24« JAAR -

N-^ 20 -

DONDERDAG 18-5-1978 -

16 Fr.

Ulaams nationaal Uleekblaii
feS'-,2*Siiji!

Brandende
dossiers

U leest
deze week
v/yy/mi •

• Wij-redakteurs
i
nodigen 114
i
kinderen uit biz. 3 |
• Jordi Pujoi,
ei bon cataia biz. 4
V o o r en tijdens het p i n k s t e r w e e k e i n d e heeft de regering zich
g e b o g e n o v e r d e m o e i l i j k e d o s s i e r s v a n de k r i s i s w e t en d e
s a n e r i n g v a n d e s t a a l s e k t o r . In d e r a n d d a a r v a n h e b b e n d e
d r u k k i n g s g r o e p e n n o g m a a r e e n s h u n e i s e n en v e r l a n g e n s
opgesomd.
D e t i j d b e g i n t te k o r t e n . D e r e g e r i n g b e s c h i k t n o g s l e c h t s
o v e r e n k e l e w e k e n o m h a a r k r i s i s p l a n o p p u n t te s t e l l e n e n
o m te z e g g e n w a t zij g a a t d o e n m e t d e s a n e r i n g d e r o p e n b a r e
f i n a n c i e s . E e r s t e - m i n i s t e r T i n d e m a n s h e e f t , e e r s t in h e t P a r l e m e n t en l a t e r v a n u i t d e V e r e n i g d e S t a t e n , v e r k l a a r d d a t hij het
l o t v a n z i j n r e g e r i n g k o p p e l d e aan h e t o p s t e l l e n v a n d i t k r i s i s p l a n . D e d a a d m o e t nu bij het w o o r d g e v o e g d w o r d e n : d e
r e g e r i n g en h a a r e e r s t e - m i n i s t e r s t a a n v o o r h u n v e r a n t w o o r delijkheid. Z e moeten die o p n e m e n , tegenover de regeringsp a r t i j e n in d e e e r s t e p l a a t s , m a a r in n i e t m i n d e r e m a t e t e g e n o v e r de d r u k k i n g s g r o e p e n .
De huidige regering beschikt
over de ruimst mogelijke meerderheid. Alleen de liberalen ontbreken er in, wat de armslag
voor een durvende vooruitstrevende politiek nog verhoogt.
Een dergelijke ruime koalitie omvalt uiteraard alle politieke spanningen en alle politieke tegenstellingen van onze maatschappij. Z i j heeft alleen maar zin, wanneer zij deze spanningen en
tegenstellingen kan overbrug-

gen. In teorie moet een zo ruime
meerderheid alles aankunnen. In
de praktijk echter blijkt ze onvoldoende gebruik te maken van
haar mogelijkheden. Wat betreft
het krisisplan zijn er twee grote
strekkingen te ontwaren. De ene
zweert bij de bestrijding van de
sociale fraude, terwijl de andere
de nadruk legt op het bestrijden
van de financiële en ekonomische fraude.

Het krisisplan zal in ieder geval
boven deze tegenstelling moeten uitstijgen. Geen enkele sektor mag taboe zijn. Er mogen
links noch rechts heilige huisjes
overeind blijven.

lijk kan doen stijgen. Het is
totaal onaanvaardbaar dat het
dossier zou behandeld worden
zonder dat men er de kommunautaire aspekten bij betrekt. De
steun aan de siderurgie moet

Staal e n krisisplan
Inmiddels is ook het staaldossier brandend aktueel geworden : einde dezer week begint de
staaltop. Uit — gewilde of ongewilde — indiskreties is gebleken, dat het land een rekening
zal voorgelegd krijgen van om
en bij de zestig miljard ! We zijn
er van overtuigd dat het staaldossier nog explosiever en gevaarlijker is dan het krisisplan.
Het staaldossier is namelijk van
aard, dat het de spanningen tussen de gemeenschappen gevaar-

het voorwerp uitmaken van een
akkoord tussen de gemeenschappen. De Vlamingen vertikken het voortaan, tweemaal te
b e t a l e n : eenmaal «nationaal»
en « sektorleel » en een tweede
maal bij wijze van kompensaties.
De Vlaamse gemeenschap Is volkomen In staat, haar eigen financiële boontjes zelf te doppen.
Indien een beroep gedaan wordt
op haar solidariteit, dan kan dat
slechts in het kader van klare
afspraken.
tvo

• ABOS in twee
splitsen!
biz. 4
• In welk Vlaanderen
willen wij leven? 'f
blz.1
• Europa leeste
in Meise
biz. 7
• Roeland Dirks
zoekt departement
biz. 24

Werk mee aan het VU-manifest van de arbeid m w. 3,4, «n s

7 e VU-partijkongres te Brussel op 20 en 21 mei

ARBEID,
ADEL IN DE VLAAMSE STAAT

OPiril€9
De Brabante Patriotten waren nu aan
het bewind, Heintje van der
Noot
werd te Brussel in de
schouwburg
met lauweren op zijn Romeins gekroond
En het had heel schoon kunnen worden, als de Vlaamse splitsmemel er
had kunnen tussen uit blijven
Doch
hij knaagde lustig een wig in de
gemoederen en in de gedachten
Men
begon over nietigheden,
persoonlijkheden en komma's te vitten, te twisten
en te vechten De ziekte splitste de
Patriotten in twee kampen, die erger
tegen elkaar invlamden dan tegen
hun gezamenlijke
vijand
Engeland
schudde ze snel van zijn vingeren
De verwarring
werd erbarmelijk
en
Oostenrijk profiteerde
daarvan
Het
knapte zich terug op, en na een goed
jaar, als bij de Patriotten alles het
onderste boven lag, marcheerden
de
markiezen weer fris en licht onze landschappen en steden binnen en werden met schone en dure bloemen te
Brussel begroet
Het regende
meer
« Vijgen - dan er ooit geweest
waren,
en Meester Verlinden kroop terug in
zijn schelp en bijna in 't gevang

In het jaar 1977 (bijna twee eeuwen
na de eerste ernstige poging om hier
een eigen staat op te richten) kon
iedereen, die nuchter en bewust, over
de toestand in Vlaanderen nadacht,
vaststellen dat van de Vlaamse bevolking geen grotere inspanning kon verwacht worden dan ongeveer 20 procent kiezers te leveren aan de V U .
Na de verkiezingen van dat jaar was
het duidelijk dat de macht door deze
radikale kiezers aan de V U gegeven,
zo vlug mogelijk moest omgezet worden in konkreet en doeltreffender politiek gezag
Het betogen, het moties stemmen,
enz begon erg te vervelen en bracht
mets op Er viel te kiezen eruit halen
wat mogelijk was of betogen en"
moties stemmen tot de wereld verging
Het IS de morele plicht van alle
Vlaamsgezinden om te verhinderen
dat door de «splitsmemel» de enige
k r a c h t die voor Vlaanderens toekomst broodnodig blijft de Volksunie
verzwakt
J D - Brussel

IK BEGRIJP DIE MENSEN
NIET
In uw artikel «De goede oude tijd»
(« W I J » van 11 mei 7 8 ) wordt een tipje
gelicht van de sluier, die over de
bedoelingen van bepaalde CVP-gezinde journalisten ligt
ZIJ vertolken de dubbelzinnige houding van die soort flaminganten, die
nooit de moed hadden volledig met
de traditie te breken
Z e hebben ons, de ± h a l f miljoen
radikale Vlaamse kiezers steeds de
kastanjes uit het vuur laten halen,
maar zij waren steeds de eersten om
ons en onze partij afkeurend en kritisch te beoordelen
Nu de V U beslist heeft dat ze nu eens
zal stoppen met aan de weg te zitten
timmeren en aldus mets te bereiken,
breekt de kntiek, het gepezewever en
slijmeng woordenspel weer los Zij die
in onze hardste aanlooppenode en
zelfs bij de laatste verkiezingen dubbelzinnig raad bleven geven aan de
kiezers, laten nu eender die wrok en
hekel koestert tegen de Volksunie
aan het woord om weer een paar duizenden achter holle leuzen en onmogelijke dromen te doen aanhollen
En dat heeft dan bv sukses bij plaatsjesjagers als een groepje CVP-jongeren uit Vilvoorde, die zich in een «forse» motie tegen het Egmontpakt uitspraken
Ik ken een paar van die motiestemmers, die o a zeer aktief hebben
geflirt met de franskiljonse heren van
de CEPIC, een klubje heren, die uit
franskiljomsme met V D B in de regenng de eendracht ten zeerste verstoren
Ik vraag aan de journalisten in kwes-
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tie dat ze eens een Vlaamse retraite
zouden doen om op deze wijze tot
een juister inzicht te komen in wat op
dit ogenblik hun Vlaamse plicht is blijven schipperen en ondermijnen of
met hun fijne pers de thans geschapen Vlaamse eendracht (80 %
van onze kiezers) helpen versterken,
zodat de bedoelingen van de ware
franskiljons geen kans tot verwezenlijking krijgen
H.G, Machelen

«ARBEID. EN
«MEERVOUD»
Met een aaneenschakeling van sofismen en verdachtmakingen slaagt uw
medewerker Karel Jansegers enn om
de mensen van de groep Arbeid-VSB
in één artikel («Wij tussen volkeren
en staten » van 4 mei) marxisten, antidemokraten, totalitairen en zelfs slippendragers van Moskou te noemen
Joost mag weten waarom hij zelf
weet deze beschuldigingen (of zijn
het epitheta o r n a n t i a ' ) in elk geval
met te stofferen met feiten Waarom
hij ons in verband brengt met de exekutie van dr Borms is ons een raadsel, en wanneer hij ons zelfs vereenzelvigt met de «Unie der Socialistische Sovjet Republieken» kunnen wij
alleen maar een glimlach onderdrukken Indien hij werkelijk onze publikaties al eens doorgenomen heeft, weet
Karel Jansegers toch ook wel dat wij
daarin ook de vrijheidsstrijd van nationale minderheden in het Oostblok (of
het nu Oekraieners in Polen of Knmtataren in de Sovjetunie zijn) aan bod
laten komen
Uit onze basisstellingen rond nationalisme en klassenstrijd weet Jansegers
meteen «welk vlees» (sic) hij in de
kuip heeft Dit is uiteraard zijn mening,
en waarschijnlijk bevinden w e ons
dus samen met de kristelijke arbeidersbeweging in diezelfde kuip, gezien hun onlangs uitgegeven nota
over de klassenstrijd
Verder nemen w e er notitie van dat
uw medewerker «ons het recht met
ontzegt voor onze mening te werven », ook al IS hij met opgetogen over
«zulke principieel anti-demokratische
want totalitaire bondgenoten in onze
volkse strijd »
Met Vlaamse groet,
C D , eindredakteur « Meervoud »
Red.:
1. «Arbeid» ijvert voor een «radikaal socialistische maatschappij » en
voor een nationalisme dat op • klassenstrijd » stoelt Aangezien klassenstrijd typisch marxistisch is en marxisten zich ook graag • socialisten >
noemen, ligt het voor de hand dat wij
hen met hun ware naam noemen,
ook al schijnen zij dit niet op prijs te
stellen.
2. Wij hebben hen niet vereenzelvigd met de «Unie der Socialistische Sovjetrepubliek» noch hen ergens « siippendragers van Moskou »
genoemd. Er staat alleen dat «socialistisch» bij ARBEID begrepen dient
te worden in de (kommunistische)

zin van het woord, namelijk met
«dezelfde betekenis als in USSR».
3. Wij brengen met dr. Borms niet
ARBEID in verband, wel de Kommunistische Partij van België, in een
inleiding die poogt aan te tonen dat
kommunisme niet alleen m de leer
maar ook in de praktijk onverzoenbaar is met volksnationalisme.
4. Een kristelijke
arbeidersbeweging die zich in de klassenstrijd
begeeft, verloochent inderdaad haar
kristelijke oorsprong en beweegt
zich in de richting van het marxisme.
5. Door ARBEID «natuurlijk het
recht niet te ontzeggen, voor hun
mening uit te komen » hebben wij diskreet willen zinspelen op de houding
van sommige ARBEID-mensen, die
al duidelijk hebben laten verstaan
dat indien zij het ooit voor het zeggen hebben, een aantal andersdenkenden zullen moeten zwijgen.
6. Verbaast ARBEID er zich niet
over dat iemand die hen met «een
aaneenschakeling van sofismen en
verdachtmakingen » bedenkt en van
wie betwijfeld wordt of hij «werkelijk» hun publikaties «al eens doorgenomen heeft» zich zo onverdeeld
gunstig uitlaat over het ter bespreking toegestuurde februari-nummer
van « M E E R V O U D » ?

RONDE
Met belangstelling heb ik de beschrijving rond het voorstel-Coppieters
IV m de Ronde van Frankrijk gevolgd
Sport, interesseert mij geweldig Twintig jaar geleden zou ik aan sport geen
politiek reukje geroken hebben, sinds
ik als bediende te Etterbeek werk
weet ik beter
De kommentaar van «Les Sports» is
begnjpelijk,
uw
sportmedewerker
heeft een goed antwoord geschreven Dat een krant als «De Standaard-Het Nieuwblad» zich zo laat
• gaan is totaal onbegnjpelijk W o r d t
het haar moeilijk om het onderscheid
te maken ? Wat wil je een boek over
de IJzerbedevaarten uitgeven en
koersen sponseren '
Wat geschreven als een Vlaming een
rit van de Ronde in Vlaanderen w i n t '
En de Franstalige joernalist maar vragen stellen in het Frans, en de Vlaamse jongen maar antwoorden in het
Frans
Mijn oom is gesneuveld in de oorlog
'14-'18 te Kaaskerke en op zijn graf
staat « M o r t pour la patrie » Is er veel
veranderd wanneer morgen de Rondekaravaan in Vlaanderen voorbijrijdt
en deze reklame maakt in het Frans,
bijvoorbeeld voor een produkt dat
tegen mijn deur gemaakt w o r d t '
Ik denk dat Coppieters gelijk heeft
Sportieve flamingant Hofstade

DE VLAAMSE
SPLITSMEMEL

brief van de
redaktie
Brussel,17 mei 1978

Waarde lezer(es),
De redaktie van een politiek
weekblad is een ernstige bedoening. Wat wil je ? Politiek is
een humorloos beest dat het
woord "grapje" als koekjes eet.
En toch. Krijgt daar op een
lentemorgen een blijde redakteur de inval een tekenwedstrijd voor kinderen op poten
te zetten. Onderwerp : het
ernstige kongrestema : "Arbeid".
Maar hoe verkoop je vlinders van
O tot 12 een dergelijk grijsgrauw stuk grotemensepraat ?
Door elke week de punt aan te
scherpen van het potlood dat
'WIJ'-kinderen twijfelend
tussen de tanden klemmen. Door
elke week een hoekje meer op
te lichten van de sluier die de
beloningen bedekt.
En dan komen de tekeningen :
eenvoudig, beeldrijk, somber,
ernstig zijn ze ; maar allen
met entoesiasme gekonterfeit,
dat zie je zo !
Op een dag komt de jury, de
leden zijn onomkoopbaar en
deskundig. Ze zeggen weinig
maar beslissen glimlachend,
om de kleurige durf, om de
fantasie, om de hoop liefde
achter elke kronkel.
Wie denkt dat de redaktie van
een politiek weekblad (altijd)
een ernstige bedoening is,
heeft het mis voor !

In zijn roman «De Familie Hernat»
beschnjft Felix Timmermans de droeve wijze waarop het kleinburgerlijk
gekibbel, de mooie kansen, die na de
Brabantse Omwenteling waren geschapen, vernietigde, met de volgende prachtige tekst
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ARBEID,
ADEL IN DE VLAAMSE STAAT
Het zeventiende partijkongres is gesteld onder het motto : « Arbeid,
adel in de Vlaamse staat».
Hiermede wil de Volksunie enerzijds uitdrukking geven aan haar
opvattingen over de arbeid als scheppende kracht voor de ontplooiing van persoon en samenleving, en als voornaamste basis van
volkswelvaart en welzijn.
Anderzijds willen wij de demokratische uitbouw beklemtonen van
onze volksgemeenschap, visie waarin onze federalistische en sociale opvattingen nauw met elkaar verbonden zijn.
In dit Kongres wil de Volksunie
haar profiel verder doortrekken
en toepassen op het vraagstuk
van de arbeid en zijn relatie met
de samenleving Met dit Kongres
doet de Volksunie een bewuste
keuze voor een sociaal-politiek
kongres over de arbeid in al zijn
aspekten, geplaatst in het kader
van een nieuwe samenleving, die
zich stilaan aankondigt
Dit IS het vertrekpunt van waaruit
later, in de tweede Kongresronde,
de praktische en technische oplossingen moeten worden afgeleid
Dit Kongres moet eerder worden
gezien als het uitwerken van een
Manifest van de Arbeid, dan als
het publiceren van een uitgewerkt tewerkstellingsplan of een
konkreet voorstel tot oplossing
van de ekonomische krisis
Procedure
van het kongres
Het tema van dit Kongres werd
vastgelegd door de Partijraad
van de Volksunie in de zomer van
1976
Omwille van verkiezingen werd
de datum van het Kongres, dat
oorspronkelijk gepland was voor
oktober 1977, verplaatst naar mei
1978
De ontwerpteksten werden ter
bespreking aan de plaatselijke afdelingen van de partij overgemaakt In ieder arrondissement
werden de voorstellen en bedenkingen van de afdelingen verwerkt in arrondissementele amendementen Deze amendementen
worden, samen met de definitieve

voorstellen van de Kongreskommissie, op het Kongres ter stemming gelegd Het aantal stemmen
op het Kongres is evenredig aan
het aantal leden per afdeling De
beslissingen worden genomen bij
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden.
Inhoud van het kongres
De Volksunie vertrekt van de
vaststelling dat de ekonomische
knsis van vandaag ook een beschavingsknsis is en dat de
samenleving veranderd uit de knsis zal tevoorschijn komen De
botsing met de grenzen van de
groei doet in heel de Westerse
wereld vragen rijzen Er wordt
getwijfeld aan de waarden van
de samenleving, die zich al te uitsluitend afstemde op de idee van
vooruitgang, gesteund op wetenschap en technologie Steeds
meer mensen en groepen komen
tot de overtuiging dat andere
waarden moeten beklemtoond
worden, dat een nieuwe maatschappelijke waardeschaal moet
worden ontwikkeld
De Volksunie kiest bewust voor
een bepaald soort samenleving
voor Vlaanderen, dat op weg is
naar autonomie De partij heeft
nooit vastgehouden aan dogma's
De V U wil een demokratische
gemeenschap, waann de macht
wordt gespreid Zij wil een rechtvaardige samenleving waarin de
voorrechten van enkelingen en
groepen moeten wijken voor het
algemeen belang De verschillende groepen moeten tot samen-

Buitenlanders
op ons kongres

werking gebracht worden Dat
kan alleen in een verdraagzame
samenleving, die de verscheidenheid van gedachten als waardevol beschouwt Het moet een
open samenleving worden, waarin het volkseigene beklemtoond
wordt zonder dat ons volk zich
afsluit van Europa en de wereld
Vanuit deze kijk op een ideale
samenleving benadert de Volksunie het vraagstuk van de arbeid

Uitnodiging
aan
114 Icinderen

1e d e e l
De arbeid in al zijn vormen als kultuurscheppende faktor is voor de
V U vertrekpunt in het denken
over de nieuwe samenleving Omdat arbeid een bron is van macht,
IS het noodzakelijk de arbeid te
spreiden indien men de macht wil
spreiden
W e zien arbeid zeer ruim Het is
elke vorm van zinvolle aktieve
aanwezigheid in de gemeenschap, zowel de arbeid in zijn klassieke vormen als de autonome
arbeid waarvan de funktie en
betekenis tot nog toe ten onrechte onvoldoende wordt erkend
Aan de niet-arbeid wordt eveneens aandacht geschonken Deze wordt met gezien als de klassieke vnje tijdsbesteding, maar
als de noodzakelijke aanvulling
van de arbeid, die de mens tot
harmonie brengt met zichzelf en
zijn omgeving

Ze zijn allemaal van harte welkom de 114 kinderen* die naar onze redaktie hun tekeningen
over «Arbeid» stuurden.
Allemaal worden ze verwacht op zondag 21
mei om 15 u. in het restaurant van het Kongresgebouw te Brussel waar de prijsuitreiking
plaats heeft en een kinderfeestje wordt gebouwd. De tekeningen zijn tentoongesteld in
de hall van het Kongresgebouw.
*(Andere kinderen zijn natuurlijk ook welkom,
er is een kinderopvang vanaf 's morgens.)

2e deel
Om het demokratisch recht op
arbeid te waarborgen dient er
een vooruitstrevend
en
vernieuwd tewerkstellings- en industrieel beleid te worden gevoerd,
het ekonomisch herstel bevorderd en de rendabiliteit van de
ondernemingen verbeterd
Het
moet de moeite waard blijven te
werken, te ondernemen en te sparen

S>S??>
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3e deel
Een derde deel van ons Manifest
van de Arbeid behandelt de demokratizering van de onderneming en de sociaal-ekonomische
demokratie op het vlak van de
gemeenschap
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4 e deel
Voor de eerste maal zullen afgevaardigingen van nationalistische partijen uit het buitenland als eregasten aanwezig
zijn op ons partijkongres. De kontakten tussen de volksnationale partijen uit verschillende Europese landen zijn de
jongste tijd veelvuldiger en hartelijker geworden. Zo verbleef een maand geleden een Volksunie-afvaardiging op
het kongres van de Catalaanse Convergencia Democratica.
Naast delegaties van nationalistische partijen zal er een
boodschap zijn van de heer Monzon, gewezen president
van de Baskische republiek, die zeer tot zijn spijt belet is
maar zorgt voor een vervangende eregast. Ook prof. Guy
Heraud uit Frankrijk stuurt een boodschap.
Het Kongres zal tevens bijgewoond worden door waarnemers uit Nederland en Duits Oost-België.
Tijdens de slotzitting van het Kongres, zondagnamiddag,
zal het woord gevoerd worden namens de buitenlandse
delegaties.
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De verdeling van de arbeid op
wereldvlak en de gastarbeid krijgen eveneens aandacht in een
speciale sektie

Aktualiteitsresoluties
In afwijking met vroegere kongressen werden ook de aktualiteitsresoluties voor een ruime
raadpleging aan de basis voorgelegd
In deze resoluties wordt vooral
aandacht besteed aan de belangrijke beslissingen die de partij
gedurende de laatste maanden
genomen heeft

Zondagnamiddag, afspraak
in Brussels kongresgebouw!
De zondagnamiddagzitting van het VU-kongres van de
arbeid In het Brussels Kongresgebouw wordt een
belangrijke manifestatie waarop alle VU-leden, militanten en sympatisanten uitgenodigd zijn.
Maurits Coppieters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad, zal er immers de programmarede uitspreken,
waarna algemeen VU-voorzitter Hugo Schiltz de aktualiteitstoespraak houdt. Volksnationale delegaties uit het
buitenland worden verwacht.
Zondagnamiddag, afspraak in het Brussels kongresgebouw !
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VU TOT OUTERS:
«ABOS sp/ffsen, ontwikkelingshulp
WETSTRAAT. - Woensdag kwamen
de
volksvertegenwoordigers Frans Baert en Willy Kuijjers tussen bij de bespreking
in de Kamer van de begroting
van FDF-minister Lucien Outers
Ontwikkelingssamenwervan
king.
De VU-fraktieleider benadrukte
de eis tot spoedige federalize-

ring van het Algemeen Bestuur
voor
Ontwikkelingssamenwerking CABOS). Hij verweet de
opeenvolgende zeven ministers
die ontwikkelingssamenwerking
onder hun bevoegdheid hadden
een gebrek aan beleidsvisie en
wees daarbij ook op de magistrale
geldverkwistingen.
Frans
Baert vroeg Lucien Outers re-

herbronnen!»

kenschap over de benoemingen
in Zaïre en bepleitte een degelijk statuut voor de ontwikkelingshelpers. Hij besloot zijn
sterk politiek geladen tussenkomst met een hele reeks precieze vragen over de besteding van
het overheidsgeld voor ontwikkelingssamenwerking.

Woensdag herhaalde Willy Kuijpers dan ook met aandrang de
VU-eis tot splitsing van het
ABOS en volledige herbronning
van
onze
ontwikkelingshulp,

(hds)

Korrupte regimes
steunen ?

CDC

GONVERGENdA
DEMOGRATIGA
DEGATALUNYA

Bij de buitenlandse afvaardigingen op ons Kongres volgende
zondag zal er hoogstwaarschijnlijk
een zijn van de « Convergencia Democratica de Catalunya,» de Katalaanse nationalistische partij
Onder alle nationalistische partijen in West-Europa is de
CDC een der belangrijkste en merkwaardigste.
Belangrijk
omwille van haar politieke macht en invloed en omwille van
haar hoge elektorale skore. Merkwaardig
omwille van de
eigenaardige tegenstelling tussen haar beperkt aantal leden
en haar aanhang.
De Convergencia is, tijdens het Franco-regime, in volle illegaliteit geboren. Ze is een samenbundeling van alle nationalistische krachten in Catalonië, die gespreid lagen over tal van
groepjes en verenigingen. Tijdens de laatste jaren van de diktatuur begon zij zich behoorlijk te struktureren: ze hield illegale kongressen, ze maakte zich klaar om naar buiten te treden.

Jordi Pujol
en Vlaanderen
Bij de eerste parlementsverkiezingen
vorig jaar haalde zij in
Katalonië 17 % van de stemmen. Ze werd slechts voorafgegaan door de Katalaanse socialistische partij die 22 % van
de stemmen haalde, vooral bij de Zuidspaanse
immigranten.
De CDC is aktief in heel Katalonié beneden de Pyreneën.
Haar basis heeft ze — hoe kan het ook anders 7 — in Barcelona. Deze grote, levendige, merkantlele stad die dichter bij
Parijs schijnt te liggen dan bij Madrid en die vanuit haar bruisende vitaliteit neerkijkt op de «kunstmatige schepping » die
Madrid eigenlijk is, heeft in de CDC de uitdrukking van haar
politieke wil en scheppingsdrang
gevonden. Wanneer de
CDC op een warme Katalaanse zomeravond haar aanhang
bijeenroept, heeft zij niet de minste moeite om de grote Arena Monumental te vullen met twintig-dertigduizend
geestdriftige toehoorders. Dit is des te merkwaardiger omdat de partij
uiteindelijk maar terugvalt op momenteel zo'n 12.000 leden.
Het lage ledenaantal is nog altijd het gevolg van veertig jaar
diktatuur: alhoewel heel Katalonië bruist van politiek leven, is
slechts een minderheid er — net als in heel Spanje — bereid
om reeds thans een lidkaart bij een partij te nemen. Drempelvrees na een halve eeuw Francisme.
De twintig-dertigduizend
in de Monumental komen ook en
vooral om te luisteren naar Jordi Pujol, de sekretaris-generaal
— bij ons zou dat de voorzitter zijn — van de CDC. Niemand
beter dan hij geeft stem aan de wil van Katalonië en zijn
hoofdstad. Een redevoering van Jordi Pujol is een gebeurtenis, die heel politiek Barcelona en vele steden en dorpen in de
verre omgeving op de been brengt
Pujol vertegenwoordigt een merkwaardig type van nationalistisch politicus. Hij is het prototype van de handige, merkantlele, behoedzame maar ook spontane en levendige Katalaan.
Een landelijk spreekwoord
zegt dat «el bon catala de les
pedres en trau pa », dat een goede Katalaan zelfs nog uit stenen brood zou kunnen maken. Levend naar deze volkse wijsheid heeft Pujol tijdens het Franco-regime de financiële basis
gelegd voor zijn politieke loopbaan: de uitbouw van de Banca Catalana. Toen het uur van de politiek sloeg, stond hij
sterk en onafhankelijk genoeg om de bank te laten voor wat
ze was en zich helemaal te wijden aan zijn échte roeping: de
onafhankelijkheid van Katalonië. Hij streeft die na door een
handig en soepel spel van-kat-en-muis tussen de kat Barcelona en de Madrilleense muis.
Jordi Pujol kent Vlaanderen vrij goed. Tijdens de vele maanden gevangenschap die hij onder Franco doormaakte, las hij
onder meer de hele Pirenne. En voorzag hij die Pirenne van
de nodige Vlaamsgezinde
randbemerkingen...

WIJ 4

In het licht van de huidige gebeurtenissen in Zaïre verweet
Willy Kuijpers minister Outers
méér geld te besteden aan de
opleiding van jonge Zaïrezen in
de militaire school te Brussel
dan aan de broodnodige voorlichting over ontwikkelingshulp.
De militaire steun aan Zaïre,
Ruanda en Burundi stijgt dit jaar
met 55 miljoen fr. De ontwikkelingssamenwerking
van
ons
land (20,7 miljard) is volgens Willy Kuijpers zonder meer een premie voor aan- en verkoop van
goederen en diensten. Hij vraagt
een hoorzitting met onder meer
minister van financiën Gaston
Geens (CVP) die 5,6 miljard beheert van de O.S.-begroting. Aan
voorlichting van de bevolking
over de evolutie in de ontwikkelingslanden wordt momenteel
jaarlijks slechts 4 tot 5 frank per
inwoner besteed...!
Willy Kuijpers belichtte ook nog
de 180 hulpprojekten, waarvan
Kasese in Zaïre het grootste is.
De ophefmakende cijfers uit een
vertrouwelijk rapport die hij
reeds vroeger aanhaalde (zie
Wij van 9 februari 7 8 ) werden
door de minister niet weerlegd.
Kuijpers bewees dat in Kasese
reeds een half miljoen frank
werd gepompt, hulp die ten goede kwam aan multinationale ondernemingen.
De Wereldbank wees reeds eerder op het onzinnige van reuzegrote landbouwprojekten.
Willy Kuijpers zei in de Kamer
reeds eerder tot minister Outers : «Als volksnationalist ben
ik voorstander van de onafhankelijkheid
en de
bevordering
van de ontwikkeling van de gewone mensen; ik betwijfel of dit
ook de bedoeling is van het korrupte regime in Kinshasa.»

VIC
Het Vlaams Internationaal Centrum noteert met voldoening dat
de senaat de bespreking heeft
aangevat van het wetsvoorstel
De Facq tot splitsing van het
Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking.
Het V.I.C. onderstreept nogmaals de noodzaak van de federalizering van de ontwikkelingssamenwerking als enig middel
tot gezondmaking van dit beleid
en tot deelneming van de Vlaamse bevolking aan de internationale samenwerking. Het centrum
verheugt zich over de toenemende belangstelling voor de aanpassing van de ontwikkelingssamenwerking aan de gemeenschappen.
Het Vlaams Internationaal Centrum waarschuwt voor de jongste benoemingspolitiek, in het
ABOS en de Franstalige machtsgreep in de sekties voor ontwikkelingssamenwerking bij de Belgische ambassades. Gezien het
overwicht der Franstaligen in
het ABOS-personeel overzee
(70 o/o F - 30 o/o N) dreigt de officiële
ontwikkelingssamenwerking meer dan ooit een monopolie te worden van frankofone
invloeden.
Dit onevenwicht is voor de
Vlaamse gemeenschap onaanvaardbaar.

Onderwijs federaliseren;
gunstnormen
bevestigd
De kamerfraktie van de Volksunie heeft met belangstelling
kennis genomen van het positieve antwoord van de minister van
Nationale Opvoeding (10 mei jl.)
op de vragen van fraktievoorzitter Frans Baert betreffende de
geleidelijke federalisering van
het onderwijs, en roept alle partijen op om ter gelegenheid van
de staatshervorming de autonomie door te trekken naar de

onderwijsbevoegdheden.
De fraktie heeft ook met voldoening nota genomen dat det V U voorstel om de gunstnormen
voor de Nederlandstalige kleuterscholen in Brussel in te voeren, weerhouden werd door de
minister en dat Raemakers maatregelen wil nemen om het analfabetisme en de leerachterstand
van kinderen in kansarme bevolkingsgroepen te verhelpen.

Vier aictualiteitsresoluties
ter stemming
Volgende aktualiteitsresoluties
worden zaterdag aan het 17e
VU-kongres voorgelegd.
— Het kongres drukt zijn vertrouwen uit in de partijraad en het partijbestuur om, in uitvoering van de
getroffen beslissingen en binnen
het kader van het partijprogramma, dat integraal blijft gelden, verder te streven naar een daadw/erkelijke verw/ezenlijking van de grote doeleinden van de partij, zowel
in als buiten de regenng. Het kongres vraagt dat alle verantwoordelijken van de partij zich eensgezind bij de regelmatig getroffen
beslissingen zouden aansluiten,
bewust van het feit dat alleen eendrachtig optreden de politieke
macht van het Vlaams nationalisme veilig kan stellen en de verwezenlijking van de Vlaamse staat
daadwerkelijk naderbij brengen.
— Het kongres van de V U verwacht van de regering een eensgezinde en krachtdadige politiek
ter sanering van de overheidsfinancies waarbij de volgende opties bIj voorrang moeten gelden :

1. Geen verzwaring van de fiskale of parafiskale druk.
2. Geen louter deflatoire politiek
die de koopkracht van de grote
massa bescheiden verbruikers
zou aantasten.
3. Oordeelkundige aanwending
van het resultaat van noodzakelijke besparingen met het oog o p ;
a) het herstel van het rendement
van de bedrijven, eventueel door
belastingverlaging;
b) het financieren van een nieuw
Industrieel beleid en van stimulenng van de K M O ' s ,
c) het voeren van een/aktieve
tewerkstellingspolitiek.
— Het kongres van de V U :
— bevestigt dat de partij onverminderd zal blijven ijveren
voor amnestie ;
— stelt vast dat, na meer dan
tien jaar immobilisme, dank zij
de V U het probleem terug ter
sprake Is gebracht op beleidsniveau ;
— vraagt met nadruk aan de
VU-leden van de regering dat

zij, in het kader van het regeerakkoord, zouden waken over
de spoedige opruiming van de
sociale en humane nasleep
van repressie en epuratie;
— wenst dat de partijraad en
het partijbestuur, eventueel in
overleg met andere Vlaamse
partijen en met de Vlaamse
Verenigingen, de mogelijkheid
zouden onderzoeken om het
amnestieprobleem te federalizeren.
— Het kongres an de V U vestigt
de aandacht van de Vlaamse
openbare mening op het belang
van de bevoegdheidsverdeling in
de geplande staatshervorming.
Het kongres meent dat de federalizering van de financiële, ekonomische bevoegdheden alsmede
deze inzake openbare werken
ruim moet opgevat worden, ten
einde zoveel mogelijk konflikten
uit te schakelen en de Vlaamse
gemeenschap in staat te stellen
een duidelijke eigen politiek te
voeren in funktie van de Vlaamse
volkswelvaart.
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Welk autonoom
Vlaanderen willen wij?
S T R O M B E E K - B R U S S E L - Dit w e e k e i n d e , op zaterdag 20 en z o n d a g 21 mei, w o r d t het langvoorbereide
17e V U - k o n g r e s g e h o u d e n , met als t e m a : « A r b e i d ,
A d e l in de V l a a m s e staat.»
In de z o m e r van 7 6 w e r d , op aandringen v a n verschillende a r r o n d i s s e m e n t e n , d o o r de partijraad de beslissing g e n o m e n om een kongres van de arbeid bijeen
te roepen.
Jarenlang w e r d e n in het V U - p r o g r a m m a sociaal-ekonomische opties ingeschreven en z o r g d e n kongresresoluties voor originele voorstellen en standpunten,
die inmiddels ook in andere partijen g e m e e n g o e d zijn
geworden.
O p dit ogenblik — midden de grensoverschrijdende
e k o n o m i s c h e krisis — is het bijzonder opportuun de
globale V U - v i s i e over de arbeid uit te w e r k e n .
I m m e r s , geen enkele s a m e n l e v i n g zal ongewijzigd uit
de huidige krisis tevoorschijn komen. V o l g e n d w e e k end zullen de Vlaamsnationalisten de nieuwe en vernieuwde t o e k o m s t k a n s e n
aanwijzen w a a r o p
de
V l a a m s e staat dient g e b o u w d en uitgebouwd te worden.
W e l k V l a a n d e r e n wil de V U v o o r morgen ?
W e vroegen het aan v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r Nelly
M a e s , en aan staatssekretaris Vic Anciaux.

— De vraag stelt zich bijzonder
prangend: in wek soort samenleving willen wij morgen leven '^Herverdeling van de inkomens bijvoorbeeld IS een knelpunt dat de
Volksunie reeds geruime tijd bezig houdt (zie het kongres van
71), waaruit trouwens het nu algemeen aanvaard recht op een leefbaar bestaansminimum
gegroeid
is...
Nelly Maes: «Inderdaad, in de
voorbije jaren hebben wij reeds
heel wat sociaal-ekonomische bakens verzet. Nu is het ogenblik
gekomen om terzake onze globale visie in precieze krachtlijnen én
in detail uit te werken. Dit 17e
VU-kongres is een uitermate belangrijk kongres. Als Vlaamsnationalisten zullen wij onze vier grote

opties aanduiden: demokratie,
rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, en een open samenleving.
In de aktualiteitsresoluties zal aangeduid worden hoe de aan gang
zijnde staatshervorming verder
dient te geschieden. Maar, welk
soort Vlaanderen wij voor morgen als Vlaamsnationalisten wensen, dat IS de hamvraag van dit
meikongres.
Ik wil hierbij wijzen op de bijzondere werkwijze : dit weekend zullen de belangrijke prioriteiten bepaald worden, en in het najaar zal
op een tweede VU-kongres-vande-arbeid dieper ingegaan worden op de uitwerking van de
genomen
sociaal-ekonomische
opties.

Er is bij de kongreskommissie
een vloed van amendementen binnengekomen, die kunnen opgedeeld worden in drie kategorieën: tekstkritiek en -aanvullingen, amendementen die diskussie zullen uitlokken en waarover
het kongres een duidelijke keuze
zal dienen te maken, en tenslotte
amendementen die in feite eerder
technisch zijn, en vooral op het
najaarskongres dienen uitgepraat
te worden.»
VIC Anciaux: « W e werken momenteel zeer hard aan de staatshervorming, een materie waarin
w e jarenlang baanbrekend werk
hebben verricht. Talrijke kongresresoluties zijn inmiddels door andere
partijen
schoorvoetend
aanvaard. Spoedig zal een evaluatie van de huidige evolutie zich
met een toetsing aan het gedetailleerde VU-programma terzake
opdringen.
Inmiddels is het dringend om een
inhoud te geven aan de gewenste strukturen: om de arbeid in
onze gemeenschap te (her)waarderen. Als rechtvaardigheidspartij
en als volksverbonden partij hebben wij een originele visie op de
organizatie van de arbeid.»

Vic Anciaux belichten
ontwerp-resoluties

middelgrote ondernemingen,
dienen nu meteen konkrete
maatregelen genomen te worden, onder meer in het kader
van de exportbevordering;
— de grondige sanenng van ons
ekonomisch leven verdient
een innoverende injektie van
het wetenschappelijk onderzoek.

Sociale investeringen

— In de derde
kongreskommissie
gaat alle aandacht naar de demokratizering in de ekonomische bedrijvigheid: in de ondernemingen,
en in de nationale
overlegstrukturen...
Saneringen
Nelly Maes • «Bij de voorberei— Het meikongres over de arding van dit kongres werd inderbeid omvat tijdens de zaterdagzitdaad duidelijk gesteld dat in de
ting in Strombeek-Bever
vier sekbedrijven de kapitaalverschaffers
tievergaderingen
over: de filosoniet het alleenrecht op beslissingsfisch-etische aspekten van de armacht mogen hebben.
beid, de globale tewerkstelling, de. O p korte termijn moet het mogedemokratizering, en de internatiolijk zijn om in de raad van beheer
nale arbeidsverdeling, met de proeen evenwichtige vertegenwoorblematiek van de gastarbeid...
diging te hebben van werknemers
Nelly Maes: «Met opzet houdt
en kapitaalverschaffers.
de V U dit jaar over het probleem
Ook omtrent de rol van de vakvan de arbeid geen louter ekonobonden (pluralisme, inschakeling
misch kongres. Hiermee betonen
in de Vlaamse ontvoogdingsbewij onze argwaan tegenover een
weging, én kadersyndikalisme)
al te blind vertrouwen in de techzal de V U ondubbelzinnige standnokratie.
punten innemen.
Behalve element van organizatie
van een samenleving is de arbeid
volgens ons ook kultuurschepp e n d ; zowel de zelfstandige arbeid, als het werk in loondienst.
Wij benadrukken het recht op en
de plicht tot arbeid, maar de klassieke arbeid kan niet de enige
manier zijn voor een zinvolle en
vruchtbare aanwezigheid in de
samenleving.
Er is ook de zgn.
«autonome
arbeid» die voor het individu een
levensvervulling betekent, en niet
beloond kan worden door de
gemeenschap, in de ontwerp-resoluties wordt ook gesproken
over de niet-arbeid, waarmee wij
ons afzetten tegen de konsumptiementaliteit die de vrijetijdsbesteding dreigt te beheersen.»
— In de voorgestelde
kongresresoluties
wordt ook
gesproken
over de tewerkstelling,
deeltijdse
arbeid,
werkduurverkorting...
Nelly Maes: «Duidelijke opties
terzake zullen zaterdag en zondag genomen worden.
Ik vestig de aandacht op enkele
uitgangspunten:
— de rendabiliteit van onze ondernemingen is een noodzaak
om een degelijke welzijnszorg
te kunnen uitbouwen;
— ongezonde bedrijven kunnen
niet onverantwoord lang door
de gemeenschap in leven gehouden w o r d e n ;
— de sociale zekerheid dient
met de belastingen betaald te
worden (fiskalizering van de
sociale zekerheid!);
— na de jarenlange lippendienst
bewezen aan de kleine en
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Nelly Maes en

— Het vierde luik van het kongres van de arbeid omvat de internationale arbeidsverdeling
en de
gastarbeid.
Vic Anciaux:« Wat de gastarbeid
betreft, en trouwens heel de problematiek van de minderbegoede,
zeg maar minstbedeelde mensen
in onze buurten, werd tot nog toe
schaarse en ook verkeerde informatie verspreid. Een nota, in voorbereiding op het kabinet van Brusselse sociale zaken, zal hieromtrent spoedig verheldering brengen. Het probleem van de gastarbeid IS tegelijk uitermate prangend én omstreden.
Zeer algemeen stel ik dat er dringend sociale investeringen nodig
zijn voor alle arme groepen Cvooral in de steden) op het gebied van
de gezondheidszorg, de huisvesting, de rechtshulp, en het onderwijs.

Wat specifiek de gastarbeiders
betreft, ben ik voorstander van
een onmiddellijke waterdichte immigratiestop, een herwaardering
van de handarbeid (aantrekkelijker maken, ook voor onze mensen), en vooral passende sociale
investeringen voor het onthaal en
de begeleiding van de gastarbeiders.
Ik benadruk h e t : maatregelen in
die zin zijn een dringende noodzaak. »
Nelly Maes:«Inzake de internationale arbeidsverdeling ervaren w e
momenteel duidelijk (v.b. textiel)
dat samen-ontwikkelen met de
derde wereld voor alle partners
de enige goede uitweg biedt.
W e stellen ons geenszins op tegen de evolutie in de derde wereld, maar wél tegen het gevaar
dat dreigt vanwege multinationale
ondernemingen en de elites in de
ontwikkelingslanden die mekaar
de troeven doorspelen.
Hierbij aansluitend is de keuze
van ontwikkelingsprojekten voor
ons én voor de volkeren in de derde wereld van levensbelang. En
daarom stellen w e ook nogmaals
met kracht en aandrang de eis tot
splitsing van het Algemeen Bestuur voor Ontwikkelingssamenwerking», (hds)

— De betrokkenheid van de werknemers bij wat in de onderneming
gebeurt, is van wezenlijk belang
bij het verrichten van zinvolle
arbeid.
— Als het werkaanbod in zijn huidige
vorm te klein is om voor iedereen
het recht op arbeid te verwezenlijken, dan moet er gedacht worden aan nieuwe vormen van arbeid.
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VU eist toepassing
i

regeeraic- icoord over amnestie
Vragen
(met)
en
(zonder)
antwoord
Loodvergif te Hoboken
In een interpellatie verweet VUkamerlid André De Beul de overheid haar verantwoordelijkheid
ontvlucht te hebben. Niet alleen
de gemeenteraad maar ook het
parlement werd om de tuin geleid.
Ook de minister sprak desgevraagd door de h. De Beul nogal
dubbelzinnige taal. In elk geval
had men vlugger moeten optreden. Nog erger is het feit dat de
overheid niet in staat blijkt te zijn,
de firma de nodige exploitatievoorwaarden op te leggen. Het
toppunt is wel dat de bestendige
deputatie in haar verslag dezelfde normen aanlegt als de vervuiler zelf! Spreker betwijfelde het
cijfer van 300 miljoen dat voor
milieuzuiverende installaties zou
uitgegeven geweest zijn. Veelal
ging het hier in de eerste plaats
om ekonomische investeringen.
De Metallurgie maakte overigens
een behoorlijke winst in 1977
zodat milieubeschermende maatregelen, niet alleen ten behoeve
van de bevolking maar ook ten
gunste van de arbeiders zelf kunnen getroffen worden. De h. De
Beul eindigde zijn interpellatie
met te beklemtonen dat hij de
afwenteling van de financiële last
op de bevolking afwijst.
Minister
D'hoore
antwoordde
zeer uitvoerig (mede namens zijn
kollega Spitaels) en kwam tot het
besluit dat de lange reeks getroffen maatregelen een doelmatige
oplossing zowel voor de bevolking als voor de firma zullen met
zich brengen.
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De naam Bertouille, Waals liberaal kamerlid, klinkt nogal zoet
gevooisd. Maar deze indruk verdwijnt wanneer hij een heftige
anti-amnestie-rede uitspreekt zoals vorige donderdag. Toen interpelleerde hij de eerste minister
over «de amnestie ten gunste
van de incivieken en de nog hangende problemen van de oorlogsslachtoffers ». Deze interpellatie
viel net als een soort bekroning
uit na het zoveelste NSB-kongres
waar de anti-Vlaamse haat weer
eens hoogtij vierde en voor wie
zelfs een bescheiden regeling
van de sociale gevolgen van de
repressie nog veel te veel is.
De heer Bertouille lijdt niet alleen
aan een anti-Vlaams complex
maar ook aan een anti-VU-trauma, te oordelen naar zijn heftige
uitval tegen de VU-kamerfraktie.
In een felle rede kantte de interpellant zich tegen elke vorm van
amnestie, hoe bescheiden ook.
Hij bleek het de V U kwalijk te
nemen dat het jonge VU-kamerlid
Joos Somers op de tirades van
Bertouille hard en toch zo beheerst mogelijk replikeerde. Hier
de voornaamste passages uit deze zeer goede repliek:
Meer dan drieëndertig jaar na het
einde van de oorlog ondergaan
sommige burgers, hun kinderen
en zelfs kleinkinderen, de sociale
gevolgen van de oorlogsgebeurtenissen.
Er zijn oorlogsslachtoffers zonder
statuut van nationale erkentelijk-

heid. Ze verzuimden een aanvraag in te dienen of waren niet
op de hoogte van de termijnen.
Z o groeide een discriminatie. Het
is onrechtvaardig dat personen
met dezelfde verdiensten, al dan
niet een rente of pensioen krijgen.
Na de oorlog werd aan de andere kant met overdreven ijver aan
repressie en epuratie gedaan.
Mensen die toen niet eens geboren waren, ondergaan daar nu
nog de gevolgen van.
Die materie behoort tot de bevoegdheid van verscheidene departementen. Maar niemand kent
de omvang van die problematiek
en de financiële gevolgen om ze
te regelen. Individuele benadering
zou een nieuwe
onrechtvaardigheid betekenen.
In het huidige Europa zijn die blijvende sociale gevolgen anachronismen. De opruiming van anomalieën en sociaal onrecht kan toch
niet worden beschouwd als verheerlijking van achterhaalde ideologieën I
De jonge generatie kan niet begrijpen dat men die sociale gevolgen in stand wil houden. Alle oorlogsslachtoffers moeten worden
bevrijd van sociaal onrecht, dat
zijn oorsprong vindt in de menselijke verdwazing, die een oorlog
is.
Als jong parlementslid interesseert het me weinig wie gelijk
had. Het is allemaal zo lang geleden, dat de jonge generatie er
geen belangstelling voor heeft.

Evenmin als voor de veldslagen
van Napoleon.
Wij interesseren ons wel voor de
gevolgen, of die nu incivieken dan
wel patriotten betreffen. Wij, jongeren, hebben de oorlog niei
gewild, maar we willen ook niet
dat het sociaal onrecht voortduurt. W e willen niet medeplichtig
worden aan verstarde haatgevoelens.
Het verleden heeft maar waarde,
als het opbouwt, niet als het leidt
tot wrok en hardheid. In dat
gevoel wensen w e het verleden
te begraven.
Wij horen de stem van mensen
van gisteren, wier houding steeds
minder te begrijpen is. Hun grootmoedigheid wordt betwijfeld vermits zij geen begrip opbrengen
voor onrecht aangedaan aan kleine, bejaarde mensen en hun afstammelingen.
Alle oorlogsslachtoffers moeten
geholpen worden. Daarom moet
een speciale kommissie opgericht
worden om een inventaris op te
maken van de blijvende sociale
gevolgen van de repressie na de
tweede wereldoorlog.
Begrip moet opgebracht worden
voor menselijk falen, sociaal onrecht, bekommernis om de toekomst.
De Belgische unitaire staat heeft
vele jaren het volkseigene onderdrukt. Wij staan positief t.o.v. de
rechtmatige belangen van de oorlogsslachtoffers. Wij vragen geen
Belgische amnestie ten gunste

onderzoekskommissie
samengesteld over de sluikreklame op TV.
Iedereen
weet dat er misbruiken waren, maar de
kommissie
kwam tot geen
resultaat
Nochtans is een
dergelijke
kommissie een machtig wapen om na te gaan of de wet-

ten door het Parlement goedgekeurd, ook worden nageleefd. Waarom zou een dergelijke kommissie van de kultuurraad niet eens nagaan
hoe het staat met de toepassing van het
«septemberdekreet» om de taalwetgeving
in de bedrijven in Vlaanderen ? Veel beter dan een
onderzoek zou een dergelijke kommissie alle betrokkenen op het matje kunnen roepen om verantwoording
af
te leggen voor een dagelijkse overtreding van de wet
In diezelfde praatbarak had
vorige week een interessante konfrontatie plaats inzake
amnestie. Dit probleem doet
van beide zijden onmiddellijk
de passies oplaaien en kan
in die kontekst ook niet worden opgelost Sedert enkele
tijd is het verzet
weliswaar
opnieuw opgekomen,
maar
is het meer beperkt
Een
strijd van de laatste der Mohikanen tegen een elementair beginsel van menselijkheid
en demokratie.
De
Waal Bertoville
probeerde
zich tot spreekbuis te maken
van een bepaalde
resistance, waarvan Verroken
zei
dat ze na de oorlog heel wat
talrijker was dan tijdens de
oorlog. Willy Kuijpers sprak
dan ook terecht van een
" haaienmentaliteit», van een
bepaald soort mensen dat

Een echt schandaal!
De «razende Roeland » Bertouille
kreeg het eveneens met eerste
minister Tindemans aan de stok,
toen hij beweerde dat er geen
geld is voor de oorlogsslachtoffers doch wel voor de incivieken ! De premier replikeerde verontwaardigd : «Wat u zegt is
schandalig I U verdraait mijn
woorden. Het is een echt schandaal I» Deze reaktie belette Bertouille niet voorts te insinueren en
te schelden. Een zielig spektakel
dat echter eens te meer bewijst
dat het Franstalige België zich tot
de laatste adem tegen amnestie,
ook tegen mini-amnestie, zal blijven verzetten. De konklusie ligt
voor de h a n d : de Vlamingen
baas in eigen huis I

Hurez

<UITDE
WETSTRAAT
Niet ten onrechte wordt het
Parlement vaak de Praatbarak genoemd. Dat is onvermijdelijk omdat vele parlementsleden grieven en problemen naar voren brengen
die ze bij hun kiezers te
horen krijgen. Ze
vormen
dan ellenlange rijen interpellanten die allerlei zaken naar
voren brengen die dikwijls
een zeer lokaal belang hebben, een brug in Dendermonde, een stuwdam in Wallonië.
Te weinig hemen ze als leden van de
wetgevende
macht initiatieven om hun rol
als opperste
vertegenwoordiging van het volk te vervullen. Voorstellen worden naar
de regering
doorgeschoven
en men legt er zich bij neer
de waterdrager van het volk
te zijn. Naar analogie met de
ommekeer die zich in de Verenigde Staten heeft voorgedaan, na de Watergate affaire, zou het Parlement zijn
verantwoordelijkheid
weer
moeten opnemen en zelf de
teugels in handen nemen. In
de laatste jaren werd een

van de zogenaamde incivieken,
omdat geen begrip wordt opgebracht voor het onrecht Vlaanderen in 1945 aangedaan en uit respekt voor de Waalse gevoeligheid. In de deelstaat Vlaanderen
zal het onrecht van de repressie
goedgemaakt worden. In afwachting eisen wij de uitvoering van
het regeerakkoord om een einde
te maken aan de sociale gevolgen van straffen die aan duizenden werden opgelegd omdat ze
Vlaamsvoelend waren. Wij eisen
dit om kristelijke, sociale, humane
en volksnationale motieven.

wel de naam vrijheid in zijn
partijembleem
schrijft, maar
deze enkel voor zichzelf toekent Het is inderdaad onbegrijpelijk dat een zo vanzelfsprekende
beslissing
belet
wordt door een kleine maffia. Het is meteen
typerena
voor de toestand waarin dit
land verkeert, waarin kleine
en grote
drukkingsgroepjes
alles naar hun hand zetten.
Belangwekkend
was
ook
het pleidooi van Frans Baert
voor de federalizering
van
het onderwijs in de zin van
de voortschrijdende
autonomie. De socialist Ramaekers
zei de mening van de h.
Baert te kunnen volgen en te
zullen ijveren voor een toenadering van beide
onderwijsnetten.
De
zuilenrepubliek
waarin wij nu leven, is ideologisch en financieel niet haalbaar Het is al te simplistisch
de bevolking in twee of drie
zuilen te willen indelen. Indien het Rijksonderwijs
nu
bestempeld
wordt als een
jachtterrein
voor de BSP,
kan men het vrij onderwijs
als een CVP-gebied bestempelen. Dergelijke toestand is
kortzichtig en tegen elk principe van toleranttie en veelzijdigheid in de samenleving.
Hopelijk gaat men onze havenpolitiek niet in dezelfde
zin «oplossen».
H.C.

De Waalse CVP-er Hurez is
vice-premier in de regering Tindennans-2. Hij kwam onlangs in
de aktualiteit door zijn verklaring, dat er van amnestie geen
sprake kon zijn.
Volgens « Pan» nam diezelfde
Hurez een minder militante positie in tijdens de post- en treinstakingen. Door een misverstand
raakte het dossier ter zake zoek,
waardoor de instemming van de
regering, onmiddellijk een supplement op het vakantiegeld van
1.000 fr. te betalen, niet kon
geschieden. Daardoor zouden
de post- en treinmannen slechts
een paar honderd fr. minder ontvangen hebben. En zou er
hoogst waarschijnlijk geen staking geweest zijn.
Steeds volgens «Pan » — zou
Hurez zich tegen de uitbetaling
verzet hebben, onder voorwendsel dat vakbonden dit supplement onvoldoende zouden achten. Het toppunt was wel dat,
toen de vakbonden de wilde staking erkenden en met de regering gingen onderhandelen, Hurez gedurende de onderhandelingspalabers
in
alle
talen
zweeg.

Jachtexamen
VU-kamerlid Willy Kuijpers w o u
van minister De Backer weten of
de op diverse plaatsen te houden
jachtexamens wel ernstig verlopen vermits beweerd wordt dat
de vragenlijsten op voorhand worden medegedeeld. De minister
antwoordde dat slechts beperkte
lijsten aan de jachtverenigingen
worden gestuurd. Het gaat eerder om een voorlichting van de
kandidaten
hoe het
examen
wordt opgevat.
Lees biz. 21
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Europa danste en
zong t e Meise

Maite Idirin

Willy Kuijpers
Kamerlid Willy Kuijpers stelde het publiek in zijn rede de
«Europa-vragen»
«Hebben we er als volk — als gemeenschap dus — baat bij dat
1 een Europa-der-Staten zijn staatsmacht nog meer ongrijpbaar zal stellen dan nu in nationaal verband reeds het aeval
IS-'

MEISE — Op Pmksterzaterdag
traden te Meise niet minder dan
zeven groepen op twee volksdansgroepen, Les Lys uit Marlenheim in de Elzas en de Garve uit
Brussel en vijf zanggroepen Sido Martens uit Friesland, Cilla
Fisher en Artie Trezise uit Schotland, Alfred en Kristien den Ouden uit Frans-Vlaanderen, Maite
Idirin uit Baskenland en Immanol en Andoni Mitxelena eveneens uit Baskenland
Deze laatsten
begeleid door
Geert Gijs, openden de namiddag
met enkele prachtige Baskische
liederen waarvan de tekst vooraf
werd verklaard door Geert Gijs
Deze (Antwerpse) Basken be-

Alfred en Kristien den Ouden
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schikken over een buitengewone
stem en vielen erg in de smaak
Nadien trad de bekende volksdansgroep De Garve uit Brussel
op en brachten Alfred en Kristien
den Ouden enkele oud-Vlaamse
liederen uit Frans-Vlaanderen, en
bespeelden hierbij vedel en doedelzak Tot slot van het eerste
deel bracht de volksdansgroep
uit de Elzas in kleurrijke klederdracht enkele Rijnlanders en polka's Hun aankondiging in het
Frans werd met al te best onthaald, maar dat zouden ze nadien
verhelpen
De geplande toespraak van Maunts Coppieters werd kort voor
het begin afgezegd wegens ziek-

te, maar Willy Kuijpers werd bereid gevonden om zijn plaats in te
nemen Willy deed dit overigens
uitstekend
Na de feestrede kregen wij de
onovertroffen Maite Idirin uit Baskenland die door haar prachtige
stem en persoonlijkheid de aanwezigen in haar ban bracht Geen
wonder dat zij een bisnummer
moest brengen
H e t tweede optreden van de
Elzassers werd in het Duits aangekondigd wat door het publiek
in dankbaarheid werd afgenomen Iedereen verwachtte immers van hen dat ze hun moedertaal zouden spreken Als laatste
zanggroep traden Cillo Fisher en
Artie Trezise op Hun sympatieke
verschijning en leuke liedjes werden zozeer op prijs gesteld dat
ook ZIJ het nog eens moesten
overdoen hoewel het reeds laat
was geworden De namiddag
werd dan besloten door de Garve, waarna alle deelnemers in de
bloemetjes werden gezet De prezentatie werd zeer vlot en kundig
afgehandeld door Kris Iserbijt
Na het festival werd gezamenlijk
gegeten gedronken en gezongen
en werden de Elzassers aan de
tand gevoeld over hun kulturele
toestand Zij zullen naar huis gegaan zijn met de wetenschap dat
WIJ van hen verwachten dat zij
meer fierheid zouden opbrengen
voor hun eigen taal en daardoor
zouden bijdragen tot het instandhouden van hun eigen kuituur

2 de multi-nationale bedrijven, de vakbonden en de politieke
bedrijvigheid nog verder verwijderd zal zijn van de burger f
Op geen van beide vragen kunnen wij een bevredigend antwoord geven' Vandaar is de Europese opgave van het volksnationalisme in de eerste plaats persoon en volksgemeenschap herwaarderen in de groeiende Europese
bestuursbedrijvigheid De dromen die gewekt worden door de klassieke
machten rond de Europese verkiezingen zijn een verwijderde gevaarlijke kiespropaganda'
De Volksunie wil een platform bieden aan alle federalistische en demokratisch-nationalistische krachten in Europa Hij verwees in dit verband naar
het werk van oud-senator dr Maurits van
Haegendoren
«Nationalisme en Federalisme» en vestigde ten slotte de aandacht van het publiek op het komende VU-kongres waar buitenlandse delegaties mekaar vinden rond deze tematiek en
de jongerenontmoeting
(12-31 juli) in Baskenland,
ingericht
door het Dosfelinstituut afd Europese
Volkshogeschool
Tot daar kamerlid Kuijpers die nog volgende
«scherpe»
bemerking maakte «In het jaar van Europa moeten we onze
Vlaamse Beweging een Europese dimensie geven Een volksnationalistische opdracht De vaststelling dat in Europa drie
staten in ontbinding zijn Groot-Bnttannie, Spanje en België is
al een begin van aanduiding dat het Europa der Volkeren
zachtjes onderweg is naar een eigen opdracht»
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Kruitvat Afrika
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Hoe
rific

sten — buitenlandse deviezen —
uit de bodemrijkdom van de «lastige» provincie
Op zeker ogenblik dachten de
Belgische machthebbers er aan,
Kongo te federalizeren (wat ze
toen in eigen land verwierpen )
omwille van etnische en kulturele
verschillen Er was zelfs op zeker
ogenblik sprake van zes deelstaten WO Katanga Maar een dergelijke formule veronderstelde
een voldoende sterk centraal gezag,
om afscheidingen van de
deelstaten te vermijden
O p een gegeven moment bestonden in de voormalige kolonie dne
mekaar bevechtende krachtvelden Katanga dat zich afscheidde, Oost-Kongo en Neder-Kongo
Kinshasha Wegens het ontbreken van een centraal gezag werd
van deze formule afgezien, ook
omdat het westen de Zaïrese
grondstoffen dnngend nodig had
Daarom steunde het ook Moboetoe toen deze naar de macht
greep Moboetoe werd een der
pijlers van de westers geonenteerde politieke en ekonomische
orde in Afrika
De nieuwe opstand in Zaïre, andermaal in de zuidelijke provincie
Shaba (we laten in het midden, of
de legendarische koningin van
Sheba — of Shaba — vandaar
afkomstig was), schijnt deze keer
zorgvuldiger voorbereid te zijn
dan achttien maanden geleden,
toen het Zaïrese leger er met in
slaagde, de opstand (of de invasie) neer te slaan op eigen kracht
Het slaagde alleen met Marokkaanse militaire hulp, Frans troepentransport en versnelde levenng van wapens en munitie door
België Moboetoe beval een zuivering van hoog tot laag terwijl een

bloedige
repressie
nogmaals
woedde in het opstandig gebied,
dat nog steeds zijn kortstondige
onafhankelijkheid gedenkt
Shaba (Katanga) is een vreemde
eend in de Zaïrese bijt Etnisch
verschillen de Katangezen of Shaba lers grondig van de ovenge
grote Zaïrese stammen Ten
tweede is Shaba bij wijze van
spreken Zaire's goudmijn (koper
en andere kostbare ertsen) Schakel deze ekonomische macht uit
en Zaïre stort helemaal in de
afgrond Want Kinshasha put het
leeuweaandeel van zijn inkom-

O p de lange duur echter kwam er
sleet op het Moboetoe-regime en
groeide de sociale onrust, vooral
na de Zaïnzering van de ekonomie — naar het voorbeeld van Idi
Amin in Oeganda — die praktisch de ineenstorting van de
Zaïrese ekonomie tot gevolg had
Een eerste ekonomische en financiële hulpverlening op grote
schaal leverde wegens de welig
woekerende korruptie en de onbekwaamheid van de Zaïrese kaders mets op, zodat Moboetoe
andermaal moest gaan kloppen
o p de Westerse geldkoffers Hij
bekwam een tweede hulpprogramma dat echter maar met op
Öreef kwam Net op dit ogenblik
komt de nieuwe opstand de financiële machten opschnkken

Ommekeer
in Albanië
Na tientallen jaren van afzondering tegenover en het Westen en
de Sovjetunie met alleen China
als bondgenoot, draait de wind in
het land van Enver Hodzja De
kleine Volksrepubliek keert zich
af van Peking en zoekt toenadering tot het Westen via Athene en
Parijs De Chinese hulp aan Albanië blijkt vooral een papieren hulp
te zijn geweest, zodat Tirana zich
tegenover de rest van de wereld
met langer een «splendid isolation » kon veroorloven Een Griekse handelsmissie kwam naar Tirana om de Gneks-AJbanese handel weer op dreef te helpen Van
de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de Gnekse minderheden een betere kulturele bescherming te waarborgen Na een rondreis in Zuid-Albanie bij de Griekse
minderheden, besloot Hodzja de
Griekse kwestie «van haar slagpin » te ontdoen Nochtans geme-

De rebellen blijken goed gewapend en getramd te zijn, naar
Kinshasha beweert door Cubaanse adviseurs Het rode spookbeeld van het kommunisme rijst
weer torenhoog, deze keer in het
meest centraal gelegen land van
Afrika Vermits de rebellen over
ten niet alle Griekse «eilanden»in
Sovjet- en Cubaanse steun schijAlbanië van een kulturele erkennen te beschikken en talrijker zijn
ning Z o blijven voorlopig Korita
dan anderhalf jaar geleden, zullen
en Himara van de zegeningen
1 000 Marokkaanse soldaten en
van de kulturele autonomie verwat Franse, Britse, Chinese en
stoken
Belgische mini-hulp deze keer
met baten De rebellen zijn deze
Momenteel zouden er nog een keer zo verstandig geweest,
50000 Gneken in Albanië leven, eerst het mijncentrum Kolwezi in
tegen 300000 voor de tweede te nemen waardoor de goudader
wereldoorlog De houding van Ti- van Zaïre werd doorgesneden
rana tegenover de minderheden Het feit, dat een na een AfrikaanIS met steeds zo tolerant geweest se landen het kommunisme verals vandaag Vooral tijdens de kulkiezen (sic) bezorgt het Westen
turele revolutie — naar Chinees ware nachtmernes Bovendien is
recept — was de Albanese onver- het Moboetoe-regime verre van
draagzaamheid groot De officiële
populair Steun aan dit korrupte
houding van de staat tegenover
en wrede regime heeft een slechde Grieks-ortodoxe kerk bleef te faam tot gevolg Maar er is
echter onveranderd
afwijzend
geen alternatief Het Westen kan
niet in een handomdraai voor een
Indien de toenadenng tot Athene even westers gezinde opvolger invruchten afwerpt verhoopt Athe- staan In een fatale knngloop
ne een toleranter houding van het schijnt het Westen gedoemd te
regime tegenover de kerk
zijn, een korrupte minderheid in
het zadel te houden terwijl Moskou alleen de «progressieve
krachten steunt
Het heeft nog
het bijkomende voordeel dat het
geen koloniaal verleden in Afnka
heeft, zoals het Westen
Vandaag blijkt de ontstentenis
van een werkelijk nieuwe visie op
Afrika en wreekt zich nu evenzeer als destijds m Azie Het is te
laat de sloot gedempt wanneer
het kalf verdronken is Komt er
in Afrika een herhaling van de
Westerse teloorgang in Azie"?
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Groenland

Hoeveelheid uranium valt mee
De bodem van Groenland
blijkt
meer uraniumerts
te
bevatten
dan aanvankelijk werd
gedacht
De
Europese
Gemeenschap
heeft dan ook nog eens 5 miljoen
rekeneenheden
voor
onderzoek
van de aanwezigheid van uraniumerts op Groenland
beschikbaar gesteld
Belangrijke
vindplaatsen zijn ontdekt bij Kvanefjeld in het zuidwesten van Groenland Uit de jongste cijfers is
gebleken, dat er redelijk verzekerde hulpbronnen
van 27000 ton
aanwezig zijn, waarbij de extra
reserves
worden
geschat
op
16000 ton De aanvankelijke cijfers waren respektievelijk
6000
ton en 10000 ton Vergeleken bij
de uraniumreuzen zoals de Verenigde Staten (259000 ton voor
onmiddellijke winning en 1,3 mil-

Typisten/
stenotypisten
Ned. taal
De Kommissie van de Europese Gemeenschappen organizeert een algemeen vergelijkend onderzoek a a n de
h a n d van een eksamen
voor de vorming van een
aanwervingsreserve van
TYPISTEN
(met fakultatief eksamen
voor stenotypisten)
m de Nederlandse taal, wier
loopbaan de rangen 5 en 4
van kategorie C omvat
Deze reserve wordt gevormd ten einde te kunnen
voorzien m vacatures in deze kategorie, loopbaan en
specialiteit, voor zover dit
niet geschiedt door overplaatsing of overgang van
reeds in dienst bij de Europese Gemeenschappen zijnde a m b t e n a r e n De geldigheidsduur van de reservelijst loopt af op 30 juni 1979.
Deze termijn kan echter
worden verlengd. In dat geval zullen de op de reservelijst voorkomende kandidaten daarvan tijdig in kennis
worden gesteld
Standplaatsen
Brussel, Luxemburg of iedere andere plaats waar de
diensten van de Kommissie
werkzaam zijn
1 AARD VAN DE FUNKTIE
— typewerkzaamheden in
het Nederlands,
— uittypen van op platen
of banden opgenomen
teksten
2 BEZOLDIGING
Het maandelijks aanvangssalaris (basissalaris) bedraagt 33.312B.fr. (rang C5,
eerste
salaristrap)
Op

joen ton reserve) en Zuid-Afrika
(respektievelijk
202000
ton en
298000 ton), zijn de Groenlandse
hoeveelheden maar klem Het huidig verbruik van de Europese
Gemeenschap bedraagt thans ongeveer 3000 ton per jaar
Nieuwe luchthaven
BIJ Godthaab komt een luchthaven De Europese
Ontwikkelingsbank heeft daartoe 50 miljoen
Deense kronen beschikbaar gesteld De luchthaven krijgt een landingsbaan van 950 meter lengte
Afgezien van Thule in het hoge
noorden, heeft Groenland tot nu
toe slechts een luchthaven, namelijk bij Sondre Stromfjord,
maar
deze IS uitsluitend geschikt voor
hefschroefvliegtuigen
Jakobshavn en Holsteinsborg
beschikken nog over vliegvelden met een
korte landingsbaan

grond van de opleiding en
de specifieke beroepservaring van de kandidaat kan
een hoger basissalaris worden toegekend tot een maximum van 39.819 B.fr. (rang
C4, derde salaristrap)
De sollicitanten moeten ten
minste 18 jaar en mogen
niet ouder dan 35 jaar zijn
(geboren vóór 31 m a a r t
1969, geboren na 31 m a a r t
1943)
De leeftijdsgrens is niet van
toepassing op sollicitanten
die op 30 april 1978 ten minste een laar a m b t e n a a r of
ander
personeelslid
zijn
van een der Instellingen
van de Europese Gemeenschappen
— Sollicitanten
moeten
kunnen aantonen een lagere middelbare handels technische of beroepsopleiding te hebben genoten,
— ZIJ moeten op de voor de
indiening van de sollicitaties gestelde
datum
ten minste een jaar beroepservaring
hebben
in een betrekking waarvan de werkzaamheden
overeenkomen met de
omschrijving
onder
«aard van de funktie»
De
sollicitanten
moeten
een grondige kennis van de
Nederlandse taal en een behoorlijke kennis van een
van de andere officiële talen van de Gemeenschappen bezitten
Het eksamen bestaat uit 2
gedeelten een verplicht en
een fakultatief
Alle inlichtingen en inschrijvingsformulieren te verkrijgen bij Kommissie van de
Europese
Gemeenschappen, afdeling « Aanwerving,
aanstelling,
bevorderingen », sektor vergelijkende onderzoeken. Wetstraat
200, B - 1049 Brussel
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Provinciaal VUJO-weekeinde
te Oostmalle

ANTWERPEN
Fanfare-drumband «Kempenland»
laat zich niet diskrimineren
E e r s t e bedrijf
Te Nijlen zijn de VU-tegenstanders
nog steeds niet bekomen van het
geweldig aantal stemmen door de V U
behaald bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen, ledere gelegenheid grijpzen ze aan om hun bijeengeklutste meerderheid (CVP, BSP en
Gemeentebelangen) te misbruiken tegen onze Nijlense VU-gemeenschap.
Hun gouden kalf (zwembad en sportcomplex) heeft de gemeentelijke financies zo diep onder het nulpunt gedrukt dat alle kranen dienden toegedraaid ook deze van subsidies aan de
verenigingen.
Uitzondering op de regel w e r d gemaakt voor de muziekverenigingen
die zouden nog enkele briefjes van
duizend toegespeeld krijgen behalve
dan fanfare Kempenland, want die is
V U en kreeg dus niets. Uitslag van de
stemming in de gemeenteraad, 14
tegen subsidies voor Kempenland, 11
stemmen vóór (VU-fraktie).
T w e e d e bedrijf
O p 3 juni a.s. wordt door een komitee
het « Bal van de burgemeester » georganizeerd. Z e s jaar na mekaar organizeerde de V U een dergelijk bal voor
haar burgemeester, telkens een bomvolle tent met 1.500 zitplaatsen. Het
bal op 3 juni as. voor de huidige C V P burgemeester heeft plaats in de parochiezaal waar met 400 mensen de
boel proppensvol steekt en sukses
dus verzekerd.
Maar dit komitee is samengesteld
door mensen die hetzelfde spel van in
de gemeenteraad ook buiten de ge-

meenteraad spelen en waar zij dezelfde diskriminatie nog eens willen overdoen.
De opbrengst van het «Bal van de
burgemeester» is alweer voor de Nijlense muziekverenigingen (1 harmonie, 3 fanfares, 1 simfonie) doch fanfare-drumband « Kempenland» w o r d t
nogmaals uitgestoten.
Nauwelijks hadden w e de zekerheid
dat de aktie alweer tegen «Kempenland» gericht was of w e legden
prompt de feestzaal Nilania, 700 zitplaatsen, vast voor een bal ten voordele van Kempenland op dezelfde
dag van het bal van de burgemeester,
dus 3 juni. En vóór dat de kaarten
voor de vóórverkoop van het «Bal
van de burgemeester» aan de overige muziekmaatschappijen werden uitgereikt w e r d door Kempenland met
degelijk ploegenwerk gans Nijlen uitgekamd van huis tot huis tot in de
meest afgelegen boerderijen en werden aldus reeds honderden kaarten
van het Kempenlandbal v e r k o c h t
Dieper kwaad
Het gaat niet enkel tegen onze V U fanfare, het gaat om het ganse gebeuren in ons lokaal «Kempenland» dat
zowat de spil aan het worden is van
een aktief Nijlens volksleven.
In januari 1977 w e r d een onafhankelijke gepensioneerdenbond gesticht die
op dit ogenblik 180 leden telt, met
wekelijkse gezellige namiddagen, vrijetijdstentoonstelling, reizen en deelname in de winst van Kempenland.
In 1977 w e r d ook onderdak verschaft
aan een zeer aktieve hobbyklub met
maandelijkse ruildagen en deelname

Provinciale FVV-kaderdag
te Turnhout
Maatschappij en kind
Dit jaar staan de FVV-kaderdagen in
het teken van Maatschappij en Kind,
ovr onthaaltstrukturen voor kinderen.
In de voorbereidende vergaderingen
maakten de aanwezigen een keuze
van drie onderwerpen, nl. Jeugd en
drugs, gezinsvervangende tehuizen
en de ongehuwde moeder.
Rond deze onderwerpen is er mogelijkheid tot vragen stellen en diskussie
met de spreker.
Iedereen is welkom. Er is kinderopvang voorzien. In ieder geval zal de
kaderdag de moeite waard zijn. W e
rekenen stellig op je aanwezigheid.
Programma :
10 u.,
samenkomst;
10 u. 30 tot 12 u. 3 0 : Jeugd en d r u g s ;
s p r e k e r : de h. Mürssen ; 12 u. 30 tot
14 u.: middagmaal; 14 tot 15 u.; Open
instellingen voor meisjes; spreekster:
mej.
P. G o e t s t o u w e r s ; 15 u. tot
15 u. 1 5 : koffiepauze ; 15 u. 15 tot
17 u.: Ongehuwde moeder; spreek-
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s t e r : mej. I. Bruyninckx.
De FVV-kaderdagen gaan door op
zondag 11 juni a s . in zaal D e Warande, Warandestraat te Turnhout. Iedereen kan vrij zijn lunch meebrengen
of gaan eten in een naburig restaurant.
Gelieve vóór 5 juni in te schrijven bij
mevr. Reimonda Otten, Pastorijstraat
11, 2460 Kasterlee, tel. 014/55.55,61
(aantal personen vermelden!).

Spoedig herstel,
goede vrienden !
Onze trouwe leden de heer en mevrouvv Jos Verbergt uit Borgerhout
werden beiden in het ziekenhuis opgenomen.
Het afdelingsbestuur wenst hen langs
deze weg een zeer spoedig herstel en
hoopt hen weldra weer in onze eigen
VU-kringen te mogen ontmoeten.

in de winst van Kempenland. Kempenland speelt met een volleybalploeg in
de Nijlense kompetitie, weliswaar nog
niet bij de toppers, maar dat komt.
In Kempenland heeft regelmatig een
pannekoekenavond plaats ten voordele van Nijlense werkers in de derde
wereld, vorig jaar voor zuster Mia,
onlangs voor pater Smets.
Kempenland zorgt voor eigentijdse
voorlichting en informatie zoals voordrachten over biologisch tuinieren, gezond koken, enz. In Kempenland is
altijd wat te doen en trekt steeds nieuw e mensen aan en dat zit onze kleurpolitiekers zo dwars.
Daarom w o r d t het bal van 3 juni a.s.
v o o r Kempenland een prestigezaak
en we rekenen nu op de vele sympatlsanten van zovele VU-afdelingen
waar Kempenland reeds op de bres
gestaan heeft.
Kempenland verwacht u in de feestzaal Nilania op zaterdag 3 juni a.s.
Kesselsesteenweg te Nijlen.
Fr. van Dessel,
voorzitter « Kempenland »

D a t u m : zaterdag 27 mei van 14 uur
tot zondag 28 mei om 18 uur.
W a a r : Prov. Vormingscentrum Oostmalle, Smekenstraat 59, 2150 Oostmalle (gemeente Westmalle).
Vanuit het centrum van Oostmalle
ofwel:
— richting Hoogstraten 2e straat
rechts;
— richting Turnhout 1.000 m verder
linksaf (wegwijzer).

402-6088041-27 van V U J O prov. Antwerpen ; het centrum ligt in een bosrijke omgeving met openlucht sportterreinen (volley, basket, tennis...). Er zijn
verschillende kamers (1 of meer personen) zodat eventueel per gezin kan
worden overnacht. Wil je een en
ander op de inschrijvingsstrook vermelden ?

Kostprijs. — Volledig w e e k e i n d e :
300 fr.; enkel zaterdag : 100 fr. (avondmaal + vieruurtje); tot zondagmorgen : 200 fr. (id. -I- overnachting en
ontbijt); enkel z o n d a g : 150 fr. (koffie,
middagmaal en vieruurtje).
Let op. — Lakens verplicht. Dit w o r d t
streng gekontroleerd; ofwel lakens
meebrengen of huren 80 fr. (geen
slaapzak); inschrijven liefst vóór 20
mei bij Bob Raets (Fortstraat 3, 2510
Mortsel) en bedrag storten op rek.

Zaterdag 27 m e i : om 14 u. onthaal en
inleiding ; om 14 u. 3 0 : de arrondissementen stellen zich voor (Mechelen,
Turnhout, Antwerpen), mogelijkheden
tot samenwerking; om 16 u. vieruurt j e ; om 16 u. 30 Egmont/Stuyvenb e r g : de subgewesten ; inleiding door
de h. Ramaekers (v.h. kabinet Wetenschapsbeleid) ; om 18 u. avondmaal;
om 19 u. Egmont/Stuyvenberg: het
subgewest - diskussie; om 21 u. gezelligheid (arr. Turnhout zorgt voor de
bar).

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41

PROGRAMMA

Z o n d a g 28 m e i : om 8 u. ontbijt; om
9u. werkgroepen (o.l.v. arrondissementsvoorzitters) ; om 10 u. 30 koffiepauze ; om 11 u. tweede deel werkg r o e p e n ; om 12 u. 30 middagmaal;
om 14 u. kontaktnamiddag met V U provincieraadsleden over het provinciaal beleid ; om 16 u. koffiepauze; om
16 u. 30 tweede d e e l ; om 17 u. 30
besluit van de werkgroepen en slottoespraak ; om 18 u. einde.

UNIVERSITAIRE
INSTELLING
ANTWERPEN

Technisch beambte
(offset-drukker)
1. Wedde:
166.420 F - 287.260 F plus indexverhoging (thans 177,58).
2. Aanwervingsvoorwaarden:
2.1. In het bezit zijn van een diploma, getuigschrift of brevet van volledig hoger
secundair technisch onderwijs-grafische afdeling.
2.2. De kandidaten moeten bereid zijn:
2.2.1. Hun wekelijkse arbeidsduur van 40 uur te verrichten volgens
een dagelijkse uurregeling welke, volgens een beurtstelsel,
avondprestaties omvat.
2.2.2. Zaterdagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsel.
3. Voor deze vacature gelden volgende voorwaarden:

3.1. Belg zijn.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Aan de dienstplichtwetten voldoen.
Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag.
De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten.
De aanwerving gebeurt door vergelijkende examens voor de toelating
tot de stage.
4. Kandidaturen met volledig curriculum vitae en een afschrift van het
gevraagde diploma dienen vóór 20 juni 1978 schriftelijk gericht te worden
aan de Universitaire Instelling Antwerpen, t.a.v. direktie Personeel,
Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk.
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WIJ IM D€ lADLK^UMie
VUJO-kleinkunstavond te Kontich

KftL€nD€R
MEI
19 PUURS . startvergadering van VUJO-Puurs om 20 u in het parochiecentrum. Begijnhofstraat K Van Reeth zal handelen over
«Wat IS en wat wil VUJO ' »
HOBOKEN
: om 20 u 30 in het VI Nationaal Centrum, Steyn19
straat 85 te Hoboken film- en voordrachtavond Zuid-Afrika
Innchting VI Kulturele Knng Jan Peeters
21 BORGERHOUT: Per bus gaan we naar het 17e VU-Kongres
Inschrijven op het sekretariaat
21 NIJLEN. Kruidenwandeling o l v Femand Gijselinckx, vertrek
aan Badhuis-Sas Emblem om 14 u Iedereen welkom
22 DEURNE zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u in
cafe Gallaxie, De Francqueslei 134 te Deume-Noord Cinvullen
belastingaangiften)
-r .
23 DEURNE : Ijzerbedevaartavond in feestzaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 te Deume, om 20 u Inkom 30 fr Programma om -In
Memonam Vlaanderens Groten - en - Ijzerbedevaartgedichten
van Jan Veulemans» (georganizeerd door vzw «De Doorbraak »)
..
„„
23 DEURNE • zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u in
cafe Duivenvnenden, Herentalsebaan 227 te Deume-Zuid (invullen belastingaangiften)
24 HERENTHOUT Kruidenzoektocht met Fik Seymus Samenkomst om 7 u 30 in lokaal «De Kat» Organizatie van FVV
25 DEURNE : zitdag van raadslid Staf Hereygers van 20 tot 22 u in
lokaal Trefpunt Turnhoutsebaan 28 te Deurne-Centrum (invullen van belastingaangiften)
26 HOMBEEK-LEEST Dia-avond op de zolder van ons lokaal,
Bankstraat 145 Mil Keuleers projekteert hennnenngen uit
Sorento, Pompei en Capn
26 BORGERHOUT Maandelijkse ledenvergadering om 20 u 30 in
zaal De Nieuwe Carnot Film, dia en demonstratie over en van
Vlaamse oude ambachten
27 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 sekretariaat Wetstraat 12
28 BORGERHOUT • Uitstap naar Fantasialand-Disneyland in BRD
Organizatie VUJO
28 OUD-TURNHOUT: VU-fanfare « Kempenland - in Fedekammuziekwedstnjd te Oud-Turnhout Polderstraat 63, in de parochiezaal
30 WESTERLO algemene VU-ledenvergadenng in zaal Rustiek,
Polderstraat Onderwerp De Gemeentepolitiek met als inleider
Jef Thys. schepen Nadien debat
31 LIER : VU-lentefeestmaal in Hof van Aroyen om 20 u Tafelredenaar staatssekretaris Vik Anciaux Prijs inbegrepen 500 fr
JUNI

18

NIJLEN . Eerste groot bal ingericht door VU-fanfare Drumband
« Kempenland - in feestzaal Nilania te Nijlen Deuren 2Q u
HOMBEEK-LEEST VU-Brabantse koffietafel in zaal «De
Leeuw van Vlaanderen » van 20 u af is er een rijke keuze aan
volkse hapjes Inkom gratis
BALEN-NETE • VU-fanfare «Kempenland» in provinciale Fedekamwedstnjd te Balen-Nete

VUJO-Kontich-Waarloos nodigen uit
op haar vijfde kleinkunstavond op vrijdag 19 mei 1978 met «Wannes
Raps» Brabantse folk en «Dulle
Gnet» , een Antwerps duo dat zowel
eigen komposities als oude volksdeuntjes brengt
Deze veelbelovende avond heeft
plaats in het «Parochiaal centrum»,
Magdalenastraat - Kontich
Deuren 19 u 30 en aanvang 20 u
Kaarten zijn te bekomen bij
Gerd en Els Jaeken, Witvrouwenveld
14 Kontich, (571403), Enk Faes,
Reepkenslei 72, Kontich, (571828),
Koen Van der Auwera, Antwerpsesteenweg 12, Kontich, (572152),
Reinhilde Schuerbiers, Drabstraat
189, Kontich, (573144), Luk Straus,
Waarloosveld 9, Waarloos, (015312351)1 Mark Defosse, Vitsenveld
41, Kontich-Kaz

Nieuw Vlaams Huis
te Merksem
Met genoegen kunnen we u melden
dat te Merksem een nieuw Vlaams
Huis is geopend, onder de naam <• Jan
Breydel» gelegen aan de Frans del'Arbrelaan 12 te Merksem, waar all
onze leden en sympatizanten van harte welkom zijn Het is trouwens daar
ook dat voortaan alle vergaderingen
en aktiviteiten, ingericht door Volksunie-Merksem zullen doorgaan
De eerstkomende uitgebreide bestuursvergadering zal er plaatsvinden
op donderdag 18 mei om 20 u 30 Alle
kernleden en de bestuursleden van
alle nevenorganizaties worden vnendelijk uitgenodigd deze vergadenng
bij te wonen om zodoende kennis te
maken met ons nieuw vergaderlokaal

IERLAND (Dublin)

De busuitstappen zijn voorzien
in de namiddagen, alsook avondbezoeken op sommige dagen, dit
alles onder begeleiding van een
Engelse leraar-koordinator
De reis heen en terug gebeurt m
groep en onder begeleiding als
volgt Lijnvliegtuig Brussel-London (of Manchester) - Edinburgh
met BA (British Airways)
In de pn)S is alles begrepen, d i
verblijf m familie, lessen, busuitstappen en vliegtuigreis heen en
terug
Pnjs voor drie weken

WIJ i e

14.800 fr

6 Frans Hals vest MECHELEN

015/20.33.14
LIER

Wandeltocht
binnenstad

Wie wil

vu-HombeekLeest helpen ?

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 fr of aan de start 100 fr Elke deelnemer heeft een waardevolle prijs
Prijsuitreiking in de zaal van cafe Bruegel om 18 uur Iedereen is welkom
Schrijf onmiddellijk in bij Liske Bouwene, Eeuwfeestlaan 163, Lier, tel
8011 52 Lieve Broothaers, Rozenweg 26, Emblem, tel 809614, Erna
Alaers, Kesselsesteenweg 15, Lier, tel
802491 , Els Kuypers, Kesselsesteenweg 52, Lier, tel 8021 15 Tot zondag
4 juni
VUVA

Om onze VU-zolder nog verder
in te nchten en af te werken zouden WIJ nog dringend moeten
kunnen beschikken over een
twaalftal afgedankte herbergtafels en een vijftigtal afgedankte
maar nog goed bruikbare herbergstoelen
Een telefoontje
naar J Jaspers 015-41 3061 volstaat Dank u

Dienstbetoon te
Antwerpen
Elke maandag van 16 tot 19 u door
volksvertegenwoordiger A De Beul,
sekretanaat Wetstr 12, Antwerpen
Elke woensdag en zaterdag, St-Jansvliet 19 te Antwerpen bij Bergers
thuis, die het dienstbetoon van minister de Bruyne verzorgt
OCMW-dienstbetoon op afspraak
met een onzer afgevaardigden De
Boel, tel 339790 of De Laet 386692

VU-Ekeren naar
Diksmuide

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

De duur van deze kursus loopt van 14 dagen tot 3 weken en de prijzen schommelen tussen 14.990 en 15.900 fr. Hierin zijn vliegtuigreis,
verblijf met vol pension in familie, lessen en uitstappen begrepen.
Geïnteresseerden kunnen alle inlichtingen krijgen bij: Fr. Van Ransbeeck, «Shamrock», Edingsesteenweg 51, 1700 Asse 02-452.76.60.

De kursussen worden gegeven
m de voormiddagen door Engelse l e r a a r s , er is een klas voor
beginners en een voor meer gevorderden

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
•k Burgerlijke bouwkunde:
beton- en
metaalkonstrukties
* Studie en uitvoering van
industriële gebouwen
* Wegen- en
rioleringswerken
ir Ontwikkeling en
toepassing van de
leefmilieutechnieken
met o.a. verwerking van
huisvuil en industriële
afvalstoffen

onderdelen - toebehoren - trekhaken

&

Van 7 tot 21 of tot 28 juli Van 4
tot 16 of tot 25 augustus
Pnjs voor 2 weken 14 900 fr Voor
3 weken 15 900 fr Ook oudere
personen mogen de groep vergezellen, zi] k u n n e n bi) de families
verblijven

IERLAND
(Kilkenny)
Van 7 tot 28 juli en van 4 tot 28
augustus
Prijs voor 3 weken 15 900 fr
Hier eveneens k u n n e n volwassenen de kursisten vergezellen
Ook groepen (min 10 studenten)
zijn welkom

CARAVANCENTRA

De IJzerbedevaart zal plaatshebben
op zondag 2 juli e k om 11 u te Diksmuide Propagandamatenaal te bekomen op het VU-sekretariaat, Geestenspoor 72, Ekeren Tel 41 0441

PVBA

Het Duitse toerisme
heeft wind in de zeilen
De ontwikkeling van het Belgisch toerisme n a a r de Bondsrepubliek Duitsland geeft reden
tot optimisme Tijdens het voorbije jaar steeg het aantal Belgische overnachtingen in dat land
opnieuw met 3 tJi en dit ondanks het slechte zomerweer en
de reeds forse stijging met 10 th
m 1976 De overgrote meerderheid der Belgische toeristen gebruikt een eigen wagen Uit ekonomische overwegingen worden
n u bij voorkeur reisdoelen uitgekozen die dichter bij huis lagen
d a n vroeger
De verhoogde v r a a g n a a r dokumentatie bij de Duitse Dienst
voor Toerisme en bij de reisagentschappen laat een goed
reisjaar 1978 verwachten Een
nog verbeterde toeristische mfrastruktuur, o m de inschakeling van een nieuw reserveringssysteem, hebben het onthaal en
"e gastvrijheid van de Bondsreubliek nieuwe pluspunten gegeen Duitsland wordt bovendien
a l m a a r voordeliger voor de Belg
ingevolge zijn grotere pnjzenstabiliteit
Terwijl het aantal kasteelhotels,
het hotelkomfort en de gastrono-

mische kwaliteiten nog steeds
toenemen, stellen we ook vast
dat de mogelijkheden voor goedkope vakanties in dezelfde mate
stijgen Inderdaad, het aantal vakantieplaatsen voor gezinsvakanties en de kwaliteit van de
aanbiedingen op boerderijen en
in de dorpjes g a a n er nog altijd
op vooruit Moeten wij er nog op
wijzen dat Duitsland een door
de n a t u u r uitzonderlijk bevoorrecht land is dat bovendien zeer
rijk is a a n historische getuigenissen en kulturele waarden"? Het
is tevens een land dat tussen de
Baltische kust en de Beierse Alpen veel afwisseling biedt De
vele en uitgestrekte wouden worden beschermd door de inrichting van natuurreservaten, die-

VESTONS BRO€KEN
OOK NAAR MAAT

PARDESSUS

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
Steenhouwersvest 52, Antwerpen
Tel 031-3U533

renparken, geklasseerde landschappen en rustzones
Ten slotte is er nog de romantische geest van de Duitser en zijn
grote liefde en eerbied voor het
verleden Ganse stadsgedeelten
werden, n a de oorlog, steen voor
steen heropgebouwd
Een treffend voorbeeld ervan is
N u r n b e r g In oude steden zoals
Hameln en Hannovensch Munden krijgen oude stadsgedeelten
h u n historisch en autentiek karakter terug door het restaureren, m h u n
oorspronkelijke,
meestal middeleeuwse stijl, van
de vakwerkgevels
Die steden zijn alleszins leefb a a r d e r en menselijker geworden dan de betonnen stadsburchten van onze 20e eeuw

OPTIEK
WALTER ROLAND

10%vr.V.U.IedenB
KOSTUUMS

I - I . W - N . V .

*

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur

Wie behoorlijk Engels wil leren of zijn schoolkennis van deze taal
wil bijspijkeren, kan tijdens de grote vakantie naar Ierland of Schotland. Van 14 jaar af kan je reeds mee. Benevens de kursussen maken
de leerlingen uitstappen, doen zij aan sport of nemen ze deel aan het
plaatselijk familieleven.

Van 6 tot 27 juli en van 3 tot 24
augustus

B .

Atoomdebat te Geel
VUJO-arr Turnhout nodigt jong en
oud uit op een Atoomdebat op vrijdag
19 mei om 20 u m «Wijnhuis», Stationsstraat te Geel
Palen Frans Biermans, lid beheerraad LBO Amelinckx, direkteur-generaal SOK, Mol, Kamerlid Willy Desaeyere, prof LUC, een lid van de aktiegroep tegen kernenergie
Moderator senator Carlo Van Eisen

Vakantiekursussen
Engels in Schotland
en I e r l a n d

SCHOTLAND
(Edinburgh)

ingenieursbureau

ANTWERPEN

5 O
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN
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WEEK V A N 18 TOT 25 MEI

Jan De Wilde,
die eigenlijlc Bob Dylan
had moeten worden

'Hop
sa sa, Valderidera,
hier
komt Jan De Wilde, de meesterlijke mankepoot met zijn vrolijke
liedjes over de dood, zijn verrukkelijke onhandigheid, zijn cynischtedere absurditeit..»,
zo begint
een liedje van Jan De Wilde.
Tegelijkertijd een treffend zelfportret met de gebruikelijk luchtige
tekst, het puntje romantiek en de
flinke snuif galgehumor.
Zijn eerste optredens als kleinkunstenaar situeren zich in de
woelige jaren '67-'68. Jan De Wilde is een groot beworvderaar van
Bob Dylan, «de grootste
zanger

die ik ken », zegt hij zelf. De bewering als zouden sommige van zijn
liedjes erg «dylannesk» zijn mag
niet pejoratief
geïnterpreteerd
worden. Dylan is voor hem immers een uiterst vruchtbare bron
gebleven in zijn zoektocht naar
een Vlaams equivalent. Getuige
hiervan is bijvoorbeeld een juweeltje als «Ballade van de zeven vingers».
Dat Jan De Wilde, weliswaar
populair, maar niet het grote sukses heeft gekend dat hij verdiende is wat onbegrijpelijk. Het
wordt des te onbegrijpelijker wan-

neer men weet dat heel wat gerenommeerde Vlaamse kleinkunstenaars hun muzikale petje voor
hem afnemen.
Programma rond de Vlaamse zanger Jan De Wilde die geassisteerd wordt door vrienden-muzikanten als Kris Debruyne, Johan
Verminnen, Raymond van het
Groene Woud, Willem Vermandere, Urbanus van Anus, Hugo Raspoet, Lamp, Lazerus, Jean Blaute
en anderen.
Zondag 21 mei om 18 u. 50 op
BRT.

«Het gezin van Paemel»
Het NTG brengt in een regie van Hugo Van den Berghe « Het gezin
Van Paemel •>, het overbekende stuk van Cyriel Buysse. Buysse,
onze eerste naturalistische prozaschrijver, kende de kleine boeren
en arbeiders van zijn tijd door en door, maar hij kende ook de plattelandsbourgeois. Wanneer hij belden samenbracht in een werk als
« Het gezin Van Paemel» wordt het dan ook meesterlijk: niet alleen
juist getypeerd, maar vooral scherp wat de sociale dimensies betreft.
De bezetting lijkt ons i d e a a l : Rudi Van Vlaenderen, Cyriel Van Gent,
Nolle Versijp, Lia Lee e.a.
Tijdens een woelige stakingsperiode in Gent \yorden de soldaten
opgeroepen om de stakers in
bedwang te houden en desnoods
op hen te schieten.
In het gezin Van Paemel is de oudste zoon solidair met de stakers.
Een andere wordt opgeroepen in
het leger. Dit geeft aanleiding tot
dramatische spanningen. De oud-
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ste zoon komt In de gevangenis
terecht; de andere deserteert en
vlucht naar Amerika, waar hij
degelijk betaald werk vindt.
Vader Van Paemel is een oude
koppige boer, die zijn beide
zoons veroordeelt en niet wil toegeven dat zijn gezin door de
almachtige baron van het dorp
met alle middelen tot armoede

wordt gebracht.
De baron, die Van Paemels landen huiseigenaar is, dringt zijn wil
op in de meest persoonlijke aangelegenheden van het pachtersgezin. Hij beveelt wie wat mag
ontvangen, eist bovendien de
jongste dochter op als kamermeid voor de barones en stuurt
haar smadelijk terug naar huis,
wanneer zij door de zoon onder
bedreiging verleid werd.
Ten slotte verpandt hij toch de
hoeve, waarop het gezin Van Paemel dertig jaar lang hard gezwoegd heeft, aan een andere
boer, die meer biedt.

D O N D E R D A G 18 MEI
RTB1 - 14 u.:
LANCELOT DU LAC
Gestileerd drama in de stijl waarmee Bresson sinds «Mouchette» bekendheid verwierf. Bresson filmt met onbekende akteurs, opdat de akteursopleiding
het filmische werk niet zou schaden.
F2 - 15 u.:
LA GRANDE PARADE DU RlRE
Montagefilm met Cary Grant,
Clark Gable, Laurel and Hardy.
RTB1 - 20 u. 20:
LE GLAIVE ET LA BALANCE
Drama van Andre Cayatte met
A. Perkins en J.-C. Brialy. Tesisfilm met alle onwaarschijnlijkheden van het genre. Intelligente
dialogen. De zoon van een rijke
weduwe werd gekidnapt en vermoord. Drie mannen worden
aangehouden. De derde is echter onschuldig. Alle drie hebben
ze nochtans een verdacht verleden.
F3 - 20 u. 30 :
EVA
Dramatische film van Joseph
Losey met Jeanne Moreau en
Stanley Baker. Eva is een courtisane uit de hoge kringen. Jones,
•een zogezegd schrijver, die bekend geworden is met een boek
dat hijzelf met schreef, is verliefd
op haar. Zij wijst hem af. Hij
huwt een ander, maar kan Eva
niet vergeten.
F2 - 20 u. 35:
IRONIE DU SORT
Oorlogsdrama van Edouard Mollnaro, met Pierre Clementi en
Claude Rich. Nantes 1942. Antoine en Jacques houden allebei
van Anne, maar Anne verkiest
Antoine. De film speelt vooral in
op de wisselwerking van omstandigheden. Tema van de film
IS de relativiteit van het belang
van gebeurtenissen.
D3 - 21 u. 15:
NOUS NE VIEILLIRONS
PAS ENSEMBLE
Psychologisch drama. Regie en
scenario van Maurice Pialat.
Met Mariene Jobert en Jean
Yanne. Een 40-jarige reporter
heeft een verhouding met de 25jarige Catherine. Treffende uitbeelding van de gedragingen
van twee middelmatige mensen
in de banaliteit van hun bestaan
in een greep-uit-het-leven-stijl,
die eenvoudig en direkt is.
VRIJDAG 19 MEI
NED 2 - 20 u. 27:
DE SPION IN T ZWART
Spionagefilm met Conrad Veidt
en Valerie Hobson.
LUX - 21 u.:
MURPHY'S WAR
Oorlogsfilm van Peter Yates,
met Peter OToole en Philippe
Noiret. Vlot verfilmde oorlogsfilm, zeer eentonig gemonteerd.
De anti-sekwensen zijn het
knapst.
D l - 21 u. 15:
GUESS WHO IS COMING
TO DINNER
Komedie van Stanley Kramer,
met Sidney Poitier De dochter
van een welstellend echtpaar wil
huwen met een neger geneesheer. Dit stelt problemen in het
racistische Amerika.
RTB - 22 u. 05 :
FALSCHE BEWEGUNG
Drama van Wim Wenders met
Rudiger Vogler en Manna Schygulla. Filmisch zeer verzorgde en
diepgaande verfilming van een

boek van Handke. De kineast
bevestigt zijn talent als een van
de beste hedendaagse filmers.
D2 - 00 u. 05:
THE PINK PANTHER
Politiekomedie van Blake Edwards met Claudia Cardinale en
Peter Sellers Humoristische film
met verrassend slot, met de
figuur van inspekteur Clouseau
als centrale personage.
ZATERDAG 20 MEI
BRT1 - 14 u. 30:
MY MAN GODFREY
Psychologische film van Gregory La Cave, met Carole Lombard.
RTB1 - 20 u. 25:
THE EGYPTIAN
Drama van Michael Curtis, met
Victor Mature. Thebe in het jaar
1350 voor Kristus. Tijdens een
leeuwenjacht redden een geneesheer en een krijger het
leven van de nieuwe farao.
LUX -21 u.:
LE VISITEUR
Drama van Jean Dreville, met
Pierre Fresnay. Een advokaat
schenkt geregeld geld aan een
wezenhuis, waar hij zelf is opgevoed.
DUITSL
DARK STAR
Drama van John Carpenter, met
Brain Narelle.
Z O N D A G 21 MEI
FR3 - 20 u. 30:
THE BITTER TEA
OF GENERAL YEN
Film van Frank Capra, met Barbara Stanwyck. Film die dateert
van vóór de suksesperiode van
Capra en in België nooit uitgebracht werd.
LUX -21 u.;
KRETEN EN GEFLUISTER
Drama van Ingmar Bergman,
met Liv Ullmann en Bibi Anderson. IntimistJsche studie over
menselijke verhoudingen aan de
hand van een toevallige bijeenkomst van familieleden.
M A A N D A G 22 MEI
LUX -21 u.:
RAISON POUR VIVRE,
RAISON POUR MOURIR
Western van Tonino Valeri, met
Bud Spencer en James Coburn.
Tijdens de secessieoorlog vormt
een kommandant van de noordelijke staten een leger van terdoodveroordeelden.
D I N S D A G 23 MEI
FR3 - 20 u. 3 0 :
L'ETOILE DU S U D
Avonturenfilm van Sydney Mayers, met George Segal en Ursula Andress. 1910 - Een goedzoeker ontdekt een diamantmijn. Mij
koopt de grond en begint met
de exploitatie en roept een eigen
politieorde in het leven om de
zaak te kontroleren.
LUX - 21 u.:
L'ENFER DANS LA VILLE
Drama van Renato Castellani,
met Anna Magnani en Giulietta
Masina. Binnen de muren van
een vrouwengevangenis verlopen de dagen monotoon tot een
nieuwe gevangene.
W O E N S D A G 24 MEI
BRT 2 - 2 1 u. 05:
THE BEST YEARS
OF OUR LIVES
Sociale studie van W. Wyler,
met Myrna Loy. Drie soldaten
uit verschillende milieus keren
huiswaarts.

— Zondag 21 mei om 20 u. 30

op BRT.
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Donderdag

J

18 ME
BRT

14.00 Schooltelevisie. — 1800 De
bereboot ( f ) — 18.05 Rondomons. — 18.30 De verloren eilanden
(O. — 18.55 Dorothea en de vlieger (tekenfilm). - 19.00 Sporttribune. - 19.30 Kijk uit 1945
Nieuws. — 18.10 De Muppetshow. — 20.35 Panor Nieuws. —
18.10 De Muppet-show. - 20.35
Panorama. — 21.00 Standpunten.
21.20 Première. 22.10
Nieuws.

BRT 2
20.10 De Kristenen (dokumentaire). — 21.00 Neerlands hoop over
Argentinië.

NED. 1
11.00 Schooltelevisie. - 18.50 De
fabeltjeskrant — 18.55 Nieuws.
— 1859 Die wonderlijke dieren —
1925Simonskoop. - 19.50 Baretta 20.40 TV-privè. 21.37
Nieuws. — 22.10 Tros sport extra.
— 23 02 Internationaal countryfestival 1978. - 23.55 Nieuws.

NED. 2
1855 Nieuws. 18.59 Black
Beauty (f). 19.25 Zoals de
ouden zongen (dokumentaire). —
20.00 Nieuws. - 20.27 De dame
met de camelia's (tv-film). — 22.10
Moe, w e blijven altijd bij je (reportage). — 22.45 Hier en nu. —
23.05 Vernieuwd geloven. —
23.25 Nieuws.

18.55 Le village englouti (f). —
19.09 Les Tifins. - 19.15 Une minute pour les femmes. — 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19.43 Les assemblees parlementaires. - 19.57 Nieuws. - 20 30 C e
diable d'homme (f.) — 21.27 L'événement (dokumentaire). — 22.20
Ciné première. — 22.50 Nieuws.

A 2
13.50 Malaventure (f.) 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.05 La
grande parade du rire (film). —
16.50 Aujourd'hui magazine —
17.55 Fenêtre sur... - 18.25 Tekenfilms — 1840 C'est la vie. —
18.55 Des chiffres et des lettres
— 19.20 Gewestelijk nieuws —
19.45 Top Club. - 20.00 Nieuws.
— 20.35 L'ironie du sort (film). —
22.40 Les légendaires. — 23.10
Nieuws.

BBC
10.41 Merry go round. 11.03
Countdown. — 11.25 Near and
far. — 11.45 Other peoples children. - 12.00 Scene. - 13.35 O n
the move. — 13.45 Nieuws. —
14.00 Pebble mill. - 14.45 Chigley
15.00 You and me. 1536
Merry go round. — 15.45 Appuntamento in Italia. — 16.00 Chiidrens
wardrobe. — 16.55 Playschool —
1720 Heads and tails. 17 35
The mole — 17.40 Laff-a-Lympics.
— 18.05 John Craven's newsround. — 18.10 Blue Peter. —
18.35 Roobarb. - 1840 Nieuws.
1855 Nationwide. 19.55
Tomorrow's world. — 20.20 Top
of the pops. — 21.00 Rosie. —
21.30 Happy ever after. - 22.00
Nieuws. — 22.25 Des O'Connor.
23.15 Face values. 0.05
Nieuws

FR. 3
RTB 1
14.(X) Lancelot du lac (film. —
17.30 Schooltelevisie. - 1800 Aelou (f.). — 18.05 1, 2, 3... cinéma.
— 18.30 Zigzag. - 18 45 Savoir-vivre. — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. 20.00 Autant
savoir. — 20.20 Le glaive et la
balance (film). — 22.30 Nieuws. —
2245 Le carrousel aux images.

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.40
Tribune libre. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 Eva (O. - 22.15 Nieuws.

Vrijdag

RTB 2
18.45 Hockey le loup (tekenfilm).
— 18.50 Tribunes économiques et
sociales. — 19.15 Antenne-soir —
19.30 Nieuws. — 20.00 Verviers
(reportage).

ARD
17.10 Nieuws 17.15 Ich fühl'
mich an die Wand gedrueckt I (f.).
— 18.00 Boksen. - 18.50 Nieuws
— 19.00 Intermezzo-informationen. — 20.15 Hier und heute. —
20:45 Spiel urn 4tel vor 8 . - 2 1 . 0 0
Nieuws. — 21.15 Die Deutschen
und das Eigentum (reportage). —
22.00 Bio's Bahnhof. - 23.30 Tagesthemen — 00.00 Boksen. - 01.00 Nieuws.

ZDF
18.00 Nieuws. - 18.10 Pinocchio
(f). - 18.40 Die Drehscheibe. 1920 Der Anwalt (f). 20.00
Nieuws. 20.30 Dalli-Dalli
2200 Heute-Journal. 22.20
Kennzeichen D — 23.05 Tod eines Vaters (tv-film). — 23.55
Nieuws.

LUX
12.15 La bonne franquette. —
17 15 Tekenfilms. - 17.30 Les collectionneurs. — 1750 Le coffrefort — 18.00 Ram-dames info —
18.17 Système D. - 18.30 Le coffre-fort. — 18.35 Ram-dames —
1850 Le coff re-fort - 18.55 De
nos clochers — 1810 Rasse et
gagne. — 19 30 Nieuws — 20.00
Police des plaines (f.) — 21.00
L'homme qui rit (tf-film) — 22.30
Les potins de la comète

1715 Sociaalgeschiedenis van de
k u n s t — 17.45 Nieuws. — 17.55
Pfiff. - 18.40 Die Drehscheibe. 19.20 Western uit de oude doos.
- 20.00 Nieuws. - 2030 Auslandsjournal. - 2 1 . 1 5 Der Alte (f).
- 22.15 Tele-Zoo. - 23.00 HeuteJournal. - 23.20 Aspekte. - 0.05
Der rosarote Panther (film). —
1.55 Nieuws.

LUX
12.15 La bonne Franquette. —
1715 Tekenfilms - 17.40 Le coffre-fort. — 17.45 Aventures des
hommes. De dooi onder Kroesjtsjev. — 18.15 L'atout-cuisine du
chef — 18.30 Tèlé-Luxembourg
est a vous. — 18.45 Le coff re-fort
- 18 50 Systeme D - 19.10 Passe et gagne. — 19.30 Nieuws. —
20.00 Sauve qui peut (f.). - 21 00
La guerre du Murphy (film). —
22.35 Les potins de la comète.

TF1
12.13 Reponse è tous. — 12.27 Faire. - 12.29 Les tifins. 12.37
Midi première — 13.00 Nieuws.
— 13.35 Regionaal programma.
— 14.05 Vormingsprogramma. —
17.57 A la bonne heure. — 18.25
Un, rue Sesame (f). - 18.49 Comment faire? — 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 sac (toneel).
— 21.55 La Chine sans Mao ou le
poids d'une ideologie (dokumentaire). — 22.50 La musique est a tout
le monde. — 23.00 Nieuws.

A2

14.00 Schooltelevisie. 18.00
Rangi's vangst (f.). — 1815 Klein,
klein kleutertje. - 18.30 Aardbevingen (dokumentaire). — 19.00
Terwijk Pieter-Jan nog lag te dromen (gebruiken en volksgeloof
rond geboorte en doop). — 19.45
Nieuws — 20.15 Mijn koninkrijk
voor een paard (dokumentaire).
— 20.45 De koningin van Colorado (musical). — 22.50 Nieuws.

13.50 Malaventure (f). 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.00 Les
mystères de N e w York ( f ) —
16.00 Aujourd'hui magazine. —
17.55 Fenêtre 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
— 2032 Les bngades du Tigre ( f )
— 21.35 Apostrophes. — 22.45
Nieuws. - 22.52 Sarn (film).

FR 3

20.15 Het magische cirkus. —
21.05 Hoogtepunten uit de kunst
van de 20e eeuw. — 21.55 Dag
aan dag.

NED. 1
10.50 Schooltelevisie. - 18.20 Teleac. — 1850 Fabeltjeskrant —
1855 Nieuws
19.09 Daar
vraag je me wat — 19.49 De Willem Ruisshow. — 21.35 Sanford
en zoon (f.) - 22.20 't Komt in de
beste families voor — 23.00 Interview met de minister-president —
23.10 Poolse ontmoetingen. —
23.40 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws - 18 59 Pipo en de
noorderzon (f). — 19.24 Koning
klant - 2000 Nieuws. - 2027
De spion in het zwart (film). —
21 50 Vara-visie - 22.40 Terug
naar de natuur ( f )
— 2315
Nieuws

12.13 Réponse a tout - 12.27 Faire. - 1229 Les tifins 12.33
Midi première. — 1300 Nieuws.
- 13.50 Objectif santé - 14.00
Les 24 jeudis — 18.02 A la bonne
heure. — 18.25 Un. rue Sesame
(fJ — 18.49 Comment f a i r e ' —

18.00 Nieuws - 18.05
formule-1-Wc gens van
18.30 Noddy (f). - 11
voor de leeuw (stomi
18.55 De witte steen (
Studio Sport - 20.30
20.35 Hollands spoor te Midler (show). — 21

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 Le Festival de Cannes. —

BBC
10.38 Living in a developing country . Ghana. — 11.45 You and me.
- 12 05 Out of the past. - 12 35
Careers — 13.45 Nieuws. —
14.00 Pebble mill. - 14.45 How do
you d o ! — 15.05 Scene. — 15.35
Trefpunkt 16.00 Welsh programme. — 16.30 The sky at night.
16.55 Playschool 17.20
Scooby doo. — 17.40 Potter's picture palace. — 18.10 Horses Galore. 18.35 Roobarb. 1840
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
20.00 Cartoon. - 20.10 The wonderful world of Disney — 21.00
It's a knockout. — 22.00 Nieuws.
- 22.25 Petrocelh. - 23.15 Home
international.

RTB

D e K o n i n g i n v a n C o l o r a d o , m u z i k a l e konnedie m e t D e b b i e R e y n o l d s
d i e h a a r rol o p e e n m e e r d a n u i t b u n d i g e w i j z e v e r t o l k t
— V r i j d a g 19 mei o m 2 0 u. 4 5 o p BRT.
Bereboot. — 18.05 Disneyland ( f ) .
— 18.50 Over Spelen en Spelen.
— 19.45 Nieuws. - 20.10 Drieluik.
— 21.40 Het volgende slachtoffer
ariller). - 22.25 Nieuws.

NED. 1
10.00 Teleac. 11.00 Open
School/Teleac. — 15.30 Nieuws.
— 15.32 The Flintstones ( f ) . —
16.00 Maja, de bij (f.). 16.25
Klassewerk. — 18.20 Teleac. —
18.50 De Fabeltjeskrant. - 18.55
Nieuws. — 18.59 Black Beauty (f).
- 19.25 D e Lucy Show. - 19.50
Tweekamp. — 20.40 U zij de glorie. - 21.37 Nieuws. - 21 50 Een
kind van viif milioen. — 23.25 Tot
besluit

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 D e Bereboot (f.). — 19.05 De Nationale Hitparade. — 20.00 Nieuws. — 20.27
De man aan de Top ( f ) . — 21 20
W i e van de Drie ? — 21.50 Televizier-Magazine. — 22.40 Avro's
Sportpanorama. — 23.05 M.A.S.H.
(f). - 23.30 Nieuws.

17.30 Schooltelevisie. - 18.00 AEl O U (O - 18.05 1, 2, 3... actualités. - 18.30 Zigzag. - 18.45 Sept
sur sept. — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. — 19.55 A suivre.
- 21.50 Nieuws. - 22.05 Faux
mouvement
(film).
—
23.50
Nieuws.

BRT
14 00 Dag aan dg. - 1430 Mijn
man Godfrey (film). - 18.00 De

TF 1
12.12 Regionaal Programma. —
12.27 Les Tifins. - 12.30 Cuisine
Légere. — 12.47 Jeunes Pratiques. — 13.00 Nieuws. — 13.35
Les Musiciens du Soir. — 14.08
Restez done avec Nous... —
18.05 Trente Millions d'Amis. —
18.35 Les Tifins. — 18.40 Magazine... — 19.13 S I X Minutes pour
vous défendre. — 19.20 Gewestelijk Nieuws. — 19.43 Le Message
mystérieux. — 19.45 Eh Bien Raconte. - 20.00 Nieuws. - 20.30
Numero Un (show). — 21.40 Serpico (f). - 22.30 Tele-Foot I. 23.30 Nieuws.

A2
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,
l'en témoigne — 18.55 Des Chiffres et des Lettres. - 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
Club. - 20.00 Nieuws. - 20.25 La
Brigade des Mineurs (film) —
22.05 Le Dessus du Panier. —
23.00 Jazz. — 23.30 Nieuws.

RTB

F3
15.05 Jardinage. — 1535 Houte
on Po Diogene (Waals toneel). —
17.25 Le Ballon Jaune 18.35
Aeiou. — 18.40 Spectacles. —
19.12 Antenne-Soir.
—
19.30
Nieuws. — 19.55 Le Jardin Extraordinaire. — 20.25 L'Egyptien
(film). - 22.45 Nieuws. - 22.55
D e Mémoire D'Homme. — 23.55
Nieuws.

18.00 Et Nos Enfants. 18.35
Jeugdprogramma. — 19.05 Regionaal Programma. — 19.20 Gewestelijk Nieuws. — 19.40 Samedi
Entre Nous. — 19.55 Nieuws. —
20.00 Les Jeux de 20 Heures. 20.30 Rumeur (TV-spel). - 22.15
Nieuws.

BBC
ARD
15.25 Nieuws. — 15.30 Sesamstrasse. — 16.00 Spel Zonder
Grenzen. — 17.30 ARD-Ratgeber.
18.15 Blickfeld. 18.48 Die
Sportschau. — 19.30 Intermezzo
Informationen. — 19.40 V o n der
Eifel bis zum Weserbergland. —
20.15 Hier und Heute. — 20.45
Unfalle im Gebirge. - 20.50 Kurz
vor 8. - 21.00 Nieuws. - 21 15
Z w e i himmlische Tóchter und die
Gimmicks ( f ) . — 22.45 Nieuws. —
23.05 Fredl, Fesl und seine Gaste.
— 23.35 Die Caine war ihr Schicksal (film). — 01.35 Nieuws.

ZDF
16.00 Das alte Dampfross (f.) —
16.20 Exotische en inlandse Vogels (dokumentaire) — 16.35 Wie
Pflanzen klettern. — 16.45 Vorsicht. Falie I — 17.30 Die MuppetsShow. - 18.00 Nieuws - 18.05
Landerspiegel. — 18.50 Sieh'mal
an. — 18.55 Bonner Sommer —
20.00 Nieuws. — 20.30 Die Strasse ( f ) . — 21.15 Artisten-Cocktail
'78. - 22.45 Nieuws. - 22.50 Das
aktuelle Sport-Studio. - 0.30 Der
Kommissar ( f ) .

LUX"'

W I J 11
••*>»««,«

NED. 2

ZDF

RTB

TF 1

g_*>W

14.55 Nieuws. — 15.00 Tennis. —
17.10 Nieuws. - 17.15 De Poolse
katolieke kerk. - 18.00 Szene 78.
- 1845 Unfaelle im Hochgebirge.
1850 Nieuws - 19 00 Intermezzo-lnformationen.
—
19.40
Jean-Christophe
— 20.15 Hier
und heute — 20.45 Hit urn 4tel vor
8. - 21.00 Nieuws. - 21 15 Rat
mal, wer zum essen kommt (film).
- 23.00 Plusminus. - 23.30 Tagesthemen. — 00.00 Die Sportschau.
- 00.25 Ein Sheriff in N e w York
(f). — 1.40 Nieuws.

BRT

BRT 2

Jonge mensen op het t<
um. - 19.55 Hier Pari
M e t zijn tweeerr op w<
21.50 Franz Schubert
— 22.25 Mensen over
22.40 Nieuws

ARD

12.15 La Bonne Franquette. —
16.47 Super Juke-Box 17.45
Daktan (f.). - 18.50 Système D :
spel. — 19.10 Passé et Gagne. —
19.30 Nieuws - 20.00 La Familie
Grand-ducale
(reportage).
—
21.00 Le Visiteur (film). - 22.25
Les Potins de la Comète.

9.05 Technology. — 9.55 Raybird.
— 10.10 The flashing blade. —
1035 Calling all film makers. —
11.00 Arlott and Trueman on cricket. — 11.25 The birds and the
bees (film). — 13.30 Grandstand.
18.30 Tekenfilm. 18.40
Nieuws. - 18.50 Sport. - 1855
Fish. — 19.20 Rolf on Saturday,
ok I — 19.50 All the brothers were
valiant (film) - 21.20 Val Doonican. - 22.05 Kojak (f.). - 22.55
Nieuws. — 23.05 Match of the
day. — 00.05 Saturday night at
the mill.

Zondag

r

21 MEI

12.00 Faire le point
13.00 Nieuws - 13.0!
simo. — 14.30 L'age d
— 15.20 Autorennen
15.40 Visa pour le
16.20 Autorennen (
17.00 Portrait - 17.
ment vótre. — 18.40
lire. — 1910 Aeiou (
Antenne-soir - 19.30
19.50 Sportweekend. •
foutis (show) — 21.1
vie. — 2210 Nieuw
Rubens, pemtre et di
23.30 Nieuws.

ARD

11.00 Gevechtssporte
— 11.45 Das Feuerrc
bil. - 12.15 Info She
Der Internationale Fri
— 13.45 Nieuws. —
schenspiel. — 14.45 f
Woche. - 1545 Das
Flugzeug. — 16.15
17.10 Argentinië (re[
17.50 Avignon (rep
18.35 All you need is
mentaire). — 19.30
19.33 Die Sportscha
Weltspiegel. - 21.00
21.15 Tatort (f). - Z
— 22.40 Itahe wordt é
ge). — 2340 Kritik ar
bend. — 00.25 Nieuw

ZDF

11.30 ZDF-Matinee. Sonntagskonzert — 1
zur Z e i t - 14.00 NieL,
Die Drehscheibe. —
nik der Woche. — '
aus Uhlenbusch. —
( f j . - 15.40 Lebensr
mentaire). — 16.10
16.15 Danke schön. gebrochene Pfeil (v
18.00 Nieuws - 18.C
reportage. - 19.00 T
19.15 Mondbasis Alp
20.00 Nieuws. 2i
Perspektiven — 20.3(
rige Verwandten. Mann wil nach oben
Nieuws. — 2230 M r
nach Washington (fili
Ein Kampf um Palastin
taire). — 1 15 Nieuws

LUX.

13.15 Hpi elei, Kuck <
Tekenfilms. — 16.45
tants du desert (filn
Autoscopie. — 19.00
de l'aventure. — 19.3(
19.33 Ciné-sèlection
me (f). - 21 00 Cris
ments (film). - 22.2
de la comète

TF 1

BRT
9.30 Doe mee - 10.00 Eucharistieviering vanuit Halle. — 11.00
Konfrontatie (sport en politiek) —
12 00 Nieuws voor gehoorgestoorden. — 14.50 Sportreportages. —
17.00 Tenuto '78 (Jonge virtuozen). - 18.30 De Bereboot (f.).
— 18.35 Mon pays et Paris. —
18.50 De bende van >jan De Wilde.
- 19.45 Nieuws. - 20.00 Sporweekend 1. — 20.30 Het gezin
van Paemel (toneel). — 22.10 Een
roos voor de grap (Gouden Roos
van Montreux). — 23.00 Nieuws.

NED. 1
11.00 Eucharistieviering. — 14.00
Teleac. - 19.00 Nieuws. — 19.05

9.15 Godsdienstige
— 12.02 La séquenc
teur. - 12 29 Les Tii
Bon appétit - 13.0(
13.20 C'est pas sène
Les rendez-vous du i
15.30 Les animaux d
16.00 Paardenrennei
Section contre enq
17.00 Sport premièi
Les derniers heures
(TV-flm). - 19.55 L
20.00 Nieuws - 2(
naud (film). - 22.0C
23.00 Nieuws

A2

11.05 Koncert (Brahr
Bon Dimanche. — 1<
— 20.00 Nieuws. —
que and Music. —
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insen op het koncertpodi355 Hier Parijs - 2 0 0 5
tweeen op weg (film) —
inz Schubert 1797-1828
Mensen over mensen —
uws

uws - 1805 Grote Pnjs
-wegens van België —
ddy (f) - 1845 Pas op
leeuw (stomme film) —
witte steen ( f ) — 1920
3ort — 2030 Nieuws —
lands spoor - 21 05 Bet(show) — 2325 Nieuws

postales d u n voyage Kung Fu
(dokumentaire) — 2 2 4 5 Chronique du Festival de Cannes —
23 00 Nieuws

FR 3
1635 Festival Cinematographique
International de Cannes 1978 —
1730 Espace Musical — 1825
Cheval mon ami — 18 50 Plein air
— 1920 Sp4cial Dom Tom
19 35 Deux enfants en Afrique —
2 0 0 5 Cinema du soleil (Yves Montand) - 21 20 Nieuws - 21 35
Histoire de mai — 22 35 The bitter
tea of general Yen (film)

BBC
ire Ie point (debat) —
'UWS — 13 05 Concertis1430 L'age de cristal ( f )
Autorennen (Zolder) —
sa pour Ie monde —
utorennen (Zolder) —
irtrait — 1745 Lynquetre — 1840 Histoire de
9 1 0 Aeiou ( f ) 1915
soir - 1930 Nieuws —
srtweekend - 2 0 2 5 C l a how) - 21 00 Sport et
2210 Nieuws 2225
peintre et diplomate —
ÏUWS

ïvechtssporten in Japan
Das Feuerrote SpielmoM 5 Info Show 1300
rnationale Fruhschoppen
Nieuws. — 1415 Zwiel — 1445 Magazin der
— 1545 Das unmogliche
I — 1615 Tennis —
rgentinie (reportage) —
ivignon (reportage)
—
you need is love (doku) 1930 Nieuws —
ie Sportschau 2020
gel — 21 00 Nieuws —
tort (f) - 2235 Nieuws
Italië wordt een (reportai 3 4 0 Kntik am Sonntaga0025 Nieuws

)F-Matinee - 1300 Das
skonzert — 1350 Fragen
- 1400 Nieuws - 1402
ischeibe — 1425 ChroWoche — 1445 Neues
enbusch — 1515 H'-idi
5 4 0 Lebensraume (doku) 1610 Nieuws —
)nke schon - 16 30 Der
ene Pfeil (western) —
9UWS - 1802 Die Sporte - 1900 Tagebuch
ondbasis Alpha 1 ( f ) —
leuws — 2 0 1 0 Bonner
hven - 2030 Die schwierwand'en — 21 15 Ein
il nach oben ( f j - 2 2 1 5
- 2230 M r Smith geht
ashington (film) - 0 0 3 0
pf um Palestina (dokumen1 15 Nieuws

;i elei Kuck elei — 1630
ns — 1645 Les combati desert (film) 1830
pie — 1900 Les sentiers
iture — 19 30 Nieuws —
ne-selection — 20 00 Jen- 21 00 Cns et chuchotefilm) - 2225 Les potins
mete

)dsdienstige uitzendingen
' La sequence du specta1229 Les Tifins - 1230
jetit - 1300 Nieuws —
est pas seneux — 1412
dez-vous du dimanche —
3S animaux du monde —
'aardenrennen — 16 05
contre enquête ( f ) —
iport premiere — 1835
niers heures avant laube
1955 Les Tifins
lieuws — 2030 Les ArIm) - 2200 Arcana
euws

oncert (Brahms) — 12 00
nanche - 1900 Stade 2
) Nieuws — 2032 Musii Music — 21 40 Cartes

8 1 3 Open university — 1000
Flumps — 1015 I see what you
mean — 1040 N e w life — 11 10
Enca on embroidery — 11 20
W o r d power — 11 50 Volunteers
— 1215 Trade union studies —
1240 O n the move 1250
Opvoeding — 1315 Meeting place 1400 Farming — 14 25
Model world — 1450 Nieuws —
1455 Last holiday (film) - 1620
Tekenfilm — 1635 Riggin hill —
1740 High Chaparral 1830
Game of the century — 1900
Nieuws — 1910 Little Lord Fauntleroy — 19 40 Your songs of praise — 2015 Murder most English
— 21 05 All in a nights work (film)
— 2 2 3 5 That's life 2315
Nieuws — 2 3 2 5 Cross question
— 0 0 0 0 Film

Maandag

12 30 Besuch der Queen Reportage — 17 30 Het internationale een
hedensysteem — 1800 Nieuws
— 1810 Heiter bis wolkig —
1840 Die Drehscheibe 1920
S o k o 5 1 1 3 ( f ) - 2 0 00 Nieuws 2 0 3 0 Spass mit Musik (spel) —
21 15 Besuch der Queen - 22 00
Heute-journal - 22 20 Colette (f)
— 2345 Besuch der Queen —
0 0 1 5 Nieuws

LUX.

1400 Schooltelevisie
1800
Peppi en Kokki (f) - 1815 De kinderen van appartement 47A ( 0
— 1940 Lachertjes — 1845 O p
zoek naar De reuzen van Paaseiland (dokumentaire) — 1910 Doe
mee - 1945 Nieuws 2020
Rad der fortuin — 21 05 Grote lui
kleine lieden (f) — 21 55 Stromingen
Alvin Toffler
2245
Nieuws

NEP. 1
1000 Schooltelevisie - 1850 De
fabeltjeskrant — 1855 Nieuws
— 1859 Het gebochelde paardje
(tekenfilm) — 2010 Z o vader zo
zoon — 2020 Minivoetbalshow
— 21 27 Nieuws - 21 55 Het cirkus van de Tour de France (reportage) 2 3 0 0 Tot besluit
23 05 Uitzending van symbiose —
2 3 1 4 Nieuws

TF 1
1213 Reponse a tout — 12 27 Farmaceutische laboratoria — 1229
Les tifins — 1233 Midi premiere
- 1300 Nieuws - 1335 Regionaal magazine — 1350 Restez
done avec nous — 17 58 A la bonne heure — 1825 Pour chaque
enfant — 1830 L lie aux enfants
— 18 49 Comment faire ' — 18 55
Le village englouti (f) - - 1915

A2
1335 Regionaal magazine
—
1350 Malaventure (f) 1403
A u j o u r d h u i madame — 1500 La
planete des singes (f) — 1555
Aujourd hui magazine — 17 55 Fenêtre sur
— 1825 Tekenfilms
- 1840 C e s t la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
club - 20 00 Nieuws - 20 32 La
tête et les jambes — 21 35 Bresil
minas gerais — 22 25 Chefs d oeuvre en penl — 2 2 5 5 Nieuws

FR 3
1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma —• 1940
Tnbune libre — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Les jeux de 20 heures —
2 0 3 0 Le glaive et la balance
(Film) - 2240 Nieuws

BBC

NEP. 2
1855 Nieuws — 1859 Tom en
Jerry (O - 1909 Peppi en Kokki
(O — 1924 De Muppetshow —
2 0 0 0 Nieuws — 2027 De illusionist (f) - 21 17 Hij en zij (TV-film)
— 21 42 Sanford en zoon (f) —
2 2 0 7 Brandpunt - 2247 Geloven op maandag — 2312 Socutera — 2327 Nieuws

RTB 1
14 00 Schooltelevisie
— 1735
Sophie la sorciere (O - 1740 1 2
3
Magazine — 1805 Seniorama — 18 45 La pensee socialiste
— 1915 Lundi-sports 1930
Nieuws — 1955 La maison de
Marbre a V - f i l m ) 21 25 Une
dróle de paix

7 3 8 Social sciences — 8 0 5 Education — 8 3 0 Mathematics —
1038 Countdown — 11 00 Merry
go round — 11 23 Exploring science - 11 45 You and me - 1222
Music time — 1345 Nieuws —
14 00 Pebble mill - 1445Camberwick green — 1501 W o r d s and
pictures — 1518 Near and fear
— 1548 Going to work — 1615
Songs of praise — 1655 Playschool — 1720 Kleuterprogr —
17 40 Cheggers plays pop —
1805 Blue Peter 1835 Roobard — 1840 Nieuws — 1855
Nationwide — 1955 The Harlem
Globetrotters — 20 20 Angels —
21 10 Panorama - 2 2 0 0 Nieuws
- 22 25 Film - 00 00 Nieuws

Dinsdag

RTB 2
L'enfant

sul

twet

Waals

1710 Nieuws - 1715 Schaukelstuhl — 1800 Emm wie Meikel —
1850 Nieuws - 1900 Das Inter
mezzo bietet an — 19 40 Ein neuer Start — 2 0 1 5 Hier und heute
— 2045 Trick um 4tel vor 8 —
21 00 Nieuws — 21 15 Anna Karenina (f) - 2215 Kontraste
2 3 0 0 Es zeihen zwei Musikanten
— 23 30 Tagesthemen 0000
Das unbekannte Gesicht (film) —
01 45 Nieuws

1000 Schooltelevisie - 1850 De
fabeltjeskrant — 1855 Nieuws
— 1859 Kommer met de brommer — 1905 EO kinderkrant —
1930 30 jaar Israel - 2052 EO
Landdag 78 — 2 0 5 6 De steenarend (dokumentaire) — 21 24
Ten slotte — 21 35 Nieuws —
2 1 5 5 Den Haag vandaag —

1855 Nieuws 1859 Matchpoint (kwis) — 2000 Nieuws —
2 0 2 7 Hitboulevard - 2128 De
verpleegsters (f) — 2218 Aktua
T V - 2 3 2 0 Nieuws

RTB 1
1400 Schooltelevisie
1600
Ronde van Italië — 17 30 Schooltelevisie — 18 00 Sophie la sorciere (O - 1805 1 2 3 Cinema 18 30 Zigzag - 18 45 TVF (reportage) — 1915 Antenne-soir —
19 30 Nieuws — 19 55 Een dierenarts (reportage) — 20 50 Musique
mosaique — 21 45 Nieuws —
2200
Vidéographie

RTB 2
1955 La corde au cou (f) — 21 45
Frangcoise Martine Claire et les
autres

ARP
1655 Nieuws 1700
Oder
alles ohne Sahne"? — 1745 Die
Grashupfer-insel (f) - 1800 Papotin & Co — 1825 Peter im
Gluck — 1835 Ronde van Italië
- 1850 Nieuws — 1900 Intermezzo-informationen — 1940 O h
dieser Vater — 2015 Hier und
Heute — 20 45 Tip um 4tel vor 8
2100 Nieuws 21 15 Ein
Platz fur Tiere dokumentaire —
2 2 0 0 Monitor - 2 2 4 5 Detektiv
Rockford Anruf genugt ( f ) —
23 30 Tagesthemen — 0000 Aufs
Kreuz gelegt (tv-film) 1 30
Nieuws

ZPF
1700 Nieuws — 1705 Mosaik —
17 35 Bezoek van koningin ElisaDeth — 1920 Marchen der Volker
(tekenfilm) — 1940 Iwans Geschichten (tekenfilm)
— 2000
Nieuws — 2 0 3 0 Echtscheidingsmoeilijkheden
2200 HeuteJournal - 2 2 2 0 DGB-Kongress
— 2300 Die Erhorung (film) —

Regionaal programma — 1920
Tnbune libre — 1955 Nieuws —
2000 Les jeux de 20 heures —
2030 LEtoile du Sud (film)
2210 Nieuws

BBC
1 o 38 Out of the past - 11 25
20th century history 1200
Watch — 1218 Going to work —
1345 Nieuws - 14 00 Pebble mill
1445 Ragtime - 1500 You
and me — 1532 Merry go round
- 1540 TV Club - 1620 Welsh
programme — 1655 Playschool
1720 Champion the wonder
horse — 1740 Goober and the
ghost — 1810 Stopwatch
1835 Roobarb - 1840 Nieuws
1855 Nationwide 1950
Feather and father — 2040 It ain't
half hot mum — 2210 The standard — 2200 Nieuws — 2225
The drug hunters (tv-film) —

Woensdag
BRT 1
1500 Tip-Top — 1645 Ronde van
Italië (reportage) 1810 De
bereboot ( f ) — 1815 Jonger dan
je denkt — 1850 De man van
Atlantis ( f ) - 1945 Nieuws —
2 0 3 0 Beschuldigde sta o p i —
2210
Fundamenten

BRT 2
2 0 1 5 Drie sterren (Montreux) —
2 0 4 5 De schoonste onzer jaren
(film)

NEP. 1
10 00 Schooltelevisie - 1500 De
dieren van de nacht (dokumentaire) — 1613 Jack en de bonestaak (sprookjesfilm)
—
1850
Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws
— 1950 Politieke partijen —
2000 Vlinders in de wind (ballet)
— 21 37 Nieuws - 2155 Den
Haag vandaag — 2210 Panoramiek — 2 2 4 0 Studio sport
-

NEP. 2
1855 Nieuws - 1859 Het witte
schip (jeugdfilm) — 1924 Kenmerk - 2000 Nieuws - 2027
Socutera 2032 Sanford en
zoon (fJ - 21 00 Wat heet bet e r ' — 2220 Een dag als vandaag — 2 3 1 0 Nieuws

LUX

RTB 1

1215 La bonne franquette —
1715 Tekenfilms — 17 30 Poigne
de fer et seduction (f) — 17 55 Le
coff re-fort - 1817 Jeu - 18 30
Le coff re-fort (spel)
— 1835
Ram-dames — 1850 Le coffref o r t — 18 55 De nos clochers —
1910 Jeu 1930 Nieuws
2 0 0 0 Marcus Welby (f) - 21 00
Lenfer dans la ville (film)

17 30 Feu vert - 1825 Sophie la
Sorciere ( f ) - 1830 Zigzag
1845 RK-uitzending — 1915 A n tenne-soir — 1930 Nieuws —
1955 Contacts — 2000 Le temps
d'une republique ( f ) — 21 30 Le
fonds national de la recherche
scientifique — 2215 Nieuws —
22 30 A r t s
hebdo

RTB 2

TF 1
1215 Reponse a tout 1229
Les tifins — 1233 Midi premiere
- 1300 Nieuws - 1345 Restez
done avec nous
— 1800 A la
bonne heure — 1827 Pour chaque enfant — 1832 Lile aux
enfants — 18 55 Le village englouti (O — 1915 Une minute pour les
femmes — 1918 Les tifins —
1920 Gewestelijk
nieuws
—
1943 Eh bien raconte 1957
Nieuws — 2030 Show machine
— 21 30 Histoire de la coupe du
monde de football (reportagesene) — 2225 Le livre du mois —

1845 Interwallonie — 1955 Un
tramway nomme desir — 21 55
Actualites de la Flandre

ARP
1655 Nieuws — 1700 Musik
Extra 3 — 1745 Zoogeschichten
(dokumentaire) — 18 05 Der Jun-

ge mit den Goldhosen ( f ) — 18 35
Ronde van Italië — 18 50 Nieuws
— 19 00 Intermezzo-lnformationen — 2015 Hier und Heute —
20 45 Trick um 4tel vor 8 - 21 00
Nieuws — 21 15 Paul kommt zuruck (tv-film)

ZPF
1715 Turn mit 1725 Herr
Daniel passt auf — 17 30 Een dier
IS een dier — 1800 Nieuws —
1810 Barrier Reef (fJ 1840
Die Drehscheibe 1920 Sing
mit den Fischer-Choren — 2 0 0 0
Nieuws — 2030 De titelverdediger (reportage) — 21 15 Z D F
Magazin — 2200 Heute-Journal
— 22 20 Die Strassen von San
Francisco ( f ) — 2305 Durch die
Maschen getallen

LUX
1215 La bonne franquette —
1630 Lecole buissonniere
—
17 55 Le coff re-fort — 1805L'ecole buissonniere — 1815 Ram-dames — 1830 Le coff re-fort —
1835 De nos clochers — 1850
Le coff re-fort — 18 55 Hit-parade
— 19 30 Nieuws - 20 00 Brigade
speciale ( f ) - 21 00 Katia (film)

TF 1
1215 Reponse a tout 1233
Midi premiere — 1337 Les visiteurs du mercredi — 17 57 Sur
deux roues — 1855 Le village
englouti ( f ) — 1910 Une minute
pour les femmes — 1918 Les
Tifins
1920
Gewestelijk
nieuws — 1943 Eh bien raconte
- 2003 Nieuws - 2030 Kakemono Hotel (tv-spel) — 2205
Titre courant — 2210 Alain Peyrefitte — 23 30 Nieuws

A2
1335 Regionaal magazine
—
1350 Malaventure ( f ) 1403
Aujourdhui madame
— 1505
L'homme qui valait trois milliards
( f ) - 1555 Un sur cinq - 1755
Accords parfaits — 1825 Tekenfilms 1840 C e s t la vie
1855 Des chiffres et des lettres
— 1920 Gewestelijk nieuws —
1945 Top club - 2000 Nieuws
— 2032 Septieme avenue (fJ —
21 25 Question de temps - 22 25
Chronique du festival de Cannes

FR 3
1835 Jeugdprogramma — 1905
Regionaal programma — 1920
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tnbune hbre - 1955 Nieuws - 2000
Les jeux de 20 heures — 2030
Assassinat a Sarajevo (film) —
2155 Nieuws - 2205 Cine regards

BBC
7 3 8 Open university - 1038 l t s
maths - 11 00 TV-club - 11 23
Music time — 11 45 You and me
— 1200 British social history —
1223 W o r d s and pictures —
12 40 Cricket — 1345 Nieuws 1400 Pebble Mill - 1445 Bagpuss 1501 Watch 1518
Science all around — 1540 Cricket - 1655 Playschool - 1720
Bailey's comets — 1740 Long
film - 1835 Roobarb 1950
Matchless Spionagekomedie —
2 1 3 0 The liver birds 2200
Nieuws — 22 25 The Dick Emery
show 2300 Sportsnight —

A2

toneel

ARP

NEP. 1

NEP. 2

1215 La bonne Franquette —
1715 Tekenfilms - 1730 Erreurs
judiciaires (O — 1755 Le coffrefort — 1800 Ram-dames info —
1817 Spel - 18 30 Le coff re-fort
— 1835 Ram-dames — 1850 Le
coff re-fort — 1855 De nos clochers — 1910 Spelprogramma
— 1930 Nieuws — 1 9 5 5 C o n n a l tre la Wallonië - 2000 L H o m m e
de f er (f) 21 00 Une raison
pour vivre une raison pour mourir
(Western) — 22 50 Les potins de
la comete

Une minute pour les femmes —
1918 Les tifins - 19 20 Gewestelijk nieuws — 19 43 Eh bien raconte - 2000 Nieuws - 2030 Clerambard (film) — 22 05 Ernst Junger un veilleur solitaire — 2335
Nieuws

BRT

1955

Panorama — 21 00 Ver van de
dolle menigte (film)

ZPF

1400 Schooltelevisie
1630
Ronde van Italië (reportage) —
1800 De bereboot (f) 1805
Speciaal voor de jeugd (film) —
1855 Jazz in de schuur — 1945
Nieuws — 2010 Slisse en Cesar
(f) — 2 0 5 5 De Vlaamse universiteiten — 21 45 De koningin Elisabethwedstrijd — 2215 Nieuws

1335 Regionaal magazine
—
1350 Malaventure (f) 14 03
Axujourdhui madame — 1500
Bresil minas gerais — 1555 Aujourd hui magazine — 1755 Fenêtre sur
— 1825 Tekenfilms —
1840 C e s t la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
club - 2000 Nieuws 2035
Emile Zola ou la conscience humaine (f) - 23 30 Nieuws

BRT 2

FR 3

BRT 1

2010 Onder een dak (O -

2035

1835 Jeugdprogramma

— 1905

Far fronn t h e m a d d i n g C r o w d , r o m a n t i s c h d r a m a m e t Julie C h r i s t i e
e n A l a n B a t e s P r a c h t i g v e r f i l m d , m e t g r o o t s e s c e n e s e n intimistische taferelen
— D i n s d a g 2 3 mei o m 21 u 05 o p BRT 1.
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Argentinië:
de eerste dode
In B u e n o s A i r e s , A r g e n t i n i ë , is d e
eerste «officiële d o d e » gevallen
n a a r aanleiding v a n d e w e r e l d k a m p i o e n s c h a p p e n v o e t b a l , die
binnen enkele dagen beginnen
In h e t g e b o u w , w a a r h e t p e r s c e n t r u m zal g e h u i s v e s t w o r d e n , w e r den bommen geplaatst waarvan
é é n t o t o n t p l o f f i n g k w a m M e t als
gevolg dus éen dode en vele
gewonden
I e d e r e e n v r a a g t z i c h natuurlijk af
w a t een slachting het zou w o r d e n
als iets d e r g e l i j k s g e b e u r d e als
h e t p e r s c e n t r u m krioelt v a n ijverige j o u r n a l i s t e n
W I J veronderstellen dat het wel
met d e b e d o e l i n g zal zijn journalisten te doden — dan had men
i m m e r s d e b o m b e t e r g e p l a a t s t tijdens de kampioenschappen, en
d a t h e t e r v e e l e e r o m t e d o e n is
d e j o u r n a l i s t e n af t e s c h r i k k e n .
M a a r h e t is e r g
M e n k a n n u met a k k o o r d g a a n
m e t d e o p v a t t i n g d i e aan d e b a s i s
ligt v a n d e o r g a n i z a t i e in A r g e n t i nië — p r o p a g a n d a v o o r het r e g i m e — of men kan er g e w o o n
t e g e n zijn d a t z o v e e l g e l d w o r d t
v e r s p i l d aan al die v o e t b a l l e n j
M a a r wil d a t z e g g e n d a t m e n
geweld moet gebruiken, dat men
m e n s e n m o e t d o d e n *?
En h e t is e r g t e v r e z e n d a t h e t
hierbij met zal blijven
B o m m e n p l a a t s e n is met h e t
w e r k v a n laten w i j z e g g e n « l a n g h a r i g t u i g » o f z o D a t is v a k w e r k

Hier w a r e n b l i j k b a a r o r g a n i z a t i e s
a a n h e t w e r k d i e h e t m e n e n s is
En die er, d e n k e n w i j , o o k m e t z o u den voor terugdeinzen tijdens de
k a m p i o e n s c h a p p e n zelf e e n of andere rotstreek — misschien ook
m e t d o d e n als g e v o l g — uit t e
halen

Zoals men weet beschrijven miljoenen kleine en grotere brokstukken
van een nooit gevormde planeet
ergens tussen de banen van M a r s
en Jupiter een baan om de zon. Het
zijn de planetoiden of, zoals ook nog
weleens gezegd wordt, de Asteroiden. Met het blote oog zijn ze met
waarneembaar Daarvoor zijn ze te
klem. In zijn Hemelkalender wijst J.
Meeus erop dat het niet eenvoudig
moet geweest zijn altijd maar nieuwe namen te vinden, naarmate de planetoiden ontdekt werden. Volgende
kleine greep uit die namen maakt dat
inderdaad d u i d e l i j k . Vesta, Cybeie,
Perseverentia, Elisabetha, Rita, Geranium, Carmen, Belgica, Ucclia, Fablola, Gagarin, Arenda, Li, Tata, M i m i en
Urhixidur. Met de namen van de planetoiden alleen zou de BRT gemakkelijk een • alles of niets-kwis » kunnen houden waarin het altijd niks is.

M e n k a n g o e d d e o p p o s i t i e laten
b e l o v e n d a t z e b r a a f zal blijven,
m e n kan geweldige politiemachten op de been brengen Maar
k a n d a t allemaal t e r r o r i s t e n t e g e n h o u d e n '>
In Italië h e e f t m e n in v e r b a n d m e t
A l d o M o r o m e t willen t o e g e v e n ,
e n daar was, hoe vreselijk die
b e s l i s s i n g o o k w a s , iets v o o r t e
zeggen
Maar moet men absoluut w a t
s p e k t a k e l w i l l e n b r e n g e n , als h e t
g e v a a r b e s t a a t d a t e r hier o f d a a r
ware bloedbaden zouden worden geschapen
M e n z o u ten slotte heel d a t k a m p i o e n s c h a p k u n n e n s p r e i d e n in
r u i m t e e n tijd, e n bij v o o r b e e l d
een wedstrijd Oostenrijk —Frankrijk
of
Nederland — Duitsland
m e t in A r g e n t i n i ë l a t e n b e t w i s t e n ,
m a a r in O o s t e n r i j k e n N e d e r l a n d
D a a r v o o r is h e t e c h t e r allemaal
t e laat
Er r e s t alleen d e h o o p — d i e o v e r i gens op weinig steunt — dat het
allemaal g o e d a f l o o p t H e t is e c h t e r w e l b e d e n k e l i j k d a t dit zal
afhangen van d e willekeur van
t e r r o r i s t e n , e n alleen d a a r v a n

Proficiat M o n !
Zover zijn w e dus Raymond Ceulemans veroverde zijn honderdste officiële kampioenstitel In Amerika Daarvoor eerst en vooral een hartelijk proficiat Honderd titels, het lijkt gewoon
onmogelijk i Zelfs in de biljartsport
W I J veronderstellen dat het nog wel
heel lang zal duren eer Raymond een
opvolger krijgt die beter doet Temeer
omdat mets erop wijst dat hij al vlug
plaats zal ruimen voor de anderen

Wat ons in dit alles het meest verwondert IS dat Raymond zovele jaren na
elkaar stand kan houden zonder dat
zijn zenuwen hem parten gaan spelen Het is immers algemeen geweten
dat het in de biljartsport aan de top de
zenuwen zijn die het meest te lijden
krijgen Onder meer al tijdens het op
het stoeltje zitten terwijl de tegenstrever de karamboles aan elkaar njgt Bij
Raymond Ceulemans zal dat evenwel
nog meer gelden voor zijn tegenstrevers dan voor hem zelf
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Situatie

Flauw

Franstalige klubs

Tweemaal neen

Anderlecht w o n dus de Europabeker
voor bekerhouders, en mag aldus volgend jaar weer die kompetitie betwisten Club Brugge verloor de finale
voor de Europabeker voor landskampioenen van Liverpool, heel normaal
maar na verdienstelijk vertoon, maar
mag als kampioen van België volgend
jaar ook dezelfde kompetitie spelen
Standard en Lierse spelen de UEFAbeker En door de nederlaag van Club
Brugge tegen Charleroi in de halve
finales voor de Beker van België —
WIJ hadden van Brugge toch wat
meer inzet verwacht — en de nederlaag van Lokeren tegen Beveren, spelen Charleroi en Beveren volgende
zondag de finale voor de Beker Een
van die twee doet dus samen met
Anderlecht mee in de Europese kompetitie voor bekerhouders Normaal
zou dat Beveren moeten zijn Maar
Charleroi maakte een uitstekende indruk tegen Brugge, en Beveren ontgoochelde ons tegen St-Niklaas De
stnjd lijkt ons ver van beslecht Hoewel, het dossier ziende dat Urbain
Braems over Charleroi samenstelde,
en de vlijt waarmee hij dat lijvige ding
bestudeerde

Verleden zaterdag zijn wij gaan kijken
naar een voetbalwedstnjd waarvan
wij eigenlijk veel verwachtten Omdat
het een wedstnjd zonder veel belang
was Omdat er twee goede elftallen in
het veld stonden Omdat ze doorgaans aanvallend proberen te spelen
Omdat er normaal gesproken prima
voetbal en veel doelpunten te verwachten waren De wedstrijd Sint-Niklaas—Beveren Wij waren eraan
voor ons geld en onze moeite Beveren had duidelijk opdracht gekregen
het rustig aan te doen, en de flitsende
flitsen beperkten zich tot een niet
meer te leveren bewijs van groot
talent Sint-Niklaas, in stnjd met de grotere broer, deed veel beter, en verdiende op grond van wat vertoond
w e r d volkomen het gelijkspel (0 — 0)
Meest beziens hebben wij ten slotte
nog gehad op de jeugdige supporters,
die ondanks het flauwe vertoon nog
de moed opbrachten «van hun oren»
te maken Het is waar, zij hadden nu
eenmaal hun
supportersattributen
meegebracht, en supporter spelen is
een sport op zichzelf geworden, waarmee het vertoon op het veld met veel
meer te maken heeft

Grote vreugde in de Franstalige Brusselse gazet, omdat vier van de zes
atletiekklubs die de finale van het Belgisch klubkampioenschap zullen betwisten, Franstalige klubs zijn Inderdaad, naast Vlierzele en A V Toekomst (Hechtel) komen Luik, Moha
(Mons), Racing en Excelsior in finale
De laatste twee zijn Brusselse klubs
En zo weet men meteen waartoe de
Brusselse klubs, ondanks het feit dat
ze veel Vlaamse atleten tellen, gerekend worden Niet helemaal ten onrechte overigens, want na de splitsing
van de atletiekbond in taalvleugels
hebben de Brusselse klubs moeten
kiezen voor een van de twee, en zij
hebben gekozen voor de Franstalige
vleugel Wij en anderen hebben er
maanden geleden op gewezen dat
men een aantal Vlaamse jongens en
meisjes gewoon aan het overhevelen
was naar Wallonië Er werden allerlei
voorstellen geformuleerd om daar
een stokje voor te steken Ondertussen vernamen wij er mets meer over
Wij hopen niettemin te mogen veronderstellen dat bovenstaand benchtje
nog met hoeft te betekenen dat wij
voor voldongen feiten staan

De klubs van de voetballiga — lees
de grote klubs — hielden onlangs een
vergadering Naast andere geformuleerde wensen waren er twee die o i
wat meer aandacht vereisen Eerst
was er de wens dat zij voortaan over
25 % van de stemmen zouden beschikken en dat dan alleen wat de
profklubs betreft Wij zijn daar tegen
De enkele profklubs in België mogen
over met te veel macht beschikken
ZIJ leveren — goed — op de voedingsbodem van het amateursvoetbal, en als zij met willen een eigen
federatie opbouwen, hebben zij zich
te schikken naar de wensen van de
meerderheid Die overigens, naar onze bescheiden mening, al in te grote
mate de wensen van de profklubs
inwilligt Ten tweede willen zij de
bekerwedstrijden in een heen- en
terugwedstrijd Het zou de inkomsten
verhogen natuurlijk, maar de « verrassingen» praktisch uitsluiten En dat is
tegen de geest van een bekerkompetitie Dus wat ons betreft ook daar

M A A N D A G : D o c k x nam a f s c h e i d van A n d e r l e c h t met een
boel geld waarschijnlijk, maar v o o r de rest op een d r a a g b e r rie. •
D I N S D A G : H i e r en d a a r w o r d t gefluisterd dat A m i n
D a d a op de k o m e n d e O l y m p i s c h e S p e l e n zal f u n g e r e n als
bokstrainer. W a t d o e t o n z e Leo ? •
W O E N S D A G : In d e
V S A gaat d e o p p e r s t e leiding o v e r de a m a t e u r - s p o r t b e o e f e ning naar het O l y m p i s c h K o m i t e e . Een w e l late erkenning.
•
D O N D E R D A G : Proficiat aan d e s u p p o r t e r s die in Z o t t e g e m d e n e d e r l a a g van B r u g g e v i e r d e n . Z o v r o e g o p d e
d a g z o v e e l bier hijsen is e e n prestatie. •
V R I J D A G : In
J o e g o s l a v i ë heeft een v o e t b a l l e r van « koleire » het s c h e i d s r e c h t e r b l a d o p g e v r e t e n . D e s c h e i d s r e c h t e r zelf o n t s n a p t e .
•
Z A T E R D A G : O p d e w e r e l d k a m p i o e n s c h a p p e n tafelv o e t b a l zal ons v a d e r l a n d g e d u r e n d e drie d a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e k n a p e n uit R o c h e f o r t en V e r viers. W i j d e n k e n al aan d e nationale s p o r t t r o f e e ! •
ZOND A G : J . Ickx zal d e 2 4 U r e n van Le M a n s r i j d e n met een
w a g e n van 7 5 0 PK. H e is dus m e n e n s met d e e n e r g i e b e s p a ring.
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ren met wat fantazie alles en nog wat
kunnen maken Zonder lid te zijn van
klub zus of zo ook, en dus zonder zich
nog maar eens te moeten plooien
naar allerlei al dan met dwaze reglementen Als het inderdaad Simonet is
die daarvoor gaat zorgen, dan weze
hij geloofd tot en met En dan moet
men willens nillens vaststellen dat hij
in Brussel waar geen plaats is, kan
gedaan krijgen wat zoveel gemeentebesturen op de buiten, waar nu nog
wel plaats is, met waar kunnen maken de kinderen echte speelruimte
bezorgen Wat, als w e nog maar eens
ons stokpaardje mogen benjden wat
anders is dan aan de klubs en andere
organizaties verhuurde infrastrukturen En wat, om op hetzelfde stokpaard
te blijven zitten, een onmisbare voorwaarde IS als men wenst dat kinderen volwaardige volwassenen worden

Poen
Hoewel verwoed anti-kapitalist zullen
de Russen ter gelegenheid van de
Olympische Spelen ook olympisch
geld uitgeven Het komt trouwens

Triestig

eerstdaags op de markt M e n kan kiezen tussen een reeks zilveren munten
— in ons land van rond de 3 000 fr —
en een gouden muntstuk, bij ons te
koop voor ongeveer 6000 fr Wanneer de verzamelaars een beetje hun
best doen, helpen zij ook de nationale
sport De Russen geven immers 3 %
van het in ieder land verkochte bedrag aan het nationaal Olympisch
Komitee van dat land Wanneer Belgische verzamelaars dus samen voor
100 miljoen olympische munten kopen, krijgt het Belgisch Olympisch
Komitee 3 miljoen cadeau In totaal
zullen de Russen voor ongeveer 2 miljard aan olympisch geld uitgeven Niet
zo erg veel dus, en waarschijnlijk zullen de munten dan ook fel gevraagd
zijn, en mettertijd duur worden

Tijdens het afgelopen weekeinde
overleed, dertig jaar oud, een gewichtheffer onmiddellijk na een wedstrijd
Weer eens rijzen een heleboel vragen
hoe dat kan gebeuren Aan misbruik
van stimulantia hoeft met eens gedacht te worden om eraan te twijfelen
of in de topsport wel alles gedaan
wordt om de veiligheid van de beoefenaars te waarborgen Wij nemen nog
aan dat zelfs een grondig medisch
onderzoek voor de aanvang van de
wedstrijden met kan uitmaken of een
deelnemer met de kans loopt tijdens
of na de wedstrijd te bezwijken Maar
staat het vast dat de gestelde doelen
met zo hoog liggen dat ze noodzakelijk moeten leiden tot het nemen van
grote risico's ' Moet de atleet, om de
beoogde prestaties te kunnen leveren, met gedurende lange tijd al te grote inspanningen leveren, die uiteindelijk gevaarlijk worden"? Is kort en
goed al uitgemaakt of topsport en
alles wat zij met zich meebrengt geen
gevaren i n h o u d t ' Wij weten er ten
slotte maar weinig over Maar het is
triestig, al die jonge mensen die in of
door de sport de dood vinden

W I J zagen een lijst met de boeten die
de verschillende renners dit jaar al
moesten betalen voor allerlei « misdaden » die ze begingen Dnnken aannemen, tegen een wagen leunen, van
fiets verwisselen en andere snode
daden meer Er was echter ook een
langere en duurdere lijst bij van de
boeten die de sportdirekteurs hebben
moeten afdokken Dat geld komt,
naar het schijnt, terecht in een hulpfonds voor renners in nood. en als dat
inderdaad het geval is zou men kunnen zeggen dat het beter van een
kerk kan dan van een kapel, en dat
men de bazen maar boeten moet blijven opleggen Anderzijds laat het aantal boeten echter vermoeden dat de
sportdirekteurs er zich gewoon mets
van aantrekken, en dat het systeem
dus mets uithaalt Dus ligt de vraag
voor de hand of men niet beter zou
zoeken naar een middeltje om de
heren in het gareel te doen lopen, dat
wel afdoend is

Boeten

Goed zo
W I J vernemen dat Henri Simonet zou
gaan zorgen dat er in Brussel weer
een boel speelterreinen voor de kinderen zou komen Geen lunaparken vol
allerlei min of meer gevaarlijke tuigen,
geen peperdure sportinstallaties met
officiële afmetingen en zo, maar simpele stukjes lege grond, waar de kinde-
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Meerderheid in Dilbeek
nogmaals Idem gezet!

BRABANT
Een steunfonds
voor
«negen van Laken»
Het kan wellicht geen kwaad er nog eens aan te herinneren
dat gedurende vele jaren de Volksunie geen kans kreeg om
langs de officiële media haar standpunten bekend te
maken.
Dat de partii niettemin toch Is doorgebroken, Is In een niet
geringe mate te danken aan de onverdroten Inzet van haar
militanten die daarbij echter haast verplicht waren naar niet
alledaagse en soms strikt genomen onwettelijke middelen
te grijpen.
Naast de kolportages waren de plaktochten gedurende
jaren een der meest gebruikte middelen. Bij deze jarenlang
volgehouden tochten gebeurden er — vooral dan in verkiezingsperiode en In de ene streek meer dan in de andere —
al wel eens incidenten die altijd, zonder noemenswaardige
nefaste gevolgen afliepen. Behalve dan die éne keer, toen
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 te Brussel
een ploeg Vlaamse plakkers met een FDF-ploeg in botsing
kwam. Dit incident had één in de rij van de vele kunnen zijn,
ware het niet dat een van de FDF'ers, de heer Georgin, aan
een hartziekte leed waaraan hij een tijdje na het incident
overleed.
Er kwam vanzelfsprekend een proces van. Enkele dagen
geleden volgde de definitieve uitspraak, waarbij aan de
tegenpartij in totaal een schadevergoeding van meer dan
2 miljoen frank werd toegewezen, te verhogen r-iet de
gerechtelijke intresten voor nog een bedrag van haast
800.000 fr. Op dit totaal werd, door een opgericht solidariteitsfonds en vooral dank zij de stortingen op een voorgaande inschrijvingslijst in dit blad, zowat 1 miljoen frank
afbetaald.
Het besluit is vrij eenvoudig: er moeten nog zowat
1.800.000 fr. bijeengebracht worden.
Daarvoor rekent men in de eerste plaats op de opbrengst
van de nieuwe inschrijvingslijst die In «Wij» geopend
werd. Het hoeft wel geen betoog dat wij op alle medestaanders rekenen om hun steentje — liefst een dikke steen —
bij te dragen. Het is een uitstekende manier om nog eens te
bewijzen dat solidariteit voor ons geen hol woord Is en dat
wij anders zijn dan de anderen.
Stortingen op « S o l i d a r i t e i t s f o n d s N e g e n van
ken . , rekening K r e d i e t b a n k 434-8094439-84.

Erekomitee
Inhuldigingsbal
Brussel
(aanvullende lijst)

La-

Ook de gemeenteraadszitting van
2 mei kende een bewogen slotfaze
Tijdens de gesloten vergadenng
bleek nogmaals hoe wankel een meerderheid, die slechts een stem over
heeft, kan zijn Een lid van de CVP
moest de vergadenng verlaten omdat
een familielid kandidaat was voor een
betrekking Gevolg staking van stemmen Het bestuur had zeer duidelijk
met die mogelijkheid rekening gehouden, want de voorzitter schorste
onmiddellijk de zitting
Na een half uur diskussie verlieten de
eerste leden van de CVP de zitting
De jongste dne vergaderingen eindigden voortijdig omdat het bestuur ook
in de raad niet over een meerderheid
beschikte, zoals dat in werkelijkheid
door de bevolking kan betwijfeld worden
Nochtans was de vergadenng tot dan
heel kalm verlopen Heel wat administratieve punten werden ter bespreking gebracht De pnnciepsbeslissing
om een algemeen noienngsplan voor
de fusiegemeente op te maken komt
niets te vroeg, om het met anders te
zeggen i Wij hebben daarbij vernomen dat zo een plan voor de deelgemeente Diltieek met bestaat Toch zijn
daar ook in het verleden dikwijls problemen geweest bij zware, langdurige
regenval
Betreffende de goedkeunng van de
reglementen tot subsidiering van
sport- en jeugdverenigingen verklaarde J De Ridder het princiep der betoelaging niet in vraag te stellen het is
goed dat de welzijnsraden inspraaken adviesrecht hebben in het beleid
dat ze betreft Maar waarom wordt
de gemeenteraad de enige raad die
demokratisch door de hele bevolking
werd verkozen, de mogelijkheid niet
gegeven direkte informatie te verwerven, bv via niet-stemgerechtigde afgevaardigden Wanneer gemeenteraadsleden hun taak ten volle willen behartigen — wat hun plicht is — dan kun-

^of ten (T'cnlioortt
Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

nen ze maar proberen de informatie
langs omwegen aan de weet te komen Eerlijkheidshalve weze hieraan
toegevoegd dat de kulturele raad hierbij een uitzondenng is
Op de repliek dat « de politiek » uit de
raden moet geweerd worden, moet
ons de bedenking van het hart, dat
juist het hardnekkig verzet van het
bestuur tegen het sturen van waarnemers uit de gemeenteraad achterdocht wekt BIJ de bespreking van de
reglementen bleek trouwens duidelijk,
door opmerkingen van raadslid Appelmans, dat er nog heel wat onnauwkeurigheden in de teksten voorkomen
Betreffende de waterellende in de
hele fusiegemeente werden door fraktieleider volksvertegenwoordiger Valkeniers reeds parlementaire initiatieven genomen Daarop komen wij derhalve zeker terug in de volgende vergaderingen die beloven spannend te
zullen worden, omdat nog moet voortgedebatteerd worden over de benoemingen van personeelsleden
Jozef De Ridder

FILMTHEATERS
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LEUVEN 1
16u-20u

2e week

14u -22u
KT
Bröderna Lejonhjarta
« De Gebroeders Leeuwenhart »
18u-24u

KT
L'AnImal
Film van Claude Zidi met JeanPaul Belmondo en Raquel
Welch

LEUVEN 2
16 u 15
4e en laatste week
Abba
Film van Asse Hallstoom

ïsTi

VU-Schepdaal
(Nieuw-Dllbeek)
oogst suksessen
Op 12 februan jl was Tante Terry te
gast bij onze benbels Ongeveer 500
aanwezigen met meer dan 250 kinderen genoten van dit kinderfestijn
Overgelukkig ontvingen de 12 mooist
verkleden 'n pnjs uit de handen van
Tante Terry
De haantjes- en biefstukkenkermis
van 18 en 19 maart '78 kende eveneens meer sukses dan verleden jaar
Om en bij de 2000 eetlustigen maakten dat deze smulpartij terug de grootste VU-ontmoeting werd van gans de
streek
Het jaarlijks bal van volksvertegenwoordiger dr Jef Valkeniers op 29
apnl '78 mocht zich eens te meer verheugen in de aanwezigheid van n duizendtal getrouwen Een reuzetombola
met 300 prijzen zorgde voor vele aangename verrassingen Doch ook de
ongelukkige plakkers van Laken werden niet vergeten Een omhaling
bracht meer dan 9 000 fr op
Onze hartelijke dank aan allen die bijdroegen tot het sukses van deze aktiviteiten hetzij door hun aktieve samenwerking, hetzij door hun sympatieke
aanwezigheid

Fossielen en mineralen in Vlaamse Kring tediedekerke

KT

Un homme et une femme
Film van Claude Lelouch met
Jean-Louis Tnntignant Anouk Aimee Muziek Francis Lai

KT

KT

Efise OU la vraie vie
Film van Michel Drach met Mane-Jose Nat
20 u

2e week
La chambre verte
Film van Frangois Truffaut

KT

21 u 45

^
.
KNT
Carrie
Film van Bnan de Palma met Sissy Spacek
13u30-23u30
KNT
Duck you sucker
Van Sergio Leone met James
Coburn

TERVUREN
Vrijdag, zaterdag 20 u
KT
Zondag 14 u - 18 u
2e week
Close encounter^ of the
third kind
Film van Steven Spielberg met
Richard Dreyfuss
Vnjdag en zaterdag 22 u 30 KT
Zondag 16 u 30
Eat my dust
Film van Roger (Dorman met
Ron Howard, Chnstopher Noms
en Jessica Potter
Zondag20u 30
KT
Maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag 20 u 30
Iphigenia
Film van Michael (I^oyannis
met Irene Papas

TIENEN

Bert ANCIAUX (Brussel) Hedwiga
JACOBS-VAES (Neder-over-Heembeek), Vic VAN AELST (Jette), Staf
VAN ESSCHE (Molenbeek), Herman
THURIAUX (Vorst) , Luk V A N D E
ZANDE (Brussel), Mon VANDYCK
(Brussel) Robert VANDE ZANDE
(Leuven) Paul ROCK

KT
Zondag 14 u - 1 8 u 30
De Witte
Naar het boek van Ernest Claes
met Jefke Bruyninckx
Vnjdag en zaterdag 20 u
KT
Zondag 16 u 30
Maandag en dinsdag 20 u 30
Et Vive la liberie
Film van Serge Koriaer

Sociaal
dienstbetoon te Jette

Vnjdag en zaterdag 22 u K N T
Woensdag en donderdag 20 u
30
Zondag 20 u 30
Tendre Poulet
Film van Philippe Broca

Alle zaterdagen van 10 tot 12 u kan
iedereen voor sociaal dienstbetoon terecht, Jetsesteenweg 548 te Jette
Voor het Ziekenfonds Brabantia alle
derde dinsdagen van de maand, vanaf 18 u 30

KURSAAL TURNHOUT
Zondag 15 u
KT
De Witte
Naar het boek van Ernest Claes
met Jefke Bruyninckx

Arbeid
''^''^
20 mei
^""^ 21 Mei
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Tijdens het kermisweekeinde van 5, 6 en 7 mei had in het tentoonstellingszaaltje van de Vlaannse Kring
« Pajottenland » te Liedekerke een merkwaardige tentoonstelling plaats Het ging namelijk om de verzameling
fossielen en mineralen van Toon Van Overstraeten Deze gaf tijdens de opening van vnjdagavond een leerrijke lezing met als titel « Wat zijn fossielen en mineralen en wat vertellen zij ons ? » Dat met deze tentoonstelling in de roos geschoten werd bewijst de interesse die ver de gemeentelijke grenzen te buiten ging Er kwamen liefhebbers uit Etterbeek, Anderiecht, Ronse, Mechelen en zelfs uit het verre Veurne Een welgemeend
proficiat voor het bestuur van de Vlaamse Kring i

Vrijdag en zaterdag 20 u
KT
Zondag en maandag 20 u 30
In alle stilte
Film van Rafl Boumans
Vnjdag en zaterdag 22 u
Zondag 18 u
Dinsdag en woensdag 20 u 30
Serpent's Egg
Film van Ingmar Bergman
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1 Aanbevolen huizen
Welkom
IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 31 1686 Gooik
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
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8,1760 Roosdaal Strijtem
Tel 054/3337 56

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10
ST-NIKLAAS
Tel 031/767344
Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals koni)n, Vlaams stoof
vlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen

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

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg t STAMPKOT
St Maria Latem ZWALM
Boerenbrood Hesp Kaas
Tel 055/4994 76
Dinsd gesloten

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/5885 81
Alle dag en weekbladen
RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 2874
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag ge
sloten

PVBAJ BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/4125 89
WIJ bouwen voor u sleute' op de
deur
(Adv 24)

Polderstraat 12, 8458 O o s t d u i n kerke
Fruit en groenten enz
Dubbele valois-zegels aan alle
leden

DE OUDE KRING
Cafe VU lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

ETN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/5821312
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI

VOEDING - D E P O L D E R .

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02/2681402

• UILENSPIEGEL.
Herberg en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742 Ternat
Tel 5821345
Volksunielokaal

KEUKENS SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
Na18u 425 4642

KOETSWERKEN
V A N DER
MIJNSBRUGGE
& ZONEN
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat18 1742 TERNAT
(St-Kat Lombeek)
Tel
053/668236

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag dinsdag vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
middags Tel 053/6687 40
Steeds welkom in
KREKELHOF
Drankhuis met sfeer
Brusselbaanll GOOIK
Tel 054/334857
Uw tweede thuis <

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten alle soorten ook
medikale en anti-allergische matrassen

lflL€nD€R
MEI
27 V O S S E M V U bal om 20 u 30 in zaal Edelweiss Vossenberg
Orkest The Spacelights

Provinciale FVV-kaderdag
te Schaarbeek
Dit jaar staan de FVV-kaderdagen in
het teken van Maatschappij en Kind
over onthaalstrukturen voor kinderen
In de voorbereidende vergadenng
maakten de aanwezigen een keuze
van twee onderwerpen nl jeugdalkoholisme én niet-traditionele vrouwenberoepen Rond deze onderwerpen is
er mogelijkheid tot vragen stellen en
diskussie met de spreker

Iedereen is welkom In ieder geval zal
de kaderdag de moeite waard zijn
W e rek3nen stellig o p uw aanwezigheid
Programma 1 4 u 30 Jeugdalkoholisme spreker dr Roelandts 15 u 45
Meisjes in niet-traditionele vrouwenberoepen spreekster Nimia Van Spey
broeck 17 u 30 slot
Deze FVV-kaderdag gaat door op
zaterdag 3 juni a s in het Trefcentrum Eugeen D e Bolderlaan 57 te
Schaarbeek

Platteau-Lievens,
Portugeessfraat 9, 1780 Teralfene, tel
053/667456
FEESTZALEN SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schildersiraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

van het goede meubel
Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-5822222

RESTAURANT CHECKPOST
GASTRONOMISCHE KEUKEN
FIJNE SPECIALITEITEN

Ijzerenkruisstraat 84,1000 Brussel
Tel.: 02/218.29.88
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w o r d e n als B r u s s e l s e g e m e e n t e w a a r d e V l a a m s e s p o r t bloeit N a h e t w e l s p r e k e n d renners (m m v Jette SportieO organiseerde de Ritterklub (voetbal) tijdens het vooreen s p o r t w e e k e n d met cross en voetbal Olympisch kampioen Remi V a n O p h e m
v a n s t a a t s s e k r e t a n s A n c i a u x a a n d e k a p i t e i n v a n d e v o e t b a l p l o e g R i t t e r d i e daarmee winnaar w e r d van het eigen tornooi (foto studio Dann)

Maatschappij en kind
DECRAENROMpvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/711240
Verwarming stoom sanitair Alle
herstellingen

De prijsbreker
Groenstraat 84,
2000 Antwerpen
031-364531

Ritterklub Jette wint eigen tornooi
Jette mag wel geprezen
heidstornooi voor jonge
bije P i n k s t e r w e e k e i n d e
overhandigde de beker

LIMBURG
MEI
27 PEER

VU-Meinachtbal in zaal Rembrandt te Wijchmaal-Peer

Maaseiker gemeenteraad in rouw
O p 9 mei ging PVV-gemeenteraadslid
Toon Van Dooren van ons heen Hij
werd
geboren
te
Maaseik
op
11 maart 1929 Toon in de volksmond meer bekend als «Rosse
Toon » was een overtuigde Maaseike
naar Door dik en dun verdedigde hij
de belangen van zijn medeburgers
Biezonder sociaal-voelend sprong hij
de laatste maanden in de bres voor
de voortzetting van het vervoer van
de schoolkinderen en voor de verbe
tering van riolenngsnet en wegeninfra
struktuur in het Sint Jansloperwijk
Trouw aan zijn pnnciepen stond Toon
Van Dooren steeds bereid voor de
minderbedeelden Hij bracht op de zit
tingen van de gemeenteraad de ge
voelens tot uiting van het groot aantal
inwoners in de huidige fusiegemeente

dat de vervreemding tussen inwoners
en beleid ondervindt
Toon je strijd was lang met uitgevochten je idealen zijn nog geen werkelijkheid geworden Allen beloven wij ons
verder ervoor in te zetten
Aan de familie van Toon Van Dooren
willen WIJ langs deze w e g onze gevoe
lens van innige deelneming betuigen
O Berghmans

«Drukker uit Mechelen met
zeer ruime ervaring zoekt dringend werk in Mechelen of omgeving Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos S O M E R S Lier
sesteenweg 11 te 2580 Sint Ka
telijne Waver of telefonisch op
tiet nummer 015-21 7 9 0 0 referentienummer 1 339 N 47

Jongeman (30) 10 jaar gewerkt
bij zelfde firma als typo opma
ker invormer enz Firma op de
fles zoekt baan die met zijn
vroegere taak en 10-jange ondervinding overeenkomt Neem
kontakt op met Ghislain Hende
rickx 053-21 49 08
N50

GROOT GENT
4-talige sekretaresse zoekt be
trekking bij voorkeur bij architekt dokter of ander vnj beroep
Inlichtingen O Van Ooteghem
senator Oud-Strijdersstraat 29
9219 Gentbrugge Tel 3 0 7 2 8 7
N48

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 7 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
02/2194930
N49

Over te nemen wegens familiale
omstandigheden
V U - L O K A A L « HET
GULDEN VLIES»
Esplanadeplein 13 9300 Aalst
tel 0 5 3 / 2 1 7 5 2 1
Inlichtingen Schouppe Vermes
sen op bovenstaand adres

keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
J A N C L A E S
Zwanenstraat 1,
Tel 011/2223 22
Hasselt (centrum)
ALJ'ALJ
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KRUIP JE OOK ZO GRAAG LOSJES
IN JE KLEREN ?
^1
!•.•-M

'H^
... dan moet je nu beslist naar Niel
WAAR SKM EEN UNIEKE,
SPORTIEVE ZOMERMODE PRESENTEERT
WAAR JE ALLES OP GEBIED
VAN VRIJETIJDSKLEDING VINDT ?
EN ALTIJD DIE
FAMEUZE MEYERS
FABRIEKSPRIJZEN
VOOR HEREN
• BLOUSON KOSTUUMS
vanaf
• WEEKEND KOSTUUMS
sportief en toch gekleed
ruime Iteus vanaf
• SAFARI KOSTUUMS
vanaf
• WEEKEND VESTEN
verschillende kleuren vanaf
• BLOUSONS
overgrote keus uit tal van
modellen - reeds vanaf

VOOR DAMES
• DAMESKLEEDJES
vanaf
• BLOUSONS
vanaf
• ROKKEN
vanaf
• REGENMANTELS
vanaf
• BLAZERS
vanaf

SUCCES KLEDING MEYERS
DE GROTE MODESPECIALIST IN BELGIË
A. DE LANGLESTRAAT 2-14
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1.995

3.195
1.995
1.750
1.095
1.095
1.495
695
1.295
1.750

NIEL

O K N ALLE DAGEN VAN 10 TOT 30 UUR
•
•
•

ZATERDAG VAN 9 TOT l i UUR
Z O N E N F E E S 1 0 A C E N GESLOTEN
RUIME EIGEN PARKING
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OOST-VLAANDEREN

MEI
20

VU lichtte Gentse
begroting 7 8 sterk door
GENT — Het begrotingsdebat m de
gemeenteraad
van
Vlaanderens
grootste stad kunnen we in enkele
woorden samenvatten gebrek aan
toekomstvisie en immobilisme van
het CVP-BSP-stadsbestuur — weinig of geen inspraak van de raad —
resultaat van de fusie 300 mil|oen
tekort Bi| de aanvang van dit vierdaags begrotingsdebat werd namens de Volksunie de algemene
bespreking gehouden door fraktieleider Guido Deroo
De globale begroting gewone en buitengewone uitgaven samen, 13 miljard sluit voor de eerste maal af voor
het boekjaar zelf met een nadelig saldo van meer dan 300 miljoen Dit is
liet resultaat van de fusie Groot-Gent
Die opferatie heeft dus geen financieel
voordeel opgebracht Bovendien hebben het oude Gent noch de randgemeenten van deze fusie enige voordelen kunnen waarnemen
Guido Deroo drong vooral aan opdat
alle inwoners zowel van de randgemeenten als van de kern van de stad
op gelijke manier zouden behandeld
worden
De bespreking van de begroting is de
gelegenheid om het algemeen beleid
van de stad aan een kntisch onderzoek te onderwerpen De stad Gent
telt nu 247000 inwoners geeft werk
aan ongeveer 5000 personeelsleden
en ongeveer 2 000 leerkrachten in de
scholen De belangrijkste uitgave is
dan ook voor personeel nl bijna 5 miljard frank of meer dan 57 % van de
gewone begroting
De schuld van de stad Gent bedraagt
bijna 7 miljard frank of bijna 30000
fr /inwoner Hiervoor geeft de stad 1 6
miljard fr uit in 1978 voor intresten en
aflossing of 20 % van de gewone
begroting Guido Deroo vroeg dan

21

24
ook door het wetenschappelijk bestuderen van de verschillende taken tot
een rationalizatie te komen en een verschuiving van het personeel van minder interessante routine werkzaamheden naar meer mensontplooiende bezigheden
HIJ pleitte tevens voor een hervorming van het huidige verouderde ek
samensysteem voor aanwerving en
bevordenng van het stadspersoneel
Kuituur
Gent heeft dringend behoefte aan
een moderne biblioteek met openkast-systeem De huidige biblioteek is
totaal verouderd in een bovendien
onaangepast gebouw Er moet werk
gemaakt worden van de kulturele centra in de randgemeenten o a Drongen «De Campagne»
Mariakerke
" Claeys-Bouuart» St-Denijs « Kasteel Borluut» W I J moeten meer nadruk leggen op kuituur voor het volk
en zorgen voor meer uitstraling van
de Vlaamse kunst naar het buitenland Guido Deroo pleitte voor een
permanente reizende tentoonstelling
in het buitenland
Brandweer
De Gentse brandweer een X-korps
dat overal in West- en Oost-Vlaanderen bijspringt moet naar een nieuw
aan de huidige noden aangepaste
kazerne

Sport
Gent de grootste stad in Vlaanderen
en België universiteitsstad mist vol
doende sportinfrastruktuur Z o w e l in
randgemeenten als in de oude stad
moet gezorgd worden voor sportpleinen en sporthallen als voor het

verder geleidelijk afwerken van het
projekt aan de Blaarmeersen even
tueel met aangepast programma en
prioriteit voor de minder dure projekten De Volksunie vraagt de detaxatie
van de inkomsten van plaatselijke
sportverenigingen
Haven

25
Gent en gans Vlaanderen kunnen
alleen maar baat hebben bij een
gekoordineerd Vlaams havenbeleid
Wat gebeurt er met meerjaren plan
voor de Gentse haven van ex-burgemeester Vandendaele '
Verder stipte Guido Deroo in z n algemene tussenkomst aan
— Dat de ekonomische expansie
meer agressief commercieel diende
te gebeuren met voorkeur voor hoog
waardige technologische instellingen
waar veel wetenschappelijk onder
zoek gebeurt
— Dat de stad Gent aan aktieve
tewerkstellingspolitiek diende te doen
met een wetenschappelijk industriepark aanleunend bij de ntse universiteit
— Dat in het belang van ons leefmilieu de werken aan het waterzuiveringsstation dienden versneld en dat
de gemeenteraad daar aktief moest
bij betrokken worden en beter ingelicht worden over globale tilning
— Dat dringend werk moet gemaakt
worden aan een struktuurplan voor
een hernieuwde aanpak van de Gentse stadskernhernieuwing
— Dat het nijpend probleem van de
gastarbeiders meer dynamispb aangepakt en hij verwijst daarbij naar de uitnemende studie van de VU-afdeling
Muide over dit netelig probleem
Buitengewone begroting

René Hertecant
te Denderleeuw

Is verhoogd met 43 % t o v de werken van 1976 nu 4,7 miljard t o v 3 3
miljard
Het kollege heeft hier nooit een beleidsnota opgesteld De inspraak van
de gemeenteraad is hier bijna onbestaande Er zijn aksentverschuivingen
waar niemand over geraadpleegd
zelfs met ingelicht w e r d

Besluit

? t ^ l t ' ' i ? ^ ^ ' ' i , ° ' ^ ^ afkomstige St-Lukasleraar (Brussel) Rene Hertekant
stelt e e n r e e k s m e r k w a a r d i g e d o e k e n t e n t o o n Z e zijn t e z i e n ,n d e nieuTtraaMT n
? . ^ T " ^ * ^ IT
^^' ° " ^ ^ ^""'^^^^
^ u g u s De Brabanters t r a a t 1 t e D e n d e r l e e u w Elke w o e n s d a g v a n 12 t o t 21 u t i i d e n s h e t
w e e k e i n d e v a n 10 t o t 13 u e n v a n 14 u 3 0 t o t 21 u
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Onze fraktieleider bestempelt de gemeentelijke demokratie in Gent als
een karikatuur Daartegenover stelt
hij de positieve inbreng van de Volksunie-fraktie door o a
— stimuleren van de kommissies
— het bijeenroepen op initiatief van
de VU-fraktie van raadplegingskommissies
— het
herhaald
aandringen
tot
samenstelling van besturende schoolkommissies
— het V U voorstel voor het aanstellen van een ombudsman
Het stadsbestuur weigert inspraak en
IS in tegenspraak met een pluralistische instelling zie 1) de ondemokratische verdeling van de jeugdtoelagen
waarvoor Guido Deroo namens de
fraktie bezwaar voor de Raad van
State maakt 2) de ondemokratische
samenstelling van de Raden van Beheer van NTG en opera waar de
oppositie uitgeweerd wordt spijts het
kultuurpakt
Eveneens
procedure
voor de Raad van State
De CVP-BSP-meerderheid is verlamd
door interne tegenstellingen en omdat
de V U PVV-oppositie te weinig betrokken wordt bij het beleid Nochtans
besluit Guido Oeroo met een optimistische noot en is ervan overtuigd dat
dank zij een grotere inbreng van de
gemeenteraadsleden zowel van meerderheid als van oppositie Gent als
grootste Vlaamse groeipool een be
langrijke rol kan spelen bij de opbouw
van Europa der volkeren door uitstraling van het Vlaamse intellekt kuituur
en humanisme
CV.
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BEVEREN-WAAS Lente-avond in feestzaal van de Centrumschool Bosdamlaan Organizatie Vlaamse Vrouwenbeweging
met de V O S Land van Beveren
O m 19 uur vertoning van dia-montage « Najaar van Hellas met
A n t o n Van Wilderode kijken naar Griekenland» Vooraf een
smakelijk etentje
GENT-CENTRUM
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
BEVEREN-WAAS 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
MERELBEKE Met F V V naar Brugge Vertrek om 9 u te Merelbeke centrum s Voormiddags bezoek aan het Opvangcentrum
van de Sociale Dienst s Namiddags toeristische wandeltocht
en spelevaren op de Reien Bezoek aan het Vrouwenhuis Voor
inlichtingen sekretanaat Vredestraat 3 9240 Bottelare-Merel
beke 091-62 7035
ST-DENIJS-WESTREM
Maurits Coppieters spreekt over
«Het Vlaanderen van morgen» Om 20 u in zaal Gildenhuis
Kerkstraat O r g VU-afdelingen De Pinte Zevergem St-Martens-Latem Deurie en St-Denijs-Afsnee
KRUIBEKE, BAZEL, R U P E L M O N D E Minister Hektor De Bruyne spreekt over « De aktuele politiek » om 20 u in zaal Rapenberg Rupelmondestraat te Bazel

JUNI
4
APPELTERRE, OUTER, V O O R D E Groot palingfestijn in zaal
Pax te Appelterre Van 11 u 30 tot 14 u 30 en van 17 u tot 20 u
4
KRUIBEKE Hoeveroute-wandeling, vertrek om 14 u 30 aan de
kerk van Kruibeke Inl Amedee Verbruggenkring

DIRK M A R T E N S
AALST

NINOVE

PVBA
Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

Lange Zoiitstr 30 29 33 36 38
Tel 053/214060

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwngens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
riiiteruitriistingen
ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elektr tremen der beste merken a u t o z go carts trakteren - poppen poppenwagens en wiegjes burelen lesbenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

OCMW - AALST
De Raad van het O p e n b a a r 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 a a n s t a a n d e ter
bestemming te zijn
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrijgen op de personeelsdienst (Tel 053-2123 93 - binnenpost 104)
(Adv. 121)

Sociaal dienstbetoon te St.-Amandsberg
In de komende dagen worden de
werknemersgezinnen terug voor het
probleem gesteld voor het invullen
van de belastingsaangiften i v m de
inkomsten tijdens het voorbije jaar
V o o r velen is het werkelijk een echt
probleem en ook totaal onmogelijk
o m alles nauwkeurig zoals voorgeschreven goed en juist te berekenen
en volgens de aangegeven richtlijnen
het dokument in te vullen
De lezers die er met goed uit wijs
geraken kunnen alvast rekenen op
ons dienstbetoon
O p initiatief van A De Meyer tevens
sekretaris A C V - H Hart wordt een
avondzitting gehouden in de H Hart-

kring naast de kerk (200 m van Heirnisplein) O p maandag 22 mei e k om
18 u 30
Vrienden lezers die om een of andere
reden met op gestelde dag en uur van
dit dienstbetoon kunnen genieten, kunnen zich aanmelden t>ij de h Hugo
Waeterloos gemeenteraadslid iedere
eerste vrijdag van de maand van
14-15 uur te St-Amandsberg en 15-16
uur te Oostakker Telkens in het dienstencentrum
Indien nodig kunt u ons voor dit initiatief bereiken op het telefoonnummer
21 3901 Tijdens de normale kantooruren

Typo-offset De Riemaecker
pvba Nukerkeplein 9, 9681
MAARKEDAL
uitvoerder «Wij Vlaamse
Ardennen». Tel. 055-21.i4.0'4.
Eén- en meerkleurendrukviferk, ontwerpen en kleurenmaquettes.

ZO€K€RC]€S
Te huur vakantiehuisje met tuin
Ligging - 8350 D A M M E Inlichtingen tel 059-300434 na 19
uur 20 % vermindenng voor
VU-leden
A D V 117
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STADSBESTUUR VAN SINT-NIKLAAS

1. Openverklaring van betrekkingen
van:
a)
b)
c)
d)

Opsteller (3)
Biblioteek-assitent(e) (1 tijdelijke)
Kinderverzorgster (1 tijdelijke)
Hulptuinier (1)

2. Aanleggen van wervingsreserves
voor:
a)
b)
c)
d)

Opsteller
Tijdelijke kinderverzorgster
Politieagent
W e r k m a n half-geschoold B voor tewerksteüine,
als:
— hulptuinier
— lader-veger
— alle overige betrekkingen

ALGEMENE voorwaarden door de kandidaten te vervullen (voor alle betrekkingen) :
— min. 18 jaar en max. 45 jaar op het ogenblik der indiensttreding (voor politieagent : min. 21 jaar en max. 35 jaar)
— minstens 60 procent der punten behalen voor een examen
— lichamelijk geschikt zijn voor de uitoefening van het ambt
BIJZONDERE voorwaarden:
H. voor opsteller:
houder zijn van een gehomologeerd of erkend eindgetuigschrift van middelbare studiën van de hogere graad of van onderwijs daarmede gelijkgesteld,
overeenkomstig de regels geldend voor het rijkspersoneel van niveau II.
2. voor biblioteek-assistent(e):
houder zijn van een gehomologeerd of erkend eindgetuigschrift van middelbare studiën van de hogere graad of van een einddiploma van een door het
Rijk erkende instelling voor biblioteek wetenschappen en binnen een jaar
na benoeming het wettelijk getuigschrift van bekwaamheid tot het houden
van een openbare biblioteek behalen.
3. voor kinderverzorgster:
houdster zijn van hetzij een brevet van hoger secundair beroepsonderwijs
van « kinderverzorgster •, afgeleverd door een erkende school voor « Sanitaire Opleiding — finaliteit kinderverzorgster » (nieuw regime); hetzij van
een brevet van « kinderverzorgster » kat. C2 (oud regime) afgeleverd door
een inrichting voor technisch onderwijs, opgericht, gesubsidieerd of erkend
door de Staat.
4. voor politieagent:
houder zijn van een diploma van lager middelbaar onderwijs of daarmee
door het Rijk gelijkwaardig geacht, of van een diploma of een eindgetuigschrift van volledig secundair technisch of kunstonderwijs met beperkt leerplan, minstens kategorie B2, of van gelijkwaardig landbouwonderwijs. De
studiën volgens het beperkt leerplan moeten een cyclus van tenminste 750
lesuren omvatten.
Een lichaamsgrootte van minimum 1,87 m hebben.
5. voor werklieden half-geschoold B voor tewerkstelling als hulptuinier, laderveger, en in alle overige betrekkingen van werkman half-geschoold B;
geen diplomavereisten
voor lader-veger: een minimum lichaamsgrootte van 1,67 m hebben.
Een volledige opgave van de wervingsvoorwaarden kan bij het stadsbestuur
(Ie bureau - Sekretariaat/Personeelszaken), Stadhuis, 2700 Sint-Niklaas verkregen worden.
De aanvragen dienen, vergezeld van de nodige bewijsstukken (uittreksel
geboorteakte, bewijs van goed zedelijk gedrag, militiegetuigschrift voor de
mannelijke kandidaten en voor eensluidend verklaarde afschriften van de vereiste diplomats) bij het Kollege van Burgemeester en Schepenen, uiterlijk op 5
juni 1978 toe te komen.
Namens het Kollege van Burgemeester en Schepenen;
Sint-Niklaas, 3 mei 1978
Op last.
De Stadssekretaris,
De Burgemeester,
P. ELSHOUT
P. DE VIDTS

ZON STUDIE ONTSPANNING
TE NICE/AZURENKUST
17-daagse groepsreis, met V.T.B.-leiding, voor jongeren vanaf 16 jaar.
Data:

14 tot 30 juli.

Reissom per persoon: 14.500 fr.
Inbegrepen i
—
,—
'—
—
—
—

treinreis;
ligplaatsen;
volledig pension;
40 franse taallessen;
reisleiding;
reisverzekering.

Voor alle inlichtingen en inschrijven:

Vlaamse Toeristenbond
St.-Jakobsmarkt 45-47
2000 Antwerpen
Tel. 031-34.34.34
Vergunning nr. 1186 — Kat. A
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WEST-VLAANDEREN
Eeuwenoud maar waardeloos vissersprevilegie

Kin y

m

MEI
21
D I K S M U I D E H Mis om 11 uur in de IJzertoren met de
« Amnestie-Rome-voetgangers» Met pater Rik Speessens en
Anton Pype
25

REKKEM FVV voordracht met nabespreking «De ordening
van de plattelandsruimte » om 19 u 30 in het Ontmoetingscen
trum (Gemeentehuis) Spreker Mark De Jaeger Stafmedewerker Vormingscentrum Ld Dosfel

JUNI
3
REKKEM Kleinkunstavond in het parochiaal centrum om 20 u
met Johan Verminnen en de groep Terpischoree O r g
VUJOMenen Wevelgem, Lauwe, Rekkem Gullegem Moorsele

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
assebroek- brugge

tel. 050-357404

Bericht
aan alle
VU-besturen

Senator Guido Van
In te Alveringem

Zeebrugge vissersdorp
In het kader van « het jaar van het
d o r p » organizeerde het feestkomitee van Zeebrugge in samenwerking
met het Brugse stadsbestuur (meer
bepaald dan schepen van kuituur
Omer Dombrecht) drie originele aktiviteiten
Merkwaardige tentoonstelling
Dat het geen gewone tentoonstelling
zou zijn konden w e bij voorbaat
weten want Zeebrugge is eens een
vissersdorp geweest (en is dat gedeeltelijk nog) en een zeehaven die
straks een indrukwekkende schaalvergroting zal ondergaan Tot 15 mei
waren in de zaal Albatros tal van
scheepsmodellen te bewonderen verder plans f o t o s en schilderijen over
de haven van Zeebrugge nog nooit
tentoongestelde tekeningen uit de bekende Steinmetzverzameling visserijmatenaal boeken over de haven en
het dorp zeeschelpen vissen enz
Pronkstuk was ongetwijfeld het zgn
« Pnvilegie van de Visschene » aan de
vissers van Zeebrugge geschonken
door koning Karel II van Engeland als
dank voor de Brugse gastvrijheid tijdens zijn ballingschap (die duurde tot
het einde van het Cromwell-bewind)
Ondanks spectaculaire akties van de
h Vik Depaepe weigert Londen dit privilege te erkennen Deze keer vegen
de Britten de traditie aan hun laars

O p de opening van deze tentoonstelling was de burgemeester van Boekhoute aanwezig Deze gemeente het
voormalige vissersdorp aan de Braakman, had heel wat visserstuig in bruikleen gegeven Een kleurnjke afvaardiging uit Boekhoute (thans samengevoegd met Assenede) Ereburgemeester Vandamme (die scheepsmodellen
en schilderijen had uitgeleend) was
aanwezig op de opening samen met
de schepenen Leys Claes Devolder
en Dombrecht Een keunge catalogus
verzorgd door de hh W P Desutter
en lic M Goetinck werd bij deze gelegenheid uitgegeven Iets meer dan
1 000 personen bezochten deze driedaagse expositie
B r u g g e laat Z e e b r u g g e niet los !
In zijn openingstoespraak verwelkomde VU-schepen van Kuituur Omer
Dombrecht de tainjke genodigden en
schetste hij de initiatieven die genomen werden n a v het jaar van het
dorp Behalve de tentoonstelling was
er nog een tekenwedstrijd voor de
jeugd over twee tema's Zeebrugge
vissersdorp en <• Leve M o e d e r ' » en
ten slotte «het feest van de drie
generaties» een ontmoeting van alle
gepensioneerde vissers aktieve vissers en toekomstige vissers rond de
film «De Z e e » van de h Vandierendonck uit Heist gevolgd door een
kwis buffet en een gezellig samenzijn

Schepen Dombrecht sprak een zeer
hartelijk w o o r d van dank uit voor het
feestkomitee de bruikleners de zustergemeente Boekhoute de hh konservators werklieden drukkers enz
Spreker belichtte de verschillende facetten van het harde vissersbestaan
Het Visserskruis herinnert aan de
vele offers gegist door de zee Tot
slot zei de h Dombrecht dat met deze
manifestaties met alleen de hoop op
een schitterende toekomst als zeeha
ven is bedoeld doch dat w e ook in de
toekomst van de vissershaven blijven
geloven
«Brugge laat Zeebrugge
met los I»

Brugge - Torhout
naar
het VU-kongres
Vanuit het arr Brugge-Torhout-Kust
wordt 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 maatschap-1
pij» doch ook de politieke aktualiteit
komt aan bod
Inschrijvingen
worden
gecentralizeerd op het arr sekretanaat « Breydelhof» J Suveestraat 2 8000 - Brugge

lustrerie marcdevriese
verlichting voor:
woning en tuin
keuken, badkamer, bureaus, winkels, horeca, feestzalen.
salontafels voor elk interieur, spots en lichtrails.
baron ruzettelaan 56c assebroek/brugge
050/335404
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WIJ l O

Als inwoners van de Westhoek krijgen de Alvenngemnaars heel weinig
de kans iets te vernemen over wat in
het verre Brussel met het bestuur van
het land gebeurt Het is duidelijk dat in
deze belangrijke periode van knsis en
allerhande konflikten iedereen de gelegenheid moet hebben en ook moet
gebruiken om de gebeurtenissen op
de voet te volgen Daarom precies wil
de VU-afdeling Alveringem een informatievergadering geven met als gastspreker senator Guido Van In uit
Brugge Naast een eminent spreker
hebben w e daarmee iemand in ons
midden die over heelwat onderwerpen met kennis van zaken kan spreken Als VU-afdeling krijgen wij dan
ook de kans duidelijk de rol te leren
inzien die de V U in de regenng speelt
W e vinden het belangrijk dat ook elk
Alveringemnaar de werkkracht van
onze VU-mimsters
staatssekretans
en mandatanssen leert kennen
Daarvoor kan senator Guido Van In
wel degelijk instaan Wij nodigen hierbij naast elke geïnteresseerde Alvenngemnaar ook onze vrienden vanuit de
naburige VU-afdelingen uit
De zaal moet vol op 26 mei om 20 u
« D e Dne Ridders» te Gijvennkhove

OCMW-lzegem
werft aan
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Izegem gaat
over tot de aanwerving en het aanleggen van een werfreserve van verpleegassistenten en verpleeghulpen
V o o r verdere inlichtingen en voorwaarden O C M W Izegem personeeldienst Kokelaerestraat 2 8700
Izegem tel 051-302851 Kandidaturen ten laatste op 29 mei 1978 bij aangetekend schrijven op voornoemd
adres indienden

Goud te Tielt
Onze oude getrouwen Gaby Huys en
Bertha Devijdt vierden op 1 mei 1978
hun gouden huwelijksjubileum
Na de dankmis vierden zij met de
naaste familieleden in beperkte kring
Naast de talrijke gelukwe^sen welke
het feestend paar mocht ontvangen
voegt de V U hiermede haar beste
wensen van sympatie
Nog vele jaren op weg naar uw diamanten bruiloft 1

Spoedig herstel Erik
Vandewalle
Onze sympatieke duivel-doet-al gemeenteraadslid
topabonneewerver
kaartenverkoper kolporteur ledenvernieuwer kroniekschrijver in « W I J »
enz Enk Vandewalle is momenteel in
ziekteverlof
Namens het voltallige bestuur en de
mandatarissen wensen wij hem via
deze weg een spoedig herstel opdat
hij Vlug weer zijn vele aktiviteiten zou
kunnen hervatten
Ondertussen zorgt het bestuur er
alvast voor dat de werking verder
gaat en dat in de toekomst Enks taak
wat verlicht wordt door een betere
spreiding der inspanningen na te streven

Wens ie te zien
* hoe een VU-streekblad kan uitgegeven worden
* hoe een
leefbaar is

streekblad

maak dan uw n a a m en
adres over a a n Inf ormativa vzw Jozef Suveestraat 2, 8000 Brugge
en u ontvangt maandeh]ks een
eksemplaar
van «WIJ-in-BRUGGE »
dat nu op 96000 eks verspreid wordt in het a r r
Brugge-Torhout-Kust
Geheve echter 150 fr in
te sluiten voor administratiekosten of dit bedrag over te m a k e n op
onze rekening n u m m e r
470-0115192-77

Vlaamse vrienden
Diksmuide op reis
Van 5 september tot en met 16 september 1978 nchten de «Vlaamse
Vrienden van de Westhoek » een 12daagse autobusreis in naar de Costa
Dorada (Spanje) met uitstappen naar
Barcelona Tarragona, Lenda enz O p
de terugreis een volledige dag te
Parijs een verblijf van 8 volle dagen
te Vendrel (Commarugga) Vrienden
en sympatizanten kunnen voor deze
prachtige reis inschrijven voor 15 mei
bij L Devreese, Vlaams Huis IJzerlaan 83 Diksmuide Prijs per persoon
11 450 fr (alles inbegrepen), tel 051500749

Zuid-Kortrijk
bewandelt
«taalgrensroute »
O p zondag 4 juni gaat VU-Zuid-Kortrijk op uitstap naar de mooie Vlaamse-Ardennen
Te
Nukerke-Ronse
gaan w e wandelen langs de 6 km lange uitgestippelde «Taalgrensroute »
Wie graag vertoeft in een stukje ongerepte natuur mag die dag met afwezig
blijven Hou deze datum vrij Iedereen
IS welkom Nadere gegevens volgen
later

Rouw te Gullegem
Te Gullegem overleed op 10 mei
mevrouw Germame-Ernestine Wyseur De overledene was de echtgenote van de heer Gustaaf Pottie en
werd geboren te Rekkem op 8 september 1902
M e v r o u w Pottie-Wyseur werd maandag 15 mei ten grave gedragen De
redaktie biedt de h Pottie en de familie haar blijken van medeleven aan
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Wanneer federalisering
van het onderwijs?
In zijn tussenkomst tijdens het
debat over de begrotingen van
Nationale Opvoeding hield VUkamerlid Frans Beert een opmerkelijke uiteenzetting Daartoe is
geen biezondere wet nodig en
't parlement kan, grondwettelijk
gezien, een globaal krediet ter
beschikking van de Kultuurraden
stellen, die er dan een bestemming moeten aan geven met inachtneming van de organieke
wetten ter zake en van het
schoolpakt Met uitzondenng van
de wetgeving van schoolvrede is
de Kultuurraad eveneens in organieke wetgeving bevoegd
De h Baert achtte het trouwens
stnjdig met de grondwet dat een
minister in de Kamer over een
dekreet, dat hij in de Kultuurraad
indiende, moet spreken Ondanks
art 59 van de grondwet van 1971
worden de onderwijsbegrotingen
eerst door het nationaal parlement behandeld
Er moet in elk geval meer gestreefd worden naar meer autonomie per kultuurgemeenschap
inzake onderwijsproblemen Ons
doel IS en blijft het gehele onderwijsbeleid, schoolvrede incluis te
federalizeren Dat zulks tijd vergt
IS normaal, doch reeds nu laat het
Egmontpakt toe er mee te beginnen Naast deze operatie wensen
w e de vrijwaring van elk onderwijsnet De h Baert dankte daarop minister Ramaekers om diens
inschakelen van de Kultuurraad,
wat zijn vraag met belet waarom
andere begrotingen met door de
NKR worden besproken en bekrachtigd «Wij zullen blijven ijveren voor de uitbouw van een pluralistisch en autonoom Vlaams
onderwijsbeleid »

Onderwijs van
zigeuners en
vreemdelingen
VU-kamerlid W Kuijpers behandelde drie punten in dit debat de
sociale betoelaging in het universitair onderwijs, de onderwijsvraagstukken in Duitstalig België en ten
derde de voorzieningen ten behoeve van het onderwijs van
zigeuners en vreemdelingen
De h Kuijpers achtte de demokratizering van het onderwijs waarover tien jaar geleden gejubeld
werd, onbestaande Vlaanderen
blijft kwantitatief ten achter zowel
voor het universitair als niet-universitair hoger onderwijs Een inhaalprogramma blijft geboden,
evenals de inknmping van het
aantal
bevoegde
ministeries
(thans 8 O Spreker wees op een
reeks nalatigheden en op de vertraging door het uitblijven van uitvoeringsbesluiten HIJ bepleitte de
indexering van de studiebeurzen
en vroeg waar het jaarverslag
van deze dienst blijft Dit is al
jaren met meer gebeurd, wat parlementaire kontrole onmogelijk
maakt
Intussen blijft de V U voorstander
van een eenvormig inschnjvingsrecht en stelt men de oprichting
van een gemengde kommissie
voor waarin de wetgever zowel
als de diensten zelf informatie en
inspraak hebben
Wat het onderwijs in Duitstalig
België betreft is er geen hoger
onderwijs
Hieraan
moet
in
samenwerking met de BRB iets
gedaan worden, o m automatische assimilatie van de diploma's
Wat het onderwijc van de ca.
2000 zigeunerskinderen betreft
staan w e nergens Er bestaan

nochtans projekten, opgemaakt
in opdracht van de Europese
Raad
In de kleuter- en lagere scholen
van bepaalde Brusselse gemeenten bestaat de schoolbevolking
uit met minder dan 73 % kinderen
van gastarbeiders i Als w e geen
passende maatregelen treffen zitten w e binnen vijf jaar opgescheept met een Mollukkerpro-

bleem I

Raad voor pluralistisch
onderwijs
VU-kamerlid Jaak Gabriels pleitte
voor de opnchting van een raad
van het pluralistisch onderwijs,
omdat de V U de touwtrekkerij in
de andere netten wil vermijden
De Nederlandstalige kleuterklassen te Brussel krijgen een direktie zonder klas voor 280 kleuters,
wat een achteruitgang op het
koninklijk besluit van 1966 is,
waar de norm 100 kleuters is
Gabnels stelt dan voor één direktie zonder klas per 100 kleuters, 2
begeleiders vanaf 15 kleuters, 3
vanaf 35, 4 vanaf 55 en 5 vanaf
90 kleuters Inzake deeltijdse arbeid verwacht de h. Gabnels een
konkreet antwoord Een even duidelijk antwoord werd verwacht inzake de verlenging van de schoolplicht
Wat het V S O (Verlengd Secundair Onderwijs) betreft wordt uniformiteit en samenwerking noodzakelijk geacht In verband met
de rationalizenng van het onderwijs achtte de h Gabnels scholen
met meer dan 1000 leerlingen
ongewenst, o a omdat er volop
vervreemding heerst
Daarom
zijn scholen met maximum 500
leerlingen te verkiezen
Tot slot betoogde de h Gabnels

Houdt de dief!
Daar hebben we in de afgelopen dagen weer met zijn allen staan roepen : houdt de dief!\n een veelstemmig koor. Maar elk om de beurt.
Ais de ander begon; toen wij net klaar waren. De postlui naar de
overheid die er met de verhoging van hun vakantiegeld van door
ging. En hiet ministerie van Financien naar ons op onze eigenhandig
in te vullen aanslag over 1977, port betaald door bestemmeling. De
mijnbedienden naar de kaderleden. De gezinnen om hun 14e maand
kinderbijslag en de werklozen om hun steun.
Houdt de dief! Elke week dezelfde vakbondszang in een ander
bedrijf. Elke week dezelfde klacht van een moedwillig vergeten minderheidsgroep. Elke week hetzelfde gejammer van de overheid over
haar financiën. En even regelmatig de bedrijven over hun winst.
Houdt de diefi Maar wie is de
dief? De man die in het zwart
een vloer gaat leggen bij een
ander'? De schepen
die zich
ook eens met penningen wou
laten besteken"? De afgevaardigd-beheerder die zijn bedrijf
naar een bedneglijk bankroet leidde"?
Als ZIJ nu eens allen zwegen die
in het zwart bij een ander gaan
kuisen en ook zij wier huis in het
zwart gekuist wordt Als zij nu
eens allen ophielden met roepen
die iets gekregen hebben dat er
met bij hoorde, maar dat alleen
bedoeld was als blijk van goede
wil voor nu en later Als zij het
begrip dief eens herzagen die
zichzelf meer profijt toeeigenen
dan ZIJ aan anderen gaven die er
evenveel inspanningen voor dede Zouden w e dan nog iets
horen"?
Maar zelfs de wolven uit het bos
huilen al met ons mee Zij die
teren op de Roodkapjes, want

18 MEI 1978

jagers komen alleen in sprookjes
voor Wat w e nog over hebben
aan grote grondbezitters de koning, de kerkvoogden en de immobilienvernnootschappen De geldmacht van de families in tal van
raden van beheer, van wie de
namen te lezen zijn in de jaarverslagen van de vennootschappen,
en van het naamloze kapitaal dat
zich in vzw's opstapelt En de
macht van het aantal die zich
overheid laat noemen, of vakbond of partij
ZIJ die jobs, funkties, posten en
zetels kumuleren roepen even
hard met ons mee houdt de dief i
En dan komt ook de vos de passie preken Jullie hebben het toch
goed, zeg Pulinckx van het V B O
W I J die vrij naar de markt kunnen,
hebben het toch beter dan wie
naar de staatswinkels moet Dat
IS waar, dat zien w e overal waar
we op reis gaan Maar je kan
even zo goed zeggen dat de klanten van de staatswinkels nooit

werkloos zijn en gratis gezondheidszorg genieten, en dat zij
zelfs wegens hun politieke overtuiging op staatskosten een logement kunnen toegewezen krijgen
Maar Pulinckx zegt er met bij dat
hij en de zijnen het nog veel beter
hebben Je kan het op de duur
zelfs bijna met meer geloven als
je weer 'ns een of ander bednjfsleider steen en been hoort klagen Je zou je op de duur echt
schamen om 5 fr meer per uur te
vragen
Hoewel dit met helemaal onze
schuld IS Stouthuysen van het
VEV heeft gezegd dat de vakbonden daar ook voor iets tussen zitten Die lichten immers de macht
uit haar evenwicht in hun voordeel En WIJ sluiten argeloos bij die
bonden aan omdat onze syndikale premie ons lidgeld ten dele
vergoedt en omdat wij van hen
toch wat stakingsgeld krijgen als
w e met mogen gaan werken
O m daaraan te verhelpen wordt
ons nu ook in de bedrijven inspraak beloofd Daar zullen we
dan straks ook onze mond mogen opendoen om ja te zeggen
Want hoe de macht ook verdeeld
wordt, wie slechts een naamloos
hd IS van de massa hoort om redenen die anderen voor ons uitmaken steeds tot een minderheid die
ongelijk heeft als zij wat vraagt
Zodat al de rest samen tegen ons
kan roepen houdt de dief!
pdb

voortgaan Aan de h Gabnels
bevestigde hij dat de normen
voor het Nederlandstalig kleuteronderwijs in Brussel zullen verlaagd worden O p vraag van
kamerlid Kuijpers verklaarde de
minister zich bereid de mogelijkheid van een bilateraal akkoord
voor de Duitstaligen te zullen
onderzoeken
Aan de h Baert beloofde de minister pogingen te zullen doen om
de diverse onderwijsnetten zo
dicht mogelijk bij elkaar te brengen HIJ was het met de h Baert
volmondig eens, dat door de gewestvorming ook de toestand in
het onderwijs gevoelig aan het
veranderen is

dat het geen goede zaak is als de
minister te veel de minister van
het njksonderwijs is Ook moet
een wetenschappelijk onderzoek
ingesteld worden over het onderwijsbeleid Ten slotte sprak de h
Gabnels zijn voldoening uit over
de uitvoerige bespreking van het
onderwijsbeleid in de NKR
In zijn antwoord verklaarde minister Ramaekers zich akkoord met
de zienswijze van kamerlid Kuijpers inzake de achterstand van
de Vlamingen in het wetenschappelijk onderzoek Met zijn kollega
Vandekerckhove heeft hij ter zake een aantal initiatieven genomen en projekten gesteund De
minister zei op deze weg te zullen

Prijzenkommissie
kent verborgen
werkloosheid
De industriële groothandelsprijzen, die over gans 1977 nagenoeg stabiel waren gebleven,
zijn de laatste maanden zelfs
gedaald: in het eerste kwartaal
van 1978 daalden deze prijzen
met 6,1 °/o op jaarbasis, tegenover het vierde kwartaal van
1977.
In de voorbije maanden is de
inflatie in ons land sterk afgekoeld. Eind april overtrof de
index
der
konsumptieprijzen
nog slechts met 5 , 3 % het peil
van april 1977.
Ook de perspektieven zijn heel
wat gunstiger dan enige tijd geleden kon worden verhoopt. Diverse hypotesen kunnen worden
vooropgesteld. Vooreerst zou
men er kunnen van uitgaan dat
de index der kleinhandelsprijzen
verder blijft stijgen aan het tempo der laatste maanden ni. 0,3
punt per maand. In dit geval zou
het inflatieritme per einde 1978
zijn gereduceerd tot 3,2 % .
In de tweede plaats kan men veronderstellen dat de stijging der
konsumptieprijzen doorgaat zoals in de afgelopen 12 maanden,
d.w.z. -I- 0,5 punt per maand.
Doet deze hypotese zich voor
dan zullen de konsumptieprijzen
einde 1978 met 4,4 o/o het peil
overtreffen van einde 1977.
De derde hypotese ten slotte
vertrekt van een stijging met 0,7

punt per maand : een versnelling
dus. Zelfs dan zouden de kleinhandelsprijzen in december 78
met niet meer dan 5,7 % het peil
van de overeenkomstige maand
van 1977 overschrijden. De
meeste prognoses die voor dit
jaar werden opgemaakt sluiten
eerder aan bij dit laatste scenario. Als de meest realistische
moet wellicht de tweede hypotese (4,4 °/o) worden vooropgezet
Immers, er zijn weinig elementen
die wijzen op een inflatieversneliing: de konjunktuurontwikkeling zal, ook al kondigt die zich
iets hoopvoller aan dan in 1977,
zeker niet inflatoir werken. Op
de Prijzenkommissie heerst momenteel « verborgen werkloosheid » gelet op het zeer gering
aantal aanvragen tot prijsverhoging.
De meest optimistische hypotese (3,2 o/o inflatie per einde jaar)
lijkt anderzijds wellicht overdreven optimistisch, aangezien wellicht dit jaar nog een aantal fikse
verhogingen
voor
sommige
openbare tarieven zullen worden doorgevoerd. Tevens mag
niet uit het oog worden verloren
dat de voortdurende inflatie-afkoeling totnogtoe in de hand
werd gewerkt door de nagenoeg
ononderbroken daling van de
groothandelsprijzen der landbouwprodukten
sedert
einde
1976.

West-Vlaanderen

Frans-Vlaanderen

ONS KANTON

In een der jongste nummers van het streekblad « Ons Kanton «, maandblad van
de Vriendenkring van het Komense dat reeds aan zijn achtste jaargang is, verscheen een artikel waarin op grond van positieve gegevens de terugkeer van
het vroegere kanton, thans eengemaakte gemeente Komen naar Vlaanderen
wordt geëist De echte Walen die dit eiland in West-Vlaanderen bewonen znn
zeer gering in aantal (het gaat meestal om overgewaaide ambtenaren) tenwjl in
de kerngemeenten Komen en Moeskroen de burgerij verfranste (van 1950 aO
Sinds 1945 ver^^laamsten deze gemeenten dank zij de wederzijdse bindingen en
wederzijdse afhankelijkheid met West-Vlaanderen
In hetzelfde nummer staat ook een oproep tot de jongeren « om aan hun toekomst te denken en dus Nederlands te leren »
Lid- en leosgeld slechts 50 fr Los nr 10 fr Postrekening nr 000-0943330-05, Steun en leesgeld 100 fr p/a Remi Vandenbroucke, Werviksesteenweg 425, 7780 Komen

WIJ II
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3 dichtbundels:
heimwee en liefde
Dichtbundels van zeer verschillende aard zijn onderling moeilijk te vergelijken, maar wat de
drie voor onsliggende bundels
betreft, is dat ook niet onze
bedoeling Toevallig zijn ze door
verschillende
uitgevers
omstreeks dezelfde tijd ter bespreking aangeboden Ze hier samenbrengen geeft de lezer een
ideetje van wat er zoal op de
markt verschijnt, welke auteurs
het op dit ogenblik geacht worden te doen

*

*

*

De eerbiedwaardigste van de
drie IS Luc Indestege (1901-1974)
In de marge van de Vlaamse
Pockets in de reeks Poëtisch Erfdeel der Nederlanden, werd deeltje 97 aan hem gewijd Iets is voorgoed voorbij
IS de titel ervan en
de samensteller (zoals literatoren
kunnen vermoeden) heet JL de
Belder O p een ruimte van drie
bladzijden wist hij een biografie
van Luc Indestege te schetsen,
waarin hij een behoorlijke kommentaar op het oeuvre van de
overleden dichter verwerkte, zodat de lezer voldoende geïnformeerd is om de wereld van
woordkunstenaar Luc Indestege
te verkennen Dat gebeurt aan de
hand van bijna veertig gedichten
achtergelaten door de late Florentijner, zoals men Indestege heeft
genoemd Als voorbeeld kozen
we dit tweeregelig vers, met de
titel Hoop (biz 61)
Hoop IS een bloem die in het
donker

Ferre
Grignard:
vergeet
het maar
Met het botten van de bomen is
de lente in het land maar ook op
muzikaal vlak is weer heelwat uit
de schelp gekropen Bij ons de

Antwerpse Ferre Grignard, die de
klok zowat twaalf jaar terugzet,
en met zijn « Ring, nng», « Drunken sailor» en nummers uit zijn
pas verschenen gloednieuwe elpee «I warned you » de parochiezaaltjes weer onveilig maakt Zijn
nieuw debuut op de planken van
het Leuvense stuc was met bepaald geslaagd te noemen door
een sterk gemis aan afwerking en
zorgeloosheid het euvel dat hem
een kleine tien jaar terug eveneens naar de vergetelheid van de
overblijvende obskure kroegen
terugbracht (Philips 632-0042)
Maar hopelijk komt het weer met
zover en weet iemand hem van
het-bakje-pils-op-het-podium af te
houden en de begeleiders in
toom te houden

Toon Hermans,
Paul Mc Cartney
(Wings): om
van t e snoepen
Toon Hermans
geeft daarentegen heel wat meer gras te grazen Naast zijn prachtelpees als
« mooiprater » heeft Toon op muziek van Ruud Bos (en even ook
van Rod Mc Kuen) een schijf
mooie luisterliedjes samengezongen « Het zijn kleine versjes over
levens-allerlei», schrijft hij zelf op
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de achterzijde van de hoes, «en
wat uitvoeriger mijmeringen over
liefde geluk
vreugde en verdriet» Een beschnjving waarbij
geen kommentaar meer hoeft
O m in een stil hoekje of op een
mooie zomeravond met een
glaasje port te genieten
Voor wie nog altijd zweer bij giste-

bloeit

de boord langs van een stroom
vol slaap en dromen

« De Franse literaire wereld heeft
nog met alle grote
Vlamingen
gehoord" luidt ongeveer de vertaling van een Frans citaat op de
achterflap van Diep in de Velden
van Elysium, de dichtbundel van
Saint-Remy zoals overigens het
geval is met het dozijn andere
citaten van dichters en critici
(Vlaamse en Franse) door de uitgever voor de flapteksten van
deze bundel gekozen De taal van
Saint-Remy sluit inderdaad aan
bij de pogingen der klassieke
meesters om werken met een
zekere allure te produceren, met
inachtneming van de estetische
overlevenng en de grootsheid
van de tema s Anderzijds gaat hij
dwingende eisen van zijn tijd niet
uit de weg en geeft hij zich over
aan een spel van woorden en
versbouw Elysium (een term uit
de Oudheid) is zoals men weet
de plaats waar de door de goden
uitverkoren stervelingen na hun
dood verblijven Die uitverkorenen ontlokten bij Saint-Remy lyrische ontboezemingen zoals dit
tweede vers voor Dante en Beatrice (bIz 48)
Ik, die nooit anders ben dan wat
gijzijt,
liefde, eeuwigheid van de tijd,
onachterhaalbaar en vervuld,
in ontastbaarheid
gehuld

De derde auteur heet kortweg
Bergman en zijn naam wedijvert
in beknoptheid met de titel van
zijn werk Kamerbreed Met Bergman zitten w e volop in de kleinburgerlijke dichtkunst van deze
tijd we herkennen er de poëzie in
van Jan en Piet en Tinneke uit
onze straat die ook een meer
dan middelmatig talent hebben
Korte stukjes, schijnbaar zo uit
de mouw geschud, maar allicht
met vlijt bijgeschaafd Gedachten
van mensen die in de konsumptiemaatschappij leven en morren
zonder te protesteren maar toch
verstandig genoeg zijn om hun
situatie in te zien Als citaar dit
gedichtje (bIz
12) omwille van
de verhelderende kontekst waaruit het woord
«kamerbreed»
voor de titel van de bundel werd
gelicht «de zon / en ik daaronder / daartussen soms / de wolken / en mijn vraag / waarom
begonnen / met troetelschijf / en
kamerbreed tapijt / de schemerlamp / verraadt mijn vrees / dat
ik door wehkamp / ben verzonnen»
Jan Van Bossuyt

Luc Indestege, Iets is voorgoed voorbij
Verzameld en ingeleid door J L de Belder
Pen 97 79 bIz 75 fr , 1976 Uitgeverij
Heideland-Orbis NV. Hasselt
Saint-Remy, Diep in de Velden van Elysium, 200 bIz 275 fr 1977, Niigh & Van
Ditmar 's-Gravenhage - Walter Soethoudt,
Antwerpen
Bergman Kamerbreed Gedichten. De
Boekvink,'M bIz 1977, Em Querido's Uitgeverii B V , Amsterdam

ren kan best terecht met een dubb)el-heruitgave van de mooiste
Beatles-liedjes, onder de titel
«Lovesongs» (EMI-4C-156) Paul
McCartney zet passend in met
«Yesterday», gevolgd door o m
« Girl» uit Rubber Soul, met Buddy Holly's « W o r d s of love », « Michelle », «Norwegian
wood»,
«Something » en «I need you »
van Georges Harrisson
Paul zelf IS weer, na het fijne
album « Band on the run », met de
singel «With a little luck» uit het
album «London town», naar de
top De titelsong is een voorbeeld
van Pauls talent als kompomst en
zanger en zijn stempel op de
Beatles komt in nummers als «I'm
carrying» en «Cuff link» weer
naar voren Een titel als « Famous
groupies » doet onwillekeung denken aan de film «Help», en de
samenzang met pianist Denny Laine geeft aan Wings de gewenste
klankkleur Denny Lame is trouwens ook zijn verleden met de
Moody Blues met vergeten, en de
intro van «Don't let it bnng you
down » IS een regelrechte verwijzing naar
de
pop-klassieker
« Nights in white satin » In dit nummer komt ook de enige opvallende vokale inbreng van echtgenote Linda Eastman naar voren Het
afsluitende « A n d the grey goose» IS muzikaal opgebouwd op
het tema van de gospel «Joshua» maar er wordt bij het einde
sterk uitgefreakt, wat spijtig genoeg het eigenaardige effekt
van het begin teniet doet Al bij al
een produktie die overloopt van
kwaliteit en nog maar eens aantoont dat talent blijft zegevieren
Sergius
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Energie als leesvoer
Dat goedkofje energievoorziening een probleem wordt, zijn w e
ons de laatste jaren druppelsgewijs bewust geworden maar we
willen (of durven) het niet geloven
dat binnen afzienbare tijd het olievat zal leeggelopen zijn.
Michel Grenon, die gewerkt heeft
in het Frans Instituut voor Petroleum, daarna als specialist van
kernreaktors bij Euratom, is thans
professor in de V S A en is dus
een man met een brede kijk op
het energieprobleem. Hij behandelt dit vraagstuk op een realistische, logische en klare wijze in zijn
boek «Onze
Energiehonger».
Aan de hand van heelwat cijfermateriaal schetst hij mogelijke
evoluties van het verbruik aan
steenkool, olie, aardgas en kernenergie in de nabije toekomst. Hij
geeft daarbij de situatie voor
zowel Amerika en Europa als
voor de olieleverende landen. Z o
zal onze Energiehonger nog beduidend toenemen en moeten er
vervangende bronnen voor steenkool en petroleum worden ontwikkeld waarbij kernenergie (maar
dan in de meer renderende
kweekreactor) als eerste vervanger in aanmerking komt, maar
daarom niet als de beste of de
laatste. Over alternatieve energiebronnen spreekt hij echter niet;
volgens hem bieden ze geen uitzicht op de nabije toekomst.
Voor wie meer wil weten over de
natuurkundige kant van alternatieve energie is er in de Aula-reeks
een boekje uitgegeven « Eindeloze Energie» met als ondertitel
«Alternatieven voor de Samenleving», geschreven door Eric Lysen. In een eerste hoofdstuk behandelt de auteur op een bondige
en aanschouwelijke manier het
natuurkundig begrip «Energie» ;
dit hoofdstuk vereist wel een elementaire kennis van natuurkunde
maar kan zoals de schrijver zelf
zegt eventueel overgeslagen worden.
In hoofdstuk 2 beschrijft hij alternatieve
energiebronnen
zoals
zonne- en windenergie met telkens een uiteenzetting van het
principe, de mogelijke toepassingen en de rendementen bij die
energiewinning. In het 3e hoofdstuk heeft hij het over energie,
opslag en transport en energiebesparing. Daarna volgen nog een
reeks nuttige tabellen.
Het is allemaal klaar en bondig
gehouden en ideaal voor wie zich
in het probleem wil inwijden; het
is voor niet-specialisten en niet
voor doe-het-zelvers die alleen
praktische tips verwachten.
Voor wie toch zelf een zonnekollektor of windmolen wil bouwen
raad ik aan eerst het bovenvermelde boekje te lezen en dan de
brochures over zachte technologie van de WZT-Leuven. De eerste brochure (40 BF) beschrijft
eerst wat door zachte technologie wordt verstaan en wordt praktisch in het 2e deel dat handelt
over Windmolen om energie op
te wekken. Een 2e brochure (30
BF) behandelt zonne-energie en
geeft een reeks praktische tips
om zelf zonnekollektoren te bouwen. Beide brochures zijn te bestellen bij Frans Van Hulle,
Schoolbergenstraat 16, 3200 Kessel-LO.
Michel Grenon, Onze Energiehonger,
Uitg. Manteau, 350 BF.
Erik Lysen, Eindeloze energie. Aulareeks, Spectrum.
Zachte technologie 1 en 2. 40 BF, 3.
30 BF

Een eerste boek «Energie, strijd
om macht en rijkdom » zou je een
verhelderend boek kunnen noemen waarin de Amerikaan Mi-
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chael Tanzer het achter-de schermen-touwgetrek
om
Energie
blootlegt. Naar aanleiding van de
oliecrisis in 1973 toont de auteur
aan dat er toen geen tekort was
aan energiebronnen maar dat de
schaarste kunstmatig gecreëerd
werd door ekonomische, financiële en politieke machten binnen
het kader van de internationale
ekonomie. Alhoewel deze situatie
op korte termijn gunstig is voor
die machten zal ze op lange termijn voor de ganse mensheid
rampzalige gevolgen hebben.
De auteur geeft eerst een historische schets van de «olie» en
bespreekt daarna in een historische analyse de olie-geïnteresseerden : de oliekoncerns, hun re-

door in zeeboerderijen enorme
hoeveelheden algen te kweken
als voedsel, als meststof, als
brandstof enz. Dat dit niet het
droombeeld is van een geleerde
die met zijn hoofd in de wolken zit
bewijzen de zeeboerderijen die
onder zijn leiding reeds zijn uitgetest. De technologische moeilijkheden zijn nog groot maar oplosbaar. Na zijn ontnuchterende apocalyptische
voorspelling
een
hoopvol voorstel!
Een derde boek met als onderwerp energie is getiteld :« Energiebeleid met minder risico» met als
ondertitel: «Over een ontwikkeling van het energiegebruik in
Nederland gericht op het behoud
van welvaart en werkgelegenheid
in een periode van toenemende
schaarste.» Het is eerder een studie of een nota dan een boek en
werd samengesteld door Theo
Potma en uitgegeven door twee
Nederlandse milieuverenigingen.
Wat ogenblikkelijk opvalt in dit
dokument is de niet-passionele
maar eerder nuchter-wetenschappelijke taal waarin de opsteller
een realistisch energiebeleid opstelt. Hij verantwoordt zijn hypotesen, geeft zijn berekeningen,
beperkt de voorstellen tot het realistisch haalbare en bespreekt
daarna
de
maatschappelijke
terugkoppeling van dat energiebeleid (ekonomie, tewerkstelling, mi-

lieu enz.). Het dokument laat zich
niet lezen als een roman, wat trouwens de bedoeling niet was,
maar is uitstekend als werkbasis
voor het uitstippelen van een
energiepolitiek.
— - Energie, strijd om macht en rijkdom *
door Michael Tanzer uitgegeven bij Ekolo-

gische Uitgeverij Amsterdam, verspreid in
België door Kritak, J. Lipsiusstraat 57, Leuven ISBN 90 6224 022 4, 208 biz.; 245 B. fr.
— • Wij verdrinken de aarde • door Howard A. Wilcox uitgegeven bij Manteau
ISBN 90 223 0592 1, 224 bIz.; 315 B. fr.
— t Energiebeleid met minder Risico >
door Theo Potma, verspreid door Kritak, J.
Lipsiusstraat 57, Leuven, 65 bIz.; 110 B. fr.

Avonturenromans
bloeien welig
Avonturenromans bloeien sinds de Tweede Wereldoorlog weelderiger dan ooit. Niet alleen de oorlog als zodanig, doch ook de koude
oorlog en de bewapeningswedloop leveren stof tot Inspiratie te over.
De gesofistikeerde wapens waarmee de spionnen en de geheime
agenten mekaar te lijf gaan moeten in niets onderdoen voor James
Bond. Daarnaast leidt de gewone avonturenroman (verhaal is eigenlijk beter) een bijna even weelderig bestaan. Een typisch voorbeeld
daarvan is het werkelijk knap geschreven avonturenverhaal " Slangenwater» van Alan Williams.
geringen, de OPEC landen, WestEuropa en Japan, de kommunistische landen, de olie-importerende
derde-wereld-landen. In een laatste hoofdstuk schetst hij de energieverdeling die er zou gebeuren
in een rationele wereld die spijtig
genoeg de onze niet is.
In een tweede, kleiner, deel van
het boek behandelt Jan Van Arkel de Nederlandsche situatie in
verband met aardgas en kernenergie. Het kritische standpunt
van beide auteurs, die bepaald
geen goede maatjes zijn met de
grote koncerns, is hartverwarmend.
Een tweede boek met Energie als
aanleiding is «Wij verdrinken de
aarde» van een andere Amerikaan Howard Wilcox. Hierin stelt
de auteur dat, indien w e doorgaan als razenden onze energiebronnen te verkwisten, er binnen
150 jaar een niet te stuiten natuurramp zal plaatsgrijpen : het zeeniveau zal ongeveer 50 meter stijgen. Dit omdat het poolijs zal
smelten tengevolge van een temperatuurstijging binnen de dampkring door een steeds toenemend
energieverbruik. Deze bewering
staaft de schrijver nogal vrij omslachtig met uitspraken van anderen, waarschijnlijk omdat ze nogal
ongeloofwaardig overkomt.
Na deze ernstige waarschuwing
heeft hij een voorstel dat op het
eerste zicht vrij irrëel lijkt maar
het bij nader toezicht niet is en hij
slaat twee vliegen in een klap
want terzelfdertijd lost het het
voedselprobleem op. Zijn voorstel is zonneënergie te gebruiken

Slangenwater
Het was al lang geleden dat we
door een «doodgewone» roman
zo geboeid werden, dat w e deze
283 bIz. tellende story bijna in één
trek hebben uitgelezen. De auteur weet de spanning er in te
houden ook wanneer het om
doodgewone dingen gaat. Hij verstaat de kunst, U te doen afvragen wat er achter elke hoek, elke
heuvelkam of eender waar in het
moeras aan kwaadaardigs, schrik-

wekkends enz. schuil gaat.
Toch is de auteur niet ontsnapt
aan het ietwat stereotiepe in de
«katalogering» van de helden
van het verhaal: een jonge Welshman, een bijna voortdurend bedronken Rhodesiër, een verdachte jonge Duitser en een ogenschijnlijk ondergekoelde Engelse
schoonheid, die op het einde de
schranderste van de groep zal
blijken te zijn.

Het verhaal? Twee rivalizerende
groepen desperados zoeken in
een Zuidamerikaanse bananenrepubliek een schat aan ruwe diamanten. Het wordt voor het viertal een gruwelijke tocht doorheen
de groene hel van het oerwoud,
de moerassen (met vleesetende
reuzenkrabben), het koude, desolate lavalandschap nabij een vulkaan. En niet te vergeten, de veel
beter uitgeruste konkurrenten,
die toch het onderspit zullen delven. De auteur weet steeds treffend en suggestief de sfeer van
Latijns Amerika en zijn bont en
arm leven op te roepen. In die
sfeer leeft de hebzucht, de wreedheid, de angst, en de dood. Een
thriller die w e zonder aarzelen
ten zeerste aanbevelen.
Uitgeverij Walter Soethoudt, Antwerpen.
Oorspronkelijke titel « Snake Water >. Vertaling Thomas Naayen. Prijs ingebonden
375 fr.

De scheepsjongens van Bontekoe
In 1925 verscheen de eerste uitgave van dit jongensboek. Vandaag is het boek aan zijn vijftiende druk, voorwaar geen alledaagse gebeurtenis. Menig jonge Nederlander en Vlaming heeft destijds met volle teugen genoten
van dit voortreffelijk jeugdver-

haal, gesitueerd in Hollands Gouden Eeuw, gekruid met een ziltige
of warme zeewind, met kleine en
grote avonturen, waarin de jongens van vandaag misschien wel
graag zich zelf zouden willen herkenhen. Dick De Wilde zorgde
voor een voortreffelijke omslag

en illustraties (eindelijk weer eens
een boek met een boeiend verhaal én geïllustreerd!)
Uitgeverij Leopold, 's Gravenhage. 400 bIz.
Met een kaart van de «gevaervofie reize
van de scheepsjongens van schipper Bontekoe >.

Stormwaarschuwing
«Stormwaarschuwing» is een
nieuwe roman van Jack Higgins,
die met zijn « De adelaar is geland » in korte tijd wereldfaam
verwierf. Higgings is een geboren
verteller. Dat blijkt nu weer in dit
boek, dat start in augustus 1944.
Een Duitse driemaster kiest vanuit een Braziliaanse haven zee
met aan boord een bemanning

van gestrande Duitse zeelui en
vijf nonnen die kost wat kost naar
het in doodstrijd verkerende
Duitsland willen terugkeren. Verder zijn er Engelsen, al dan niet
krijgsgevangen aan boord en een
Duitse duikbootkommandant. Deze heterokliete bemanning en opvarenden zullen in het oog met de
dood een gezamenlijke krachtin-

spanning doen om elkaar bij te
staan en het naakte bestaan te
redden.
Dit is nu eens geen verheerlijking
van het geweld en de oorlogsmachine, doch wel een zeer knap
verteld verhaal van idealisme en
menselijke solidariteit
Vertaald uit het Engels (Storm Warning)
door F.M.N. Van Everdingen. 256 bIz. Uitgeverij Deltos Elsevier. A'dam/Brussel.
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Roeland Dirks:
B O R G E R H O U T — « O p een b e p a a l d m o m e n t heb ik z e k e r o o k w e l e e n s
g e d a c h t : Ik d o e niet m e e r m e e aan liefmilieu-akties ; ik ben d e intriges en het
politiek g e s j a c h e r m e e r d a n beu. M o e d e l o o s h e i d en een sterk g e v o e l e n van
o n m a c h t h e b b e n mij toen o v e r m a n d . Ik heb t r o u w e n s v e r s c h i l l e n d e v r i e n d e n
die de milieustrijd h e b b e n o p g e g e v e n ; z e zijn t e r u g g e t r o k k e n g a a n leven. J e
zou i n d e r d a a d m e t e e n alle h o o p o p g e v e n als je die treurige l e e f m i l i e u b e z o e d e ling d a g - n a - d a g ziet t o e n e m e n , z o a l s in H o b o k e n , en rond het bedrijf B a y e r - R i c k mann. T r o u w e n s , alle politieke z o r g e n ten spijt, is V l a a n d e r e n m o m e n t e e l een
tiental « l o o d - a f f a i r e s » van het f o r m a a t - H o b o k e n rijk!... T o c h blijkt a n d e r z i j d s
gelukkig dat p r o t e s t e n van l e e f m i l i e u g r o e p e n een s t e v i g e r invloed krijgen op
het beleid ; er zijn k o n k r e t e v o o r b e e l d e n . D a a r o m is het niet alleen zinnig, m a a r
b o v e n d i e n ook van onmiddellijk praktisch nut, o m o v e r a l in V l a a n d e r e n s t e v i g e
en degelijk w e r k e n d e m i l i e u g r o e p e r i n g e n uit te b o u w e n , die kunnen putten uit
en steunen op d e w e r k i n g van de B o n d B e t e r Leefmilieu.»

«Dringend
gevraagd:
departement
voor
Leefmilieu !»
R o e l a n d D i r k s is sinds het begin van
dit jaar de e e r s t e a l g e m e n e s e k r e t a ris van d e g e d e f e r a l i z e e r d e B o n d
B e t e r Leefmilieu - V l a a n d e r e n ( B B L ) .
Hij ijvert r e e d s j a r e n l a n g v o o r e e n
a a n g e n a m e r land o m in te leven.
In t w e e b o e k e n — « S t e r v e n d e nat u u r » ( 1 9 7 3 ) en « O m te o v e r l e v e n »
( 1 9 7 7 ) — b a l d e hij zijn kritiek op het
beleid én k o n k r e t e s u g g e s t i e s samen. R o e l a n d D i r k s is o o k g e g e e r d
m e d e w e r k e r g e w e e s t aan de BRTprogramma's
«SOS-natuur»,
«Een
land z o e k t zijn e v e n w i c h t » , « A l l e maal b e e s t j e s » en « M o r g e n w o r d t
het b e t e r » .
H o e w e l d e p r o b l e m a t i e k van het leef.milieu
alle
streekgrenzen
overschrijdt wil R o e l a n d D i r k s met B B L V l a a n d e r e n e e n g e ë i g e n d e visie, organizatie en aktie o n t w i k k e l e n . Z i j n
z e e r j o n g e ervaring illustreert de
B B L - s e k r e t a r i s v o o r het eerst m e t
enkele konkrete voorbeelden.

Roeland Dirks « BBL - Vlaanderen werkt
nu volkomen autonoom, maar ook op basis
van een konventie met dne andere federaties de BRAL (Vlaamse aktiegroep in Brussel), de Inter-Environnement Wallonië» en
de Franstalige Brusselse aktiegroep Behalve BRAL huizen we nog samen in de Brusselse Aarlenstraat, in een woonst die veruit
overbezet is geraakt Onze kontakten met
de Franstalige kollega's verlopen zeer goed
en vlot, onder meer wat betreft de waterproblematiek, Schelde- en Maasverdragen
kernenergie
Toch willen w e een eigen
nchting uit Immers, w e hebben een andere evolutie inzake leefmilieu achter de rug.

en w e moeten specifieke oplossingen zoeken Vooral onze regionale werking verdient grote aandacht W e inspireren ons
hierbij op Nederland, waar elf federaties
werkzaam zijn »

Infrastruktuur
— te zoiets bil ons spoedig realizeerbaar ?
Roland Dirks
« W e zijn er volop mee
bezig In Limburg zijn w e ver gevorderd In
Antwerpen en Gent anderzijds is er nog
heel wat organizatiewerk op de plank In de
huidige faze wil ik duidelijk stellen dat voor
ons inspraak van de basis, van de plaatselijke groepenngen en komitees, essentieel is
De grote kracht van regionale werking,
gestruktureerd over geheel Vlaanderen is
reeds nu overduidelijk Een grote stap vooruit in de goede richting w e r d gezet in Limburg Vier aktiegroepen zijn gegroepeerd in
de Natuurbeschermings Aktiegroep Limburg ( N A U , op haar beurt aangesloten bij
de BBL Welnu, die vier plaatselijke aktiegroepen zijn georganizeerd per gewestplan, zodat een biezonder efficiënte aktie
mogelijk is Overigens onderneemt de
Bond Beter Leefmilieu (BBL) geen lokale
akties, zonder samenwerking met de plaatselijke aktiegroepen »
— Veel leefmilieugroepen
missen
vooral
nog de broodnodige
infrastruktuur
Roeland Dirks «Ik hoef met te verzwijgen
dat WIJ bij voorbeeld in het Antwerpse en in
Gent voor een hutsepot staan Er zijn verschillende initiatieven, velen willen «iets»
doen, maar er ontbreekt organizatie gestruktureerde werking en samenwerking
Een van onze huidige dringende bekommernissen IS nu precies in Antwerpen en Gent
een passende infrastruktuur uit te bouwen
Voor Antwerpen moet dat met zo moeilijk
zijn gezien BBL - Vlaanderen in deze stad
precies haar zetel heeft Wij willen dus perfekt samenwerken met regionaal georganizeerde groepen, met nationaal werkende
verenigingen — zoals V A K S omtrent kernenergie
— en zo mogelijk ook met plaatselijke aktiegroepen die enigszins partijpolitiek getint zijn
Maar, dit derde soort aktiegroepen stelt
voor ons nog een probleem Wij voeren

een politiek van openheid, maar w e kunnen
geen politieke infiltratie aanvaarden In de
schoot van BBL zullen deze politieke komitees als advizerende leden kunnen werken,
maar eerst is nog een statutenwijziging
nodig waaraan momenteel w o r d t gedokterd »

Nefaste ruilverkavelingen
— Wordt al dat werk uiteindelijk
wel
beloond met goede konkrete
resultaten
Lopen de «groene jongens»
uiteindelijk
niet met hun hoofd tegen de muur '
Roeland Dirks
« D e periode van moedeloosheid en gevoel van onmacht geraakt
nu toch stilaan voorbij Door volgehouden
akties zijn alvast kernen van «bewuster
leven » gegroeid, een trend die zich in heel
ons land doorzet, en waar de beleidsmensen niet zo maar aan voorbij kunnen
Er zijn tal van konkrete voorbeelden alternatief beheer van het gemeentelijk groenpatrimonium, realizatie van heemparken in
Vlaanderen, het autowegennet (bv A24)
In Wilrijk IS er momenteel een kans om het
eerste «heempark» in Vlaanderen te realizeren
Uiteraard moeten w e nog voortdurend
ingaan tegen de soms onbegrijpelijke houding van ministers Mark Eyskens bij voorbeeld schermt met een voor ons onzinnige
kompromis in verband met groenbeheer
En u mag gerust noteren dat de sekretaris
van BBL - Vlaanderen ferm overhoop ligt
met minister Rika De Backer van Vlaamse
Aangelegenheden, precies in verband met
de omstreden ruilverkavelingen en vernieuwde landinnchting

Konkreet is er dnngend behoefte aan een
rijksinstituut voor natuurbeheer en aan een
dienst voor natuurbehoud Pas dan kan op
verantwoorde wijze, met hun samenwerking en begeleiding, gedacht worden aan
verantwoorde ruilverkavelingen Wij zoeken echter nog steeds vergeefs een autonoom werkend en permanent departement
voor het leefmilieu »
— De overheid kan bezwaarlijk de werking
van de BBL nog negeren Het resultaat van
uw rode telefoon (met signalementen
van
overtredingen
van de gewestplannen
02/51230 10, elke werkdag tussen 11 u 30
en 12 u 30) is nu reeds
indrukwekkend
Maar gaan uiteindelijk geen andere instanties met de pluimen lopen ' Ik denk bv aan
de Koning Boudewijn
Stichting
Roeland Dirks « Er kan geen sprake van
zijn met pluimen te gaan lopen aangezien
de beloning voor de inzet om ons leefmilieu
te vrijwaren geenszins van matenele aard
kan zijn
Sociaal engagement wordt beloond met
morele voldoening Iets anders is wel dat
instellingen als de K B S plots kunnen beschikken over financiële middelen, die het
honderdvoudige van onze begroting bedragen Maar, ik betwijfel of zij meer geloofwaardigheid hebben bij de bevolking Ik wil
er alleszins op wijzen dat — ook al zijn er
goede bedoelingen mee gemoeid — miljoenenprojekten op het vlak van natuurbehoud grote gevaren kunnen inhouden
De BBL blijft alvast kleinschalig werken, en
in voortdurende samenwerking met de
regionale en plaatselijke aktiegroepen
Hugo de Schuyteneer

Op basis van duidelijk verkeerde informatie
verklaarde mevrouw de minister dat BBL
zijn standpunt zou gewijzigd hebben, en
moet het voorkomen alsof wij de ministeriele zienswijze zouden bijtreden Niets is minder waar i
De wet van 7 0 op ruilverkavelingen biedt
geen garanties voor natuurbehoud op het
platteland De ruilverkavelingen waaraan
men momenteel denkt zijn nefast Wij wachten met ongeduld op de uitvoenngsbesluiten van de wet op het natuurbehoud
Momenteel wordt er een spelletje gespeeld
met de deskundigen in de advieskommissies
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