n g e r e n » indien hij niet b e k o m t wat hij v r a a g t . . .

te gedenken Ik heb Borms persoonlijk zeer
goed gekend Politiek belangrijk is dat nu
eindelijk ook Vlaams-nationalisten in de
regering zitten Voor het eerst is er een
regeringsverklaring waarin sprake is van
amnestierende maatregelen, of ten minste
de wegwerking van nangheden van repressie en epuratie Dit is het moment om de
daad bij het woord te voegen
En, ik merk wel dat vice-premier Hurez zich
onverzoenlijk kant tegen « blote amnestie »,
maar dat hij anderzijds zeer formeel bevestigt trouw te blijven aan elk onderdeel van
de regeringsverklaring Mijn hongerstaking
mag bovendien geenszins als een anti-Egmontaktie begrepen worden
ik sta er
integendeel op dat het Egmontpakt ook op
het gebied van amnestieverlening zeker
geen eindpunt kan of mag zijn »

Tot het uiterste hongeren
voor amnestie!
Gust Vanhumbeeck vraagt een «blote
amnestieverlening, die terzelfder tijd alle
financiële gevolgen hiervan naar een kommissie ad hoc verwijst-. Hij richtte zijn
amnestieverzoek ook tot voorzitter André
Cools van de Waalse socialisten, maar
uiteindelijk is zijn hongerstaking vooral
bedoeld om een principiële amnestie-verklaring bij gezaghebbende Vlaamse politici los te werken
Gust Vanhumbeeck «Gunnen onze Waalse regeerders ons geen amnestie, dan is
het minste wat wij verlangen kunnen dat de
minister van Nederlandse Kuituur of onze
voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad
ons uitdrukkelijk toezeggen dat in het
kader van de huidige federalizeringsafspraken amnestie als een «gepersonalizeerde
materie» zal losgemaakt worden van het
ministerie van Justitie, en dat Vlaanderen
daaromtrent bevoegdheid verwerft
Het zou onzinnig zijn een Vlaamse deelstaat in het leven te roepen zonder dat
onze nationale idealisten, zoals een dr
August Borms. onmiddellijk in eer worden
hersteld
Ik zal mijn hongerstaking pas beëindigen
zodra premier Tindemans of minister Renaat Van Elslande (Justitie) in het openbaar
verklaart dat de gevraagde « blote amnestie» nog dit jaar in België zal afgekondigd
worden Een aanvaardbare tegemoetkoming zou ook zijn dat minister Rika De
Backer van Nederlandse Kultuur, of Mau-

rits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad, zouden verklaren dat
«amnestie» nog dit jaar zou onttrokken
worden aan het unitaire ministerie van Justitie, en als personifieerbare materie zou kunnen geproklameerd worden in de Vlaamse
deelstaat, en voor de Vlamingen in Brussel
Genoegen zou ik eventueel ook willen
nemen met een verklaring van een voorzitter van een Vlaamse meerderheidspartij
die toezegt dat hij instaat voor een spoedige amnestieregeling Bekomen wij geen
van dergelijke toezeggingen dan zullen wij
aan die aktie ten onder gaan »

Geen eindpunt
Gust Vanhumbeeck heeft een aantal mensen vooraf aangeraden om aan zijn doorgedreven voedselstaking deel te nemen,
precies omdat hij de verantwoordelijkheid voor zijn aktie alleen wil dragen.
Waarom begon hij die ultimatum-aktie precies op dit ogenblik?
Gust VanhumiDeeck
«Alle vonge regeringen hebben geen enkele amnestieverklaring afgelegd, en ook mets gedaan om een
einde te stellen aan het repressieleed
Mijn vierde en beslissende hongerstaking
IS gestart op het moment dat Borms zoveel
jaren geleden in Etterbeek schandelijk gefusilleerd werd, en ook in de penode dat wij
de honderdste verjaardag van zijn geboor-

Op de derde dag van zijn hongerstaking,
vorige vrijdag dus, had Gust Vanhumbeeck hoegenaamd nog geen knagende
honger. Hij heeft een stevig gestel, een
sterk karakter
Gust Vanhumbeeck « De eerste twee hongerstakingen voor amnestie bleven beperkt
tot een driedaagse In de kerstperiode 7 5
was het menens toen hield ik het ben
dagen vol hoewel ik na de achtste dag een
ferme knak kreeg Maar, met goede medische zorgen w e r d ik in mets aan mijn
gezondheid geschaad
Tijdens deze hongerstaking w e r d twee
keer een afvaardiging van mijn familie,
geleid door een priester-weerstander, ontvangen op het kabinet van de heer Leo Tindemans Toen werd duidelijk gezegd dat
de premier amnestie gunstig gezind was,
en dat tijdens het jubeljaar van 's konings
regering er allicht amnestiemaatregelen
zouden genomen worden...».
— Die belofte is «men • niet nagekomen '
Gust Vanhumbeeck «Ik honger vandaag
opnieuw precies omdat ik met zoveel honderden Vlamingen nog steeds wacht op
een pril begin van amnestiemaatregelen
Politici stribbelen tegen, maar in brede kringen IS er een mentaliteit van verzoening
Kort na mijn derde hongerstaking w e r d er
een « komitee van twaalf» opgericht, waarin ook verzetsstrijders zitting hebben
Dit komitee kreeg adhesiebetuigingen van
438 gemeentebesturen en van 230 prominenten uit de hoogste akademische, kulturele en ekonomische kringen Ongetwijfeld
ligt de aktie van dit komitee aan de basis
van het momenteel zo moeizaam in aktie
komende ministerieel komitee voor het
onderzoek naar de sociale gevolgen van
de repressie
En terloops, deze getuigenis wil ik toch ook
op dit moment eens in hennnering brengen,
namelijk van ingenieur Pilaet, gewezen
opperbevelhebber van de binnenlandse
verzetstroepen in het Antwerpse Deze Belgische liberaal zei « De repressie is uit de
hand gelopen. Er was de onmenselijke
miserie in de nazi-koncentratiekampen.
Maar, nu is het hoog tijd dat er de spons
w o r d t over gevaagd door algemene amnestie , dat moeten nu ook de gewezen
verzetsmensen begrijpen Amnestie is er
dringend nodig om nog wat Belgische
samenhorigheid te bewaren •>

verzorgt momenteel nog de financiën en
de « hoeve » in een inrichting voor kinderen van jeugdrechters, gelegen in Lommei
Precies zijn toegewijd werk in jeugdtehuizen bezorgde hem na de oorlog veel leed.
Gust Vanhumbeeck «Ik voel mij in mets
schuldig Maar de omstandigheden hebben
mij, zoals veel Vlamingen, parten gespeeld
Ik heb de alleenstaande jongens tijdens de
oorlog nooit aangemoedigd om. een uniform aan te trekken, om naar Duitsland te
gaan werken, of om « onder te duiken »
Tijdens de oorlog kreeg ik het voorstel (van
Winterhulp) om in een kasteel te Pulle een
jeugdtehuis voor ondervoede kinderen te
leiden Het eigendom van de baron-burgemeester was door de Duitse bezetters in
beslag genomen In '42 organizeerden w e
een feestje in openlucht Feestredenaar
was dr Borms, en animator was Willem
Demeyere W e hadden de leeuwevlag uitgehangen Er waren geen incidenten De
baron was ontstemd, en eiste dat het jeugdtehuis uit zijn kasteel zou verwijderd worden O m een lang verhaal kort te maken
toen de baron bij de « Ortskommandantur »
w e r d geroepen kwam hij aan in Antwerpen
met zijn auto Die w e r d met in beslag genomen, maar de vnjgeleide van de baron
w e r d ingetrokken zodat hij zijn auto voortaan in de garage moest houden
Na de oorlog uitte deze man zware en valse beschuldigingen tegen mij In december
'44 liet men mij vnjuit gaan Maar even later,
op een avond, vielen enkele Engelse soldaten bij mij thuis binnen en w e r d ik ingerekend O p beschuldiging van verklikking en
andere algemene valse aantijgingen kreeg
ik vier jaar hechtenis toegemeten ••
— Uw huidige hongerstaking is ernstig
gemeend...
Gust Vanhumbeeck « Zeker, maar ik weet
wat ik doe Overigens verveel ik mij hoegenaamd met De KVHV-mensen houden mij
gezelschap, en ik heb nog veel schrijfwerk
Een eresaluut wil ik bij deze gelegenheid
brengen aan de mensen van het Vlaamse
Kruis die mij begeleiden, en vooral aan de
toegewijde mevrouw Stinders Ik neem
geen medikamenten, geen enkele aspirine
Maar ik hoop wel dat de politici mijn amnestie-ultimatum als zeer ernstig opvatten i»
Hugo De Schuyteneer

Ultimatum
Gust Vanhumbeeck is getrouwd met Maria Simenon, weduwe van een Vlaams
manifestant (Vincent Loyens), die in april
'39 door de veldwachter van Vlijtingen
werd doodgeschoten Voor die politieke
moord ontving de familie geen enkele
frank schadeloosstelling. Maria en Gust
hebben tien kinderen; 28 kleinkinderen.
Gust Vanhumbeeck heeft zich zijn leven
lang beziggehouden met jeugdzorg, als
direkteur van opvoedingsinrichtingen. Hij
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