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Klare afspraken, goede buren

HET
STAALDOSSIER
Terwijl de aandacht van de politieke kommentatoren deze week
hoofdzakelijk naar het krisisplan
ging, nadert voor de regering de
vervaldatum van een ander dossier, dat wellicht nog explosiever is dan dat der saneringen :
de vervaldatum nl. van het staaldossier.
Enkele dagen geleden heeft minister Claes het staaldossier bestempeld als een der meest delikate en complexe dossiers van
de jongste drie decennia. Dat
zou wel eens juist kunnen blijken. In Wallonië, vooral dan te
Charleroi dat zich het sterkst
bedreigd voelt, maar ook in
Vlaanderen en met name rond
Sidmar, hangt er al weken een
tastbare spanning. Er is weinig
nodig om de vlam in de pan te
doen slaan. Ook wie niet rechtstreeks bij de staalsektor betrokken is, beseft dat er ditmaal
belangen op het spel staan die
méér dan gewone aandacht vragen. Het redden en saneren van
de staalindustrie is een uiterst
belangrijk vraagstuk; hoe men
het ook aansnijdt, het zal geld
kosten. Alhoewel de metallurgie
hoofdzakelijk in Wallonië is gevestigd, is de sektoriële hulp
nog altijd een nationale aangelegenheid. Wat wil zeggen, dat er
ook aan de Vlamingen een inspanning zal worden gevraagd.
Het is dan ook best, van meet af
aan een paar dingen zeer duidelijk te stellen. Het staaldossier

mag geen heruitgave worden
van de steenkolenmisére. Dit betekent onder meer dat onder
geen beding kan aanvaard worden dat, nadat de staalsektor
dan toch jarenlang gefloreerd
heeft, thans de verliezen gewoonweg genationalizeerd zouden worden. De privésektor zal
zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. En wanneer de ganse
gemeenschap gevraagd wordt
om het hare bij te dragen, dan is
het maar billijk dat deze gemeenschap voldoende kontrole en
medezeggenschap krijgt in de
staalsektor
Specifiek voor de Vlamingen
stelt zich daarenboven nog een
ander probleem. Wij leven in een
'dubbelzinnig overgangsregime,
waarin nationale , en regionale
materies voortdurend door mekaar worden gehaspeld. Enerzijds roept men het nationaal
karakter van een aantal problemen in, terwijl men anderzijds
een verdoken kompensaliepolitiek op het nationale vlak wil

gehandhaafd zien. De politiek
van kompensatiekredieten — of
die nu ten voordele van Vlaanderen zou gevoerd worden of, zoals doorgaans, ten voordele van
Wallonië» — 's een heilloze
bedoening die de Volksunie dan
ook altijd bestreden heeft.
'Klare
afspraken,
goede
buren":
de steun aan de staalindustrie moet het voorwerp uitmaken van een akkoord tussen de
gemeenschappen. Er moeten klare politieke afspraken komen bijvoorbeeld over het havenbeleid,
over de verdragen met Nederland, vooral over de verruiming
van de autonomie op het vlak
van de ekonomische aangelegenheden en van de infrastruktuur.
De vitale belangen van Vlaanderen en Wallonië hoeven niet per
definitie tegenstrijdig te zijn.
Maar Wallonië zal moeten leren,
dat het in een nieuwe en andere
verhouding tot Vlaanderen staat
dan vroeger.
(tvo)
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OPIMIC9
PROF. DR. LEO ELAUT
In een konfidentieel blaadje schrijft
een zekere L W over Dr Leo ELAUT,
die de Vlaams-nationale strijd «met
ons» heeft gevoerd In hetzelfde
blaadje wordt de V U aangevallen
Dr Elaut is tot zijn laatste levensdag
een trouw «Volksumonist» (zoals hij
zich noemde) gebleven en heeft alle
pogingen om in het Vlaams-nationale
kamp verdeeldheid te zaaien steeds
scherp veroordeeld L W weet dat
maar al te goed
V O -Gentbrugge

AANWINST

tatieve en efficiënte leiders totnogtoe
van de Blaamse Beweging, het Vlaamse gemoed opgetild tot een aanwinst
uit 1978.»
J A , Maasmechelen

WEGMOFFELEN ?
Na de Stuyvenbergonderhandelingen
schreef H D S in « W i j » van 26 januan
(biz 3) « Z o spoedig als mogelijk publiceert « W I J » alle Stuyvenbergteksten integraal» Drie maanden later is
dat nog steeds met gebeurd Valt
daar uit af te leiden, gezien de vlugge
publikatie van het Egmontpakt in_
1977, dat er redenen zijn om de Stuy-'
venbergteksten « w e g te moffelen »•?
M D . Kessel-Lo

Mogen wij langs deze w e g de Anti-Egmonters duiden op een publikatie in
« Knack-magazine »
In haar hoofdartikel
«BrandpuntKnack-Binnenland» van 19 april 1978,
8e jaargang nr 16 schrijft de redaktie
aangaande Egmont het volgende •

GEEN PROBLEMEN?

IEDER ZIJN WAARHEID

ALLES BEHALVE EENHEID

In uw vetgedrukt « Kommentaar» van
W I J van 13.4-78 schrijft u in het artikel
« D F bekeek Nols' shovi^nummertje»
« Maar, zelfs het aantal Vlaamse scholen in Brussel schijnt de mensen van
het Anti-Egmontkomitee niet meer te
interesseren •>
Namens het C O V - van knng Brussel, aangesloten bij het Anti-Egmontkomitee, willen wij tegen deze bewering met klem protesteren Wij blijven
erbij dat « uw » zogenaamde Egmontpakt absoluut geen waarborgen inhoudt voor het Vlaams onderwijo te
Brussel, en betreuren het ten stelligste dat ü het Vlaamse hinterland
voortdurend valse informatie daarover blijft verstrekken In een van de
voorgaande nummers van «Wij»
stond trouwens geschreven dat het
Vlaams onderwijs van Brussel zelfs
geen problemen meer had sinds de
aangepaste normen definitief werden I

In de uitzending •• leder zijn waarheid »
van zondag 16 apri! j l is voorzitter
Schiltz op de rooster gelegd door de
journalisten Jan Ceuleers en Mare
Platel
W a t mij in deze uitzending is opgevallen IS het feit dat deze, door de
gemeenschap betaalde journalisten,
wel zeer veel pretentie hebben en
zich vooral zeer veel permitteren
Dat IS geen vraaggesprek meer, maar
een echt kruisverhoor dat doet denken aan een openbaar ministerie op
een proces, waar een verdachte in
beschuldiging wordt gesteld
O p zeker ogenblik kreeg ik dan de
indruk dat beide journalisten VU-leden of toch zeker VU-kiezers waren
die nu eens de partijvoorzitter op de
pijnbank wilden leggen
Gelukkig is voorzitter Schiltz nu juist
niet de man die zich gemakkelijk uit
zijn lood laat slaan, en die het kruisverhoor van de twee journalisten op een
hoffelijke, doch kordate wijze heeft
doorstaan en hen van antwoord diende
M.D.V., Assebroek

W I J herinneren ons nog levendig het
standpunt dat het A N Z innam na de
eerste palavers in het Egmontpaleis
En dit dan ook, samen met enkele
fondsen, kond deed aan de pers Zonder dat de juiste teksten gekend
waren, zonder dat de juiste draagwijdte der besprekingen genoegzaam
w e r d nagegaan en overwogen
Ook vanwege het A N Z w e r d o i met
geoordeeld maar veroordeeld
Dus oordeelden Anti-Egmonters dat
het vanzelfsprekend zou zijn dat ook
ZIJ, nu tijdens het zangfeest, in die
geest zouden verder ijveren en ageren

J V. Neyghem, Brussel
Red: Yvette Bützler-Vanneste bij
voorbeeld,
voorzitter
van
het
Vlaams Onderwijscentrum, verklaarde nu reeds herhaaldelijk «dat er
geen behoefte is aan nieuwe Vlaamse scholen in Brussel, wel alleen aan
kwaliteitsverbetering • (Zie bijv. het
anti-Egmontblad < De Nieuwe >, dd.
17 maart).
U zal met uw bewering dat er in het
Vlaamse land verkeerde informatie
wordt verstrekt dus ook bij de voorzifter van het V.O.C, terechtmoeten ;
nochtans ook een antl-Egmonter...
Het wordt moeilijk om de verklaringen van uw E-komitee bij te houden, en In overeenstemming met
mekaar te brengen.

. FREE RUDOLF HESS »
vraagt adressen van prominente of welbekende
personen, die h u n handtekening willen plaatsen
onder Engels verzoekschrift, a a n de Russische
regering, voor de vrijlating van Rudolf Hess.
Schrijven n a a r : Mollie
Caborn, 7 Dixon Drive,
Oulton Broad-Lowestoft,
Suffolk - England. Of
n a a r postbus 20, 3100
Heist-op-den-Berg.
Adv. 114
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PW-AMNESTIE
Tijdens de voorbije weken heeft de
P V V zich opgeworpen als de partij
met het Vlaamse alternatief Zij die
niet bij het politieke gebeuren betrokken zijn zouden warempel kunnen
denken dat de partij van Willy De
Clercq bezig was met de nationalistische toer op te gaan
Dezer dagen heeft de P V V dan toch
weer het masker even afgeworpen
Inzake Amnestie w e r d het nog maar
eens duidelijk dat de PVV hiervan in
g'een geval wil horen
Veel kommentaar vergt dat met Alleen maar dit zowel voorstanders als
tegenstanders van het Egmontpakt
hebben alle reden om met te geloven
in de alleenzaligmakende Vlaamse
P V V Deze partij is even unitair gebleven als vroeger Even goed als vroeger blijft ZIJ gekant tegen een aantal
belangrijke Vlaamse eisen Nooit of te
nimmer zullen De Clercq en zijn vnenden eender welk federalisme aanvaarden Amnestie zal er met de P V V
evenmin komen
WS,Diest

WIJ t

Wat dan ook ten dele gebeurd is
Nu trachtte voorzitter Portier wat balsem op vroeger aangebrachte wonden te leggen Het was al verkorven
«Vlaanderen Eén» kon in deze omstandigheden op dit zangfeest met tot
uiting komen
Trouwens, het overgrote deel der teksten net als de gelegenheidsliedjes,
konden onmogelijk de goedkeuring
van alle aanwezigen wegdragen En
zingend Vlaanderen kon met «Eén»
zijn
Laat het toch in godsnsam nog eens
een les zijn Nu hebben wij onze tijd
op het Zangfeest werkelijk verloren
W a t het programma zelf aangaat
Hetgeen gebracht w e r d was keurig in
uitvoering Nochtans komt ons inziens
de samenhang van onze strijd- en
andere liederen, meer en meer in het
gedrang En neem het gerust aan,
daarvoor komt nochtans de overgrote meerderheid der deelnemers'
Zonder verder uit te weiden, zouden
WIJ zeggen er is het Zangfeest en er
IS Nekka
Laten wij voor de toekomst twee
waarden, enig op wereldvlak, bestendigen ons Zangfeest en de IJzerbedevaart W I J zijn nog steeds bereid
W W , Antwerpen

GESCHEIDEN
ONTWIKKELING
Ik sta zeer weigerachtig t o v het
Egmontpakt, doch daarbij zeg ik «ja»
aan de V U , indien deze partij ons
naar het federalisme of de «Gescheiden Ontwikkeling » kan voeren i En ik
zeg ook «ja» aan de heer Hugo
Schiltz, daar waar hij vooropstelt, een
Europa der regio's te willen zien of
(indien hij het met zo duidelijk heeft
gezegd) er ons heen te leiden Elk
volk, dus elke minderheid, die gekneld
zit tussen door de geschiedenis en
door imperialistische staten opgelegde grenzen, moet zowel taalkundig,
politiek, staathuishoudkundig en kultureel onbeperkt aan zijn trekken komen Wezenlijk belangwekkend is
daarbij het Sovjet-systeem, dus zoals
het in de USSR (althans op papier)
bestaat, of zoals uitgewerkt door Karl
Marx
Dan kunnen wij tot de pacifikatie
komen en dan zal het gedaan zijn, met
met de V U , doch wel met Nols en zijn
gangsters Zij zijn zeker de oorlogsjaren vergeten, toen het spek, het tarwebrood en de boter uit Vlaanderen
kwam"?

« Egmont is een Vlaamse overwinning
op onszelf geweest, in de zin dat wij ons
bereid verklaard hebben om d e rechten van de individuele burger in een aantal gevallen los te koppelen van de
bestemming van de bodem waarop ze
uitgeoefend worden. Daarmee hebben
Schiltz en Martens, de meest represen-

RED. Er is geen enkele reden, om
«Stuyvenberg» weg te moffelen;
wel integendeel. Redaktioneel hebben wij de wekenlange Stuyvenbergfase op de voet gevolgd. Zie o.m.
- Wij » nr. 8 van 23 februari. De uitgave van een Stuyvenbergkatern werd
evenwel overbodig, met de publikatie van de uitvoerige brochure van
de Vlaams-nationale studiedienst,
waarvan de oplage op ruime schaal
werd verspreid in heel Vlaanderen.
Dat dokument kan iedereen op aanvraag bekomen (Barrikadenplein 12,
1000 Brussel).

brief van de
redaktie
Brussel, 10 mei 1978

Waarde lezer(es).

Wij stevenen omgeven van hoog
opgeschoten lentegroen naar
Pinksteren toe.
Lonkten we verleden week heel
even naar onze Schepdaalse
vrienden die hun waterellende
nog aan het verteren waren,
tijdens het voorbije weekeinde
was het onze natte beurt.
Ieder op zijn toer is niet te
veel, zeggen ze langs de Dender!
Ondertussen raken wij zo stilaan
uit de vrije dagen die eind
april en mei "teisterden".
Dus geen "WIJ" van 16 blz. meer
en weer die vertrouwde tweedozijn.
Vrijdag 12 mei gaat de derde
opendeuravond op de redaktie
door. De volgende lopen nog
op 2 6 mei en 2 juni.
Nogmaals hartelijk welkom op
de redaktie, Barrikadenplein
12, Brussel(02/219.49.30^ maar
dan toch liefst even verwittigen.

Laten wij het dan met vergeten bij de
eerstvolgende gelegenheid
A J , Eke-Nazareth
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17e VU-partijkongres te Brussel op 20 en 21 mei

ARBEID.
ADEL IN DE VLAAMSE STAAT
""^f^

Een tekening van Herman Favoreel (° 1972) uit Lauwe die een postbode aan het werk zag.
Het is allerminst een toeval, dat
het 17e Partijkongres in het teken van de arbeid werd gesteld.
De beslissing om een Kongres
te houden rond de problemen
van de arbeid is nochtans reeds
een paar jaar oud. De oorspron-

kelijke kongresdatum werd doorkruist door de onverwachte verkiezingen van voorjaar 1977.
Toen de oorspronkelijke beslissing genomen werd, tekende de
huidige ekonomische krisis zich
reeds af, alhoewel zij zich nog

Belangrijke
kongrestema's
in het verleden
• Inkomensverdeling
Op haar kongres van 1971
verzette de Volksunie de politieke bakens door haar kongresbesluiten over de inkomensverdeling,
de fiskalizering en de hervorming
van
de RMZ, het recht op een
leefbaar
bestaansminimum
Uit dit door de VU samengebracht
ideeëngoed
werd
sindsdien door de andere
partijen voortdurend
geput,
terwijl
het de
grondslag
vormde
voor
wetgevend
werk

• Ontwikkelingssamenwerking
De Volksunie was, In 1968,
de eerste partij in dit land die
de
ontwikkelingssamenwerking uitvoerig behandelde op
een kongres en die dit probleem kaderde in haar opvattingen over de
demokratie
der volkeren. Deze demokratie vereist een aktieve ont-
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wikkelingssamenwerking,
op
grond van het recht van
ieder volk om te beslissen
over zijn politieke en sociaalekonomische
strukturen.

• Leefmilieu
In 1963 en 1965, lang voordat het begrip
algemeen
was geworden en door andere partijen gehanteerd, wijdde de Volksunie een diepgaande en ruime
aandacht
op haar kongressen aan de
problemen
van het leefmilieu.

• Federalisme
Van bij haar ontstaan en van
op haar eerste Kongres was
federalisme telkens een belangrijk tema, dat door de
Volksunie
werd
uitgediept
en aan de orde gesteld. Jarenlang het exclusieve denken werkterrein van de pionierspartij die de Volksunie
was en is; vandaag gemeengoed voor alle partijen in dit
land.

met In al haar scherpte liet voelen.
De werkloosheidscijfers
lagen
nog ruim wat lager dan vandaag.
Maar wie aandachtig de symptomen ontleedde, kwam reeds toen
tot de vaststelling dat het ditmaal
geen gewone ekonomische recessie zou worden, doch wel degelijk
een fundamentele krisis die tevens de diepere oorzaken en
gevolgen van een algemene beschavingskrisis voor iedereen duidelijk zou openleggen. Dat is
sindsdien
gebeurd.
Vandaag
botst de hele Westerse wereld
op de grenzen van de groei. Men
stelt zich overal vragen daaromtrent, er wordt getwijfeld aan de
waarden van een samenleving
die al te uitsluitend oog had voor
vooruitgang, gesteund op wetenschap en technologie. Dit soort
samenleving wordt door velen op
de helling gezet. Haar normen en
haar instellingen worden in twijfel
getrokken of zelfs ronduit bestreden. Steeds meer mensen groeien naar de overtuiging toe, dat
andere waarden opnieuw moeten beklemtoond worden. Onze
samenleving schijnt er hard aan
toe te zijn, haar normen en instellingen te toetsen aan nieuwe opvattingen.
Een politieke partij — en dus ook
de Volksunie — kiest welbewust
voor een bepaald soort samenleving. Deze keuze, die op de toekomst gericht is, moet bepalend
zijn voor wat wij vandaag doen.
De maatregelen en voorstellen
die wij formuleren om uit de huidige krisis te geraken, moeten mede gericht zijn op de toekomst en
op de keuze die wij daarvoor
gemaakt hebben. De huidige
maatschappij zal hoe dan ook veranderd uit de krisis te voorschijn
komen. Of dit een verandering
ten goede zal zijn, hangt goeddeels af van de keuze die wij van-

daag maken. Nu de Vlaamse
staat van blauwdruk naar verwezenlijking gaat, is des te dringender de vraag g e w o r d e n : welk
Vlaanderen zal dat zijn ?
De krachtlijnen van ons programma duiden de richting aan, waann
wij Vlaanderen willen zien groeien. W e willen een demokratische
gemeenschap,
waarin
ieder
machtskoncentratie wordt bestreden. Het moet tevens een
rechtvaardige gemeenschap zijn,
waarin het algemeen belang voorrang heeft op privileges en op
groepsbelangen. Het moet een
verdraagzame samenleving zijn,
die het pluralisme met alleen passief belijdt maar aktief beleeft en
die de verscheidenheid van gedachten beschouwt als waardevol en verrijkend. Het moet een
open samenleving zijn die het
volkseigene beklemtoont, zonder
zich af te sluiten van Europa en
van de wereld.
Vanuit het probleem van de arbeid kan deze samenleving benaderd en geschetst worden. Er is
immers een zinvol verband tussen het soort samenleving dat wij
wensen en wat wij te zeggen hebben over het wezen van de arbeid,
over de wijze waarop en de
omstandigheden waarin de arbeid
zal verricht worden.
Het 17e Partijkongres van de

Volksunie wordt beslist een belangrijk Kongres. Ook reeds de
metode zelve van het Kongres
staat daar borg voor. Volgende
week zaterdag en zondag worden de grote opties rond het

Slotzitting
O p het programma vindt de
lezer de samenstelling van
de feestelijke slotzitting in
het Kongresgebouw. Wie de
werkzaamheden van dit kongres niet volledig kan bijwonen wordt echter wel verwacht op deze slotzitting, zij
bevat de belangrijke toespraken van Maurits
Coppieters
en Hugo Schlltz en de groet
van de buitenlandse delegaties.
Tijdens de slotzitting gaat
ook de prijsuitreiking door
van de kindertekenwedstrijd.
tema van de arbeid genomen, terwijl op een latere datum in het
najaar de konkrete maatregelen
en opvattingen tot in de details zullen worden uitgewerkt. Van dit
Kongres in twee fazen mag onder
meer worden verwacht, dat de partijbasis meer dan ooit en aktiever
dan ooit zal betrokken zijn bij het
tot stand komen van het VU-programma.

Programma
Zaterdag 20 mei om 14u. 30 in het Kultureel Centrum,
Gemeenteplein te Strombeek-Bever.
NAMIDDAG :
14.30 uur: Opening van het kongres door de kongresvoorzitter,
senator Guido Van In.
/
14.45 uur: Inleidende rede en situering van de werkzaamheden
door volksvertegenwoordiger Nelly Maes.
15.00 uur: Sektievergaderingen
1 De filosofisch-etische aspekten van de arbeid, onder
voorzitterschap van Hugo CovelieTS. Referenten • volksvertegenwoordigers Nelly Maes en Willy De Saeyere.
2. Tewerkstelling, onder voorzitterschap van Alfred Stevens. Referent volksvertegenwoordiger Paul Peeters.
3. Demokratizering, onder voorzitterschap van volksvertegenwoordiger Paul Van Grambergen. Referent Remain Caliebaut.
4 Internationale arbeidsverdeling en gastarbeid, onder
voorzitterschap van volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels. Referent. senator Eugeen De Facq.
16.45 uur: Pauze
17.00 uur: Sektie aktualiteit Bespreking van de aktualiteitsresoluties onder voorzitterschap van senator Oswald Van
Ooteghem. Inleider partijvoorzitter Hugo Schiltz.
18.30 uur: Einde.
Zondag 21 mei om 10 u. in het Kongresgebouw, Kunstberg te Brussel.
VOORMIDDAG :
10.00 uur: Verwelkoming en situenng van de werkzaamheden door
de kongresvoorzitter, senator Van In.
10.15 uur: Inleiding van het «Manifest van de Arbeid», door staatssekretaris Vic Anciaux.
10.30 uur: Rapporten en stemmingen
13.00 uur: Einde
NAMIDDAG:
15.00 uur: Opening van de feestelijke slotzitting door de kongresvoorzitter, senator Guido Van In.
15.10 uur: Programmarede door de voorzitter van de Kultuurraad
voor de Nederlandstalige Kultuurgemeenschap, Maurits
Coppieters.
16.00 uur: Groet vanwege de buitenlandse delegaties.
16.30 uur: Aktualiteitstoespraak door de algemene voorzitter, volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz.
17.15 uur: Slotwoord door de kongresvoorzitter
17.20 uur: Vlaamse Leeuw

WIJ 3

KOMM^MT^^R

En bovendien

ff
De
goede
oude
tijd
ff
•En de sprookjes
van joernalisten

••

... gunnen we onze krantenkollega's
uiteraard ook vrije dagen en verlengde weekeinden, maar kunnen we het
slechts betreuren dat sommige belangwekkende weekelndgebeurtenissen door gebrek aan persbelangstelling de passende weerklank missen.
... is het bij voorbeeld passend en billijk dat de intocht van een vreemd
staatshoofd met klank en luister persecho's veroorzaakt, maar vinden
we het meteen bedenkelijk dat duizenden mensen die vorig weekeind
in Brussel voor ontwapening betoogden, in de meeste Vlaamse kranten
slechts goed waren voor enkele
regeltjes, overgenomen van de Belga-teleks.

Journalisten zijn tuk op hun onafhankelijkheid en dat is maar
goed ook. Hun onafhankelijkheid kan er dan ook alleen maar
baat bij vinden, wanneer zij op
onafhankelijke wijze behandeld
worden. Velen beginnen zich af
te vragen welke lijn de traditionele Vlaamse kranten nog volgen.
Inzake de Vlaamse strategie beleeft men de meest verbazingwekkende ommezwaaien. Dat
daarbij meestal op een nogal
perfide wijze getracht wordt de

Volksunie te treffen, is duidelijk.
Wat moet men bv. denken na de
lektuur van twee edilorialen van
de « Gazet van Antwerpen » ?
O p 20 april begint D.W. zijn artikel met de woorden : « In de goede oude tijd, toen het Egmontakkoord de eendracht onder de
Vlamingen nog niet had verbroken, ging het in Brussel goed ».
In onze kinderjaren was de verwijzing naar de «goede oude
tijd » steevast het begin van een
sprookje dat maar weinig te

... werd er in de Noordzee een nieuw
milieu-alarm gegeven, net op het
moment dat de kapitein van de nu
beruchte « A m o c o Cadiz» door de
premier van Frankrijk werd aangeduid als de verantwoordelijke voor
de Bretoense milieuramp.
... hadden de Engelsen wat méér
geluk, aangezien het middendoorgebroken tankschip in het « Kanaal >
als bij wonder ongehavend bleef aan
de petroleumtanken.
... kunnen de departementen van binnenlandse zaken (civiele bescherming), landsverdediging, openbare
werken,
volksgezondheid...
(en
noem maar op) zich bij ons reeds nu
op zo'n milieurampen voorbereiden,
terwijl er in Zeebrugge werk gemaakt wordt van de omstreden aardgasterminal ...
hebben de auteurs van het Britse
Guiness-book of records een prachtig weekeinde achter de rug.
... mochten zij immers een rekordpoging noteren van een Amerikaans
koppel dat het klaarspeelde om het
wereldrekord zoenen te brengen op
124 uren en 51 minuten.
... hebben Ray en Bobbi uit Pittsburgh mekaar gezoend van vorige
week maandagmorgen tot zaterdagavond, met een maximum-onderbreking van vijf minuten per uur.
... is men aan onze kust nu reeds (!)
tot de vaststelling gekomen dat de
nog overblijvende schaarse duinen,
ondanks de gewestplannen, door
grondhonger van ' bouwpromotoren
en zandboeren spoedig helemaal
van de kaart dreigen geveegd te worden.
... is het trieste lot van de binnenvaart in ons land vorig weekeinde
nog maar eens op sprekende wijze
tot uiting gekomen.
... geraakten vier scheepswrakken,
gemeerd aan de Leiekaal im Gent,
op drift en moesten zij door de
brandweer opnieuw naar de wal getrokken worden.
... bekommert niemand zich nog om
tientallen
scheepswrakken:
de
schippers gaven er de brul aan, slopers hebben geen interesse, en het
departement van openbare werken
zal vermoedelijk slechts in aktle
schieten als er met die wrakken ernstige ongevallen gebeuren...
... lazen we In de krant van 6 m e i :
«de Marokkaanse eerste-minister
Ahmed Osman heeft een delegatie
van het Belgisch parlement onder leiding van senaatsvoorzitter Robert
Vandekerckhove in audiëntie ontvangen ; de Belgische parlementsleden
zijn in Marokko sinds 29 april -.
... stellen we ons vruchteloos de
vraag : een missie naar Marokko, om
wat te bestuderen ? Overhefdsbesparlngen misschien ?

En bovendien

Voorzitter van de Kulturraad: een «fin de carrière» voor
Maurits Coppieters ? Wie dat gedaciit lieeft, komt bedrogen
uit De gnjsgekuifde Waaslander is volop bezig, gestalte en
inhoud te geven aan zijn hoog mandaat
Hoog mandaat ? Ach, in de jaren die achter ons liggen is
de Kultuurraad maar zelden een denderend
gezelschap
geweest Slechts af en toe werden er hoge toppen geschoren. Het was dan doorgaans de Volksunie die daarvoor zorgde, zoals bij voqdjeeld met het dekreet Van de Zande. De
voorzitters van deze matte vergadering waren dito. Decor en
plaatsje nummer zoveel op de lijst van 's Rijks officiële protokoL
Dat is vandaag anders geworden. Met de staatshervorming. En tnet het voorzitterschap van Maurits Coppieters. De
Kultuurraad is niet meer het mini-autonomistisch
fopspeentje,
maar de voorafbeelding van het Vlaams parlement En Maurits Coppieters is de voorafbeelding van Vlaanderens eerste
burger, in rechte en in feite. ,
Tussen haakjes: volgende zondag verjaart hij Geboren in
1920. Ondanks zijn seffens volle acht-en-vijftig heeft Maurits
Coppieters nooit het vermogen verloren om geestdriftig te
zijn. Of verontwaardigd. De zeldzame gave, die doorgaans
slechts het sieraad is van de jeugdige leeftijd, spruit voort uit
een grote bewogenheid. Maurits Coppieters is een emotioneel man. De jaren hebben ervoor gezorgd, dat de emotie
begeleid wordt door het verstand en door het inzicht Begeleid, maar gelukkig niet overwoekerd I

maken had met de werkelijkheid.
Daarmee zou men dit artikel dan
ook kunnen opzij schuiven, ware
het niet dat precies in die goede
oude tijd dezelfde D.W. in dezelfde krant op 13 april 1976
schreef: « O p vergaderingen en
kongressen van Vlaamse Verenigingen wordt de Vlaamse Leeuw
steeds even manhaftig uit volle
borst gezongen. Maar het klauwen van die leeuw is alleen
maar verhaal. Achter de schermen wordt hij toch steeds weer
getemd. Hij is een papieren
leeuw geworden. En men kan
zich terecht afvragen of de Vlamingen zich met hun eindeloze
protesten en uitgeschreeuwde
eisen niet hopeloos belachelijk
maken » ?
Wij suggereren dat D.W. nu een
derde editoriaal zou schrijven in
de trant van : « In de goede oude
tijd, vóór het opduiken van het
gruwelijke
Egmont-monster,
toen de Vlaamse Leeuw een
papieren leeuw was, ging alles
zo goed dat de Vlamingen een
grote dankprocessie in Halle organizeerden ».
Kan men hierom glimlachen, dan
wordt dit wel wat moeilijker bij
het volgen van de redaktionele
kommentaren van « D e Standaard ».
Het viel velen in Vlaanderen
moeilijk,
na
artikels
zoals
«Volksunie Terminaal », nog vertrouwen te schenken in de bedoelingen van de redaktionele
lijn. Of werd deze al te duidelijk?
De wijze waarop na het jongste
Zangfeest Valeer Portier door
Ruys verdacht werd gemaakt
laat weinig speelruimte over.
Het wordt allemaal subtiel geformuleerd in het sierlijkste Nederlands. Maar eigenlijk komt het

hierop neer: voor Ruys is een
voorzitter van een Vlaamse Vereniging, die niet mééhuilt met de
hetze van het Anti-Egmontkomitee, natuurlijk iemand die «afwijkt van de traditionele houding ». De uitleg moet volgens
Ruys vanzelfsprekend gezocht
worden in de «binding» die tussen Portier en bepaalde VU-figuren bestaat.
De vraagtekens die er bij geplaatst worden (de man kent zijn
vak) zullen wel niemand misleiden.
Voeg daarbij dat de laatste tijd
systematisch op bestraffende
toon aan de VU-mandatarissen
wordt verweten dat zij niet
«strijdvaardig genoeg meer zouden zijn.
Wanneer
Maurits
Coppieters
evenwel van zijn hoog ambt
gebruikt maakt om de lui van de
« Tour de France » er, terecht, op
te wijzen dat Vlaanderen Nederlandstalig is, wordt dit door de
redaktie in een echo op beledigende wijze belachelijk
gemaakt. Mochten wij op dezelfde
wijze tewerk gaan, dan konden
wij vragen of dit allemaal niets
te maken zou hebben met het
feit dat een intiem medewerker
van Tindemans, zoals iedereen
weet de «echte» federalist en
flamingant, samen met Ruys en
Bostoen, de lakens uitdeelt in de
«Standaard «-redaktie.
Of
de
vraag stellen welke invloed de
familiale CVP-« bindingen » van
Ruys op zijn editorialen hebben ?
Dit is natuurlijk grof en onheus.
Het is nochtans alleen de omzetting van de wijze waarop hij
over het Zangfeest schreef. A l thans die indruk werd bij velen
in Vlaanderen gewekt.
Het volk heeft de regering die
het verdient, zegt een oude
spreuk. Zou dit echter ook gelden voor de pers ?

De zonde
van de ronde
Uit deze bewogenheid
put Maurits Coppieters
steeds
weer de kracht « om er in te vliegen ». Hij bekreunt zich daarbij weinig om protokol, om «hoe het hoort». Hij heeft geen
schrik van frisse ideeén en ongewone voetstappen. Hij is een
man met inhoud. Die inhoud wenst hij mee te geven aan zijn
hoog ambt Geen bloempot Geen sierpalmpje op het maatschappelijk podium. Een beweeglijke geest, die steeds weer
inhaakt op de vele problemen in onze beweeglijke
wereld.
Voor het altijd nog een tikkeltje onbewogen Vlaanderen een
ongewone figuur
Dat onwennige Vlaanderen kijkt soms verbaasd op. Zo bij
voorbeeld wanneer Maurits Coppieters een brief schrijft aan
de inrichters van de Ronde van Frankrijk, om er even hun aandacht op te vestigen dat Vlaanderen inmiddels ook wel
Vlaams is geworden. Naar goede oude' Vlaamse stamineegewoonte zijn «politiek» en «sport» twee dingen, die zich
ieder op een verschillende wereld horen af te spelen. Maurits
Coppieters is een andere mening toegedaan, gelukkig! De
sport IS een belangrijk maatschappelijk gebeuren; ze kan
uiteraard niet losgemaakt worden uit haar ruime maatschappelijke omgeving.
Daarenboven verdenken we Maurits Coppieters ervan, in
al zijn bewogenheid toch een klare kijk te hebben op de
mogelijkheden
van de moderne
kommunikatietechnieken.
Zijn brief aan de Tpur-vaderen heeft dan toch maar als resultaat dat met één slag tientallen miljoenen Europeanen zich
moeten realizeren, dat er in België één en ander reeds veranderd IS. Er zijn, in de geschiedenis van de Vlaamse Beweging,
weinig flaminganten geweest die met één enkele brief aan
zovelen duidelijk hebben kunnen maken, dat
Vlaanderen
Vlaams is.
En nu maar hopen dat op Vlaamse bodem, de ritwinnaar
Roger De Vlaeminck zal heten. Nomen est omen!
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De tragische dood van Aldo Moro is geen louter Italiaanse aangelegenheid. Alhoewel Italië het zwaarst getroffen wordt door het terrorisme, slaat het ook elders toe. Duitsland heeft de zaak Schleyer
gehad. In Frankrijk en Nederland is men gekonfronteerd met het probleem der uitwijzingen. Dat zijn de zichtbare dingen. Zij wijzen er op,
dat in heel West-Europa een minderheid van dogmatische fanatici er
niet voor terugschrikt, haar doeleinden met barbaarse praktijken na
te jagen.
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Hoe sterk is de eenzame ondernemer?
BRUSSEL — «Inflatie is dé vijand van ons ekonomisch
stelsel. De laatste twee regeringen waren suksesvol in het
verdedigen van de munt en het onderdrukken van de inflatie. Het politieke knelpunt van de volgende dagen en maanden Is de gezondmaking van de openbare financiën, en dat
vereist een pijnlijke ombuiging van de rol en het beleid van
de overheid op veel gebieden. Ook een ombuiging van het
subsidiebeleid aan de ondernemingen, dat geleid heeft tot
een loketten-ekonomie en een wirwar van ambtelijk-industrieel kontakt. Indien de overheid ertoe komt de breedste
baan te nemen naar gezonde financiën, heeft zij een nieuw
uitgangspunt om de ekonomische groei te stimuleren.
Maar daarvoor is nodig — en hier ligt de kern van de oplossing — het herstel van de rendabiliteit van de investeringen en van het bedrijfsvermogen.»

Herstel van de rendabiliteit van
de investeringen en van het bedrijfsvermogen is de aanloop tot
nieuwe toegevoegde waarde in
de industrie, tot een nieuw tewerkstellingsbeleid, tot meer en betere
spreiding van de welvaart, vooral
voor de vergeten groepen in de
samenleving. Dit tweevoudig herstel betekent konkreet dat gedurende twee jaar de fiskale druk
op de onderneming wordt verminderd, het risicokapitaal wordt aangemoedigd, en eisen tot reële
loonsverhogingen achterwege blijven.

Gehakketak
In zijn programmarede, die hij vorige dinsdag op het kongres van
het Vlaams Ekonomisch Verbond
hield, heeft voorzitter
Robert
Stouthuysen bewust op enkele
gevoelige tenen getrapt.
Hij bracht een scherpe analyse
van de benarde ekonomische situatie en benadrukte het VEVstandpunt dat de ondernemers

binnen de sociale marktekonomie
meer mogelijkheden en armslag
dienen te krijgen.
Stouthuysen trok daarbij scherp
van leer tegen «de lusthervormers, die ofwel gedreven worden
door negatieve aandrift, ofwel
door idealisme».
Een lang uitgesponnen passage
in zijn programmarede handelde
over de vakbonden.
R. Stouthuysen : « O p dit ogenblik
staat de vakbeweging in ons land
op het hoogtepunt van haar
macht. Het is niet denkbeeldig dat
haar grote macht
overdadig
wordt. (...) De enige tegenkracht
tegen machtsoverschrijding van
de vakbeweging is het belang
van de werknemer. Daartoe is in
de eerste plaats nodig het herstel
van het gezag van de nationale
en later ook van de regionale parlementen. »
Anderzijds stelde de VEV-voorzitter dat de ondernemers meer
invloed moeten verwerven op de
politieke
besluitvorming.
Kon-

Aldo Moro en
de demokratie
Wat ons in het lot van Aldo Moro
wellicht nog meer getroffen heeft
dan het fatale einde, is de ontluistering die aan de dood is \?oorafgegaan. Zeven weken lang is met
de voorzitter van de Italiaanse
kristen-demokratie een onmenselijk spel van kat en muis gespeeld
geworden. Men heeft deze man
teruggebracht tot een wrak dat,
geestelijk gebroken en geïsoleerd, alleen nog smeekte om in
leven te mogen blijven. Deze ontluistering hebben we, op veel grotere schaal dan, gezien in de koncentratiekampen van de Tweede
Wereldoorlog. Men had een ogenblik kunnen hopen dat deze onterende bladzijde voorgoed omgeslagen was. W e moeten echter
vaststellen, hoe het fanatisme
van alle tijden blijkt te zijn. Ook
vandaag weer
wordt
koude
moord een «terechtstelling» genoemd en bestempelen de beulen hun slachtoffer als dader.
M e n mag daarbij veronderstellen
dat de beulen vrij intelligente lui
zijn: hun metode verraadt intelligentie, zij het dan ook onmenselijke intelligentie.
De overgrote meerderheid van
de Italianen, net zoals de overgrote meerderheid in West-Europa,
reageert met afschuw op deze
terugval in het barbarisme. Er
moet daarbij gehoopt worden dat
deze reaktie verstandig en weloverwogen blijft. Het behoort stellig tot de metode van de terroristen, er op te spekuleren dat terreur tegenterreur uitlokt en dat
het omhoogdraaien van de terreurschroef uiteindelijk in hun
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kaart zal spelen. De demokratie
moet zich verdedigen met demokratische middelen.
De moord op Aldo Moro is, w e
moeten het ons niet ontveinzen,
de kleine zichtbare tip van een
veel grotere verborgen ijsberg.
Slechts zeer weinig dogmatische
fanatici zullen in staat zijn om
zeven weken lang oog in oog te
leven met hun slachtoffer, het
menselijk te ontluisteren en het
nadien koelbloedig te vermoorden. Heel wat meer fanatici echter schrikken, dag voor dag, niet
terug voor een gelijkaardige intellektuele afwijking, zij het dan met
minder dramatisch-zichtbare gevolgen. Aan de rand van vele politieke of ideologische strekkingen
bewegen zich groepjes die, vanuit een louter abstract of teoretisch benaderen van begrippen
zoals «de klasse» of «het volk»
— waarmee ze geen binding hebben — het recht voor zich opeisen om de demokratische legitimiteit te verlaten.
In die zin is het terrorisme — het
gewapend terrorisme maar ook
het geestelijk terrorisme — een
voortdurende uitdaging voor de
demokratie. Alleen een gezonde
demokratie, vrij van uitwassen en
korruptie, gediend door gezagsdragers met een echte demokratische etiek, kan deze uitdaging
aan. En een gezonde demokratie
kan slechts bestaan wanneer de
demokratische legitimiteit de enige is en wanneer tolerantie, echte
pluralistische verdraagzaamheid
niet alleen passief aanvaard maar
ook aktief beleefd wordt.

kreet kon de VEV-vcorzitter niet
langer vrede nennen met de stijging van de inkomens boven de
stijging van de produktiviteit, het
stugge prijsbeleid dat storend
werkt, en de verslechtering van
de staatsfinanciën, waarna hij
vanuit die drie bedenkingen vakbonden en overheid uitnodigde
tot een breed sociaal overleg.

Met zijn kongresrede heeft Stouthuysen de ekonomische, sociale
en politieke machtsgroepen uitgedaagd.

Stouthuysen is van oordeel dat
onze goede toekomstkansen momenteel enigszins afgeremd worden door het gehakketak over
ekonomische en sociale strukturen.

Maar, we blijven in het duister tasten over de VEV-visie betreffende een betere spreiding van de
welvaart, vooral voor de vergeten
groepen in de samenleving.
Een gemakkelijke vaststelling zon-

Het is vanzelfsprekend dat het
VEV uitermate bekommerd is om
de konkurrentiepositie van onze
ondernemingen, onmisbare stut
voor onze welvaart.

der meer is ook dat de verslechtering van de staatsfinanciën onder
meer wordt beïnvloed door de
toenemende uitgaven voor werklozensteun.
Precies dit jaar zou het bovendien geen kwaad gekund hebben
mocht de VEV-voorzitter wat dieper ingegaan zijn op de aan gang
zijnde federalizering van dit land,
die de 12 miljoen werknemers in
de
Vlaamse
ondernemingen
eveneens toekomstkansen geeft,
die er voorheen niet waren in het
unitaire België. (HDS)

De teloorgang van de Nete

•;-

»*
«Als er in het oosten een klaarte
bibberde en er een haan had
gekraaid, wipte Pallieter uit zijn
bed, trok zijn hemd uit en liep in
zijnen blote flikker naar de Nethe.

(...)
Pallieter liep en sprong
zomaar
rats het hoge water in, duikelde
naar onder en kwam weer blinkend van water en geluk, naar
asem scheppend, in het midden
boven. De waterkoelte deed het
bloed in zijn lijf opspringen, het
deed hem deugd en hij lachte".
Moest Pallieter dit nu doen, dan
zou zijn gezondheid in ernstig
gevaar verkeren. Heel het stroomgebied van de Grote Nete, inclusief de belangrijkste bijrivieren
Laak en Wimp, is totaal verloederd door industriële lozingen. Radioaktiviteit,
zware
metalen,
chloorverbindingen, arsenicum...
hebben deze waters uiterst gevaarlijk gemaakt en bedreigen
daarenboven rechtstreeks het
grondwater.
De Aktiegroep Zuivere Laak en
Nete heeft de overheid gisteren
nog maar eens gewezen op al
deze gevaren. Dit maal kon zij
evenwel steunen op een — weliswaar nog steeds geheim — rapport van het Provinciaal Instituut
voor Hygiëne van de provincie
Antwerpen. Dit rapport is beangstigend, en doet heel wat vragen
rijzen in verband met de volksgezondheid.
De onderzoekers hebben niet alleen de aanwezigheid van zware
metalen, vooral arsenicum, vast-

door ernstig in het gedrang. En
het water van Nete en Laak is als
drinkwaterreserve totaal onbruikbaar geworden.
Vooral deze chemische verloedering van het drinkwater worden in
het rapport ook de schuldigen
aangeduid: de scheikundige fabrieken van Kwaadmechelen en
Tessenderlo. Tot op heden is het
rapport echter nog steeds een
streng geheim, ondanks aandringen bij de provinciale instanties
en bij het ministerie van Volksgezondheid. Zelfs de normale demokratische inzage-procedures werden op de helling gezet om de
geheimhouding te waarborgen.
Minister R. De Backer gewaagt in
haar antwoord op een interpellatie van senator Van Eisen zelfs
van een «oorlog rond geheime
rapporten ».
Vooralsnog verschuilt de overheid zich achter de bouw van een
koliektor voor het afvoeren van
alle zwaar verontreinigend en chemisch-giftig vervuild afvalwater
van de vele bedrijven. Maar dit
doet zij reeds sinds 1964, goed
wetende dat alle problemen niet
zullen opgelost zijn met de ingebruikname ervan... misschien begin 1979. Ondertussen is dit voor
de betrokken bedrijven een mooi
alibi om ongestraft te blijven vervuilen.
Zowel de provinciale overheden,
die vroeger de lozingsvergunningen hebben afgeleverd, de minisgesteld in het rivierwater, maar
ter van Volksgezondheid en Leeftevens de ophoping van radioaktimilieu en de minister voor Vlaamviteit in het rivierslib. De hoeveelse
Aangelegenheden,
onder
heid ervan zou ongeveer honwiens bevoegdheid het waterbederdmaal de toelaatbare dosis
leid ressorteert, dragen in deze
overschrijden ! Het is vooral deze
gelegenheid een zware verantakkumulatie van radioaktiviteit
woordelijkheid. De Aktiegroep redie biezonder gevaarlijke situkent dan ook op een kordate aanaties zou kunnen scheppen.
pak en een definitieve oplossing
Alarmerend is ook de insijpeling van de meest dringende waterelvan giftige stoffen door de rivier- lende in de Zuiderkempen, en dit
bedding naar de dieper gelegen zonder verdere geheimdoenerij
rond rapporten en uitvluchten
grondwaters: de kwaliteit van het
rond een afvalkollektor. (J.A.)
Antwerpse drinkwater komt hier-

La traduction
de Mommerency
Tegen uiterlijk 1 mei dienden op het politiekommissariaat
van Nieuwpoort de aangiften ingeleverd te worden betreffende - het te huur stellen van kamers » en de « belastingen
op tweede verblijven». Het stadsbestuur ging dit jaar zijn
schreef te buiten, want het deelde de geïnteresseerden
mee: « une traduction peut être obtenue a la demande -.
Akkoord, Nieuwpoort is een toeristenstad. Maar volgens
de taalwetten inzake bestuurszaken (artikel 11, par., 1 en 3)
mogen de stadsbesturen vertalingen van mededelingen
aan het publiek verspreiden, op voorwaarde dat dit gebeurt
in minstens drie talen.
In Nieuwpoort, badstad van Mommerency, worden dus de
taalwetten overtreden, en vooral: krijgen Franstaligen uitzonderlijke faciliteiten. Dit berichtje, ter attentie van het
anti-Egmontkomitee, om maar te zeggen dat er in Vlaanderen nog veel werk op de plank is.
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Elke dag 2 miljoen barrels
zonne- energie opvangen....
« Tot nog toe werd het onderzoek naar alternatieve
energiebronnen
door de overheidssubsidiëring stiefmoederlijli behandeld in vergelijking met de kernenergie.»
Dat was in april 7 7 één van de meest belangwekl<ende konklusies
die de KB-studiedienst in een vergelijkende studie over «alternatieve energievoorziening» publiceerde. Kritisch werd daar aan toegevoegd dat van zogenaamde alternatieve energiebronnen (waaronder
zonneënergie, kernfusie, getijdenenergie en geotermische energie)
geen wonderen mogen verwacht worden, maar in eenzelfde wetenschappelijke volzin werd meteen ook ondubbelzinnig onderstreept:
Hoewel het gevaar voor vlugge uitputting van de tot nog toe ontdekte reserves niet acuut is, zal de beschikbaarheid van de meeste
thans aangewende energiebronnen een einde nemen in de eerste
helft van de eenentwintigste eeuw, bij een matige stijging van het verbruik...
Duidelijk blijkt nu eindelijk dat op
het gebied van woningverwarming en aanvullende elektriciteitsvoortbrengst zonneënergie biezonder goed kan ingeschakeld
worden.
In het buitenland wordt reeds
gedacht aan de oprichting van
zonnecentrales. In Frankrijk bijvoorbeeld heeft een laboratorium
in
Font-Romeu-Odeillo-Via een
zonneoven in gebruik, waarin temperaturen verwekt worden die tot
rond de 4.000° Celsius kunnen
oplopen.
Opmerkelijk is dat de industrie
zich bij de ontwikkeling van zonnecellen vooralsnog nogal ongeïnteresseerd heeft betoond. Toch
hebben wetenschappelijke vorsers reeds zeer degelijke systemen ontwikkeld die evenwel
slechts van toepassing werden
gebracht in de ruimtevaart: zonneënergie is een felbegeerde
energiebron voor de elektriciteitsvoorziening van satellieten.
De Amerikaanse NASA voorziet
momenteel nog steeds in een eerste satelliet voor het opvangen
van zonnestralen binnen de twintig jaar.

nehuizen van Oss (Nederland)
een aardige uitzondering. '
Er moet toegegeven worden dat
eveneens een estetisch bezwaar
blijft doorwegen voor het veralgemeend inschakelen van zonneïnstallaties. Zonnekollektoren nemen immers opmerkelijk veel
ruimte in beslag en wijzigen noodgedwongen ingrijpend het uitzicht
van woningen bijvoorbeeld.
Het is ontegensprekelijk een grote financiële last om panelen en
bijhorigheden te ontwerpen, fabriceren,
installeren
en
onderhouden die zonnestralen slechts
een beperkt gedeelte van het
jaar opvangen en in bruikbare
energie verwerken. Experimenten
hebben inmiddels nochtans aangetoond dat met benutting van
zonneënergie weliswaar hoge investeringen gemoeid zijn, maar
dat naderhand de bedrijfskosten
opmerkelijk laag liggen.
Het is een belangwekkende vingerwijzing dat zelfs in een publikatie van de Belgian Shell Company
gewag gemaakt wordt van een
studie die de aanwending van
zonneënergie in West-Europa in
de komende jaren schat op 2 mil-

joen barrels olie-equivalent per
dag, wat toch niet onaanzienlijk is.
Daarbij wordt ook aangestipt dat
hogere energieprijzen of een belangrijke technische doorbraak
de ontwikkeling van zonnesystemen kan doen versnellen.
In die zin is de beleidsoptie van
minister voor Wetenschapsbeleid
Rik Vandekerckhove (die hij bij
het begin van de informatieweek

over zonneënergie op diverse
plaatsen
bekendmaakte), toekomstgericht en vernieuwend.
Zeker is op dit ogenblik: dat wij
jarenlang zonneënergie
ongebruikt gelaten hebben, wegens tekorten aan technologische kennis, desinteresse van de industrie,
en gebrek aan doorgedreven wetenschappelijk onderzoek in die
zin. Aan zonnestralen alleen kun-

nen wij ons geen kille winter lang
warm-koesteren, maar nu is toch
voldoende duidelijk geworden,
mede door toedoen van milieuprotesten tegen de gevaarlijke kernenergie, dat dringend werk moet
gemaakt worden van de potentiële alternatieve energievoorziening
die door industriëlen en politici tot
nog toe stiefmoederlijk w e r d behandeld, (hds)

startprijs
Uit menig wetenschappelijk onderzoek is vroeger al gebleken
dat met zonneënergie zowat 15
t.h. van de Europese energiebehoeften kan gedekt worden.
De zonnekollektoren die momenteel opgesteld staan in Europa
bereiken amper een vermogen
van 1 megawatt.
Een grote handicap voor de aanwending van zonneënergie met
de tot op heden in embryonaal
stadium ontwikkelde systemen
blijft de enorm hoge investeringslast.
Hoe contradiktorisch het ook kan
klinken: de zon schijnt voor
iedereen — als ze schijnt — maar
zonnestralen zijn onbetaalbaar
voor privé-gebruik.
Toch wordt deze kostenfaktor in
veel publikaties fel overdreven.
De dertig ondernemingen die nu
reeds in West-Europa eenvoudige zonnekollektoren ontwerpen
en ter beschikking stellen van
gezinnen, waarborgen dat elke
dag 180 liter water op een temperatuur van 40° Celsius kan worden gehouden.
Een belangrijke reden voor de
moeizame afzet van zonnëmstallaties blijft inmiddels de startprijs
die hoe dan ook door de gemeenschap zal moeten betaald worden.
Net zoals voor andere systemen
worden zonnekollektoren, zonnecellen, en dies meer voor privé-gebruik slechts betaalbaar als van
de prototypes een massaproduktie op gang gebracht wordt.
Precies hier knelt het zonneschoentje ; ook op het gebied van
woningverwarming blijven de zon-
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Verjagen zonnestralen
weldra schoorsteenrook ?
Dinsdagmiddag belichtte minister voor Wetenschapsbeleid,
Rik Vandekerckhove, voor Vlaamse ingenieurs in Antwerpen
de mogelijkheden om met wetenschappelijk onderzoek de
aanwendirig van zonneënergie ook in onze streken te bevorderen. Maandagmiddag hield de minister, in aanwezigheid
van de koning, de openingstoespraak voor de «informatieweek van de zonneënergie», en 's avonds hield hij nog een
korte toespraak op radio en televisie. Rik Vandekerckhove
wees erop dat onze maatschappij zich slechts vrij recent
bewust is geworden van het feit dat de voorraden van de
klassieke energiebronnen, — namelijk steenkool, petroleum,
aardgas — niet onuitputtelijk zijn, en dat onder meer een vermindering van het energieverbruik zich steeds meer zal opdringen.
Een geïntegreerd plan voor
energiebesparingen
zou
reeds heel wat goede resultaten
kunnen
afwerpen.
Maar een tweede pijler waarop het energiebeleid voor de
toekomst moet gericht worden is het zoeken naar vervangingsoplossingen,
het
zoeken naar alternatieven,
waaronder de zonneënergie.
Rik Vandekerckhove : « Tot
nu toe bestond
vrij algemeen de tendens om alleen
de kernenergie als een definitieve oplossing te beschouwen. Meer en meer blijkt dat
zowel in de publieke opinie

als in wetenschappelijke middens reserves tegen een ongeremde ontwikkeling
groter
worden, onder meer omdat
een aantal belangrijke
vragen die de toekomst van de
hierop volgende
generaties
hypotekeren, nog niet zijn opgelost Ik denk hierbij aan
het
belangrijke
probleem
van de radioaktievè afval en
de gevolgen voor
gezondheid en leefmilieu.»
Vervolgens wees de minister precies de draagwijdte
aan van recente nationale zogenaamde
impulsprogramma's op terreinen waar tot
nog toe onvoldoende weten-

schappelijk werk werd verricht. Wat de « niet-konventionele» energiebronnen betreft, gaat de volle aandacht
naar de zonneënergie.
De doelstellingen van onderzoek inzake
zonne-energie
zijn de volgende:
1. Ontwikkeling van systemen aangepast aan onze klimatologische omstandigheden, waarbij gedacht wordt
o.a. aan de warmtepomp,
aan stockagetechnieken en
aan lagetemperatuurverwarming.
2. Vermindering van de kosten van produktie en installatie van deze systemen
3. Ontwikkeling van elektriciteitscentrales op basis van
zonneënergie die eerder bestemd zijn voor de export,
waarbij men naargelang de
landen onderscheid kan maken tussen eenvoudige en
meer ingewikkelde systemen. Dit onderzoek moet
echter kaderen in een nationale en internationale aktie
waarbij België
deelneemt
aan Europese onderzoeken
ter zake, waarbij men in Italië
en in Spanje met een derge-

lijke centrale gaat experimenteren.
4. Ontwikkeling van de technologie van de zonnecellen,
waarbij vooral de vermindering van kostprijs en de automatizering van de produktie
wordt nagestreefd, en anderzijds ontwikkeling van gekombineerde systemen die
aangepast zijn aan de Belgische situatie.
Rik Vandekerckhove wees
er ten slotte op dat de zonneënergie op halflange termijn slechts een aanvullende
rol kan spelen in de energievoorziening.
Maar de technische mogelijkheden voor zonneënergie
groeien en kunnen nog verder
ontwikkeld
worden.
Vooral de rekuperatie van
zonneënergie voor de verwarming van gebouwen of
van sanitair water is technisch gemakkelijk. Maar het
wordt ook dag op dag duidelijker dat de interesse van de
industrie nog stevig dient
aangewakkerd te worden.
Zonneënergie is vooral nog
niet genoeg aanvaard op
ekonomisch vlak.
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Vlaamse Vriendenkring
Kinshasa 30 faar aictief
KINSHASA — Op zaterdag 22 april II. werd In de
salons van het Inter-Continental Hotel het dertigjarig
bestaan gevierd van de Vlaamse Vriendenkring van
Zaïres hoofdstad. Vlaanderen was vertegenwoordigd door de heer Joris Dedeurwaerder, adjunkt-advizeur bij de Kultuurraad van de Nederlandse Kuituurgemeenschap, namens voorzitter Maurits Coppieters. Tweehonderd leden van de feestvierende vereniging woonden de akademische zittina bii.
De VVK-voorzitter Ronald Joseph kon na zijn welkomstwoord twee telegrammen met gelukwensen
voorlezen: een van de Orde van de Prince, afdeling
Kinshasa en een tweede van Vlaanderen in de Wereld.
Na het uitdrukken van zijn tevredenheid over de delegatie uit Vlaanderen verleende de voorzitter het woord
aan Joris Dedeurwaerder.
Na een dankbare hulde gebracht te hebben vanwege
de Nederlandse kultuurgemeenschap aan de Vlaamse
Vriendenkring las Joris Dedeurwaerder volgende
boodschap, waaruit wij citeren, van voorzitter Coppieters v o o r :
« Vlaanderen is diepe erl<enteliji<heid verschuldigd aan
de pioniers, die zowel in de koloniale periode als tijdens
de jaren van vervreemding en in de periode van het
ontstaan van een nieuw samenwerkingsverband,
in dit
land een Vlaams verenigingsleven
hebben weten in
stand te houden en tot nieuwe bloei te brengen.
Te weinig hebben wij voor onze gemeenschap aandacht voor uw harde inspanningen voor
volwaardig
Nederlandstalig onderwijs, voor jeugdzorgd,
kulturele
manifestaties en ontspanning begrepen en gewaardeerd.

Zorg om Vlaamse emigranten
Maar sinds enkele jaren groeit in Vlaanderen het besef
dat een volwassen gemeenschap een ereplicht heeft
tegenover haar uitgeweken landgenoten en gezinnen.
Dit besef moet en zal in de komende jaren vorm krijgen in een doelmatig beleid en konkrete
maatregelen.
Door de aangekondigde hervorming van de Belgische
staat krijgt Vlaanderen een ruime mate van zelfbestuur Ongetwijfeld zal het nog vele en bij wijlen zware
inspanningen vergen alvorens de Vlaamse autonomie
een realiteit is. Nu reeds kan de Nederlandse
kultuurgemeenschap krachtens de grondwet en de wet een
eigen buitenlands kultuurbeleid voeren. Hierin moet de
zorg voor het welzijn van Vlaamse emigranten en ontwikkelingshelpers
een belangrijk aandachtspunt
zijn.»

Eigen ontwikkeling
'< Op dit fascinerend ogenblik van de geschiedenis leggen zij immers getuigenis af van Vlaanderens wil om
met de nieuwe wereldrealiteit te leven en ons in de
wereldgeschiedenis opnieuw als een natie te gedragen
en samen met Europa en met andere volken en landen,
ook in Afrika en de Derde Wereld een alliantie te vormen, gericht op samenwerking,
verstandhouding
en
wederzijdse
ontwikkeling.

Het bewuste Vlaanderen ijvert er daarom voor het Belgische beleid van samenwerking met de boeiende en
bewegende Derde Wereld te laten tot stand komen in
eigen instellingen in elke gemeenschap.
Vlaanderen
bruist immers van bewustzijn en van belangstelling
voor dit wereldgebeuren. In haar duidelijk eigen visie
legt onze kultuurgemeenschap
de klemtoon op de
eigen kulturele en menselijke ontwikkeling van de volken van de Derde Wereld.»

Opdracht
De zendingsopdracht van Joris Dedeurwaerder bestond verder nog uit:
— De problemen onderzoeken waarmee de Vlaamse
gemeenschap van Kinshasa momenteel gekonfronteerd w o r d t ;
— Gedenkpenningen overhandigen aan personen die
zich in het kader van de Vlaamse Vnendenkring in de
afgelopen dertig jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt, en dat waren : de heer Ronald Joseph, 10 jaar
voorzitter van de Kring, de heren Piet Vandewalle,
André Gielen en Hans Coevoet, meer dan 10 jaar lid
van het besturend komitee ; de heer fl//c Meyers, stichter en koorleider van het VVK-koor Cantemus; de
heer Georges Martens, het enige aanwezige VVK-lid
dat sinds het stichtingsjaar van de W K 1948 onafgebroken aktief lid was van de vereniging.

Speciale sticker uitgegeven n.a.v. het dertigjarig bestaan van de Vlaamse Vriendenkring - Kinshasa.

Vlaams feest
Zoals het een echte Vlaamse viering past ging het
feest verder met toespraken, zang en voordracht.
Leest u maar:
Een vijftal voordrachtnummers, verzorgd door leerlingen van de Prins van Luikschool nl. Micheline Beylkens, Leen Mattheeuws, Gnet Schils, Inge en Winok
Vandewalle kwamen aan bod.
Aansluitend hierop trad voor de eerste maal in het
publiek het Orffinstrumentarium op en het blokfluitkwartet, beide bestaande uit leerlingen van dezelfde
school onder de leiding van Rik Meyers.
Dan was het de beurt aan Hans Coevoet, kulturele
afgevaardigde van de Vlaamse Vriendenkring, die in
een toespraak een historisch overzicht gaf van het
Vlaams kultureel leven in Kinshasa en Zaïre en de
betekenis van de knng als kulturele vereniging.
Het VVK-koor Cantemus, o.l.v. Rik Meyers, verzorgde
de uitvoering van liederen: «Lied van mijn land»,
«Vlaanderen, dag en nacht» en «Gebed voor het
vaderland ».
Vervolgens kondigde de sekretaris van de vereniging,
André Gielen, die de bindteksten op deze zitting verzorgde, twee leden van de W K aan die elk een voordrachtstuk voor het voetlicht brachten De heer Rik
Windels met « De bult spreekt» van Willem Elsschot en
de heer Oswald Baert met een fragment uit « Van den
Vos Reynaerde» in de oorspronkelijke middelnederlandse versie.
Het VVK-koor Cantemus, begeleid door het blokfluitkwartet, vergastte de vergadering nog op de uitvoe-

ring van een stemmig middelnederlands liefdeslied
«Also soete nacht».
Het officiële gedeelte van de akademische zitting werd
besloten door het Vlaams-nationaal lied « De Vlaamse
Leeuw », gezongen door alle aanwezigen I

Wat is en doet
de VVK-Kinshasa ?
De Vlaamse Vriendenkring Kinshasa werd in 1948 opgericht. In artikel 2 van de W K - s t a t u t e n lezen w e :
«...een groepering van Nederlandssprekenden
en sympatizanten, onafhankelijk van alle partijpolitiek, van alle
godsdienstige of filozofische strekking, beweging of
opvatting en heeft het doel meer kontakt te scheppen
onder zijn leden, kontakt te houden met het moederland en het Vlaamse kultuurleven in zijn meest verscheidene vorm te bevorderen.»
Wat doet de Vlaamse Kring ?
Een uitgebreide waaier van aktiviteiten voor kinderen,
jongeren en volvvassenen: kulturele, opvoedende en
ontspannende, ledere dinsdag de weke liikse bijeenkomsten van het VVK-koor Cantemus.
Voor wie in kontakt wil treden, schrijft best naar: Vlaamse Kring, BP3224, Kinshasa-Zaïre.

Bericht vanwege
de ABN-kernen

BRAMO KEUKENS

De stuurgroep van de ABN-kernen
wil het aantal plaatselijke afdelingen
uitbreiden Dat kan, in een school, of
erbuiten, met jongeren van 12 tot 25
jaar die wat meer willen dan, zeg
maar, alleen-maar-televisie-kijken

TOONZAAL EN BURELEN

Heirbaan 140, BURCHT

Wie met een aantal jon^e mensen uit
zijn omgeving op een aktieve manier
wil betrokken zijn bij het kulturele • en
literaire gebeuren kan zo'n plaatselijke ABN-kern stichten en daarbij op
onze daadwerkelijke steun en medewerking rekenen.

TeL 031/52.82.32

Zegt het jou w a t ' Wil je kreatiever
zijn dan je al was met toneel, kabaret,
poëzie, literatuur, noem-maar-op'

Voor hen die fuU-service wensen uitgevoerd door
specialisten.

Kontakteer ons dan, wie je ook bent,
student, leerling, leraar, werkende jongere, met-werkende jongere, of wat
voor jongeren ook, geef ons gerust
een seintje, wij staan achter en naast

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meubelaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk.
Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend
ontwerp en prijsopgave.
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Enkel toonzaal
BERLARY 94 LIER

Alle inlichtingen, dokumentatie e.dm •

TEL. 031/80.13.21

ADV 55

Gerd de'Ley, gedetacheerde van de
ABN-kernen, Borsbeeksebinnenweg
22 - 2510 Mortsel, tel. 031-49.02.36.
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Vrede van dodende machines

Afrikaanse
Middeleeuwen
Alle vergelijkingen gaan mank, maar de spanningen en de gewelddadige konfrontatie in Afrika doen ergens denken aan de « kinderziekten »
die Europa doormaakte in de voorbije eeuwen Ovengens worden de
middeleeuwen doorgaans voorgesteld als «duistere tijden», welke
omschnjving fout is Want zoals alle penoden vertoonden de middeleeuwen ook lichtpunten Al was het bv maar de quasi totale bewegingsvrijheid in gans West-Europa, waar er van passen, toldokumenten
(wel in bepaalde steden ) enz geen sprake was
Hoe dan ook, grote gedeelten van Afnka zijn sinds de onafhankelijkheidslawine ten prooi aan staatsgrepen, onderdrukking, genocide, guernlla en regelrechte oorlog
De houding van het blanke Westen tegenover deze wirwar en
vooral tegenover de openlijke, gewapende inmenging van de Sovjets en Cuba blijkt nog steeds
ingegeven te zijn door een soort
schuldbewustzijn als gewezen kolonizator Ovengens het is pas
sinds het laatste bewindsjaar van
Nixon-Kissinger dat wereldmogendheid nummer éen belangstelling vertoont voor het zwarte
werelddeel, afgezien van de CIA,
die naar ouder gewoonte enkele
jaren eerder een « eigen Afrikapolitiek » volgde, zeker geen van de
fraaiste exploten
Momenteel staan vooral zuidelijk
en centraal Afrika in de belangstelling De jongste « aanwinst» is
Zuidwest-Afrika of Namibië, door
de U N O onder voogdij geplaatst
van Zuid-Afrika Pretona wil pas
tegen het einde van dit jaar onafhankelijkheid verlenen, op voorwaarde dat met alleen de SWAPO (South West African Power)
de gewapende verzetsbeweging
aan de macht komt maar ook
rekening wordt gehouden met de
andere etnies, die grondig verschillen van elkaar S W A P O noch
U N O heeft daar oren naar (net
zo mm als ze de overgangsregenng, formule lan Smith, aanvaarden en ook hier voorrang
geven aan de guerrillero's van
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N'Komo) Het is vanwege het
Westen fout met die verscheidenheid, die niet alleen etnisch een
tastbare werkelijkheid is, geen of
te weinig rekening te willen houden Moskou en Havana hebben
geen skrupules als het erop aankomt de hun gunstig gezinde
bewegingen met hun moderne
oorlogsmachines
daadwerkelijk
te steunen Z o hebben ze een linkse overwinning mogelijk gemaakt
op de anders gezinde meerderheid in Angola Somalia moest er
in Ogaden eveneens 'aan geloven En thans is er ernstig sprake
van, dat de Rhodesische verzetsstrijders met Cubaanse steun
Rhodesie willen binnenvallen Er
IS wel enige twijfel, want deze
keer zouden de Cubanen met
tegenover een zwakke en onvoldoende gewapende vijand staan
maar tegenover een blank en
modern bewapend leger
Zuid-Afrika laat er intussen geen
twijfel over bestaan dat het een
inval van de S W A P O vanuit de
buurlanden met zal dulden Het
trotseert daarbij de scherpste
UNO-afkeunng van zijn optreden
tegen S W A P O op Angolees
grondgebied (net zoals Israel
over de Libanese grens Palestijnse verzetsstrijders aanvalt en
waardoor het de geregelde Palestijnse raids onmogelijk wil maken)
Blijft dan nog Ethiopië, waar het
onduidelijk is of Addis Abeba ook
aan de feitelijke afscheiding van
Entrea een einde zal maken of
met Het zou daarbij met moeten
rekenen op Cubaanse steun zoals in Ogaden Ook jundisch
staat Eritrea sterker dan Ogaden
den vermits het reeds over een
verregaande autonomie beschikte tot wijlen de negus daar een
einde aan maakte
Stof te over dus om na te denken Met terzelfder tijd het verontrustende westerse immobilisme
of steun aan de verkeerde kant
(cfr Frankrijk aan Marokko en
Mauretame in de voormalige
Spaanse Sahara)

Zo omschreef de «Frankfurter
Allgemeine » het - aanbod » van
Breznjev die op 4-daags officieel bezoek was in Bonn. Het
blad schreef ook nog over een
«vrede zonder vreugde» waarop Volksgazet repliceerde met
«beter vrede zonder vreugde
dan geen vrede», een aardige
omschrijving die echter de toestand in de wereld heel raak
typeert.
Men kan van de Westduitsers
— en grotendeels ook van de
andere Westeuropeanen — bezwaarlijk verwachten dat ze de

Sovjetpresident met ovaties en
gejubel zullen begroeten. Hoewel dat niet aan de oppervlakte
drijft, toch ligt de deling van
Duitsland in een westerse demokratie en in volksrepubliek vele
Duitsers nog altijd zwaar op de
maag. De Sovjetunie is nu eenmaal die mogendheid, die deze
deling op grond van ideologische
overwegingen
en
van
staatsekonomie heeft voltrokken. Ze deed dit niet alleen om
een «Viertes Reich» te vermijden maar ook omdat het haar
ekonomisch voordelig is. De
DDR heeft inderdaad heel wat
oorlogsschulden aan de USSR
afgelost en stond ook in voor
vrijwillige bijdragen (evenals de
BRD aanzienlijke herstelbetalingen ten bate van de Westeuropese geallieerden heeft verricht). Voegt men daarbij nog de
enorme financiële bijdrage van
Bonn aan de EG, dan kan men de
Bundesrepublik Deutschland gerust de melkkoe van de EG noeDit bezoek is als het ware een
sluitstuk,
het
sluitstuk
van
Brandts Ostpolitik, die de jongste jaren aan felle kritiek onderhevig was. Onder andere van de
kristendemokratische oppositie.
Wier leiders evenwel gretig ingingen op Breznjevs uitnodiging
tot persoonlijke kennismaking.
De
eerbiedige
houding
die
CDU-kemphaan Strauss daarbij
aannam stond in schrille tegen-

stelling met Strauss' donderpredikaties tegen het kommunisme...
Was de volksbelangstelling eerder flauw, ook het slotcommuniqué liep niet over van pittigheid
en optimisme. Over de status
van West-Berlijn bleven beide
partners het oneens. De BRD
wenst West-Berlijn te zien als
integraal deel van de BRD. Beide regeringsleiders waren het
eens over de bevordering van.
de vrede door ontspanning en
ontwapening, een verklaring, die
niets kost en waarmee men alle
kanten uit kan. Voorlopig blijft
dus het handelsverdrag over
een periode van 25 jaar het enig
konkrete resultaat, al is ook, dit
kontrakt aan schommelingen onderhevig.
De slotindruk van dit bezoek —
waarbij bleek dat Breznjev, hoe
redelijk goed in konditie ook,
toch moeizaam te been is — is
die van een zuiver zakelijke bijeenkomst, die goed past in het
na-oorlogse Duitsland (ekonomisch mirakel) evenals de naoorlogse USSR, waarin men allang heeft geleerd, dat zonodig
de ideologie moet wijken voor
keiharde ekonomische belangen. Dit IS nog altijd beter dan
wederzijdse beschuldigingen en
krakeel, welke «werkzaamheden » M o s k o u en Peking wél en
zelfs met brio verrichten. Vandaar ook dat Breznjevs bezoek
aan Bonn slechts met lede ogen
werd b e k e k e n .

Wereldaardolieproduktie:
rekord in 1977
W E R E L D P R O D U K T I E V A N R U W E AARDOLIEÊ

Snrprodu^r/e

in miljoenen ton

De wereldproduktie van ruwe aardolie bedroeg in 1977 3 025 miljoen ton, 3,4 % meer dan in 1976 (2 926 miljoen ton)
De voornaamste aardolieproducenten :
Produktie 1977
in miljoenen ton
552
463
453
276
116
111
104
100
96
94

Stijging of daling
t o v 1976
+ 6,1 %
+
1,7%
-1- 5 , 7 %
6 %
2,1 %
0,9 %
+
1,9 %
-1- 9 %
-f 10 %
- 13,6%

Aandeel in de
wereldproduktie
18,2%
15,3%
15 %
9,1 %
3,8 %
3,7 %
3,4 %
3,3 %
3,2 %
3,1 %

1 Sovjetunie
2 Verenige Staten
3 Saoedi-Arabie (*)
4 Iran (*)
5 Venezuela (*)
6 Irak (*)
7 Nigeria (*)
8 Libie (*)
9 China
10 Koeweit (*)
(*) Lidstaat van de Opec
Twee produktiegebieden, waarvan de ontginning enorme inspanningen heeft gekost, namelijk de Noordzee
en Noord-Alaska hebben in 1977 een belangnjke rol gespeeld Voor het eerst sinds jaren gaat de produktie
van de Verenigde Staten opnieuw vooruit en dit dank zij de aanvoer uit Alaska, waar de olieleiding in juni in
gebruik werd gesteld
Groot-Bnttannie bekleedt in 1977 met een produktie van 40 miljoen ton de 16e plaats op de wereldranglijst
Het produktiemveau in de Bntse olievelden in de Noordzee lag in de maand december reeds hoger dan in
Mexico en in Algene, zodat wij kunnen zeggen dat Groot-Bnttannie thans de 14e plaats inneemt
Zopas nog besloot Saoedi-Arabie de olieprijs dit jaar met te zullen verhogen
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in de Uolkaiirie

Zondag 21 mei
prijsuitreiking
telienwedstrijd „Arbeidf #
De tekenwedstrijd nav het VUkongres heeft een grote oogst
opgeleverd Zo'n honderdtal tekeningen — waarvan heelwat
groepswerken — viel in de redaktiebus
Vrijdagavond 12 mei doet een
jury, bestaande uit mensen uit de
grafische wereld, uitspraak Zoals
aangekondigd ontvangt elke deelnemer een prijs Toch nog even
het lijstje met de hoofdprijzen en
hun schenkers

Een tekening van Mieke De Ke (65 jaar) uit Drongen die twee voetbalspelers jn duel op papier zette

1 Fiets (geschonken door het arr
Leuven)
2 Cassette-recorder
(Siemens) 3 Schrijfset Parker
(HUIS Truyen Geel) 4 Schrijfsel
Watermann (Huis Truyen Geel)
5 Schrijfsel Schaeffer (Huis Truyen Geel), 6 Auto-racebaan (SiO

Jette) 7 Holly Hobbie pop (SI O
Jette) 8 Fototoestel Kodak-lnstamatic (Studio Dann, Jette), 9
Poesie-album "(Studio Dann, Jette), 10 Fotokader (Studio Dann,
Jette), 11 Fotokader (Studio
Dann, Jette), 12 Bnefpapier (Studio Dann, Jette) Verder jeugdboeIken geschonken door uitgeverijen
'o a de uitgeverij Lannoo (TielO
De werkjes worden tentoongesteld tijdens het kongres op zondag te Brussel De deelnemers en
hun ouders worden dan ook verwacht op de namiddagzitting te
Brussel voor de bekendmaking
van de uitslag en de uitreiking
van de prijzen Ze worden nog
eens ekstra uitgenodigd Het zal
beslist een prettige namiddag
worden voor onze vriendjes i

Het Komitee voor Europa
NODIGT U EN UW FAMILIE UIT
OM TE LUISTEREN NAAR DE STEM
VAN HET ANDERE

Dit Europees zang- en dansfestival
is een enige gelegenheid om getuigenis af te leggen van onze Vlaamse solidariteit met alle volkeren van
Europa die met ons naar zelfbestuur
streven en naar een verdraagzaam
Europa der volkeren dat eerbied
heeft voor elke kuituur.
De gastspreker op dit Europees festival is de voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad, Maurits Coppieters.
Welkom !

in de spoilhal te Meise op
Prezentatie

Sido M a r t e n s

(FRIESLAND)

Kris Yserbyt

Cilla Fisher (SCHOTLAND)

Alfred &- Kristien
^en Ouden

(FRANS-VLAANDEREN)

M a i t e I d i r e n (BASKENLAND)

Imanol & Andoni
Mitxelena

(BASKENLAND)

Groepen uit Bretagne,
de Elzas, Duits-België
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ANTWERPEN
CVP-St-Kat.-Waver
weigert diskriminaties stop te zetten
Op 3 september 1977 werd door volksvertegenwoordiger Joos Somers
en VU-fraktiesekretaris Emiel Van Langendonck klacht neergelegd tegen
tal van discriminaties te St-Katelijne-Waver, onder meer tegen de
samenstelling van de redaktie van het gemeentelijk informatieblad van
St.-Katelijne-Waver, • Uw gemeente», daar de ideologische en filozofische strekkingen niet gewaarborgd worden.
Oe Nationale Kuituurpaktkommissie stelt thans vast dat de meerderheidsstrekking C V P vertegenwoordigd is in de redaktieraad, en is van oordeel
dat bv. de Volksuniestrekking volgens de bepalingen van het kultuurpakt
gediscrimineerd wordt door met vertegenwoordigd te zijn
Na deze uitspraak verwacht men in de Katelijnse en Waverse VU-kringen
dan ook dat de CVP-meerderheid zal rekening houden met de vaststellingen van de Nat Kuituurpaktkommissie, zodat een sfeer van demokrafische verdraagzaamheid in de gemeente kan tot stand komen en men zich
met langer schuldig maakt aan een eenzi|dige informatie die slechts één
politieke strekking aan bod laat komen met de gelden van de gehele
gemeenschap.
Bovendien verwerpt de CVP-meerderheid de verzoeningsvoorstellen
van de Vaste Nationale Kuituurpaktkommissie om beheersorganen voor
de sport- en kuitureie infrastrukturen
tot stand te brengen omdat het kollege van burgemeester en schepenen
van oordeel is dat er te St-KatelijneV\/aver geen enkele gemeentelijke
sport- of kuitureie infrastruktuur bestaat I Schijnbaar vergeet de C V P de
gemeentelijke bibiioteek in de deelgemeente O -L -Vrouw-Waver, het St -Michielsdomein in de Groenstraat, vi^aar
er nu en dan in de benedenverdieping
kuitureie manifestaties worden ingericht zoals trouwens ook op de zolder
van het oude gemeentehuis van O - L Vrouw-Waver, de drie gemeentelijke
zwembaden, het gemeentelijk basketbalveld, de gemeentelijke speelweiden, de twee Midzeienhoeven, die
bestemd zijn om er een landelijk
heemkundig museum te realizeren, en
de oude schoolgebouwen van Pasbrug-Nieuwendijk, die ter beschikking
worden gesteld aan de jeugdverenigingen Verder wordt de bouw van
een vierde zwembad in de deelgemeente O - L - V r o u w - W a v e r gepland,
de bouw van een sporthal ligt ter studie en in de begroting wordt al jaren
de aankoop van een gemeentelijke
kiosk voorzien

Onverdraagzaamheid
doorbreken
Het IS te duidelijk dat de CVP-meerderheid tegen de bepalingen van het
kultuurpakt in, weigert een einde te
stellen aan de discriminaties tegenover de strekkingen in de gemeente,

OCMW
AARTSELAAR
Betrekking
van ongeschoolde
Een betrekking van ongeschoolde (man of vrouw) is te
begeven bij het Openbaar
Centrum voor Maatschappehjk Welzijn van Aartselaar
(bedeling warme maaltijden
- 3 u. per d a g in 5-dagenweek).
Kandidaturen moeten uiterlijk op 31 mei 1978 bi] het
OCMW toekomen per aangetekende zending.
Voor verdere inlichtingen
wende men zich tot het sekretariaat (gemeentehuis - tel
87.9025 toestel 37).
LAdv. 120)

die tot de oppositie behoren en geen
rekening wil houden met de verschillende ideologische groepen, waaruit
de bevolking bestaat Indien er in
deze gemeente niets gediscrimineerd
werd, zou er van de hogere overheid
trouwens geen verzoeningsvoorstel
gedaan worden, zodat de gemeentelijke CVP-overheid blijk geeft van een
totaal onbegrip voor de bedoelingen
van het Kultuurpakt O o k wil het
CVP-Kollege van Burgemeester en
Schepenen niet ingaan op de aanbevelingen van de Vaste Nationale Kuituurpaktkommissie, die de noodzakelijkheid van de oprichting van een echte gemeentelijke Kuituur- en Sportraad in haar verzoeningsvoorstel beklemtoont, opdgt iedereen gelijke kansen zou krijgen De C V P meent dat
daaraan geen behoefte bestaat, dat
alles nu opperbest verloopt De C V P
koordineert de verenigingen, die zij wil
erkennen en verdeelt de subsidies,
zoals ze dat goedvindt Al bij al houdt
zulk een regeling de mogelijkheid in
van willekeur en verdrukking van
bepaalde groepen, zoals trouwens
ook gebeurt en door de Vaste Nationale
Kuituurpaktkommissie
wordt
vastgesteld Voor het Kollege van Burgemeester en Schepenen te St-Kate-

Enkele maanden geleden kon de begroting voor 1978 pas sluitend worden ingediend, nadat eerst de gemeentelijke opcentiemen (nogmaals)
met 100 punten waren verhoogd
Iedereen dacht toen dat er met die
extra-centen ernstige dingen zouden
gaan gebeuren Niets is minder waar
Na de haast overbodige verbouwingswerken (Wilrijk smelt in 1982 samen
met Antwerpen) aan het gemeentehuis (25 miljoen O en de bouw van
enkele conciërgewoningen, koopt de
gemeente thans een eigendom van
97 m2 voor de met onaardige prijs
van 4 miljoen

10%vr.V.U.Ieilen
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR M A A T

PARDtbbUb

VERMEESCH

Het Egmont-debat dat in Trefpunt,
het Volksunie-lokaal van Deurne,
plaatsvond, was voor de anti-Egmonters een ware flop. Slechts een
40-tal, waarvan ten hoogste 4 Deurnenaars, dacht Vlaams-Deurne over
te halen naar het V N P en/of W P kamp. Maar Vlaams-Deurne bleef
thuis.
VU-raadslid Paul Doevenspeck, een
geboren en getogen Deurnenaar kon
de argumenten van de anti-Egmonter
Denijs stuk voor stuk weerleggen Tijdens het debat bleek overigens dat
de h Denijs zeer slecht geïnformeerd
was, hij moest zich beperken tot het
uitschreeuwen van een aantal cliches,
meestal slogans

wensten de heren anti-Egmonters met
in te gaan, dat is voor hen verleden
tijd
De indruk die het 40-tal naliet was
dan ook geen echte anti-Egmontsfeer, maar een anti-wat-dan-ooksfeer
Het debat bevestigde de stelling dat
de anti-Egmont-rage met zo groot is
als sommige kranten willen doen uitschijnen Het debat was immers aangekondigd op de radio, in de kranten
en de plaatselijke bladen en in een
tweetal pampletten, terwijl de opkomst uit Deurne praktisch nihil was
Blijkbaar heeft men al de moeite van
de wereld moeten doen om 40 mensen van her en der naar Deurne te krij-

D e meest opvallende uitspraak was
wel « W e hadden nog twintig jaar
moeten verder vechten en dan aan
de onderhandelingstafel,
zonder het
FDF, moeten gaan zitten De Franstaligen zouden dan wel
bijdraaien",
aldus de h Denijs

geni

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open.

CARAVANCENTRA

PVBA

21
25
24
27

28
30

H O B O K E N : om 20 u 30 in het VI Nationaal Centrum, Steyhstraat 85 te Hoboken film- en voordrachtavond Zuid-Afrika
Innchting VI Kuitureie Kring Jan Peeters
B O R G E R H O U T : Per bus gaan w e naar het 17e VU-Kongres
Inschrijven op het sekretanaat
B O R G E R H O U T : VU-ledenvergadering om 20 u 30 in zaal De
Nieuwe Carnot
HERENTHOUT: Kruidenzoektocht met Fik Seymus Samenkomst om 7 u 30 in lokaal « De Kat - Organizatie van F V V
ANTWERPEN : wandeling om 15 uur door de Westmalse bossen Rond 18 uur Braad- en roosterfestijn Dans tot laat in de
avond in de Galgehoeve op de baan St-Lenaarts-Oostmalle
Kaarten 200 F op het sekretanaat. Wetstraat 1 2
BORGERHOUT Uitstap naar Fantasialand-Disneyland in BRD
Organizatie V U J O
WESTERLO : algemene VU-ledenvergadering in zaal Rustiek,
Polderstraat Onderwerp De Gemeentepolitiek met als inleider
Jef Thys, schepen Nadien debat

4 miljoen voor tuintje van 9 7 m 2

Airti-Epont komitee Deurne bereid
tot 20 jaar „sur-place"

O p de nu bestaande schijnpanteit in
Brussel en over de grendelgrondwet

19.

Wilrijk

S t e e n h o u w e r s v e s t , 5 2 Antwerpen Tel 0 3 3 1 3 5 83^

onderdelen - toebehoren - trekhaken

WIJ i e

Het kan dan ook niemand verwonderen dat de Volksunie via Volksvertegenwoordiger Joos Somers de Vaste Nationale Kuituurpaktkommissie uitdrukkelijk gevraagd heeft het Katelijnse gemeentebestuur te verplichten de
bepalingen van een wet en een dekreet van openbare orde te doen naleven

RICO-KLEDING

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur

&

lijne-Waver bestaat er schijnbaar
geen kultuurpakt en de verzoeningsvoorstellen, waarvoor men in de aanvang wel te vinden was, worden
thans totaal afgewezen M e n mag
daarbij met uit het oog verliezen dat
de gemeente verplicht is officiële adviesorganen in het leven te roepen,
waarbij elke discnminatie dient uitgesloten

MEI
11 DEURNE : zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u in
lokaal trefpunt, Turnhoutsebaan 28
12 H U L S H O U T : Informatievergadenng van de Aktiegroep Zuivere Laak en Nete in samenwerking met Chlro. Om 20 uur
in het Chiro-lokaal
13 L A A K D A L : Volksuniebal in zaal St-Lambertus te Eindhout
14 V O R S T : Wandeling naar de waterwinningsinstallaties van Pidpa
in het (gewezen) Broek tussen Eindhout en Vorst Samenkomst
om 14 uur op de Markt te Groot-Vorst
16. H O V E : gespreksavond over Amnestie en Vlaamse Beweging
door August Van Humbeeck en Anton Pijpe om 20 u in zaal
Reinaert Innchting VUJO-Antwerpen (arr) en VUJO-Hove

J.D.L

LIER

Wandeltocht
binnenstad
Zondag 4 juni 1978 Vertrek café
Bruegel, Grote Markt, Lier tussen
13 u 30 en 14 u Ten laatste terug
16 u 30 Inschrijvingsgeld tot 1 juni
75 f r of aan de start 100 f r Elke deelnemer heeft een waardevolle prijs
Prijsuitreiking in de zaal van cafe Bruegel om 18 uur Iedereen is welkom
Schnjf onmiddellijk in bij Liske Bouwens. Eeuwfeestlaan 163, Lier, tel
8011 5 2 , Lieve Broothaers, Rozenw e g 26, Emblem, tel 8 0 9 6 1 4 , Erna
Alaers, Kesselsesteenweg 15, Lier, tel
8 0 2 4 9 1 , Els Kuypers, Kesselsesteenw e g 52, Lier, tel 80 21 15 Tot zondag
4 juni
VUVA

Toen de V U vroeg waarvoor men dit
eigendom (vlak naast het gemeentehuis) eigenlijk nodig heeft, antwoordde CVP-burgemeester Fabré « O m
het af te breken en omdat wij de
grond dringend nodig hebben » Misschien wordt dit het voortuintje van
het verbouwde gemeentehuis, een
voortuintje dat alleszins goud waard

TOCH HOOGBOUW
Waar de V U bij de verwerving van
het hof Legrelle (als zone voor passieve rekreatie) gepleit had de bijhorende wei te vrijwaren van hoogbouw,
komt er dan toch een blok van 6 verdiepingen pal naast het park te staan
W I J betreuren dit, omdat er met een
beetje stedebouwkundig inzicht en
wat meer initiatief bij de behandeling
van het subsidiedossier van bouw- en
groenzone een harmonisch geheel
was te maken geweest
Fi-aktieleider
Pol Van der
Gucht
kwam gepast tussen toen bleek dat
er ook een kleine onderneming moest
oprotten, omdat men mordicus een
groenscherm wil oprichten om enkele
achtergevels te verdoezelen Alsof alleen dat het gemeentebeeld ontsiert i
O m al deze redenen onthield de V U
zich bij de voorlopige goedkeuring
van BPA 14 quater

ISVAG
De gemeente verwerft een perceel
grond van de firma Mann, om een toegangsweg naar de in opbouw zijnde
(huis)vuilverbrandingsinstallatie mogelijk te maken Hugo Jacobs, bewoner
van het Neerland, onthield zich, omdat
bij de aanvang van het projekt nooit
duidelijk IS gebleken dat de I S V A G
alleen huisvuil zal gaan verwerken en
ook omdat de plaats van inplanting
voor het Neerland zeer zeker een
belangnjke hinder zal meebrengen

WACHTDIENST
BIJ de interpellatie van de PVV'er Lauwers, die een hele resem oude V U punten opnieuw te berde bracht
w e r d gepast ingepikt op de wachtdienstregeling van dokters en apotekers Het gaat inderdaad met op dat
bv een bejaarde van het Valaar, die
's zondags dringend een apoteker behoeft, daarvoor naar Oosterveld of
Elsdonk moet Een betere spreiding
van deze dienst dnngt zich — ook al
omwille van het gebrekkig openbaar
vervoer tussen beide wijken —- zeker
op.
(wd)

OPLEIDING
TOT VERPLEEGKUNDE
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELUK V^ILZUN ANTWERPEN

HOGER INSTITUUT
VOOR VERPLEEGKUNDE
Afdeling Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte tj^je met volledig leerplan
Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs
INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 1978-1979:
van 26-6-1978 tot en met 14-7-1978 (behalve op 11-7-1978)) elke werkdag van de week, uitgenomen op zaterdag tussen 8 u en 15 u in de
lokalen van het
Hoger Instituut voor Verpleegkunde
Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg
Lange Beeldekensstraat 267
2000 Antwerpen
Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden
met in aanmerking genomen
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden
Nadere inlichtingen inzake de selektieproef, die zal plaatshebben
op 17-7-1978, kunnen bekomen worden bij de inschrijving
Adv 105

OPTIEK
WALTER

ROLAND

ANTWERPEN

-) O
KERKSTRAAT
TeL (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN
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Daar is de Ferre terug
We schrijven 1966. Roel Van
Duyn had zijn eerste happening
op Amsterdam nog niet losgelaten. Aan de Sorbonne was het
nog rustig. Toch had Marcuse al
zijn « One dimensional man » geschreven. Vietnam was een politiek broeinest geworden. Bob
Dylan en Donovan zorgden voor
een zekere bewustmaking van
het muziekminnend publiek. Dylan met zijn rauwe songs, Donovan met zijn bescheiden stille
stemmetje. Bij ons was er iemand die tijdelijk even populair
was als Dylan. In de Antwerpse
kroegenbuurt was hij de meest
opvallende figuur. Eigenlijk is
het hele Antwerpse kroegwezen
en het latere provotariaat rond
hem tot stand gekomen. « D e
Muze», «De Mok», «Het Pannenhuis», het werden historische
plaatsen, waar «De Ferre» zijn
debuut maakte.

Skiffe kon dit alles echter niet
meer genoemd worden.
De laatste jaren trad Ferre nog
slechts zeer sporadisch op. « D e
Muze» bleef echter het centrum
van zijn aktiviteiten. Onlangs
maakte hij weer een LP, waarop
skiffle, blues, country en rock zo
door elkaar gemixed werden dat
w e weer van de echte Ferre-stijl
kunnen spreken. Producer Bert
Vivier haalde hem én het hele

Muze-publiek naar de BRT-studio.
Deze werd volledig in Muze-stijl
gerekonstrueerd.
Ferre
werd
weer op zijn publiek losgelaten.
Ditmaal met als begeleidingsgroep «The Fifth Ball Gang». Het
nikkelen brilletje en zijn rauwe
stem doen het nog even sterk.
Dinsdag, 16 mei om 21 u. 40 op
BRT 1.

Zijn eerste nummers « Ring, Ring,
I've got to sing» was 'n protest
tegen de oorlog in Vietnam en
bereikte de top van de Amerikaanse hitparade, wear net Soeur
Sourire nog nummer één had
gestaan.
Ferre Grignard breidde zijn protest-repertoire echter vlug uit tot
ballades en blues. Hij trad op m
de Olympia te Parijs, in de Stard u b (Hamburg), en maakte vlug
een traditional tot een hit, nl.
«Drunker Sailor». Plots was hij
echter verdwenen.
Terwijl platenbonzen zich druk
maakten over het feit wie recht
had op de zanger stond zijn platenproduktie stil. Ferre stond namelijk bij méér dan één firma
onder kontrakt. Toen er weer een
plaat verscheen was het al 1969.
Ferre was echter onherkenbaar
geworden. Oorspronkelijk
bestond zijn begeleiding uit drie gitaren, een bas en een washboard...
Nu waren er violen en een gans
orkest bijgehaald. «Yellow you.
Yellow me» was het resultaat.

Op zoek naar
Atlantis
Vreselijke aardbevingen en overstromingen hadden voor gevolg
dat in minder dan één nacht Atlantis onder het water verdween.
Plato beschreef Atlantis reeds
421 jaar voor Kristus. Er zou een
beschaving geweest zijn met een
reeds fel gevorderde technologie.
Het verhaal van de verdwijning
w e r d door de ene generatie aan
de volgende verteld gedurende
duizenden jaren en in vele talen.
Wat IS er van al die verhaaltjes
w a a r ? Verteller Nimoy licht een
tipje van de sluier.
Woensdag, 17 mei om 18u. 20
op BRT.

Roel D'Haese
Roel D'Haese is één van onze
belangrijkste beeldhouwers. Hij is
altijd geobsedeerd geweest door
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het materiaal dat hij bewerkt en
hecht groot belang aan de ambachtelijke zuiverheid van zijn
kunst.
Zijn abstrakte werken tonen de
meest vreemdsoortige vormen.
Vooral de menselijke anatomie inspireerde hem. Daarnaast heeft
hij ook figuratief werk vervaardigd. Een bekende naam uit een
even bekende artiestenfamilie.
Woensdag, 17 mei om 21 u. 35
op BRT

«Ik zou zo
graag een
kindje kopen»
De tijd toen de ooievaar kindjes
thuis bestelde met de haast onbaatzuchtige bijstand van de baker ofte vroedvrouw is lang voor-

bij. Heel wat gebruiken vóór, tijdens en na de geboorte behoren
eveneens tot het verleden. Buiten
't verzenden van geboortekaartjes en het uitdelen van doopsuiker aan familie en kennissen hebben weinig volksgebruiken standgehouden. Welke jonge moeder
zingt haar wichtje nog in slaap"?
Wel wordt de H. Lutgardis nog
om een kind gesmeekt. Wel binden sommige aanstaande moeders het H. Margaretalint om de
lenden. Wel kan er een weesgegroetje bij de «Kapellekensboom» nog af en... op beeweg
naar Scherpenheuvel gaan, kan
ook geen kwaad.

DONDERDAG 11 MEI
RTB1 - 20U.20:
LACOMBE LUCIEN
Weerstandsdrama van Louis
Malle met Pierre Blaise en Aurore Clément Een zeventienjarige
boerenzoon wil bij het verzet
aansluiten tijdens WO II. Hij
wordt te jong bevonden. Uit
weerwraak laat hij zich inlijven
bij de Duitse politie, waar hij een
echt uniform en wapen krijgt
F3 - 20 u. 30 :
THERESE DESQUEYROUX
Drama van Georges Franju
naar het boek van Mauriac. IVlet
Emmanuelle Riva en Philippe
Noiret Een vrouw is op aandringen van haar ouders gehuwd
met een nabung grootgrondbezitter Dit conformistisch huwelijk geeft haar met de geestelijke
ruimte waar ze behoefte aan
heeft Ze poogt haar man te vergiftigen
VRIJDAG 12 MEI
N2 - 20 u. 27 :
PASJA DE BULLEBAK
Politiefilm van Georges Lautner
met Jean Gabin. Een juwelentransport wordt tot staan gebracht niettegenstaande de beveiliging en de begeleidende poli- tieofficier wordt vermoord
D l - 22U.52:
BELOVED ENEMY
Film over liefde tijdens een vnjheidsoorlog van Henry Potter
met David Niven. De dochter
van een Iers diplomaat wordt
verliefd op de leider van de vrijheidsbeweging. Ze wil een vredesverdrag mogelijk maken.
RTB - 22 u. 05 :
LES ORDRES
Sociaal drama van Michel
Brault Met Jean Lapointe. In
oktober 1970 wordt een groep
mensen plots gearresteerd en
zonder vorm van proces gevangen gehouden. De film volgt zes
mensen van die groep en onderzocht de gevolgen van de gevangenneming.
F2 - 22 u. 52 :
LA CHINOISE
Essay met politieke inslag. Van
Godard met Anne Wiazemsky.
Film uit de politieke en combattieve penode van Godard, die mede zou aanzetten tot de revolte
van 1968
D2 - 00 u. 30 :
L'AFFAIRE DOMINICI
Rekonstruktie van een rechtspraak met Jean Gabin in regie
van Bernard-Aubert. In 1952
werd een Engels kampeerdersgezin vermoord op het grondgebied van een konservatieve
boer.
ZATERDAG 13 MEI
RTB - 20 u. 30 :
THE LAST FRONTIER
Western van Anthony Mann
met Victor Mature
LUX - 21 u.:
HERCULE
Satirische komedie van Alexander Esway met Fernandel en
Pierre Brasseur Hercule, een
plattelandsjongen verneemt dat
de man die hem opgevoed heeft
zijn vader niet is.
ZONDAG 14 MEI
D l - 15U.50:
UNION PACIFIC
Avonturenfilm van Cecil B. De
Mille met Barbara Stanwyck en
Joel McCrea. Twee grote firma's bekonkurreren elkaar voor
de aanleg van de spoorweg
door de VS.
F1 -20U.30:
LES GALETS DE LENTRETAT
Drama van Sergio Gobbi. Een
onafhankelijke vrouw houdt een
schoonheidsinstituut open.

LUX - 21 u.:
LENFANT SAUVAGE
Psycfiologische
rekonstruktie
van Fr. Truffaut met Truffaut
zelf. Onderzoek van een totaal
verwilderd kind dat in de 18e
eeuw in de wouden van middenFrankrijk werd aangetroffen.
D2 - 22 u. 05:
HATARI
Avonturenfilm
van
Howard
Hawks met John Wayne en Hardy Kruger
FR3 - 22 u. 35:
THE MIRACLE WOMAN
Drama van Frans Capra met
Barbara Stanwyck Een vrouw
beschikt over goddelijke krachten.
D l - 23U.50:
THE SEA HAWK
Avonturenfilm van Michel Curtiz
met Errol Flynn
MAANDAG 15 MEI
Fl - 15U.40:
APACHE DRUMS
Western van Hugo Fregonese
met Stephen Mac Nally.
D l - 16U.35:
KAPITEIN NEMO
Avonturenfilm van James Hill
met Robert Ryan Zes schipbreukelingen worden gevangen door
kapitein Nemo en opgesloten in
^ijn onderzees rijk.
N1 - 19U.43:
DEAD HEAT ON MERRY GO
ROUND
Politiekomedie van Bernard Girard met James Coburn.
Fl - 20 u. 30 :
A MAN FOR ALL SEASONS
Historisch drama van Fred Zinnemann met Robert Shaw en
Susannah York.
F3 - 20 u. 30 :
LE MEDECIN ET LE SORCIER
Komedie van Mario Monicelli
met Mastroianni
D l - 21 u. 25:
ANN OF THE THOUSAND
DAYS
Evokatie van het leven van Anna Boleyn. Regie van Charles
Jarrott. Met Genevieve Bujold
en Richard Burton
DINSDAG 16 MEI
D2 - 20 u. 30 :
WINCHESTER 73
Western van Anthony Mann
met James Stewart
FR3 - 20 u. 30:
MEURTRE AU GALOP
Detectivefilm van G Pollock met
Margaret
Rutherford. Story
rond de Agatha Christie-figuur,
Mrs. Marple
L U X - 2 1 u.:
OPERATION LADY MARLENE
Oorlogskomedie met Robert Lamoureux.
BRT2 - 21 u. 10:
ROZEGEUR,
MANESCHIJN
EN LIEFDE
Geslaagde komedie van Marcello Fondato met Claudia Cardinale, Monica Vitti, Giancarlo Giannini en Vittono Gassman.
WOENSDAG 17 MEI
RTB2 - 19U.55:
L'EMMERDEUR
Zware-jongensfilm van E. Mdinaro met Jacques Brei.
F3 - 20 u. 30:
IL PLEUT DANS MON VILLAGE
Dorpsdrama van Petrovic met
Annie Girardot
BRT2 - 21 u.05:
N2 - 21 u. 17:
VANISHING POINT
Allegone van Sarafian met Barry Newman. Een ex-politieman
gaat een weddenschap aan om
de afstand Denver-San Francisco in 15 u af te leggen.

In een ko-produktie van BRT-RTB
werd in beide taalgebieden naarstig, gezocht naar gebruiken en
volksgeloof rond geboorte en
doop.
Vrijdag,
BRT 1.

19 mei

om

19 u. op

WIJ II

W-PROGR^MMK9

Donderdag
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
Bereboot. — 18.05 Rondomons.
— 18.30 De verloren eilanden (f.)
— 18.55 Filopat en Patafil. —
19.00 Sporttribune. - 19.30 Kijk
uit 19.35 Morgen. — 19.45
Nieuw/s. — 20.10 De Muppet
Show. — 20.35 Panorama. —
21 20 Première. — 22.10 Nieuv\/s.

BRT 2
20.10 Twenty-One (dokumentaire). — 21.00 De dag dat het kampioenschap van België verreden
w e r d (tv-spel).

NEP. 1
11 00 Schooltelevisie. 18.50
Fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws.
— 18.59 KRO's wereldcircus. —
19.50 Wat heet b e t e r ? - 20.25
De Alles is Anders Show. — 21.35
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 Vrouwen van Marrakesj
(reportage).
—
23.10
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. 18.59 Black
Beauty Cf.) 19.25 De Pimpelmees (dokumentaire). — 20.00
Nieuws. — 20.27 Minivoetbalshow. — 21.35 D e familie Bellamy
(f.) - 22.25 Hier en nu. - 23.05
Vernieuwd geloven. — 23.20
Nieuws.

RTB 1
14.00 Le père Goriot (toneel). —
17.20 Schooltelevisie - 18.00 Aelou. - 18.05 1, 2, 3... Atelier. 1830 Zigzag. — 18.45 Savoir vivre. — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. — 20.00 Autant
savoir (wijnen). — 20.20 Lacombe
Lucien (film). — Nieuws. — Le carrousel aux images.

18.02 A la bonne heure. — 18.27
Pour chaque enfant. — 18.32 Llle
aux enfants. — 18.55 Le village
Englouti ( f j — 19.10 Une minute
pour les femmes. — 19.15 Monsieur Neige. — 19.20 Gewestelijke
aktualiteiten — 19.43 Eh bien
raconte. — 20.03 Nieuws. — 20.30
C e Diable d'Homme (f.) - 21.20
Titre courant. — 21.32 L'événement. — 22.45 Ciné première. —
23.15 Nieuws.

A 2
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Aux innocents les mams pleines (f.) — 14.03 Aujourd'hui madame. — 15.00 La planète des singes (f.) — 15.55 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenètre sur... —
18.25 Tekenfilm - 18.40 C'est la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres.
—
19.20
Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Politieke uitzending. - 20.00 Nieuws. 20.35
Emile Zola ou la conscience humaine (f J - 23.05 Nieuws.

FR 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionale uitzending. — 19.40 Tribune libre — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Thérèse Desqueyroux (film).
— 22.10 Nieuws.

BBC
10.41 Merry go round. — 11.03
Scan : Others. — 11.25 Matshow.
— 11.45 Other peoples children.
— 13.35 O n the move. - 13.45
Nieuws - 14.00 Pebble Mill. 14.45 Chigley. - 15.00 You and
me. — 15.36 Merry go round. —
15.45 Appuntamento in Italia. —
16.10 Paardenrennen. — 16.55
Playschool. — 17.20 Heads and
tails. - 17.35 The mole. - 1740
Laff-a-lympics. — 18.05 John Craven's newsround. — 18.10 Blue
Peter. - 18.35 Roobarb. - 18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19.55 Tomorrow's world. — 20.20
Top of the pops. — 21.05 Wildlife
on one. — 21.30 Happy ever after.
— 22.00 Nieuws. - 22.25 Lyncs
and music by Irving Berlin. —
2 3 1 5 Face values. — 0.05 Nieuws.

RTB 2
19.30 Nieuws en sportberichten.
— 20.00 Télé-presse (debaü.

ARD
BRT 1
16.55 Nieuws. - 17.00 Jute statt
Plastik. — 17.45 Testpiloot (reportage). — 18.15 Ruf mich an. —
18.35 De Ronde van Italië.
18.50 Nieuws. — 19.00 Intermezzo-lnformationen — 20.15 Hier
und Heute. — 2045 Spiel um 4tel
vor 8. - 21.00 Nieuws. - 21.15
lm Brennpunkt. Aktualiteitenrubriek van de ARD. - 22.00 TV-ger e c h t — 23.30 Tagesthemen. —
00.00 IJshockey-WK. 01.00
Nieuws.

ZDF
18.00 Nieuws. - 18.10 Pinocchio
(f.) - 18.40 Die Drehscheibe. 1920 Der Anwalt (f.) 20.00
Nieuws. — 20.30 Starparade. —
22.00 Heute-Journal - 22.20 Die
bonner Runde. - 23.20 Ein Kontinent - zu klem für uns (tv-film) —
00.15 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
17.30 Muppet Show. — 17.55 Le
coffre-fort — 18 00 Ram-dames info. - 18.17 Système D. - 18.30
Le coff re-fort. — 18.35 Ram-dames. — 18.50 Le coff re-fort. —
18.55 De nos clochers. - 19.10
Passé et gagne. — 19.30 Nieuws.
- 20.00 Police des plaines (f.) 21.00 L'homme qui rit (tv-film). —
22.30 Les potins de la comète.

TF 1
12.15 Réponse a tout — 1229
Les Tifins. — 12.33 Midi première.
- 13.06 Nieuws - 13.35 Regionaal programma. — 13.50 Objectif
santé. — 14.00 Les 24 jeudis. —

WIJ It

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Het
spook van Monnikeneiland (f). —
18.15 Klein, klein kleutertje. —
18.30 O p zoek naar Amelia.Earhart: dokumentaire. — 18.55 Roofvogels (korte film). — 19.05
KRTC-kruispunt. — 19.35 Morgen.
19.45 Nieuws. - 20.10 Star
(film). - 22.40 Nieuws.

BRT 2
20.10 Lente in Wenen (koncert).
— 21.40 Première-magazine. —
22.30 Dag aan dag.

sept. — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre.
21.50 Nieuws. 22.05 Les
orders (film).

ARD
17.10 Nieuws. — 1715 Superschiff (reportage). — 18.00 Joker.
18.45 Der 7. sinn. 18.50
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-informationen. - - 19.40 Je'an-Christopphe (f) — 20.15 Hier und heute. —
20.45 4tel vor 8. - 21.00 Nieuws.
- 21.15 Geliebter Rebell (film). 22.40 Pro und contra (diskussie)
- 23.30 Tagesthemen. - 00.00
Tatort (O. - 1.35 Nieuws.

ZDF
17.15 Kinder im Verkehr. - 1745
Nieuws. — 1755 Schuier-express.
18.40 Die Drehscheibe.
19.20 Western von Gestern (film).
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Auslandsjournal. — 21.15 Aktenzeic h e n : XY.. ungelöst (O. - 22.15
Neil Diamond in Concert. — 23.00
Heute-Journal. — 23.20 Aspekte.
- 23 50 Sport am Freitag. — 0.20
Aktenzeichen XY.. ungelöst. —
0.30 Die Affare Dominici (film). —
2.10 Nieuws.

FR 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 Le nouveau vendredi. —
21.30 Mexico (reportage). —
22.20 Nieuws.

BBC
11.00 Merry go round. — 11.45
You and me. — 12.35 Geography.
- 13.45 Nieuws. - 14.00 Pebble
Mill. — 14.45 H o w do you do. —
15.05 S c è n e : H o w good a parent.
- 15.35 History. - 16.20 Welsh
programme. — 16.55 Playschool.
- 1 7 2 0 S c o o b y d o o - 17.40 Potter's picture palace. — 18.10 Horse's galope. — 18.35 Roobarb. —
18.40 Nieuws — 18.55 Nationwide. — 20.10 The wonderful world
of Disney. — 21.00 It's a k n o c k o u t
- 22.00 Nieuws. - 22.25 Petrocelli. - 23.10 Nieuws. - 23.46 M r
Denning drives north.

Zaterdag

LUX
1215 La bonne franquette. —
13.05 Magazine. — 17.15 Tekenfilms. — 17.40 Le coff re-fort. —
17.45 Aventures des hommes. —
18.15 L'atout-cuisine du chef. —
18.30 Le coff re-fort. - 18.35 TeleLuxembourg est a vous. — 18.45
Le coff re-fort. — 18.50 Système
D. — 19.10 Passé et gagne. —
'19.30 Nieuws. — 20.00 Sauve qui
peut (O. - 21.00 Wonder W o m a n
(f). — 22.15 Les potins de la comète.

TF 1
12.15 Réponse a tout. 12.29
Les Tifins. — 12.33 Midi Première.
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regionale uitzending. — 14.05 Vormingsprogramma. — 14.25 Cousons Cousines. — 17.57 A la bonne heure. — 18.27 Pour chaque
enfant. — 18.32 Ltle aux enfants.
- 18.55 Le village englouti (f). —
19.15 Une minute pour les femmes. - 19.18 Les Tifins. - 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.43 Eh
bien raconte. — 19.57 Nieuws —
20.30 Le c o b n e l Chabert (toneel).
- 22.20 A bout portant. - 23.00
Nieuws.

A2

BRT
14.30 Pa en ma thuis (f). - 18.00
De Bereboot (f). - 18.05 Disneyland (0. - 18.50 Boeket. - 19.45
Nieuws. — 20.10 Bij nader inzien.
— 21.40 The killer who would not
die
(weekend-film).
22.50
Nieuws.

NED. 1
10.00 Teleac. — 15.30 Nieuws. —
15.32 Boike de beer (f). - 15.40
Zolder — 16.50 De pinksterkroon.
— 17.05 Salty (0. - 18.20 Teleac.
— 18.50 De fabeltjeskrant. —
18.55 Nieuws. 18.59 't Spant
erom. — 19.55 Vara's muziektoto
— 21.37 Nieuws. - 21.55 Vara-visie. — 22.45 D e kommissaris (O.
— 23.45 Simon Carmiggelt. —
23.55 Nieuws

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Bereboot.
— 19.05 De nationale hitparade.
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Mash
(f). - 20.55 Up with people. 21.40 De man aan de top (f). —
22.30 Televizier magazine. —
23.20 Avro's sportpanorama. —
23.45 Nieuws.

RTB
13.35 Regionaal magazine. —
13.50 Dans l'mtérèt des families
(f). — 14.03 Aujourd'hui madame.
— 15.05 Les mystères de New
York (O. — 16.00 Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fenètre sur... —
18.25 Tekenfilms. - 18.40 C'est la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres.
—
19.20
Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Top Club. —
20.00 Nieuws. — 20.32 Les brigades tu tigre (f). — 21.35 Apostrophes. — 22.45 Nieuws. — 22.52
La Chinoise (film).

17.10 Le ballon jaune. 18.35
Aeïou (O. - 18.40 Spectacle. 19.10
Antenne-soir.
19.30
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraordinaire. — 20.30 La charge des
tuniques bleues (western). — 22.00
Nieuws. — 22.15 Face au public.
— 23.15 Nieuws.

ARD
15.25 Nieuws. — 15.30 Münchner

Nachmittag. — 17.00 Sesamstrasse. — 17.30 ARD-Ratgeber.
— 18.10 Oasen der Hoffnung. —
18.45 Nieuws. - 18.48 Die Sportschau. — 19.30 Intermezzo-informationen. — 20.15 Hier und Heute.
20.45 Der 7. Sinn. 20.50
Kurz vor 8. — 21.00 Nieuws. —
21 15 A m laufendern Band. —
22.45 Nieuws. - 23.05 Entscheiding in der Sierra (film). — 0.45
Berliner Jazztage 1977. — 1.30
Nieuws.

ZDF
16.00 Das alte Dampfross (f). 16.20 Mach was draus - 16.35
Tennis. — 17.30 Die Muppets
Show. - 18.00 Nieuws. — 18.05
Laenderspiegel. — 18.50 Sich' mal
an. — 18.55 Auf wiedersehen,
Charlie! (O. - 20.00 Nieuws. 20.30 Sparring (kwis). — 21.15
Uber den Daechern von Nizza
(film). - 22.55 Nieuws. - 23.00
Das aktuelle Sport-Studio. — 0.25
Der Marshall von Cimarron (O. —
1.40 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
16.47 Super juke-box. — 17.45
Daktari (O. - 18.50 Système D.
- 19.00 Passé et gagne. - 19.30
Nieuws. — 20.00 L'homme qui
valait trois milliards (O. — 21.00
Hercule (film). — 22.40 Les potins
de la comète.

TF 1
12.12 Regionaal programma. —
12.27 Les Tifins. - 12.30 Dis-moi
c e que tu mijotes. — 12.47 Jeunes
pratiques. — 13.00 Nieuws. —
13.35 Le monde de l'accordéon.
— 13.50 La France défigurée. —
14.08 Restez done avec nous. —
18.05 Trente millions d'amis. —
18.35 Les Tifins. - 18.40 Magazine auto moto I. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.43 Le message
mystèrieux. — 19.45 Eh bien raconte. - 20.00 Nieuws. - 2 0 3 0
S h o w time special. — 21.30 Serpic o (O. - 22.20 Tele-foot I. - 23.20
Nieuws.

A2
12.15 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 12.30 Samedi et demi. —
13.35 Top-club. — 14.35 Les jeux
du stade. — 17.10 Des animaux et
des hommes. — 18.00 C e jour-la,
j'en tèmoigne (dokumentaire). —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 Regionaal nieuws. —
1945 T o p Club. - 20.00 Nieuws.
- 20.25 Voetbal. - 22.15 Questions sans visage. — 23.10 Dróle
de baraque. — 23.40 Nieuws.

10.00 Schooltelevisie. - 18.20 Teleac. — 1850 Fabeltjeskrant —
18.55 Nieuws. — 18.59 Calimero.
— 19.12 Kate Bush (portret). —
1935 Switch (f) - 2025 Muziek
uit duizenden. — 21.35 Nieuws —
21.55 Gesprek met de ministerpresident. — 22.05 Baretta (f). 22.55 De n i e j w e ketters (reportage). — 23.25 Nieuws.

1835 Jeugdprogramma — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Samedi entre nous. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Mieux vaut savoir. — 22.55 Forét d'Ardennes
(natuurfilm). — 23.55 Nieuws.

BBC

NED. 2

Zondag

18.55 Nieuws. - 18.59 Pipo en de
noorderzon (f). — 19.25 Hoe bestaat h e t ? — 20.00 Nieuws. —
20.27 Pasja de bullebak (film)
21.50 Terug naar de natuur (f). —
22.20 Haagsche kringen. - 2 3 2 5
Nieuws.

RTB
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 Aeiou. — 18.05 1, 2, 3... reportage. —
18.30 Zigzag. - 18.45 Sept sur

NED. 1

11.00 Eucharistievif
Teleac. - 17.00 I
18.00 Bericht van
zen. — 1815 Teleac
poort. — 19.00 Ni«
Cantate Domino. —
te deel (tv-speO. —
Bonhbffer Ctv-spel)
mes Galway spee
22.10 Tot besluit. -

NED. 2

18.00 Nieuws.
Sport. - 18 30 Nod
Triomfantelijke aar
me film). - 18.55 I
(O. - 19.20 De ge
de spoorwegen (
- 19.33 H e t M o s k
cus. — 2030 Niei
Geschiedenis van e
mentaire) - 2325

RTB

11.00 Eucharistievi«
Nieuws. - 13.05
— 14.15 Boite post
L'age de cristal (O
pour le monde. —
wedstrijd voor kind
Les coutumes de la
18.05 Folllies. - 18.
chat et quelques ai
Aeiou (f) - 19.1 E
- 19.30 Nieuws. weekend. - 20.25
nées (show). — 21
22.05 Rubens (f).

ARD

11.00 Pinkstervierin;
testantse pinkstervi
Erster Klasse (eens
Zwischenspiel. —
— 14.55 lm Anblic
15.25 Die Inse
15.50 Union Pacific
W i e haltbar ist Kun:
tare). - 18 30 Die :
21.00 Nieuws. - 21
se des Meeres (dot
22.15 Boeing Boeir
23.45 Nieuws. - 2
der sieben Meere (
Nieuws.

ZDF

FR 3

9.55 Playboard. - 10.10 Flashing
Blade. - 10.35 Record Breakers.
- 11.00 Ariott and Trueman on
Cricket. - 11.25 The Secret Garden. — 12.55 Behind the screen.
13.30 Grandstand. 18.10
The Mickey Mouse Club. — 18.30
Nieuws. - 18.40 Sport. - 18.45
Fish. — 19.10 Rolf on Saturday. —
19.40 King Richard and the Crusaders (film). — 21.15 Val Doonican.
21.30 Kojak (0. 23.05
Nieuws. — 23.15 Match of the
day. — 0.45 Saturday night at the
Mill.

NED. 1

- 15.00 De veiligh.
rist. — 1540 Spel z
Herhaling van het
Antwerpen — 1 7 1 !
r a : Ierland ( d o k i
18.30 De Bereboo
Tussen Pool en Ev(
Nieuws. - 20.00 S|
- 20.30 Alle schei
klein (O. _ 21.20 I
- 22.15 Nieuws.

13.00 Das Sonnta^
13.50 Fragen zur \
Nieuws. - 14.02 C
be. - 1425 Chroni
— 14.45 Neues a u
— 15.15 Der Rae
plotz (tv-film). — 1
16.10 Menschen wi
— 16.50 Nieuws. gehn wir Blummeln.
vence (reportage).
buch. - 1915 Rai
(f). - 20.00 Nieuws
ner perspektieven.
Gentils (reportage)
Mann wil nacht (
22.00 Nieuws. —
(film). - O 35 Ein Ka
tina (reportage). —

LUX.

13.15 Hei Elei, Kuck
Uitzending in het Er
Tekenfilms — 16.4
de Vincennes (tv-filr
francophonissime
sentiers de l'avent
Nieuws. — 19.33
— 20.00 Jennie (f)
fant suavage (f),
potins de la comète

TF 1
BRT
Star, muzikale komedie met Julie A n d r e w s .
Een dochter van een danser maakt een snelle danscarrière, maar haar huwelijk mislukt Z e trekt met haar dochtertje naar Amerika, waar ze erg populair
wordt. Als haar ster begint te dalen, raakt ze aan de drank. Een producer zal
haar er bovenop helpen.
(Vrijdag 12 mei om 20 u. 10 op BRT 1)

9.30 Doe mee. - 10.00 Het ballet
van Vlaanderen (reportage). —
10.35 Leven in het Kalkgrasland.
— 11.00 Eucharistieviering vanuit
Mettelzell (Zwitserland). - 12.00
Nieuws voor gehoorgestoorden.

9.15 Godsdienstige
— 12.02 La sèquen
teur. - 12.29 Les 1
Bon appétit — 13.(
13.20 C'est pas sér
Les rendez-vous du
15.30 Les animaux

11 MEI 1978.

W-PROGR/IMMKS
00 De veiligheid van de toe15 40 Spel zonder grenzen
ling van het Rubensspel te
srpen — 1715 De wilde opeerland (dokumentaire)
—
De Bereboot (O 1835
n Pool en Evenaar — 19 45
rs — 2000 Sportweekeind I
30 Alle schepsels groot er
Cf) - 21 20 Mezza Musica
15 Nieuws

1
Euchanstieviering — 1600
: — 1700 Kerkdienst —
Bencht van de wilde gan- 1815Teleac - 1850 Pas- 1900 Nieuws 1905
te Domino - 19 40 Het bes'I (tv-speO - 2030 De zaak
)ffer Ctv-spel) - 21 40 JaGalway speelt Mozart —
Tot besluit - 22 20 Nieuws

Nieuws — 1805 Studio
- 1830 Noddy (f) - 1845
antelijke aankomst Cstomri) — 1855 De witte steen
1920 De geschiedenis van
Doorwegen (dokumentaire)
33 Het Moskouse staatscir- 2030 Nieuws 2035
iiedenis van een plek (dokuire) - 23 25 Nieuws

Euchanstievienng — 1300
'S — 1305 Concertissimo
15 Boite postale J - 1430
de cnstal (O - 15 20 Visa
e monde — 1605 Liedjesnjd voor kinderen — 1715
jutumes de la naissance —
Folllies - 1840 Le chien Ie
't quelques autres — 1910
(D — 1915 Antenne-soir
30 Nieuws - 1950 Sportsnd - 2025 Les belles anshow) — 21 50 Nieuws —
Rubens (f)

r

1600 Paardenrennen 1605
Section contre-enquête (f)
—
1700 Sports premiere — 1810
M o r t d u n guide (film) — 1955
Les Tifins — 2000 Nieuws —
20 30 Les galets d'Etretat (film) —
2205 Les grands mysteres de la
musique — 2310 Nieuws

A 2
1130 Koncert 1200 Bon dimanche — 1900 Stade 2
2 0 0 0 Nieuws — 2032 Musique
and music — 21 40 Un homme un jour — 2255 Nieuws

BBC
1000 Flumps - 1005 I see what
you mean — 1040 N e w life —
1110 Erica on Embroidery —
11 25 W o r l d power - 11 50 Volunteers — 1215 Trade union studies — 1240 O n the move —
1250 Objet of the exercice —
1315 Meeting place — 14 00 Sunday worship
— 1425 Model
world — 1450 Nieuws — 14 55
Hamlet — 17 25 Tekenfilms —
1735 The High Chaparral —
1825 Game of the century —
1855 Nieuws - 1905 Little lord
Fauntleroy — 19 40 Songs of praise — 2015 Murder most English
- 21 05 Follow me (film) - 2 2 3 5
Thats life — 2 3 1 5 Nieuws

Maandag

1500 Wereldbeker voetbal 1974
(Reportage) - 1600 Het mysterie van de hockeyschijf (Jeugdfilm) - 1800 Peppi en Kokki (F)
— 1815 De kinderen van appartement 47A (F) - 1840 De vloek
van de Farao (Dokumentaire) —
1910 Doe mee — 19 45 Nieuws
2020 Mikro-Makro 2025
Grote lui kleine lieden (F) —
2 1 4 5 Inspraak '78
fuiven —
22 35 Nieuws

NED. 1

Das Sonntagskonzert —
Fragen zur Zeit — 1400
s - 1402 Die Drehschei1425 Chronik der W o c h e
45 Neues aus Uhlenbusch
15 Der Raeuber Hotzen:tv-film) - 1545 Heidi
Menschep wie du und ich
50 Nieuws 1655 Heut
mr Blummeln — 18 30 Pro(reportage) — 19 00 Tage— 1915 Rauchende colts
2000 Nieuws - 2010 Bonsrspektieven — 2 0 3 0 Vic
, (reportage) — 21 00 Ein
wil nacht Oben (O —
Nieuws — 2 2 0 5 Hatari
— O 35 Ein Kampf um Palaseportage) — 1 20 Nieuws

1855 Nieuws 1859 Studio
sport - 2 0 0 0 Nieuws - 2 0 1 7
D e Willem Nijholt-show — 2052
Godspell (Film) - 22 32 Het wonder van Isenheim
—
2307
Nieuws

NED. 2
1600 Nieuws 1602 Demonstratie kunstrijden — 1645 Pinksterrace Zandvoort
—
1700
Spnngtime in Vienna — 1850
Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws
— 1859 Laplands natuur in gevaar — 19 20 George Baker solo
—
1943
Dead heat on a
merry-go-round (Film) — 21 37
Nieuws — 2 1 5 5 Van beroep
beeldhouwer — 2 2 5 5 Symbiose
— 2 3 0 4 Nieuws

RTB 1
Hei Elei, Kuck Elei - 1530
ding in het Engels — 16 30
tims — 1645 Les fosses
cennes (tv-film) — 18 30 Le
phonissime — 1900 Les
s de l'aventure — 1930
s — 1933 Cine-selection
)0 Jennie (f) - 21 OO.Lenuavage (f) — 2225 Les
de la comete

Godsdienstige uitzendingen
)2 La sequence du specta- 1229 LesTifins - 1230
apétit — 1300 Nieuws —
C'est pas seneux — 1412
ndez vous du dimanche —
Les animaux du monde —

ZDF

FR. 3
1635 Mexico (dokumentaire) —
1730 Espace musical — 1825
Cheval mon ami — 18 50 Plein air
— 1920 Special Tom-Tom —
19 35 Deux enfants en Afrique (f)
- 2005 Hexagonal - 2030 Cinema du soleil — 21 35 Histoires de
mai 68 — 2 2 3 5 The miracle
woman (film)

BRT

^inkstprvienng — 12 00 Protse pinkstervienng — 1300
Klasse (eenakter) — 1355
henspiel — 14 25 Nieuws
55 lm Anblick von Gewalt
25 Die Inselkinder (f) —
Union Pacific (film) - 18 00
altbar ist K u n s t ' (dokumen— 18 30 Die Sportschau —
Slieuws — 21 15 Geheimnis! Meeres (dokumentaire) —
Boeing Boeing (toneel) —
Nieuws — 2350 Der Herr
ïben Meere (film) - 01 35

& Co — 1840 Peter macht Hausaufgaben (tekenfilm)
— 1850
Nieuws — 19 00 Intermezzo-lnformationen — 1940 Oh dieser
Vater (f) - 2015 Tip um 4tel vor
8 - 21 00 Nieuws - 21 15 Nonstop Nonsens (toneel) — 2200
Report — 2245 Einsatz in Manhattan (O — 2330 Tagesthemen
— 0000 Boksen — 0045 Nieuws

1525 II Trovatore (Opera) —
1745 Aieou (F) - 1750 1 2 3
Cinema — 1815 Seniorama —
1845 Les chretiens dans la vie
sociale — 1915 Lundi-sports —
1930 Nieuws — 1955 Rumeur
(Toneel) — 21 45 Une dróle de
paix (Dokumentaire)
— 2230
Nieuws

RTB 2
1930 Nieuws — 1955 Maries
trop djonnes (Waals toneel) —
22 00 Einde van de uitzending

Dr Strangelove, prent van Stanley Kubrick met Peter Sellers waarin op sarkastische manier de gevaren van de bewapeningswedloop getoond worden
(Woensdag 17 mei om 21 u 05 op BRT 2)

Sonntag (F) — 1300 Der internationale Fruehschoppen — 1345
Opera
— 1430 Magazin der
oche — 1525 Die Wnselkinder
(F) — 1550 Leben mit Gott und
Lenin (Dokumentaire) — 1635
Kapitan Nemo (Film) — 1820 All
you need is love (Dokumentaire)
- 1915 Feuer frei - 2000 Paardenrennen — 21 00 Nieuws —
21 15 Konigin fuer 1000 Tage
(Film) — 2335 Iphigenie auf dem
Lande — 0 2 0 Nieuws

ZDF
12 30 Andres Segovia spielt in der
Alhambra - 13 20 Die Drehscheibe — 1355 Nils Holgerssonswunderbare Reise (TV-speO — 1505
Der Rauber Hotzenplotz (TV-film)
- 1540 Nieuws — 1545 ZirkusZirkus — 1715 Die gluckliche
Zeit der Tuareg (Dokumentaire)
1800 Nieuws 1802 Die
Sport-Reportage — 1910 Pierre
Eliott Trudeau (Reportage) —
2000 Nieuws — 2 0 1 5 Pinksterzondag (Bedenkingen) — 2030
James Last live — 22 00 Nieuws
- 2205 Colette (F) - 2325 Personenbeschreibung
—

LUX.
1215 La bonne franquette —
1715 Tekenfilms - 1730 Affaires judiciaires (F) — 17 55 Le coffre-fort — 1800 Ram-dames info
- 1817 Systeme D - 1830 Le
coffre-fort — 1835 Ram-dames
1850 Le coffre-fort 1855
De nos clochers — 1910 Passe
et gagne — 1930 Nieuws —
1955 Connaltre la wallonie —
2 0 0 0 Histoires insolites (F)
21 00 Sky Heist (TV-film) - 2 2 3 0
Portrait d'artiste —

11 00 D e tempel der stilte (Dokumentaire) — 1145 Das feuerrote
Spielmobil (FJ — 1 2 1 5 G o l d e n e r

11 MEI 1978.

1038 Plants - 11 00 Bakers van
— 11 23 Mathematics 11 45
You and me — 12 22 Music time
— 1345 Nieuws - 1400 Pebble
mill — 1445 Camberwick green
— 1501 W o r d s and pictures —
1518 Sociale geschiedenis —
1548 Going to work 1615
Songs of praise — 1655 Playschool — 1720 The Oddball couple — 17 40 Cheggers plays pop
— 1805 John Craven's newsround 1810 Blue Peter
1835 Roobarb voor de kleuters
— 1840 Nieuws — 1855 Nationwide — 1955 Ask the family —
2 0 2 0 Angels — 21 10 Panorama
— 2 2 0 0 Nieuws 2225 The
legend of Lizz\e Borden (Film) —

Dinsdag
16 MEI

1

BRT 1
1800 De Bereboot - 1805 Speciaal voor de jeugd — 18 55 Wolfje en Bietje — 1905 Gastprogramma — 1945 Nieuws —
2 0 1 0 Dolle dinsdag - 21 00 Projekt 781 6 tee Kitabi (reportage)
— 21 50 Ferre Grignard vandaag
— 2230 De int muziekwedstrijd
Koningin
Elizabeth
2300
Nieuws

BRT 2
2010 Slisse en Cesar (O - 2 0 4 0
Panorama — 21 10 Rozegeur maneschijn en liefde (film)

TF 1

NED. 1

1213 Reponse a tout - 12 27 Faire - 1229 Les Tifins 1233
Midi premiere — 1300 Nieuws
— 13 35 Restez done avec nous
— 15 40 Quand les tambours s'arréteront (Western) — 1700 Les
aventures de I'energie — 1715 Le
club du lundi — 17 45 Julien Clerc
au Bol d'Or — 18 50 Un rue Sesame ( F ) — 1915 Comment f a r e '
— 1920 Le village englouti ( F ) —
1935 Une minute pour les femmes - 1938 Les Tifins - 1943
Eh bien raconte — 1957 Nieuws
— 2030 Un homme pour leternite (Film) — 22 25 Pour le cinema

18 20 Open school - 18 50 Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws —
1859 Windkracht 16 1930
Deze dingen zijn geschreven —
2000 Heer, ik hoor van rijke zegen — 21 00 Nader bekeken —
21 35 Nieuws - 21 55 Den Haag
vandaag — 2210 Beeldspraak

A2

RTB 1

1350 Malaventure (F) — 1403
Aujourdhui madame — 1500 La
planete des singes (F) — 1550
Laventure est au nord — 1600
La piste aux etoiles — 1659 Les
aventures de Yogi le nounours
(Tekenfilm) — 1825 Tekenfilms
- 1840 C e s t la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 19 20
Soif d aventures — 1945 Top
club - 2 0 0 0 Nieuws - 2032 La
tête et les jambes — 21 35 Bresil
minas gerais — 2255 Nieuws

1800 Aeiou (O - 1805 1 2 3
cinema — 1830 Zigzag — 1845
TVF-alimentation — 1915 Antenne-soir — 1930 Nieuws — 1955
Japan (dokumentaire) — 2 2 0 0
Nieuws — 2215 Jongeren in de
landbouw — 2250 Nieuws

FR 3
ARD

BBC 1

1835 Jeugdprogramma — 1905
De Combourg a Berlin — 1940
Tnbune libre — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Les leux de 20 heures —
2030 Le medecin et le sorcier

NEa2
1855 Nieuws — 1859 Calimero
— 1912 De Lynx (dokumentaire)
1924 Zomer 78 2000
Nieuws - 2027 Tatort (film)
2 2 1 0 Aktua T V - 2305 Sesjun

RTB 2
18 45 Schooltelevisie — 19 55 Sa
voir vivre — 2025 La corde au
cou (f) — 21 20 Frangoise, Marti
ne Claire et les autres

ARD
1710 Nieuws — 1715 Krebs ist
Ikein Tabu — 1800 Die Grashuepfer-insel (f)
1810 Papotin

1800 Nieuws - 1810 Berufsrep o r t — 1840 Die Drehscheibe —
19 20 Kalamona neemt de winden
gevangen (Hongaarse tekenfilm)
— 1940 Der Rosarotie Panther
- 2000 Nieuws - 2030 Winchester 73 (Western) 2200
Heute-journal — 22 20 V o m « Prager f ruehling » ins exil (Reportage)
2300 Gregory Peck - Hollyw o o d zonder allures

NED 1
1530 Berebios — 1715 Gitaar
spelenderwijs — 1850 Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws — 1859
Van gewest tot g e w e s t — 1945
Toenstische tips — 1950 Politieke partijen — 2000 Zoek niet
naar mij maar ga door i (TV-Film)
- 21 37 Nieuws - 21 55 Den
Haag vandaag — 2210 Panoramiek — 2240 Studio S p o r t —

NED 2
1855 Nieuws - 1859 Het witte
schip (Jeugdfilm) — 1924 Kenmerk - 2000 Nieuws 2027
Socutera — 2032 W h e n things
were rotten (Parodie) — 2056
Lex Harding met het popnieuws.
— 21 02 Sunname (Dokumentaire)
2127 Vanishing Point
(Film) 2305 Info

LUX

RTB 1

1215 La bonne franquette —
1305 Magazine S O S - R T L (tot
1330) 1715 Tekenfilms
1730 Poigne de fer et seduction
(O 1755 Le coffre-fort
1817 Systeme D - 18 30 Le coffre-fort — 1835 Ram-dames —
1850 Le coffre-fort - 1855 De
nos clochers — 1910 Passé et
gagne — 19 30 Nieuws - 2000
Marcus Welby (O - 21 00 Operation lady Mariene (film)

1830 Zigzag — 1845 La pensee
et les hommes — 1915 Antennesoir — 1930 Nieuws — 2 0 0 0 Le
temps d'une republique
(Reportaqe) - 2130 De bnc et broc
(Show) - 2 2 1 5 Nieuws - 2230
Arts-hebdo

F1
— 1345 Restez done avec nous
—• 1758 A la bonne heure —
1825 Un rue Sesame (f) - 1849
Comment faire "^ — 18 55 Le village englouti (O — 1915 Une minute pour les femmes — 1918 Les
Tifins
1920
Gewestelijk
Nieuws — 19 43 Eh iiien raconte
— 2000 Niuews 2030 Les
grandes heures de la Coupe du
Monde (dokumentaire)

A2
1350 Malaventure - 1403 A u jourdhui madame — 1500 Bresil
minas gerais —• 16 45 Aujourd hui
magazine (reportages) — 1755
Fenétre sur — 1825 Tekenfilms
- 1840 C'est la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
Club - 2000 Nieuws - 2035
Lacombe Lucien (film) — 2330
Nieuws

F3
1905 Regionaal programma —
1940 Tribune libre
1955
Nieuws — 2000 Les jeux de 20
heures — 20 30 Meurtre au galop
(film) — 21 50 Nieuws

BBC
1400 Pebble Mill - 1445 Ragtime — 1 5 0 0 Y o u a n d m e — 1514
Encounter Italy — 15 32 Merry go
round - 1540 TV club - 1620
Welsh programme — 1655 Playschool — 1720 Championthe wonder horse — 1740 Goober and
the Ghost Chasers — 1805 John
Craven s newsround
— 1810
Stopwatch — 1835 Roobarb —
1840 Nieuws — 1855 Nation
wide — 1950 Feather and father — 2040 It ain't half h o t mum
- 21 10 The standard - 2 2 0 0
Nieuws — 2225 Singapore one
man s dream —

Woensdag

RTB 2
18 45 Interwallonie — 19 55 L'emmerdeur (Film) — 21 15 La breloque a brac

ZDF
1800 Nieuws 1810 Bamer
Reef ( f ) - 1840 Die Drehscheibe -1 19 20 W e n n einer eine Reise t u t - 2000 Nieuws - 2 0 3 0
Voetbaldwergen Iran en Tunesië
- 2115 Bilanz - 2200 HeuteJournal
2220
Starsky
& HRtch (fJ - 2305 G u t dass
Sie kommen Schwester Reportage — 23 35 Sport aktuell

LUX
17 55 Le coffre-fort - 18 05 L ecole buissonniere — 1815 Ram-dames — 1830 Le coffre-fort —
1835 De nos clochers — 1850
Le coffre-fort — 18 55 Hit-parade
— 1930 Nieuws - 2 0 0 0 Bngade
speciale (fJ - 21 00 La Reine de
Saba (TV-Film)

TF 1
— 13 37 Les visiteurs du mercredi
— 17 55 Sur deux roues — 1810
A la bonne heure — 18 25 Un, rue
Sesame ( f ) — 18 49 Comment fan
r e ' — 1855 Le village englouti
( f ) — 1915 Une minute pour les
femmes — 1918 Les tifins —
1920 Gewestelijk nieuws
—
1943 Eh bien raconte 1957
Nieuws - 20 30 Madame Ex (TVSpel) — 2200 Titre courant —

A2

JU

15 55 Un sur cinq — 17 55
Accords parfaits — 18 25 Tekenfilms 1840 C'est la vie
1855 Des chiffres et des lettres
— 1920 Gewestelijk nieuws —
1945 Top club - 2000 N i e u w a
— 2032 Septieme avenue (fJ —

FR 3
1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1940
Tnbune libre — 1955 Nieuws —
2000 Les jeux de 20 heures —
2030 II pleut dans mon village
(Film) - 21 45 Nieuws

BBC
BRT 1
1630 Tip-top - 1815 De bereboot ( f ) - 1820 O p zoek naar
Atlantis (Reportage)
— 1850
Young Daniel Boone (fJ — 1945
Nieuws - 2020 Happy days ( f )
— 2045
Het testament tv-spel
— 21 35 Roel D Haese zijn wereld
en werk — 2200 Nieuws

BRT 2
2015 De Matterhorn langs de
noordwand (Dokumentaire) —
21 05 Dr Vreemdeliefde (Film) —
22 40 Debat over de bewapeningswedloop

11 45 You and me - 12 00 Exploring science — 1223 W o r d s and
pictures — 1240 Appuntamento
in Italia — 1345 Nieuws — 1400
Pebble Mill - 1445 Bagpuss —
1501 Watch - 1518 Scan
1540 Encounter Italy — 1655
Playschool — 1720 Bailey's comets — 1740 The canal children
— 1805 John Craven's newsround — 1810 Think of a number
— 1835 Roobarb
1840
Nieuws — 1855 Nationwide —
1950 The Wednesday film —
21 30 The liver birds - 22 00 Politieke uitzending — 2235 The Dick
Emery show — 2310 Reportage
— 2350 Nieuws — 0 3 0 The sky
at night
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De voorzitter en de ronde

Maurits Coppieters heeft dus gevraagd dat de Ronde van Frankrijk voor de tijd dat zij op Vlaams
grondgebied verblijft, een minimum aan respekt zou opbrengen
voor onze taal. Vlaamse publiciteit, Vlaams tegenover de openbare diensten, Vlaams in de mededelingen aan de renners ais officiële taal.
Heel normaal verzoek, dunkt ons,
dat al lang overbodig had moeten
zijn. De Ronde van Frankrijk komt
hier geld luizen — waarvoor zou
zij anders komen — en dus is het
maar heel billijk dat de beleefdheid wordt opgebracht onze taal
en kuituur te eerbiedigen.
Z o begrepen het blijkbaar niet de
jongens van Les Sports. Wat hebben ze een hoop Brusselse « hambras» verkocht om In hun Cstuk)
gazetteken Maurits Coppieters
voor te stellen als een soort
achterlijke dorpsidioot I
En argumenten dat zij daarbij
bovenhalen I
Dat de ronde overal een strikte
tweetaligheid eerbiedigt als zij
niet-Franse streken aandoet! Als
het de knapen van het sportgazetteken zijn die, als mede-Inrichters
hier in België, voor die tweetaligheid moeten zorgen!
En dat de tijd nog niet voorbij is
dat de Franse journalisten er zich
over verwonderden dat hier zoveel dorpen « werken » en « omleiding » heten I Maar wat men daarmee bedoelt, is ons niet duidelijk.

Bezwaren
Natuurlijk zijn er nog een paar hinderpalen voor dergelijke oplossing. Op
binnenlands vlak bij voorbeeld het feit
dat de voetbalbond met m\ «splitsen». Het zou nochtans volstaan dat
de Vlaamse klubs, in de overdonderende meerderheid, hun vaak nog
19de eeuwse mentaliteit zouden afleggen, en inzien waar hun werkelijke
t)elangen liggen, om daaraan een einde te stellen Eén enkele ernstige diskussie in iedere Vlaamse klub over dit
probleem kan in een minimum van tijd
« Brussel» voor voldongen feiten stellen. Wij geloven zelfs dat de « basis »,
gekonfronteerd met de werkelijkheid,
nu al zou te winnen zijn voor zelfstandigheid. Tweede bezwaar, van internationale aard: de internationale federaties erkennen maar één kampioen en
zo per «land». Welnu, kultureel, en
dus sportief , is Vlaanderen een land.
Bovendien dienen reglementen om gewijzigd te worden Tenslotte zijn er al
uitzonderingen gemaakt. In het-Verenigd Koninkrijk bij voorbeeld. Welnu
dan?

Dat zulten alleen de lezers van
Les Sports snappen.
En dat zij. de heren van de ronde,
nu nog tot 29 juni tijd hebben om
«la Moedertaal» te leren voor
drie dagen. Wel wreed dat zij, de
brains van de Belgische spwrt,
dat nog steeds niet kunnen. Wat
zouden zij In een maand gaan
leren wat ze in tientallen jaren
niet In hun koppeken gekregen
hebben!
Noch dat het Frans de officiële
taal is van de velokoersen. Wat
zou dat dan wel mogen betekenen ? Weet u wat wij er met ons
boers — uiteraard, want wij zijn
net als Coppieters Vlaming —
verstand van denken ?
Als de Ronde van Frankrijk geen
minimum aan respekt kan opbrengen voor ons, dan moet zij onze
centen ook niet komen halen, en
maar liever helemaal wegblijven.

Voor ons geen abonnement op
Les S p o r t s ! Geen Vlaams, geen
centen, en als wij te min zijn, dat
ze hun marsjandies gaan verkopen aan de goede Belgen.
Wanneer gaan wij, Vlamingen, eindelijk eens leren dat het moet
gedaan zijn met ons te laten beledigen, en er nog voor te betalen
bij?
En wie is de eerste burgemeester die zegt: als het zo zit, over
mijn wegen geen «Les Sports»,
met of zonder ronde ?

Maandag: 1 m e i ! Ook —
beter: v o o r d — in de sport
zijn de meeste werknetriers
sociaal ondergewaardeerde
mensen. Vedetten zijn bijzaak. •
D i n s d a g : Vissen is zo gezond, zeggen ze, en wat dan
zeggen van die hengelaar
die doodviel toen hij eindelijk
eens een grote vis aan de
haak had ? •
Woensdag: leder rechtgeaard Anderlechtenaar liep
vanavond rond met een
paarse neuze, van al die geuze. Constant was ook kontent. •
Donderdag : Was het In een
week als deze dat de dichter

schreef; ik aanvaard dit leven, de voetbalmatchen inbegrepen ? •
V r i j d a g : Coppieters, keer
naar uw «deurp». De 16
lezers van Les Sports zijn
allemaal kwaad op U. •
Z a t e r d a g : Z o groot is de liefde van de BRT voor het
sportje, dat ook het wapengeweld tussen Angola
en Zuid-Afrika onder de titel
«sport» op het
scherm
kwam. •
Zondag: 25 keer wereldkampioen. 100 « officiële »
kampioenstitels. En dat als
simpele Vlaming. Van «den
buiten» dan nog. Proficiat,
Raymond Ceulemans I •

Parasailing

Sukses
Twee Belgische ploegen betwistten
dus de finale van een Europese bekerkompetitie. Brugge die voor de
landskampioenen, maar daarvan hadden wij uiteraard nog geen uitslag op
het ogenblik dat deze kopij - binnen »
moest. De finale voor de beker der
bekerhouders werd gespeeld In Parijs
door Anderlecht en Austria Wenen.
De Oostenrijkers waren geen partij
voor de Brusselaars. Zij waren tè
zwak. Zij probeerden wel een soort
voetbal voort te brengen dat een
kwart eeuw geleden ophef maakte
als de «Weense school», met veel
kantwerk en veel tierlantijnties. Mooi
om zien, maar in deze tijd van efficiency totaal voorbijgestreefd en weinig
resultaat opleverend. Anderlecht won
dus gemakkelijk en oververdiend met
4—0, met doelpunten van Rensenbrlnk en van Binst. Dat twee doelpunten konden gemaakt worden door
een verdediger, wijst erop dat de
«strijd» niet zo vertjitterd was. Daarmee zit Anderlecht volgend jaar weer
in dezelfde kompetitie, en kan Lierse
de UEFA-cup betwisten. Voor één
keer deed men in Lier met de Brusselaars.

TRIPTIP
In de omgeving van het Atomium is altijd wat te zien. De
eeuwfeestpaleizen, de fonteinen, het Heizelstadion, het planetarium, stoere politiemannen
met prachtige honden, een
attraktieparkje, een wandelpark, het planetarium van Armand
Pien, magnifieke grasvelden waarop men lopen mag, de paleizen van koning en familie, de paleiswacht en de aflossing
ervan, het olympisch huis. Noem maar op. En ook de «kattet>ergen », waarop de kinderen zo heerlijk ravotten kunnen, en
de ouders zo rustig luieren. Vlak in de buurt is er dan nog een
oude St.-Annakapel, en naast die kapel de St.-Annabronnen.
Wie in de buurt komt, brenge net als de mensen uit de omgeving, flessen en kruiken mee om water uit de bron op te vangen. Fris, proper, ongelooflijk gezond, goed voor alle kwalen
en... gratis. Wat wil men nog meer ? En vermits niemand wat
vraagt kan men ook terecht met alléén Vlaams.
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En als prulgazettekens zoals Les
Sports menen de Vlaamse kultuurraad en zijn voorzitter, en
aldus Vlaanderen te mogen beledigen, dan moest Vlaanderen het
hele gazetteken en zijn organizatiekens, Ie tour en Belzique inbegrepen, het gat van de timmerman wijzen.

Terug ?
De Antwerpse basketter Eddie Mens
speelde enkele wedstnjden voor zijn
klub Antwerpen dit seizoen, en in
Amerika, waar hij studeert, enkele
matchen met zijn schoolploeg. Hij
nam dus deel aan twee kompetities
tegelijk, en dit is door de heilige reglementen verboden. Er werd klacht ingediend. Antwerp verloor alle punten die
Eddie had helpen winnen, en dit zou
degradatie betekenen. De klub ging
echter in beroep, en daar werd beslist
dat Antwerp zijn punten mag houden.
Daardoor degradeert nu Oostende
naar tweede afdeling. Het is moeilijk
over dat alles een mening te vormen.
Reglement is natuurlijk reglement, en
het moet voor iedereen gelden en in
alle omstandigheden. Anderzijds is er
de geest en de letter Het gaat bovendien niet meer alleen om wat sportglorie. Ook om veel centen. Zou het ten
slotte niet beter zijn dat wij op onze
stappen terugkeerden, en het sportgedoe weer wat simpeler maakten ? Zo
iets in verband met «werk in eigen
streek » bij voorbeeld, zonder dat het
allemaal uit Amerika of Oost-Europa
moet komen, terwijl die van ons tegen
betaling mogen supporteren.

ders. Zij startte verleden week met
een eerste opleidingskursus.

Parasalling is een nieuwe, uit Amerika
via Nederland naar ons overgewaaide sport.
Het bestaat erin zich door een auto of
boot aan een lijn met een parachute
omhoog te laten trekken, tot op een
hoogte variërend van 50 tot 150
meter. Men heeft daarvoor een speciaal soort valscherm nodig, namelijk
een zg. stijgparachute.
Het landen getjeurt door het trekkende voertuig af te remmen. Ervaren sailers kunnen ook wel op eigen kracht
landen, maar dat gebeurt dan enkel
boven water.

Voor volledige gegevens neme men
kontakt op met J. Berebroeckx, Reinaertstraat 6 te 1720 Groot-Bijgaarden. Alvast kan hier verteld worden wat er bij zo'n kursus zoal
gebeurt:
de lessen (teorie, grondopleiding en
praktijk) worden gegeven tijdens het
weekend. Het A-brevet kan men behalen in twee a drie weekenden.

In klubverband Is parasailing helemaal
geen dure sport. Eén van de bedoelingen ervan Is trouwens de parasport
in ieders bereik te brengen. Gevaar Is
er ook met mee gemoeid. Bij de start
is men al na enkele passen van de
grond, en bij het landen stapt men
a.h.w. uit de lucht op de grond, zonder
vallen zelfs. In Nederland, waar deze
sport al druk beoefend wordt, heeft
men in de loop der jaren een drietal
voetbreuken genoteerd.
Het is ook een sport voor het hele
gezin. Ze kan inderdaad beoefend
worden vanaf twaalf jaar, en speciale
atletische gaven zijn zeker niet onontbeerlijk.

Daarvoor mag men dan ook nog acht
vluchten maken Het enige waar men
zelf moet voor zorgen: medisch getuigschrift slagen in de voorziene fysische proeven, enkelbeschermende
schoenen, een overall en een valhelm._
Eens het brevet behaald kan men de
sport blijven beoefenen in de klub
natuurlijk, en een sprong kost dan
20 fr
Kortom, een prima organizatie vanwege Pajottenland, die beslist alle lof verdient voor haar inspanning om parasailing werkelijk in ieders bereik te
brengen.

In Vlaanderen — in Wallonië is men
nog niet zo ver — wordt de sport
gepropageerd door de Vlaamse Liga
van Paraklubs, en meer bepaald door
de paraklub Pajottenland.
Deze klub beschikt over al het nodige
materieel — wagen, terrein, parachutes — en degelijk gevormde oplei-

De opleiding gebeurt te St.-MartensBodegem, waar men ook kan overna-""
chten. De totale onkosten — verzekering inbegrepen — bedragen 2.500 fr.

Bodegem, waar men ook kan overnachten. De totale onkosten — verzekenng inbegrepen — bedragen
2.500 f r Daarvoor mag men dan ook
nog acht vluchten maken. Het enige
waar men zelf moet voor zorgen:
medisch getuigschrift salgen in de
voorziene fysische proeven, enkelbeschermende schoenen, een overall
en een valhelm

Europees denken

Brits

Het enige Verenigde Europa dat naar
onze bescheiden mening een kans
maakt ooit iets positiefs te realizeren
is niet dat van de grote ideologieën of
niet dat van de naties, maar dat van
de volkeren. Daarin zou het er bij
voorbeeld voor Vlaanderen -- maar
ook voor de andere — op aankomen
op ieder gebied stevig op de poten te
staan.

Wij houden van het Britse voetbal,
zoals zij het onder elkaar spelen
onder de leiding van een Britse arbiter Hard, met Inzet met zelfbeheersing, fair Cja, zeker), zonder komplimenten, zonder aanzien des vedettes.
Zaterdag, in de cupfinal, hebben wij
weer zo'n stuk zien opvoeren, al was
naar onze smaak de taktische bekommernis wat te sterk aanwezig, In vergelijking met dergelijke ontmoetingen
vroeger. Het ekonomisch zwakke Engeland IS de laatste jaren op voetbalgebied ook wat achteruit geboerd
door de machtskoncentratie, dank zij
veel (verspild) geld, van enkele grote
klubs op het vasteland. Wij geloven
niet dat het kontinentale kapitalistische voetbal lang zal stand houden.
Heffing van BTW — wat eigenlijk
maar logisch zou zijn — op het verhandelen van vedetten zou al veel wijzigen. Maar het Britse voetbal blijft.
Dank zij hun mentaliteit. Dank zij hun
arbiters. En ondanks hun zotte supporters.

Dus ook ekonomisch. Dus ook spon
tief, want de sport van vandaag is
door de kapitalistische inslag en de
publicitaire oogmerken ekonomisch
van groot belang geworden Dat is
één. Twee: laten we veronderstellen
dat Lokeren zich inderdaad afsloofde
om Club Brugge te beletten landskampioen te worden, ten voordele
van Anderlecht en dat Brugge zijn
kansen tegen Charleroi maar «voor
de frim» verdedigde verleden zaterdag. Dan is Lokeren sportief geweest
en Brugge niet. Maar dan hebben beide Vlaamse klubs vooral een poging
gedaan om de opgang van een Brusselse en een Waalse klub naar de
Europese top te bewerkstelligen ten
nadele van klubs uit eigen volk. Hun
«sportiviteit» zal van een bepaalde
kant hoog geroemd worden, maar
komt ons in een milieu waar « sportiviteit» maar een gelegenheidsbegrip is
al naar het past in grotere belangen,
een beetje onnozel voor

De ruimtevaart treedt zo langzamerhand In een faze waarin zij op vele
terreinen van onmiddellijk nut kan
zijn. Militair, wetenschappelijk, industrieel, op het gebied van informatie
en energie, enz. Begrijpelijk dus dat
naast de VS en de USSR andere landen belangstelling hebben gekregen
voor de ruimtevaart, zoals Japan,
China, India. En ook de Europese landen. Die laatste wilden nu verleden
week nog eens een ruimtetuig lanceren, in hel raam van een telekommunikatie-programma. Maar voor de zoveelste keer liep het mis. De lancering moest steeds weer uitgesteld
worden. Zij wordt nu voorzien op
11 mei. Al met al begint het er toch
naar uit te zien dat het afhankelijk
maken van het Europese ruimtevaartprogramma van de Amerikaanse
hulp niet alleen voordelen heeft
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Aktiegroep
„Zuivere Laak en Nete" informeert
Na de informatieavond in Westerio
kwam er nu ook een info-avond over
het porobleem van de vervuiling van
de Laak in Laakdal.
D e avond w e r d georganizeerd in
samenwerking met de Laakdalse
jeugdklub Kariboe.
V o o r enkele tientallen belangstellenden deed Rob Geeraerts nogmaals
het verhaal Van de biezonder erge
• vervuiling van de Laak (en de Nete).
Hij plaatste het probleem in het algemeen kader van het waterbeleid in de
Zuiderkempen, beleid dat totaal gefaald heeft. Enerzijds hebben wij de
totale vervuiling van al ons oppervlaktewater Conze rivieren) en anderzijds
w o r d t ons grondwater stelselmatig uitg e p u t vooral door de waterwinning
die meer dan een miljoen liter water
per uur oppompt uit de ondergrond
van Laakdal en Westerio. O o k de
industrie pompt honderdduizenden liters per uur op. O p die manier dreigt
de grond langzaam maar zeker uit te
drogen.

Brouwerij

MOORTGAT
BREENDONK
Tel. 031/86.71.21
Voor « AL » uw bieren
en limonades
Bijhuizen : Cogels Osylei 73
2600 Berchem-Antwerpen
Tel. 031/36.10.11
Deheegher Jan
Ledeganckslraat 19, ö e n t
Tel. 091/22.45.62

Openbaar
Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn van
Borgerhout
Uitschrijving eksamen voor
aanleggen werfreserve.
In het OCMW Borgerhout
wordt een eksamen voor de
funktie van

bejaardenhelpster
uitgeschreven voor het aanleggen van een werfreserve
voorwaarden: minimumleeftijd 18 jaar; maxumumleeftijd 45 jaar, in het bezit zijn
van het brevet van bejaardenhelpster of gezinshelpster.
Gelieve uw verzoek voor
deelneming a a n het vergelijkend eksamen vóór 15.5.1978
te richten a a n het OCMW
Borgerhout, Luitenant Lippenslaan 57, tel. 36.99,90 - binnenpost 1209.
Adv. 118

Ingenieursbureau

Rob Geeraerts had ook biezondere
aandacht voor het gevaar voor radioaktiviteit in het Laakwater en in het
slib van de Laakbodem. Er zijn nog
onvoldoende cijfers bekend van wetenschappelijke onderzoekingen daaromtrent, maar de situatie zou weleens
biezonder ernstig kunnen zijn.
Rob Geeraerts vroeg zich ook af
waarom er een Belgische Boerenbond moet bestaan indien een dergelijke organizatie niet eens ingrijpt of
protesteert wanneer de boeren met
weiden of gronden langs een beek,
plots zonder water gezet worden. Dat
is vorig jaar gebeurd met de Kleine
Laak (die laat men nu in het Albertkanaal vloeien).

Dienstbetoon: elke maandag van 16
tot 19 u. o p het sekretariaat Wetstraat 12, door volksvertegenwoordiger A. De Beul. Elke woensdag en
zaterdag, St.-Jansvliet 19, bij Bergers
die het dienstbetoon verzorgt van
minister De Bruyne.
Ledenslag : kent u nog iemand uit uw
naaste familie, uit uw vriendenkring of
op üw werk, die onze partij gunstig
gezind i s ? Vraag dan of hij of zij lid
wil worden' van de V U . Laat het ons
weten. Wij doen de r e s t U helpt mee
aan onze grote ledenslag.
Kentekens : te koop op het sekretariaat. Wetstraat 12, Antwerpen. Dagelijks toegankelijk van 9 u. tot 16 u. 30
en op maandag tot 19 u. VL's voor de
wagen, kleine en grote VI. Leeuwvignetten, wimpels, autovlaggetjes, enz.

VNJ-Deurne zoekt
De schaar Kerlinga vraagt kuisgerief,
kasten, bestek, borden, kookgerei
enz. Denk eraan bij uw volgend bezoek aan een benzinestation, of bij uw
grote kuis! Meer inlichtingen bekomt
U bij Katelijne Noels, tel. 24.35.81, na 6
u. 's avonds.

De volgende info-avond is gepland in
Hulshout op vrijdag 12 mei in het Chiro-lokaal.

Dringend gevraagd
Dringend gevraagd een A 1 vertaler
Nederlands-Frans
v o o r het S t a a t s s e k r e t a r i a a t
v a n S o c i a l e Z a k e n en N e derlandse
Kuituur.
Voor
m e e r d e r e inlichtingen zich
w e n d e n tot d e V U - s t u d i e dienst, B a r r i k a d e n p l e i n 12,
1000
Brussel,
tel.
02/219.49.30.
N49
«Drukker uit Mechelen, met
zeer ruime ervaring, zoekt dringend werk in Mechelen of omgeving. Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos SOMERS, Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, of telefonisch op
het nummer 015-21.79.00 - referentienummer 1.339.»
N 47

TERVUREN
Nabij het Zoniënwoud, villa 5 a,
living, ingerichte keuken, bureel,
4 slaapkamers, badk., 2 wc's,
voorraadkelder, waskelder, garage 2 wagens, cv., 4.500.000 fr.
Tel. 02-767.56.40.
N46

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 fr.
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 Amerikaans gezin met volledig
pension
— een ruim gevuld p r o g r a m m a tijdens het verblijf

BON
VOOR GRATIS INFO-MATERIAAL
Stuur mij vrijblijvend uw info-folder
«JONGERENREIZEN NAAR DE V.SA.
Naam en v o o r n a a m :

Adres (postnummer vermelden a.u.b.)

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen:

Vlaamse Toeristenbond
St.-Jakobsmarkt 45-47
2000 Antv^rerpen
Tel. 031-31.76.80. Vergunning nr. 1185 Kat. A

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

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN

Kesselsleenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41

Informatieblad
«Wij in
Boechout-Vremde »
Eindelijk heeft onze afdeling een informatie- en propagandablad uitgegeven.
Iedereen die wil meewerken, is nog
steeds welkom. Neem in dat geval
kontakt met de verantwoordelijke propaganda :
Mw. Van Nuffelen J., Kapelleveldstraat 101 te 2530 Boechout, tel.
55.51.94 of met ieder ander bestuurslid.

B -

• . I . WW • N.V.

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
•k B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
b e t o n - en
metaalkonstrukties
•k S t u d i e en u i t v o e r i n g v a n
industriële g e b o u w e n
* W e g e n - en
rioleringswerken
*
O n t w i k k e l i n g en
toepassing van de
leefmilieutechnieken
m e t o.a. v e r w e r k i n g v a n
huisvuil e n industriële
afvalstoffen

015/20.33.14
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Er werden heel wat vragen gesteld en
er w e r d ook een voorstel gedaan vanuit het publiek om meer te gaan
samenwerken met diverse vissersklubs uit de streek, omdat het probleem van de .Laak en de Nete ten
slotte toch een zeer ernstige verstoring van de vissersklubs met zich
brengt.

Kortnieuws uit
Antwerpen

*

6 Frans Hals vest MECHELEN

Er w e r d ook een diamontage (over de
Laak en de industriële vervuiling van
deze beek) vertoond door Frans De
Peuter.

Een m a a n d te gast
ineen
Amerikaans gezin

8,50 % LENING 1978-1985
RENTE. — 8,50 % 's jaars vanaf 19 mei 1978.
EFFEKTEN. - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en
500.000 frank.
De coupures v a n 5.000 frank worden als bijpassing afgeleverd.
AFLOSSING. - Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRUS. - Tegen het pari op de eindvervaldag van 19
mei 1985.
UITGIFTEPRIJS. - 100 %
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze worden
genoteerd.

INSCHRIJVING
van dinsdag 2 tot donderdag 18 mei 1978
Aan de inschrijving k a n vóór laatstvermelde datum een einde worden
gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten a a n g e n o m e n bij de Nationale
Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de
ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving.
/ Brussel, 25 april 1978.

De Minister van Financiën,
G. GEENS
Adv. 111
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In Lembeek is het uit
met de (politieke)
rust

BRABANT
Jongeren vragen aandacht
in Nieuw-Diest
De Katolieke Studentenaktje bestaat vijftig faar. Om dat te vieren
vroeg de afdeling Diest om te kunnen beschikken over een gedeelte
van de Grote Markt. Deze vraag was
geen uitzondering, aangezien ook
vroeger enkele malen door andere
verenigingen de Grote Markt werd
gebruikt om aktiviteiten te organizeren. Tot ieders verbazing echter weigerde het Schepenkollege de toelating. In laatste instantie probeerde
men nog via persoonlijke kontakten
toelating te verkrijgen, tevergeefs
echter.
Deze weigering viel uiteraard met in
goede aarde bij de KSA Ook andere
jeugdverenigingen keurden de beslissing van het schepenkollege scherp
af Besloten werd een protestaktie te
organizeren
De vienng was als volgt gepland op
het nnarktplein zouden een aantal tenten opgebouwd worden Er zou een
verzorgd programma afgewerkt worden, zoals een pannekoekenbak, enz
Vendelzwaaien, volksdansen en een

familierally waren ook voorzien Allemaal punten, die een sukses waarborgden Bovendien zouden deze aktiviteiten heel wat mensen naar het centrum brengen met alle voordelen vandien voor de plaatselijke middenstand
Het schepenkollege motiveerde zijn
weigering met te verwijzen naar een
negatief rapport van de politie Volgens laatstgenoemde echter is er
nooit sprake geweest van enig rapport en in politiekringen begrijpt men
helemaal met waar het schepenkollege deze motivatie vandaan haalt
In plaats van de geplande aktiviteiten
bleef de jongeren met veel meer over
dan de aandacht van de publieke opinie te vestigen op het negatieve jeugdbeleid van het Diestse schepenkollege O p 7 mei kwamen jongeren en
ouders dan ook op straat Het was
een indrukwekkende stoet, waann wij
slogans opmerkten zoals " W i j willen
ruimte», voldoende subsidiering, inspraak, enz Uit gesprekken met verschillende leidende figuren uit de

DRINGEND GEVRAAGD TE
OPWIJK
Voor de uitbating van de volledig ingerichte herberg
Bruegelhof in het centrum te Opwijk wordt een uitbater gezocht Voor verdere inlichtingen zich wenden tot gemeenteraadslid Frans Berghman, Nanovestraat 28 te Opwijk (052/35.68.89), of Annemie Roppe,
Broevink 65 te Opwijk (052/35.78.25).

VERENIGING
VLAAMSE
ZIEKENFONDSEN
U ALS VLAMING SLUIT ZEKER AAN
BIJ HET VLAAMS ZIEKENFONDS
VAN UW STREEK

ANTWERPEN
— Vlaams Ziekenfonds «Ie Dien», Merodestraat 30,
Mechelen, tel 015/20.6613
— Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Klein-Brabant, K r a a r w e g 21, Bornem, tel 031/89 16 19

BRABANT
— Cembel, Leuvenselaan 43, Tienen, tel. 016/81.34.35

OOST-VLAANDEREN
— Vlaamse Mutualiteit Waasland, Vrasenestraat 14,
Beveren-Waas, tel 031/75.6666.
— Vlaams Ziekenfonds
Schelde-Dender-Durme,
Em Winckellaan 5, Dendermonde, tel 052/2175.45.
— Ziekenfonds Flandria, Keizer Karelstraat 80,
Gent, tel 091/23 5227
— Ziekenfonds Flandria Meetjesland, Gravin Johannalaan 8, Eeklo, tel 091/77 2351
— Ziekenfonds Land van Rhode, HundelgemseiSteenweg 359, Merelbeke, tel 091/30.7909
— Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34,
Oudenaarde, tel 055/31 31 15

WEST-VLAANDEREN
— Vlaams Ziekenfonds De West, Recolettenstraat
66, Nieuwpoort, tel 058/23.37 15
— Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije, Suvéestraat 2, Brugge
— Ziekenfonds West-Flandna-Kortnjk, Veldstraat
170, Kortrijk, tel. 056/225698
— Ziekenfonds West-Flandria-Roeselare, Westlaan
145, Roeselare, tel 051/20 83 45
WZ-SEKRETARIAAT: Veldstraat 170, Kortrijk, tel.
056/22.56.98.
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Diestse jongerenverenigingen stelden
WIJ vooral vast dat er in Diest van enig
positief jongerenbeleid geen sprake
IS

D e aktie had heel wat gevolgen
Gedurende lange tijd werden de toegangswegen tot het centrum geblokkeerd Hindernissen werden aangebracht Intussen organizeerden de jongeren allerlei spelen, zoals touwtrekken, dansen, enz
Z o w e l burgemeester als schepenen
werden van de protestaktie op de
hoogte gebracht Men hoopte blijkbaar dat er nog een gesprek op gang
kon gebracht worden Niemand daagde echter op Burgemeester Van Audenhove meende zelfs te moeten verklaren dat hij voor dergelijke aktiviteit
zich met wenste vrij te maken op een
zaterdag
O p te merken valt dat ook vanwege
CVP-kringen niemand interesse bleek
te hebben voor deze zeer belangrijke
protestaktie Wij hebben alvast geen
enkel lid van de CVP-oppositie gezien
VU-raadslid Dirk Van de Weyer ging
wel ter plaatse en had verschillende
gesprekken met talrijke jongeren Het
spreekt vanzelf dat Van de Weyer de
nodige stapf)en zal ondernemen om
het PVV-BSP-kollege tot betere gevoelens te brengen De Volksunie zal
in dat verband ook konkrete voorstellen doen
Vermelden wij nog dat de aktie feilloos en zonder incidenten is verlopen
De begrijpende politie keek van op
afstand toe
Deze aktie heeft alvast aangetoond
dat er in Diest inzake jeugdbeleid heel
wat moet veranderen Zij, die door de
betoging zelf gehinderd worden mogen dat met kwalijk nemen De Diestse jongeren waren wel verplicht deze
aktie te ondernemen, aangezien zij
toch geen gehoor krijgen bij het
gemeentebestuur
vVilly S O M E R S

De 2e Haantjeskermis van afdeling
Lembeek (22/23 april) kende ook dit
jaar een onverwacht sukses Ondanks de strubbelingen op politiek
vlak, zaten pro- en anti-Egmonters verenigd kippebeentjes af te knagen
Hoewel het zondagavond kalm was
— zangfeest, goed weer kommume
— werden zowat 400 personen een
maaltijd voorgezet En al zeggen w e
het zelf — en dank zij onze kookmoeder Therese Vermeersch — eten en
drinken werden gewaardeerd
Lof werd ons ook toebedeeld voor de
zaalversienng, tafelbekleding en spijskaart met geselekteerde wijntjes Onze al te demokratische prijzen hebben
ons echter wel parten gespeeld op
het financiële vlak
Verheugend is, dat w e kunnen vaststellen dat er in Lembeek iets op gang
k o m t wat w e met verhoopt hadden te
kunnen bereiken na slechts anderhalf
jaar werken, en dat in een ons absoluut met goed gezind politiek leefklimaat
Vorig jaar nog was het voor de meeste inwoners een vraagteken wat die
vreemde snoeshanen van de V U
bezielde, om de reeds jaren durende
politieke rust (berusting) te verstoren
De aarzeling van vorig jaar heeft echter plaats gemaakt voor gezonde —
en smakelijke — nieuwsgierigheid
Volgend jaar nog beter En, op naar
de 500 maaltijden
Dank aan de medewerkers, leden en
bestuursleden, en aan de voorzitter
van de V U Groot-Halle
Luc Langhendries,
afdelingsvoorzitter

Winnende nummers tombola
1031 1033 1034 1093 1116 1170 1180
1218 1272 1299 1322 1356 1375 1450
1456 1488 1513 1526 1538 1541 1549
1587 1593 1631 1687 1757 1775 1799
1810 1907
Reservenummers:
1166 1232 1302 1376 1195 1465 1564
1616 1648 1661

FILMTHEATERS

studio
12 T O T 18 M E I 1978

LEUVEN 1
14 u - 2e week

Film van Olie Hellbom
16 u - 20 u

Een erekomitee voor
VU-arr. Brussel
Voor het arrondissementeel bal van de VU-Brussel werd een erekomitee
opgericht. Van zowat overal uit Vlaanderen meldden zich VU-sympatizanten.
Hier graag de lijst van het erekomitee dat bij deze van harte bedankt wordt
voor de morele en financiële steun
Facq ( G e n t ) , Annemie Roppe (OpVic Anciaux (Brussel), Jan D e Berlanwijk)
geer (Jette), Staf Kiesekoms (LiedeArrondissementsbestuur Aalst, Elvin
kerke) , Paul De Neve (Gnmbergen),
Van der Bracht, Frans Van der
Bob Maes (Zaventem), Karel BeeckBracht Mare Stals , Roger A Van de
man Jozef De Ridder (Dilbeek), Wim
Wattyne (Kortrijk), Hubert Reynaert,
Meyers (Koekelberg), Andre MonteyStudie " Dann » , Rudi Roosens (Brusne (Jette), Luc Laporte (Grimbersel) . Jempi Dangreau (Brussel), Cilia
gen) , Johan Hendncks (Ukkel), Rudi
Van der Spurt (St -Agatha-Berchem),
Spruyt (Londerzeel), Francis Adang
Geert Hoogstoel (Brussel), Luk Van
(St -Pieters-Leeuw),
Jan
Caudron
Hagendoren CTervuren), Dr Lieven
(Aalst), Herman Van den Abbeele
Bauwens (Brakel), Rom De Craen
(Dendermonde) Roger De Brabanter
(Kapellen-o-d-Bos), Ivo Gons (Brus(Schaarbeek), Jaak Vervaet (Gooik),
sel) , Flora Vanherck (Jette), GeorgetHektor De Bruyne ( A n t w e r p e n ) , Rote De Kegel (N'nove), Jos Verlooy
ger De Heyn (Sint-Joost-ten-Node)
(Brussel), Alfons Platteau CTeralfeMarijke W y d o o d t , Willy Cassiers,
n e ) , Wim Van der Eist (Brussel), Ivan
Jean Missotten , Pierre Meersseman
Taerwe (Lovendegem), Philimon Van
The Donkeys , Pieter Leys (Brugge),
der Eist (Hekelgem), Jean Vanmelle
Oswald Van Ooteghem (GenO, Ja(Koekelberg), Steven Van Haelst (Anklien Cocquereaux (Ganshoren), Daderlecht), Theo Pauwels (Evere),
niel Nuytens (Brussel) Pieter Van AsFrans Baert ( G e n t ) , Jean-Baptiste
sche (Brussel), Johan Seynhave (AalLoeckx (Halle) ,Joris Roets (Lint) , Hub e k e ) , Julien Mattijs (Brussel), Frans
go Draulans , Pierre Verbiest (Asjse),
Kuypers (Schilde). Paul DoevenM w Roger Roose (Brugge), Paul
speck (Deurne), Maurice Passchyn
Peeters (Kapelle-o-d-Bos), Dr Rene
(Meise) Volksunieafdeling Meise , HuReinquin (Koekelberg), Dr Jef Valkego Schiltz (Antwerpen) Jo Belmans
niers (Schepdaal), Maurits Van Hae(Geel),
Volksunieafdeling
Londergendoren (Leuven), Andre D e Beul
zeel , Willy Persyn (Wingene) Fons
(Wilrijk)
Jeanmne Mayol (St-SteLabeau (Molenbeek), Eugeen De
vens-Woluwe)

3de week

KT

Mon Oncle
Van Jacques Tati
22 u

KT

U n h o m m e et une f e m m e
Film van Claude Lelouch
met Jean-Louis Trintignant en
Anouk Aimée
18u

24u
La c h a m b r e v e r t e

KT

van Frangois Truffaut

TERVUREN
Vrijdag, zaterdag 20 u
Zondag, 19 u

KT

L'AnImal
Film van Claude Zidi
met Jean-Paul Belmondo - Raquel Welch
Vrijdag, zaterdag 22 u
KT
Zondag 14 u - 21 u
Maandag 17 u 30
Woensdag, donderdag 20 u 30
Close encounters
Film van Steven Spielberg
met Richard Dreyfuss
Zondag 16 u 30, maandag 15 u
en 20 u 30, dinsdag 20 u 30 KT
The spy who loved me
M e t Roger Moore en Curt Jurgens

BELANGRIJK BERICHT
Binnenkort beschikbaar te Wezembeek-Oppem, een paar appartementen en woningen aan
sociale huurprijzen.
Voor nadere inlichtingen zich
wenden tot senator Bob Maes,
02/720.18.59.
(N 39)

KT

Bröderna Lejonhjarla
(De gebroeders Leeuwenhart)

LEUVEN 2
14 u - 18 u

3de week
KT
Abba
Film van Lasse Hallstoom

KNT
20 u -2de week
Het debuut
Met Martina De Graaf en Gerard Cox
KT
16u - 22 u 2de week
Buffalo Bill and the Indians
met Paul Newman, Harvey Keitel en Geraldine Chaplin
24 u

KNT

Y o u n g lady C h a t l e r l e y
Film van Alan Roberts

TIENEN
Zondag, maandag 14 u

KT

D e 7 d e k o m p a g n i e Is
teruggevonden!
Vrijdag en zaterdag 20 u
Zondag en maandag 16 u

KT

Telefon
Film van Don Siegel
met Charles Bronson en Lee
Remick
Zondag en maandag 20 u
Dinsdag 20 u 30

KNT

Dokter Vlimmen
Vnjdag, zaterdag 22 u
Zondag 18 u en 22 u
Maandag 18 u
Woensdag
en
donderdag
20 u 30
KNT
G o o d b y e Emmanuelle
Film van Frangois Leterner
met Silvia Kristel

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag, zaterdag 20 u
Zondag maandag 15 u 20 u 30
Dinsdag, woensdaq^20 u 30 KT
Rollercoaster

MEI
27 V O S S E M : VU-bal om 20 u 30 in zaal Edelweiss, Vossenberg
Orkest The Spacelights

Vrijdag, zaterdag 22 u 30
Zondag en maandag 1 8 u
KT
D e grote achtervolging
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WIJ in D^ l/OLK^Uhl€
Leuven krijgt
IJzerbedevaartcentrale
Het Vlaamse Kruis afd Leuven zal in
zijn lokaal Parijsstraat 34 op zaterdag 20 mei een bijhuis openen van de
«Centrale van IJzerbedevaart-uitgaven» van Diksmuide
Dit IS een belangrijk Vlaams initiatief
Daarom zal deze opening met een
zekere plechtigheid gepaard gaan
Ziehier het programma
14 u 30 in de « Zaal der Hallen » Zeelstraat 1 Openingszitting met
Welkomstwoord door prof Deploey,
voorzitter van het Vlaamse Kruis afd
Leuven
Kleurenfilm over laatste IJzerbedevaart
Voordrachtkunstenaar Rik Haesen
deklameert
De h Coene algemeen voorzitter van
de « Bedevaarten naar de graven van
de IJzer» houdt de gelegenheidstoespraak
16 u Gaan wij in groep naar Parijsstraat 34 waar de burgemeester van
Groot-Leuven de IJzerbedevaart-centrale zal openen die dan door de aanwezigen kan bezocht worden alsme
de de installaties van het VI Kruis in
de nummers 34 en 36 Ondertussen
w o r d t er een drink aangeboden
Een interessante namiddag voor jong
en oud M e n zegge het voort
Overal kosteloze toegang

Firma
VAN DOOREN
Hout

aeriUt
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

Thuisbesteliing
Toonzalen

ZUID-WEST PAJOTTENLAND
ALGEMENE
RING

LEDENVERGADE-

Algemene ledenvergadering op dinsdag 30 mei in de zaal Commando te
Tollembeek o m 20 u voor de afdeling
Zuid-West Pajottenland (Galmaarden
- Tollembeek - Vollezele - Bever - Herne - St-Pieters-Kapelle - Herfelingen)
en de afdeling Pepingen CHeikruis Bogaarden - Beert - - Bellingen Elingen)

OCMW-ZAVENTEM
Bi] het OCMW^ van Zavenlem zijn volgende betrekkingen te begeven

— één full-time
sekretaris
— één
maatschappelijk
werker (ster)
— één hulp-kokkin
Inlichtingen
en
voorwaarden omtreni deze funk-

ties k u n n e n hetzi] schriftelijk aangevraagd worden bi)
Dr B De Waele, voorzitter
OCMW, H Hénneaulaan 1,
1930 Zaventem, ofwel mondelirtg op het sekretanaat, (tel
72084 36) zelfde adres m de
voormiddag van 8 u u r tot 12
uur
De kandidaturen moeten uiterlijk tegen l juni 1978 p e r
aangetekende brief gesteld
worden bij de heer voorzitter
van het OCMW, H Hénneaulaan 1,1930 Zaventem
Adv 119

LIMBURG

VU-raadslid
Albrechts
deelt suikerbonen
uit
optreden in de gemeenteraad centraal zou staan
Na nogmaals een oproep gedaan te
hebben tot de meerderheid o m een
meer ordentelijk verloop van de raadszittingen en o m gebruik te maken van
de kommissievergadenngen deelde
Jef suikerbonen uit
Suikerbonen verpakt in schoentjes
omdat er nog zoveel stappen dienen

Vlaamse Kring
danste te Bocholt
O p zaterdag 29 april jl had m zaal
Heuvelheem het tweede bal van de
plaatselijke Vlaamse Kring plaats Dit
bal w e r d een onverhoopt sukses hetgeen riiet verwonderlijk is zo men
weet dat de Volksunie in deze gemeente bij de laatste parlementsver
kiezingen een ware doorbraak heeft
geforceerd
Provincie en gemeenteraadslid Jan
Latinne voorman van de plaatselijke
afdeling was dan ook uiterst tevre
den gezien hij aldus in de mogelijk
heid werd gesteld zijn gemeentelijk
informatieblad verder uit te geven
Vermelden wij nog dat dit bal w e r d bijgewoond door senator J R Vande
kerckhove
minister
van Wetenschapsbeleid senator E Raskin volksvertegenwoordiger J Gabriels leden
van het arrondissementsbestuur en
bestuursleden van verschillende afdelingen uit de omgeving

A . 1 J ~ A . J - I keuken- en badkamerinrichtingen

deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
J A N C L A E S
Zwanenstraat 1,
Tel 011 /22 23 22
Hasselt (centrum)
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Welkom
IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 31 1686Gooik
02 532 54 81
Lokaal van de Volksunie

Dames en heren in 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-Stnitem
Tel 0 5 4 / 3 3 3 7 56

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10
ST-NIKLAAS
Tel 031/7673 44
Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals k o n i j n Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen
PVBAJ BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentseslraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 89
W I J bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

DE O U D E KRING
Cafe V U lokaal
Dorpsplein Neusden Limburg

Nog nooit
was een raadszitting zo kleurrijk!
Naar aanleiding van de geboorte van
zijn vierde kindje — Leentje — stelde
VU-raadslid Jef Albrechts er prijs op
de gehele gemeenteraad met suikerbonen te trakteren
Na de traditionele felicitaties door de
burgemeester maakte Jef van de gelegenheid gebruik o m een door de
raadsleden en zeker door het talrijke
publiek erg gesmaakte toespraak te
houden die wegens het «one-manshoAT-karakter» met gespeend van
vlotte humor en ironie aan het adres
van de meerderheid ook na de vergadering druk gekommentaneerd w e r d
In zijn inleiding gaf Jef epn overzicht
van hetgeen hij als jong raadslid op
een jaar tijd van het politieke Maasmechelse huishouden geleerd had
O p de eerste plaats betreurde hij dat
al zijn voorstellen o m over te gaan tot
en het gebruik maken van kommissievergadenngen zonder gevolg waren
gebleven ofschoon een punt van dagorde van deze vergadering cynisch
vermeldde dat de prezentiegelden
voor de kommissievergaderingen zouden gestemd worden
O p de tweede plaats bracht hij kritiek
uit op de toepassing van het huishoudelijk reglement dat weinig gerespekteerd wordt in zoverre dat men de
mening van de oppositie negeert en
dat vragen o m informatie — zelfs als
ze schnftelijk gesteld worden — onbeantwoord blijven
De normale VU-reaktie op het gedrag
van de meerderheid zo vervolgde
Jef IS het reeds door allen gevreesde
tijdschrift «Nu in
Maasmechelen»
waardoor de stem van de oppositie
tenminste «gelezen» wordt Jef be
toogde dat niemand het tijdschrift zou
moeten vrezen als men tenminste de
rechte w e g naar het welzijn van de
Maasmechelse bevolking zou bhjven
bewandelen Vandaar ook dat de
rechtvaardigheidsgedachte van de
VU-Maasmechelen geen ijdel w o o r d
IS, maar dat deze serene gedachte in
het tijdschnft maar ook in zijn eigen

Aanbevolen huizen

gezet op de w e g naar een beter en
mooier Maasmechelen
aldus Jef
Blauwe schoentjes voor de P V V
rode voor de BSP oranje voor de
«echte» C V P (strekking Smeets) en
geel-witte voor de dissidente C V P
waarbij de mogelijkheid w e r d opengelaten o m een definitieve kleur te kiezen en voor zichzelf ten slotte een
geel zwart schoentje en de kommentaar dat deze kleur ook de hunne is i
De aanwezige persmensen kregen
groene schoentjes de kleur van de
hoop en de neutraliteit als zinnebeeld
van een oppositieverlangen o m ook
eens in de krant te mogen verschijnen
De toespraak van Jef eindigde in algemene hilanteit Ons raadslid had het
weer eens klaargespeeld om als alleenganger tussen dertig andere
raadsleden het respekt van de meerderheid af te d w i n g e n ' Niet alleen
"Nu in Maasmechelen» is uitgegroeid
tot een gevreesd oppositiewapen,
ook de radde tong van Jef werpt een
stempel op het Maasmechels gemeentebeleid
Walter
Wampers

Milieuhinderlijke
uitbating te Gelmen
(Sint-Truiden)
Sedert een paar maanden plant men
in Gelmen (Engelmanshoven) een
zandwinning Proefboringen werden
met gunstig gevolg verricht op verschillende terreinen Indien deze zandwinning er komt zou dit voor de inwo
ners
enorme
hinder
betekenen
Bovendien zou ze plaatshebben in
een landbouwzone en in een goedgekeurde ruilverkaveling De bestaande
wetten zouden door grote firma s
maar weer eens worden overtreden
O m hiertegen te protesteren heeft
het plaatselijk verenigingsleven gesteund door alle politieke partijen van
Groot Sint-Truiden een aktiekomitee
opgericht Via een omzendbrief zullen
ze eerstdaags het probleem in de
betrokkene gemeenten aan de kaak
stellen om dat enkele tijd later over te
gaan tot een handtekenaktie
Onze plaatselijke VU-afdeling draagt
hier ruimschoots haar steentje bij J H

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

K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
VAN DER C R U Y S
A s s e s t e e n w e g 65 TERNAT
Tel 5 8 2 1 4 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Z o n d a g gesloten

KOETSWERKEN VAN DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18 1742 TERNAT (St-Kat-Lombeek) Tel
053/668236
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 8740

Steeds welkom in
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11 G O O I K
Tel 0 5 4 / 3 3 4 8 57
Uw tweede thuis'

JEF THIJS
Alle verzekeringen
Koning Leopoldlaan 1,
3180 Westerio Tel 014-544807

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg't STAM PKOT
St Maria Latem Z W A L M
Boerenbrood Hesp Kaas
Tel 0 5 5 / 4 9 9 4 76
Dinsd aesloten

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 0 1 4 / 5 8 8 5 8 1
Alle dag en weekbladen

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 28 74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag
sloten

ge

VOEDING «DEPOLDER.
Polderstraat 12, 8458 Oostduinkerke
Fruit en groenten enz
Dubbele valois-zegels aan alle
leden
ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/5821;? 12
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI

.UILENSPIEGELH e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742 Ternat
Tel 5 8 2 1 3 4 5
Volksunielokaal

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
0 2 / 7 3 4 06 43
N a 1 8 u 425 4642

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

stoom

sanitair

Alle

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten alle soorten ook
medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/667456
FEESTZALCN

SALONS

DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgenot
Schilderstraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

De prijsbreker
van het goede meubel
Groenstraat 84,
2000 Antwerpen
031-364531

Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-58222 22

IN MEMORIAM J A N NIVELLE
O p 1 mei jl werd te Eigenbilzen de
heer Jan Nivelle in aanwezigheid van
meerdere honderden personen ten
grave gedragen De overledene was
mede stichter van de Vlaams-nationale harmonie « Recht door Zee » Vanaf
1932 tot 1939 was hij sekretaris penningmeester Na de Tweede Wereldoorlog hield hij zich — samen met zijn
zuster — voornamelijk met de toneelafdeling bezig
Jan Nivelle was lid van het Vlaams
Nationaal Verbond en werd in 1944
door de repressie getroffen Samen
met een groot aantal dorpsgenoten
verbleef hij als politieke gevangene in

het internenngscentrum te Merksplas
Wanneer de Volksunie in 1955 w e r d
opgencht trad hij als een der eerste
leden toe Ook was hij van in den
beginne abonnee op het weekblad
van de Vlaams-nationale partij
De overledene heeft de Vlaams-nationale stnjd — ondanks zijn zware lichamelijke handicap en zijn langdunge
ziekte — met biezonder veel belangstelling gevolgd en voorzover hem dit
mogelijk was met raad en daad
gesteund
WIJ betuigen hierbij onze oprechte
deelneming aan de beproefde familie,
inzonderheid aan zijn zuster Mana
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Vriendjespolitiek
en onbeitwaamheid in Sint-Truiden
Tijdens de raadszitting van half april
werden de meeste punten van de
goed gevulde agenda vlot en zonder
veel kommentaar afgehandeld Noemenswaardig bijvoorbeeld was een
tussenkomst
van
Ludo
Gelders
CNieuw) die de technische stadsdienst zwaar op de korrel nam Hij
trok de efficiëntie van deze dienst in
twijfel Het betrokkene personeel
noemde hij onbekwaam
Hiervoor
steunde hij zich op de kritiek die de
provinciale gebouwendienst leverde
op het dossier «nooduitqpna voor de
stadsfeestzaal» Blijkbaar is het tekenbureel van Sint-Truiden met eens bekwaam om een fatsoenlijk plan te
tekenen voor een klem verbouwingswerk De meerderheid betaalt hier de
tol voor haar vriendjespolitiek
Naar aanleiding van een bnef van de
goeverneur was er verder nog het
voorstel van de meerderheid om de
zitpenningen voor de raadsleden te
verhogen van 1000 naar 1450 fr
Urbaan Dnljeux pleitte voor een versoberingspolitiek en was voorstander
voor het handhaven van het huidig
tanef Bij de stemming werd de verhoging die toch 45 % bedroeg, verworpen met 16 tegen 15 stemmen Note-

Poëzieprijzen
van de
Stad St.-Truiden
De Stad Smt-Truiden schrijft
poeziepnjzen uit

twee

a een pnjs voor dichters die in GrootSint-Truiden geooren zijn of er op 1
juni 1978 sedert ten minste dne jaar
wonen
b e^n pnjs voor dichters die met
onder a vallen en geboren zijn voor 1
jum 1960
leder auteur mag slechts een, in het
Nederlands geschreven en met gepubliceerd gedicht inzenden Het gedicht moet voor 1 juni 1978 in vijf leesbaar en op kwartoformaat getikte
eksemplaren worden ingezonden
Het volledig reglement kan bekomen
worden op het adres van het tijdschrift «Appel» Houtstraat 15 - 3800
Sint-Truiden tel 011-673820

ren w e dat CVP-fraktievoorzitter Jos
Koninckx en een van zijn partijgenoten de oppositie hienn steunden De
ogen van de burgemeester schoten
dan ook kogels
Een van de 5 punten die de oppositie
aan de agnda liet toevoegen betrof
de vuilniszakken Onlangs verscheen
in een handelsblad een bericht van
het stadsbestuur dat de door haar
reeds verkochte Komozakken per 1
jum a s met meer zullen afgehaald
worden Vermits deze aankondiging
de handtekeningen van het schepenkollege met droeg, trok Gelders
(Nieuw) de geldigheid ervan in twijfel
Uit deze zakkengeschiedems bleek
eens te meer dat men in Sint-Truiden
ondoordachte en overhaaste beslissingen neemt Het stadsbestuur heeft
moeilijkheden met de leverancier over
de leveringstermijn en de kwaliteit
van de plastiekzakken
Bovendien
bleek dat diezelfde zakken even over
de grens (Nederland) aan voordeliger

Het Davidsfonds orgamzeerde op zijn
jaarlijks kongres een kwis over de
«Vlaamse beweging» De provincie
Limburg
werd
vertegenwoordigd
door de afdeling van Sint-Truiden
die zich reeds in de ziftingen te Landen en te Genk had geplaatst Ook in
de nationale finale heeft deze aktieve
afdeling het gehaald
Bijzonder verheugend is dat deze winnende ploeg samengesteld was uit
VU-gemeenteraadslid Urbain Dnljeux
en plaatselijk VU-voorzitter Jos Herekens Hartelijk proficiat aan deze
knappe kwissers J P S

Ook het gemeentebestuur van de
nieuwe entiteit kwam naar voren met
het eerste nummer van het stedelijke
informatieblad Hier gaat het wel over

en orde in de Opoeterse bossen De
M A L zal aan het gemeentebestuur
voorstellen om een politiereglement in
te voeren in dit verband met uitdrukkelijk verzoek dat er regelmatig toezicht zou gehouden worden door politie of rijkswacht Verder drukt de raad
de hoop uit dat zoals ffeeds gebeurd
voor het gedeelte van het gebied gele
gen op het grondgebied van Gruitrode dat van het grondgebied Maaseik
ook als reservaat zou goedgekeurd
worden in het kader van het gewestplan Limburgs Maasland

Bijzonder bezorgd om de situatie die
zich in dit natuurgebied ontwikkelt
richtte het Davidsfonds van Opoeteren op 8 maart II een schrijven aan de
heer burgemeester en schepenen
van Maaseik

De Volksunie jongeren van het kanton Maaseik zullen het Davidsfonds
van Opoeteren en de Maaseiker A d viesraad voor Leefmilieu in deze aangelegenheid aktief steunen Ook de
Volksumeafdeling van NeeroeterenOpoeteren staat achter bovenvermelde verenigingen Reeds in het programma van de Volksunie voor de
gemeenteraadsverkiezingen
van

Tijdens de jongste zitting van de
gemeenteraad op 19 april wenste
VU-raadslid Jaak Cuppens hierover
te interpelleren Zoals wij reeds vermeldden in ons verslag kreeg Jaak
Cuppens echter geen antwoord op

HONGARIJE
10 dagen per vliegtuig en autocar
Vertrekdata: 3, 17 en 31 juli 15 590 fr
POLEN
15 dagen per vliegtuig en autocar
Vertrekdata: 28 mei, 9 en 30 juli 19 990 fr
TSJECHOSLOWAKIJE
1 12 dagen per vliegtuig en autocar
Vertrekdata: 11 en 25 juli en 8 augustus 18375 fr De
afreis op 25 juli is bestemd voor de ]eugd (ongehuwden van 18 tot 30 ]aar)
2 14 dagen per autocar Vertrekdata: 2 en 30 juli
17 890 fr
U.S.S.R.
1 9 dagen per vliegtuig n a a r Kiev, Moskou en Leningrad.
Vertrekdata: 12 mei en 8 september 18975 fr 7 juli
en 4 augustus 20870 fr
2 25 dagen per autocar n a a r Moskou en Leningrad.
Heenreis via Polen en terugreis over Helsinki, Stockholm en Kopenhagen
Vertrekdata: 2 en 30 juh Reissom: 41 435 fr B T W
2,08 %
Inlichtingen en inschrijven bi)
VLAAMSE TOERISTENBOND,
St-Jakobsmarkt, 45-47,
2000 ANTWERPEN
Tel 031/34 34 34 verg n r 1185 kat A
Kantoren te Aalst, Brugge, Brussel, Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde

Ondertussen kwam de Maaseiker Adviesraad voor Leefmilieu bijeen Tijdens de vergadering nam de M A L
stelling tegen het verstoren van rust

In het kader van het jaar van het dorp
heeft VUJO-Bree een hoeve- en molentocht uitgestippeld in Tongerio (fusiegemeente van Bree)
Als handleiding voor deze tocht w e r d
een brochure samengesteld die beknopte historische gegevens verschaft over de betreffende boerderijen en molens
VUJO-Bree nodigt alle belangstellenden uit op de officiële openstelling
van deze tocht op 15 mei om 14 u 30
in het parochiehuis te Tongerio
Annemie Dirkx

In ons recent verslag van de zitting van 19 april van de gemeenteraad van
Maaseik kwam het informatieblad Trefpunt 82 ter sprake Dit blad wordt uitgegeven door de vier frakties die de oppositie in de raad vertegenwoordigen,
namelijk Volksunie, BSP, P W en Geter De eerste, nog ietwat amateuristische uitgave, verscheen enkele weken geleden De bedoeling van de gemeenteraadsleden van bovenvermelde partijen is, de bevolking te informeren over
de standpunten die tijdens de zittingen van de raad werden verdedigd en ze
te verduidelijken

In de Opoeterse bossen tijdens de weekeinden van natuur en fnsse lucht willen genieten is de laatste tijden een gewaagde onderneming geworden Het
natuurgebied «de Zandbergen» gelegen op de grens van de gemeenten
Meeuwen —Gruitrode en Opoeteren —Maaseik is inderdaad oefenterrein
geworden voor tientallen motorrijders Dit heeft ernstige gevolgen voor de
oppervlaktebegroeiing die uitgerukt wordt en de wind vrij spel geeft, zodat er
zandverstuivingen plaats vinden""Dit betekent totale vernieling van een
natuurgebied dat tijdens de zomer ruimte biedt aan talloze vakantiegangers
Van stank en lawaai zullen we maar met spreken Het is praktisch zelfmoord
geworden m deze groene oase waar vroeger rust en orde heersten, op zondag te gaan wandelen Bovendien heeft dit duinengebied landschappelijk een
unieke waarde met een kenmerkende, maar ook zeer kwetsbare plantengroei
zijn vraag De heer Gutschoven CVPburgemeester wees erop dat dit punt
met op de agenda stond en dat men
bovendien geen leugens moest rondstrooien O p de vraag van Cuppens
wie leugens vertelde en waarover
repliceerde de burgemeester dat hij
met van plan was namen te noemen

Hoeven- en
molentocht te Bree

Informatiebladen te Maaseik

Rust en orde verstoord in Opoeterse bossen

OOST-EUROPA
Groepsreizen met Vlaamse
reisleiding!

WIJ 18

prijzen konden gekocht worden i De
gevolgen van de stommiteiten van de
verantwoordelijke schepen op de rug
van de belastingsbetaler afwenden is
natuurlijk de gemakkelijkste en goedkoopste oplossing
VU-raadslid Urbaan Dnljeux stelde
voor om een speciale raad voor
gehandicapten op te richten Hij pleitte voor een jaarlijkse toelage voor
gehandicapte kinderen tot de leeftijd
van 25 jaar
BIJ een ander punt belichtte hij het nut
en de werking van de wijkraden Volgens zijn betoog moest de meerderheid haar beleid meer op deze raden
afstemmen
Uit dit verslag blijkt voldoende dat de
huidige bewindsploeg met over de
nodige kwaliteiten beschikt om een
gezond beleid te voeren. Hoeft het
nog geschreven te worden dat men
de CVP-meerderheid hier met de beste
wil van de wereld niet ernstig kan
nemen '
VU-afdeling Sint-Truiden

Kwis Vlaamse Beweging

1976 w e r d dit probleem aangehaald
C Berghmans

een uitgave die enkel tot doel heeft de
bevolking op de hoogte te brengen
van de mogelijkheden die op gemeentelijk vlak aangeboden worden inzake
dienstverlening Dankzij deze brochure moeten de nieuwe Maaseikenaren
hun weg kunnen vinden in het labyrint
van de gemeentelijke administratie en
diensten Verder worden bepaalde
problemen die zich aan de inwoners
kunnen stellen aan het licht gebracht
meer bepaald in verband met de nieuw e reglementering voor het ophalen
van huisvuil de aansluitingen op het
rioleringsnet enz
In zijn opemngsbrief schrijft burgemeester (Sutschoven dat elke partijpolitieke invloed door een uitgebreid
redaktiekomitee stelselmatig zal geweerd worden
Langs deze w e g wensen wij alle initiatiefnemers van beide
informatiebladen van harte proficiat voor hun
poging om de openheid van het beleid
te helpen opbouwen Reeds maanden
geleden hebben wij in deze lijnen
deze wens uitgedrukt Wij hopen dan
ook dat het gemeentehuis van de
nieuwe gemeente Maaseik een glazen huis zal worden waar niemand
voor de andere geheimen zal hebben
op beleidsniveau Dergelijke politiek
kan enkel de bevolking ten goede
komen en met zich meebrengen dat
iedereen in Maaseik zich werkelijk
betrokken voelt bij het beheer van de
gemeente
C Berghmans

OOST-VLAANDEREN
vu - Lede op
familieuitstap naar
Frans-Vlaanderen
v u - Groot-Lede in samenwerking
met de Vlaamse Klub Lede organi
zeert een familieuitstap voor leden
familieleden kennissen vrienden en
sympatizanten naar het Vlaamse ge
deelte van Frankrijk (Rijsel Katsberg
Kassei Zuid- en Noord-Peene W a t
ten Calmevaart St-Winnoksbergen
(Bergues) Datum maandag 15 mei
(2e Pinksterdag) Vertrek om 8 u De
Ras Lede Wanzele Impe Smetlede
Oordegem Aangezien er de volgende dag gewerkt moet worden zijn wij
terug in Lede ten laatste om 20 u 30
Opdat de hele familie mee zou kunnen werd de pnjs uitermate laag
gehouden 300 fr (kinderen 225 f r )
Een enige gelegenheid om deze 2e
pinksterdag met de hele familie op
een aangename ontspannende en tevens leerrijke wijze door te brengen
Schrijf in bij de bestuursleden of bij
Roger Quintijn (tel 053-700171)) of
Hubert Matthijs (tel 053-777040)

Gent-Muide:
ledenfeest
O p 22 april hielden w e ons ledenfeest in de jongensschool St-Theresia-Muide Een honderdtwintigtal aanwezigen kwamen opdagen waaronder Oswald Van Ooteghem senator
en Guido Deroo gemeenteraadslid
Het echtpaar Dick zorgde voor smakelijke pannekoeken de dia's van
Anny en Rudy De Smet over de cites
van de Muide werden met veel be-

langstelling bekeken Huguette De
Bleecker praatte de avond aan elkaar Simonne De Fleurquin had weer
een reuze-tombola verzameld De opbrengst komt ons wijkblad ten goede
Ondertussen kende de brochure
« O v e r gastarbeid vervreemding en
verkrotting in de buurt Sluizeken-Muide» (ons eerste werkdokument O in
zoverre sukses dat w e ver uitverkocht zi\n De krantebijdragen in verschillende dagbladen en tijdschnften
bezorgden ons voldoende publiciteit
W e danken allen die ons gedurende
de laatste (drukke) weken hebben
gesteund, moreel en financieel

Meerbeke-Neigem
deed Bruegel eer a a n
Inderdaad door een intense samenwerking van de bestuursleden onder
leiding van provincieraadslid U Daumene werden lekkere boterhammen,
rijkelijk
Bruegeliaans belegd
met
hesp, kop of plattekaas met mattetaarten of rijstepap opgediend aan de
tainjk opgekomen Vlaamse vrienden
Het meiavondfeest van 30 april groeide uit tot een grandioos sukses wat
er op wijst dat de VU-afdeling Meerbeke-Ne'gem weet van aanpakken

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

PVBA
Lange Zoutstr 30 29 33 36 38
Tel 053/2140 60

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bed|es en wiegen
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
tiirnkledi]
ruiteruitriistingen - ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikelen tiirngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elektr treinen der beste merken autoz go carts traktoren pop
pen poppenwagens en wiegies burelen lesbenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school
tassen - borden tuinmeubelen tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-
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Gentse gemeenteraad legde
zichzelf rookverbod op
Z o a l s dit in Gent een gewoonte is
werd o o k de gemeenteraadzitting
van 20 maart voor het grootste
gedeelte beheerst door de V U .
De onverbeterlijke rokers werden er
bij het begin van de zitting o p gewezen dat ze hun rookgerief o p zak
moesten houden. De gemeenteraad
legde zichzelf immers r o o k v e r b o d
op, althans in de openbare vergadering.
Frans Baert liet opmerken dat de dagprijs in de rusthuizen van het O C M W
zeer hoog is (900 fr per dag voor
gezinnen, 600 fr voor alleenstaanden , hetzij respektievelijk 27 000 fr
en 1 8 0 0 0 f r per maand) Hij vroeg
hoe gezinnen met een pensioen van
15 000 fr per maand het moesten
klaar spelen om rond te komen Oivje\
moet die dagprijs herzien ofwel moet
er gedokterd vi^orden aan de pensioenwetgeving
Aimé Verpaele en Guido Deroo kwamen tussen in verband met de nakende aanduiding van de politiekommissarissen in het nieuwe Gent (na de
fusie), hierbij gesteund door PVV-er
André
Vanhove
Aime
Verpaele
vroeg welke kritena het gemeentebestuur zou volgen bij deze aanduiding
HIJ vroeg dat het unaniem standpunt
van de Kring van Politieofficieren
daarbij zou gevolgd worden, waarin
vooropgesteld wordt dat de datum
van aanstelling als politieofficieren
zou in aanmerking genomen worden
Indien andere kritena gevolgd worden, wat het gemeentebestuur blijkbaar zinnens is, zouden de adjunkt-politiekommissarissen van het vroegere
Gent, zwaar benadeeld worden tegenover de politieofficieren van de randgemeenten

En opnieuw krijgen w e Aime Verpaele aan het w o o r d om de spoedige
afwerking van de Sporthal te vragen
te Gentbrugge
Deze sporthal is
reeds voor de 7/8e afgewerkt en mits
een kleine inspanning van het stadsbestuur zou dit zo belangrijke centrum
voor onze bevolking kunnen opengesteld worden
Hugo Waeterloos onze financien-specialist vroeg het gemeentebestuur matig en zuinig om te spnngen met de
centen van de belastingbetaler vooral
dan bij de posten die met zo direkt
noodzakelijk zijn, dit in verband met
de tentoonstelling 150 jaar stedelijk
onderwijs Hij vroeg de 4 miljoen die
in de begroting ingeschreven zijn met
te overgchrijden Uit zijn antwoord
bleek duidelijk dat voor schepen Piet
Van Eeckhaut vier miljoen voor deze
tentoonstelling zeker met voldoende
zal zijn HIJ voegde er aan toe dat « de
heer Waeterloos moet leren wat de
socialisten bedoelen met zuinigheid»
Met «zuinig zijn», mijnheer Piet V a n
Eeckhaut, bedoelen wij dat de overheid de gelden haar door de gemeenschap
(belastingsbetaler)
toevertrouwd als een goede huisvader moet
beheren Hugo Waeterloos had overschot van gelijk wanneer hij stelde
dat de miljoenen, die zullen uitgegeven worden voor de tentoonstelling,
waarvan het nut op z'n minst kan
betwist worden, beter ware besteed
aan onze schoolgebouwen, waarvan
de toestand op meer dan eén plaats
te wensen laat
Hugo Waeterloos sloot zich namens
de VU-fraktie aan bi| de kritiek die

GROOT GENT
4-talige sekretaresse zoekt betrekking bij voorkeur bij architekt, dokter of ander vrij beroep
Inlichtingen O V a n Ooteghem,
senator, Oud-Stnjdersstraat 29,
9219 Gentbrugge Tel 3 0 7 2 8 7
N48

Guido Deroo stelde een vraag naar
de herwaardering van de aanvullende
diploma's bij de benoemingen in een
hogere graad (bv lic kriminologie)
Werken
Guido Deroo ontwikkelde een voorstel om een gezamelijke studie, eventueel ideeen-wedstnjd, te laten maken
voor de geplande autovrije zone
Koornmarkt-Gouden Leeuwplein-Belfort, dit vooral in verband met het
voetgangersverkeer in betrokken zone
Uit de mond van schepen Monsaert
vernamen w e dat de aangang zijnde
rioleringswerken zullen duren tot
1990 (kollektoren voor de zuivenng
van het afvalwater)
De geraamde kosten voor de werken
aan de Rabotwijk werden reeds met
meer dan 50 % overschreden Hierop
wees Aime Verpaele op het gebrek
aan ervaring van het studiebureau
wat de nieuwe techniek van persleidingen betreft Hij liet tevens opmerken dat het vorige schepenkollege
hier ook met vrijuit gaat
Aime Verpaele kwam verder tussen
over de aankoop van meubilair voor
de dienstencentra voor een bedrag
van 500 000 fr Hij verklaarde dat de
V U zich bij dit punt zou onthouden
daar die aankoop met zo dnngend is
HIJ drong tevens aan op een dringende aanstelling van koordinatoren voor
de dienstencentra

Wase scrabbelaars
staken van wal
Na het nationaal scrabblekampioenschap in Dendermonde (januari j l )
w e r d door enkele «letterleggers» uit
het Land van Waas een poging ondernomen om ook in de streek van SintNiklaas een scrabbleklub uit te bouw e n In maart kwam het tot een eerste (geslaagde)
vriendschappelijke
ontmoeting
O p 29 apnl, 27 mei, 24 juni, 26 augustus, 30 september, 28 oktober, 25
november en 16 december van dit
jaar worden alle beginnelingen of volleerden in het scrabbelen verwacht in
een zaaltje van het Gildenhuis, Hendnk Heymanplein te Sint-Niklaas Er
w o r d t geen onderscheid gemaakt
naar rang of stand en zowel oud als
jong zijn welkom De enige voorwaarde IS dat je je eigen scrabblebord
meebrengt
W i e informatie wenst
kan zich wenden tot J Thysman,
Gorinchemstraat 19 in Sint-Niklaas of
tot J Van Garsse, Nieuwe Steenweg
29 c in Elversele (tel 052-4791 81)

/

ZANMER
W a s a u t o m a t e n - koelkasten - diepvri ezers en
verwarming.

ZANKER-CENT] ER
Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7,
9880 Maria-Aalter
Tel. 091-74.19.50
Duitse topkwaliteit met goede service. Zeer lage prijzen
adv 87
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PVV'er Wijnacker uitte tegen het gemeentebestuur na het stijlloze en
onvoorbereid onthaal van «De Vleugels van Kanazama» door de stad
Gent De Vleugels van Kanazama is
een Japans koor uit de stad Kanazama, waar een afvaardiging van de
stad Gent met veel luister ontvangen
werd

MEI
13
20

21

24
...onjuiste berichten
Kris Versyck vroeg de schepen van
Onderwijs, Piet Van Eeckhaut, uitleg
over de juistheid van een bericht dat
verschenen was in « De Gentenaar»
Volgens dit persbericht verklaarde
Piet V a n Eeckhaut dat « D e benoemingspolitiek in het stedelijk onderwijs te Gent gebeurt in nauwe samenwerking met de A C O D en dat er
absolute voorrang verleend w e r d aan
leerkrachten met duidelijk socialistische overtuiging van lange duur»
Nadat de schepen zwaar van leer
was getrokken tegen de krant die dit
bericht publiceerde en een uitvoenge
uiteenzetting had gegeven over de
plichtenleer van de persmensen verklaarde hij op de uitdrukkelijke vraag
van Kris Versyck heel stilletjes dat dit
persbericht onjuist was (de BSP-militanten mochten het blijkbaar met horen).
Waarvan akte

Typo-offset De Riemaecker
pvba Nukerkeplein 9, 9681
MAARKEDAL
uitvoerder «Wij Vlaamse
Ardennen». Tel. 055-21.14.04.
Eén- en- meerkleurendrukwerk, ontwerpen en kleurenmaquettes.

VU - Wondelgem in
rouw
O p 4 april jl overleed op amper 38-jarige leeftijd Maurice Boelens Onze
vriend maakte gedurende de laatste
tien jaar deel uit van het bestuur van
onze afdeling hetzij als orgamzatieverantwoordelijke, hetzij als penningmeester
W I J hebben hem gedurende al die
jaren gekend als een uitstekend medewerker, steeds bij elke aktiviteit aanwezig en steeds bereid om de hem
opgedragen taken te vervullen Hij
laat bij ons een diepe leemte na W i j
bieden nogmaals aan zijn diepbedroefde echtgenote Vera en aan de familie
onze oprechte deelneming aan
A.M.

In het vooruitzicht
van 11 juli
Ingevolge het dekreet van de Kultuurraad wordt nu ook aan een opvallend
aantal openbare gebouwen met het
«embleem van de Nederlandse kultuurgemeenschap» gevlagd Het blijft
belangrijk dat hoe langer hoe meer
Vlamingen met de Leeuw getuigen
Nog duizenden Vlamingen moeten
worden bewerkt In Vlaanderen zou in
iedere straat ten minste éen Leeuw
moeten hangen als er wordt gevlagd
Dit te bereiken is onze taak Doet U
mee'
— Vlaggen kunnen worden besteld
bij Nationale Bevlaggingsaktie, S t Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen.
— Wie ten minste tien vlaggen koopt,
geniet 10 procent korting op de bedrukte en 5 procent op de geborduurde vlaggen De statistiek voor het
berekenen van de bestellingen van
tien-en-meer-vlaggen wordt op 31 december 1978 afgesloten
Vlaamse Leeuw klassiek model - Opgeven voor mast of balkon - Andere
modellen van Leeuwevlaggen of wimpels dienen aangevraagd te worden
Laten w e op 11 juli 1978 ons vaderland een Vlaamser uitzicht geven
ledere leeuw weze een teken aan de
wand
In alle VTB-kantoren liggen de vlaggen van de nationale Bevalggingsaktie ter Beschikking U vindt de lijst van
deze kantoren achteraan
U kunt ook terecht bij de VTB-VABvertegenwoordiger van uw gemeente

B R A K E L : VU-bal om 20 u 30 in zaal Ceres, Neerstraat Ten
voordele van «Wij in Brakel»
BEVEREN-WAAS: Lente-avond in feestzaal van de Centrumschool, Bosdamlaan Organizatie Vlaamse Vrouwenbeweging
met de V O S Land van Beveren.
Om 19 uur vertoning van dia-montage « Najaar van Hellas, met
Anton Van Wilderode kijken naar Griekenland» Vooraf een
smakeliik etentie
G E N T - C E N T R U M : Wandeltocht te Vlassenbroek-Baasrode
Vertrek om 14 uur aan Gasthof « Jan Yoens» of om 14 u 45 aan
de kerk te Vlassenbroek Daarna schaapsbarbecue in Gasthof
« Vlassendijk » Inschrijven voor 14 mei aan 50 F Daarna betaalt
men 150 F
B E V E R E N - W A A S : Dia-avond met koffietafel o v e r « Het verdronken Land van Saeftinge » O m 19 u 30 in de turnzaal van de Centrumschool Vooraf demonstratie van ritmisch turnen door de
dames

OCMW - AALST
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de Stad Aalst heeft bij het
verzorgingspersoneel volgende betrekkingen opengesteld .
* 2 Laboranten A2
* 1 gebrevetteerde verpleegster
De kandidaturen moeten bi] ter post aangetekende
brief worden gestuurd a a n de voorzitter van het
OCMW, Gasthuisstraat 40, Aalst, en dienen met de
bewijsstukken uiterlijk op 24 mei aanstaande ter
bestemming te zijn.
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de personeelsdienst. (Tel. 053-21.23.93 - binnenpost 104).
(Adv. 121)

Maurits Coppieters:
« Hulde aan pionier Dr. August Borms »
SINT-NIKLAAS. Vorige zondag
hield Maurits Coppieters, voorzitter
van de Nederlandse kultuurraad, een
opmerkelijke redevoering op een dr.
Borms-hulde. Het tema van zijn toespraak luidde a l v a s t . het roer in
eigen handen nemen.
Maurits Coppieters : • Ik spreek hier
als voorzitter van de Kultuurraad,
het eerste Vlaamse parlement. U
alleen weet hoe bescheiden nog de
macht van dit kultuurparlement is.
De macht van dit parlement kan
slechts groeien als de Vlaamse parlementsleden en de Vlaamse opinie
durvend en eenvoudig de macht
nemen waar zij recht op hebben.
O p deze hulde aan de Vlaamse ontwikkelingshelper Borms kan ik als
voorzitter van de Kultuurraad aan de
gedachte niet voorbij dat het hoog
tijd wordt dat de Kultuurraad gebruik maakt van het recht dat hij
krachtens grondwet en wet heeft om
een einde te maken aan de ongelooflijke toestanden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Op dit fascinerende ogenblik van de wereldgeschiedenis moet Vlaanderen de instrumenten ter hand nemen om met
de nieuwe wereldrealiteit te leven en
ons in de wereldgeschiedenis opnieuw als een natie te gedragen.
Samen met de volken van Europa
en van de Derde Wereld moeten wij
een alliantie vormen, gericht op
samenwerking, verstandhouding, en
wederzijdse ontwikkeling. Onze kultuurgemeenschap
heeft
duidelijk
een eigen visie op de eigen kulturele
en menselijke ontplooiing van de volken van de Derde Wereld.
Van Borms hebben wij geleerd het
roer in eigen handen te nemen. Laat
Vlaanderen eendrachtig en durvend
gebruik maken van zijn mogelijkheden.
Onze hulde aan Borms is dan ook
méér dan het eerbetoon aan een verzetsstrijder uit onze bevrijdingsbeweging, die zich in een bepaalde his-

torische kontekst heeft geëngageerd.
Onze hulde is de bevestiging van
onze wil om kontinuiteit te geven
aan de daad van Borms. Die daad Is
voor allen even eenvoudig en duidelijk. Ongeacht de konjunktuur, ongeacht de tijden die er zogenaamd
niet rijp v o o r zijn, gaat Vlaanderen
zijn eigen weg.»

Over te nemen wegens familiale
omstandigheden
V U - L O K A A L « HET
G U L D E N VLIES»
Esplanadeplein 13 - 9300 Aalst
tel 0 5 3 / 2 1 7 5 2 1
Inlichtingen Schouppe-Vermassen, op bovenstaand adres

vu-Gent naar
VlassenbroekBaas-rode
Volksunie Gent-centrum nodigt u allen uit voor een wandeltocht te Vlassenbroek-Baasrode op 28 mei Vertrek aan Gasthof «Jan Yoens», Borluutstraat Gent, om 14 u met eigen
wagen, of aan de kerk te Vlassenbroek om 14 u 45 W e wandelen ongeveer 1 1/2 uur Wie daarna wenst
deel te nemen aan een schaapsbarbecue in Gasthof «Vlassendijk» kan
zich laten inschrijven voor 50 fr vóór
21 mei Wie met voor die datum ingeschreven IS, betaalt 150 fr voor zover
er nog vlees over is
Inschrijvingsadressen Guido Dekeyser, Oude Houtlei 6, 9000 Gent (tel.
25 09 0 8 ) , Katrien Van Steen, Leeuwstraat 33, 9000 G e n t , Retty Steyaert
Guido Gezellestraat 50, 9000 G e n t

et ^almg^uijö
1910-1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46
J A N PAUWEI.S-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie
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WEST-VLAANDEREN
Herdenking van het echtpaar
Verbeke-Bouvier te Kortrijk
In de Don Bosco Kapel te Kortrijk werd op 23 april j.l. een eucharistieviering
gehouden ter nagedachtenis van Hector Verbeke, Ijzerfrontsoldaat, vuurkruiser, groot oorlogsinvalide, frontstrepen. Kruis van Ridder in de orde van Leop o l d II, overwinnings- en herdenkingsmedaille 1914—1918, Vlaams idealist
en onfvoogdingsstrijder, en zijn echtgenote Gabnelle Bouvier
Voor de talrijke aanwezigen werd een recepte aangeboden en een korte toespraak gehouden door de h. M. Boey, waaruit w i | hier citeren
'In Komen stond Hector
Verbeke
met zijn echtgenote in de bres Hij
deed er wat vandaag niemand kan
hij stelde zich bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1932 kandidaat op
een lijst van de Vlaamse
Volkspartij
Toen de nood aan de man kwam,
toen onder de tweede
Wereldoorlog
er behoefte was, vooral te Komen,
aan edelmoedige mensen om de gemeente door de moeilijkheden van de
oorlog te begeleiden, heeft Hector die
lastige taak van schepen op zich
genomen, ondanks zijn ernstige fysische handicap

veronachtzaamd
en door
sommigen
misprezen werd Uit liefde voor zijn
naasten, voor de mensen
rondom
hem, die hij wilde dienen, aan wie hij
wilde tonen dat de Vlaamse Beweging dienst IS Dat deze liefde oprecht
in hem leefde en hem bezielde is
bewezen door de manier waarop hij
als schepen van Openbare
Werken
en Onderwijs in Komen zich in dienende liefde heeft ingespannen, eerst en
meest voor de gewone man uit het
Volk
Hector die een fijne tekenaar was en
die ook mooie verzen schreef
heeft

Deed hij het uit eer- of
heerszucht'
Neen, alleen uit moedige
verantwoordelijkheidszin Deed hij het uit wrok '
Neen, alleen uit liefde voor zijn Volk,
waarvoor hij 80 % van het licht van
zijn ogen had gegeven Uit liefde voor
Vlaanderen, dat in Komen en elders

Heuglijke dag voor
Vlaams Kruis Brugge

EHBO-brevetten
uitgedeeld
te Veurne
Maandag 1 mei 7 8 werden op het
stadhuis te Veurne de geslaagden
voor het brevet EHBO door het voltallig schepenkollege ontvangen, dit in
aanwezigheid van talrijke prominenten, o a prov afgevaardigde voor het
Vlaams Kruis Joris Verstraete, prov
ondervoorzitter Vlaams Kruis dr Kns
Lambert,
volksvertegenwoordiger
Miei Vansteenkiste, prov raadslid U
Bruynoghe
De kursus EHBO werd ingericht door
het Vlaams Kruis, afdeling Veurne
Deze afdeling werd in 1977 gesticht
vooral onder toedoen van gemeenteraadslid Walter Platevoet Het is vooral door het werk van deze mandataris
dat de afdeling Veurne een groot sukses kent
Voorzitter dokter Persyn mocht dan
ook aan volgende kursisten het diploma van EHBO overhandigen
Leon Anciaux, Christiane Becelare,
Martine Coppin, Paul Clauwaert,
Geert De Zaeyer, Andre Debruyne,
Mark Desmet, Ann Duforet, Agna
Huyghe, Emilienne Maesen, Georgette Maenhoudt, Denise Merseman,
Hein Platevoet, Walter Platevoet, Gudrun Platevoet, Raymond Pylyser,
Geert Rosseel, Catherine Rooryck,
Cyriel Thijs, Johan Vanbecelare

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke,
waterdichte

•

Uitvoering
met kitloze

degelijke
konstruktie

eri

in
aluminium
beglazing

•

Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste
onderhoud

•

Vaste breedte van 2,80 m en
vanerend
m
lengte
tot
10.60 m
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Brugge - Torhout
naar
het VU-kongres
een dagboek nagelaten, dat ik mocht
'lezen Het verhaal van de repressietijd, geschreven
door een man die
slechts lager onderwijs had mogen
genieten, is van ontroerende
eenvoud Ik aarzel met te beweren dat
het moet bewaard worden — ook als
het niet uitgegeven wordt — omdat
het eenmaal als een historisch dokument over de onzalige na-oorlog gewaardeerd zal worden
Wanneer de familie Verbeke
deze
eenvoudige plechtigheid ter ere van
Hector en zijn echtgenote heeft gewild, dan heeft ze alleen het volledig
eerherstel van vader op het oog Ik
stel er dure prijs u te danken voor
deze morgen omdat u er op staat de
nagedachtenis
van uw dierbaren te
eren Van hen die op een
voorpost
stonden, te Komen, van hen die als
ééngeworden paar hun Volk dienden,
ook in lastige tijden en in trouwe eenheid het leed hebben gedragen dat
door onrecht hen werd aangedaan »

Ter bekroning van een jubileumjaar was 't Vlaamse Kruis-Brugge op
zaterdag 29 april jl te gast in de gotische zaal van het stadhuis te Brugge
voor een luisterrijke diploma-uitreiking
Onder voorzitterschap van schepen
P Leys en nadat het woord w e r d
gevoerd door dr Marchau, plaatselijk
voorzitter, J Verstraete, algemeen sekretans, dr Speybroeck, prov voorzitter en dr Lambert, afgevaardigde van
het hoofdbestuur werd verslag uitgebracht over de lokale Vlaamse Kruisaktiviteiten Meer dan 1000 diensten
werden gepresteerd waarbij ruim
5000 EHBO'ers waren betrokken, die
samen ca 26000 uren presteerden
terwijl de mobiele ploegen ongeveer
42 000 km aflegden i
Verder bleek dat steeds meer instellingen op het Brugse Vlaamse Kruis
beroep doen voor hun personeel het
nijverheidsbrevet te laten halen Ten
slotte werden 58 nieuwe EHBO'ers en
20 kersverse ambulancier(ster)s gediplomeerd
Een en ander wettigde bij de pionier
van het Vlaamse Kruis, Joris Verstraete, een stuk trots en liet dr Jos Speybroeck toe om vast te stellen dat
onze jeugd zich met in platte matenalistische zelfgenoegdzaamheid vergenoegt Terwijl nationaal ondervoorzitter dr Lambert de aanwezige politici
Cwo schepen van Financien R Reynaert en senator G Van In) er terecht
mocht attent op maken dat hoognodig ten opzichte van het Vlaamse
Kruis een stuk discnminatie diende
weggewerkt
De getuigenis van groei en expansie
die de Brugse afdeling opnieuw heeft
gegeven, laat in elk geval uitschijnen
dat de werking van het Vlaamse
Kruis aan een moderne behoefte
beantwoordt

Audio-visuele
voorstelling van het
Ursula-schrijn
Sedert het door Hans Memlinc ten
geneve van de zusters van het Brugse St-Janshospitaal als een waar kleinood IS vervaardigd, heeft het Ursulaschrijn met opgehouden de bezoekers van het Memlinc-museum te verbazen O p zaterdag 6 mei jl had
OCMW-beheerder Jan Fraipont het
genoegen om aan een selekt publiek
een audio-visuele montage over het
Ursula-schnjn voor te stellen Deze
dia-montage plaatst het schrijn midden de Brugse werkelijkheid en bfnnen de aloude funktie van het S t Janshospitaal Ongetwijfeld zullen vele Bruggelingen en vele bezoekers
van het Memlinc-museum deze gelegenheid te baat nemen om tijdens de
volgende weken (opnieuw) met het
schnjn kennis te maken

MEI
11 L A U W E : Diavertoning met nabespreking «Het dorp einde of
een nieuw begin Realizatie Bond zonder naam Gespreksleider
Mark De Jaeger, stafmedewerker Vormingscentrum Ld Dosfel
Organizatie PVV O m 19 u 30 in het Kultuurcentrum

Vanuit het arr Brugge-Torhout-Kust
w o r d t gezamenlijk de verplaatsing gemaakt naar het VU-kongres te Brussel op 20 en 21 mei a s
Dit kongres staat in het teken van
«Arbeid in de moderne maatschappij» doch ook de politieke aktualiteit
kpmt aan bod
Inschrijvingen
worden
gecentralizeerd op het arr sekretanaat « Breydelhof», J Suveestraat 2, 8000 - Brugge

Stadswoningen
te Brugge
Gegadigden voor het huren of kopen
van een stadswoning te Brugge doen
er goed aan zich een aanvraag-formuIter aan te schaffen en het over te
maken aan de stedelijke overheid
M e n kan daartoe terecht bij de dames en heren VU-schepenen of ter
gelegenheid van het VU-dienstbetoon
(elke zaterdagvoormiddag tussen 11
en 12 u, lokaal « Breydelhof», Suveestraat 2, Brugge) V o o r het huren of
kopen van stadswoningen gelden
strikte richtlijnen en elke aanvraag
wordt op basis van pnonteiten behandeld

Voor nieuwe
blindenbiblioteken
Ten voordele van het bouwfonds van
«Licht en Liefde» geeft « O n s Dorado» op vrijdag 26 mei a s om 20 u
een opvoenng in de stadsschouwburg te Brugge Lokatie o m bij « Licht
en Liefde », Jeruzalemstraat 19, Brugge, tel 3319 89 Prijzen van de plaatsen tussen 125 en 187 fr , warm aanbevolen

Parlementaire
initiatieven
voor het gewest
Brugge - Torhout Kust
Toekomst van de Nat. Z u i v e l d i e n s t .
Door het ministerie van Landbouw
w e r d aan VU-senator G Van In meegedeeld dat op dit ogenblik wordt
gewerkt aan een voorontwerp van
w e t tot oprichting van een promotiefonds voor landbouwprodukten en
van
een
kontrole-instituut
Deze
oprichting zou de opslorping
inhouden zowel van de Nat Zuiveldienst als van de Dienst voor de
Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten Aan de toestand van het personeel van deze diensten zou echter
niet worden geraakt
Oprichting van kulturele centra, w.o.
te Torhout: aan senator G Van In
w e r d een omstandig antwoord verstrekt (provincie per provincie) nopens de stand van zaken bij de oprichting/planning van kulturele centra in
Vlaanderen Aldus blijkt dat voor de
bouw van een kultureel centrum te
Torhout aan het voorontwerp w o r d t
gewerkt en dat het departement voor
Ned Kuituur nog geen schriftelijke
adviezen heeft verstrekt

VU-Oostduinkerke
stelt gebaar
De afdeling Oostduinkerke liet
ons weten dat zij wenst af te
zien van haar aandeel op de
hernieuwing van de lidmaatschapskaarten
W i j mogen dit bedrag besteden
voor
het
propageren
van
«WIJ»

Bedankt vrienden !

Veurnse Vlaamse
Vriendenkring
van start

VU-dienstbetoon te Tielt
Voortaan zal iedere eerste zaterdag
van de maand van 10 u 30 tot 12 uur
een bestuurslid of een mandataris
aanwezig zijn in cafe D'Hespe, Markt
te Tielt
Daar kunt U terecht voor dienstbetoon, inlichtingen over de werking van
het Volksunie-bestuur en de gemeentemandatanssen, suggesties voor de
toekomstige akties en tussenkomsten

O p 13 april 1978 w e r d te Veurne de
«Veurnse Vlaamse Vriendenkring»
gesticht Als voorlopig voorzitter w e r d
verkozen, de heer R Ascrawat uit
Veurne Claude Debeuckelare en
Bert Huyge werden respektievelijk
verkozen tot sekretans en penningmeester Het ligt in de bedoeling van
deze vereniging kulturele aktiviteiten
te orgamzeren
Vrijdag 21 april stond dan ook de eerste aktiviteit van deze nieuwe vereniging op het programma, nl toneelavond Het was het «Volkstoneel
voor Frans-Vlaanderen » onder leiding
van regisseur Flor Babry, die door de
Veurnse
Vlaamse
Vriendenkring
w e r d uitgenodigd Deze groep vertolkte voor meer dan 300 toneelliefhebbers het blijspel « Een avond in november» Deze eerste aktiviteit w e r d dan
ook meteen een sukses

HEUVELLAND

IN MEMORIAM JUULDECLERCQ
O p 15 apnl II ontviel ons onze vriend
Jul Declercq M e t hem verdween een
mens die zijn leven lang eerlijk geloofd heeft in Vlaanderen en er ook
eerlijk voor uitkwam Stille werker
boordevol aktiviteit Zijn liefde voor
volk en land was vanzelfsprekend
Zonder buitenissig te zijn droeg hij
die liefde als een vlag voor zich uit
Nooit week hij van zijn overtuiging af
Die liefde droeg diepe wortels Reeds
veel vroeger had een andere Juul
Declercq, zijn grootvader, hem hierin
de weg gewezen Deze, ook eenvoudige dorpeling, was een der eersten die,
als Daensist zich inzette tegen verfransing en sociale verknechting In
het Frans opgestelde fakturen stuur-

de hij — toen reeds — terug met het
etiket
«ki
Vlaanderen
Vlaams»
Vlaams op zijn «Gezelles» vond de
Vlaamse dichter die zijn vnend was
bij hem de eerste verzen van zijn
gekend Marialied
Juul zette deze traditie voort Hij diende zijn volk in schoonheid In de Grammenspenode was hij een der eersten
o m te Popennge de wet van de vernederlandsing op te dnngen Met verfpot en kwast vervlaamste hii, de
toen nog Franse officiële opschriften
Zelfs het «Bureau de police» schoot
er niet van tussen Dit zijn een paar feiten maar uit een zeer aktief leven Losse gegevens ontsproten uit een warm
vlaamsvoelend
hart
En daarom,
vriend Juul, willen wij u danken

Nieuw bestuur
Vlaamse
vrouwengroepen
D e Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen heeft op haar statutaire
algemene vergadering van 22 apnl
1978 te Gent een nieuwe beheerraad
samengesteld
Voorzitster is Huguette D e Bleecker
( G e n t ) , sekretaresse
Lieve Baert
(Gent) en penningmeester Lucie Lejeune (Smt-Amandsberg)
Verder is de beheerraad samengesteld uit Godelieve De Coster (Oostende), Rosa De Geeter (Geraardsbergen). Georgette De Kegel (Ninove). Marleen Desaeyere (Zutendaal)
Lieve Jolie (Sint-Amandsberg), ManeMadeleine Lootens (Koekelare), Nelly
Maes
(Sint-Niklaas), Nele
Mollet
(Oostkamp), Reimonda Otten (Kasterlee), Anme Portie (Roeselare), Lutgart Smith (Sint-Kruis-Brugge), Dnes
Stevens (Merelbeke), Mane-Louise
Thiebaut (Berg), Hilda Uytterhoeven
(Mechelen), Paula Vandeloo (Genk),
Cecile Vandenbiicke (leper), Cilia Vanderspurt (Sint-Agatha-Berchem), Annemiet Van Hoeylandt (Sint-Niklaas),
Magda V a n Speybroeck (Boutersem), Hilda Willems (Edegem)
Naast vele andere aktiviteiten zal de
F V V tijdens het najaar 1978 in samenwerking met het Vormingscentrum Lodewijk Dosfel een lessencyclus op
touw zetten betreffende de politieke
scholing van de vrouw en de politieke,
sociale en ekonomische plaats van de
vrouw in het Vlaanderen van morgen

iustrerie
marcdevriese
baron tuzettelaan
assebfoek - brugge
iel. 050-357404
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Pfieuménc
Taalkursus in RVA

<UIT DE <WETSTRflflT
Buitenlandse konkurrentie
het hoofd bieden
De Kamer besprak vorige week
— tussen twee feestdagen in —
de begroting van Buitenlandse
Handel (ministerie geleid door
VU-senator Hector de Bruyne).
De eerste VU-spreker was onze
algemene partijsekretaris
VUkamerlid Paul PEETERS. Deze
verheugde er zich over dat men
een speciale Inspanning doet om
de KMO's te helpen en o.m. om
de uitvoer en de prospektie te
bevorderen. Dat zulks nodig is
blijkt uit het feit dat niet minder
dan 60 % van onze uitvoerende
bedrijven KMO's zijn. Het belang
van de KMO's blijkt nog duidelijker uit de cijfers van de BLEU
(Belgisch Luxemburgse Ekonomische Unie); per inwoner wordt
126 miljoen fr. uitgevoerd, wat
ons meteen aan de top in de
wereld plaatst. Niettemin moet
men een biezondere inspanning
doen om het hoofd te kunnen bieden aan met extra-kredieten gesteunde buitenlandse konkurrenten. Bv. door financieringskredieten of voorschotten-tegemoetkomingen. Aan de kredieten van
Staat tot Staat moeten voorwaarden
verbonden
worden,
evenals voor het handelskrediet.
Bij de kredietverzekenng moet gestreefd worden naar 100 % dekking.
Daarna handelde de h. Peeters
over het belang van de informatie
(o.a. van de KMO's). Hij pleitte in
dit verband voor een beter en uitgebreider marktonderzoek. Een
goed statuut is in dit verband van
belang voor de handelsprospektoren. Teveel diplomatiek personeel
is te administratief ingeschakeld.
Men moet meer ekonomisten inschakelen i.p.v. fils-a-papa, waarmee men geen blijf weet. Daarom
is er geen personeelsuitbreiding
i5odig, wel een selektie die gencht
is op onze handelsbelangen. Dat
ruim 95 % van het personeel op
de ambassades alleen administratief en diplomatiek werk verricht
achtte het kamerlid overdreven.
Ook wat de benadering van de
Vlamingen betreft is er nog veel
reden tot kritiek (handelsbeurzen,
taalkaders enz.). Konkreet acht
de h. Peeters een direkter inschakeling van het Handelfonds noodzakelijk
Paul Peeters besloot als volgt:
«Vele jaren werden wij benadeeld, hebben wij gevochten om
de achterstelling teniet te doen.
Wij verwachten van de minister
dat we nu bekomen waarop wij
recht hebben. De minister moet
daaraan denken wanneer hij de
kwestie van de taalkaders regelt».

Officiële erkenning
gevraagd
VU-kamerlid Wllly Kuijpers pleitte
voor een publiekrechtelijk statuut van de Kamer voor Handel
en Nijverheid. Wij zijn de enigen
in de EG die op dit vlak tekort
schieten. Het erkenningsdossier
schijnt klem te zitten tussen « Ekonomische Zaken» en «Middenstand» Er is wel een de facto
erkenning, er is via de Belgische
Dienst Buitenlandse Handel zelfs
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een vlotte samenwerking met het
ministerie van Buitenlandse Handel. Wat er ook van zij, de werking van de Kamers (onderling) is
goed. Hun opdracht is zelfs voor
de KMO's van groot belang.
Waarop wacht men dan om tot
de officiële erkenning over te
gaan ? (Applaus op alle banken).

de naald, van buitenlandse handelsreizen.
Daardoor
kunnen
thans onbelichte en toch belangrijke aspekten van deze prospektiereizen belicht worden.

Ekologie verplicht
leervak

EG machtiger
dan gedacht
Vooraleer op de vragen en opmerkingen te antwoorden zette
minister de Bruyne enkele dingen
recht. In tegenstelling met de
gangbare mening sluit België niet
langer meer handelsverdragen af,
•maar wel de EG. Dit geldt ook
voor de Belgische deelneming
aan andere internationale en supra-nationale instellingen. Deze internationalizering is een onomkeerbare evolutie. Het principe
blijft echter de vrijhandel ondanks tijdelijke protektionistische
maatregelen. Minister de Bruyne
verheugde zich over de positieve
kritiek op de BDBH en besprak
dan even de toestand in de diplomatie, die wat ons land betreft
getekend is door de 19e eeuw.
HIJ denkt dat de rekrutering thans
meer rekening houdt met de ekonomische verwachtingen.
Wat de handelsprospektoren betreft was de minister geen partijganger van een ambtenarenstatuut omdat zulks remmend zou
werken. De minister denkt meer
aan de verbetering van hun sociaal regime. Hij beantwoordde
zeer diplomatisch het pleidooi
voor de Kamers voor Handel en
Nijverheid. Belangrijk achten we
het inzicht van de minister in de
parlementaire kommissies de resultaten te bespreken, heet van

VU-kamerlid Valkeniers had het
in een vraag aan de minister van
Arbeid en Tewerkstelling over de
geruchten als zouden personen
die zich naar het RVA-centrum te
Brussel,
Trapstraat,
begeven
verplicht worden een kursus
Frans te volgen indien ze reeds
meer dan twee jaar werkloos zijn
en dit «ter opfrissing van de
beroepskennis». In zijn antwoord
ontkent de minister elke dwang
en wijst hij er op dat er slechts
sprake kan zijn van een eventuele suggestie tot het volgen van
een kursus Frans. Blijken de mogelijkheden van de kandidaat te
beperkt dan wordt hij georiënteerd naar uitvoeringstaken waarbij de kennis van zijn voertaal misschien kan volstaan.

Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord
Telefoonaansluitingen
VU-kamerlid Valkeniers zette zijn
speurtocht naar de taal, waarin
de diverse ministeries hun telefoonaansluiting aanvragen voort.
In Ekonomische Zaken en Vlaamse Aangelegenheden zijn er 5 F
en 1 N. Voor het Staatssekretariaat Nederlandse Kuituur en Sociale Zaken is 1 N en 1 tweetalig.
Het ministerie van Ekonomische
Zaken telde er 13 F en 3 N...

ZeeliedenStaking
Onlangs ging het personeel van
de mailboten te Oostende in staking, uit protest tegen het uitblijven van een betere regeling van
het werk en ook in verband met
bezoldiging. Geruchten doen de
ronde dat een tweede stakingsaktie voorzien is nl. met Pinksteren.
VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste
stelde in dit verband verscheidene vragen aan minister Chabert.
Meer bepaald vroeg hij welke
regeling van de arbeidsduur toepasselijk is op het voltallige personeel ; welke vervangingsregeling
er bestaat bij 40-uren-prestatie;
wanneer overuren op de gewone
dagtaak worden gepresteerd ; op
zaterdag- en zondagen en feestdagen ; welke is de regeling inzake toekenning van de zgn. vrije
weekends. Hoe is het te rechtvaardigen dat sommige personeelsleden zes opeenvolgende
weekends moeten werken vooraleer één vrij weekend te hebben ; en ten slotte of alle door het
kader voorziene plaatsen ingenomen zijn door statutair personeel.
En wat gebeurt er met het tijdelijk
personeel "^

VU-kamerlid Jaak Gabriels heeft
bij de Nederlandse Kultuurraad
een dekreetsvoorstel ingediend,
waarbij de ekologie (kennis van
het leefmilieu) tot verplicht leervak zou moeten ingevoerd worden, in andere landen werd in
diverse scholen reeds in die zin
geëxperimenteerd onder de auspiciën van de UNESCO. De h.
Gabriels somt een aantal vaststellingen en motieven op, die zijn
voorstel kracht bijzetten. De indiener maakt wel een onderscheid
tussen het lager en het sekundair
onderwijs.

Voor betere
spoorverbindingen
NederlandVlaamse kust
In een schriftelijke vraag tot minister Chabert had VU-kamerlid
Emiel Vansteenkiste het over de
slechte verbinding
NederlandKust op het Belgisch spoorwegnet. Nu is het zo dat de dienstregeling uitsluitend op de Nederlandse Spoorwegen is afgestemd, met als gevolg dat velen in
Antwerpen Centraal de aansluiting met de Nederlandse treinen
missen. Het gaat hier om 4 schamele minuten tijdverSchil. De h,
Vansteenkiste stelt voor, van de
Nederlandse Spoorwegen te bekomen de Nederlandse
treinen enkele minuten vroeger te
laten vertrekken. Hierdoor zou de
rechtstreekse verbinding Antwerpen-Kust kunnen geïntensifieerd
worden. In zijn antwoord stelt
minister Chabert, dat het probleem hem en de NS bekend is,
doch dat door de verplichte openingen van de Koningshavenbrug
te Rotterdam de NS hun uurregeling niet kunnen wijzigen. Een
belangrijke verbetering komt echter van 28 mei a.s. af in voege, nl.
de inleg van vijf nieuwe dagelijks
rijdende treinen tussen Antwerpen en Oostende via Gent met

een rijtijd van slechts 1 uur en 20
minuten. «Is het probleem daarmee niet helemaal opgelost, aldus
de minister, dan is tocti een grote
stap naar een oplossing gezet».

Kultuurraad
•
Minister R. De Backer-Van
Ocken, van Nederlandse Kuituur
en Vlaamse Aangelegenheden
antwoordde op de mondelinge
vraag van Senator Van In, in verband met bepaalde dubbelzinnigheden in de erkenningsregeling
als sportvereniging.
De bepaling in art. 2 § 1, 7° van
het dekreet van 22 december
1977 van de kultuurraad voor de
Franse
Kultuurgemeerischap
voor vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van
de sportfederaties en de voorwaarden voor de toekenning van
toelagen voor de werking van
voornoemde federaties, schept inderdaad de mogelijkheid dat door
mijn kollega van Franse Kuituur,
franstalige federaties kunnen erkend worden die uitsluitend hun
werking hebben in het tweetalig
gebied van Brussel-Hoofdstad.
Het dekreet van 2 maart 1977
van de Kultuurraad voor de Nederlandse
Kultuurgemeenschap
voorziet deze mogelijkheid niet
Groeperingen bulten de grenzen
van het tweetalig gebied, o m . in
Brabant, kunnen echter slechts erkend worden voor zover zij werkzaam zijn in minstens 3 provincies en dit geldt zowel voor het
franstalig als het nederlandstalig
landsgedeelte.
Voor de eentalige Brusselse
klubs stelt zich geen probleem.
Zij kunnen aansluiten tot de vleugel van de kultuurgemeenschap
tot dewelke zij behoren; de franstalige klubs kunnen bovendien
aansluiten bij een franstalige federatie in het tweetalig gebied.
De tweetalige klubs zullen vrij
hun taalkeuze moeten doen. Het
is duidelijk dat voor wat de klubs
betreft die de franstalige vleugel
of een franstalige federatie binnen het tweetalig gebied kiezen
de.nederlandstalige sportbeoefenaars door deze fundamentele
wijziging van het statuut van hun
klub over hun vrijheid moeten
kunnen beschikken om over te
gaan naar een nederlandstalige
klub, indien dergelijke nederlandstalige klubs niet bestaan zullen
zij moeten worden opgericht.
Gezien de moeilijkheden die hierbij zouden kunnen rijzen, meen ik
dat de overheid bemiddelend kan
optreden, in dat verband zijn trouwens — dat wil ik hier persoonlijk
toch wel aan toevoegen — besprekingen aan de gang zijn tussen mijn kabinet en het kabinet
van staatssekretaris Anciaux.

G)ppieters in Wenen
De voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad VU-senator Coppieters woonde te Wenen een colloquium bij van de ICCJ (International Council of Chnstians and
Jews - Internationale Raad van
Kristenen en Joden).
In een toespraak in het Engels
bracht hij grondige korrekties aan
in het imago, dat in het buitenland
van de Vlamingen en van de
Vlaamse Beweging opgehangen
wordt. Hij gaf een historisch overzicht en wees ook op de ontgoocheling van vele jongeren na de

Tweede Wereldoorlog die aan
hun verwachtingen niet beantwoordde, doch integendeel In
een jarenlange heksenjacht op
de Vlamingen ontaardde. Drieëndertig jaar na de oorlog kwam er
in België nog geen amnestie, wat
in de Vlaamse Beweging tot grote bitterheid stemde.
De heer Coppieters eindigde niettemin zijn rede met zijn vertrouwen in de toekomst uit te spreken ondanks de littekens van het
verleden doch samen met alle volkeren door verzoening naar wereldvrede.
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Politieke poëzie uit Nederland
In de bundel Het sleutelbeen van Napoleon (1977) van de Nederlandse dichter Hans van de Waarsenburg heeft de taal een dubbel uitzicht in het algemeen ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt, maar in de cyclus Portugese
reisgedichten
is er beweging, warmte en ook een verhoogd mededelend vermogen In tegenstelling tot de breedsprakerige, cratcrische en opstandige
gedichten van Jan Boelens uit Afscheid van Antarctica (1978), beperkt Van
de Waarsenburg zich tot het koel optekenen van de dmgen die hij ziet- Ik ben alleen nog maar een hoofd
dat kijkt,
verzwijgt,
nauwelijks nog praat.»
Is de dichter soms de «koude, kille
Noordrnens », zoals hij zichzelf noemt,
de man die met meer gelooft in de
revolutie en de v e r a n d e r i n g ' Is het
engagement opgedroogd in het droge, onvruchtbaar beworden klimaat
van deze late 20e eeuw ' In de tweede cyclus van de bundel. Laat 20eeeuwse suite, scnept de dichter een
beklemmende, kille, uitzichtloze sfeer,
die het leven in deze stervende eeuw
zou kenmerken Het leven grijpt bij
Van de Waarsenburg plaats in een tijdeloze of ahistonsche wereld De
mens is onderworpen aan de wetten
van leven en dood, hij sterft, hij wordt
« geraakt door de steen des tijds » In
die zin IS er wel ontwikkeling, ook al
loopt het bestaan uit op een onverbiddelijk einde, maar die ontwikkeling
w o r d t buiten de geschiedenis gehouden en verloopt in een overwegend statisch wereldbeeld Heb ik nu
die indruk omdat de dichter vooral de
stad als dichterlijk tema n e e m t ' De
stad IS de omgeving van de moderne
mens en dat leefmidden wordt als
amper lee%aar ervaren Voorts bant
de dichter vrijwel elke emotie uit zijn
verzen en beperkt hij de taal tot het
hoogst noodzakelijke Daardoor krijgt
Van de Waarsenburgs dichtkunst
een strak, koel, onbewogen karakter
Die ontwikkeling wijst op een groeiende vereenzaming, wat dan weer ver-

band houdt met het ironische besef
dat de poëzie met geteld wordt
De dichter, naald in hooiberg,
of luis of mijt
Verdwijnt
in het gewricht
van
tijd
Hem wacht slechts
eenzaamheid,
tandeloos
heimwee,
zout
en
zweet
« Z o u t » en «zweet» zijn woorden
waarvan de dichter dikwijls gebruik
maakt Z e roepen ervaringen van
genadeloze arbeid, verstening, pijn en
gelijkaardige gevoelens op
Pijn schuurt door het hoofd
Verdriet zweet uit zijn hand
Dat versteende beeld krijgt gestalte in
de figuur van de bedelaar uit de
cyclus Portugese reisgedichten In deze man met de twee jonge hongerige
kinderen, «op zijn linker- en rechterbovenbeen », wordt de eindeloze ellende van de Portugese verschoppeling
met de harde naald van de etser in de
koperen plaat gegraveerd Als Van
de Waarsenburg zich op zo'n geringschattende wijze uitdrukt over de poëzie, als over «het langzamer waaien
van de wind », dan wil hij alleen maar
zeggen dat tegenover zo'n ellende de
dichter mets vermag In dat besef ligt

de verkoeling die Van de Waarsenburgs dichtkunst ondergaat
In de gedichten met de beginregels
«Verder en verder geraakt», « Dan
gaat het de straat op » en «Ik vraag
me af», de Portugese
reisgedichten
komt er warmte, beweging, verandering, kortom een omwenteling in de
taal van de dichter Het zim gedichten

w o r d t als de belichaming van diktatuur, geweld en racisme
De uitsluitend politieke poëzie van
Jan Boelens, die ik hierboven aanhaalde, lijkt er wel van uit te gaan dat de
dichter met zijn opstandige en strijdbare verzen de gemoederen in beweging kan brengen Z e getuigt ook van
het geloof in de geschiedenis Het is

De dichter, naald in hooiberg »,
Hans van de Waarsenburg
die het geloof in de Portugese revolutie uitstralen en ook het ongeduldige
wachten op de totale bevrijding en
onderdrukking van het fascisme Die
warmte en menselijkheid geeft ook
kleur aan de beschrijving van het
volksleven in Bairro Alto, een volksstraat van Lissabon In kontrast met
die sfeer staat het gedicht Monoloog
van Fernandes, de 24-jarige in Mozambique geboren anti-revolutionair,
die door de dichter afgeschilderd

een imperatieve poëzie die de mens
ertoe aanzet zijn lot in eigen handen
te nemen en te breken met de ekonomische wetmatigheden van de westerse samenleving «Ja het is mogelijk I
verandenng is mogelijk 11»,
roept Boelens uit In tegenstelling tot
Hans van de Waarsenburg, schrijft de
dichter van Afscheid van Antarctica,
een zeer spontane, mededeelzame
taal, steunend op karige, eenvoudige
beelden, waarin de herhaling als het

telkens weerkerend overtuigingsmiddel aangewend w o r d t Het gaat blijkbaar om een heel andere, traditionelere opvatting van de politieke dichtkunst, als bij de auteur van Het sleutelbeen van Napoleon Van de Waarsenburg kerft zijn eigen ervaringen, verwachtingen en ontgoochelingen in de
taal Het woord is voor hem, ook als
politiek dichter, een te bewerken materie Het gedicht blijft zich onderscheiden van de gewone taal, het heeft als
taalwerkelijkheid een eigen zelfstandigheid Boelens vat de poëzie met op
als taaischepping, hij gebruikt de taal
als een middel om er de huidige westerse wereld mee af te wijzen en om
er zijn universele boodschap mee te
verkondigen Mijn standpunt is dat de
poëzie van Van de Waarsenburg
waarachtiger is en dieper doordringt
tot de taal, ze deelt meer mee Zeer
zeker ze zal de wereld met veranderen, maar als taaischepping is ze een
hard getuigenis van het konkrete
leven in deze «late 20e eeuw»
Eugene Van Itterbeek
Hans Van de Waarsenburg, Het sleutelbeen van Napoleon 's-Gravenhage,
Nijgh & Van Ditmar, 1977, 110 biz,
22 50 gid (met tekeningen van Gèr
Boosten die een afzonderlijke bespreking waard zijn) Jan Boelens, Afscheid van Antarctica (bij dezelfde uitgever), 1978, 24 bIz

Eklektische
bouwkunst van Hendrik Beyaert

Taql en sociale
integratie in de
Brusselse agglomeratie
Door het centrum voor interdisciplinair onderzoek naar de Brusselse toestanden (Vrije Universiteit Brussel)
w e r d een eerste bundel bevindingen
samengesteld Deze uitgave is in die
mate belangrijk dat op wetenschappelijke wijze onderzocht w e r d hoe de
taalproblematiek te Brussel tot stand
gekomen is Tot nu toe bestond geen
enkele degelijke studie daaromtrent
O m aan dit gebrek te verhelpen werd
aan de V U B door historici, linguïsten,
demografen, sociologen en geografen
een onderzoeksteam opgericht dat
dit sociale integratieproces zal trachten te benaderen vanuit verschillende
invalshoeken
— P Van de Craen Methodologische implikaties van socio-linguistisch
onderzoek
— H Baetens-Beardsmore De onbekende elementen in linguïstisch onderzoek over Brussel
— E Gubin La situation des langues
ó Bruxelles au XlXe siècle a la lumiere
d'un examen critique des statistiques

— M De Metsenaere Migraties en
taalintegratie m St-Joóst-ten-Node in
het midden van de 19e eeuw
— I Driesen & G Swalens Migraties in St-Genesius-Rode (1945-1975)
— F Loeckx Het taalkundig integratieproces van de Nederlandstalige inwijkelingen te Brussel
— J Baerten De groei van Brussel
een histonsche puzzel
— M Deneckere De houding van
de Brusselse BWP-federatie t a v het
taalprobleem (1885-1914)
— S Tulp Reklame en taalgebruik
Een onderzoek naar de geografische
verspreiding van Franstalige en Nederlandstalige affiches in Brussel
Deze bundel kan besteld op nr 0010679664-61 350 fr voor 1 juni 1978,
450 fr na 1 juni, bij «Centrum voor
interdisciplinair onderzoek naar de
Brusselse
taaitoestanden»,
VUB,
Pleinlaan 2, lok C/427, 1050 Brussel
Tel 02-6485540 (toestel 1569, 1578
of 1581)

Tot 3 juni a s loopt in het Hotel van de
Nationale Bank aan de Wildewoudstraat nr 9 (vlakbij de katedraal) te
Brussel (een van de verwezenlijkingen van Beyaert) een tentoonstelling «De eklektische bouwkunst van
Hendrik Beyaert» Dit gebeurt naar
aanleiding van de uitgifte van nieuwe
bankbiljetten van 100 fr waarop de
beeldenaar van Hendrik Beyaert voorkomt
Deze geboren Kortrijkzaan werkte
zich te Brussel op tot een der meest

vooraanstaande architekten in de
tweede helft van de vorige eeuw Zijn
typische stijl w e r d het eklektisme
genoemd en mag beschouwd worden
als een voorloper van de art-nouveauJugendstil
O p deze tentoonstelling zijn verbluffend knap getekende ontwerpen van
gebouwen maar ook van meubels
details, enz te zien Hendrik Beyaert
was echter met alleen een buitengew o o n knap architekt, zijn schetsen

van de menselijke figuur bewijzen dat
er met Beyaert een knap portrettist
en genretekenaar is verloren gegaan
Beyaert is minder gekend En nochtans was hij de ontwerper van het parlement, de Hallepoort, de kleine Zavel,
het ministerie van Verkeer, het stadhuis van Namen, de stations van
Doornik en Leuven enz
Tot 3 juni dagelijks van 10 tot 18 u , 's
zondags met De toegang is kosteloos
evenals de kataloog
Rondleiding
door perfekt tweetalige gidsen

Om Rome en Sri Lanka beter

te leren kennen
A a n r e i s g i d s e n o v e r R o m e zal h e t
zeker met o n t b r e k e n maar t o c h
loont het de moeite e v e n het volg e n d e b o e k in t e k i j k e n « R o m e ,
g i d s o m R o m e lief t e h e b b e n »
geschreven door W i m Zaal Het
IS e e n g i d s v o o r d e b e l a n g s t e l l e n d e maar niet-deskundige toerist
e n j e zal er d a n o o k m e t z o v e e l
k u n s t h i s t o r i s c h e v e r w i j z i n g e n , nam e n e n d a t a in v i n d e n N a e e n
k o r t e g e s c h i e d e n i s v a n R o m e (5
b I z ) g e e f t d e a u t e u r w a t uitleg
o v e r 2 0 n a m e n d i e j e f r e k w e n t in
R o m e t e g e n k o m t (bv Julius Caesar, P e t r u s , M i c h e l a n g e l o e n z ) e n
geeft 20 praktische tips (eetgew o o n t e n , geld, antiek k o p e n , zakk e n r o l l e r s e n z ) D a n v o l g e n 12
« o n d e r n e m i n g e n » k o r t e e n langere wandelingen door
Rome
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waarin beschrijvingen van bezienswaardigheden
afwisselen
met verhalen en anekdoten Je
g e r a a k t bij h e t l e z e n v a n h e t
boek vertrouwd met Rome en
w a t j e v e r t r o u w d is k a n j e l e r e n
l i e f h e b b e n , w a t d e b e d o e l i n g is
van de auteur
V o o r m e n s e n die h e t v e r d e r e n
exotischer zoeken « Portret van
S n Lanka ( C e y l o n ) » door J Dominicus D e ervaren reisboekenaut e u r (hij IS a a n zijn d e r t i g s t e b o e k
t o e ) w e e t iets v a n r e i z e n m a a r
o o k hoe een reisboek te schrijv e n In d e e e r s t e d r i e h o o f d s t u k ken behandelt de auteur Land en
Volk, Histone en Kunst en Vana
(reizen, hotels, eten en d n n k e n ,
feesten e n z ) Daarna behandelt
hij in z e s h o o f d s t u k k e n v e r s c h i l -

lende streken en routes van dat
«heerlijk toenstenland met vnendelijke m e n s e n met hun legendaris c h e glimlach » A a n de hand van
verhalen, handige kaartjes en een
schat aan foto's bezoeken w e de
oude koningssteden, palmenstranden en vissersdorpjes, plantages
en nationale parken en leren w e
iets o v e r d e 2 3 0 0 j a a r o u d e
beschaving van dat vriendelijk
volk m e t een intens boeddhistisch geloof
— Rome: gids om Rome lief te hebben
door Wim Zaal, uitgegeven bij uitgeven)
JH. Gotlmer Haarlem ISBN 90257 03275,
208 bIz , 287 B fr
— Portret van Sn Lanka (Ceylon) door J
Dommicus, uitgegeven bij dezelfde uitgeven/ ISBN 90 257 01477, 214 biz., 285 B
fr

11 MEI 1978.

mmcH m^€\m

Transit:
Country van bij ons

Country heeft een meer omvattende inhoud dan louter cowboyliedjes in stijl van Bobbejaan
Schoepen of Will Tura-in-zijn-beginperiode, toen en nog steeds
een vrij populaire muziekuiting
Virtuoos gebrachte instrumentale
nummers op vooral banjo en
gitaar worden meestal bij de bluegrass ondergebracht, terwijl de
meer recente evolutie (Johnny

Onder de titel
«Beroepsgeheim
2» bundelde Willem M Roggeman tien vraaggesprekken met
schrijvers, die reeds verschenen
waren in de jaargangen van 1975
tot 1977 van het tijdschnft «De
Vlaamse Gids», waarvan Willem
Roggeman redakteur-letteren is
Ze sluiten aan bij de vijftien interviews, die reeds gebundeld zijn
onder de titel «Beroepsgeheim
1 » Samen vormen deze twee
boeken een soort moderne literatuurgeschiedenis Willem Roggeman beschouwt trouwens vraaggesprekken als een essay, dat op
zijn beurt ook literatuur kan zijn
En zelfs zeer hoge literatuur Zie
maar eens de literaire essays van
Oscar Wilde
De auteur van deze bundel vraaggesprekken brengt zich zelf zo
weinig mogelijk op de voorgrond
Zijn bedoeling is duidelijk zoveel
mogelijk informatie van de geïnterviewde los te krijgen Hoofdza-

Roggemans
interviews
met schrijvers
kelijk gaat het erom, te achterhalen hoe de schnjver schrijft
Albert
Westerlinck
schreef in
«Diestse
Warande en
Belfort»
dat Roggeman onze beste literaire interviewer is Paul de Wispelaere van zijn kant verheugde er
zich terecht over dat dit boek met
de altijd weer obligate schrijvers
behandelt doch ook jonge en minder bekende figuren naar voor
schuift Waarmee een van de
voornaamste taken van de literaire kritiek vervuld is Dit schreven
ze na de verschijning van deel 1
Over deel 2 zullen ze hun waardering niet moeten verminderen
Wie met een fnsse en open kijk
de literatuur van deze tijd wil ervaren leze de interviews met Ben
Cami Anton Koolhaas
Andreas
Burner. Claude Van de Berge,
Pierre H Dubois, Syben Polet,
Roland Jooris, Gerard Walschap,
Herman de Coninck en Louis
Paul Boon
Varr iedere schrijver is er een
foto-volle biz evenals van Willem
Roggeman zelf Aan elk interview
gaat een korte biografische nota
vooraf
202 bIz Uitgeven] Walter Soethoudt
Antwerpen Prijs (ingen) 375 fr
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Cash en de Carter-family) langs
vooral invloed van de folkrock
(Bob Dylan en Ario Guthrie) vrij
snel country-rock werd genoemd
De Byrds Flying Burrito's, Country Gazette en Guthrie werden
plots door velen nagevolgd vanaf
begin zeventig De eersten die bij
ons inpikten was de groep Pendulum, die een tweede prijs haalde
op Skiffle te Hove, en na het sin-

geltje «It's a beautiful day» suksesvol pionierswerk waarmaakte
Muzikaal gingen de ideeën verscheidene richtingen uit en zijn de
originele leden nog steeds zeer
bedrijvig in Vlaanderens kleinkunst- en folkmiddens Enk van
Neygen is na even bij Van het
Groenewoud op de solotoer, en
bracht een elpee uit, terwijl Firmin
Michiels en Mich na Kris De Bruyne ook bij Raymond, de Condors
en in studiomiddens aktief zijn
Arthur Huysvelt speelt sporadisch bij groepen uit het Vilvoordse, en Serge Demol ging na een
tweede poging tot hergroeperen
met Jelle Nachtergaele en Karel
Foubert, aangevuld door violist
Michel De Smet terug de countryweg op Een eerste en positief
ontvangen singel « Come on sunshine» was de eerste stap, en na
een jaartje rondtoeren door onze
gewesten verscheen dan ook de
elpee «First nde» (Polydor-Parcifal 4000-451) O p de schijf moderne country-rock met een knipoogje naar Johnny Cash, Poco en de
Eaqles inzake stemmen en klank
De inhoud heeft het doorgaans
over truckdrivers, Mexicaanse vaquero's, Californie en de scherpe
tegenstelling grootstad buitenleven ingekaderd in eenvoudige en
menselijke toestanden In produktie van F Michiels voor Higi-home
te Brugge
P.C

Pol Van Esbroeck
te
Werk van de beeldhouwer, ere-prof Pol Van Esbroeck is te zien in de
gebouwen van Intercom, Van Landeghemplein 2 te Willebroek De opening van de tentoonstelling gaat door op vnjdag 19 mei om 19 u 30
Inleider de letterkundige Herman Vos De tentoonstelling is alle dagen
toegankelijk van 8 tot 12 u en van 13 tot 16 u, zaterdag van 13 tot 19 u.
De kunstenaar is op zaterdag aanwezig
Pol Van Esbroeck is vooral bekend als snijder van bas-reliefs, bustes
en kolossale beelden in de wederopgebouwde woning van P P Rubens, oorlogsmonumenten en monumentale gevelstukken aan kerken
en hospitalen

Johan Struye weet nog
hoe het was
De Vereniging ter Bevordering
van het Vlaamse Boekwezen,
Standaard (Scnptoria) en het ministerie van Nederlandse Kuituur
introduceerden zopas als «boek
van de maand » Ik weet nog hoe
het was
van Johan Struye e a

(*)
In dit op een reportage-reeks
gesteunde en rijk geïllustreerde
boekwerk wordt het ruimtelijk
leefbeeld van Vlaanderen verkend langs de beschrijving van
24 — wellicht willekeurig gekozen — Vlaamse dorpssituaties
«De auteur», schrijven de uitgevers, «probeert de sleutel te
achterhalen van de ruimtelijke en
architektonische organizatie van
de nederzettingen in onze gemeenschap in 24 landschappen

schiedenis, franje-beschrijvingen
van het leven van alledag wel sympatiek Al moeten wij het toch
enigszins betreuren dat tenminste in een door ons herkende
beschrijving de geschiedkundige
interpretatie
en
doorstroming
naar vandaag geweld aangedaan
is om een paar katolieke broodheren een genoegen te doen Misschien zonder dat die laatste zelf
daarom vroegen"?
Wat de teksten betreft dus met
helemaal positief maar ook met
negatief Het beeldmatenaal lijkt
ons echter erg ongelijk van waarde En de opmaak is wel ondertekend door een grote naam —
Paul Ibou — maar stijgt met uit
boven het peil dat vele tientallen
uitgevers, drukkers en opmaak-

specialisten daarvan zouden gemaakt hebben Al bij al zal dit
boek wel iets goedmaken van de
pijn om nodeloos van de kaart
geveegde
dorpsgemeenschappen, een operatie die alleen
moest dienen om vele schepenambten en burgemeesterschappen prestige- en weddevoller te
maken Johan Struye heeft dat
alleszins beseft Dat is een goed
punt — ook het hele boek uiteindelijk — tegenover de hele bureaukratie die in een adem fusie goedstemt en een jaar van het dorp uitroept
Frans-Jos Verdoodt
(*) Johan Struye e a Ik weet nog hoe
het was , Standaard Uitgeverij, Antwerpen 177, 183 bIz,

Een thnller van Robin Hannelore,
schrijversnaam van Gust Obbels,
geboren op 21 maart 1937 Hij
woont te (jrobbendonk Deze leraar maakte als letterkundige
naam met « De Kempense brandbrieven», « Grobbendonkse brieven» verscheidene dichtbundels,
verhalen, een kinderboek en drie
romans «De traditionele kus»,
«De haringkoning» en «De Venusberg »
«De wilde katten» is het verhaal
van een dubbele moord en hoe

De wilde katten
leraar-amateur-detective Barthol
Sas die deze raadselachtige misdaden
gepleegd «ergens
in
Vlaanderen» oplost Het is een
spannend boek dat je in een trek
uitleest, met een climax naar het
einde toe De taal doet erg Hollands aan (en wel zeer vlot zodat
je moeite hebt het verhaal in
Vlaanderen te situeren) In ieder
geval een thriller op internationaal
niveau
Uitgeverij De Clauwaert, Koning Albertlaan 17, Korbeek-Lo Prijs 265 fr

Hoe hebben onze vaderen ingespeeld op de omgeving waann ze
zich gevestigd hebben, waarom
hebben ze die plek uitgekozen of
zijn ze erop terechtgekomen, hoe
hebben ze die geamenageerd
voor hun aktiviteiten, en in welke
mate werden ze daann geholpen
of gehinderd door de machtsuitoefening in het verleden"? Hoe
wordt onze generatie tenslotte in
zijn bewoning van het land al of
niet intelligent of geschikt begeleid door onze huidige landsbestuurders "^ »
Dit werk IS lournalistieke arbeid
De uitgever is zich daarvan ook
terdege bewust Daarom werden
de in het weekblad Knack verschenen budraqen ten behoeve
van dit boek enigszins aangepast
Journalistiek is immers meestal informatie en waarde-oordeel voor
een dag De initiatiefnemers wisten dus dat er een feiteliike discrepantie bestaat tussen de oorsprong van de reportage en de
verpakking in een boek
Toch kan men met beweren dat
de opzet tekstueel mislukt is
ergens is zo'n mengelmoes van
waarde-oordelen, ernstige ge-
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Aureel Duprez-Jozefa Froedure, een gouden echtpaar:
BELLEGEM. — De «tweede kamer»
van het echtpaar Duprez-Froedure is
een zee van bloemen, hen gebracht
door vrienden, buren en kennissen.
Aureel en Jozefa vierden onlangs
hun gouden huwelijksjubileum. Nu
gaat er in Vlaanderen geen week
voorbij of er wordt ergens wel een
paar in 't goud gezet, dit echtpaar Is
echter een brok echte Vlaamse Beweging !
Wij gingen ze opzoeken in hun woning — een brok retro! — te Bellegem in Groot-Kortrijk.

Jozefa Froedure werd op 4 april 1894
te St-Denijs in een kosterfamilie geboren. Haar vader, koster-verzekeraar,
was een overtuigd flanningant. Hij
mocht daar niet te zeer mee te koop
lopen want hij had ook nog een winkel.
De Beiaard geheten. Een middenstander moet rijden en omzien.
O p zekere dag kwamen in de winkel
een paar jonge onderwijzers binnen.
Eén van die jonge meesters was een
zekere Aureel Duprez uit Bellegem,
een grote knappe kerel met een felle
stem, een vurig flamingant. Jozefa, eerder klein van stuk maar vinnig en lief,
had het dadelijk voor hem.
O p 11 april 1928 traden ze in het huwelijk, de koster van Bellegem kwam
vader Froedure op het orgel vervangen. Bruid en bruidegom zagen er beiden stralend uit, maar toch zullen zij
op dat ogenblik wel niet gedacht hebben dat hun een bewogen Vlaams-nationaal leven beschoren was.

zing, hij deelt in de klappen wanneer
de rijkswacht chargeert.
Als het V N V opgericht wordt is Aureel
er ook bij, maar Van Severen volgt hij
niet. In Bellegem start een VNV-afdeling.
Bij de laatste 'gemeenteraadsverkiezing voor de oorlog gaat zij met een
radikaal Vlaams-nationaal programma
naar de kiezer. Jozefa staat op de lijst.
Het V N V haalt tegen alle verwachtingen in twee verkozenen, de socialisten één en de katolieken acht.
Maar de oorlog staat voor de deur...
Omdat het gemeentebestuur het had
laten afweten werden een burgemeester en twee schepenen uit de VNV-rangen aangesteld.
Aureel Duprez: «Er was een goede
verstandhouding
tussen het bestuur
en de bevolking. Ik werd voorzitter van
Winterhulp en heb steeds mijn best
gedaan om de mensen, zonder enig
onderscheid, te helpen. En ik heb het
geluk gehad veel te kunnen helpen. Ik
heb dan ook nooit begrepen
waarom
ik na de oorlog door sommigen zo
kwaadaardig bejegend ben.»
Aureel zegt dit allemaal zonder enige
wrok, zonder passie, kalm en met veel
begrip.

Daarom ook had hij de milities van
Van Severen niet kunnen volgen en
verliet hij het V N V na de Tollenaeremars.
« Maar het kwaad was geschied. Op
de muren van de school waar ik les
gaf stond gekalkt:
«Weg met het
VNV! Weg met de gebroeders
Duprez!»
Tot 1 september 1944 blijft Aureel in
het gemeentelijk onderwijs. Zijn vrouw
Jozefa wordt aangehouden maar
komt vlug vrij. Aureel weet dat men
hem zoekt en geeft zich aan op het
stadhuis van Kortrijk. Hier begint zijn lijdensweg die zoveel Vlaams-nationalisten zijn gegaan, van de ene gevangenis naar de andere. Van Kortrijk naar
Gent, naar Merksplas, naar St.-GillisBrussel, naar Vorst, naar St.-Kruis bij
Brugge. «Op 6 september 1947 wordt
ik vrijgelaten. Ik had gevraagd om te
mogen blijven om goed Engels te
leren, maar het mocht
niet..»
Afgezet als onderwijzer sukkelt Aureel van het ene werk naar het ander e : doppen, magazijnier in 'n ververij,
de baan op met het weekblad «Ons
Land », met de fiets door heel Vlaanderen Winkler-Prins verkopen. Op 1 september 1960 gaat Aureel terug in het

huwelijksjubileum vierden. Meer dan
300 vrienden vulden de kerk van Bellegem en brachten bloemen, een woonkamer vol. Willem De Meyer was er en
een verre neef-pastoor uit Wallonië
gaf in zijn schoonste Vlaams een
preek ten beste om te laten zien dat hij
zijn taal nog niet vergeten was.
Onvermijdelijk valt in ons gesprek het
woord amnestie. Voor Aureel hoeft
het helemaal niet. Hij is er van overtuigd niemand ooit iets kwaad te hebben gedaan, integendeel! De repressiegevolgen zijn voor hem : lichamelijke ongemakken en een financiële beroving die zich nog maandelijks laat voelen.» En toch, kop op en vooruit!»

Niet gewenst
Maar Aureel en Jozefa zijn hun strijdlust verre van kwijt. Toen zij vernamen
dat het Kortrijkse stadsbestuur hen
zou komen bezoeken lieten zij een van
hun zonen ten stadhuize melden dat
het hoog bezoek niet gewenst was.
Jozefa: «Ik stelde er geen prijs op hen
te ontvangen. Aureel had hen willen
laten komen tot aan... de deur »
A u r e e l : «Ik zou hen van In het deurgat
gezegd hebben: «Heren, ae zijt drie

Aureel Duprez werd op 13 oktober
1898 als jongste van een bakkersgezin te Bellegem geboren. Na de gemeenteschool liep hij school in het kollege te Moeskroen, « om mijn Frans te
leren», en daarna te Torhout en Gent
waar hij onderwijzer werd. Na enkele
«interims- en bediendenwerk in de
Banque de Courtrai werd hij aangesteld als onderwijzer aan de gemeenteschool te Bellegem.

Flaminganten
anti-militarist
Aureel werd, als zoveel jonge mannen flamingant na de Eerste Wereldoorlog. Een van zijn broers was aan
het front geweest. Op een keer werd
de familie broers dood gemeld. Men
had inderdaad zijn ransel, gasmasker
en geweer gevonden. Er werd voor de
vermiste soldaat een kruis geplant.
Daarop: zijn naam en «overleden
voor het vaderland». Broer Achilles
was echter aan de aanslag ontsnapt
en tot ieders opluchting springlevend.
Van hem vernam Aureel gruwelverhalen van deze grote oorlog en hij werd
op slag anti-militarist, hij is dat zijn hele
leven gebleven.
Aureel geraakt thuis in de Vlaamse
Beweging van zijn tijd en hij is er bij als
een plaatselijke afdeling van de Frontpartij wordt opgericht. Men ziet hem
overal waar in West-Vlaanderen nationalisten samenkomen. Hij reist per
fiets of te voet de provincie rond. Hij
gaat om met meester Butaeye, Jeroom Leuridan, Joris Van Severen. Hij
krijgt verantwoordelijkheid in de gouwraad.
Aureel wordt daarbij gesteund door
zijn jonge echtgenote die zelf in haar
jeugd lid was van de «Vlaamse meisjes».
Als onderwijzer wordt hij vies bekeken omdat hij zich met politiek bezighoudt maar hij verzorgt zijn lessen
voorbeeldig. Hij woont alle Vlaams-nationale feesten bij, alle ijzerbedevaarten, inhuldigingen van VOS-vlaggen,
de manifestaties rond da Bormsverkie-

Zijn zonde was dat hij tijdens de oorlog VNV-gewestleider is geweest. Hij
was zeer goed gekend, te meer daar
hij elke zondag met een kolportageploeg van zo'n 60 man de ganse
streek doorkruiste..
De oorlog bracht hem ook in komische situaties.
«In onze woonkamer hing een foto
van mijn broer in een soldatenuniform
van '14-'18. Ik had gehoord dat de Duitsers dat wisten en dat ze dachten dat
het om een Engelse soldaat ging. Toen
ze binnenvielen had ik de foto reeds
weggenomen met als gevolg dat ik
negen dagen de doos inging...»
Ook tijdens de oorlog bleef Aureel
anti-militarist. Hij was anti-Frans, antiEngels maar ook anti-Duits, de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog stonden hem nog te scherp voor de ogen.

onderwijs. Een zoon overleeft de oorlogsgruwel niet. En toch geraakt de
familie er door I In deze donkere tijd
zal Aureel weer kontakt zoeken met
andere nationalisten om in de streek
met de Volksunie te beginnen. Tot
1972 blijft hij aktief, hij is tot dan lid van
de Kortrijkse arrondissementsraad. Hij
heeft dan vijftig jaar aktieve Vlaamse
Beweging achter de rug !

jaar te vroeg gekomen want van 1944
tot 1947 bestond ik voor de Belgische
staat niet!»
De hulde ons door de
Bellegemse
bevolking geschonken was het mooiste geschenk dat men ons ooit kon
bedenken!»
M.V.L

Ongebroken
Voor ons zit een ongebroken echtpaar, samen sterk omdat zij hetzelfde
ideaal delen en alles in voorspoed en
tegenslag samen gedragen hebben.
Het was voor beiden dan Ook de
schoonste dag uit hun leven toen ze
op zondag 16 april II. hun gouden
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