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ACHTERGRONDEN VAN DE KRISIS 
Een momentopname van het Koninkrijk 
Van verleden week donderdagochtend tot verle
den maandag beleefde het land de meest overbo
dige politieke krisis uit onze geschiedenis. De 
achtergronden van deze zogenaamde krisis zijn 
veelvuldig en moeilijk te doorschouwen. 

In dit blad doen wij een poging om enig licht in de 
duisternis te brengen. In een reeks artikelen van 
pagina 3 tot en met 8 worden een aantal aspekten 
van de Belgische politiek doorgelicht. Zo ontstaat 
een momentopname van het Koninkrijk. 

i' 

De rol 
van het Hof 
in de krisis 

Voor het eerst sinds jaren wordt er druk gepraat over de rol van het 
Hof in ons bestel. Er zindert zelfs een republikeinse ondertoon mee 
in enkele kommentaren. In privé-gesprekken zeggen sommigen rond
uit, dat het Hof het Tindemans-maneuver dekte. Hoe zit de vork aan 
de steel ? Lees biz. 5 

Yic Anciaux: 
een leefbaar 
Brussel 
Terwijl de andere regeringsleden wat onwen
nig liepen bij het mini-krisisspel opgevoerd 
door de heer L Tindemans, ontvouwde 
staatssekretaris V. Anciaux zijn plannen be
treffende het huisvestingsbeleid in de Brus
selse agglomeratie. 
Momenteel is de huisvestingssituatie in de 
agglomeratie weinig schitterend. Ongezelli
ge kantoorwijken en verkrotting teisteren de 
stad. Jongeren trekken weg omwille van de 
duurte, kapitaalkrachtigen dromen van een 
villa in een vriendelijke en landelijke omge
ving. 
Het beleid van staatssekretaris Anciaux is 
gericht op het realizeren van het recht op 
menswaardig wonen, zowel voor de meest 
kansarme bevolkingsgroepen als voor de 
middelgrote inkomens. Ook in het dure en 
leeglopende Brussel moet een gezond leef
klimaat mogelijk zijn. De aantrekkingskracht 
van deze kille stad zal er alleszins door ver
groot worden. 
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GODVEERDIGEM 

Een van de merkwaardigste Oeralkel-
tische woordverbindingen is God-
veerdigem De drieledige woordsplit-
sing IS hier hutte + Fara + Huttehem-
me 
Het kernwoord fara of fere <s de har
de dialektische vorm van wara wat 
wolf betekent Het eerste deelwoord 
hutte drukt hier de houten omheining 
van het woongebied uit Het tweede 
deelwoord hutemme, meestal samen
getrokken tot themma of damme, 
drukt hier het begnp wonen of woon
plaats uit 
Ook hier is duidelijk die steeds weer
kerende aanvangsbetekenis terug te 
vinden, namelijk beschutte woon
plaats tegen de wolven Daar het kern
woord fara of wara vaak samenge
trokken wordt tot fre of fra en het 
deelwoord hutemme tot heffe, krijgen 
WIJ de mooie woordverbinding huffe-
fre-hette of Godefned of Godfried Dit 
betekent hij die bescherming biedt 
tegen de wolven en andere gevaren 
Daar het deelwoord hutte vaak uitge
sproken werd als hu, krijgen wij de 
woordverbinding hu-fere-tige of de 
hovaardige, wat in het Oudnederlands 
gebruikt werd om de hooggeplaatste 
te noemen In de taalevolutie werd dit • 
woord later gebruikt om iemand te 
noemen die doet alsof hij de hoogge-
olaatste is 

De merkwaardigste dialektische 
samentrekking van het woord is ech
ter hutte-fere-themme of het Vlaams-
nationale godverdomme De aan
vangsbetekenis van dit woord is mets 
anders dan ten eerste de passieve bete
kenis pas op de wolf is daar, er is 
gevaar En de agressieve betekenis 
gnjp de wapens om de wolf of de vijand 
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te doden Het is slechts door een foutie
ve, tweeledige woordsplitsing dat men 
gemeend heeft dat dit woord betekent 
God vervloeke Niets is minder waar 
Deze Oeralkeltische woordvorm werd 
in de Latijnse dialekten integraal over
genomen in de samentrekking hu-we-
re-hette of guwardi, in het Frans als 
Garde en in het Italiaans als Guardi, in 
de betekenis van pas op voor het 
gevaar In het oud-Vlaams werd dit 
Were Di 

F V A , Zulte 

WEL NEDERLANDSTALIG 

Naar aanleiding van het artikel ver
schenen in uw weekblad van 11 mei 
1978, menen wij er U op te moeten 
wijzen dat alle aangifteformulieren, ge
bruikt voor het invullen van kamers 
die te huur worden gesteld, of aange
wend worden als tweede verblijf, zijn 
opgesteld in eentalig Nederlands 
Wi) kunnen verklaren dat elke eige
naar van appartement, villa of woon
gelegenheid een dergelijk formulier 
wordt toegestuurd, samen met een 
toelichtingsnota voor het invullen van 
de aangifte Wat de eigenaars betreft, 
die woonachtig zijn in het Vlaamse 
landsgedeelte, Nederland en Brussel 
wordt het eentalig Nederlands aangif
teformulier toegestuurd samen met 
een Nederlandse toelichtingsnota 
Wat de eigenaars betreft, die woonach
tig zijn in het Waalse landsgedeelte, 
Frankrijk en sommige andere landen, 
wordt het eentalig Nederlands aangifte
formulier toegestuurd, samen met een 
Franstalige toelichtingsnota 
Er weze nochtans aangestipt dat tien
tallen eigenaars die woonachtig zijn 
in het Brusselse, ons een vertaling vra
gen van de Nederlandse toelichtings
nota, omdat ze de Nederlandse taal 
met machtig zijn Aan deze vraag 
wordt steeds voldaan 

NEO-FASCISME 
Ik weet met of ik de extreemlinkse 
groeperingen moet geluk wensen met 
de schitterende manier, waarop ze er 
in slagen moordaanslagen en ontvoe
ringen, door hun gewapende kollega's 
gepleegd, in uitingen van neo-fascis-
me om te toveren of met verbijstering 
moet vaststellen hoe een aantal 
nieuwlichters dit banditisme poogt te 
rechtvaardigen door een «zeker be
gnp» op te brengen voor de Rote 
Armee Fraktion, Rosse Brigate en 
andere terronstische groepen 
Ik ben absoluut geen aanhanger van 
het fascisme Maar ook met van het 
bloedrood geweld Veel te weinig 
wordt in de pers op dit nochtans gron
dig onderscheid de nadruk gelegd 
demokratische overtuiging keurt zo
wel extreem rechts als extreem links 
af en mag met aarzelen deze afkeu
ring klaar, duidelijk en zonodig luid te 
verkondigen i 

K M , Gent 
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G Mommerency, 
burgemeester Nieuwpoort 

A R A B I S C H V O O R B E E L D 

Te Brussel beleeft de Vlaming dag in 
dag uit de weerstand en het taalimpe-
nalisme van de frankofone leiderskas-
ten om toch vooral de «francite» van 
•< Ie tres grand Bruxelles » te beklemto
nen 
Daartegenover staat het groeiend 
aantal buitenlandse instellingen die er 
zich van bewust zijn, dat te Brussel 
nederiandssprekenden wonen (veel 
tainjkerdan uit officiële gegevens 
blijkö maar dat deze stad ook de 
hoofdstad zou moeten zijn van een 

land, waar de nederlandstaligen een 
60 % meerderheid uitmaken 
Neem nu de ambassade van Saoedi 
Arable Deze belangnjke diplomatieke 
instelling geeft een in keurig Neder
lands opgesteld maandblad uit (dat 
reeds aan zijn 126ste nummer is) Een 
voorbeeld voor de nog te talrijke fran-
kofonen, om zich aan de realiteit aan 
te passen En ook voor de nog te talrij
ke instellingen en orgamzaties, die wel 
de nederlandstalige klok hebben ho
ren luiden maar niet weten waar de 
klepel hangt Of met andere woor
den die wel aanvoelen dat ze hun 
nederlandstalige landgenoten in het 
Nederlands moeten aanschrijven, 
doch daarvoor een beroep doen op 
«vertalers» die met onze mooie taal 
omspringen op een chabouwelijke ma
nier God betere het i 

C V B, Londerzeel 

ABOS HELPEN ! 

BIJ uw artikel over ontwikkelings
samenwerking ( W I J 8-6-'78) had ik 
graag volgende bemerking gemaakt 
De motivatie om meer franstaligen in 
ABOS op te nemen stoelt op het feit 
dat het franstalig werkvolume hoger 
ligt dan het nederlandstalige Om hier
in enige verandenng te brengen, zou
den de Vlamingen zelf hun briefwisse
ling in het Nederlands moeten voeren 
met het ministerie van Ontwikkelings
samenwerking Een voorbee ld je ' De 
Lionsklub Gent-Leieland voert haar 
briefwisseling met minister Outers in 
het Frans i 

W I J janken gemakkelijk op de fransta
ligen, maar zouden best eerst in eigen 
boezem kijken i 

J D , Herent 

DILBEEK DOET MAAR 

Ingevolge de wet op het taalgebruik in 
bestuurszaken van 1963 zijn de ge
westelijke Telegrafie- en Telefome-
diensten van Brussel verplicht in het 
Frans te korresponderen met partiku-
lieren uit een fionderdtal gemeenten 
(voor de fusie) van Vlaams-Brabant 
die deze taal wensen te gebruiken 
Wat velen, die nu steigeren bij het 
inschnjvingsrecht met schijnen te we
ten i 

Wat evenwel nog erger is, is dat het 
gemeentebestuur van Dilbeek dergelij
ke dokumenten aanneemt 
Toen in 1975 bij de invoenng van het 
sociaal telefoontarief de minister vaa 
PTT, de heer Chabert, er door het 
V V O op gewezen werd dat eentalige 
plaatselijke diensten dn causu de 
gemeente Dilbeek) geen Frans moe 
ten kennen, noch gebruiken, ant
woordde minister Chabert dat hij 
onderrichtingen zou geven aan de 
Brusselse TT-diensten dat deze zelf 
zich in verbinding moeten stellen met 
de eentalige gemeentebesturen om 
de in het Frans gestelde aanvragen te 
doen juist verklaren Drie jaar later is 
hiervan nog steeds mets gebeurd 
Zelfs de ondernchtingen zijn met ge
geven Wat mij het meest treft is dat 
het gemeentebestuur van Dilbeek 
nog steeds faciliteiten verleent aan 
franstalige inwoners 
Voor wie het interesseert in mijn 
bezit een fotokopie van een « Declara
tion sur l'Honneur » door de Dilbeekse 
sociale assistente in het Frans inge
vuld voorzien van het zegel van het 
gemeentebestuur Dilbeek Datum 2 
mei 7 8 ! 

E F, Schaarbeek 

« GOUDEN BRABO» 78 

Een nieuw geluid in de wereld van het 
lichte lied de «gouden Brabo» 1978 
ofte het tornooi van het Vlaamse 
talent 
Dank zij de heer Flor Piraer, de stu
wende kracht achter de «Vlaamse 
kulturele prodkukties» waait er een 
nieuwe wind in de wereld van het lich
te lied 

Op zaterdag 17 juni om 20 u boden 
zich de 16 finalisten aan uit alle delen 
van Vlaanderen Torhout, St-Eloois-
Vijve, St-Amandsberg, Tongeren, 
Boom, Lier, Rumst en zelfs twee kandi
daten uit Brussel 

Dit in een « Thierbrauhof» te Kontich 
waar een reusachtige Vlaamse 
Leeuw het podium beheerste 
De artistieke jury, voorgezeten door 
Will Ferdy, was samengesteld uit 
Dries Bogaert, Bert Peleman, Hugo 
Use, Lutgart Simoens, Jan De Vel, 
Rob Lamerichs, Domien Stevens en 
Jef Rogmans Sekretans G hierey-
gers Muzikale omlijsting 7r;o Tony 
Decora Prezentatie Eddy Romy Dit 
alles onder de auspiciën van het Minis
terie voor de Nederlandse Kuituur 
Als lieftallige gastvrouwen fungeer
den hostessen van de Erasmus-
school Gezien de tijd van het jaar, 
kon de opkomst zeer goed genoemd 
worden De kandidaten mochten uit
sluitend Nederlandstalige liederen zin

gen Dit werd dik in de verf gezet 
door Will Ferdy die wees op de nood
zakelijkheid van het zingen van onze 
eigen liederen 
En tot ieders verrassing waren er 
zeer veel nieuwe liederen, die het hele
maal met kwaad deden Wat wel dege
lijk het bewijs levert dat het Neder
lands wel geschikt is om op gezongen 
te worden 
Er was een prijs van het publiek voor
zien, die naar Gerda Chantraine (Brus
sel) ging en een prijs van de pers ging 
naar Nadia Mampaey (Boom) De 
jury koos als laureate trouwens 
eveneens Nadia Mamoaev 
Een pracht van een kleurentelevisie 
was wel het mooiste geschenk dat zij 
die avond in ontvangst mocht nemen 
Alle 16 kandidaten waren goede kan
didaten, maar er moet nu eenmaal 
een overwinnaar zijn Toch vermelden 
WIJ graag nog de zingende zusjes Van 
Malderen uit St-Amandsberg en de 
twaalfjarige (O Mare De Meyer uit 
Lier 
Het programma loog er met om Ten 
geleide de woorden van Theodoor 
Van Rijswijck 

« Van hier met vreemden pronk pn 
praal' 

Wij zingen in der vaadren taal 
op vadedandscherr grond 1' 

(medegedeeld) 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die fuU-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meu-
belaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk. 

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV 55 
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Een overbodige rel 

DE FILM VAN DE KRISIS 

« Ik ga naar de koning ». Dat zei vorige week donderdag, bij het krie
ken van een zonnige ochtend, Leo Tindemans aan enkele ministers 
na een zoveelste nachtelijke maratondiskussie aan de regeringsta
fel. Hij scharrelde zijn papieren bijeen en deelde de andere excellen
ties slechts mee dat er geen nieuwe regeringsbijeenkomst voorzien 
werd... 
Een vi j fdagenkrisis, die spoedig volkomen overbodig bleek, werd 
onverwacht ingezet. 
Hét is een regeringskrisis geworden met een reeks ongewone poker
zetten... Tot de premier al even lakoniek maandagnamiddag in de 
Wetstraat 16 aan de pers meedeelde : « Er is om 15 u. 10 daarnet, een 
teleks binnengelopen die meldt dat de Koning het ontslag van de 
regering niet aanvaard heeft» 

In een soort ultinnatum-verklaring 
voor het parlement, op woensdag 
12 april, verbond Tindemans het 
lot van zijn regering aan de spoe
dige eindredaktie («binnen de 
twee maanden») van een krisis-
w e t Omdat de uitgebreide rege
ringsraad vorige week na veer
tien uren diskussie geen eensge
zindheid kon bereiken, achtte de 

eerste-minister het moment geko
men om «naar de Koning te 
gaan ». 
Slechts een zeer beperkt aantal 
ministers werd daarvan op de 
hoogte gebracht. De overige ex
cellenties vernamen achteraf 
«van horen zeggen» dat Tinde
mans zijn ontslag bij de Koning 
zou aanbieden. 

Kabinetschef Grauis maakte zo
wat hetzelfde bekend aan enkele 
persmensen. 

Dan volgde een urenlange stilte. 
De ministers, de voorzitters van 
Kamer en Senaat, de parlements
leden, de partijvoorzitters, alle 
waarde landgenoten bleven in 
het ongewisse van Tindemans' 
voornemen. Tot pas om 16 u. 27 
via een teleks van het Paleis aan 
het land werd meegedeeld dat de 
Koning zijn antwoord, op het ver
zoek tot ontslag van de regering-
Tindemans, in beraad hield. 
Er werd immers geruime tijd van 
de donderdagmiddag in beslag 
genomen voor een lunch met een 
Zaïrese delegatie. 

Zelfs CVP-partijvoorzitter Wil-
frled Martens hengelde naar 
meer nieuws over de krisisstap-
pen van Tindemans. 

Schiltz populairste 
voorzitter 
in Vlaanderen 
Deze week publiceert het weekblad «Knack» de resultaten 
van de politieke populariteitspoll die het Ingericht heeft bij zijn 
lezers. De uitslag luidt als volgt, wat de eerste tien betreft 
1. Tindemans (9.512); 2. Schiltz (3.941); 3. Van Miert (3.805) 
4. Claes (3.634); 5. Eyskens (2.847); 6. De Clercq W. (1.949) 
7. Martens (1.179); 8 Vic Anciaux (1.139); 9 Vanvelthoven L 
(997); 10. Henri Boel (944) 
Op de 13e plaats staat Nelly Maes, op de 15e Maurits Cop-
pieters, op de 21e Luc Van Steenkiste, op de 23e Oswald 
Van Ooteghem en op de 25e Jef Valkeniers. Met 7 in de eer
ste 25 slaat de VU beslist geen gek figuur 
Tindemans is, zoals te voorzien was, weer eerste. In vergelij
king met zijn uitslag vorig jaar boert hij echter flink achteruit 
De tweede plaats van Hugo Schiltz krijgt er des te meer 
glans door: de populairste partijvoorzitter in Vlaanderen. 

De premier heeft geen Belgische 
wetten met de voeten getreden. 
Maar nu is toch duidelijk geble
ken dat hij de wetgever — Ka
mer en Senaat — op kritieke 
momenten de rug toekeert. 

Volgde dan de ene politieke bij
eenkomst na de andere, vooral 
van partijbesturen en -voorzitters. 
De Koning ontbood donderdag 
en vrijdag de partijvoorzitters. De
ze begrepen dat ze een inspan
ning moesten leveren om de rege-
nngsknsis te «deblokkeren». 
Toen ze daarmee doende waren, 
werd de bal vanuit het Paleis 
terug naar Tindemans gespeeld, 
met de mededeling dat het de eer
ste-minister zelf was die mocht 
trachten de situatie te deblokke
ren. 

Inmiddels had Tindemans nc^ 
eens benadrukt dat de regering 
ontslagnemend was. Onbegrijpe
lijk IS dan ook dat het enerzijds 
inopportuun werd geoordeeld om 
vrijdag een kabinetsraad te hou
den, terwijl evenwel het MCESC 
(ministerieel komitee voor ekono-
mische en sociale koördinatie) 
bijeenkwam, gepresideerd door 
de eerste-minister, en belangrijke 
beslissingen nam onder meer in 
verband met de textielnijverheid. 
Het parlement werd tot nader 
order naar huis gezonden. 
Voor sobere informatie over het 
verloop van de regeringskrisis 
was men aangewezen op de 
schaarse communiqués van het 
Koninklijk Paleis. 

Zelfs op de bijeenkomst van het 
CVP-PSC-presidium weigerde 
Tindemans een verklaring af te 
leggen. 
Tijdens het weekend en ook 
maandagvoormiddag werd druk 
onderhandeld. De partijvoorzit
ters werden intens ingeschakeld 
om de regeringsperikelen op te 
lossen. Waarmee nog maar eens 
de indruk werd gewekt dat Leo 
Tindemans de huidige koalitie nau
welijks in zijn hart draagt. Vooral 
de diskussie over de staatsher
vorming liet hij aan de partijvoor
zitters over. 
Het krisisverloop heeft ook voor 
de pers een wrange nasmaak. De 
premier wilde de wachtende jour
nalisten nauwelijks te woord 
staan, en dan nog slechts om hen 
mee te delen dat hij «bij de 
koning geweest was». 
Onzekerheid en verwarring ken
merkten de vijfdagenkrisis, door 
toedoen van een sibillijns zwij
gende premier. 
Dat de perskonferentie vorige 
maandag, waarop werd aange
kondigd dat de regeringskrisis^ 
voorbij was, werd bijgewoond 
door de partijvoorzitters en niét 
door de belangrijkste regeringsle
den, wijst er echter op dat niet Tin
demans, maar wel de partijvoorzit
ters het land behoed hebben 
voor een wekenlange regerings
krisis. 
De partijen van de meerderheid 
wensten hoegenaamd geen 
breuk in de regering. 
Het ontslag van de regering bij de 
Koning is blijkens de film van de 
krisis dan ook een overbodige 
luxe gebleken. De kloof tussen de 
premier en zijn ministers, tussen 
de premier en de partijvoorzitters 
is er niet op verkleind. 

Van verleden week donder
dagochtend tot maandagna
middag werd een zoge
naamde regeringskrisis ten 
tonele gevoerd, die men het 
land best had kunnen be
sparen. Er werd tijd en ener
gie verspeeld. Indien de mi
nisters bij de kortsluiting 
donderdagochtend 24 uur 
rust hadden genomen om 
vrijdag met een frisse kop 
verder te werken, dan zou 
het resultaat waarschijnlijk 
net hetzelfde geweest zijn 
als wat na de zogenaamde 
krisis uit de bus kwam. Er 
was immers gebleken, dat 
eigenlijk geen enkele partij 
de breuk wilde Over de 
achtergronden van wat on
mogelijk anders dan een 
maneuver kan genoemd 
worden zullen we het hier 
niet hebben; elders in ons 
blad wordt daaraan vol
doende aandacht besteed. 
Wat ons in de allereerste 
plaats interesseert is het re
sultaat en de toekomst 
Deze toekomst zal niet ge
makkelijk zijn. Wat de jong
ste dagen is gebeurd, kan 

VU: 
rustig 

voortdoen 
niet anders dan littekens na
laten in de regering. Er is 
echter gebleken dat de ko-
hesieve krachten sterker 
waren dan de destruktieve. 
Ook in de toekomst moet 
deze machtsverhouding be
waard blijven. 
De Volksunie heeft naar 
buiten uit zo min mogelijk 
meegespeeld in het crisiscir-
kus. Zij had bij herhaling, in 
en buiten de regering, haar 
standpunt duidelijk ge
steld : de drie hoofdopdrach
ten van deze regering — 
sanering van de financies, 
sociaal-ekonomische struk-
tuurhervormingen federali
sering van het land — moe
ten gelijktijdig aangepakt 
worden en mogen niet der
mate gescheiden zijn in de 
tijd, dat hun samenhang 
niet meer gewaarborgd is. 
Dit standpunt, dat niets an
ders is dan het standpunt 
van het gezond verstand en 
van het loyale partner
schap, heeft het uiteindelijk 
gehaald: naast de mam
moetwet is er een strikte 
kalender voor de federalise
ring tot stand gekomen. 
De 'definitieve gewestvor
ming zal nu vlug van start 
gaan. Er wordt al te vaak en 
al te gemakkelijk beweerd, 
dat dit een pluspunt voor 
de Walen zou zijn. In werke
lijkheid echter is de gewest-
vorming onafscheidelijk 
verbonden aan de gemeens
chapsvorming ook een dui
delijk Vlaams belang: 
Vlaanderen heeft er alles 
bij te winnen, op zoveel mo
gelijk terreinen zo vlug mo
gelijk zijn eigen pot te ko
ken. 

Voor de Volksunie is deze 
zogenaamde krisis niet 
eens een onderbreking ge
weest in haar streven naar 
de verruiming van de auto
nomie ook in de sociaal-eko
nomische sektor. Ze gaat 
rustig, temidden van een 
vaak goedkoop verioon, 
haar eigen weg. Itvo) 
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am VML 
Joiy jumper zonder jockey 

REGERING TINDEMANS II 

f i e huidige regering — driehon
derd drieëntachtig dagen jong — 
heeft reeds heel wat omschrijvin
gen uit de dierenwereld meege
kregen. Als renpaard heeft ze 
meerdere hindernissen moeten 
nemen, en nu wordt met vreugd 
verkondigd dat de albatros dan 
toch van de grond zal komen. 
De regering-Tindemans II, die be
staat uit een koalitie van kristen-
demokraten, sociaal-demokraten, 
FDF en Volksunie, is na zeer 
moeilijke kommunautaire bespre
kingen tot stand gekomen. Op 24 
mei 1977 werd het Egmontak-
koord ondertekend, de definitieve 
overlijdensakte van de unitaire 
staat en de geboorteakte van de 
Vlaamse staat. Twee dagen later 
kwam een sociaal-ekonomisch ak
koord uit de bus. Maar het was 
een moeizame bevalling. Een mis
lukking werd maar nipt vermeden 
bij de onderhandelingen van ge
meenschap tot gemeenschap, 
alsook bij de verdeling van de por
tefeuilles. En pas waren deze klip
pen omzeild, of de PSC-ministers 
lieten de koning wachten bij de 
eedaflegging. Een eerste maal 
bood Tindemans zijn ontslag aan ; 
hij was nog niet gestart! Een bol-
wassing vanweze zijne majesteit 
aan de rebellen volstond even
wel. 
Voor de eerste maal werd in het 
Parlement een regeerverklaring 
voorgelezen, die mede opgesteld 
werd door Vlaams-nationale mi
nisters. Een nieuwe fase in het 
bewogen bestaan van de Volks
unie ! De regeerverklaring stoelt 
op drie belangrijke pijlers, boorde
vol ambitie: de sanering van de 
financiën, de demokratisering van 
de sociaal-ekonomische sektor 
en — een nog nooit aangedurfde 
onderneming — de hervorming 
van de staat. 
Nog tijdens de maand juni wordt 
gestart met de uitvoering van het 
gemeenschapsakkoord • de ge
westraden, een kreatie in het 
kader van de voorlopige gewest
vorming, worden opgedoekt en 
de verkiezingen voor de Brussel
se agglomeratieraad sine die uit

gesteld. Vóór de vakantie wordt 
de begroting van 1978 op punt 
gesteld en pakt de regering uit 
met een plan — «het plan-Spi-
taels» — om de werkloosheid in 
te dijken met 70.000 eenheden. 
Al bij al een vlotte start van deze 
onuitgegeven koalitie. Met ver
nieuwde moed, opgedaan tijdens 
de vakantiemaanden, wordt in 
september het gemeenschapsak
koord opnieuw ter hand geno
men. Een kommissie van 22, de 
partijvoorzitters en enkele minis
ters, zal zorg dragen voor de uit
voering ervan. 
Naar aanleiding van een ontmoe

ting tussen regering en sociale 
partners, wordt beslist het ekono-
misch beleid voornamelijk op drie 
domeinen toe te spitsen: de te
werkstelling, een nieuw industrieel 
beleid en de hervorming van de 
sociale zekerheid. De plannen be
ginnen mekaar stilaan op te vol
gen : het plan Spitaels, het plan 
Claes, het plan Humblet, het plan 
Mathot... 
De bespreking van de program
mawet (oktober 1977) zorgt voor 
enige spanning, aangewakkerd 
door PSC-kamerlid Maystadt. De
ze regering was namelijk gestart 
met een ernstige handikap; de 

regering Tindemans I had een be
grotingstekort van ongeveer 60 
miljard nagelaten. Gelet op de 
afnemende belastingsopbreng
sten en de toenemende werkloos
heid, moest onvermijdelijk naar bij
komende inkomsten uitgezien 
worden. Ook deze operatie 
wordt tot een goed einde ge
bracht, en op een wijze die princi
pieel overeenstemt met de socia
le inzichten van de Volksunie. Het 
werd evenwel duidelijk dat werk 
moest gemaakt worden van een 
grondige sanering van de staatsfi-
nanciën, teneinde tot een verlich
ting van de fiskale druk te komen. 
Ondertussen — en dan vergeten 
we nog de deining rond het dos-
sier-Zeebrugge — schoten de 
werkzaamheden binnen het re-
daktiekomitee van het gemeen-
schapspakt traag maar zeker op. 
Op 17 januari werden de Stuyven-
bergbesprekingen afgesloten: 
het gemeenschapspakt werd ope
rationeel. Een aantal hete hang
ijzers, zoals het gemeentelijk on
derwijs te Brussel en de begro
ting van de gemeentelijke kuituur-
kommissies, werden in een laatste 
Wetstraat-ronde afgekoeld. Be
gin maart keuren beide kamers 
de motie van vertrouwen goed. 
Dit was a.h.w. de aanleiding tot 
een onomkeerbaar federalise
ringsproces. De sindikale wereld, 
het bedrijfsleven en tal van vereni
gingen passen zich aan bij de 
federale realiteit van morgen. 
Minister Defosset krijgt het in 
deze periode lastig naar aanlei
ding van zijn benoemingsbeleid 
en de financiering van de sociale 
dienst der posterijen. De Volks
unie heeft in deze brede koalitie 
haar eigen identiteit bewaard en 

haar eigen rol gespeeld. Dit was 
niet steeds gemakkelijk; ook zij 
heeft in dit eerste jaar regerings
deelname haar draai moeten le
ren vinden. Niet zonder een aan
tal onvermijdelijke spanningen en 
moeilijkheden, heeft zij getracht 
het moeilijke pad te bewandelen 
tussen enerzijds de verplich
tingen van een loyaal regerings
partner en anderzijds de histori
sche verplichtingen om de drijf
veer te zijn en te blijven in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Zo 
werd de toekomst van het Neder
landstalig onderwijs te Brussel 
stap voor stap bevestigd en ver
stevigd. Inzake de Europese ver
kiezingen heeft de tweeledige fe
deralistische visie het gehaald, zo
wel op het unitarisme als op het 
dneledig regionalisme. 
Aan plannen en regeringsmede
delingen heeft het de afgelopen 
maanden nooit ontbroken. In fe
bruari komt minister Geens ver
klaren dat het begrotingstekort 
ongeveer 60 a 65 miljard be
draagt. Tindemans verduidelijkt 
dit op 12 april en spreekt van 64 
miljard. Tegelijk kondigt hij aan 
dat de regering haar lot verbindt 
aan het tot stand komen, binnen 
twee maanden, van een «kon-
kreet programma tot herstel van 
de staatsfinanciën en tot verwe
zenlijking van de ekonomische en 
financiële hervormingen». Deze 
datum is evenwel stilletjes voorbij 
gegleden ten gevolge van de 
gebeurtenissen te Shaba, waar 
de regering al bij al op korrekte 
wijze het hoofd heeft geboden 
aan een uitzonderlijke krisistoe-
stand. Maar, ondertussen verzeil
de onze jarige regering zelf in een 
« zogenaamde » krisistoestand. 

Een plaasteren Laokoon 

HET IMAGO VAN TINDEMANS 
Hij bespeelt het medium meester
lijk. Je moet hem zien op het klei
ne scherm, met zijn paterskop 
boordevol verongelijkte on
schuld. Geen stadhuistermen. 
Geen geleerde dingen. Woorden 
die recht naar het hart gaan. 
Sprekend over de ingewikkelde 

dingen van het staatsbestel met 
de eenvoudige woorden van de 
bezorgde familievader Een va
derfiguur inderdaad: in deze tijd 
van Umwertung aller Werte een 
toeverlaat, met de stevigheid 
van gisteren risicoloos op pelgri
mage naar het morgen dat beter 
zal zip. Tindemans. 
Wie zal hart en nieren van een 
politiek tegenstrever doorgron
den ? Degenen die hem kennen, 
zeggen dat hij oprecht bezorgd 
is in grote dingen. Maar dat hij 
een der meest gehaaide dorps-
machiavelli's is in de kleine din
gen van alle dag. 
We beklagen degenen Jj^ als 
ministers moeten dienen under 
deze premier In de lange nachte
lijke vergaderingen, die tot zijn 
werkmetode behoren, maar 
waarvoor hij de verantwoorde
lijkheid aan de anderen laat, is hij 
zelden aktief Hij ziet de kastan
jes uit het vuur halen, telt de 
brandwonden en is er op be
dacht, met zélf met de blaren te 
zitten. Hij IS voor geen sikkepit 
solidair met degenen die tot zijn 
équipe behoren. Als het slecht 
gaat, neemt hij zijn toevlucht tot 

het vertrouwde tv-scherm. Um 
aan de brave lui in de huiskamer 
te zeggen dat hij niets te zeggen 
heeft en dat het vervolg in zijn 
mémoires zal staan. Een perfi
de manier om te suggereren dat 
hij omgeven is door louter knoei
ers. Die dergelijke wandaden ple
gen dat ze onnoemelijk zijn, dat 
ze het daglicht niet verdragen en 
dat ze door een fatsoenlijk man 
dan ook diskreet moeten verzwe
gen blijven tot wanneer hij zijn 
mémoires schrijft. 
Het imago van Tindemans. Goed 
voor tienduizende voorkeurstem
men. Het beeld van een man, die 
het allemaal zoveel beter zou 
doen moest hij het alleen mogen 
doen, naar eigen eerlijk inzicht 
en geweten, los van de knoeiers 
en de onbetrouwbaren rondom 
hem. 
Deze keer wellicht toch een tik
keltje te ver gegaan. Heel wat 
Vlamingen voelen zich waar
schijnlijk veilig met een vaderfi
guur Maar een presidentieel regi
me ligt hen niet Men voelt met 
de ellebogen aan, dat een krisis 
totaal overbodig was. Dat ze 
met andere oogmerken dan het 

landsbelang werd opgebouwd. 
Dat er ten slotte toch, in volle kri-
sistijd, risico's werden genomen 
die een échte brave huisvader 
nooit zou nemen. 
Presidentieel regime. Het ontslag 
van zijn regering aanbieden zon
der dat zijn regering het weet 
Hoe dan ook I Uren verdwijnen: 
de Gaulle op weg naar Baden-
Baden. Inspelen op de afkeer 
van de gewone burger voor het 
politiek bedrijf: de Laokoon die 
zich losworstelt uit het slangen
kluwen van de partijvoorzitters. 
Bij dat alles méér imago dan for
maat: een figuur die hemelhoog 
opgebouwd werd door de klever-
e jongens uit de publiciteitswe-
reld. De man waarmee alles an
ders wordt Witter dan wit, in de 
handige verpakking. Een niets
doener, zittend op de berg van 
zijn voorkeurstemmen. Een stem
menvrek. 

Aan zijn geestesgenoot Not-
homb schrijft men het wrede 
woord toe: voila ce qui arrive 
quand on fait un homme fort 
dun mou (ziedaar wat er ge
beurt wanneer men een slappe
ling oppept tot een sterke man). 
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Kernstuk van de krisis 

MACHTSSTRIJD IN DE CVP 
Een regeringskrisis, zelfs als het 
slechts een zogenaamde rege
ringskrisis mag heten, heeft altijd 
een aantal direkte en indirekte 
oorzaken. Bij het indirekte, maar 
daarom niet minder belangrijke 
moet aandacht geschonken wor
den aan wat in de CVP gaande is. 
Tindemans heeft waarschijnlijk 
wel een hele trits redenen gezien 
om zijn nummertje van grote ver
ongelijkte staatsman op te voe
ren. Tot die redenen behoort de 
machtsstrijd binnen de CVP. Het 
is een publiek geheim dat de mes
sen in de Twee Kerkenstraat al 
een hele tijd getrokken zijn en dat 
de vraag naar de opvolging van 
Tindemans er reeds onbedekt 
wordt gesteld. De hoofdakteurs 
in deze politieke rel zijn Tinde
mans zelf, partijvoorzitter Wilfhed 
Martens, Jos Chabert en Mark 
Eyskens. 

Men moet ook tegenstrevers ge
ven wat hen toekomt: Wilfned 
Martens is altijd een overtuigd 
federalist geweest. Na enkele ja
ren zijn sporen verdiend te heb
ben in de niet-politieke Vlaamse 
Beweging en na een paar jaar in 
de CVP voor Jonge Turk ge
speeld te hebben, werd hij in 
1972 voorzitter van de partij. On
der zijn beleid is er heel wat ver
anderd. Hij behoort — net als de 
overige drie Vlaamse partijvoor
zitters — tot het managertype, 
dat ruime aandacht heeft voor de 
uitbouw van het partij-apparaat. 
Zijn aanstelling tot voorzitter ge
beurde niet zonder tegenkan
tingen. Indien hij had gefaald, dan 
ware zijn lot vlug bezegeld ge
weest : de CVP heeft steeds met 
wellust haar eigen kinderen gevre
ten. Martens slaagde echter voor
lopig. In 1974 ging de CVP voor 
het eerst sinds 1958 bij de verkie
zingen vooruit. Het geheim wa
pen dat hij daarvoor bouwde en 
gebruikte, heette Leo Tindemans. 
Op dat ogenblik had Tindemans 
reeds een behoorlijk deel van zijn 
politieke loopbaan achter de rug. 
Sinds 1961 zetelde hij in de Ka
mer als opvolger van wijlen Frans 
Van Cauwelaert. Hij bezette niet 
alleen diens zetel, maar drukte 
ook diens voetsporen : flamingant 
maar minimalist, verknocht aan 
het ene en ondeelbare unitaire 
vaderland. Vanaf 1968 was hij 
minister geworden. In 1970 kwam 
hem het vaderschap toe van de 
afschuwelijke bastaard die 
Grondwetsherziening heette. Er 
is beslist weinig dat Martens kan 
binden aan deze man. En omge
keerd. 

Manager Martens kent het knal
len van de politieke zweep. Hij 
had laten bestuderen, hoe in de 
VS en in Duitsland verkiezingen 
worden gevoerd en gewonnen. 
Hij bouwde, vertrekkend van een 
weke grondstof, de figuur Tinde
mans op tot « de man met wie het 
anders zou worden ». De operatie 
lukte feilloos: de CVP ging voor
uit, Tindemans kreeg op slag 

82.000 stemmen, en werd eerste-
minister. 
Dat de «mariage de raison» tus
sen Martens en Tindemans niet 
eeuwig zou duren, viel gemakke
lijk te voorzien : daarvoor verschil
len de twee te grondig inzake 
opvattingen en temperament. Tij
dens de huidige regering is dat 
overduidelijk geworden. Martens 
heeft zeer bewust deze koalitie 
met dit programma gewild. De 
staatshervorming ligt hem nauw 
aan het hart en hij heett ze, tegen 
veel tegenstand in, bij zijn partij 
verdedigd. Tindemans daaren
tegen had liever met een andere 
formule en met een ander pro
gramma van start willen gaan. In 
de grond verfoeit hij de staatsher
vorming. 

De machtsstrijd is in de CVP al 
maanden aan de gang. Meestal 
onzichtbaar. Soms ook zichtbaar, 
zoals tijdens deze zogenaamde 
regeringskrisis, waar Martens 
door zijn eerste-minister in de kou 
gelaten werd. 
Belanghebbende toeschouwers 
en af en toe ook deelnemers — 
als het past en de gelegenheid 
zich voordoet — bij dit gevecht 
zijn degenen die zich kroonprins 
achten: de zich kandidaat-pre
mier wanenden, met op de eerste 
plaats Chabert en Mark Eyskens. 
Hoe precies de kaarten en de 
machtsverhoudingen binnen de 
CVP lagen op het ogenblik dat 
Tindemans de zogenaamde rege
ringskrisis uitlokte, is moeilijk te 
peilen. Volgens sommigen kwam 

de krisis te vlug : Tindemans moet 
nog enkele maanden overbrug
gen tot op het ogenblik, dat hij in 
de beste voorwaarden aan de 
meet kan gebracht worden voor 
de Europese verkiezingen. Vol
gens anderen is voor 'n aantal 
unitaristen in de CVP iedere gele-

Een nieuwe koningskwestie? 

DE ROL VAN HET PALEIS 
Voor het eerst sinds jaren zindert 
in de socialistische pers een repu
blikeinse ondertoon mee. Tres en 
mineur, weliswaar, maar onmis
kenbaar. In pnvégesprekken zegt 
men ronduit, dat het Hof het Tin-
demans-maneuver dekte. Men 
somt grieven op. Waarom heeft 
het Paleis urenlang getalmd voor
aleer ruchtbaarheid te geven aan 
de koninklijke reaktie op het ont
slag ? Waarom werd de volksver
tegenwoordiging zo lang in het 
ongewisse gelaten ? Waarom 

Jean-Marie Piret 

moesten de voorzitter van Kamer 
en Senaat per telex vernemen 
hoe de vork aan de steel zat ? 
Er heerst reeds een kwarteeuw 
politieke stilte rond het Hof. Sinds 
de kommunistische kreet «vive la 
république» bij de eedaflegging 
van Boudewijn waren er nauwe
lijks antiroyalistische geluiden te 
beluisteren. Ongeschreven wet
ten en taboes regelen het subtie
le verkeer tussen het Paleis en de 
natie. 
Koning Boudewijn is zijn vorstelij
ke loopbaan begonnen met een 
trauma Hij volgde zijn vader op 
na diens abdikatie in 1950. Aan 
die troonsafstand was de jaren
lange Koningskwestie voorafge
gaan, die kulmineerde in het refe
rendum van 12 maart 1950. Deze 
volksstemming legde het diep
gaande verschil bloot tussen 
Vlaanderen en Wallonië. In Vlaan
deren had zich een meerderheid 
van 72 % uitgesproken vóór Leo
pold II. In Wallonië was er een 
meerderheid van 58 % tegen. On
danks het feit dat hij in gans het 
land 57,68 % achter zich wist oor
deelde Leopold, onder dreiging 
trouwens van grote troebelen, 
dat zijn positie onhoudbaar was. 
De abdikatie bezorgde Vlaande
ren een behoorlijke frustratie. Op 
spektakulaire wijze was aange
toond dat de Vlaamse meerder
heid in het land zich niet kon doen 
gelden. Er werd daardoor een ont
wikkeling op gang gebracht die 
— via de schooloorlog, het renar-
disme en de strijd rond de zete
laanpassing — uiteindelijk logisch 
moest leiden naar de huidige situ
atie : de aanpassing van de struk-
turen van het land aan de werke
lijkheid. 

De warme verhouding tussen 
Vlaanderen en het vorstenhuis 

koelde vrij snel terug af tot een 
normale temperatuur, toen bleek 
dat Leopold sinds zijn abdikatie 
totaal buiten de Vlaamse kulture-
le en sociaal-ekonomische belang
stellingssfeer leefde. Van overdre
ven belangstelling voor Vlaande
ren bleek ook elders in de konink
lijke familie weinig. 

Sindsdien heeft de Belgische ge
schiedenis zich afgespeeld met 
op de verre achtergrond de nau
welijks waarneembare gestalte 
van Boudewijn. Er ging geen aan
wijsbare invloed uit van het Hof, 
dat zich voorzichtig achter de Chi
nese muur van het protokol had 
teruggetrokken. Hoogstens werd 
van daaruit het een of ander unita-
ristisch plannetje voor de viering 
van 150 jaar België aangemoe
digd. De omgeving van de koning, 
waar nochtans heel wat draden 
van het politieke spinneweb ge
sponnen worden, is ternauwer
nood bekend bij het grote pu
bliek. Herman Liebaers als Groot
maarschalk van het Hof, Jean-Ma
rie Piret als kabinetschef van de 
koning, zijn voorganger Andrè 
Molitor zijn slechts bekend in de 
politieke beroepswereld. 

Deze omgeving is maar tot op 
zekere hoogte een weerspiege
ling van de machtsverhoudingen 
in het land. Grootmaarschalk Her
man Liebaers vertegenwoordigt 
het socialisme en Vlaanderen, zij 
het in pasteltinten. Zijn verhou
ding tot Vlaanderen loopt over de 
frankofone Brusselse burgerij. 
Zijn verhouding tot het socialisme 
beperkt zich tot de meest salonfa-
higen onder de BSP'ers: de 
Spaak's en de Collard's destijds, 
de Simonet's en de Spitaels'en. 
De fervent katolieke kabinetschef 
Jean-Marie Piret is een vreemde 

genheid goed om het gemeen-
schapspakt te kelderen. 
Welke ook de andere oorzaken 
van de zogenaamde krisis ge
weest zijn, één ding staat vast: 
het was de zoveelste unitaire 
poging om de staatshervorming 
te beletten. 

eend in de politieke bijt, waar hij 
beschouwd wordt als een ver
tegenwoordiger van het ancien 
régime. Hij heeft onlangs André 
Molitor opgevolgd, die een soort 
mengeling was van puriteinse an-
gelsaksische landjonker en trap
pistenpater en die sterk aan Bou
dewijn verknocht was via de mis-
tieke banden van het katolicisme 
en de idealen van het scoutisme. 
Deze omgeving regelt goeddeels 
de kontakten van de vorst met 
zijn land. Het is zeker geen 
Vlaamsbewuste omgeving. Eén 
van de weinige handelingen die 
de koning zelfstandig mag verrich
ten, is de keuze van zijn kabinets
chef. Hij heeft daarvoor alleen de 
zegen van de eerste-minister no
dig. De keuze van Jean-Marie 
Piret heeft enkele maanden gele
den de goedkeuring van Tinde
mans gekregen. Betekent dit, dat 
de eerste-minister een voetje 
voor heeft op het Paleis? Hij 
genoot reeds het volle vertrou
wen van Molitor. En zijn positie 
ten Paleize zal sinds Piret stellig 
met verzwakt zijn. 
Naar de smaak van velen loopt 
Tindemans te vaak en te gemak
kelijk naar het Paleis en past het 
Hof te goed in het goedkope sce
nario dat de eerste-minister ten 
tonele voert. Daarenboven bleef 
niet onopgemerkt dat op krisis-
dag ten Paleize een grote Zaïre
se lunch doorging met onze am
bassadeur te Kinsjasja, met Ou
ters en Simonet en Tindemans 
zelf. De «Kongopolitiek» is nog 
niet dood. 

Alhoewel de republikeinse nostal
gie de jongste jaren in dit land 
voortreffelijk onderdrukt werd, 
kon men dezer dagen voor het 
eerst weer horen spreken over 
een « koningskwestie ». 
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Een gezondheidsbulletijn 

DE HAAST VAN HET FDF 
De Vlaamse CVP-pers en de 
anti-Egmontkringen in Vlaande
ren hebben met wellust onder
streept, dat de zogenaamde krisis 
vorige week veroorzaakt werd 
onder meer door de FDF-eis tot 
koppeling van de staatshervor
ming aan de krisiswet Daaruit 
zou dan blijken, zo werd in deze 
kringen gezegd, dat het Gemeen-
schapspakt een FDF-overwinning 
IS En dat het FDF deze overwin
ning ten spoedigste wil gekonsoli-
deerd zien 
Deze redenering gaat echter met 
op Ook de Volksunie heeft 
steeds aangedrongen op spoedi
ge uitvoering van het Gemeen-
schapspakt Het standpunt van 
de Volksunie was van meet af 
aan, dat de drie grote opdrachten 
van deze regering — de sanering 
van de financies, de sociaal-eko-
nomische struktuurhervormingen 
en de staatshervorming — een 
geheel vormden dat ook in de tijd 
niet mocht uiteengerafeld wor
den Dat de zogenaamde rege-
nngsknsis mede opgelost werd 
door het besluit om met de staats
hervorming nu vlug van stapel te 
gaan, is een pluspunt 
Inmiddels is het onmiskenbaar 
dat vooral het FDF aandrong op 
de grootst mogelijke spoed Wan
neer men naar het waarom daar
van vraagt, dan biedt het ant
woord een duidelijk beeld van de 
huidige situatie waarin deze partij 
verkeert 

Het FDF, dat in 1964 opgencht 
werd door een aantal Leuvense 
en Brusselse professoren, heeft 
een zeer snelle opgang gemaakt 
Reeds een jaar na zijn stichting 
haalde het bijna 70000 stemmen 
en stuurde het dne kamerleden 
en een senator naar de Wet
straat In 1968 verdubbelde het 
bijna zijn stemmenaantal, om in 
1974 zijn hoogtepunt te bereiken 
met meer dan een kwart miljoen, 
hetzij 263000 stemmen Goed 
voor 12 Kamerzetels In 1977 
kwam het FDF alleen op, zonder 
kartel met de Brusselse liberalen 
De uitslag — toch nog altijd 
233 000 stemmen en 10 Kamerze
tels — kwam neer op een «tasse-
ment», een stilstand Deze stil
stand kwam des te harder aan, 
omdat het FDF bij de gemeente
raadsverkiezingen van 1976 een 
slechte score had behaald, m ver
gelijking met de uitslag van het 
Rassemblement Bruxellois (waar
toe het FDF behoorde) bij de 

agglomeratieraadsverkiezingen 
van 1971 Van meer dan 300000 
voor het RB zakte het FDF-stem-
menaantal naar iets meer dan 
200000 
Het grootstedelijk Brussels kie
zerskorps vloeit vlug van de ene 
partij naar de andere Dat had
den, voor het FDF, reeds de libe
ralen en Vanden Boeynants kun
nen ondervinden Met deze we
tenschap voor ogen en in het licht 
van de ontnuchterende verkie
zingsuitslagen trok de FDF-leiding 

haar besluiten Om zich te hand
haven moest ZIJ zich uitbouwen 
tot een klienteelpartij En om dat 
doel te verwezenlijken, moest zij 
proberen haar macht te Brussel 
in de mate van het mogelijke te 
bestendigen 
In de nachten van Egmont en 
Stuyvenberg was het FDF dan 
ook — zeer tot verrassing van 
velen — geen harde tegenspeler 
De partij wou hoe dan ook deel
nemen en ze gooide daarvoor 
een goed deel van haar program
ma overboord Ze verzaakte aan 
de uitbreiding van het Brussels 
grondgebied, ze gaf haar verzet 
tegen gesplitste taallijsten op, ze 
liet zich de zeggenschap van de 
Brusselaars inzake socio-kulture-
le aangelegenheden afnemen, ze 
liet de Franstaligen rond Brussel 
feitelijk in de steek en ze aan
vaardde in ruil het inschrijvings-
recht dat, ook volgens veel fran-
kofonen, slechts een fopspeen is 
De verregaande meegaandheid 
van het FDF is trouwens een van 
de hoofdfaktoren geweest bij het 
slagen van de onderhandelingen 
over het Gemeenschapspakt In 
Vlaanderen beseft men nauwe

lijks, dat het FDF sindsdien in een 
aantal franstalige krinben behoor
lijk de wind van voren krijgt Staf
houder Van Rijn, voorzitter van 
het Rassemblement Bruxellois, 
heeft de FDF-toegeeflijkheid on
genadig aangeklaagd De beruch
te Wemmelse burgemeester 
Geurts kloeg wekenlang zijn 
nood aan de « Pourquoi-Pas"?» 
En in het FDF zelf rommelt het 
behoorlijk, zoals blijkt uit menige 
gewilde indiskretie van Nols 
De grote haast van het FDF 
wordt goeddeels verklaard door 
het slechte gezondheidsbulletijn 
van de partij Zij krijgt af te reke
nen met steeds meer kntiek, wat 
in het snel overvloeiende Brussel
se kiezerskorps een ernstige be
dreiging IS Anderzijds echter 
weet ZIJ, onder meer uit een 
wetenschappelijke studie van de 
VUB, dat ZIJ reële kansen heeft 
om te Brussel voort te bestaan 
als hoofdstedelijke klienteelpartij 
Aan dit perspektief heeft zij haar 
programma opgeofferd Ze 
wenst nu zo vlug mogelijk in staat 
te zijn, haar «klienteel» in het 
Brussels mini-gewest te «bedie
nen» 

Antoinette Spaak, voorzitster van het FDF, heeft het niet onder de 
markt. Achtervolgd door RB-voorzitter Van Rijn, aangeklaagd door 
de Wemmelse burgemeester Geurts, in de steek gelaten door haar 
Tervurense parti jgenoten, bli jft haar slechts de vlucht naar voor. 

Wantrouwen tegen de CVP-staat 

HET ONGENOEGEN VAN DE BSP 
Bij de knelpunten die verleden 
week donderdag in de pnlle och
tend door de eerste-minister 
dankbaar aangegrepen werden 
voor een zogenaamde regerings-
knsis, waren er een paar socialisti
sche De BSP drong aan op een 
binding in de tijd tussen knsiswet 
en staatshervorming, terwijl de so
cialisten reeds steigerden alleen 
bij het horen van het woord vol
macht uit de mond van Mark Eys-
kens Vanwaar de stugge socialis
tische houding die nochtans in 
genendele de kortsluiting ver
klaarde "? 

Er is vooreerst het fundamenteel 
socialistisch wantrouwen tegen
over de CVP in het algemeen en 
tegenover de eerste-mimster in 
het bijzonder In het jaar dat ach
ter ons ligt hebben de socialisten 
te weinig, naar hun smaak, een 
stempel op het regeringsbeleid 
kunnen drukken Wie de keuken
geheimen kent, weet hoe groot 
de invloed van de CVP is en hoe 
ver die strekt Partners die met de 
CVP scheep gaan, hebben 
steeds het frustrerend gevoel dat 
ZIJ op moeten tornen tegen een 
CVP-staat die — om maar een 
ding te vermelden — de kunst 
van de belangrijkste benoemin
gen op beslissende posten tot in 
de perfektie verstaat en be
heerst 
Daarbij komt dat de PSB gehaast 

IS wat de staatshervorming be
treft Andre Cools kijkt reeds 
sinds jaren met lede ogen tegen 
de Waalse teloorgang aan Hij wil 
in Wallonië aan de slag, volgens 
eigen recept en opvatting, en hij 
heeft daarvoor zo vlug mogelijk 
zijn volwaardig Waals gewest no
dig Dat IS trouwens de verklaring 
voor zijn vlotte houding tegenover 
de Vlamingen tijdens het Egmont-
beraad Hij wilde in de eerste 
plaats zijn geweest Hij besefte 
daarbij, dat hij dit gewest slechts 
zou krijgen, voor zover de Vlamin
gen hun gemeenschap konden in 
de wacht slepen Bij het ombuigen 
van drieledige gewestvorming 
naar tweeledige gemeenschap
pen was Andre Cools, die steeds 

Van Miert 

een rondborstig en onbehouwen 
man-van-een-woord is, voor eén 
keer een meegaande sleutelfiguur 
HIJ betaalt ovengens ook in de 
partij reeds de prijs voor zijn 
Waals gewest Tot voor een paar 
jaren was het socialisme een aan
gelegenheid, die in Vlaanderen uit 
het Frans vertaald werd Een Vla
ming kon het desnoods wel tot 
co-president brengen, maar het 
presidentieel gezag en het laatste 
woord bleven aan Wallonië 
Daann is verandenng gekomen 
omdat, precies op het ogenblik 
dat de staatshervorming in de 
steigers lag, een nieuwe genera
tie aan de leiding kwam in de 
BSP De moeilijke opvolging van 
Jos Van Eynde was daar feitelijk 
voorbehouden aan iemand als 
Frank Van Acker Die was echter 
zopas burgemeester geworden in 
de eeuwenoude klenkale burcht 
Brugge een overwachte macht-
positie die zo maar met kon 
geruild worden Bij wijze van over
gangsmaatregel werd dan de 
voor de buitenwereld vrijwel on
bekende Karel Van Miert voorzit
ter Het gebeurt echter vaker dat 
overgangspausen hun stempel 
op de kerk slaan Van Miert 
heeft zich gedurende het voorbije 
jaar van het formaat getoond, dat 
geen vrede neemt met een onder
geschikt co-presidentschap De 
Vlaamse BSP gaat eigen wegen, 
wat haar steeds verder verwij

dert van het Waalse gezag en de 
Waalse opvattingen Dat is geen 
pijnloze operatie Naar aanleiding 
van het jongste BSP-kongres te 
Mechelen is er in het socialisti
sche huishouden méér dan een 
hartig woordje gesproken Andre 
Cools, een écht politiek beest en 
een man met zin voor de werke
lijkheid, IS realistisch genoeg om 
het onvermijdelijk uiteengroeien 
van de socialistische familie voor
lopig zonder al te veel lawaai ter 
kennis te nemen 

De allergie tegenover de volmach
ten spruit bij de socialisten waar
schijnlijk minder voort uit een 
hoge achting voor de parlementai
re demokratie dan uit hun wan
trouwen tegenover de CVP en 
Tindemans Zij vreesden dat, een
maal de volmachten aanvaard, de 
CVP volkomen meester zou wor
den van het maneuver bij machte 
om zelf haar partners te kiezen 
en om met die partners een 
beleid bij volmacht te voeren 

Mark Eyskens die omwille van de 
verklanngen die hij om de haver
klap aflegt, in de socialistische 
pers steevast «de staatssekreta-
ns voor Spreekekonomie » wordt 
genoemd, werkt de BSP'ers al 
lang danig op de zenuwen Dat 
precies Eyskens halsstarrig op 
volmachten stond, was met van 
aard om de socialisten tot veel 
soepelheid te bewegen 
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Tering naar de nering 

SANEREN EN BEZUINIGEN 
Van overheidswege kan men 
reeds heel wat miljardenbespa-
nngen uitvoeren, wanneer men 
konsekwent het herstel van de 
financiële verantwoordelijkheid 
oplegt aan alle overheidsdiensten 
en parastatale instellingen die 
met overheidsgeld werken. Het is 
al te gemakkelijk overheidsgeld 
— dus geld van alleman — uit te 
smeren omwille van partijpolitieke 
of communautaire belangen. 
In dit verband klaagt de Volks
unie de onverantwoorde en nefas
te miljarden-kompensaties aan. 
Als het Waalse staal in 1977 een 
netto-verlies van 10 miljard kumu-
leert dat men al te gemakkelijk wil 
dempen met staatstoelagen, en 
als men tegelijk vaststelt dat de 
ekonomische en infrastrukturele 
uitbouw van Vlaanderen (Zee-
brugge) steeds op evenredige 
Waalse kompensatie-eisen stuit, 
dan wordt het hoog tijd om van 
gemeenschap tot gemeenschap 
eens een grondig gesprek aan te 
vatten over wat door wie moet 
betaald worden. 

Het wordt ook duidelijk dat in 
Vlaanderen zich volledig andere 
denkbeelden en koncepten ont
wikkelen dan in Walloniè over bv. 

de rol van de overheid in ons 
sociaal-ekonomisch model, over 
de ekonomische struktuurhervor-
mingen, regionale opties en oriën
taties. 
Loyaal wil de Volksunie mede
werken aan een globaal antikrisis-
beleid, met de nodige struktuur-
hervormingen. Basisvoor
waarden hiervoor z i jn: financiële 
verantwoordelijkheid voor elkeen 

die overheidsgeld beheert en be
steedt, radikaal uitschakelen van 
de onverantwoorde kompensatie-
politiek, bescherming van de 
minstbedeelde groepen, reële te
werkstellingspolitiek in de ekono-
misch leefbare sektoren en recht
vaardige bestrijding van fiskale en 
sociale fraude. 
Indien dit land zichzelf wil overle
ven, dan dient ruimte gelaten te 

worden voor een konsekwent 
doorgetrokken ekonomisch fede
ralisme, georiënteerd op het ei
gen profiel, de eigen behoeften 
en de eigen bestemming van de 
twee gemeenschappen. 
A i de maatregelen en struktuur-
hervormingen die in het kader 
van de antikrisiswet genomen 
worden, moeten in deze basisop
tiek beoordeeld worden. 

Meer staart dan slurf 

LEVEN MET EEN MAMMOET 
De mammoetwet die de regering 
vorige week ademnood 
bezorgde bevredigt eigenlijk 
niemand meer, precies omdat 
het uitgangspunt totaal uit het 
oog verloren werd. Men Is gaan 
denken, begin dit jaar, aan 
speciale krisiswetten omdat de 
alarmerende 
begrotingsgeruchten alsmaar 
hardnekkiger en 
onheilspellender werden. En het 
devies luidde : er zal drastisch 
moeten besnoeid worden In de 
overheidsuitgaven. Die 
bekommernis vormt nu slechts 
het derde luik van wat de 
mammoetwet wordt geheten, 

Aanvankelijk vertoonde de begro
ting van dit jaar een tekort van 
ruim 20 miljard frank. Maar in 
januari bleek dat, onder meer 

door het onderschatten van de 
uitgaven van vorig jaar, het tekort 
op het overheidsbudget spoedig 
zou oplopen tot 64 miljard frank. 
De minister van financiën kwam 
met een weinig optimistische ver
klaring voor het parlement: hij 
kondigde een spaarplan aan, 
waarbij hij nieuwe belastingen for
meel uitsloot. 
Naar de Paasperiode toe werd in 
de schoot van de regering vooral 
uitgekeken naar bezuinigingen in 
het onderwijs, de sociale zeker
heid en het openbaar vervoer. 
Toen druk werd vergaderd om 
een koherent saneringsplan op te 
stellen, eisten de socialisten met 
kracht om ook struktuurhervor-
mingen door te voeren. 

Nadat staatssekretans voor be
groting, Eyskens, al de ministers 

voor een hakbijlkomitee had laten 
defileren, stelde premier Tinde-
mans op 12 april een ultimatum 
aan zijn kabinet om tijdens de 
komende twee maanden een kon-
kreet programma tot herstel van 
de staatsfinancién en tot verwe
zenlijking van de ekonomische en 
financiële hervormingen ten uit
voer te leggen. 

Vice-premier Hurez (Waalse so
cialist) verklaarde mee te willen 
werken aan besparingen, maar 
wees op het belang van hervor
mingen zoals: een verscherping 
van de bankkontrole, de oprich
ting van een openbare bank, over-
heidskontrole in de energiesektor 
enzomeer... 

Bij het zoeken naar besparingen 
werd vooropgesteld principieel 
2 pet op elke begroting te bespa-

Voorwaarden voor het herstel 

OOK EKONOMISCH FEDERALISME 
De oorzaken van de huidige eko
nomische malaise zijn veelvuldig. 
Shockterapieën en chirurgische 
ingrepen om de ekonomische 
ziekte uit te drijven werden reeds 
door vele wonderdokters aange
prezen. Doch de appelflauwte 
duurt verder, zelfs bij toediening 
van het reukwater van miljarden 
staatshulp. Onze zieke ekonomie 
leeft verder in een klimaat van epi
demische besmetting. Welke ziek
tekiemen putten de verzwakte 
ekonomie nu verder uit? 
In België zijn ze voldoende ge
kend : ongebreidelde groei van 
de overheidsuitgaven, verslechte-
nng van het algemeen ekono
misch klimaat, externe faktoren 
die we ondergaan door de ontwik
kelingen en verschuivingen in de 
wereldekonomie, de monetaire 

chaos, woekerende tekorten op 
de lopende begroting, strukturele 
veroudering van ons ekonomisch 
produktie-apparaat, onverant
woorde sinterklaaspohtiek van mil-
jardenkompensaties, verlammen
de fiskale overdruk, stijgende 
werkloosheid. 
Er moet grondig aan gedokterd 
worden, of anders loopt het falie
kant af met onze welvaartsstaat. 
Wat de gewone man in zijn dage
lijkse doen moet toepassen — de 
tering naar de nering zetten — 
schijnt de staat reeds lang afge
leerd te zijn 

Voor 1978 wordt het begrotings
tekort alleszins op 85 tot 100 mil
jard frank geschat. De fiskale min
derontvangsten voor 1978 zullen 
naar schatting 50 miljard belopen. 
Tevens is de staat de grootste 
schuldenaar ledere Belgische on
derdaan draagt op dit moment 

reeds een overheidsschuld van 
ruim 125.000 fr. per hoofd. Een 
openbare staatsschuld dus van 
meer dan 1.350 miljard frank. 

Totnogtoe heeft de staat deze 
tekorten grotendeels gedekt met 
publieke leningen. Lenen is een 
«elegante» manier om putten te 
vullen, doch de rentelast op het 
ontleende kapitaal is de laatste 
jaren sterk gestegen. Leningen 
van 10 percent zijn geen uitzonde
ring meer. In de begroting staat er 
momenteel een post van 85 mil
jard frank ingeschreven voor ren
telasten (bijna 10 % van de lopen
de overheidsuitgaven). 

Een zeker beheerst begrotingste
kort is in de huidige situatie ver
antwoord om onze ekonomie 
«aan te zwengelen» of een felle 
opkikker te geven. Doch de groei
ende begrotingsputten dreigen 

een bodemloze krater in de open
bare financies te slaan. 

Twee sleutelwoorden maken op
geld : fundamentele sanering en 
bezuiniging in de overheidsfinan
ciën, beheerste groei van uitga
ven en inkomsten. 
Een ombuiging in de groei van de 
overheidsuitgaven is één der 
voornaamste vereisten, in deze 
zin dat de overheidsuitgaven en
kel dezelfde groeivoet als de toe
name van het BNP zouden vol
gen. Nu de inflatie afgeremd is en 
de monetaire politiek ter verdedi
ging van de Belgische frank tot
nogtoe enigszins stabilizerend 
heeft gewerkt, is het inderdaad 
een eerste taak van de regering, 
grondig de overheidsfinanciën on
der kontrole te brengen en de 
nodige heroriëntaties voo.-al in de 
sociale sektor, aan te geven. 

ren, maar zelfs indien dat gereali-
zeerd zou worden, dan zou dat 
snoeiwerk slechts 19 miljard 
frank opleveren; verre van ge
noeg om de put in de begroting 
van dit jaar te vullen. 

Tussen CVP en BSP groeide 
geleidelijk argwaan en wrevel in 
het vooruitzicht van drastischer 
besnoeiingen. 

Toen "7\/lark Eyskens, gesteund 
door Gaston Geens en Tinde-
mans, vorige week blanco-vol
machten vroeg voor bezuiniging 
op alle begrotingen, kon het dan 
ook moeilijk anders dan dat de 
BSP-ministers hun veto stelden. 
Het politieke klimaat was even
tjes voordien trouwens reeds 
verstoord door vakbondsleider 
Debunne die het ontwerp van 
mammoetwet bekendmaakte, 
nog vóór het parlement er kennis 
had van genomen. Vorig week
end is er dan toch eensgezind
heid bereikt over de omvangrijke 
anti-krisiswet, en over de wijze 
van uitvoering. De staatssekreta-
ris voor de begroting kreeg be
perkte volmachten toegezegd. 
Het is nu zeer de vraag of met de 
huidige anti-krisisplannen van de 
regenng drastisch en efficiënt zal 
kunnen besnoeid worden in de 
overheidsuitgaven, en vooral ook 
of tijdens de vakantie een begro
ting voor volgend jaar zal kunnen 
opgemaakt worden, zonder een 
deficit van 100 miljard, zoals eko
nomische waarnemers op studie
diensten nu reeds voorspellen. 
Er blijft vooral ook de vraag of 
met de anti-knsismaatregelen een 
herverdelingseffekt bereikt wordt 
ten gunste van de minst-begoe-
den in onze samenleving. Het is 
de taak van de regering zulks te 
bereiken, desnoods zelfs tegen 
de aktie van drukkingsgroepen in. 
Wat de struktuurhervormingen 
betreft komt daar nog bij dat de 
uitvoering van de mammoetwet 
geenszins in de ekonomische sek
toren de uitbreiding van de auto
nomie van de gemeenschappen 
mag afremmen. 

22 JUNI 1978 WIJ 7 



mm 
De krisis van de armen 

MEER VERBEELDING GEVRAAGD 
De armen hebben elkaar gevon
den. In de krisis. Bij de bestendige 
krisis van het vierde van onze 
bevolking dat onvoldoende inko
men heeft om een sociaal leven 
te leiden, is er nu ook de krisis 
gekomen van hen die de krisis gin
gen bestrijden. Sinds Boudewijn I 
Leo II opgedragen heeft het 
been te lijmen, blijkt ook de krisis 
bij deze armen van geest. De poli-
tiekers die krisisje spelen. 
Wat er dan wel goed was aan de 
w e t ? De struktuurhervormingen, 

zei Tindemans. Toegespitst op de 
energiesektor en de banken. Toe
zicht op de privébanken via 
staatsrevisoren en taks op de filia
len. Meer overheidsinitiatief door 
oprichting van een overheids
bank en een nationale holding. 
Met de jaren kan dit een gunstige 
invloed hebben op werkgelegen
heid en herverdeling van het na
tionaal inkomen over alle perso
nen. Maar wat werd voor die 
twee knelpunten onmiddellijk 
voorzien ? 

Vertraagde mentale groei 

DE SOCIALE PARTNERS 
Men kan niet peilen naar de ver
wijderde en de direkte oorzaken 
van de ondoorzichtige zogenaam
de 100 uren-regeringskrisis, zon
der de vraag te stellen naar de 
positie van de sociale partners in 
ons bestel. 
We leven in een overlegdemokra-
tie. Dat heeft een aantal niet te 
onderschatten voordelen. Men 
weet met wie men over wat moet 
praten. Moeizame onderhande
lingen rond bij voorbeeld de kol-
lektieve arbeidsovereenkomsten 
worden gevoerd met gevestigde 
partners, die hun vaste plaats aan 
de gesprekstafel hebben. 
Meestal springt daarbij vooral de 
macht van de vakbonden in het 
oog. De vakbonden zijn onmisba
re en onvervangbare faktoren ge
worden in de overlegdemokratie. 
Hun rol in de werking van de over-
iegstrukturen dient erkend te wor
den. Zij hebben echter, zoals ook 
andere drukkingsgroepen, de nei
ging om hun raadgevende rol en 
hun onderhandelingsrol te ruilen 
voor de direkte druk op de rege
ring en het parlement. Wat hen 
van vele andere drukkingsgroe
pen onderscheidt is, dat zij ook 
effektief de macht hebben tot het 
uitoefenen van rechtstreekse poli
tieke druk, die zich echter meest
al beperkt tot het sociale kader. 
De reële financiële en ekonomi-
sche macht ligt elders. 
De gevestigde vakbonden heb
ben bij de wet praktisch een 
monopoliepositie verworven. Hun 
invloed, niet alleen in de overleg-
strukturen maar ook op de be
leidsniveaus, is steeds maar ge
groeid. In de regenngen hebben 
zij hun ministers, in het parlement 
beschikken zij over frakties bin
nen de frakties. In de openbare 
sektor, in de beheerraden van 
tientallen en tientallen parasta-
talen, bezetten zij aan de onder
handelingstafel niet alleen de 
kant van de werknemers, maar 
ook een steeds breder wordende 
ruimte aan de kant van de werk
gevers. In de gemengde sektor 
doet dezelfde ontwikkeling zich 

voor. En de toekomst laat voor
zien dat steeds vaker en op 
steeds meer plaatsen syndikalis-
ten met syndikalisten zullen on
derhandelen : de enen in de klas
sieke rol van werknemers, de 
anderen in de nieuwe rol van 
bazen. 

Er doet zich in België het eigen
aardige verschijnsel voor dat de 
mentale groet bij de vakbonden 
blijkbaar trager verloopt dan de 
groei van hun machtposities. Het 
zijn louter revendikatieve orga
nen gebleven, te uitsluitend 
geaxeerd op de behartiging van 
groepsbelangen en van deelprofij-
ten. Het gaat hen om de belangen 
van hun leden, die eerbiedwaar
dig zijn, maar die niet gekaderd 
worden in het algemeen belang. 
En dat, terwijl de vakbonden 
steeds rechtstreekser betrokken 
zijn bij sektoren waar hun verant
woordelijkheid verder strekt dan 
de groepsbelangen. 

De regeringen kunnen of durver 
daar niet tegen op. Het parle
ment voor zover het niet bezet is 
door vakbondsparlementairen, 
ziet met lede ogen zijn prerogatie
ven slinken. Zeldzaam zijn de poli
tici die man en paard noemen en 
hun verantwoordelijkheid nemen. 
Een Willy Claes zal dat doen, af 
en toe, tegen zijn eigen achterban 
in. Maar van zodra enkele honder
den mètallo's te Charleroi of te 
Luik op straat komen is het spel 
doorgaans wel gespeeld. 

In zon'n politieke omgeving moe
ten krisiswetten worden ge
maakt. Het klimaat in deze politie
ke omgeving wordt dan op gezet
te tijden nog maar wat grimmiger, 
wanneer de syndikale verkiezin
gen voor de deur staan. Dit is 
thans weer het geval: over enke
le maanden moet de elektorale 
botsing tussen ACV en ABVV 
weer doorgang vinden. Er wordt 
dus hardnekkig aan sociaal op
bod gedaan. En Debunne vindt, 
dat hij minder dan ooit zijn nei
ging om de harde te spelen moet 
onderdrukken. 

In deze schijnbaar vastgeroeste 
mentale houding is er wellicht 
toch een belangrijk lichtpunt. De 
demokratizering van de sociaal-
ekonomische sektor, de struktuur
hervormingen zoals ze in de mam
moetwet zitten, kunnen er mede 
voor zorgen dat de vakbonden in 
de konfrontatie met nieuwe ver
antwoordelijkheden ook hun nieu
we en wezenlijke verantwoorde
lijkheidszin ontdekken. 
Dat het anders kan met de ver
houding tussen het politiek gezag 
en de sociale partners in een 
demokratie, wordt ondermeer in 
West-Duitsland bewezen. 

Op zoek naar positieve punten 
vinden we : het einde van de kop
pelbazen, fiskale ontlasting voor 
het bedrijfsleven, uitbreiding van 
de ondernemingsraden, overleg 
over hervorming van de onderne
ming en herwaardering van de 
arbeid, plaatsingsbureaus van de 
RVA, gunstiger regeling van de 
kinderbijslag voor vrouwen en 
deeltijdse werknemers en inzake 
het kumuleren van sociale uitke
ringen. 
Er zit dus toch wat in de w e t Voe
gen we daar nog de maatregelen 
tegen werkweigering en de verla
ging van de hoogste pensioenen 
bij. Maar, zoals steeds, zit ook 
hier weer het venijn in de staart. 
Duidelijk prikte al de angel van de 
verhoging van het remgeld. Meer 
betalen op het bezoek aan de 
dokter, op geneesmiddelen. Voor 
de rijken een peulschil, maar voor 
de anderen ? Onduidelijk was 
nog wat met de sociale zekerheid 
zou gebeuren. 

Met gezondheidszorg, sociale ze
kerheid en werkgelegenheid za
ten we dus met knelpunten. En 
die knellen des te meer als we 
zien wat er op een jaar tijd 
gebeurd is. Of beter, niet gebeurd 
is. 

De werkloosheid blijft hoog: 
300.000 personen zonder werk, 
plus 90.000 gedeeltelijk werklo
zen. En in de komende jaren gaan 
nog eens 300.000 bijkomende 
mensen werk moeten krijgen. 
Daar staat tegenover dat Tinde

mans nog voor zijn regering op 
dreef kwam al zei dat niets kon in 
huis komen van de werktijdver
korting die in de kiesprogramma's 
van de grote partijen stond. Van 
de deeltijdse arbeid die het VBO 
plots voorstond, horen we niets 
meer. En het VEV kon de werk
loosheid alleen statistisch tot de 
helft herleiden. Als klap op de 
vuurpijl blijkt het plan-Spitaels 
door administratieve remmingen 
amper een vierde van de bijko
mende betrekkingen in het bie-
zonder tijdelijk kader te kunnen 
verwezenlijken. 

Verder bleef het bestaansmini
mum staan op geïndexeerd 
100.000 fr. per jaar. Terwijl vol
gens een recente studie een echt
paar op aktieve leeftijd daar 
slechts vijf maanden mee toe
komt. En dat volgens een andere 
studie het benadelen nog toe
neemt met het aantal kinderen 
dat men heeft. De verhoogde 
gezondheidszorgen zouden dan 
nog eens al deze mensen treffen, 

Terwijl kaderpersoneel, hoge 
ambtenaren en huisartsen al met
een klaagzangen aanhieven. Ter
wijl bedrijven hun eigen middelen 
uitbouwen en aldus minder winst 
aan te geven hebben. Terwijl het 
spaargeld stijgt zodat de banken 
in volle «krisis» rond de 10 % 
winst overhouden. Wie laat nu ein
delijk eens wat rijkheid van geest 
blijken voor de armen aan inko
men? 

De werkelijke macht 

TWEE HONDERD FAMILIES 
Onze parlementaire demokratie 
stoelt op drie machten : de uitvoe
rende, de wetgevende en de rech
terlijke macht Het sociaal-ekono-
misch en financieel beleid ont
snapt evenwel in grote mate aan 
deze drie machten. 
Dreigend wordt dan gewezen 
naar de vakbonden en patroons-
organizaties. Zij maken in België 
het mooi weer I En inderdaad, de 
vakbonden zijn niet meer weg te 
denken uit ons sociaal en ekono-
misch leven. Dit wordt elders dui
delijk aangetoond. Ons land is 
meer dan rijkelijk begiftigd met 
een lawine aan organen, werk
groepen en kommissies, waarin 
werkgevers en werknemers ge
leerd hebben met elkaar te pra
ten, eventueel met de overheid 
erbij als scheidsrechter. 
Maar de reële financiële en eko-
nomische macht is gebleven 
waar zij steeds was : bij de bezit
ters en beheerders van het kapi
taal. De Belgische financiële en 
industriële groepen zijn heel wat 
machtiger dan de vakbonden en 

patronale organizaties, waar zij 
trouwens mooi vértegenwoor-
diad ?iin. Zü halen evenwel, be
wust, de media niet, roepen en 
bulderen heel wat minder dan bv. 
een Debunne. 
Het gaat hier om een 200-tal fami
lies, die meer dan de helft van de 
roerende goederen bezitten, die 
kontrole uitoefenen op kapitaals
goederen ter waarde van meer 
dan het dubbele van de jaarlijkse 
nationale begroting. 
Veel is over deze machtsgroep 
niet geweten. Men kan zelfs niet 
bij benadering vertellen over hoe
veel ondernemingen zij kontrole 
uitoefenen, hoeveel werknemers 
zij in dienst hebben, maar het 
moet een enorm aantal zijn. 
Petrofina, Solvay-Janssen, Boel, 
Empain, Société Générale de Bel-
gique... zij beheersen het ekono-
misch en financieel leven in ons 
land. Daarenboven zijn zij zo met 
elkaar verweven en ver-
«trouwd», dat men terecht 
spreekt van een « Belgisch Indus
trieel en Financieel Complex». 

Zij kontroleren bijna volledig de 
Belgische energiesektor en staal-
nijverheid, hebben bindingen met 
dagblad- en publiciteitsgroepen, 
met politieke partijen. 
Kabinetten en administratie zijn 
voor hen glazen gebouwen. In 
alle publieke financiële organen 
— ASLK, Gemeentekrediet, Na
tionale Bank, Bankkommissie, 
NIM, NMKN — hebben zij meer 
dan een vinger in de pap. 
Kortom, het financieel en ekono-
misch beleid ligt stevig in hun han
den. Spijts alle overlegorganen, 
die meestal slechts een advizeren-
de taak hebben. Zij zijn in ons 
land de vierde macht een niet-
kontroleerbare macht die alle be
slissingen treft achter gesloten 
deuren. 
De rol van deze macht bij het 
opstellen van de krisismaatrege-
len is voor de gewone burger, 
ook voor ons, ondoorgrondelijk. 
Zij kan evenwel niet verwaar
loosd worden bij een blootlegging 
van alle medespelers in ons ko
ninkrijk-je. 
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EEN PROFIEL 
IN VIER PUNTEN 
Zopas is de brochure « De identiteit van de Volksunie », geschreven 
door parti jvoorzitter Hugo Schiltz, van de pers gekomen. Dit handig 
boekje van 20 biz. is het eerste van een nieuwe reeks, verzorgd door 
de VU-Studiedienst. IVIet zijn volle naam heet de VU-Studiedienst 
het Vlaams-Nationaal Studiecentrum, afgekort VNS. Het werd opge
richt in 1977 met als voornaamste doel de vorming op kultureel, 
staatsburgerl i jk en wetenschappeli jk gebied, zulks in VlaamS'natio-
nale geest. Een aantal Vlaamse vooraanstaanden werden bereid 
gevonden om de werking van het Centrum uit te bouwen, terwij l sena
tor Maurits Coppieters, thans voorzitter van de Nederlandse Kultuur-
raad, het voorzit terschap aanvaardde. 

Er werd vastgesteld dat in 
Vlaams-Nationale middens be
hoefte bestaat aan een periodiek, 
die kort en bevattelijk het 
Vlaams-Nationaal standpunt be
treffend een welomlijnd tema uit 
de politieke aktualiteit zou weten 
over te brengen niet alleen naar 
de Volksuniekaders maar tevens 
naar bredere geïnteresseerde be
volkingsgroepen. 

Daarom werd besloten, om de 
twee maanden een brochure uit 
te geven die zowel naar inhoud 
als naar vorm aan de gestelde 
verwachtingen zou kunnen beant
woorden. 

Zeer bewust werd daarbij geop
teerd voor de benaming Vlaams-
Nationale Standpunten. 
Het is inderdaad niet de bedoe
ling, in deze reeks uitsluitend de 
neerslag van het Volksuniepro
gramma te behandelen. Deze 
reeks heeft duidelijk de opdracht 
om in het Vlaams-Nationale mid
den de rol te vervullen die in het 
socialistische midden bijvoor
beeld vervuld werd door Les 
Cahiers socialistes of die in de 
Angelsaksische wereld werd ver
vuld door de publikaties van de 
Fabian Society. 
De reeks Vlaams-Nationale 
Standpunten zal uiteraard sterk 

aanleunen bij de politieke uitdruk
king van het Vlaams-Nationalis-
me die de Volksunie is, maar acht 
zich daarenboven geroepen om 
de lijn van het volksnationalisme 
ook logisch door te trekken op 
terreinen, die niet onmiddellijk be
horen tot de partijpolitieke aktuali
teit. 

Het eerste nummer « De Identiteit 
van de Volksunie », werd geschre
ven door de algemene voorzitter, 
Hugo Schiltz. Het is kenmerkend 
voor de geest waarin deze reeks 
werd opgevat, dat dit eerste num
mer in ruime mate de utiliteitsnor
men van de partijpolotiek over
schrijdt om te komen tot een 
indringende vraagstelling over de 
volksnationale rol in het politieke 
spektrum. 

Het spanningsveld dat bestaat 
tussen de politieke funktie van de 
auteur en de openhartigheid van 
deze diepborende politieke ontle
ding moge reeds van bij dit eer
ste nummer het kenmerk zijn van 
de intellektuele onafhankelijkheid, 
die wij als een wezenskenmerk 
van de nieuwe reeks zien. 
Waar geregeld de vraag naar de 
bestaansreden van de Volksunie 
wordt gesteld, beklemtoont Hugo 
Schiltz de rol en de eigen per
soonlijkheid van deze volwaardi
ge politieke part i j ; als historische 
voortzetting van het Vlaams-natio-
nalisme zoals die onder meer 
werd belichaamd in het aktivisme 
en de Frontpartij. 
Na de diepe beweegredenen van 
de Vlaams-nationale partijvor
ming historisch te hebben belicht, 
stelt Schiltz dat deze motieven 
ook in sterke mate de doorslag 
hebben gegeven bij de door
braak van de Volksunie als politie
ke partij. Verder onderzoekt hij 
de oorzaken van de stilstand, met 
de gevolgen voor de huidige op
stelling van de partij. 
Vervolgens ontleedt de auteur de 
vier hoofdkarakteristieken die het 
profiel van de Volksunie bepalen : 
de Volksunie als Vlaams-nationa
le partij, als sociaal vooruitstreven
de partij, als verdraagzame partij 
en ten slotte als eigentijdse toe
komstgerichte en onafhankelijke 
partij. 

In een kort besluit duidt de auteur 
de richting aan, langswaar dit pro
gramma kan worden gereali-
zeerd. 
In de reeks «Vlaams-nationale 
Standpunten » zijn er reeds enke
le nieuwe titels in voorbereiding, 
zo o.m. « De KMO-bedri jven », 
«Energie: welke toekomst?», 
«Een nieuw onderwi jsbeleid», 
«Het kultuurbeleid », «Vlaande
ren en de ontwikkelingslanden ». 
Er zullen per jaar minstens zes 
nummers verschijnen. Een abon
nement op zes achtereenvolgen
de nummers kost 150fr. Losse 
nummers zijn te bekomen tegen 
30 fr. Men kan storten op reke
ning 430-0220881-03 van 
Vlaams-Nationaal Studiecen
trum vzw te 1000 Brussel. 

Solidariteitsfonds 

„negen van Laken" 
rekening Kredietbank 434-8094439-84 
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6.100 
1.000 
. 500 
. 500 
. 100 
. 100 
. 500 
. 200 
1.000 

12.300 
7.245 

Inzameling H.L Ie Gentbrugge 
N.V.D.B., Moen 
L.D.S., Laarne.. 
F.V.I., Brussel... 
P.V.H., Denderleeuw 
A.G., Deurne ... 
Mevr. V.T., Ekeren 
J.B., Itterbeek-Dilbeek •''^' 
LD., Leuven.. . . 
V U St.-Martens Lennik 
Omhaling VNP-vergadenng 
Mevr. I.A., St.-Niklaas 5.000 
Arr. Best. VU-Aalst 1.000 
B.D.C., Denderhoutem 1.000 
H.S., Hasselt 500 
Alg. VI. Ziekenfonds, Overijse 400 
S.St,Tongeren 250 
W.D.,Wervik « i < # ' ^^ 
F.G., Ruisbroek .-^^Ltd^ 100 
C.N.,Gent '.«#«^« 250 
H.M., Bambrugge '§mm.' 200 
G.V., Brugge 2.000 
Mevr. L.V., Brussel 500 
J.D., Antwerpen .'. 100 
M.H., Zoutleeuw 500 
W.D.S., Herzele 250 
R.D., Linden 250 
VU-kongres van de Arbeid 62.911 
J.H. (op Kongres.1, Adinkerke 500 
K.M. (op kongres), Adinkerke 500 
Mevr. D.V., Antwerpen 1.000 
F.S., Kortrijk 5.000 
VT., Genk ,...,.;^^^^W.^'^serwA'? f 2 5 2 
Mevr. M.V.O., Brussel , , u • . b ^ ^ ^ j J w f e •'. 1 000 

500 
400 
200 

W.B., Itterbeek .j^«^;i;t^,. 
J.V.H., Oostende .'"... . ' ..^/r 
J.V.d.E., Wijgmaal-Herent .\^^Cï 
F.B., Mechelen ?...'„"':'>: . 1 .f?. :p: 1.000 
N.D.,Vossem •..ff^iV. 250 
A.M.,Edegem ;.ï....''..•. 500 
Mevr. M.D.G., Kapellen ^^—^V lOOO 
R.V.,Gent .^...;>: 2.000 

Totaal 3de li jst 121.706 

Algemeen totaal 433.919 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 
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Geluidshinder bedreigt woonzone 
te St.-Katelijne-Waver 

ANTWERPEN 

De inplanting van een milieubelas
tende industriezone te St-Katelijne-
Waver, die zal aansluiten op de tuin-
bouwveilingen, zal onder meer in 
belangrijke mate geluidshinder ver
oorzaken voor de residentiele woon
wijk rond het Fort van St-Kat.-Waver 
en ook zijn weerslag hebben op de 
woonwijk van de Nationale Land
maatschappij van St.-Kat-Waver-
centrum. Dit wordt thans uitdrukke
lijk bevestigd in een antwoord van 
de heer Luc Dhoore, minister van 
Volksgezondheid en Leefmilieu op 
een vraag van volksvertegenwoor
diger Joos Somers. 

D e inwoners dienen eerli jk 
voorgel icht 

Van bij de aanvang heeft de V U zich 
tegen deze industriële inplanting in 
het residentieel en landelijk milieu van 
St-Kat-Waver verzet De CVP-meer-
derheid, die aan de basis ligt van deze 
inplanting, heeft steeds voorge
houden dat deze inplanting buiten de 
massale onteigening van gronden, 
geen hinder zou betekenen voor de 
plaatselijke bevolking Toen hierover 
tv\/ijfel bleek te bestaan, werd de 
oprichting aangekondigd van een 
soort kontaktgroep bewoners van de 
Vestinglaan-gemeentebestuur, dat al
le problemen van de inwoners tenge
volge van de industriële inplanting zou 
begeleiden Met dat doel werd trou
wens een beperkte kontaktvergade-
ring in het gemeentehuis belegd, waar
op ondermeer vertegenwoordigers 
van de COM-administratie, die de 
inplanting realiseert, aanwezig waren 
om de plaatselijke bevolking van ant
woord te dienen De resultaten van 
deze vergadering hebben echter voor
al de bewoners van de Vestinglaan, 
die door de industriezone praktisch 
worden ingesloten, weinig kunnen be-

Kortnieuws uit 
Merksem 
IJzerbedevaart 

Evenals de vorige jaren heeft Vtilks-
unie-Merksem weer gezorgd voor het 
vervoer per autocar van de Merksem-
se bedevaarders naar Diksmuide op 
zondag 2 juli a s Het vertrek werd 
voorzien om 7 u aan het nieuw 
Vlaams lokaal -Breydel», Fr de l'Ar-
brelaan 12 Deelname in de kosten 
werd vastgesteld op 200,- fr per per
soon, kinderen tot 6 jaar genieten 
evenwel van gratis vervoer Verdere 
inlichtingen en inschnjvingen op het 
Volksunie-sekretanaat, Trammezand-
lei 11 

Gemeente l i jke Sporenvier ing 

De jaarlijkse Sporenherdenking inge
richt door het Merksemse gemeente
bestuur zal dit jaar plaatsvinden op 
maandag 26 juni om 20 u 30 in de 
Gemeentelijke Sporthal, Rode Loop
straat 
Kaarten voor dit enig koncert op de 
dienst Kuituur op het gemeentehuis, 
Burg Nolfplein 

vredigen De bewoners worden inder
daad voor voldongen feiten geplaatst 
en ervaren meer en meer dat ze met 
de volledige voorlichting over hun situ
atie mochten ontvangen, zoals ze die 
vroeger kregen voorgeschoteld 
De VU blijft bij haar standpunt en 
wijst de inplanting af, die zou bestemd 
zijn voor de aanvoer, opslag en distri
butie van Zuiderse groenten en fruit 
voor de gehele Europese Gemeen
schap 

Uiteindel i jke hinderelementen 
onvoldoende bekend 

In zijn bnef aan volksvertegenwoor
diger Joos Somers schrijft de minister 
van Volksgezondheid en Leefmilieu, 
dat de inplanting een spoorlijn voor 
goederenvervoer en een verbindings
weg, die zal aansluiten op de Ring-
Noord van Mechelen noodzakelijk 
zijn HIJ bevestigt dat deze toekomsti
ge situatie aanleiding kan geven voor 
geluidshinder, vooral voor de inwo
ners van het woongebied rond het 
fort, terwijl de verdere ontwikkeling 
moeilijk nu reeds kan onderzocht wor
den aangaande de gevolgen voor de 
woongebieden van Katelijne-centrum 
Voor wat de ontworpen spoorweg-

Kort nieuws uit 

Antwerpen (Stad) 

D i e n s t b e t o o n : 
— elke maandag op het sekretanaat, 
Wetstr 12, 2000 Antwerpen, tel 
368465 van 16 tot 19 u door volks
vertegenwoordiger A De Beul (met in 
juli en aug) 
— elke woensdag en zaterdag St -
Jansvliet 19 Antw 2000 tel 33 91 65 
bij G Bergers die het dienstbetoon 
verzorgt van minister H De Bruyne 
— op afspraak met onze gemeente
raadsleden of OCMW-leden Voor te
lefoonnummers raadpleeg Kontakt-
blad of tel sekrt V U 368465 

Te koop : 
— Vlaamse Leeuwvlaggen 1 50 m x 
1 40 m, nieuw cliche, 550 fr 
— Allerlei VI stickers 
— Groot formaat poster VI. Leeuw, 
60 cm X 80 cm, afwasbaar, onver-
scheurbaar 150 fr 

Vakant ie 

Het VU-sekretariaat in de Wetstraat 
12 zal voor de jaarlijkse vakantie 
gesloten zijn vanaf 3 juli, en weer 
terug open op 3 augustus Briefwisse
ling wordt beantwoord tijdens de 
vakantieperiode 

Guldensporenkoncer t 

Voor dit jaarlijks koncert ingericht 
door het gemeentebestuur der stad 
Antwerpen in de Kon Elisabethzaal 
op dinsdag 11 juli, kunnen op ons VU-
sekretanaat, de aanvraagkaarten tot 
de toegang bekomen worden 

aansluiting betreft, is het praktisch 
onmogelijk een schatting van de te 
verwachten geluidshinder te maken 
De gegevens over spoorweglawaai 
zijn inderdaad zeer schaars zowel in 
de buitenlandse als in de binnenland
se literatuur 

D e woonwi jken leefbaar houden 

Volksvertegenwoordiger Joos So
mers heeft verzocht een voldoende 
afschermingszone te voorzien indien 
de inplanting ondanks alle publiek ver
zet toch zou doorgevoerd worden 
Minister Dhoore heeft deze aangele
genheid grondig laten onderzoeken 

Zo deelt hij mee dat de ontworpen 
verbindingsweg een supplementaire 
lawaaibelasting zal veroorzaken, 
waarvoor de volgende schatting kan 
gemaakt worden «Vermits de weg 
ontworpen werd op ongeveer 100 
meter van de dichtstbijzijnde wonin
gen zal aan de gevel van deze wonin
gen een equivalent geluidsniveau van 
ongeveer 62 dB (A) optreden indien 
geen maatregelen tot afscherming 
van het lawaai worden genomen Met 
een scherm van 2,5 m hoogte kan dit 
niveau tot ongeveer 58 dB (A) wor
den teruggebracht Dit komt neer op 
een verhoging van het nu heersende 
geluidskhmaat met 15 tot 20 dB (A) 
indien geen en met 10 tot 15 dB (A) 
indien wel voorzieningen worden ge
troffen 

Aan de gevel van de woningen die 
grenzen aan de huidige tuinbouwvei-
lingen mag men bovendien een verho
ging van 5 tot 10 dB (A) verwachten 
t o v het huidige achtergrondgeluiden-
niveau als gevolg van het intensiever 
worden van de laad- en losoperaties » 

Kate l i jne : studiemater iaal 
Inzake geluidshinder 

Daar men inzake geluidshinder nog 
met over een uitgebreide ervaring 
beschikt, wordt de industnele inplan
ting van St-Kateli jne-Waver een be-
langnjk studiegegeven Zo deelt de 
minister mee «Ten einde een betere 
evaluatie van het geluidsklimaat moge
lijk te maken werd aan het Instituut 
voor Hygiene en Epidemiologie ge
vraagd metingen uit te voeren van het 
equivalent geluidsniveau en dit zowel 
voor als na de vestiging der geplan
de uitbreiding met verkeersweg en 
spoorwegaansluiting» Uit dit alles 
blijkt dat men nu met kan zeggen wel
ke de juiste gevolgen van de inplan
ting inzake geluidshinder zullen zijn en 
dat de Katelijnse industnevestiging 
kan beschouwd worden als een inte
ressant « proefterrein » om deze aan
gelegenheid voor de kwalijke gevol
gen van gelijkaardige vestigingen te 
onderzoeken Verder blijkt duidelijk 
date men voorlopig nog niet met 
zekerheid kan vastleggen welke de 
gevolgen zullen zijn voor de woonwijk 
van de Nationale Landmaatschappij 
van het Centrum van St-Katelijne-Wa-
ver, die amper enkele honderden 
meter verwijderd zal liggen van de 
geplande industnevestiging 

flL€nD€R 
JUNI 

23 DEURNE : 11 juli-vienng in lokaal Trefpunt met gastspreker M 
Coppieters en optreden van Jef Eibers 

23 BORGERHÖUT: Ledenvergadering om 20 u 30 in De Nieuwe 
Carnot Onze VU-mandatarissen spreken over beleid en verwe
zenlijkingen in de gemeente Borgerhout 

24 BOOISCHOT: Guldensporendansfeest om 21 uur in Dancing 
De Kievit Orkest The Music Line 

JULI 

HERENTALS : Vlaams-Nationale Guldensporenvienng om 
19 uur in Taveerne Kempenland aan 't Stationsplein — Prijs
kamp Bloemen schikken, ingencht door de Vlaamse Vrouwen-
knng — Kaartpnjskamp zetten Inleg 30 fr Vooruit 1 000 fr 
Aanvang om 20 uur Gastspreker senator Wim Jorissen 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

WETTELIJK 

- ) ö KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 

Dan mag de beiaard spelen 
Tijdens het debat over de Kultuurbe-
groting bepleitte VU-kamerlid Joos 
Somers maatregelen tot het herstel 
van het prestige van de eertijds zo 
beroemde Mechelse Beiaardschool 
gesticht door Jef Denijn, voortgezet 
door Staf Nees Het is thans zo dat de 
beiaardscholen, gesticht door oud-
leerlingen van beide voornoemde 
beiaardiers in hoger aanzien staan 
dan de beiaardschool waarin het alle
maal begonnen is Een der hoofdoor
zaken van dit verval is de ontstente
nis van een officieel diploma als bei
aardier na beëindigen van de kursus 
Dit zou meteen het innchten van bei-
aardleergangen aan de conservatoria 

Borgerhout viert 
Guldensporen met 
groots beiaardfeest 
In samenwerking met verscheidene 
kulturele verenigingen orgamzeert het 
gemeentebestuur van Borgerhout 
een guldensporenherdenkmg die in 
het teken zal staan van de nieuwe 
beiaard in de toren van het gemeente
huis De feestavond die zal plaatsheb
ben op woensdag 28 juni om 20 u in 
de gemeentelijke sporthal voorziet 
het optreden van het groot Koper
ensemble Theo Mertens, stadsbei-
aardier Jo Haazen, Jules De Corte, de 
koren Alma Musica en Jubilate, de 
volkskunstgroepen 't Lanteerke, 't 
Vlammeke en De Wevers alsmede 
het kamer-koperkwintet van de ge
meentelijke muziekakademie 
Toegangskaarten, te bestellen op het 
gemeentehuis, kabinet van de burge
meester, aan 50 B f r Houders van 
Plus-3-pas, studenten en jongeren ge
meten 50 % vermindenng 

mogelijk maken Daarom moeten de 
werkingstoelagen, ondanks de dalen
de belangstelling, gencht worden een 
nieuwe impuls voor de beiaardschool 
In die geest diende Joos Somers een 
dekreetsvoorstel in De indiener is 
tevens van oordeel dat de instelling 
van «een eerste prijs beiaard» tot 
een heropbloei van het beiaardonder-
richt zal bijdragen 
De h Somers maakte van de gelegen
heid gebruik om eveneens een lans te 
breken tot verbetenng van het kunst
onderwijs Het doorspelen van het 
kunstonderwijs van Nederlandse Kui
tuur naar Nationale Opvoeding noem
de de interpellant een antifederalisti-
sche maatregel, omdat Nationale Op
voeding alle etiketten ten spijt nog 
steeds unitair wordt benaderd 
Dat IS trouwens ook zo met het 
muziekonderwijs, tevens veel te elitair 
opgevat Dit belemmert in belangnjke 
mate een verruimende muzikale volks-
opleiding Ook hier is een vernieuwd 
inzicht geboden 

Mechelse autocars 
voor IJzerbedevaart 
Zoals het reeds een traditie is gewor
den zullen ook dit jaar autocars inge
legd worden op zondag 2 juli 1978 om 
vanuit Mechelen de IJzerbedevaart 
bij te wonen 
Het vertrek is voorzien om 7 u (stipt) 
aan de Taveerne London (Vijfhoek) 
waar ook vanaf heden de inschnjvin
gen kunnen gebeuren De pnjs, heen 
en terug en alles inbegrepen is vastge
steld op 190 fr per persoon 
Rond 20 u wordt men terug verwacht 
in de thuishaven zodat het voor nie
mand al te laat wo rd t 

ingenieursbureau B . I - I - V w . N.V. 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

^ Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

* Burgerl i jke b o u w k u n d e : 
beton- en 
metaalkonstrukt ies 

•k Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

* W e g e n - en 
r ioler ingswerken 

•k Ontwikke l ing en 
toepassing van de 
leefmil ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

015/20.33.14 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijien - Tel 031/818841 

Herentals naar 

Diksmuide 
Samenkomst en vertrek om zes uur 
Reserveer tijdig een plaatsje voor u in 
de autobus bij R Verheyen-Lievens, 
Kleerroos 57, Herentals - tel 21 6 0 2 7 , 
A Van Genechten, Stationsstraat 26, 
Herentals, F Anthoms, Lierseweg 3, 
Herentals - tel 21 2650, ofwel bij de 
overige VU-bestuursleden Prijs 
200 fr voor volwassenen - 100 fr 
voor kinderen tot 14 i 

OPLEIDING TOT VERPLEEGKUNDIGE 
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN - ANTWERPEN 

HOGER INSTITUUT 
VOOR VERPLEEGKUNDE 

Afdehng Paramedisch Hoger Onderwijs van het korte type met volledig leer
plan 
Afdeling Aanvullend Secundair Beroepsonderwijs 

INSCHRLA^INGEN VOOR HET SCHOOUAAB 1978-1979: 
van 2661978 tot en met 147 1978 (behalve op 117 1978) elke werkdag van de 
week, uitgenomen op zaterdag tussen 8 u en 15 u in de lokalen van het 

Hoger Instituut voor Verpleegkunde 
Algemeen Ziekenhuis Stuivenberg 
Lange Beeldekensstraat 287 
2000 Antwerpen 

Aanmeldingen op andere dan de aangeduide tijdstippen worden niet m aan
merking genomen 
De kandidaten dienen zich persoonlijk aan te bieden 
Nadere inlichtifigen inzake de selektieproef, die zal plaatshebben op 17 7 1978, 
kunnen bekomen worden blj de inschrijving Adv 105 
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Rubens-feuilleton 
de wereld rond 

Het Rubens-feuilleton van de 
BRT, dat gemaakt werd naar aan
leiding van het Rubens-jaar, is 
bezig een echte reis rond de 
wereld te maken 

Z o heeft bijvoorbeeld de West-
duitse ARD zopas besloten de 
Rubens-serie te kopen om er een 
Duitstalige versie van te maken 
Als gevolg daarvan zal de sene 
wellicht later ook in andere Duits
talige landen worden uitgezon
den zoals Oostenrijk en in de 
Duitstalige gebieden van Zwitser
land en Italië 

Onderhandelingen met de DDR 
zijn nog aan de gang 
Een Franse versie van het feuille
ton is al enige tijd geleden klaarge-
komen Ze werd al uitgezonden 
door de SSR, de Franstalige om
roep van Zwitserland 
De RTB IS met de uitzending van 
de Rubens-serie bezig Antenne-2 
in Frankrijk en de Canadese tele
visie gaan er binnenkort mee 
beginnen 
Er worden onderhandelingen ge
voerd over een Spaanse versie 
bestemd voor de Latijns-Ameri-
kaanse landen 

•:^j^^EK^ 

De Brugse Metten overgedaan 

De Franse veldheer, de Chatillon, 
komt met zijn troepen voor een 
zogenaamd vrienschapsbezoek 
naar Brugge, maar eens binnen 
de stadsmuren is het al vervol
ging, moord en gijzeling wat de 
verraste burgers zien 
Pieter de Coninck en Jan Breydel 
die met groepen wapenlieden 
Damme ter hulp gesneld waren, 
werden door Dirk op de hoogte 
gebracht van de toestand te Brug
ge 

Pieter zweert de eed der wraak 
waardoor alle hoop op een vreed
zame regeling verdwijnt 
's Nachts trekken hij en Jan met 
hun manschappen de stad bin
nen en wreken zich door een vre
selijk bloedbad op alle Fransen 
en Franssprekenden 
De Chatillon, de meest gezochte, 
kan op het nippertje uit de stad 
ontvluchten 

Woensdag 28 juni om 17 u. op 
BRT1 

Met Nederland is een overeen
komst voor uitzending bereikt 

Het feuilleton is ook gekocht door 
Joegoslavië, Roemenie, Polen en 
Tsjechoslovakije Het allereerste 
land dat «Rubens schilder en 
diplomaat» heeft uitgezonden na 
de BRT was Finland, waar het 
een goede pers gekregen heeft 

Voorts zijn er nog een aantal lan
den die al interesse hebben laten 
blijken voor het feuilleton, waaron
der Israel Er is zelfs een kopie 
naar Japan gestuurd waar de 
serie nu bekeken wordt 

Over 
vakantiekampen, 
monitrices en 
monitors 
Er zijn steeds méér kinderen die 
mee op kamp willen of moeten 
kampen in binnen- en buitenland 
kolonies aan zee, met jeugdbewe
ging of vrije beweging 
Er zijn steeds meer verenigingen 

die jeugdvakanties organizeren, 
dus er is meer keuze 

Er wordt steeds meer vakantie 
aangeboden grote vakantie, 
kerst- en paasvakantie, halftnme-
striele verloven 

Omwille van allerhande sociale 
overwegingen (en moeilijkheden) 
willen ouders een tot dne keer 
per jaar hun kinderen toevertrou
wen aan monitors en monitrices 
Er IS bijgevolg een grote behoefte 
aan monitors en monitrices 
Wie zijn ZIJ "7 Wat doen zij ? Wor
den ZIJ geschoold"? 
«Het programma «Met hart en 
ziel», een enquête over monitors, 
probeert daar een antwoord op te 
geven 

Dinsdag 27 juni om 18u. 55 op 
BRT1. 

DONDERDAG 22 JUNI 
LUX - 21 u 00 - BRIGADE 
ANTI-GANGS (Fr 1966) 
Politiefilm van Bernard Broderie 
met Robert Hossein en Ray
mond Pellegnn Een kommissa-
ns IS te weten gekomen dat een 
bende het loongeld wil stelen 
dat aan de arbeiders van een 
fabriek moet uitbetaald worden 
(Voor volwassenen) 

RTB 1 - 20 u 20 - UN CAPRI
CE DE CAROLINE CHERIE (Fr 
1952) 

Dramatische komedie van Jean 
Devaivre met Martine Carol De 
Franse republikeinse troepen be
zetten Italië 

DTSL3 - 21 u. 15 - L'HOM-
ME DE RIO (Fr 1963) 
Avonturenfilm van Philippe de 
Broca met J-P Belmondo Een 
man gaat met zijn vriend te 
Parijs zijn verloofde opzoeken 
Hij raakt er in een hels avontuur 
verwikkeld (Ook voor tieners) 

VRIJDAG 23 JUNI 
BRT 1 - 20 u 45 - LE MAFIO-
SO (Fr/It 1974) 
Psychologisch drama van Pierre 
Granier Deferre met Yves Mon-
tand Een mafioso uit New York 
zoekt in Italië zijn familie op 
BRT 2 - 20u 15 - DE 
VLAAMSE VOLKSFILM (1934-
1962) 

Overzicht in regie van Roel van 
Bambost over een aspekt van 
de Vlaamse film met fragmenten 
uit X Hoe zotter hoe liever », « De 
witte», «Janssens tegen Pe
ters», e a 
LUX - 21 u 00 - HOW TO 
STEAL THE WORLD (USA 
1968) 
Science fiction met Robert 
Vaughn Regie van Sutton Ro-
ley Een geleerde heeft een ro
bot gefabnkeerd met eigen intu
ïtie (Ook voor rijpere jeugd) 

RTB - 22 u 00 - THE KID 
FROM BROOKLYN (USA 
1946) 
Komedie van Norman McLeod 
met Danny Kaye Een melkboer 
brengt het toevallig tot een suk-
sesrijk bokser (Ook voor rijpere 
jeugd) 
F 2 - 22 u 57 - LE BON 
PATRIOTE (Fr) 
Drama van J Verger met Pierre 
Vaneck en Michel Deville 
DTSL 1 - 21 u 25 - SIN
GING IN THE RAIN (USA 1952) 
Beroemde musical van Donen 
en Kelly met Gene Kelly en Deb
bie Reynolds 
DTSL 2 - 23 u 50 - LE MEUR-
TRIER (Fr 1962) 
Politiedrama van Claude Autant 
Lara met Gert Frobe en Manna 
Vlady Een moordenaar beschikt 
over een ijzeren alibi Maar een 
psycholoog geraakt in zijn geval 
geïnteresseerd 

ZATERDAG 24 JUNI 
RTB 2 - 20 u 25 - MUTINY 
ON THE BOUNTY (USA 1962) 
Avonturenfilm met Marlon 
Brando Regie van Lewis Miles
tone De Bounty verlaat in de
cember 1787 de haven van 
Portsmouth met bestemming Ta
hiti Op het schip heerst een 
gespannen sfeer 
(Voor volwassenen) 
FR 3 - 20 u 30 - THE JUDGE 
AND JAKE WYLER (USA) 
Film met Bette Davis Twee ex-
gevangenen worden aan een 
rechter toevertrouwd en wor
den ingeschakeld in een specia
le politieafdeling Hun eerste op
dracht wordt een moordzaak 

D2 - 21 u 15 - ON THE 
WATERFRONT (USA 1954) 
Sociaal-psychologische film van 
Elia Kazan Met Marlon Brando 
D l _ 00 u 05 - DEAD RE
CKONING (USA 1947) 
Politiefilm van John Cromwell 
met Humphrey Bogart Twee 
oorlogsveteranen zullen in 
Washington onderscheiden wor
den 

ZONDAG 23 JUNI 
LUX - 16 u 45 - LES MISE-
RABLES (Fr 1957) 
Eerste deel van het drama naar 
de roman van Victor Hugo Met 
Jean Gabin in regie van Jean-
Paul Le Chanois Een voormalig 
gevangene vestigt zich in een 
provinciestadje en wordt er een 
respektabel iemand, tot de poli
tie erachter komt wie hij in wer
kelijkheid IS (Voor volwasse
nen) 

F 1 - 20 u 30 - LES INNO
CENTS AUX MAINS SALES 
(Fr 1975) 
Thnller van Claude Chabrol met 
Romy Schneider Julie heeft een 
minnaar en besluit haar echtge
noot uit de weg te ruimen 

F 3 - 22 u 35 - THE BLACK
BIRD 
Speelfilm met Lon Chaney, in 
regie van Ted Browning 

MAANDAG 26 JUNI 
F 1 - 20 u 30 - FORBIDDEN 
PLANET (USA 1956) 
Sciencefiction van Fred McLeod 
Wilcox met Walter Pidgeon De 
mensheid is in het jaar 2000 ver 
enigd in een grote federatie, die 
de ruimte kolonizeert 
F 3 - 20 u. 30 - EL CHUNCHO 
(IL 1966) 
Avonturenfilm van Damiano Da-
miani met Lou Gastel Tijdens de 
Mexicaanse revolutie 
D3 - 22u 15 - NATHALIE 
GRANGER - (Fr 1972) 
Film van Marguerite Duras met 
Lucia Bose Jeanne Moreau 
D l - 00 u 00 - MACBETH 
(USA 1948) 
Verfilming van het drama van 
Shakespeare door Orson Wel
les 

DINSDAG 27 JUNI 

F 3 - 20 u 30 - SERVICES 
SPECIAUX DIVISION K (AS
SIGNMENT K) (GB 1967) 
Britse spionagefilm van Val 
Guest met Stephen Boyd De 
direkteur van een speelgoedfa-
briek dirigeert een Brits spiona-
genet (Voor volwassenen) 

WOENSDAG 28 JUNI 
N 1 - 19 u 35 - JEDER FUER 
SICH UND GOTT GEGEN ALLE 
(Dtsl 1974) 
Existentieel drama van Werner 
Herzog met Bruno S Kaspar 
Hauser is een vondeling, die tot 
zijn volwassenheid in een kelder 
18 opgesloten, en ten slotte op 
het marktplein te Nurnberg, to
taal verwilderd, werd achtergela
ten 
BRT 2 - 20 u 25 - FROM 
HERE TO ETERNITY (USA 
1953) 
Psychologische film met Montgo
mery Clift in regie van Fred Zin-
neman Het leven van een Ameri
kaans regiment vlak voor de 
Amerikaanse intrede in de wo II 
LUX - 21u 00 - ESCAPE TO 
HAPPINESS (USA 1939) 
Psychologisch drama met Leslie 
Howard en Ingnd Bergman Re
gie van Gregory Ratoff Met 
deze film maakte Bergman inter
nationale faam 

D 3 - 23 u 05 - PRINCE 
AND PAUPER (USA 1937) 
Vertelling van Keighley met Er-
rol Flynn 
RTB - 20 u 00 - THE PU
BLIC ENNEMY (USA 1931) 
Dramatische film van William A 
Wellman met James Cagney 
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Donderdag 
22 JUNI 1 

BRT 1 

1850 De Harlem Globetrotters (f) 
— 1910 Rondomons - 1935 
Kijk uit - 1945 Nieuws - 2010 
De Muppetshow — 20 35 Panora
ma — 2100 Standpunten — 
2120 Premiere — 2210 Nieuws 

BRT 2 

2010 De Kristenen (dokumentai-
re) - 21 00 W K 78 

NED. 1 

1850 De fabeltjeskrant (f) — 
1959 Bejaardenzangconcours — 
1955 Love boat (f) - 2045 
Koning klant — 21 37 Nieuws — 
2155 Den Haag vandaag — 
2210 Zes dagen in Soweto (doku-
mentaire) — 2315 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Black 
Beauty (fJ - 1925 Zo vader zo 
zoon - 2000 Nieuws - 2027 
Schandaal in Washington (f) — 
21 55 De Lucy show (f) - 2220 
Hier en nu — 2250 Vernieuwd 
geloven — 2310 Nieuws 

RTB 1 

1800Aeiou - 1805 A, 2 3 ate
lier - 18 30 Zigzag - 18 45 Festi
val — 1915 Antenne-soir — 
19 30 Nieuws - 2000 De vervui
ling van de stranden (dokumentai-
re) — 20 20 Un capnce de Caroli
ne Cherie Cfilm) — 21 55 Nieuws 
— 2210 Le carrousel aux images 

RTB 2 

1930 Nieuws - 2000 WK 78 

ARD 

1710 Nieuws — 1715 Sie - er -
es - 1800 1000 und eine Meile 
- 1850 Nieuws - 1900 In-
termezzo-lnformationen — 2015 
Hier und heute — 2045 Spiel um 
4tel vor 8 - 2100 Nieuws -
21 15 Die Fernseh-Diskussion — 
2215 Einmal vor und Revue (to
neel) - 23 00 Ratselbox - 23 30 
Tagesthemen — 0000 Unmogli-
cher Auftrag (f) — 00 50 Nieuws 

ZDF 

1100 Nieuws - 1105 WK 78 
- 1800 Nieuws - 1810 Pinoc-
chio (f) - 1840 WK 78 -
1920 Der Anwalt Cf) - 2000 
Nieuws — 2030 Der grosse 
Preis — 21 50 Die grosse Hilfe — 
22 00 Heute-Journal - 22 20 
ZDF-Magazin - 2305 Der Koh
ier Ctv-spel) — 0045 Nieuws 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms — 1730Muppet 
show — 1755 Le coffre-fort — 
1800 Ram-dames info - 1817 
Dites-le avec des mots — 1830 
Le coff re-fort — 1835 Ram-da
mes — 1850 Le coff re-fort — 
1855 De nos clochers — 1910 
Dites-le avec des mots — 19 30 
Nieuws — 2000 Police des plai-
nes (f) - 21 00 Brigade anti-
gangs (film) — 2230 Les potins 
de la comete 

TF 1 

1215 Reponse a tout — 12 29 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal programma — 13 50 Objectif 
santé - 1400 WK 78 - 1758 
A la bonne heure — 1827 Pour 
chaque enfant — 1832 L'lle aux 
enfants — 1855 Ces animaux 
quon appelle les bétes — 1909 
Les Tifins — 1910 Une minute 
pour les femmes — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 1943 Eh bien 
raconte — 2003 Nieuws - 2030 

WIJ 11 

Le Mutant (f) — 21 27 L'evene-
ment — 22 30 Cine premiere — 
2^ 00 Nieuws 

A2 

1335 Regionaal magazine — 
1350 La folie des bétes (f) -
1403 Aujourdhui - 1500 Police 
story (f) — 1555 Reportages — 
1755 Fenêtre sur — 1825 Te
kenfilms — 1840 C'est la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
19 45 Assemblee parlementaire 
- 2000 Nieuws - 2035 Special 

coupe du monde — 2045 De 
zaak Laetitia Toureaux — 2300 
Nieuws 

FR 3 

1835 Jeugdprogramma — 1905 
Regionaal programma — 1920 
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tribu
ne hbre - 1955 Nieuws - 2000 
Les jeux de 20 heures - 2030 
Ce merveilleux automne (film) 

BBC 

1420 On the move - 1430 Chig-
ley — 1445 Nieuws — 15 00 Ten
nis - 1720 Playschool - 1745 
Laff-a-lympics - 1805 Blue Pe
ter - 1835 Roobarb - 1840 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
1945 WK 78 - 2005 Tomor
rows world — 2030 Top of the 
pops - 21 00 Rosie - 21 30 Citi
zen Smith - 2200 Nieuws -
22 25 Songwriters - 2315 I Clau
dius (f) — 005 Nieuws 

Vrijdag 

BRT 1 

1850 Klem klem kleutertje -
1905 Horizon — 1945 Nieuws 
— 2015 Dierenparadijs — 2045 
De zoon (film) — 22 25 Leven van 
binnen uit (KTRC) - 2255 
Nieuws 

BRT 2 

2015 De Vlaamse volksfilm 1934-
1962 (historisch overzicht) — 
2105 WK 78 - 2235 Zomer-
agenda 

NED. 1 

1855 Nieuws — 1859 De rally
cross 1978 - 2000 De terugkeer 
van de Samt (f) — 21 35 Nieuws 
— 21 55 Nederland — Duitsland 
muzikaal — 2300 Gesprek met 
de mmister-president — 2310 Het 
oude en het nieuwe — 2335 
Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws — 1859 De tover-
lantaarn — 19 21 Daar komen de 
schutters — 2000 Nieuws — 
2027 Space 1999 (f) - 21 17 
Vara-visie — 2207 Teater thuis 
(f) - 2342 Nieuws 

RTB 

1755Aeiou - 18001 2,3 cine
ma - 18 30 Zigzag - 1845Sept 
sur sept — 1915 Antenne-soir — 
1930 Nieuws - 1955 Voulez-
vous jouer"? — 21 45 Nieuws — 
22 00 Le kid de Brooklyn (film) -
23 45 Nieuws 

D. 1 

1710 Nieuws — 1715 Begegnun-
gen m der polnischen Provinz 
(reportage) — 1800 Teletechni-
kum — 1845 Unfalle im Hochge-
birge — 1850 Nieuws — 1900 
Intermezzo-Informationen — 
2015 Hier und Heute - 2045 Hit 
um 4tel vor 8 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Du solist mem Gluckstern 
sein (film) - 2255 WK 78 -
2330 Tagesthemen — 0000 Eis-
zeit (tv-film) — 01 45 Nieuws 

D.2 

1745 Nieuws — 1755 Professor 
Poppers Erfindung (f) — 1810 
Catweazie (f) — 1840 Die Dreh-
scheibe — 19 20 Billy de Kid leeft 
(western) — 2000 Nieuws — 
2030 Auslandjournal - 21 15 
Der Alte (f) - 22 15 The Beatles 
(show) - 23 00 Heute-Journal -
2320 Aspekte - 2350 Der Mor-
der (film) - 01 35 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms - 1740 Le cof-
fre-fort — 1815 L'atout-cuisine du 
chef - 1830 Le coff re-fort -
1835 Tele-Luxembourg est a 
vous — 1845 Le coff re-fort — 
1850 Dites-le avec des mots — 
1930 Nieuws - 2000 Sauve qui 
peut (f) - 21 00 Le maitre du 
monde (f) — 22 30 Les potins de 
ia comete 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 13 35 Regio
naal programma — 1757 A ia 
bonne heure — 1827 Pour cha
que enfant — 1832 Llle aux 
enfants — 1855 Ces animaux 
qu on appelle des bétes — 1915 
Une minute pour les femmes — 
1918 Les Tifins - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 43 Eh bien racon
te - 2000 Nieuws - 2030 Un 
menage en or (toneel) — 2240 
De geboorte van een orkest — 
2335 Nieuws 

A 2 

13.35 Regionaal magazine — 
1350 La foiie des bétes (f) -
1403 Aujourdhui madame — 
1500 Du coeur au ventre (f) — 
1600 Reportages — 1755 Fenê
tre sur — 1825 Tekenfilms — 
18 40 C'est la vie - 18 55 Des chif
fres et des lettres — 1920 Ge
westelijk nieuws — 1945 Top 
club (show) — 2000 Nieuws — 
2030 Special Coupe du Monde 
- 2040 Enka Werner (f) -
2140 Apostrophes 

FR 3 

1905 Regionaal magazine — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1940 Tribune libre - 1955 
Nieuws - 2000 Les jeux de 20 
heures — 2030 De Sovjetpolitiek 
m zwart Afrika — 21 30 Jemen 
(reportage) 1-2225 Nieuws 

BBC 

13 45 Welsh programme — 1415 
Nieuws — 1430 How do you do 
- 1455 Sport - 1720 Play
school — 1745 Take Hart — 
1805 Tabitha - 1835 Roobarb 
- 1840 Nieuws - 1855 Nation
wide - 1955 WK 78 - 2035 
The Black and White Minstrel 
Show - 2120 TV-film - 2200 
Nieuws — 2225 Petrocelli — 
23 15 Nieuws - 23 45 Atletiek -
0025 Rogues Gallery 

Zaterdag 

BRT 

1835 De Bereboot (f) - 1840 
Boeket — 19 45 Nieuws — 19 55 
WK 78 - 21 45 Bad Ronald 
(film) - 22 35 Nieuws 

NED. 1 

15 30 Nieuws - 15 32 Maja de bij 
(f) — 1600 iene mmi musical — 
1850 De Fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 De jachthond 
die dacht dat hij een wasbeertje 
was (film) - 1955 WK 78 -
21 57 Nieuws — 22 15 Een onge
luk bij het zwemmen (tv-film) — 
23 40 Nieuws 

NED. 2 

18 55 Nieuws — 19 05 De familie 
Robinson (f) — 2000 Nieuws — 
2028 De terugkeer van de Saint 
(f) — 21 20 Televizier magazine 
— 2200 Man aan de top (f) -
2250 Avros sportpanorama — 
2315 Nieuws - 23 20 Sport ex
tra 

RTB 1 

1545 Tenuto - 1625 La federa-
ble (Canada-dokumentaire) — 
1755 Le bajaune — 1905 Aeiou 
— 1930 Nieuws - 2000 WK 
78 - 21 55 Nieuws - 2200 All 
you need is love — 23 00 Nieuws 
— 2315 Einde van de uitzending 

RTB 2 

1955 Le jardin extraordinaire — 
2025 Les revoltes du Bounty 
(film) 

ARD 

1525 Nieuws — i530 Sesam-
strasse (f) — 1600 Die Konfe-
renz der Tiere (tekenfilm) — 
1730ARD-Ratgeber - 1815 Kar
dinaal Beneili (oortret) — 1845 

Stavisky koele tekening van moreel verval in de Fr rlogse republiek Van Alain Resnais 
met J -P Belmondo en Anny Duperey Stavisky vervalste obligaties, maar wist de zaak met de hulp van 
enkele vooraanstaande politici verborger\ te houden Tot de waarheid aan het daglicht komt en een poli

tiek schandaal de Franse republiek bedreigt Dinsdag 27 juni om 21 u. op BRT2 

Nieuws — 1848 Die Sportschau 
— 19 30 Intermezzo-Informatio
nen - 1950 WK 78 - 2145 
Wenn du Geld hast (toneel) — 
0005 Spate Suhne (film) - 01 45 
Nieuws 

ZDF 

1600 Lassie (f) - 1630 Das alte 
Dampfross (f) - 1700 Ihre Mu-
sik-wunsch — 1800 Nieuws — 
2000 Nieuws — 2030 Rockpop 
— 21 15 Die Faust im Nacken 
(film) - 22 55 Nieuws - 2300 
Das aktueile Sport-Studio — 
0015 Der Marshal von Cimarron 
(f) - 01 25 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1647 Super juke-box - 1745 
Daktari (f) - 1850 Dites-le avec 
des mots — 1930 Nieuws — 
1950 WK 78 - 21 50 L'homme 
qui valait trois milliards (f) — 
2250 Les potins de la comete 

TF 1 

1300 Nieuws - 1335 Akkorde-
onmuziek — 1400 Restez done 
avec nous le samedi — 18 05 Die-
rendokumentaire — 1832 Teken-
filmpje — 1840 Cine auto-moto 
Magazine — 1915 Nieuws — 
19 50 Voetbal — 22 03 Starsky en 
Hutch — 2300 Comiques asso
ciés — 2320 Nieuws 

A 2 

11 45 La television des telespecta-
teurs en super 8 — 1215 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1230 
Samedi et demi — 13 35 Top club 
(show) — 1435 Les jeux du sta
de — 1710 Des animaux et des 
hommes — 1800 Ce jour-la jen 
temoigne (dokumenten) — 1855 
Des chiffres et des lettres — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club (show) - 2000 
Nieuws — 20 35 Special coupe du 
monde — 20 45 Herbert von Kara-
jan dirigeert — 2315 Nieuws 

FR. 3 

1835 Jeugdprogramma — 1905 
Regionaal programma — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1940 Sa-
medi entre nous — 19 55 Nieuws 
- 2000 Les jeux de 20 heures -
2030 Un juge pas comme les 
autres (film) — 22 00 Nieuws 

BBC 

1010 Playboard - 10 25 Flashing 
blade — 1045 Calling young film 
makers — 11 00 Arlott and True-
man on cricket — 11 25 Daiek s 
invasion of earth — 13 30 Grand
stand — 1805 Nieuws — 1815 
Sport - 1945 WK 78 - 2200 
Lennie Bennet en Jerry Stevens 
- 2250 Nieuws - 2300 Kojak 
(0 — 2350 The squadrons are 
commg — 0020 Dokumentaire 
— 1 00 Nieuws 

Zondag 
[ 25 JUNI 

BRT 

950 Kampioenschap voor be
roepsrenners m Vielsalm — 11 00 
leder zijn waarheid (debat) — 
12 00 Kampioenschap beroepsren
ners — 1215 Nieuws voor ge
hoorgestoorden — 1350 Kam
pioenschap beroepsrenners — 
1430 Sesamstraat (f) - 14 55 De 
jongen en de laars — 15 45 Kam 
pioenschap beroepsrenners — 
1715 Tenuto - 1845 De bere
boot (f) — 1850 Mijn vnendinne-
tje (film) - 1900 Het Jaar van 
het Dorp (Hoeilaart) — 1945 
Nieuws - 1955 WK 78 (finale) 
— 2200 Alle schepsels groot en 
klem (f) - 22 50 Nieuws 

NED. 1 

1100 Omroepparochie — 1900 
Nieuws — 19 05 Tom en Jerry — 
1915 In het voetspoor van Gerard 

Walschap - 2000 
ra) - 2220 Wer 
(dokumentaire) — 

NED. 2 

1800 Nieuwa -
(tekenfilm) _ 18 
steen (f) - 1845 S 
1950 Nieuws - 1 
(finale) — 2200 F 
staatscircus — 225 

RTB 

950 Belgisch kampi 
roepsrenners — 10 
11 45 Wielrennen -
le point (debat) — 
— 1305 Concertiss 
Wielrennen — 143C 
Gosselies — 160 
(aankomst) — 171 
explorateurs (Jame 
1810 Histoire de lm 
francophonissime -
— 1915 Antenne-s 
Nieuws en sport — 
- 2 2 1 0 Nieuws - 2 
Ier (recital) 

ARD 

1100 WK 7 8 - 1 
en mannelijke bero« 
Der internationale F 
— 1345 Nieuws -
cijnmannen in Ecuac 
taire) — 1445 Mac 
che — 1550 Jir 
Lukas, der Lokom 
16 20 Drei tage im S 
mentaire) — 1705T 
rican horse race — 
(dokumentaire) — 
need is love — 19 
1933 Tauchstation ) 
zeeboten dokumenl 
Weltspiegel - 21C 
21 15 Es leuchten 3 S 
Dona Rosita oder di 
Blumen (toneel) — 
— 2350 Grusseich 
ter Gladiator (Erich 
que, portret) — 00 

ZDF 

11 30 ZDF-matinee 
Sonntagskonzert — 
zur zeit - 1400 Ni< 
Die Drehscheibe -
nik der Woche — 
aus Uhlenbusch — 
— 1540 Paolo Fre 
und die Politik — 
— 16 20 Tatsachen 
auf grosse Tiere (c 
— 1800 Nieuws 
78 - 1955 WK 
2200 Nieuws - 2; 
unserer Tage — 2C 
so mal so —0101 

LUX. 

1315 Hei elei, kuck 
Les miserables (film 
- 1830 RTL-Thea 
Oost-Amenka (doki 
19 30 Nieuws — 19 
tion - 1950 WK 
Splendeurs et misei 
sanes(0 - 2300 ü 
comete - 23 02 Pro 
zicht maandag 

TF1 

915 Godsdienstige 
— 1202 La sequen 
teur - 1230 La bc 
— 1300 Nieuws -
pas serieux — 141 
vous du dimanche 
animaux du monde 
denrennen — 160ï 
tre-enquête (f) — 
premiere — 1833 
1955 Les tifins -
— 20 30 Les innoce 
sales (thriller) - 22 
te van een orkest (( 
— 2335 Nieuws 

A 2 

12 05 Bon dimanche 
de 2 - 1930 Nie 
WK 78 - 2150L( 
— 2250 Nieuws 

FR. 3 

1635 II etait une fo 
(serie over macht) 

22 JUNI 1978 
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lap. - 20.00 Othello (ope-
• 22.20 Wereld In oorlog 
nentaire), — 23.10 Nieuws. 

Nieuws. — 18.05 Noddy 
Film). - 18.20 De witte 
:f). - 18.45 Studio sport. -
Nieuws - 19.55 W.K. 78 
. — 22.00 Het Moskouse 
;ircus. — 22.50 Nieuws. 

eigisch kampioenschap be-
enners — 10.30 Ulysse. — 
i/Vlelrennen. — 12.00 Faire 
t (debat). - 13.00 Nieuws. 
D5 Concertissimo. — 13.50 
nnen — 14,30 Vliegmeeting 
lies. — 16.00 Wielrennen 
mst). — 17.15 Les grands 
iteurs (James Cook) — 
Histoire de lire. — 18.40 Le 
Dhonissime. — 19.10 Aeiou. 
15 Antenne-soir. — 19.30 
s en sport - 20.00 W.K. 78. 
O Nieuws. - 22.25 Edith But-
:ital). 

/V.K. 78. - 12.15 Vrouwen 
inelijke beroepen. — 13.00 
ternationale Frühschoppen. 
45 Nieuws. — 14.15 Medl-
nnen in Ecuador (dokumen-
— 1445 Magazin der Wo-
- 1550 Jim Knopf und 

der Lokomotivfuhrer. — 
)rei tage im Sommer (doku
re). — 17.05 The great Ame-
lorse-race. — 17.50 Kreta 
nentaire). — 18.35 All you 
5 love — 19.30 Nieuws. — 
fauchstation (Duitse onder
en, dokumentaire). — 20.20 
liegel. — 21.00 Nieuws. — 
;s leuchten 3 Sterre. — 22.00 
losita oder die Sprache der 
1 (toneel). — 23.45 Nieuws. 
)0 Grusse ich euch, ein spa-
idiator (Erich Maria Remar-
artret) - 00.35 Nieuws. 

^DF-matinee. - 13.00 Das 
igskonzert. — 13.50 Fragen 
t. - 1400 Nieuws. - 14.02 
ehscheibe. — 14.25 Chro-
r Woche. — 14.45 Neues 
(lenbusch. — 15.15 Heidi (O. 
40 Paolo Freire, das ABC 
e Politik. - 16.10 Nieuws. 
!0 Tatsachen. — 16.50 Jagd 
3sse Tiere (dokumentaire). 
30 Nieuws. - 18.02 W.K. 
19.55 W.K. 78 (finale). -

slieuws - 22.10 lm Sound 
r Tage — 23.10 Liebe mal 
I so. — 0.10 Nieuws. 

Hei elei, kuck elei — 16.45 
sérables (film, eerste deel) 
30 RTL-Théatre - 19.00 
imerika (dokumentaire). — 
Jieuws — 19.33 Ciné-selec-
- 19.50 W.K. 78. - 22.00 
leurs et misères des courti-
:0. - 23.00 Les potins de la 
i. — 23.02 Programma-over-
laandag. 

lodsdienstige uitzendingen. 
)2 La sequence du specta-
- 12.30 La bonne conduite. 
)0 Nieuws. - 13.20 C'est 
rieux. — 14.12 Les rendez-
lu dimanche. — 15.30 Les 
IX du monde. — 16,00 Paar-
nen. — 16.05 Section con-
luête (f). — 17.00 Sports 
re. - 18.33 Milady (f). -
.es tifins. — 20.00 Nieuws. 
10 Les innocents aux mains 
hriller) - 22.35 De geboor-
een orkest (dokumentaire). 
15 Nieuws. 

Son dimanche. - 19.00 Sta-
- 1 9 3 0 Nieuws - 19.55 
8. — 21.50 Les légendaires. 
iO Nieuws. 

I était une fois... le pouvoir 
Dver machO. ~ 17.30 Espa

ce musical. — 18.25 Cheval mon 
ami. — 18.50 De ronde van Frank
rijk. — 19.35 Deux enfants en 
Afrique (f). - 20.05 Histoires de 
France. — 20.30 Tels qu'en eux-
mémes. — 21.20 Nieuws. — 21.35 
L'homme en question. — 22.35 
The blackbird (film). 

BBC 

10.00 Flumps. - 10.40 New life. 
— 11.50 Volunteers. - 12.15 Tra
de union studies. — 12.40 On the 
move. — 13.15 Sunday worship. 
— 14.00 Farming. - 14.25 Model 
world. — 14.50 Nieuws. — 14.55 
Morning departure (film). — 17.00 
The Irish way. — 17.30 The High 
Chaparral. - 18.20 Katy. - 18.50 
Nieuws. - 19.30 W.K. 78. -
22.45 That's life. - 23.15 Nieuws. 
— 23.25 Everyman. - 00.05 The 
editors. — 00.45 Dilemmas. — 
01.10 Nieuws. 

Maandag 

BRT 1 

18.50 De Bereboot (f). - 18.55 
Peppi en Kokki (f). - 19.10 De kin
deren van appartement 47A (f). 
— 19.45 Nieuws. - 20.15 De Gou
den Zeezwaluw 1978. — 20.45 
Grote lul, kleine lieden. — 21.35 
Inspraak 78 (wereldwerkgelegen-
h^id). - 22.25 Nieuws. 

NEP. 1 

18.50 De Fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws. — 18.59 De man van 
Atlantis (O. — 20.35 De laatste ron
de (kwis). — 21.37 Nieuws. — 
21.55 Een maat rust (dokumentai
re). - 22.50 Symbiose. — 22.59 
Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 The Flint-
stones (f). - 19.24 Cijfers en let
ters. — 20.00 Nieuws. — 20.27 
The Illusionist (f). - 21.17 Ik hou 
van Lydia (O. — 22.07 Brandpunt 
— 22.47 Graven in bijbelse lan
den. — 23.17 Nieuws. 

RTB 1 

17.35 AEIOU. - 17.40 1, 2, 3... 
Magazine. — 18.05 Seniorama. — 
18.45 La pensee socialiste. — 
19.15 Lundi-sports. — 19.30 
Nieuws. —- 19.50 Les Indifférentes 
(toneel). — 21.00 La vie et l'oeuvre 
d'Odilon-Jean Pener. - 21.50 
Nieuws. — 22.05 Aventure de l'art 
moderne. — 23.00 Nieuws. 

ARP 

10.30 Sesamstrasse (f). - 1710 
Nieuws. — 17.15 Musik-Nach-
mittag. — 18.00 Mischmasch. 
— 18.50 Nieuws. - 19.00 Das 
intermezzo bietet an. — 19.40 
Novellen aus aller Welt — 19.50 
Von der Eifel bis zum Weserberg-
land. - 20.15 Hier und Heute. — 
20.45 Trick um 4tel vor 8. — 21.00 
Nieuws. — 21.15 Anna Karenina 
(O. - 22.15 Kontraste. - 22.45 
New York, New York. - 23.30 
Tagesthemen. — 00.00 Macbeth 
(film)..- 01.25 Nieuws. 

ZPF 

11.00 Nieuws. - 11.05 WK 78. -
18.00 Nieuws. — 18.10 Abenteuer 
Wildnis. — 18.40 Die Drehscheibe. 
— 19.20 Koeniglich Bayerisches 
Amtsgericht (O. — 20.00 Nieuws. 
— 20.30 Hitparade. -21.15 Kinder 
kinder. — 22.00 Heute-journal. — 
22.20 Plutonium aV-film). - 23.50 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.30 Erreurs 
judiciaires (f). — 17.55 Le coffre-
fort. — 18.00 Ram-dames info. — 
18.17 Dites-le avec des mots. — 
18.30 Le coffre-fort. - 18.35 Ram-
dames. — 18.50 Le coff re-fort. — 
18.55 De nos clochers. — 19.10 

Dites-le avec des mots. — 19.30 
Nieuws. — 20.00 L'homme de fer 
(O. - 21.00 Les dents du diable 
(film). - 22.30 Les potins de la 
comète. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi-première. 
— 13.00 Nieuws. — 13.35 Regio
naal programma. — 13.50 Restez 
done avec nous. — 17.58 A la bon
ne heure. — 18.25 Un, rue Sesa
me (f). — 18.55 Ces animaux 
qu'on appelle des bètes. — 19.10 
Une minute pour les femmes. — 
19.18 Les Tif ins. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.43 Eh bien racon-
te. - 19.57 Nieuws. - 20.30 Pla-
nète interdite (film). — 23.05 
Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 La folie des bétes. — 14.03 
Aujourd'hui madame. — 15.00 Poli
ce story (f). — 15.55 Aujourd'hui 
magazine. — 17.55 Fenétre sur... 
— 18.25 Tefenfilms. - 18.40 C'est 
la vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Avant le Tour de 
France. — 20.00 Nieuws. — 20.32 
La tête et les jambes. — 21.35 
Parijs, een levend museum. — 
22.25 Chefs d'oeuvre en peril. — 
22.55 Nieuws. 

FR. 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Les jeux de 20 heures. - 20.30 El 
Chuncho (film). - 22.15 Nieuws. 

BBC 

14.30 Camberwich Green. — 
14.45 Nieuws. — 14.55 Tennis. — 
17.20 Playschool. — 17.45 Grape 
ape. - 18.05 Blue Peter. - 18.35 
The Wombles. — 18.40 Nieuws. 
— 18.55 Nationwide. — 19.15 Ten
nis. - 20.20 Angels. - 21.10 
Panorama. — 22.00 Nieuws. — 
22.25 The hornet's nest (film). -
0.10 Tonight 

Dinsdag 
27 JUNI 1 

BRT 1 

18.50 De Bereboot (O. - 18.55 
Met hart en ziel. — 19.45 Nieuws. 
— 20.10 De Gouden Zeezwaluw 
1978. — 20.40 Kuituur en bescha
ving (dokumentaire). — 21.30 
Trampoline (TV-spel). - 22.20 
Gastprogramma (Het Vermeylen
fonds). - 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Onder een dak (f). - 20.35 
Panorama. — 21.00 Stavisky 
(film). 

NEP. 1 

18.50 De Fabeltjeskrant — 18.55 
Nieuws. - 18.59 De Waltons (O. 
— 19.50 Na het vallen van de 
regen. — 20.20 Renaissance 
(show). — 20.45 Geïnspireerde be
weging. — 21.00 Nader bekeken. 
- .20 .37 Nieuws. - 21.50 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Festival 
of Fools (dokumentaire). — 22.35 
Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Calimero. 
- 19.12 De Tros Top 50. - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Derrick (O. -
21.28 Aktua TV. - 22.15 Ik, Claudi
us (f). - 23.20 Nieuws. 

RTB 1 
17.55 AEIOU. - 18.00 1, 2, 3... 
Cinéma. — 18.30 Zigzag. - 18.45 
Initiation a la musique. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Les sentiers du monde. — 

Bellissimo novembre. Zedenstudie van M. BologninI met Gina 
Lollobrigida. Tijdens een familiefeest raakt een neef verliefd op zijn 
tante, wat bij haar een verdrongen moëdergevoel losv»/eekt. Don
derdag 22 juni om 20 u. 30 op FR. 3. 

21.05 Commissariat spécial KI (O. 
- 22.05 Nieuws. - 22.20 Lokale 
kabel en video in België. — 23.05 
Nieuws. 

ARP 

10.30 Sesamstrasse (O. - 17.10 
Nieuws. — 17.15 Der Millionen-
club. - 18.00 Der Wolf und die 
Frau. - 18.50 Nieuws. - 19.00 
Intermezzo-informationen. — 
20.15 Hier und heute. — 20.45 Tip 
um 4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Gefragte gaste. - 22.00 
Report. — 22.45 Einsatz in Man
hattan (O. — 23.20 Tagesthemen. 
- 00.00 Da Capo Ivan (show). — 
00.45 Nieuws. 

ZPF 

17.30 Mosaïk. — 18.00 Nieuws. -
18.10 Spuk in Haus (f). - 18.40 
Die Drehscheibe. - 19.20 Maer 
chen der Voelker (tekenfilm). De 
zingende noot — 19.40 Iwans 
Geschichten (tekenfilm). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Preis der Kohie 
(TV-film). - 22.00 Heute-journal. 
- 22.20 Scheidung 78. - 23.00 
Apropos-film. — 23.45 Zwanzigfin-
ger-pianoshow. — 0.35 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
1715 Tekenfilms. - 17.30 Poigne 
de fer et seduction (f). — 17.55 Le 
coff re-fort. — 18.17 Dites-le avec 
des mots. — 18.30 Le coff re-fort. 
— 18.35 Ram-dames. — 18.50 Le 
coff re-fort. — 18.55 De nos clo
chers. — 19.10 Dites-le avec des 
mots. - 19.30 Nieuws. — 20.00 
Marcus Welby (O. — 21.00 Vipere 
au poing (TV-film). - 22.25 Les 
potins de la comète. 

FR. 1 

12.15 Réponse a tout — 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. — 13.47 Restez 
done avec nous... — 18.00 A la 
bonne heure. — 18.30 Un, rue 
Sesame (O. - 18.52 Dolfijnen 
(dokumentaire). — 19.10 Une mi
nute pour les femmes. — 19.18 
Les Tifins. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.43 Eh bien raconte. 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Nobile, 
les naufragès de glaces (dokumen
taire). — 21.27 Gilles Vigneault a 
Paris. — 22.35 Le livre du mois. — 
23.50 Nieuws. 

A 2 

13.50 La folie des bétes (O. -
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Police story (f). - 16.00 
Aujourd'hui magazine. — 17.55 Fe
nétre sur... — 18.25 Tekenfilms. 
— 18.40 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Avant le tour. — 20.00 Nieuws, — 
20.45 De prijs voor de petroleum. 
— 23.30 Nieuws. 

FR. 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 

Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre. - 19.55 Nieuws. — 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 
Services spéciaux. Division K 
(spionagefilm). — 22.05 Nieuws. 

BBC 1 

14.00 Welsh programme. — 14.30 
Ragtime. — 14.45 Nieuws. — 
14.55 Wimbledon '78. - 17.20 
Playschool. — 17.45 We are the 
champions. — 18.10 Windtrack. 
— 18.35 The Wombles. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.15 Wimbledon '78. - 20.20 The 
feather and father gang. — 21.10 
The Standard. - 22.00 Nieuws. 
— 22.25 Sunday with the children. 
— 23.15 Cabaret showtime. — 
0.05 Nieuws. — 0.45 Play golf. 

Woensdag 

BRT 1 

17.00 Tip-top. - 18.40 De Bere
boot (0. — 18.45 De man van 
Atlantis (f). — 19.45 Nieuws. -
20.15 Happy Days (f). - 20.40 
Jurapaarden (dokumentaire). — 
21.05 Spel zonder grenzen. — 
22.25 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 De Gouden Zeezwaluw. — 
20.50 Metamorphosis (film). — 
20.25 Zolang er mensen bestaan 
(film). 

NEP. 1 

15.30 Leven en dood in de vijver 
(natuurfilm). — 16.15 Robin Hood-
nik (tekenfilm). — 18.45 Toeristi
sche tips. — 18.50 De Fabeltjes
krant - 18.55 Nieuws - 18.59 
La Linea (tekenfilm). — 19.02 All in 
the Family (O. — 19.25 Zendtijd 
politieke partijen. — 19.35 Jeder 
fuer sich und Gott gegen alle 
(film). - 21.37 Nieuws. - 21.55 
Den Haag vandaag. — 22.10 De 
BV haast show. - 23.10 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Honderd 
dagen na de kindertijd (jeugdfilm). 
- 19.24 Kenmerk. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Socutera. — 
20.32 Toen het echt een rotzooi 
was (f). — 20.59 Pop journaal. — 
21.04 The Rutles - all you need is 
cash (tv-film). - 22.17 Starsky 
& Hutch (f). — 23.05 Veronica's 
aktualiteitenrubriek. — 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 

16.45 Feu vert. — 18.25 Aeiou. — 
18.30 Zigzag. — 18.45 La pensee 
et les hommes. — 19.15 Antenne-
soir. — 19.30 Nieuws — 19.50 
Contacts. — 19.55 Cinq femmes 

en danger (tv-film). — 21.05 Jeux 
sans frontiéres. — 22.30 Nieuws. 

RTB 2 ~ 

20.00 L'ennemi public (film). — 
21.20 Parascope. 

ARP 

10.30 Sesamstrasse (f). — 17.10 
Nieuws. - 17.15 Cliff Richard 
(show). - 18.00 1000 und eine 
meile. — 18.50 Nieuws. - 19.00 
Intermezzo-informationen. — 
20.15 Hier und heute. - 21.00 
Trick um 4tel vor 8. — 21.00 
Nieuws. — 21.15 Amore (tv-film). 
— 22.30 Titel, Thesen, Tempera-
mente. — 23.30 Tagesthemen. 

ZPF 

17.15 Turn mit - 17.25 Herr 
Daniel passt auf. — 17.30 Neues 
aus Uhlenbusch. (f). - 18.00 
Nieuws. - 18.10 Barrier Reef (f). 
— 18.40 Die Drehscheibe. — 
19.20 Wenn einer eine Reise tut — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Der Sport-
splegel. - 21.15 Bilanz. — 22.00 
Heute-Journal. - 22.20 Starsky 
& Hutch (O. - 23.05 Blickpunkt -
23.50 Alzire oder der neue Konti
nent — 01.25 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.30 L'école buissonnière. — 
17.55 Le coffre-fort (spel). — 
18.05 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.30 L'école buissonnière. — 
17.55 Le coffre-fort (spel). — 
18.05 L'école buissonnière. — 
18.15 Ram-dames - 18.30 Le cof; 
f re-fort — 18.35 De nos clochers. 
- 18.50 Le coffre-fort - 18.55 Hit
parade. - 19.30 Nieuws. - 20.00, 
Brigade Spéciale (f). — 21.00Laran-
gon du binheur (film). — 22.10 La lan-
terne magique. — 22.40 Les potins 
de la comète. 

F 1 

12.15 Réponse è tout - 1229 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.55 Sur 
deux roues. — 18.10 A la bonne 
heure. — 18.25 Rue Sesame (f). 
— 18.55 Schildpadden (dokumen
taire). — 19.10 Une minute pour 
les femmes. — 19.18 Les Tifins. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.43 Eh bien raconte. - 19.57 
Nieuws. — 20.30 L'inspecteur mè-
ne l'enquête. — 22.00 Maurice 
Genevoix (portret). — 22.55 
Nieuws. 

A 2 

13.50 La folie des bêtes (O. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.05 L'homme qui valait trois mil
liards (f). — 15.55 Un sur cinq. — 
16.30 Wielrennen. - 17.55 Ac
cords parfaits (muziek). — 18.25 
Tekenfilms. — 18.40 C'est la vle. 
— 18.55 Des chiffres et des let
tres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
- 19.45 Avant le tour. - 20.00 
Nieuws. - 20.32 Mol, Claude 
empereur. — 21.30 Question de 
temps. — 22.35 Nieuws. 

F 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws — 19.40 Tribu
ne libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Les jeux de 20 heures. - 20.30 Le 
Rabat-joie (tv-film). - 21.50 
Nieuws. — 22.05 Ciné-regards. 

BBC 1 

14.45 Nieuws. — 14.55 Wimble
don 78. - 17.20 Playschool. — 
17.45 Pink Panther. - 18.05 News-
round Weekly. - 18.35 The Wom
bles (f). - 18.40 Nieuws. - 18.55 
Nationwide. — 1915 Wimbledon 
78. - 20.20 The big time. - 21.10 
Z cars - 22.00 Nieuws. - 22.25 
The risk business. — 23.05 Doku
mentaire. — 0.25 The sky at night 
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De Mundial van 
hieruit 
Een weekblad is wel een heel ondankbaar ding om daarin iets zinnigs te 
schrijven over dingen zoals de wereldkampioensohappen voetbal. WIJ ver
schijnt op donderdag, en de beslissende matchen worden woensdag 
gespeeld Verleden zondag, toen deze regeltjes geschreven werden, zag het 
er naar urt dat Nederland en Argentinië de beste kansen hadden om eerste te 
eindigen in hun respektieve reeksen, en dus volgende zondag de finale te spe
len voor de titel van « wereldkampioen •. Teoretisch kwamen daarvoor echter 
ook nog Italië, Duitsland, Brazilië en zelfs Polen in aanmerking Wat het 
geworden is, hebt u ondertussen al vernomen. 

De eerste ronde — om de helft van 
de deelnemers uit te schakelen — 
heeft met gegeven wat ervan ver
wacht werd Er werd over het alge
meen heel middelmatig voetbal ge
speeld En wie verwacht had dat de 
tweede ronde beter zou zijn, was 
eraan voor zijn moeite Tot verleden 
zondag was het spektakel maar aan 
de flauwe kant, en wij begrijpen zelfs 
met hoe de supporters zich zo druk 
kunnen maken om dat slappe ver
toon Het komt ons voor dat de heren 
voetballers en trainers wel wat over-
betaald worden voor hun prestaties 

Dit moet wel een algemene indruk 
zijn, want met minder dan tien trainers 
van de zestien in Argentinië aanwezi
ge ploegen zouden na de wereld
kampioenschappen ontslag nemen, 
omdat ZIJ bedolven worden onder kri
tiek Het moet inderdaad geen sine-
kuurtje zijn om een stel verwende jon
gens, die in hun diverse klubs en 
bevoorrecht en onontbeerlijk zijn te 
verenigen in een hechte band En als 
volk en natie zich dan nog eens met 
de zaak gaan bemoeien, en spreken 
van ophangen als met de gewenste 
resultaten worden bereikt, wordt het 
begrijpelijk dat heel wat trainers, on
danks het geld, gaan uitzien naar een 
rustiger baantje 

Er IS voor de aanvang van de wereld
kampioenschappen veel te doen ge
weest over de politieke en ideologi
sche achtergrond ervan En ook tij
dens de eerste ronde hadden de 
media nog heel wat te melden over dit 
aspekt van de kompetitie Komiek is 
wel dat nu, naarmate het einde na
dert, met geen woord meer gerept 
wordt over politiek, regime e d m Alle 
aandacht gaat nu blijkbaar naar het 
sportgebeuren zelf En daarmee heeft 
het regime dan uiteindelijk toch het 
pleit gewonnen het wordt stilzwij
gend aanvaard Eén groot positief 
punt IS er alleszins te melden voor 
zover geweten zijn er nog geen 
daden van geweld en terronsme ge
pleegd 

Wat ons in de «mundial» wel een 
beetje tegensteekt is de geweldige 
publiciteit die overal merkbaar is Ach, 
WIJ weten het De moderne sport is 
niet meer denkbaar zonder de aan
breng van de publiciteit, en wij kunnen 
best verdragen dat al die jongens een 
cent bijverdienen met een of andere 
reklame Maar het gaat hier met om 
een cent, maar om geweldige bedra
gen En WIJ vinden het verontrustend 
dat firma's ontzaglijk veel geld uit de 

zakken van de mensen kunnen klop
pen — en er een deel van betalen 
aan de « vedetten » — gewoon omdat 
een of andere sjotter beweert dat hun 
produkten voortreffelijk zijn Produk-
ten die ze met eens kennen Als de 
massa de «vedette» gelooft op haar 
woord, alleen omdat het een vedette 
IS, IS het met de geestelijke vermo
gens van de massa erg gesteld 

Die rare Mundial 
Volgens de gazetten zijn de Oosten-
njkers eigenlijk de gelukkigste «tep-
pes» geweest Zij hebben namelijk 
hun vrouwen op bezoek gekregen 
En, degenen die met getrouwd zijn, 
hun meisjes 

• 
• • 

Wat dat laatste betreft gaat onze klok 
alweer achter In onze tijd was het 
met zo dat meisjes hun schat in het 
buitenland zo dnngend soelaas moes
ten gaan brengen Maar laten wij over 
dit delikate punt verder zwijgen 

• 
• • 

En alleen onthouden dat de Oosten
rijkers, ondanks het bezoek van hun 
vrouwen en lieven, van de «op we-
duwschap spelende» Hollanders een 
zeldzame toefeling kregen 

• 
• ' • 

Opwekkend berichtje uit Brazilië als 
Brazilië verliest zal men de trainer, 
Coutinho, lynchen 

• 
• • 

Misschien zijn wij een beetje gebla-
zeerd door altijd maar Humbeek en 
Londerzeel te zien spelen, maar vol
gens ons hebben wij tijdens heel dat 
Mundial-gedoe nog met veel klasse
voetbal gezien 

* 
• • 

W I J hebben wel veel over centen 
gehoord Tot de best betaalde spelers 
zouden zowaar de Polen behoren, die 
1,5 miljoen frank kunnen verdienen 
Maar waarschijnlijk met zullen verdie
nen 

• 

Tot dat bedrag zouden ook de Hol
landers komen als ze winnen 

De Schotse voetbalfederatie betaal
de simpelweg niks — 's lands WIJS 's 
lands eer — maar dank zij privefir-
ma's werden de Schotse spelers toch 
nog een half miljoentje njker 

• 
• • 

Genoeg over geld 't Is toch geen 
spek voor onze bek Wellicht daarom 
vinden wij het allemaal veel te veel 
voor wat sjotterij 

Groot sportbencht Dick Nanninga 
beet zijn valse tanden stuk op een 
hazelnoot Vedetten zijn geen gewo
ne mensen 

• 
• • 

Overigens schijnen al die grote voet
balheren die daar m Argentinië op 
een hoopje bij elkaar zitten vaak ech
te snotneuzen Zij maken onder el
kaar ruzie zoals de kinderen in de 
kleuterklas 

M A A N D A G : W i j hebben on
ze spor tweek waardig be
gonnen : de eerste twee 
uren van de week keken wij 
naar voetbal . • D I N S 
D A G : Jacky Ickx is zes kilo 
vermagerd. En dan won hij 
nog niet. W a t 'n leven. # 
W O E N S D A G : Van Ickx ge
sproken : wij zagen een re-
klamefl lmpje waarin hij het 
verbruik van een alkoholi -
sche drank aanbeveelt . En 
dat voor een sportman. 

• D O N D E R D A G : O o k 
eens een blij bericht uit de 
au tokoerser i j : een te Le 
M a n s verongelukt piloot 
zal niet sterven. # V R I J 
D A G : In Japan volgt men 
de were ldkampioenschap
pen voetbal via de telefoon. 
M o e t schoon zijn om zien. . . 
• Z A T E R D A G : Een Engel
se rechtbank heeft gezegd 
dat jongens en meisjes sa
men mogen voetbal len. 
Voetba l zal mettert i jd nog 
een plezante sport worden. 
• Z O N D A G : O n s respekt 
voor wielertoeristen en mo-
torklubs. M a a r in grote groe
pen zijn ze een pest op de 
baan. W a a r o m geen kleine 
groepjes vormen ? • 

Zo heeft Rensenbrink een enkele 
keer de mond open gedaan om te zeg
gen dat Happel hem in de loop van de 
weken die voorbij zijn al precies drie 
keer heeft aangesproken 

• 
• • 

Een van de meest aktieve personen 
die in Argentinië gezien werden is 
onze nationale trainer Guy Thijs Wat 
hij daar precies doet weten wij ook 
met, maar het zal wel te maken heb
ben met de deelname van België aan 
het spektakel volgende keer Mis
schien 

• 
• • 

Enige bewondering wordt ook ge
vraagd voor ene Duitser, die wel in 
Argentinië was geraakt, maar wiens 
geld daar werd gestolen, zodanig dat 
hij met eens zijn inkombiljet kon be
talen Anderen hebben het dan maar 
voor hem gedaan En hoe hij moet 
terugkomen, dat vertelt de historie 
met 

• • 
Men heeft Pele verteld dat hij voor de 
derde keer vader was geworden Hij 
IS onmiddellijk zijn vrouw gaan bezoe
ken Hoe het komt dat hij op zo'n 
moment niet thuis was, dat vragen 
alleen onsportievelingen als wij zich 
af 

• 
• • 

De journalisten hebben uit de deelne
mers aan de W K een ideaal elftal 
samengesteld, waar geen enkele (Hol
landse) Belg in zit Wi j protesteren 
dus, want «onze» Robbie had er 
beslist bij moeten zijn 

• • 
De barman van het perscentrum ont
wierp een nieuwe cocktail, die «offsi
de » heet, en héél lekker is Zeggen de 
journalisten Maar ge moet hem zelf 
drinken, natuurlijk En dat doen zij 

• 
• • 

In China schijnt de belangstelling voor 
de Mundial ongekende hoogten te 
bereiken In zoverre zelfs dat het Chi
nese persagentschap al een paar uit
slagen heeft meegedeeld Raar volkje 
toch, die Chinezen 

• • 
En om nu ook eens een echt sportbe-
nchtje door te geven de Oosten
rijkers en de Polen zijn ongetwijfeld 
de sportiefste spelers 

• • 
Zou men misschien met zo direkt kun
nen zeggen van de supporter die van 
vreugde om de overwinning van zijn 
ploeg zijn baby in de lucht gooide, 
hem met kon opvangen, en de plaat 
poetste toen bleek dat het kindje 
dood op straat lag 

• 
• • 

Maar supporters moet veel worden 
vergeven Zij lijden een zwaar leven 

*».» rlAi '^^f: 

Rijdende straaljager 

De grote automobielprijs van Zweden 
werd verleden zondag gewonnen 
door Niki Lauda Niet zo'n wonder, zal 
men zeggen, want de man won al wel 
meer wedstrijden Het verrassende 
eraan is echter dat Lauda een wagen 
bestuurde van een heel nieuw type, 
met een enorme turbine achteraan 
Wagen die zo een beetje doet den
ken aan James Bond-auto's Er werd 
echter prompt klacht neergelegd te
gen de aanwezigheid van dergelijke 
wagen De tegenstrevers bestempel
den hem als te gevaarlijk Misschien 
vrezen ze wel in de turbine te worden 
gezogen en met wagen en al te wor
den fijngemalen als ze het monster te 
dicht naderen, wie weet W e zijn nu 
toch over Bond bezig Al de rest zal 
ons een zorg wezen, maar wij zijn het 
toch met eens met de stelling dat de 
klacht aanvaarden in strijd zou zijn 
met de principes van de autosport 
de technische vernieuwing bevorde
ren Veiligheid is namelijk ook iets 

Twee belangrijke prestaties op het 
gebied van de ruimtevaart in de laat
ste weken 
In de eerste plaats was er de ge
slaagde poging van de Amerikanen 
om een einde te maken aan het ver
lies aan hoogte van hun ruimtelabo
ratorium Skylab Hoogteverl ies dat 
had kunnen leiden tot een ongekon-
troleerde terugkeer in de dampkring, 
met nare gevolgen. Men heeft voor lo
pig het tuig gewenteld, zodanig dat 
het nu met de neus vooruit vliegt, en 
aldus minder weerstand ondervindt 
vanwege de zonnewind. Dit zal toela
ten het tuig op een voldoende hoog
te te houden tot men volgend jaar 
stuwraketten kan aanbrengen om de 
snelheid te verhogen, en meteen de 
baan. 
Van Russische z i jde : de lancering 
van de Soyuz 29 met twee mensen 
aan boord (Koval ionok en Ivantche-
kow) die alweer een poos zullen 
gaan werken in het ruimtelaboratori-
um Saljoet — enkele maanden ver
wacht men — en daar misschien nog 
het bezoek zullen krijgen van twee 
kollega's Dit begint misschien op 
routine te li jken, maar als men denkt 
aan de geweldige plannen die men 
heeft met die ruimtelabo's toch van 
reusachtig belang. 
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Dilbeek: 
weer kortsluiting! 
Dankzij de welwillende onthouding 
van een raadslid van de Franstalige 
fraktie geraakte de meerderheid uit 
het slop, waarin ze zich had vastge-
werkt tijdens de vorige gemeente
raadszitting. 

Eerst werd dus met gesloten deuren 
beraadslaagd om de geschorste agen
da van 2 mei af te werken. Raadslid J. 
De Ridder had bij de voorbereiding 
van de gemeenteraadszitting van 6 
juni een schrijven gevonden van het 
provinciaal goevernement over de be
lastingreglementen die in Dilbeek be
gin 1978 werden gestemd. De Volks-
fraktie keurde ze haast alle af, omdat 
vooral de middenstand het slachtoffer 
ervan was. Het blijkt dat de voogdij
overheid met kon instemmen met de 
formulering van sommige ervan. Mr. 
Appelmans kon met genoegen erop 
wijzen, dat hij reeds bij de bespreking 
van die reglementen had aangetoond, 
wat het provinciaal bestuur nu beves
tigt over de belasting op bals en dans
partijen, nl. enerzijds •"Inde veronder
stelling dat het over een herberg gaat 
waar iedere dag kan gedanst worden, 
zou de uitbater een belasting van 
365.000 fr. verschuldigd zijn" en an
derzijds -betreffende de vrijstelling 
van de belasting moeten de voor
waarden daartoe uitdrukkelijk in het 
reglement vastgesteld worden en niet 
afhankelijk 'gesteld worden van een 
arbitraire beslissing van het schepen-
kollege» (sici). 

Was het misschien onder de druk van 
de provinciale afkeuring dat de burge
meester onmiddellijk positief reageer
de op de vraag van dr. Valkeniers en 
Jan Van den Houte om het reglement" 
op de staanplaatsen voor foorkra
mers op de kermissen opnieuw te 
bekijken ? 
JHet blijkt nu dat de kermismensen 
extra-zwaar te lijden hebben onder 
die taks • zodanig dat uitgerekend in 
het Jaar van het Dorp de dorpsker-
missen nog meer in gevaar komen. 
Daartegen verzet zich terecht de hele 
bevolking in de deelgemeenten. 

Waterramp 
De natuurramp door overstroming, 
die einde april inwoners van Schep-
daal en Sint-Martens-Bodegem heeft 
getroffen, heeft heel wat inkt doen 
vloeien in de streekpers en In de dag
bladen. De gemeenteraad keurde de 
tekst goed die de gemeente en de 
getroffenen toelaat om een deskundi

ge aan te stellen om de geleden scha
de op te nemen. 
F. De Camps, oud-schepen van 
Schepdaal en raadslid met het hoog
ste aantal dienstjaren vroeg of het 
met mogelijk was de getroffenen een 
bedrag vooruit toe te kennen, vermits 
ze anders lang zullen moeten wach
ten en een krant toch reeds meedeel
de, dat een schepen had verklaard 
dat de schade voor 100 % zou ver
goed worden door de gemeente! In 
een repliek zei de schepen van Land
bouw en Middenstand, dat de gele
den schade niet vergelijkbaar was 
met die in Ruisbroek i 
Een ander agendapunt, waarvoor 
geen notulen beschikbaar waren, 
voorziet de oprichting van een ge
meentelijk rampenfonds. Het principe 
werd goedgekeurd, maar er wordt 
gewacht op een definitief voorstel. 
Het zou een VZW kunnen worden, 
waarin alle frakties proportioneel ver
tegenwoordigd zijn en waaraan een 
jaarlijkse dotatie zou toegekend wor
den. 
OCMW-perikelen 

Dr. R. Van de Vondel sprak ten slotte 
zijn bezorgdheid uit over het rust- en 
verplegingsmstituut voor bejaarden 
dat door het OCMW wordt gepland. 
Hoewel hij de oprichting van dergelij
ke instelling niet in vraag stelt, is hij 
toch ongerust, omdat de financiële 
last voor de gemeente zeer zwaar 
zou kunnen zijn. 
Tot zover de jongste gemeenteraads
zitting. 
In een schrijven gericht aan de voog
dijoverheid heeft OCMW-lid J. Se-
gers (Volks) betreffende het rust- en 
verplegingsinstituut gevraagd, om de 
samenstelling van de advieskommis
sie van het OCMW aan te passen 
aan de fraktieverhoudingen in het 
OCMW. In deze advieskommissie 
heeft onze fraktie slechts één lid op 
twaalf, terwijl wij in het OCMW zelf 
vier leden tellen op elf. 
Daarmee komen we terecht in andere 
gebeurtenissen, die de jongste weken 
het politieke forum in Dilbeek hebben 
beroerd. Door een kortsluiting in de 
meerderheidsfraktie van het OCMW 
bepaalden onze vier VU-leden de aan
stelling van de sekretaris en de ont
vanger van het OCMW tegen de 
bedoelingen van de CVP in, die alle 
funkties voor zich opeiste en nu met 
lede ogen moet toezien, hoe beide 
funkties haar ontglippen. 

Jozef De Ridder 

Nieuw depot voor de reinigingsdienst van de Brusselse agglomeratie. 
De reinigingsdienst van de Brusselse agglomeratie huldigde haar 
nieuw depot in voor de gemeenten Koekelberg, Jette, Ganshoren en 
Berchem. Onze schepen van de agglomeratie Jan De Berlangeer bij de 

eerste steenlegging. 

BRABANT 

KflunDCR 
JUNI 
23 LEUVEN : Arrondissementsraad met als spreker oud-senator 

Maurits van Haegendoren over «Het geld van de Vlamin
gen ». Om 20 uur in zaal 't Broek te Leuven. 

24 SCHERPENHEUVEL-ZICHEM: Totaal-informatieavond met 
film en dia i.v.m. het Jaar van het Dorp en leefmilieubeleid. In zaal 
« De Heren van Zichem », Markt 39 om 20 u. Sprekers: Mark De 
Jaeger en Robert Janssens COrganizatie: « Een leefmilieu voor 
U»). Inkom aratis. 

24 JETTE: Guldensporenviering van de Vlaamse Bond der Gepensio
neerden Jette in het Sint-Pieterskollege. Begin om 14 u. 30. 

„De Zauw", nieuw geluid in Diest 
Dezer dagen rolde in Nieuw-Diest 
«De Zauw' van de pers. «De Zauw» 
wil, volgens het zeggen van de redak-
tie, een a-politiek blad zijn, dat om de 
twee maanden zal verschijnen. In het 
eerste nummer, merken wij alvast dat 
het hier gaat om mensen, die hele
maal niet gelukkig zijn met het huidige 
beleid in Diest. Zowel de BSP als de 
PVV moeten eraan geloven, terwijl 
ook de CVP als oppositiepartij niet 
gespaard werd. Eigenaardig genoeg, 
de Volksunie krijgt ditmaal eens niet 
de klappen. Integendeel op biz. 14 
lezen wij het volgende: -Zijn er behal
ve Vanaudenhove nog andere figuren 
die een biezondere indruk hebben 

Groot-Heist 
naar Diksmuide 
Naar jaarlijkse traditie rijden we ook 
dit jaar naar de IJzerbedevaart, welke 
plaatsvindt op zondag 2 juli aanstaan
de te Diksmuide We vertrekken om 7 
uur 's morgens aan ons lokaal «Tijl» in 
de Bergstraat te Heist De liefhebbers 
kunnen vooraf opgepikt worden te 
Booischot aan de kerk, te Wiekevorst 
aan de kerk en te Itegem aan garage 
St.-Maarten. De prijs voor de reis is 
200 fr Cjongeren tot 18 jaar: 100 fr.) 
Zo vlug mogelijk inschrijven bij de 
bestuursleden van de afdelingen of 
centraal bij Odette Symons, Aarschot-
sebaan 17/2 te Booischot, tel. 015/ 
2225.53 's Avonds tijdig terug, ten 
laatste rond 21 uur. 

gemaakt ? Of op zijn minst een betere 
indruk ddn de doorsnee politieker ? Ik 
wil in Diest geen politieke kleur opge
plakt krijgen. Daarom kan ik maar erg 
voorzichtig antwoorden op deze 
vraag. Ik zou dus liever niet kiezen en 
alleen maar zeggen dat de jongeren 
meer kansen zouden moeten krijgen. 

Maar afgezien daarvan, als ik dan 
moet kiezen tussen de 25 raadsleden, 
dan zou ik VU-lid Dirk Van de Weyer 
kiezen. Omdat hij als enige man van 
zijn partij moet optornen tegen de 
rest Daar voel ik wel enige sympatic 
voor: de eenzame Don Quichotte die 
tegen de windmolens moet vechten. 
Al behandelt hij dan wel mini-voorstel
len, dan doet hij het toch met de nodi
ge inzet'. 

Deze uitspraak in «De Zauw» komt 
van journalist Georges Gielen, als ant
woord op een vraag welke hem 
wordt gesteld in een zeer lang vraag
gesprek. 
Het is niet omdat ons VU-gemeente-
raadslid hier in het eerste nummer de 
bloemen krijgt, dat wij gelukkiger zijn 
met dit nieuwe persgeluid. Integen
deel, het zou ons spijten indien sommi
gen nu al dadelijk gaan gewagen van 
VU-achtergronden. Wij menen te we
ten dat dit zeker niet het geval is. 

Trouwens de redaktie spreekt van bij 
de start de hoop uit dat niemand zal 
gaan zoeken naar de politieke achter
gronden van de initiatiefnemers. Ook 
wij gaan ons daar niet mee bezig
houden. Wel zou het ons ontgooche
len, indien wij later moesten vaststel

len dat het gaat om enkele gefrus
treerde jongeren, die onvoldoende 
aan bod komen in een bepaalde partij 
en dan maar alles en nog wat gaan 
bekritizeren. 
Indien men de Diestse bevolking wil 
gaan inlichten, dan mag «De Zauw 
geen rioolkrantje worden. Het is he
laas zo, dat de hoofding van het blad 
vermeldt een rioolkrant te zijn. De toe
komst zal moeten uitwijzen of men 
werkelijk die weg op gaat of niet. 
Indien ja, dan zal ongetwijfeld de 
geloofwaardigheid verminderen en 
zal het aantal abonnenten niet hoog 
oplopen. 
Maar kom, wij moeten de initiatiefne
mers krediet geven. En dat doen we 
graag. Diest heeft een onafhankelijk 
informatieblad meer dan nodig. Op 
een ogenblik dat alle toestanden ver-
politizeerd worden en dat men bij een 
herbergbezoek zelfs de kans loopt 
gekatalogeerd te worden in een be
paalde partij, hebben wij hier iets 
nieuws nodig. Als zelfs het gemeente
lijk informatieblad in handen is van 
partijfunktionarissen en gedegra
deerd wordt tot een propagandaor-
gaan voor PVV en BSP heeft de 
Diestse bevolking nood aan neutrale 
informatie. -De Zauw» kan deze taak 
gaan vervullen. In het eerste nummer 
tracht de redaktie daar alvast wat 
aan te doen. 
Wij wensen de initiatiefnemers heel 
veel sukses en hopen dat het streef
doel -1000 abonnenten » ruimschoots 
wordt overschreden. 

Willy Somers 

Meise-Wolvertem 
naar Diksmuide 
Het Karel Bulsfonds Meise-Wolver
tem en de Federatie Vlaamse Vrou
wen Meise-Wolvertem nchten samen 
met de plaatselijke VU-afdeling een 
busreis in naar de IJzerbedevaart op 
2 juli 1978. Verdere inlichtingen bij: 
Jan Van Campenhout, Merchtemse-
steenweg 75 te Wolvertem, tel. 
269.25.64; Richard Herteleer, St-
Elooisweg 5 te Oppem, tel 269.26.06; 
mevr. Carrière, Mechelsebaan 32 te 
Meise, tel. 269.29.52. Inschrijven vóór 
25 juni. 

VU-St.-Kat.-Lom beek 
naar Diksmuide 
VU-St.-Kat.-Lombeek trekt ook dit 
jaar naar Diksmuide op zondag 2 juli. 
Achteraf uitstap naar zee. 
Inschrijven (200 fr. alles inbegrepen) 
in lokaal Uilenspiegel. 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

FILMTHEATERS 

studio 
VAN 23 TOT 29 JUNI 

TERVUREN 
Zondag • 15 u. K.T. 

Two Missionaries 
Film van Franco Rossi 
Met Bud Spencer en 

Terence Hill 

zaterdag. zondag: 
K.T 

Vrijdag, 
20 u. 30 

La 7ème Compagnie 
au clair de Lune 

Film van R. Lamoureux 
Met Jean Lefebvre en 

Pierre Mondy 

Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag :20 u. 30 

Zondag ; 18 u. 
Jesus of Nazareth 

Deel II 
Film van Franco Zeff irelli 

Met Robert Powell 

TIENEN 
Zondag: 15 u. K.T. 

The Rescuers 
(De reddertjes) 

Film van Walt Disney 

Vnjdag, zaterdag : 20 u. 30 
Zondag: 18 u. KNT 

Malicia 
Film van Salvatore Samperi 

Met Laura Antonelli, 
Alessandro Momo 

Vrijdag, zaterdag : 22 u. 30 K.N.T. 
Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag : 20 u. 30 

This is America 

LEUVEN 1 
14u.en20u. K.T. 

Derde week 
The Goodbye Girl 
Film van Hervert Ross 
Met Richard Dreyfuss, 

Marsha Mason 

16u.en22u. K.N.T. 
Premiere Leuven 

Why Shoot the Teacher 
Film van Silvio Narizzano 

Met Bud Cort, 
Samantha Eggar 

17u.45en24u. K.N.T. 
Last tango in Paris 
Film van B. Bertolucci 
Met Marlon Brando, 

Maria Schneider 

LEUVEN 2 
14u.en20u. K.T. 

Première Leuven 
Outlaw Blues 

Film van Richard T. Heffron 

16u.en22u. K.N.T. 
Derde week 

Preparez vos mouchoirs 
Film van Bertrand Blier 
Met Michel Serrault 

Eleonore Hirt 

18u.en24u. K.N.T. 
Private Vices 
Public Virtues 

Film van Miklós Jancso 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag; 15u. en 20 u. 30 
Vrijdag, zaterdag : 20 u. 
Maandag, dinsdag, woensdag: 
20 u. 30 

Jesus of Nazareth 
Deel II 

Film van Franco Zeff irelli 

Vrijdag, zaterdag: 22 u. 30 KNT. 
Young Lady Chatterly 

Film van Alan Roberts 

Zondag • 18 u. 
The Enforcer 

Film van James Fargo 
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Karsenty komt weer naar Leuven 
«Onze zending is, België te 
bevrijden van zijn Frans pro
vincialisme », AUGUST VERMEY-
LEN 
Op 5 juni jl besprak de stedelijke 
Kommissie voor Kuituur het schouw
burgprogramma 1978-1979 Ik ver
breek met graag de stilte van be
sloten kommissiebijeenkomsten maar 
nu liep het de spuigaten uit Nadat de 
direkteur van de schouwburg zijn 
voorlopig programma uiteengezet 
had, was er gelegenheid om vragen 
te stellen en gebeurlijk opmerkingen 
te maken De heer Libert (BSP) vroeg 
hoeveel toneelwerken van eigen bo
dem er zouden gebracht worden Als 
ik goed onthouden heb waren het er 
dne Vondel, Herwig Hensen en Eddy 
Asselberghs, die op het repertonum 
staan van KNS en KVS Over de 
vraag hoeveel Nederlandse stukken 
elk officieel toneelgezelschap dient te 
spelen bleef de schepen voor Kuituur 
het antwoord schuldig Dan krijg je 
weer net zoals tijdens het vorige sei
zoen, een volledige abonnementen
reeks van het «Theatre National de 
Belgique» De «Galas Karsenty-Her-
bert» vroegen aan het stadsbestuur 
hun stukken te kopen maar dat heeft 
de stad geweigerd zoals dat al een 
viertaljaren gebeurt Maar zo zegt 
mevrouw de CVP-schepen voor kui
tuur, als « ze » vragen de schouwburg 
te huren, kan het kollege dat niet wei
geren Zo zal dus geschieden 
Vervolgens vroeg ik of het met zinnig 
zou zijn dat het stadsbestuur een 

informatieve nota zou schrijven over 
de wijze waarop het programma 
samengesteld wordt hoeveel de stuk
ken kosten over de beoordeling van 
de schouwburgbezoekers, enz Z o n 
nota zou kunnen overgemaakt wor
den aan de kulturele raad van Groot-
Leuven Op dat voorstel krijg je van 
de CVP de volgende antwoorden 
«Nog meer vergaderingen meneer 
van Itterbeek bespaar ons dat» (een 
uitlating van mevr Bosquet CVP 
schepen voor vermaak) als je de 
samenstelling van de kulturele raad 
bekijkt zie je dat ze onbekwaam zijn 
om zon advies te geven Ceen argu
ment van de gewezen CVP schepen 
van Kuituur D'Haese uit Kessel-Lo) 
alles IS zo klaar als pompwater er zijn 
geen problemen de toneelkantoren te
lefoneren naar de schouwburg er 
wordt een overeenkomst gemaakt 
over datum en prijs en de zaak is 
klaar (zienswijze van de reeds ge
noemde schepen voor vermaak) het 
IS met gemakkelijk om stukken of uit
voeringen te plaatsen Marceau bij 
voorbeeld vraagt 180000 fr en dan 
moet je er vlug bij zijn je hebt soms 
maar enkele dagen om toe te slaan 
vertelde de schouwburgdirekteur Ja 
zo gaat dat in zijn werk Een reden te 
meer dacht ik als argeloos kommissie 
lied om dat « beleid » een keer door te 
lichten Maar, zegt mevrouw de sche
pen voor volksvermaak, meneer Van 
Itterbeek, U moet leren relativeren en 
nuanceren 

Volgend voorstel ik vraag het 
schouwburgbeleid te verbinden met 

Top - wervers waren 
bijeen in de Eenhoorn 

Vorige zondag kwamen de beste Wij-abonnementenwervers, de Top-
20'ers, bijeen in het Hof ten Eenhoorn in Asse 
Het werd een gezellige bijeenkomst die de Top-wervers ruimschoots 
verdienden 
Partijvoorzitter Hugo Schiltz wipte, ondanks zijn drukke knsis-afspra-
ken, even binnen en loofde de Wij-stratenlopers voor hun inzet Kris 
Versijck kreeg erepluimpjes voor zijn nieuwe (derde) meesterlijke eind
zege De twee kleuren-TV's die onder de wervers verloot werden gin
gen naar Maurits Passchijn uit Meise, en naar de houder van het num
mer 1048 

Alle aanwezigen kregen korenbloemen, zondagvoormiddag geplukt 
door de Wij-redakteurs Een verdiend eresaluut ging ook nog vanwege 
sekretaris Paul Peeters naar Ludo Van Huffelen, die jarenlang als voor
zitter de werkzaamheden van de partijraad heeft geleid 

de uitrusting en bouw van toneelzalen 
in de stad Mevrouw de schepen voor 
vermaak «Was er maar een bom 
gevallen op de schouwburg» Ik zeg 
« Mevrouw U moet leren nuanceren » 
Andere reakties «Maar mevrouw er 
IS een bom op gevallen i» Nieuwe 
bemerking van uw dienaar moeten 
we als Stadsbestuur met reageren, na 
zorgvuldig onderzoek tegen de busi
ness in de teater- en spektakelsektor, 
als je al die gekke prijzen hoort en de 
wijze waarop bijna met het mes op de 
keel de stukken opgedrongen wor
den ' Je kunt toch nooit een teater 
voor het volk krijgen als die geldmuur 
met doorbroken wordt i Reaktie bij de 
CVP daar is geen beginnen aan 
daar kunnen we mets tegen doen dat 
IS fataal 

En om te eindigen nog een hoofdstuk
je « Karsenty» Ik maak in naam van 
de V U het «grootste voorbehoud» 
omdat « Karsenty » gehandhaafd blijft 
en omdat de C V P weigert een beleids
nota op te stellen en over te maken 
aan de kulturele raad Daarop volgt 
een scheldpartij in regel mevrouw 
Bosquet zegt dat ze een hevige fla-
mingante is en dat ik haar op dat stuk 
mets te leren heb ze zegt in Brussel 
gestreden te hebben voor de Vlaam
se zaak ze vindt dat ik een kwajon
gen ben die de banden van de auto s 
laat leeglopen op het Mgr Ladeuze-
plein als er Karsenty-voorstellingen 
zijn, enz i (de CVP heeft de jongste 
tijd de kwalijke hebbelijkheid allerlei 
fratsen uit het Leuvense in de schoe
nen van de oppositie te schuiven) Ik 
doe haar een voorstel om haar Vlaam 
se ideeën te komen uiteenzetten op 
een VU-vergadenng en te komen uit
leggen hoe ze haar verdediging van 
«Karsenty» in overeenstemming 
brengt met haar Vlaamsgezindheid 

Eugene Van Itterbeek 

Gedenkblad Borms 
Honderd jaar geleden, 14 april 
1878, werd dr August Bornn gebo
ren Naar aanleiding hiervan heb
ben Dnes Caluwaerts en foto
graaf Carl Uytterhaegen een ge
denkblad ontworpen 
De dienst Publikaties van het Vor
mingscentrum Ld Dosfel vzw, 
was onmiddellijk bereid het uit te 
geven Er werden 300 eksempla-
ren gedrukt, genummerd van 1 
tot 300 Op het blad werd een 
fragment van het Bormsgedicht 
van W Elsschot afgedrukt De 
erven van de dichter verleenden 
belangeloos hun medewerking 
Een exemplaar kost 300 fr en is 
verkrijgbaar op de volgende 
adressen 

• DIENST PUBLIKATIES 
VORMINGSCENTRUM LD. 
DOSFEL 
Bennesteeg 4 te 9000 GENT 
(Tel.: 091-23.08.24). 
• SEKRETARIAAT 
BRUSSEL: 
VORMINGSCENTRUM LD. 
DOSFEL 
Tribunestraat 14-16 te 1000 
BRUSSEL (Tel.: 
02-219.12.02). 

• WASE BOEKHANDEL 
Parklaan 2 te 2700 
SINT-NIKLAAS(Tel.: 
031-76.01.68). 
• BOEKHANDEL DE PIJL 
Bleekhofstraat 87 te 2200 
BORGERHOUT 
(Tel.: 031-36.98.39). 
O m beschad ig ing t e v o o r k o m e n , 
w o r d e n geen beste l l ingen pe r 
p o s t u i t gevoe rd Beta l ing bi j a fha
len 

Noteert u ook dat op 21 oktober 
1978 een studiedag georgani-
z e e r d wordt door het Vormings
centrum Ld. Dosfe l over Dr 
Borms te Sint-Niklaas. 
M e e r konkrete gegevens en in-
l ichtmgen kunnen bekomen wor
den op het sekretar laat : Tribune
straat 14-16 te 1000 Brussel , (tel 
02-21912.02) 

DRINGEND GEVRAAGD 
TE OPWIJK 
Voor de uitbating van de volledig ingerichte herberg 
Bruegelhof m het centrum te Opwijk wordt een uit
bater gezocht Voor verdere inlichtingen zich wen
den tot gemeenteraadslid Frans Berghman, Nanove-
straat 28 te Opwijk (052/35 68 89), of Annemie Roppe, 
Broevink 65 te Opwijk (052/35 78 25) 

Te Aarschot 

Als de CVP in 
de oppositie zit.... 
De vonge gemeenteraad vond geen 
doorgang omdat de CVP beweerde 
dat de uitnodigingen te laat verstuurd 
werden De meerderheid ging hierop 
in omwille van de moeilijkheden die dit 
zou kunnen meebrengen in geval van 
klacht bij de Bestendige Deputatie 
V U schepen De Samblanx hield een 
perskonferentie om de kleinzieligheid 
van de CVP aan te klagen en een 
gesprek te hebben met de mensen 
van de pers De pers was opgetogen 
over dit kontakt Belangrijkste punt op 
de dagorde verkoop van het huis 
Theyskens De CVP deed een poging 
om met emotionele redenen dit tegen 
te houden Het is een prive-huis Er 
dicht bij heeft de gemeente nog de 
plicht de oude pastorij van de abdij te 

Dienst Europese 
Volkshogeschool 
Vormingscentrum 
Ld. Dosfel 
De Dienst Europese Volkshoge
school van het Vormingscentrum Ld 
Dosfel, organizeert op 23 en 24 sep
tember 1978 een tweedaags colloqui
um «Vlaamse beweging m Europa» 
Plaats Europakollege te 8000 Brug
ge 
Dne grote luiken 
1 De Vlaamse ekonomie in de inter
nationale gemeenschap 
2 Vlaanderen in Europa en tussen 
Oost en West 
3 De Vlaams-Nederlandse kuituur -
Europa en de wereld 
Met talrijke vooraanstaande inleiders 
en paneelleden uit de ekonomische, 
politieke en kulturele wereld van 
Vlaanderen en Noord-Nederland 

restaureren waar zeker plaats ge
noeg IS om alle mogelijke kulturele 
aktiviteiten te organizeren 
Geen enkel degelijk alternatief werd 
door de CVP naar voor gebracht De 
kreativiteit is er geenszins aanwezig 
Alleen wat lawaai en proberen zonder 
inspanning de stemming van de bevol
king tegen het bestuur te keren is al 
wat ze doen 

Dit wordt weer eens bewezen als ze 
een sociologisch onderzoek aanval
len dat door VU-schepen De Sam
blanx werd opgezet met mensen van 
het plan Spitaels 
Sim Verbruggen (VU) stelt voor de 
muziekschool te laten erkennen 
Reeds van bij de ambtsaanvaarding 
IS de VU in de weer geweest onder 
mede-impuls van Polly Raskin te ko
men tot een gesubsidieerde muziek
school Jarenlang werd op dat punt 
mets gedaan door de CVP die de 
meerderheid had 

Als de minister van Kuituur de school 
wil erkennen is dit belangrijk pro
bleem na 10 jaar eindelijk opgelost 
Ziezo dit waren met een paar verbe-
tenngswerken aan wegen de be
langrijkste punten op de dagorde van 
de laatste Aarschotse gemeenteraad 

VUJO-Vossem naar 
Diksmuide 
Vertrek 7 uur aan de kerk Reisweg 
Vossem Brussel Aalter Diksmuide, 
Alvenngem (Graf C Verschaeve) 
Brugge (Stad + Boudewijnpark) 
Brussel Vilvoorde (Dancing) Thuis
komst ± 1 uur Prijs 200 fr Kinde
ren — 10 jaar 100 fr Inschnjvingen 
Mare Trappeniers, Treuveldstraat 22 -
1981 Vossem tel 7673371 

Politiek Kaderinstituut 
(onder auspiciën van het Vormingscentrum Ld. Dosfe l ) 

PROVINCIE BRABANT 
Het Politiek Kaderinstituut organizeert een provinciale studiedag 

over « Kultuurpakt en Inspraak » op zaterdag 24 juni 1978 in 
Vormingscentrum voor de jeugd « Destelheide » Destelheidestraat 

36 te Dworp 

P R O G R A M M A 

9 30 Melding aan het sekretanaat 
945 Verwelkoming en verantwoording van de studiedag 

1000 Toepassing van het kultuurpakt in het gemeenteli jk beleid 
Referaat gehouden door de h Hugo Servaes inspekteur van 
de kultuurpaktkommissie 

1045 Pauze 
11 00 Open gesprek 
1200 Middagmaal (eetgelegenheid voorzien) 
13 30 Samenkomst voor het tweede deel 
1345 Toepassing dekreet erkenning kulturele raden Referaat 

gehouden door de h Sam Simons, lid van de kommissie erken
ning kulturele raden 

1445 Pauze 
1500 Open gesprek 
1600 Besluitvorming 
1630 Evaluatie 
17 00 Slot 

Praktika 
Inschrijving door storting van het kursusgeld op bankgiro 435-
0254251-95 voor Politiek Kaderinstituut (Vormingscentrum Ld Dos
fel) Tnbunestraat 14 te 1000 Brussel 
Kosten deelnemersbijdrage 150 fr zonder maalti jd, 300 fr met maal
tijd (koffie en dokumentatie inbegrepen) 
Kursusleiding Mark De Jaeger, stafmedewerker Vormingscentrum 
Ld Dosfel 
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Honderd toeschouwers beleven 
vertrek van CVP-meerderheid 
De zitting van de Maaseiker gemeenteraad op 14 juni II. verliep biezonder inci-
dentrijk. Een honderdtal mensen uit de drie deelgemeenten waren opgeko
men om de raadsleden aan het werk te zien. Zoveel volk had men in de raad
zaal niet meer gezien sinds de installatie van het nieuwe gemeentebestuur. 
De agenda opgesteld door de meerderheid, bevatte een vijft iental punten. 
Toch hadden BSP-raadslid Rubens en de VU-raadsleden Cuppens en Kui
pers een vijft iental punten aan de dagorde toegevoegd. In de meeste gevallen 
ging het om vraagstukken die de bevolking heel nauw aan het hart liggen om 
verschil lende redenen: vermelden wij vooral punt 18: aankoop huls Corst-
jens te Maaseik, opruiming krotwoningen, sportterreinen te Maaseik, inge
diend door de heer Rubens (BSP), aankoop van een bloemenkrans ter gele
genheid van de IJzerbedevaart, ingediend door de heer Cuppens (VU) en rio-
leringsprobleme, Fortberg te Opoeteren, ingediend door de heer Kuipers (VU). 

Reeds bij de aanvang van de zitting, 
alvorens men overging tot de goed
keuring van het verslag van de vorige 
vergadering, stelde Oeter-raadslld 
Jaeken een pijnlijke vraag aan de 
meerderheid, In verband met de be
groting 1978. Naar aanleiding van het 
feit dat men, bij de behandeling van 
de begroting, een reeks wijzigingen 
nog had bekend gemaakt, had de 
oppositie klacht ingediend bij de goe-
verneur van de provincie. Deze klacht 
werd ontvankelijk verklaard met het 
gevolg dat de begroting 1978 door de 
provinciale autoriteiten niet werd 
goedgekeurd en dus naar Maaseik 
werd teruggestuurd. Dit maakte CVP-
schepen van Financiën Schiepers erg 
humeurig. 

O u d e r e k e n i n g e n 

Indien punten 1 en 2 van de dagorde 
vrijwel zonder problemen goedge
keurd werden, betekende dit niet dat 
de oppositie met bovenvermelde tus
senkomst verder zou laten begaan. 
Bij punt 3 betreffende de goedkeuring 
van Investeringen, afrekeningen en 
jaarrekeningen 1973-1977 van het Kul-
tureel Centrum van Neeroeteren, ging 
'aadslld Jaeken (Oeter) opnieuw In 
de aanval. Waar zijn de rekenstuk-
<en? vroeg hij. Op het provinciaal 
jestuur, repliceerde de heer Schie-
aers (CVP). Goed, maar van 19731 
Hoe is dat mogeli jk? stelde PVV-
•aadslld M. Claessens, bijgetreden 
ioor CVP-schepen Seghers. Ook 
'Oor Maaseik hebben wij oudere dos
siers moeten goedkeuren, antwoord
de de schepen van Financiën. Dit ant-
voord viel bij het publiek blijkbaar niet 
-\ de smaak. De heer Schiepers 
CVP) werd dan ook deftig ultgeflo-
en door het talrijk publiek. 

Zeel v r a g e n 

De punten 4 en 5 gingen over de huur 
/an een gedeelte van twee woningen 
n Neeroeteren. Op eerste zicht niets 
aan de hand. Omwille van plaatsge
brek, zei burgemeester Gutschoven 
CVP), zien we ons verplicht de techni-
>che dienst van de gemeente, geves-
Igd te Neeroeteren, naar andere ge
jouwen over te plaatsen. Het gaat 
)ver bovenvermelde woningen. In het 
(ader van het plan-Spitaels zullen wij 
;en aantal mensen aanwerven. De 
neesten zullen wij ook moeten onder-
jrengen. Wat gaat er met de andere 
Jlensten gebeuren ? vroeg CVP-sche-
)en Seghers. De vraag had betrek-
;ing op het feit dat In Maaseik geruch-
en de ronde deden dat verschillende 
Jlensten die nog In Maaseik geves-
Igd zijn, naar Neeroeteren zouden 
jvergeplaatst worden. Hier zijn de 
s^aaselkenaren, die zich reeds bedro-
)en voelen door de fusie en door de 
landuiding van Neeroeteren als zetel 
/an de gemeente, dan ook zeer 
jevoellg aan. Over de andere dien
sten Is nog niets bekend, luidde het 
intwoord van de burgemeester. Het 
)ubllek ging met deze repliek hele-
naal niet akkoord. Trouwens, ging de 
leer Gutschoven verder, wie moet 
ilerover beslissen ? Ik weet het niet. 
De gemeenteraad natuurlijk, zei Cup-
)ens (VU). Wat gaat dit kosten? 
/roeg A. Claessens (PVV). Is er 
:oveel ruimte nodig ? Waarom is er 
jeen algemeen plan, was de zorg van 

In Maaseiker 
gemeenteraad 

VU-raadslld Leo Pieters. Ook over de 
rekrutering van de mensen die in het 
kader van het plan-Spitaels zuHen aan
geworven, werden vragen gesteld 
door de oppositie. 

N i e u w e o p d e l i n g ? 

Het Incident deed zich voor toen BSP-
raadslld Rubens, In naam van de 
oppositie een verklaring voorlas; 
«Aangezien de onderrichtingen van 
minister van Binnenlandse Zaken 
klaar en duidelijk ALLE deelgemeen
ten een bod laten komen: bij gebrek 
aan globaal plan en personeelskader 
waarin we de beslissing van de pun
ten 4 en 5 niet naar juiste afmeting 
kunnen beoordelen; aangezien we 
als oppositie steeds de rechtvaardige 
verdeling der diensten in ALLE deelge
meenten hebben nagestreefd: aange
zien de politieke achtergronden en 
'nformatie uit de gemeentediensten 
men met de punten 4 en 5 de deelge
meenten Maaseik en Opoeteren admi
nistratief volledig buiten spel zou zet
ten, verlaten wij als oppositie de zit
ting voor de punten 4 en 5 van de dag
orde, en stellen alzo de CVP-meerder
heid voor haar verantwoordelijkheid 
wat betreft de toekomst van onze 
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fusiegemeente. We vragen aan de 
raadsleden der meerderheid die onze 
zienswijze delen ons te vergezellen 
daar hun eventuele neen-stem even
goed de meerderheid zou helpen met 
al de gevolgen vandien voor de toe
komstige samenwerking ten voordele 
van de fusiegemeente«. Het vertrek 
van de oppositie bracht nieuwe feiten 
aan het l icht: na Oeter-raadsleden 
Arits en Delbroeck is ook PVV-raads-
lid Tiesters (opvolger van wijlen Toon 
Van Dooren) naar de meerderheid 
overgestapt Punten 4 en 5 werden In 
afwezigheid van de oppositie aange
nomen met 13 JA-stemmen tegen 3 
NEEN-stemmen. Hebben neen ge
stemd : CVP-schepen Seghers, en de 
raadsleden Langers en Schaeffer, 
eveneens CVP. 

R i o t e r i n g s p l a n n e n 

Behalve enkele opmerkingen vanwe
ge verscheidene oppositieraadsleden, 
noteren wij bij de behandeling van de 
volgende punten een Interessante tus
senkomst van VU-raadslld Kuipers In 
verband met het algemeen rlolerlngs-
plan voor Opoeteren, meer bepaald 
voor wat betreft de aanleg van riole
ring aan de Grultrodelaan. In zijn inter
pellatie drong VU-raadslld Kuipers 
aan op een grondige herziening van 
de plannen om te vermijden dat de aan
leg van riolering tal van mensen niet zou 
kunnen dienen ofwel waterellende zou 
bezorgen. 

Na behandeling van punt 15, en be
raadslaging achter gesloten deuren 
voor de volgende twee punten, kwam 
de verrassing. De CVP-meerderheld, 
duidelijk onder de Indruk van de 
afkeurende reaktles van het publiek, 
en niet opgewassen tegen de scher
pe aanvallen van de oppositie, verliet 
de zaal en weigerde de agenda
punten die door de oppositie waren 
Ingediend, te behandelen. 
De oppositie samengesteld uit VU, 
BSP, PVV en Oeter, heeft de gemeen
teraad bijeengeroepen voor woens
dag 21 juni om 20 uur met dezelfde 
punten op de dagorde. 

C. Berghmans 

Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren naar 
IJzerbedevaart 
Na de plechtigheid kunnen de deelne
mers een bezoek brengen aan de 
IJzertoren of aan de bekende doden-
gang. Om Iedereen een kans te geven 
een prettige namiddag door te bren
gen, wordt een wisselaktlviteit voor
zien : nl. uitstap naar De Panne, met 
kort bezoek aan Veurne en aan Alver-
Ingem. 
De uurregeling voor de bus 5 u. 55 : 
Markt Maaseik ; 6 u.: Corner Neeroe
teren ; 6 u. 05 : Berg Neeroeteren ; 6 u. 
0 8 : bij Thieu Meuwls ; 6 u. 10: Kerk 
Opoeteren; 6 u. 15: Dorne (Nieuw
straat). 
Pri js: 250 fr. per persoon. 
De belangstellenden van Maaseik 
kunnen terecht b i j : Piet PIETERS, Hep-
persteenweg 47 ; Jaklien DEBEN, Ou
de Ophoverbaan 88 ; 

De mensen van Neeroeteren richten 
zich to t : Bèr CUPPENS, St.-Lamber-
tuskerkstraat; Wllfried ROSIERS, 
WIjklaan 21 ; Eddy GAETHOFS, Mls-
weg 11. 
Voor Opoeteren kan men inschrijven 
b i j : ThIeu MEUWIS, Neeroeteren-
straat 67 ; Leo DE CLERCK, Dorper-
berg 18: Renaat NAUWELAERTS, 
Dorperberg 33 ; Claude BERGH
MANS, Smoutweg 1. 

De reis wordt Ingericht door het pas 
opgerichte plaatselijke IJzerbede-
vaartkomltee in samenwerking met 

I\.LJ~I\JLI keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n.v. groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopburéel voor LIMBURG: 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1, 
Tel 011/22.23.22. Hasselt (centrum) 

heel wat lokale verenigingen zoals 
Davidsfonds-Maaseik, Davidsfonds-
Opoeteren, VVB-Maaseik, VAB-VTB, 
Kultuurkring Neeroeteren. ledereen 
die met ons wil meewerken kan altijd 
op één van bovenvermelde adressen 
terecht 

Peer-Hechtel 

naar Diksmuide 

De Davidsfonds-afdelingen en VTB-
V A B van Peer en Hechtel organize-
ren de reis naar de IJzerbedevaart. 
De bus vertrekt rond 6 uur te Linde-
Peer, over Peer-Centrum en Wijch-
maal, naar Hechtel (6 u. 20), 

Op de terugreis wordt dan de Thler-
brau in Leuven aangedaan. 

Kostpri js: 250 frank per persoon, toe
gang bedevaart niet inbegrepen. Ver
mindering voor kleinere kinderen, en 
grote gezinnen. 

Inschrijvingen vóór 28 juni bij volgen
de bestuursleden van DF, VTB-VAB 
en IJzerbedevaartkomltee: 

Jaak Knevels, Lindedorp 38, Peer-Lin
de. 

Jan Meurs, Deusterstraat 14, Peer. 
Louis Van Hoef, Ganzenwijer 5, Peer. 
Rik Linsen, Schoolstraat 3, Kleine Bro-
gel. 

Jef Bussels, Hasseltsebaan 61, Hech
tel. 

Dominiek Scrayen, Don Boscostraat 
17, Hechtel. 

Gerard Van Herck, St-Lambertus-
straat 48, Hechtel. 

Kamlel Nijssen, Goudbergstraat 4, 
Peer. 

Aanbevolen huizen 
Welkom 

IN DE GROENE POORT 
Dorpstraat 31, 1686Gooik 

02-532.54.81 
Lokaal van de Volksunie 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 
tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES EN ZONEN 
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem 

Tel. 054/33.37.56 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST.-NIKLAAS. 
Tel. 031/76.73.44. 

Restaurant met verschil len
de specialiteiten. Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals koni jn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel. 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen. 

PVBAJ BORREMANSCOCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraat 238. 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/412589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

DE OUDE KRING 
Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel. 02/268.14.02 

KEUKENS - SANITAIR • 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TERNAT 

Tel 582.14.41. 
Toonzaal' alle dagen open van 9-
19 u. Zondag gesloten. 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN. 
Perfekte afwerking - juiste tirv 
ten. Affligemstraat 18, 1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek). Tel. 
053/66.82.36. 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Café. restaurant, speeltuin, terras. 
Woensdag en donderdag gesloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u. Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags. Tel. 053/66.87.40. 

FRAVANCA-DOG-HOME 

Assesteenweg 298 A 
1680 St.-Kwintens-Lennik 
Tel. 02-582.20.14 
Kwekerij - pension - alles voor uw 
hond. 

JEF THIJS 
Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180 Westerlo. Tel. 014-54.48.07. 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg't STAM PKOT 
St.-Maria-Latem. ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 055/49.94.76 
Dinsd. gesloten 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J. TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

VOEDING .DEPOLDER. 

Polderstraat 12,8458 Oostduin-
kerke 

Fruit en groenten enz... 
Dubbele valois-zegels aan alle 
leden. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel.02/582.1?.12 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

• UILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24,1742 Ternat 
Tel. 582.13.45 

Volksunielokaal 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06.43 
Na 18 a 425.46.42 

DECRAENROMpvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71.12.40 

Verwarming • stoom - sanitair Alle 
herstellingen 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma
trassen. 

Platteau-Lievens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/66.74.56. " 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhunng van tafelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
Tel. 031/37.45.72 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markO 
2000 Antwerpen Ternat 
031-36.45.31 02-582.22.22. 

VUJO-Limburg klaagt schorsing 
Fons Van Dijck aan 
De Volksunie-jongeren van de 
provincie Limburg stellen vast 
dat, na de aanslag die de CVP-
kringen probeerden te plegen 
op de Limburgers door de plan
nen van aanleg van de A-24, de 
str i jd tegen de mil ieuverde
digers in deze provincie zeker 
niet afnam. Verontwaardigd ten 
gevolge van de recente gebeur
tenissen in de gemeente Peer, 
verklaren de Volksunie-jonge
ren zich solidair met de heer 
Fons Van Dijck. Tevens eisen 

ze de onmiddell i jke schorsing 
van de tuchtmaatregelen die te
gen de heer Van Di jck werden 
genomen, alsook schadever
goeding voor betrokkene voor 
de acht dagen wedde die hem 
gestolen werden. De Volks
unie-jongeren vragen de toe
passing door het gemeentebe
stuur van Peer van de beslis
sing van de heer goeverneur in 
verband met de aanstell ing van 
de heer Van Di jck als bibl iote-
karis. 
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Het schepenkollege van Dilsen : 

«Er zijn genoeg oude huizen, 
dus mogen ze 
afgebroiten worden!» 
De gemeenteraadzitting van Dilsen 
op 7 juni kon men wel de rustigste 
noemen sinds een jaar Waar we wel 
wat verwonderd over waren maar 
goed BIJ het punt aankoop van een 
hydraulische graafmachine voor de 
prijs van twee miljoen 400 duizend 
franken vroeg de CVP-minderheids-
groep of deze gelden met beter aan 
andere nuttige werken kunnen be
steed worden en het bestaande ma
teriaal meer kan gebruikt in plaats van 
het zoveel te laten stilstaan 
Daar de CVP tegenstemde kon su ie
pen Paumen het toch met laten te zeg
gen dat hij alles wist en de andere 
ledts Daarom hoorde men hem gedu
rende de zitting tegen de voorzitter 
steeds zeggen «Burgemeester ga 
ter stemming over i» Het tekort Inter-
kommunale zwembad Maaseik 
861 940 frank werd goedgekeurd 
Het dossier over aanleg fiets- en voet
paden ingediend door KAV en KWB 
ging onderzocht worden dit dossier 
werd door de meerderheid als te laat 
ingediend beschouwd (Maart 1977 
— behandeling 27 april 78 
Wat betreft de boerderij Het Licht 
werd door de meerderheid medege
deeld dat het schepenkollege beslist 
heeft deze te verkopen aan de maat
schappij Ons Dak voor een tussen 
drie en vijf miljoen om ze af te breken 
en daarna sociale woningen te bou
wen 

De CVP-oppositie vroeg bij monde 
van de h Medaer of het echt nodig 
was een gebouw van rond de jaren 
1600 zomaar te laten verdwijnen in 
plaats van de voorgevel te herstellen 
en te verstevigen als monument uit de 
vroegere tijd Volgens schepen Pee
lers heeft Dilsen nog genoeg oude 

huizen Schepen Cardinaels CBSP) 
zag met veel in oude gebouwen en 
noemde het dossier als afgehandeld 
Voor het punt dringende herstelling 
speelplaats meisjesschool Dilsen-cen 
trum vraagt de CVP-opposit ie bij 
monde van kamerlid Ruften eerst de 
speelplaats van een school in Stok-
kem te laten herstellen daar die min
der beschadigd is en dus minder kos
ten mee brengt wat aangenomen 
werd Op de tweede plaats komt de 
aanleg speelplaats BBO wat betekent 
dat waarschijnlijk volgend jaar de 
meer dan 400 meisjes weer eens vei
lig op de speelplaats kunnen spelen 
Een kleine verrassing bij het punt pro

ces verbaal van onderzoek OCMW-
kas waar we van de CVP-oppositie 
hoorden dat er twee sociaal assisten
ten benoemd gingen worden en of die 
er echt wel nodig waren Waarop bur
gemeester Snijkers antwoordde «Ik 
weet met of ze nodig zijn maar ik 
denk het wel anders vroegen ze er 
met achter» Volgens ons een staaltje 
van «degelijk beleid» en van alles 
weten Tot slot zouden we het sche
penkollege nogmaals willen vragen of 
er nu echt met meer plaats kan voor
zien worden voor persmensen want 
twee stoelen voor zes mensen is met 
zo praktisch, nietwaar i 

VUJO-Limburg naar Diksmuide 

Wegens de vrij lange afstand en de 
organizatorische moeilijkheden die 
het meebrengt zal VUJO-Limburg 
met deelnemen aan de « vredesfletse 
ling » Wie toch met de fiets naar Diks
muide wil kan dit zeker doen VUJO-
Limburg zal een bus inzetten De rege
ling luidt als volgt 
Vertrek 1 (een) juli 1978 om 12 uur 
te Eigenbilzen 12 u 12 te Bilzen , 

12 u 30 te Hasselt-station 12 u 55 te 
Genk Shopping Centrum 
VUJO-Limburg begeeft zich naar Al-
veringem Na een korte halte aan het 
graf van Cyriel Verschaeve zal de 
reis te voet doorgezet worden tot Diks
muide (ongeveer 12 km) De aankomst 
in Diksmuide is voorzien rond 17 u 

De deelname in de kosten 100 frank 

Naar Halen voor 1ste Halo-autozoektocht 
Op zondag 25 juni 1978 orgamzeert 
de plaatselijke Vu-afdeling de I e Gro
te Halo-autozoektocht Inschrijving en 
vertrek Sporthal Halen Centrum van 
12 u 30 tot 14 u Deelnemingspnjs 
250 fr (225 fr bij voorinschrijving) 
Prijsuitreiking na TV-uitzending finale 
wereldvoetbalbeker — Er is een prijs 
voorzien voor elke deelnemer Hoofd

prijs Reis naar Benidorm — Ereprij
zen van minister Vandekerckhove en 
staatssekretaris Anciaux voor respek-
tievelijk de best gerangschikte Limbur
ger en de best gerangschikte Braban
der 
Voor voorinschrijving telefoneer Jaak 
Verhemeldonck, Kruisstraat 7 Zelem 
- 013-441904 

BGJG-gewest Maaseik: 

«De werkloosheid treft 
ook het gezinsleven!» 
Het gewest Maaseik stelt in de Bond van Grote en Jonge Gezinnen een pro
bleem aan de orde dat gewoonl i jk meer de aandacht kri jgt van de syndikaten 
Meestal wordt werkloosheid bekeken als een zuiver materieel probleem waar 
mannen of vrouwen mee te maken kri jgen Tijdens een perskonferentie inge
richt Hoor gewest Maaseik m hef Kultureel Centrum te Hasselt werd heel bie-
zonder de invloed van de werkloosheid op het gezinsleven onderstreept En 
hier mag de Bond een woordje meepraten 

Dat dit initiatief uitgaat van gewest Maaseik (het hele noordeli jke deel van 
Limburg) is zeer begri jpel i jk als men weet dat dit gebied tot de meest getrof
fen streken van het land behoort Dit werd door gewestvoorzi t ter Jan Latinne 
met voldoende cijfermateriaal geïl lustreerd Zo is de werkloosheid m gewest 
Maaseik op drie jaar t i jd gestegen met 199 "/o, terwij l ze in Limburg toenam 
met 160 "/o en over hef hele land met 183 "/o 

De werkloosheid schijnt steeds meer 
de vrouwen te treffen Uit de jaarlijk
se telling kan afgeleid worden dat lan
delijk 54000 gezinnen gekonfron-
teerd worden met werkloosheid van 
de man en ongeveer 107000 gezin
nen af te rekenen hebben met werk
loosheid van de vrouw In Limburg en 
speciaal in het noorden van de provin
cie werden vele textielbedrijven ge
sloten of verhuisden zij naar elders 
Dat bracht veel vrouwen op straat 
Ook zitten hier vele tabaksbewerk-
sters zonder job 

Het IS een veeg teken dat in 1976 in 
Limburg praktisch geen nieuwe nijver
heid werd opgencht En toch leeft hier 
een erg jonge bevolking Tussen 1975 
en 1980 wordt een verhoging van het 
aantal beschikbare aktieven met 
28000 eenheden voorzien tussen 
1980 en 1985 wordt een toename met 
30000 eenheden voorspeld 
Deze nuchtere feiten hebben hun 
invloed op het gezinsleven van zeer 
velen in Limburg Gezinnen zien zich 
verplicht het met minder te doen Dan 
rijzen de vragen Op wat wordt het 
eerst bezuinigd ' Hebben de kinderen 
eronder te lijden ' 

Belgische gegevens laten met loe een 
duidelijk profiel van de werkloze te 
tekenen Bij ons beperken de statistie
ken zich grotendeels tot de aantallen 
werklozen (mannen en vrouwen) met 
nog een aanduiding over de burgerlij
ke stand Daarom is Mieke Van Nu
land van de centrale studiedienst van 
de Bond buitenlandse studies gaan 
raadplegen Aan de deelnemers op 
de perskonferentie verduidelijkte ze 
een aantal gevolgen van de werkloos
heid op het gezinsleven 
Zo IS het zonneklaar dat een lager 
inkomen een andere levenswijze 
meebrengt Uit de onderzoeken blijkt 
dat in een gezin eerst op kleding uit
gespaard wo rd t vervolgens dn rang
orde) op schoeisel duurzame ver-
bruiksgoederen rekreatie voeding 
genotsmiddelen en wonen De zg 
«social front-uitgaven» worden dus 
het langst gehandhaafd 
Het besteden van de tijd is voor een 
werkloze zeker een probleem Ben 
minder gekend facet daarvan is het 
volgende In ieder gezin heerst een 
tamelijk vast patroon van tijdsbeste
ding Door werkloosheid wordt dat uit 
zijn evenwicht gehaald De gezinsle

den voelen zich ontredderd 
Niet in het minst komen de eigenlijke 
relaties onder de gezinsleden onder 
druk te staan Werklozen die pieke
ren kunnen een maagzweer krijgen 
of slapeloos worden Dat brengt hu
meurigheid mee Ook kunnen ze 
schuldgevoelens knjgen vooral door 
de manier waarop over hen gepraat 
wordt (profiteurs allemaal O Dat kan 
ook invloed hebben op het samenle
ven in het gezin 

De kinderen in het gezin hebben 
eveneens onder de werkloosheid te lij
den Wellicht met in de eerste faze 
daar de ouders zich eerst zelf allerlei 
ontzeggen Toch wekt de «status» 
van werkloze geen verheven vader
beeld op Het IS tot op heden (jammer 
genoeg) nog steeds zo dat het be
roep en het inkomen van vader dn 
wat mindere mate van moeder) de 
positie van een gezin in de maatschap
pij bepalen 

Gezinnen slaan er zich op zeer ver
scheiden wijzen doorheen Ze wor
den met alle apatisch Vele evolueren 
geleidelijk naar een zekere aanpas
sing waarbij ze zich bij de toestand 
gaan neerleggen Nog andere blijven 
rusteloos zoeken om eruit te gera
ken Maar op ieder gezin dat te 
maken heeft met werkloosheid wordt 
wel een stempel gedrukt 

De problemen zijn omvangrijk en 
groot Maar de oplossingen zijn er 
met eenvoudiger om De goed bijge
woonde perskonferentie (bijna alle 
dagbladen leden van het gewestelijk 
bestuur) bracht uiteraard ook met de 
definitieve remedie ook met tijdens 
het koutuurtje Belangrijk is dat het 
gezin van de werkloze in de toekomst 
meer belangstelling krijgt die belang
stelling was vanwege de Limburgse 
parlementaire vertegenwoordiging 
eerder klem Alleen het kamerlid Jaak 
Gabriels was aanwezig 

Hoe dan ook de Bond wil zich daad
werkelijk inzetten voor het gezin van 
de werkloze en daarvoor verdient het 
gewest Maaseik alle gelukwensen i 

mimi 
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2 ZUTENDAAL IJzerbedevaart Vertrek op Vijverplein om 6 u 

HEUSDEN-ZOLDER-TESSENDERLO-HASSELT Bezoek van 
het FVV aan Brussel Ontvangst op het kabinet van minister 
Vandekerckhove Bezoek parlement onder leiding van kamerlid 
Willy Desaeyere 

Limburgse wielertoeristen 
met de glimlach 
naar Lourdes 
Van 8 tot 21 juli '78 rijden tien moedi
ge Limburgse wielertoensten naar 
Lourdes in Frankrijk 
Niet zomaar maar met de bedoeling 
tien tehuizen met minder gelukkige 
kinderen zowat overal in de provincie 
verspreid financieel te bedenken 
Met een dubbelbodem-woordspeling 
«Zonneslach» als motto maken de 
moedige tien zich klaar 
Toch even uitleggen hoe « het spel» in 
mekaar zit 

Tien instellingen (hun adressen vol
gen) zochten elk hun «renner» zodat 
tien tandems startklaar staan om op 
te gokken De naar men zegt gokgra-
ge Limburgers kunnen dus hun spel-
neigingen ongebreideld botvieren 
Die 10 instellingen werden telkens 
gekoppeld aan een wielertoenst en 
zo kreeg je tien tandems Bereikt die 
wielertoenst waarop jij gokt Lourdes 
en krijgt hij ook de terugreis Parijs-
Hasselt voor mekaar dan krijgt die 
instelling waarvoor hij rijdt het integra
le bedrag (alle andere stortingen op 
die instelling) overgemaakt In het 
andere geval (bij opgave bv ) gaat 
slechts een bedrag evenredig met 
het aantal gereden kilometers naar 
die instelling en wordt het resterend 
bedrag verdeeld over de negen ande
re instellingen Je gok komt dus 
steeds terecht i Hoe kan je dan win
nen "̂  Wel onder alle stortingen van 
minimum 150 fr worden maar liefst 20 
vijfdaagse mimtrips van Ultra-Montes 
naar Mallorca verloot 
Wat dus moet gebeuren is zo snel 
mogelijk naar je bank rennen en dan 
storten op de renner en de instelling 
van je keuze Voor elke (aparte) stor

ting van mm 150 fr gok je dus mee 
voor de reizen naar Mallorca 
Hier de 10 tehuizen met telkens de uit
gekozen renner 
De Wiekslag met Benny Vlayen, Juk-
straat 33, 3822 Sint-Lambrechts-Herk, 
rek nr 961-0907036-81 
Sint-Gerardusmstituut met Renaat 
Droogmans Nieuwstr 68 3610 Die
penbeek rek nr 961-0907037-82 
Maaslands Instituut voor BTO met 
Ronny Serdons Stokkemerbaan 147, 
3650 Dilsen rek nr 961-0907038-83 
Jongenstehuis met Jos Moons, St -
Martensberg 36 3600 Genk rek nr 
961-0907039 84 
Koninklijk Instituut voor Doven en 
Spaarkgestoorden met Jos Schouter
den Borggravevijverstr 9 3500 Has
selt rek nr 961-0907040-85 
Hagenhoven met Valeer Van Bra
bant Hagedorenstr 29, 3688 Kinrooi, 
rek nr 961-0907041-86 
Sint-Ferdinandmstituut met Johnny 
Bosmans, St-Ferdmandstr 1 3920 
Lummen rek nr 961-0907042-87 
Instituut St-Oda met Constant Van 
Brabant Breugelweg 100, 3583 Over-
pelt rek nr 961-0907043-88 
Inst V Individuele Opvoeding met Jos 
Van Bergen Wildrozenstraat 17 3530 
Houthalen-Helchteren, rek nr 961-
0907044-89 
Smt-Elisabethmstituut met Louis Mer-
tens St-Elisabethstraat 22 3573 
Wijchmaal, rek, nr 961-0907045-90 

Wie meer inlichtingen wenst over de 
aktie neemt best kontakt op met Jos 
Van Bergen Henn Eyckmansstraat 
16 3511 Hasselt Tel 011/25 06 99 (pri
vaat) en 228796 (werk) 

ZONNESLACHDJS 
Gewest Peer-Hechtel-Eksel 

Eerste meibal: 
om over te doen! 
Het onmogelijke gebeurde dan toch 
het eerste meinachtbal van de VU-af-
delingen Peer en Hechtel-Eksel werd 
een groots en overrompelend sukses 
Om tien uur reeds zat de sfeervolle 
feestzaal Rembrandt te Wijchmaal af
geladen vol zodat talrijke vrienden 
zelfs met binnen de deuren van de 
zaal geraakten Ons bedieningsperso
neel tien man sterk was op een der 
gelijke overrompeling niet berekend 
zodat sommigen en dan nog met een 
schitterend zomers weer wel even op 
de nodige verkoeling dienden te wach 
ten Waarvoor vm graag onze veront
schuldigingen aanbieden 
Dank zij de milde steun van de mid
denstand van Groot-Peer hadden we 
ruim tweehonderd mooie en waarde
volle tombolapnjzen weten te verza
melen zodat de dames en hun lotjes 
vanzelfsprekend gretig aftrek von
den hadden we maar het dubbele 
aantal gehad ' 

Onze eregenodigden waren natuur
lijk prezent en we danken hun ook 
van harte voor hun gewaardeerde 
aanwezigheid minister van Weten
schapsbeleid Rik Vandekerckhove 
senator Evrard Raskin volksvertegen
woordiger Jaak Gabriels en natuurlijk 
ons eigen provincieraadslid Wilfned 
Wijsmans 

De eigen mandatanssen en onze 
vrienden uit de omliggende afdelingen 
waren natuurlijk ook aanwezig pro
vincieraadslid Edgard Ballet uit tHas-
selt de gemeenteraadsleden Paul 
Claes en Jef Iven uit Peer OCMW-l id 
Jaak Soors de talrijke afgevaardig
den van Bree aangevoerd door hun 
voorzitter Jaak Geussens en van 
Lommei met voorzitter Ludo Berck-
mans 

Een biezondere dank voor aanwezig
heid voor de heer en mevrouw Paul 
Cresens uit Schaffen die hiermede 
de vriendschapsbanden tussen de bei
de afdelingen kwamen verstevigen 
Deze afdelingen mogen er vast op 
rekenen dat wij hen ook zullen steu
nen bij iedere gelegenheid 
De dank van het bestuur gaat ook uit 
naar ate vnjwillige helpers die dit suk
ses door hun harde werken hebben 
mogelijk gemaakt Chns Ulenaers 
Jef Deckers Theo Swennen Guido 
Wellens Luc Lenaerts Danny Leten 
Rudi Frederix Eddy Vanoppen Suzy 
Helsen Roza Knevels en de velen die 
links en reChts een hand hebben toe
gestoken 

Dit meinachtbal was voor de plaatselij
ke besturen een beloning voor het 
reeds maandenlange afdelingswerk 
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Denderleeuw 

Staalmotie kreeg (nog) geen genade! 
Het drukst besproken punt van de agenda op de gemeenteraadszitting van 
woensdag 14 dezer was ongetwij feld de motie in verband met het staaldos-
sler mgediend door de leden van onze fraktie. 
Schepen Wilfr ied de Metsenaere (VU) zorgde voor een duideli jke interpreta
tie bij de reglementair ingediende motie over het staaldossier. Een grote 
inspanning zal van de Vlaamse gemeenschap gevraagd worden als binnen
kort reeds 65 miljard dienen gevonden te worden om de staalnijverheid, voor
namelijk in Wallonië gelegen, van de ondergang te behoeden Maar inmiddels 
eisen de Walen zogenaamde « kompensaties > voor iedere frank die in Vlaan
deren uitgegeven wordt aan bi jvoorbeeld Zeebrugge en de uitbouw der 
havens Om later konfrontaties te vermijden moeten nu reeds klare afspraken 
en toezeggingen worden gemaakt Tot daar schepen de Metsenaere in een 
bondige toelichting. 

Deze motie kwam ter stemming en 
weerhield slechts 3 stemmen vóór (2 
V U en schepen de Schampheleer) bij 
11 onthoudingen (CVP en SLVI) en 
11 tegenstemmen (BSP en PVV) 
Jan de Vocht, de nieuwe ( ' ) fraktielei-
der van de CVP, had de motie liever 
verdaagd gezien daar hij er te plots 
C ) mee gekonfronteerd werd Bij de 
stemming zou men zich onthouden 
De problematiek en het overleg rond 
het staaldossier is blijkbaar een mate-
ne waar de CVP op gemeentelijk vlak 
geen stelling durft of mag nemen 
Over het Vlaams gelaat van de BSP 
hoeven we ons in Denderleeuw niet 
te veel illuzies te maken De negen 
negatieve stemmen van deze fraktie 
zullen alvast de tewerkstelling en de 
ekonomische en financiële toekomst 
van Wallonië niet hinderen Maar of 
de Vlaamse gemeenschap dat zal 
weten te waarderen ' 
Fraktieleider Jan Eeman van de PVV 
trachtte de aanwezigen duidelijk te 
maken dat een nationale staalpolitiek 
onder de verantwoordelijkheid van de 
regering valt Was hij in deze poging 
tot ontlopen van verantwoordelijkheid 
bewust van het feit dat zijn partij op 
nationaal vlak deel uitmaakt van de 
oppos i t ie ' Deze Vlaamsgezinden-
sinds-Egmont bewezen eens te meer 
hun oppervlakkigheid wanneer het er 
op aankomt de Vlaamse staat meer 
gestalte te geven Of was het hen 
enkel om het BSP-gezelschap te 
d o e n ' 

Burgemeester van Isterdael zijn we 
dankbaar dat hij het zo vlot tot een 
<onfrontatie liet komen, al heeft zijn 
Vlaamse, Sociale Lijst zich ont
houden 

Vlaamse waarborg 
Fe Denderleeuw is dus gebleken dat 
de V U misschien alleen en hard zal 
Tioeten strijden om de Vlaamse Staat 
neer inhoud te geven De bespreking 
/an een duidelijke motie in verband 
Tiet het aktuele staaldossier, tijdens 
de gemeenteraadszitting van verle
den week, was een enige test in deze 
im. 
v/andaag 22 juni komt de motie op
nieuw ter sprake' 
/ l a g , groen en gevaar 
/ooraleer dit punt voor de sfeer der 
j r o t e Dagen kon zorgen, werden 
>nder meer de nieuwe gemeentelijke 
/lag en de reglementenng van de 
jegraafplaatsen — beide in kommis
sies voorbereid — goedgekeurd 

Een éénpange goedkeunng van treffe
lijk voorgestelde statuten voor de 
sociaal-kulturele Raad mag een aan-
sponng zijn voor het aktief Dagelijks 
Bestuur om op hun elan voort te 
gaan 
Verder werd beslist zeer binnenkort 
over te gaan tot het plaatsen van rust-
banken, voornamelijk in de deelge
meente Welle, en van bloembakken 
over de ganse gemeente Het hoeft 
geen betoog dat de gemeente hier
door een milieuvriendelijker uitzicht 
krijgt De werkgroep voor het Jaar 
van het Dorp gaf ook advies op het 
voorstel tot klasseren van de Welle-
meersen Door het verder uitwerken 
van bestaande wandelpaden wil men 
dit gebied louter benutten als passief 
rekreatieterrein 

Ons gemeenteraadslid Fritz van Dam
me (VU) interpelleerde de burgemees
ter over het gevaar in de putten van 
de vroegere steenbakkeij «De Den-
dersteen » Als we willen vermijden 
dat kinderen of dieren verdnnken die
nen deze zand- en mergelgroeveput-
ten niet alleen afgesloten maar ook 
gedempt, temeer daar dit gebied als 
landbouwgrond bestemd is C.V. 

IJzerbedevaar t 

Op de laatste politieke raad werd 
beslist om, aansluitend bij de IJzerbe
devaart, een uitstap te voorzien naar 
Brugge-stad Er zijn nog verschillende 
plaatsen vnj in onze luxe-bus Wie nog 
meewil kan terecht bij Anna Van Impe 
(tel 669730) die tevens instaat voor 
de reisleidmg 
W I J spreken af te Denderleeuw-dorp 
om 6 u 45, te Iddergem (aan oud-ge-
meentehuis) om 7 u en Welle-dorp 
om 7 u 15 
De liefhebbers voor de VUJO-fietse-
ling kunnen voor praktische informa
tie steeds terecht bij Erwin Vermeire 
(tel 6681 54) 

Ledenblad 

Pas gestart met onze nieuwe gemeen
telijke periodiek «Ja m a a r ' » wordt 
nu druk gewerkt aan de eerste uitga
ve van een ledenblad « Wij in Dender
leeuw •> Alle leden en abonnees op 
« Wij» mogen binnenkort het eerste 
nummer verwachten 

Nieuw PK 

Nadat in de vervanging van R De 
Grom werd voorzien ziet het nieuw 
Politiek Kollege er als volgt uit voor
zitter Raf Sonck, sekretans Erwin Ver
meire, penningmeester Etienne Mer-
tens en verder Wilfned De Metsenae
re, Fntz Van Damme, Luk Van Ees-
beek Maurits Vervaet, Pol Mertens 
en Herman Jacques 
Het is nu al duidelijk dat deze ver
nieuwde ploeg schot in de zaak zal 
brengen, een sterke afdeling ten bate 

Studiedagen, moties, kaderblad. 

FVV aktief! 
Gedurende de twee laatste maanden 
IS de Federatie van Vlaamse vrouwen
groepen druk bezig geweest vormen
de aktiviteiten te houden, nieuwe groe
pen te stichten of bestaande kernen 
te begeleiden 
Vermelden we bij voorbeeld de geza
menlijke aktiviteit van de groepen uit 
Gent en Vilvoorde, die op vrijdag 2 
juni elkaar te Brussel ontmoeten, dit tij
dens een gekombineerd bezoek aan 
het parlement en aan het kabinet van 
Vic Anciaux De zestig deelneemsters 
waren in de wolken over de hartelijke 
ontvangst in de Handelsstraat 
Op zaterdag 2 juni ging de kaderdag 
te Schaarbeek door, dit voor de groe
pen van de provincie Brabant Bespre-
kingstema's waren meisjes in zoge
naamde mannenberoepen en jeugdal-
koholisme 

Op zondag 11 juni greep te Turnhout 
een gelijkaardige kaderdag plaats, de
ze keer voor de groepen uit de provin-

Klare taal over staal te Lovendegem 
Tijdens de bijeenkomst van de ge
meenteraad op 5 juni 1978 werd de 
motie over het staal door de VU-frak-
he op de agenda geplaatst 
«De Gemeenteraad van Lovende
gem, vergaderd in zitting van 5 juni 
1978, stelt vast dat de beslissingen 
die op de staaltop zullen genomen 
worden van enorm belang zijn voor 
de Vlaamse gemeenschap Het gaat 
mede over de tewerkstelling en over 
de ekonomische en financiële toe
komst van Vlaanderen Er wordt ge
vraagd aan de Vlaamse gemeen
schap voor tientallen miljarden bij te 
dragen voor de redding van de staal
nijverheid De gemeenteraad meent 
dat men over de voorwaarden voor 
het leveren van de bijdrage moet 
onderhandelen van gemeenschap tot 
gemeenschap » 

Deze motie wordt gestuurd aan de 
heer eerste-minister, de minister voor 
Vlaamse Aangelegenheden, de minis
ter van Ekonomische Zaken, de Voor
zitters van de Vlaamse partijen, de 
parlementairen van het arrondisse
ment Gent-Eekio » 
BIJ de stembeurt hebben er 15 raads
leden ja gestemd, twee raadsleden 

hebben zich onthouden (schepen Col-
paert en raadslid martens) 
Schepen Colpaert (Voorzitter Davids-
fonds Lovendegem) heeft zich ont
houden niettegenstaande het Hoofd
bestuur Davidsfonds op 22 mei 1978 
nog een persmededeling vrijgaf waar
in ondermeer het volgende te lezen 
was 
«Krisis met centraal oplossen» Het 
nationaal bestuur van het Davids
fonds steunt de Vlaamse politici die 
zich verzetten tegen een centralisti
sche regeling betreffende de krisis in 
de staalnijverheid Het moedigt hen 
aan om voor het staalprobleem een 
Vlaams-Waals akkoord af te dwingen 
waarbij de GOM's en de Vlaamse en 
Waalse ekonomische raden betrok
ken worden Het gaat immers met op 
dat ingevolge een centralistische rege
ling de Vlaamse gemeenschap zou 
gedwongen worden tientallen miljoe
nen te betalen voor de redding van de 
staalnijverheid terwijl Vlaanderen zelf 
met zijn problemen blijft worstelen als 
daar zijn de moeilijkheden in eigen 
staalnijverheid, de krisis in de Vlaam
se textielnijverheid en de uitbouw van 
zijn havens» 

cies Antwerpen en Limburg Ondanks 
het feit dat juni een voor het bewe-
gingsleven ongunstige maand is, ken
den bovengenoemde aktiviteiten een 
behoorlijke tielangstelling 
Laten we voor de jum-gebeurtemssen 
Georgette De Kegel, Cilia Vander-
spurt, Nora Tommeleyn, Hilda Willems 
en Raymonda Otten danken voor hun 
orgamzatorische inzet en Nimia Van 
Speybroeck voor haar didaktische en 
oratorische gaven FVV gaat ook 
naar kleinere gemeenten of dorpen 
we startten o m in Lembeke (Meetjes-
land), Ingelmunster Nest-Vlaanderen) 
en Geettjets (nog net Brabant) 
W e gaven een aantal perscommum-
ques uit een over de achteruitstelling 
van de vrouw in de Bond van Jonge 
en Grote Gezinnen een over de omni-
buswet (gelijke behandeling voor man
nen en vrouwen in beroepsopleiding 
en beroepsleven) en over het ekono-
misch zelfbestuur (staal en de klare 
taal erover) Met deze laatste medede
ling kwamen we in de radio en in ver
schillende kranten 
Wie belangstelling heeft voor de be
weging, kan langs allerlei publikaties 
kennismaken het nieuwe kaderblad 
(« Wij-Vrouwen ») verschijnt einde ju
ni nieuwe, handige folders zijn in 
voorraad Bovendien geven we een 
vakantiepublikatie uit, volledig door ei
gen leden samengesteld en geschre
ven Het heet « Mijn Dorp en Ik », en je 
kan met ongeveer twintig kleine 
Vlaamse gemeenten kennismaken, 
dorpen gezien door de ogen van even
veel vrouwen Je kan deze publikatie 
gebruiken als gids voor een aantal 
eendagsuitstappjen 
Wil je eén en ander weten, besteld krij
gen, dan kan je terecht op het FVV-se-
kretariaat, Bennesteeg 2, 9000 Gent, 
tel 091 -23 38 83 (van 9 tot 12 en van 2 
tot 4) Je krijgt er of Viviane Garrels 
of Annemie Browaeys aan de lijn 

Zitdag Kamerlid 
Frans Baert 
Volksvertegenwoordiger Frans Baert 
houdt elke eerste zaterdag van de 
maand, van 14 u 45 tot 16 u dienstbe
toon in cafe Volkshuis (bij Frans De 
Keyser), Dorp, Lovendegem 

Z A N H E R 
Wasautomaten - koelkasten - diepvriezers en 
verwarming. 

ZANKER-CENTER 
Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 
9880 Maria-Aalter 

Tel. 091-74.19.50 

Duitse topkwaliteit met goede service. Zeer lage prij
zen. 
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24 LOCHRISTI • Barbecue-feest ingencht door de Goossenaerts-
knng Om 20 u in de Bloemisterij A Eggermont-Opsomer, Ant
werpsesteenweg 136 Pnjs 300 fr Inschnjven op voorhand 

JULI 
8 AALST : 4de Guldensporenpnjskamp « Beletten » om 19 u 30 in 

(bovenzaal) Vlaams Huis « Gulden Vlies », Esplanade 13, Station
straat Prijzen ter_ waarde van 7000 fr 

19 KALKEN Arr raad met staatssekretans Vic Anciaux om 19 u 30 
in zaal « De Pluim », Koffiestraat te Kalken 

11 EERNEGEM . kolportage met samenkomst om 9 u 30 op de 
markt te Eernegem 

Wil gemeenteraad van 
Lovendegem geen amnestie? 
Tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad op 5 juni 1978 werd door de 
VU-fraktie het hiernavolgend ontwerp van - motie amnestie» op de agenda 
geplaatst 
'De Gemeenteraad van Lovendegem, vergaderd in zittmg van 5juni 1978 
vindt het positief dat kristenen en humanisten over de politieke partyen heen 
samen trachten, ruim 30 jaar na de oorlog, zonder de koilaboratie goed te keu
ren, een einde te maken aan de sociale gevolgen van de repressie en van de 
epuratie voor de kleine man. Hij acht een parlementair initiatief in die zin wen-
seli/k. 
Wegens de financiële implikaties voor het land, verduidelijkt de gemeente
raad dat in aangelegenheden zoals pensioenen en voedden geen aanspraak 
op terugwerkende kracht kan worden gemaakt 

Hij is van oordeel dat ondanks vroegere inspanningen van de regeringen, 
tevens aan alle slachtoffers van de oorlog ruime voldoening dient te worden 
gegeven » 

De burgemeester wou de motie ver
dagen ( = afvoeren) Tot wanneer ' ' 
Tot het parlement zelf een initiatief 
had genomen Wat uiteindelijk de 
bedoeling was van de motie De Raad 
stemde dan toch en als volgt 
Neen 

Burgemeester Van Speybroeck 
(CVP) schepen Van Hoorebeke 
(CVP) , schepen Van Kerckvoorde 
(CVP) , raadslid Meulewater (CVP) , 
raadslid Van Leene (CVP) , raadslid 
Martens (CVP) , raadslid Gaston 
Snoeck (CVP) , raadslid Lootens 
(PVV) 

Onthouding 

Schepen Colpaert (CVP) , raadslid 
Roegiers (CVP) , raadslid Goethals 
(CVP) en raadslid Versichel (CVP) 

J a 

Schepen Achiel Snoeck (CVP) , 
raadslid Van der Cruyssen (VU) , 
raadslid Rodts (VU) , raadslid Van 
Vlaenderen (onafhankelijk), raadslid 
De Vidts (onafhankelijk) 

Kieldrecht-Verre-
broek naarde IJzer 
Vertrek om 6 u 30 te Kieldrecht en 6 
u 45 te Verrebroek (telkens aan de 
kerk) 
De deelnameprijs bedraagt 175 fr per 
persoon Kinderen minder dan 12 jaar 
oud rijden gratis mee 
Inschrijvingen bij Van Nerum G , tel 
7 3 5 3 3 9 , Van Gysel G , tel 7351 9 0 , 
Lampers F, tel 7 3 5 3 3 4 , Laurys G , 
tel 734977 

GROOT-GENT 
Twee alleenstaande dames wen
sen een huis met tuin te huren 
Zich wenden senator Oswald 
Van Ooteghem, Oud-Stnjders-
straat 2 9 - 9 2 1 9 Gentbrugge, tel 
091-307287 (N56) 

GENTS STUDENT zoekt job ge
durende het ganse jaar of tij
dens de vakantie Z w Senator 
Van Ooteghem, tel 0 9 1 / 
307287 

BETREKKING AANGEBODEN 
voor onmiddellijke indiensttre
ding te Brussel jong ekono-
mist 4-talig, op de hoogte inter
nationale grondstoffenmarkt 
Zich wenden senator O Van 
Ooteghem, Oud-Strijdersstraat 
29 9219 Gentbrugge, tel 091-
3072 87 N-58 
— 18-jang meisje met handicap 
(zwak gehoor), in het bezit van 
een A3-diploma bureelwerken 
zoekt 'n passende betrekking in 
de dnehoek Brussel-Ninove-Hal-
le Voor verdere inlichtingen Dr 
J Valkeniers, lid van de Kamer, 
Ninoofsesteenweg 11, 1750 
Schepdaal, tel 02-56916 04 N-59 
GROOT-GENT 
Jobstudent zoekt werk tijdens 
de maand juli Zich wenden 
senator Oswald Van Ooteghem, 
Oud-Stnjdersstraat 29, 9219 
Gentbrugge, tel 091-30 72 87 

N-58 
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VU-Oostduinkerke: 
de Westhoek terug paradijs voor hengelaars? 
Zoals er Indertijd heel wat pluimen in het rond stoven in verband met 
de afschaffing van de vogelvangst, zo dreigt er nu heel wat heibel 
onder de adepten van een bepaalde vorm van palingvisserij in de 
beken en kreken achter de IJzertoren. 
Het is inderdaad zo dat op 14 maart van dit jaar door VU-kamerlid E. 
Vansteenkiste een wetsvoorstel werd ingediend ter wijziging van de 
wet op de riviervisserij. Een en ander zou er toe leiden dat het leggen 
van fuiken en het vissen met kruisnetten tot het verleden zou gaan 
behoren. De streekkrant « De Weekbode » schonk in haar nummer 
van 26 mei jl. ruime aandacht aan de initiatieven die VU-werkgroep 
ontplooide i.v.m. de sportvisserij. 

De voorgestelde maatregelen zijn 
uiteraard zuur opgebroken bij 
hen die een kruisnetbootje op 
één van de v\/ateren in het IJzer-
bekken hebben liggen maar wor
den anderzijds met luid handge
klap toegejuicht door de meer 
eenvoudig uitgeruste sportvisser, 
die er met lijn en haak en zijn 
schoonste pieren op uit trekt en 
zich tegenover al dat netten- en 
fuikengedoe technisch lelijk mis
deeld voelt 
De VU-werkgroep « De Visstand
beschermers» die terzake ijveng 
aan de weg timmert, ol.v. haar 
voorzitter Maunce Boucquez uit 
Wulpen, wil met alleen werk ma
ken van het verbod nog met fui
ken en kruisnet te vissen en zo 
het evenwicht in de visstand wil
len herstellen, maar ook alle vor
men van vervulling, die onze 
prachtige polderwateren momen
teel naar de haaien aan het hel
pen zijn met woord en daad wil
len bestrijden. 
Kortom een hele boel onfrisse 
toestanden die zich meer dan 
vroeger manifesteren vergen een 
dnngend antwoord. 
Het Oostduinkerks VU-bestuur is 
er van overtuigd dat deze milieu
groep spoedig uitstekende resul
taten zal boeken, omdat zij er van 
uit gaan dat de mens die ver
trouwd IS met zijn omgeving vaak 
meer zinnige dingen weet te ver
tellen als hij zijn ervaring laat spre
ken dan de deskundige. 
Als inleiding willen wij in een kort 
bestek de toedracht van het wets
voorstel - E. Vansteenkiste even 
nader bekijken. 

Voorhistorisch 

Fuiken leggen en kruisnetvissen 
zijn twee manieren van visvangst 

die reeds eeuwen worden beoe
fend. 
Waarom dan die agitatie tegen 
het gebruik van deze tuigen ? 
Toen de zoetwatervis nog voor 
een deel moest instaan voor de 
voeding van de armste bevol
kingsgroepen, kwam het er op 
aan zo spoedig mogelijk een hoe
veelheid VIS te bemachtigen. Daar
toe werden netten gebreid en 
door middel van twijgen fuiken 
gevlochten. 
De fuik wordt gewoon in het 
water gelegd, na een bepaalde 
tijd weer bovengehaald om hem 
van de vangst te ontdoen en gaat 
terug het water in, om zijn rol van 
visser of visverdelger verder te 
spelen. Inderdaad, als de fuik met 
op tijd kan geledigd worden, 
sterft de gevangen vis, en is deze 
met meer geschikt voor konsump-
tie. Ondanks het herhaalde pro
test van duizenden hengelaars is 
deze vorm van vissen (?) nog 
steeds toegelaten in de Beneden-
Schelde, de Maas waar zij een 
grensrivier is, de noch bevaarba
re noch vlotbare waterlopen der 
Beide Vlaanderen en het Boude-
wijnkanaal. 

Een tuig dat zonder menselijke 
tussenkomst, heel wat vis kan 
vangen, mag, voor een bedrag 
van 1.000 fr., zonder beperking 
van het aantal gebezigd worden ; 
een hengelaar die maximum twee 
lijntjes mag gebruiken, moet daar
voor 250 fr. neertellen. 
Wat het kruisnet betreft is deze 
viswijze vooral schadelijk voor de 
visstand, omdat ze op te grote 
schaal wordt beoefend, er geen 
maximum maat bepaald is voor 
het net en de maaswijdte — 1 cm 
— ingevolge het gebruik van 

nylonvezel werkelijk te klein is. 

Twintig of dertig jaar geleden 
werd met kruisnet gevist door 
een semi-professioneel visser, die 
nog een paar nevenberoepen 
had en bij wie men steeds op 
dezelfde dagen in de week paling 
kon kopen Tussen Veurne en de 
Franse grens bijvoorbeeld lagen 
een vijftal bootjes, waarmee een 
paar keer per week 's avonds en 
's nachts werd gevist, omdat ge
vangen paling niet lang blijft leven 
en dus snel moest verkocht wor
den. In 1977 lagen op dezelfde 
plaats 42 boten en waren er 5 
vaste standplaatsen om vanaf de 
boord met het net te vissen! Het 
aantal toevallige boordvissers 
meegerekend mag men aanne
men dat het aantal vissers vertien
voudigd is en dat, als gevolg van 
de vermeerdering van het aantal 
vakantiedagen en van de vrije 
tijd, zeker vijfmaal meer tijd aan 
het vissen besteed wordt. Onder
tussen is het beschikbare vis- ' 
water met meer dan de helft ver
minderd ! 

Een onderzoek in de vaart van 

Nieuwpoort naar Duinkerke heeft 
bewezen dat de visstand op plaat
sen, waar kruisnetten gebruikt 
worden zeer sterk is teruggelo
pen en dat bepaalde soorten 
zelfs uitgestorven zijn. 

Naar het buitenland... 

Hoeft het ons te verbazen dat 
honderden hengelaars die hun va
kantie aan onze kust doorbren
gen om, terwijl vrouw en kinderen 
op het strand en in de duinen ver
toeven, hun sport in het achter
land te beoefenen het thans in 
het buitenland gaan zoeken. Het 
schijnt blijkbaar niemand te hinde
ren dat hiermede door het ge
bruik van voorhistorische tuigen, 
een toeristische attraktie verloren 
gaat. In België zijn 180.000 henge
laars met een vergunning op 
zoek naar gezond en visrijk wa
ter. In onze streek is dit nog voor
handen. Laat de gewraakte visme-
toden ophouden en de streek 
wordt weer een paradijs voor de 
lijnvissers. 

Eerste stap 

De akties van onze milieugroep, 

zijn uiteraard voor alle sportvis
sers van het pure soort, evenveel 
hoopvolle klanken. Het is immers 
zo dat het milieubeleid in ons land 
en vooral wat de oppervlakte
wateren betreft een geintje is, 
waaraan af en toe wel eens wat 
bestuurlijk papier wordt vuil ge
maakt maar dat verder onder het 
stof der vergetelheid wordt bedol
ven. 
Het is uiteraard zo dat het wets
voorstel van kamerlid E. Van
steenkiste alleen de zaak van de 
visstand niet zal redden. Er moet 
een geheel van maatregelen uit
gedokterd worden, waarin ook 
een drastische reglementering te
gen de industnële watervervuiling 
wordt ingebouwd. Het wetsvoor
stel is echter een nuttige en toe te 
juichen stap in de goede richting. 
Wij hopen de <• WIJ «-lezers in de 
toekomst regelmatig één en an
der meer te kunnen berichten 
over het wel en wee van deze 
nieuwe milieugroep die (als men 
enigszins de lamentabele toe
stand van heel wat vroeger be
roemde viswateren kent) niet te 
vroeg komt. 

Bachten de Kupe verpakt in zoektocht 
Bewegwijzerde toeristische auto
routes zijn «in». Hun sukses be
wijst dat zij beantwoorden aan 
een behoefte en dat zij tegemoet 
komen aan een wens van de auto
toerist. 
Verleden jaar pakte de VU-afd. 

allen naar 
BEAUVOORDES 

DRIEKONINGEN
ZOMERFEEST 

na IJzerbedevaart 
zondag 2 juli '78 om 16 u. 
Driekoningenschuur 
parking 

• BLAASKAPELLE 
. THORIZ . 

• ZANGERES 
• VOLKSSPELEN -

KINDERSPELEN 
• UITGELEZEN 

DRANKEN 
• VERZORGDE 

SNACK-BAR 
Toegang: 50 fr. 

BEAUVOORDE 
KASTEELDORP 

Oostduinkerke uit met een toeris
tische zoektocht langsheen het 
eerste gedeelte van de Bachten-
de-Kupe-autoroute. Dit initiatief 
kende een daverend sukses: 380 
deelnemers w.o. heel wat VU'ers 
die hun vakantie doorbrachten 
aan onze kust, maakten kennis 
met het schilderachtig «omme
land» van de Westkust. 
De initiatiefnemers Maurits Bou
cquez en Luk Vanmassenhove 
toonden fier de brieven met geluk
wensen die de teruggestuurde 
deelnemingsformulieren vergezel
den. 

Voor de uitgave '78 werd een 
beroep gedaan op de medewer
king van het buurtwerkkomitee 
«Statiewijk» (Veurne) en de mi
lieugroep «De Visstandbescher
mers » (Wulpen) die zich met hart 
en ziel zullen inzetten om het suk
ses van de eerste uitgave te over
treffen. 
De technische leiding werd toe
vertrouwd aan Maunts Boucquez 
en de St.-Kristoffel Rally Club 
Brugge, die borg staan voor het 
toeristisch karakter van deze 
zoektocht. 
Het historisch decor van Veurne 

en het « blote » land van de West
hoek zijn de grote trekpleisters 
van het tweede gedeelte van de 
tocht. 
Je verzinkt in dit onvergelijkbaar 
rustige land met kleine dorpjes 
waar je nog kan verpozen aan 
een ouderwetse tapkast, bij een 
bakker die op houtvuur ovenkoe-
ken bakt... 
Wie wil deelnemen, Bachten-de-
Kupe ontdekken en meteen nog 
zijn deel van de 100 000 fr prijzen 
wil wegkapen, kan starten op de 
Grote Markt te Veurne; waar 
men in de « De Beurs » de inschrij
vingsformulieren ontvangt. De 
deelnemingskosten bedragen 
275 fr. waarne men 't wedstrijd
reglement, het routeblad, de vra
genlijst en het antwoordformulier 
bekomt. 
Meerdere inschnjvingen per wa
gen zijn toegelaten. De nt met 
een afstand van 45 km kan verre
den worden op een dag naar keu
ze tot 17 september. 

Tijd en snelheid spelen geen rol. 
Niet de minste kennis is vereist, 
want de vragen kunnen alle ter 
plaatse beantwoord worden, ten
minste wanneer men ze aandach

tig leest en de moeite doet om 
goed uit de ogen te kijken De 
deelnemer hoeft slechts de zes
hoekige bordjes van de Bachten-
de-Kupe-autoroute te volgen, en 
de wegaanduiding op het route
blad is een hulp om de vragen te 
situeren. 
Het antwoordenblad moet wor
den afgegeven in « De Beurs » te 
Veurne of opgestuurd aan de 
organizator M. Boucquez, Konter-
dijk 19, 8458 Oostduinkerke-Wul-
pen, dit tot 19 september, 
ledere deelnemer heeft recht op 
een waardevolle prijs. 
De prijsuitreiking heeft plaats in 
zaal «Sportak», Statieplein te 
Veurne op zaterdag 23 septem
ber. 
De prijzen uit het pakket van 
100.000 fr. worden een jaar ter 
beschikking gehouden bij de orga-
nizatoren, om de verblijfstoeris-
ten de kans te geven om hun prijs 
te komen ophalen. 
Alle nadere inlichtingen kunnen in
gewonnen worden bij M. Bou
cquez, Konterdijk 19, Wulpen-
Oostduinkerke (tel. 058-31.15.49). 
Niemand mag dit jaar ontbre
ken ! 

VVVGOostende 
naar Diksmuide 
Het Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden - Afdeling Oostende - legt 
voor zijn leden en alle belangstellen
den een autocar in naar de IJzert)ede-
vaart op zondag 2 juli a.s. met vertrek 
te Oostende, Canadaplein om 9 u. 30. 
Mogelijkheid tot opstappen aan de H.-
Hartlaan, aan Rozemarijn, Manakerke 
en ook aan Middelkerke-kerk. Terug
keer uit Diksmuide om 17 u. 30. In-
schnjvingspnjs; 100 fr. Inschnjven in 
lokaal. Noordzee, Wapenplaats, tel. 
70.21 56; ook bij H. Christiaen, tel. 
70.81.08 of K. Deprez, tel. 80.2060. 

Negende voettocht 
Izegem-Diksmuide 
Ter gelegenheid van de 51 e Ijzerbede
vaart op zondag 2 juli, organizeert 
wandelklub « Vlaams Huls », traditiege
trouw een voettocht van Izegem naar 
Diksmuide. 
Een honderdtal moedige voetgangers 
zullen voor de negende maal starten 
om 4 uur 's morgens aan het Vlaams 
Huis Wie er bij wil zijn, kan inschrijven 
biJ: 
Gaston Pynket Vlaams Huis; Joris 
Verbeke, Krekelstraat 33. Victor 
Steelant, Roeselaarsestraat 467 of bij 
de andere leden van het bestuur van 
de wandelklub. 
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VU-Diksmuide huldigt 
en dankt dr Hoste 

r' 
Hoe solliciteren voor 
een tijdelijk ambt 
in het Rijksonderwijs? 
Om voor een betrekking in het 
Rijksonderwijs in aanmerking 
te komen dient de kandidaat 
een reglementaire kandidatuur 
in te dienen bij Nationale Op
voeding. 
Per gesolliciteerd ambt (leraar 
algemene vakken LSO, studie
meester-opvoeder...) dienen 2 
fiches aangetekend verstuurd 
te worden aan het Ministerie 
van Nationale Opvoeding en 
Nederlandse Kuituur, Aanwer
ving Personeel Rijksonderwijs, 
RAC, Arkadengebouw te 1010 
Brussel en dit vóór 30 juni. 
Deze fiches kunnen verkregen 
worden in elke rijksonderwijsin-
richting. 

Zolang u niet tot de stage toe
gelaten werd, dient u deze kan
didatuur jaarlijks te hernieu
wen, ook al bezit u de hoedanig
heid van tijdelijk personeelslid. 
Zelfs indien u vooraf weet voor 
langere tijd niet beschikbaar te 
zullen zijn (militaire dienst, 
zwangerschap...), is het van be
lang uw kandidatuur in te die
nen. 

Het aantal jaarlijks en zonder 
onderbreking ingediende kandi
daturen bepaalt, naast het aan
tal dagen dienst, uw rangschik
king. 
De kandidaten worden voorna
melijk in twee groepen inge
deeld: 1. meer dan 240 dienst; 
2. minder dan 240 dagen 
dienst, in de eerste groep wor
den de kandidaten gerang
schikt volgens het aantal op
eenvolgende kandidaturen en 
pas dan volgens hun aantal 
dagen. 
Een Romanist met 4 kandidatu
ren en 440 dagen bv. heeft voor
rang op een Romanist met 3 
kandidaturen en 573 daqen. 

Vopr de berekening van het 
aantal dagen worden enkel de 
werkelijke diensten in aanmer
king genomen: vanaf 21 jaar 
voor kleuter- en lager Onder
wijs , .?3 jaar voor lager secun
dair ; 25 jaar voor hoger secun
dair en NUHO. 

Behalve de reglementaire kan
didatuur dient nog aan volgen
de voorwaarden voldaan te 
worden: 1 Belg zijn; 2. zich 
onberispelijk gedragen ; 3. bur
gerlijke en politieke rechten be
zitten ; 4. voldaan hebben aan 
dienstplichtwetten (dit betkent 
niet: volbracht!); 5. niet ouder 
dan 49 jaar (uitzonderingen); 6. 
houder van de nodige be
kwaamheidsbewijzen ; 7. licha
melijke geschiktheid bezitten ; 
8. in regel zijn met de taairege
ling. 

Kandidaten die pas dit jaar 
afstuderen kunnen eveneens 
solliciteren. In de rubriek «be
haalde diploma's» vermelden 
zij dan < laatstejaarsstudent >. 
Een attest van gedane studies 
dient in dit geval wel vóór 31 
december nagestuurd te wor
den. 

Indien u solliciteert voor onder
wijs voor sociale promotie of 
voor een kumulatie, dient dit 
bovenaan de fiche vermeld te 
worden. 

Voor verdere inlichtingen kan u 
terecht: in het Belgisch Staats
blad van 3 juni jl., p. 6398, of bij 
de dienst onderwijs van het 
kabinet Anciaux, waar Willem 
Bruelemans, Nora Tommelein, 
Jaak Vandemeulebroucke en 
Luk Verlonje u graag zullen te 
woord staan (tel. 02-512.66.60). 

LV. 

Naar aanleiding van het ontslag van 
dr Hoste uit de gemeenteraad heeft 
de Volksunie hem verleden donder
dag een afscheidsfeest aangeboden 
VU-voorzitter Jan Colaert wees er in 
zijn gelegenheidstoespraak op dat dr 
Hoste wel afscheid neemt als politi
cus, maar niet als mens en vriend De 
voorzitter gaf een overzicht van de 
politieke loopbaan van dr Hoste Hij • 
noemde de prettige en vriendschap-
peli|ke sfeer van het feest de beste 

manier om hulde te brengen aan de 
man die door zijn pionierswerk en 
idealisme de VU heeft helpen bren
gen tot waar ze nu staat, namelijk in 
een positie waarin de V U werkelijk 
iets kan doen voor de Diksmuidse en 
Vlaamse mensen In zijn hulde betrok 
de voorzitter ook mevrouw Hoste die 
door haar voortdurende medewer
king zeker een grote steun geweest is 
voor dr Hoste, ook voor zijn politiek 
werk 

Het bleef niet bij figuurlijke bloemetjes 
voor mevrouw Hoste, want ze werd 
door OCMW-l id Juliette Tanghe-De-
vooght en door het nieuwe gemeente
raadslid Mark Vantyghem letterlijk in 
de bloemen gezet, terwijl schepen Lie
ve Van Damme namens het ganse 
bestuur aan dokter en mevrouw Hos
te een mooi kunstwerk als herinnering 
aanbood 

een duidelijk ontroerde dr Hoste 
dankte het bestuur voor het mooie 

afscheidsfeest Hij bevestigde dat hij 
louter en alleen aan politiek gedaan 
had uit idealisme, omwille van zijn 
volk Maar om aan politiek te doen is 
volgens dr Hoste ook de bloem van 
de jeugd nodig, en daarom verheugde 
hij zich erover dat de VU in Diksmui-
de beschikt over een bestuur en man
datarissen met veel jeugdig idealisme 

HIJ wenste zijn jonge opvolgers sche
pen Lieve Van Damme en gemeente
raadslid Mark Vantyghem veel geluk, 
durf en moed toe Aan het bestuur 
voegt hij verder eendrachtig in de 
Volksunie voor het welzijn van het 
Vlaamse volk te blijven vechten Laat 
uw volk nooit achteruitstellen, zo be
sloot hij, maar vecht opdat wij terug 
krijgen wat wij verloren hebben, op
dat ons volk een schoon volk zou blij
ven naar lichaam en geest, ik beloof u 
dat ik de Volksunie in die strijd zal blij
ven steunen 

Dr en Mevrouw Hoste met Lieve Van Dannme die dr. Hoste opvolgt als schepen en met Mark Vantyghem 
die hem opvolgt als gemeenteraadslid. 

VUJO's vredesfietseling naar Diksmuide 

% ^ 
OndeiWIJsvademecum 

Programma 

Vrijdag 30 juni - 14 u 30 vertrek op 
de Oude Markt te Leuven, 16 u 30 
halte te Grimbergen (kerk), aanslui
ting van nieuwe deelnemers, 
17 u 30 halte te Asse 20 u 30 aan
komst te Melle - avondmaal en over
nachting in het St-Gregoriuskoilege 
Zaterdag 1 juli - 9 u ontbijt te Melle, 
10 u 30 vertrek naar Gent, aanslui
ting van nieuwe deelnemers, 
11 u 30 bijeenkomst aan Vlaams 
Huis Roeland (Korte Kruisstraat te 
Gent), waar middagmaal 13 u 30 
vertrek op Prof Laurentplein te Gent 
(na perskonferentie), 14 u 30 halte 
te Deinze 

15 u 30 rust te Tielt (MarkO , 16 u 
vertrek te Tielt, aansluiting van nieuwe 

deelnemers, 18 u aankomst te Diks
muide, avondmaal en overnachting, 

W a a r en wanneer sluiten 
ar rondissementen aan ? 

Aalst : ofwel vrijdagavond om 
18 u 30 te Aalst , ofvvel zaterdagmor
gen te Melle 
Antweroen : vertrek vnjdag naar Mel
le via Dendermonde (waar St-Niklaas 
kan aansluiten) 
Brussel sluit aan in Asse op vrijdag 
Dendermonde : vertrekt zaterdagmor
gen naar Melle waar aansluiting om 
10 u 30 
Gent-Eekio: vertrekt zaterdag in 
Gent 
Haile-Vilvoorde: Halle sluit aan in 
Asse op vrijdag , Vilvoorde sluit aan in 
Grimbergen op vnjdag 

Doe zoals de Strangers! 
.« fcü t jÉ iè , , .Js»«J».«",SE&.̂  

Ms één der eerste klanten kreeg SKM de Strangers op 
bezoek, om vlug te profiteren van de totale uitverkoop.. 
Allicht te begrijpen, wanneer men weet, dat SKM bijvoor
beeld een luxe-herenkostuum van 6795 fr. aanbiedt aan prij
zen vanaf 3 (XX) fr Een goede raad voor alle «WIJ »-lezers. het 
voorbeeld van deze «Strangers » volgen' Boomsesteenweg te 

2630 Aartselaar Op een nog bijna braakliggende grond ver
schijnen de eerste tekenen van de nieuwe SKM' Wij weten 
dat de opening van deze nieuwe zaak gesteld is op datum 
van 28 september e.k en kunnen niet nalaten deze onderne
ming veel moed en sterkte toe te wensen om deze reuze zaak 
tot een goede start te b rengen ' (medegedeeld) 

leper: sluit aan in Lichtervelde op 
zaterdag 
Kortrijk: sluit aan in Tielt op zaterdag 
Leuven : vertrekt op vrijdag te Leu
ven 
Limburg : ofwel aansluiten in Leuven 
(voor de allermoedigsteni op vrijdag , 
ofwel aansluiten in Gent (en vervoer 
van fietsen vanuit Limburg tot Gent 
met bezemwagen of met trein) 
Meche len : sluit aan in Grimbergen 
op vrijdag 
Oudenaarde . sluit aan in Deinze op 
zaterdag 
Roeselare-Tielt: sluit aan in Tielt op 
zaterdag 
St.-Niklaas : sluit ofwel aan op vnjdag 
(via Dendermonde waar samenkomst 
met Antwerpen) in Aalst, sluit ofwel 
aan in Gent op zaterdag 
Turnhout: sluit aan in Gent (vervoer 
van fietsen met trein) op zaterdag. 
Brugge en Oostende : zorgen voor 
onthaal in Diksmuide op zaterdag en 
zondag maaltijden, overnachting, 

Praktika 
Alle deelnemers brengen slaapzak 
en luchtmatras mee. 

— VUJO-nationaal sluit een verze
kering af voor alle deelnemers. 
— De terugreis met autobussen is 
gratis De fietsen worden op eigen 
kosten teruggestuurd per trein vanuit 
Diksmuide 

Blankenberge naar 
IJzerbedevaart 
Onze VU-afdeling zal, in samenwer
king met de afdelingen van het Da-
vidsfonds en VTB-VAB, een autobus 
inleggen naar de jaarlijkse IJzerbede
vaart te Diksmuide en zulks op 2 juli 
e k W I J vertrekken aan het stadhuis 
en dus met aan het station zoals 
gewoonlijk Deelnemingsprijs 125 fr 
autobus en herkenningskaart Beta
ling aan de autobus 
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Gerry Rafferty 
komt even gedag zeggen 

Strangers 

Dé plaat van de week is onge
twijfeld het prachtalbum van Ger
ry Rafferty «City to city» (EMI 
CO58-60395). Rafferty komt met 
uitgebreide groep voor de twee
de keer, na met de Humblebums 
in Bilzen te zijn opgetreden in 
7 1 , dit keer ais veelgevraagde 
en geprezen zanger en kompo-
nist voor een tweedaagse naar 
ons land, en wel op 24 juni in de 
Antwerpse Arenberg, en op 25 
te Leuven. Een produktie van 
hoogstaande kwaliteit, stevige 
komposities, en gevoelvolle tek
sten ; het beluisteren overwaard. 

Rafferty is altijd zowat een bui
tenbeentje geweest, en hoewel 
hij in Engeland als een meer dan 
volwaardig folkartiest wordt be
schouwd door vooral zijn invloed 
in de Humblebums vroeger en 
meer recenter in Stealers Wheel 

met Joe Eagan en de Schot Rab 
Noakes is deze samenwerking 
voor hem eerder toevallig ge
weest, en een manier om aan 
bod te komen. Hij wil vooral kom-
ponist en liedjeszanger zijn, en 
met deze elpee is hij er weer 
eens in geslaagd. Met wat spijt 
praat hij nog over zijn soloplaat 
«Can I have my money back» 
die hijzelf erg aanprijst maar 
waar publiek noch media op 
inpikten. Het alleen zijn heeft hij 
dan ook raak verwoord in het 
zeer commercieel geworden 
«Stuck in the middle with you» 
dat ritmisch een kraker was, 
maar velen tekstueel met heb
ben begrepen. De reeds grijsge-
draaide titelsong van de nieuwe 
langspeler is dan ook in voor
noemde stijl opgenomen als vol
waardige opvolger. 
Vanaf het inleidende «the ark» 

met de « Bushwackers», de deel
name van ex-Fairport Jerry Do
nahue en ook Barbara Dickson 
is de folkinvloed, waaraan Raffer
ty veel te danken heeft, duidelijk 
waarneembaar. Met Baker 
Street gaat ie de McCartney-
richting op. Zowel in «Right 
down» als in «stealin time» 
maakt hij dankbaar gebruik van 
elektrische gitaren, eveneens 
aangewend in het afsluitende 
«Waiting» waar we de oude 
bekende naam Andy Falrweat-
her-Low als begeleider terugvin
den. Een derde reeds veel ge
draaid nummer is het mooie 

« Mattie's rag », met zoals meest
al zeer degelijke vokale harmo-
nielijnen, verder gezet in het een
voudige maar mooie «Whate-
ver's written». De zangstijl en 
opbouw van het voorlaatste 
nummer «Island» doet erg den
ken aan wat hij met zijn vriend-
folkzanger Billy Connolly waar
maakte, destijds bij de Humble
bums. Maar nu kan en mag er 
zoveel meer en is een prachtige 
saxsolo een welkome aanvulling 
die vroeger niet denkbaar was in 
deze stijl. Kortom een plaat om 
van te snoepen. 

Sergius 

Zondvloed 
over Italië 
Wie zou menen dat dit boek van 
Armand Boni handelt over het hui
dige Italië, ten prooi aan het terro
risme, vergist zich. Het gaat niette
min om een niet minder bewogen 
episode uit het bestaan van Ita
lië, nl. de tijd dat Girolamo, de zie
ner-prediker Savonarola zowat 
de tegenpool was van de Kata-
laan Rodrigo Borgia of beter be
kend onder de naam Alexander 
VI, paus van Rome. Het is de tijd 
waarin deze voorloper van de her
vorming, die definitief zou starten 
met Maarten Luther, de korruptie 
aanklaagt van de pauselijke hof
houding. Alexander VI, de schitte
rendste Borgia-paus van de re
naissance, wordt door de Floren
tijnse ziener aan de kaak gesteld 
wegens schending van het celi
baat, simonie en nepotisme. 
De schrijver gaat de kloof na 
tussen eensdeels het vervallen 
pauselijk hof en het heidens Flo-
rentië, de stad van de Medici. 
Tegenover beide staat de zuiver 
evangelische leer van de Guz
man, op schitterende wijze ver
tolkt door Savonarola. Karel VIII 
van Frankrijk overwint weliswaar 
de pauselijke legers en bezet 
Rome, doch in plaats van Alexan
der VI af te zetten en een koncilie 
bijeen te roepen, zoals beloofd 
aan Savonarola, verzaakt hij aan 
deze plicht waardoor uiteindelijk 
de paus de overwinning behaalt 
en de geëxkommuniceerde Savo
narola op de brandstapel sterft. 
Men kan op het Signoriaplein te 
Florentië de steen zien waarop 
de brandstapel stond. 
De auteur — hiermee aan zijn 
negentiende historische roman, 
weet de lezer te boeien, niet 
alleen door het verhaal maar 
door de inwendige monologen 
van de dramatis personae, die 
zich niet beperken tot de twee 
hoofdfiguren maar ook tot enkele 
belangrijke nevenpersonages, die 
nochtans een zekere invloed la
ten gelden. De vader van de later 
zo beruchte Cesare en Lukretia 
Borgia, stelt zich zelf uiteraard 
genuanceerd voor, net trouwens 
als zijn tegenspeler Savonarola. 
Daardoor wint het werk aan over
tuigingskracht. De «couleur loca
le» wordt trouwens meesterlijk-
suggestief opgeroepen. Aldus 

wordt de paus niet als een baarlij
ke duivel voorgesteld en Savona
rola als een heilige. De figuren blij
ven mens, geen schaduwen of cli
chés. 
We mogen gerust gewagen van 
een tijdsdokument. En vooral van 
een echt boeiend geschreven 
dubbelroman over een bewogen 
tijd van verval en heropstanding. 
Dit boek leest u in één adem uit I 

De suggestieve omslag is van Kothuis-Art-
Team. 255 biz. Prijs geb. 345 fr. Uitgever: 
NV Heideland-Orbis. Grote Markt 1, 3500 
Hasselt 

Van onze alombekende Stran
gers is alweer een zoveelste 
plaat verschenen, die ditmaaJk 
meer een verzamelschijf is van 
hun jongste suksesnummers. Zo
wel de kaft met Muppet-figuren, 
en man-met-de-baard als de inlei
dende titel «Vader Grijzen-
baard » spreken voor zichzelf, en 
de nummers als « K'heb spijt dat 
ik ne vent zijn», «Dure koffie» 
als geslaagde grolcover op het 
bekende 7r/n/fy-liedje, en het kei
harde antwoord van onze Ant
werpse lolmakers op Jacques 
Brels miskraam «A Mr. Brei» 
hoeven geen betoog meer. Voor 
de rest wat iets ernstiger in « zot 
van aa» op muziek van Michel 
Delpech, «Les Divorces», een 
wat aftands aandoend «RubengP 
lieke» en het trieste gebeuren 
met «Marjet». Om af te ronden 
met een fritkotboogie en rocken
de paters-toestanden. (Decca) 

Plastic Bertrand 
en.*M 
Bij Omega verscheen de derde 
cover van het Plastic Bertrand-
nummer dat in originele versie 
zelfs in de Amerikaanse top-100 
verscheen, en eveneens door de 
Strangers als «de punk» met 
veel brio in een zaterdagavond 
show werd gebracht. Een muzi-

...Plastichice ^ 
kaal beter verzorgde versie 
brengt de Vlomse Brusseleir 
«PlastichKe» met zijn «ga gaze 
pour moi». Hij is zanger in een 
balorkest uit de omgeving van 
de Bergense steenweg in Ander-
lecht en hoopt met deze geslaag
de versie naam te maken. 

Exorsisme 
Het proces te Aschaffenburg te
gen de ouders van een 23-jarige 
studente en met hen twee katolie-
ke priesters-duivelbezweerders, 

«Vlaanderen 
fraai gelaat» 
Op 7 juni jl. werd in het IPC te 
Brussel het boek van Patncia Car
son « Fair face of Flanders » in de 
Nederlandstalige vertaling aan 
pers en publiek voorgesteld. De 
titel «Vlaanderen fraai gelaat» 
past zeer goed op dit fraai gepre-
zenteerd boek, verlucht met hon
derd gewassen tekeningen van 
Herman Verbaere, wiens faam 
als illustrator van vele boeken en 
kalenders niet meer hoeft te wor
den gemaakt. 

De h. Edm. B. van de Putte stelde 
het boek voor namens de uitge
vers. Het werd een pittige cause
rie, die tevens getuigde van een 
grote eruditie, alvast wat de be
kendheid (of onbekendheid) van 
Vlaanderen in Nederland betreft, 
gekruid met lichte ironie over de 
onwetendheid onzer noorderbu
ren wat Vlaanderen betreft. Spre
ker gaf een opsomming van de 
talloze Vlamingen die elk op hun 
eigen terrein bijdroegen tot de 
groei en de bloei van de jonge 
republiek Een boek als « Vlaande
ren fraai gelaat» zal in het noor
den ontegensprekelijk een leemte 
vullen, nadat dit reeds voor het 
Engelstalig gebied tien jaar gele^ 

den gebeurde en voor het Frans
talige vier jaar geleden. Wellicht 
komt er neg een Duitse uitgave... 
Minister NK, Rika De Backer, feli
citeerde in een korte toespraak 
allen die aan dit boek hebben 
meegewerkt. 

De heer Jan Deloof, vertaler, dis
tantieerde zich in een brief aan 
de pers van de Nederlandse ver
taling, omdat deze Cde vertaling 
van Deloof) grondig werd be
werkt door iemand anders en dit 
zonder overleg. De vertaling door 
de h. Deloof was reeds, steeds 
volgens het schrijven, drie jaar 
geleden klaar. 

« Vlaanderen fraai gelaat», Weten
schappeli jke Uitgeveri j E. Story-
Scientia, pvba, P. Van Duyseplein 8 
te 9000 Gent. 

beschuldigd van onvrijwillige do
ding door nalatigheid, heeft we
reldwijde belangstelling gewekt, 
des te meer daar de Duitse kerk 
duivels zal blijven uitdrijven, en 
geen reden ziet om het Rituale 
Romanum daterend van 1614 af 
te schaffen. Er zijn wel twee voor
waarden aan het ritueel toege
voegd : het mag pas toegepast 
worden wanneer alle medische 
hulp heeft gefaald en tijdens de 
bezweringen mag de medische 
hulp en begeleiding niet onderbro
ken worden. 

Met des te meer belangstelling 
hebben we het boek van Cynthia 
Pettiward «Exorcisme - Pleidooi 
voor een nieuwe benadering van 
bezetenheid» gelezen. 
Deze nieuwe benadering bestaat 
er in, dat het niet altijd demonen 
zijn, die bepaalde mensen «in 
bezit nemen» doch ook wat de 
auteur «entiteiten van gestorve
nen, die niet geheel zijn overge
gaan en bezit hebben genomen 
van lichaam en geest van een 
levende» noemt. In dergelijke ge
vallen, aldus nog de auteur, dient 
niet alleen de patient te worden 
genezen maar ook de « overgega
ne» te worden geholpen om rust 
te vinden. 
Dat klinkt al heel anders dan het 
uitdrijven van de duivel. Deze ver
ruiming van het aantal en van de 
soort « bezitnemers » ligt geheel in 
de lijn van de moderne weten
schap, die hoe dan ook meer en 
meer rekening houdt met het 
bestaan van een voor de leven
den niet zichtbare, andere wereld. 
De jongste decennia is de weten
schappelijke en profane belang
stelling voor het hiernamaals en 
voor wat er na de dood komt 
sprongsgewijze gestegen. In de 
vorige eeuw was dit het spiritis
me, vandaag is het « het leven na 
de dood». Indien men daarin ge

looft « vooral ook door de ontwik
keling van de parapsychologie» 
(waarvan dicht bij ons prof. dr. 
TenHaaf de baanbreker is) dan 
ligt het voor de hand dat de 
steeds meer «uit de mode gera
kende » duivel de plaats moet rui
men voor andere geesten, gees
ten van gestorvenen die om een 
of andere reden niet «kunnen 
overgaan» en vandaar bezit po
gen te nemen van een levende. 
De verdienste van Cynthia Petti
ward bestaat in de voorzichtige 
en vaak ook gekonditioneerde be
nadering van het probleem. Geen 
gedurfde uitspraken, geen ver
kondigingen ex cathedra, maar 
een nuchtere ontleding van een 
aantal gevallen naast talloze v e r * ; 
meldingen in de literatuur, bijbel 
inclusief. Tevens: boeiend ge
schreven. 

Uitgeverij J.H. Gottmer-Haarlem. Vertaling 
uit het Engels T. Kramer-Plokker. 139 bIz. 

Getuigenis 
Dit is de titel van een twee
maandelijks kultureel tijd
schrift, dat reeds aan zijn 
23e jaargang toe is. In nr. 1 
van 1978 schrijft de beken
de figuur uit de Europese 
Beweging pater Verleye 4[^ 
over «de hedendaagse dia
loog tussen niet-westerse en 
westerse kuituren» Verder 
een keuze gedichten, literai
re essays, enz. In de redaktie 
treffen we bekende namen 
aan.- Remi De Cnodder, Jan 
Vercammen, Jo Verbrug
gen, e.a. 

Leesgeld 200 fr. Losse nrs 
50 f r Kredietbank Gent, reke
ningnummer 440-0595671-66. 
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KAMIEL GOOSSENS: 

«Have en goed 
verdedigen tegen 
de overheid!» 

B E T E K O M - A A R S C H O T — «Bi j ons moeten ze vanuit Brussel 
niet komen aankloppen voor besparingen. Als witloofboeren ken
nen we de gewoonte van zuinig te l even ; geen geld de vensters 
uit te gooien. En vooral hard te werken om onze kost te verdie
nen. En we zien ook echt niet goed hoe ze de belastingdruk op 
de land- en tuinbouwers nog zouden kunnen verhogen. Dan kun
nen bijvoorbeeld alle witlooftelers er meteen het bijltje bij neer
leggen. 
Nee, voor de oplossing van de ekonomische krisis waarover de 
ministers zoveel op televisie komen praten, willen wij niet nog 
eens de prijs betalen.» 

Kckmiel Goossens woont op de Tum-
kensberg in Betekom, nabij AarschoL 
Hij bewerkt er ruim 2 hektare vrucht
bare grond, uitstekende zaaigrond 
voor witloof. 
Werk van 's morgens tol 's avonds; 
dat wel. Met veel liefde voor de teelt 
ook. De kinderen (5) zwerven stilaan 
het huis uit. Het wordt dus iets min
der moeilijk om de financiële eindjes 
aan mekaar te knopen. Vroeger neep 
het schoentje elke maand veel strak
ker; sober leven was jarenlang gebo
den. 
Kamiel Goossens: «Door zeer hard 
te werken konden we onze kinderen 
de gewenste schoolopleiding verzeke
ren. Maar nu we beloning voor ons 
werk kunnen krijgen worden we door 

de overheid belaagd in have en goed. 
Ik wil seffens antwoorden op uw vra
gen over de krisiswet maar om mijn 
situatie te begrijpen moet je eerst toch 
dit weten: ik word momenteel be
dreigd met onteigeningen door de 
interkommunale Interleuven. En wel op 
een uitdagende manier. Als de beheer
ders van Interleuven hun plannen met 
goedkeuring van staatssekretaris 
Mark Eyskens ondanks gewestplan
nen toch kunnen doorvoeren, dan 
neemt men zonder meer mijn brood
winning af » 
— Wordt uw witloofgrond door Inter
leuven onteigend; dat kan toch niet 
zomaar? 
Kamiel Goossens : «In een gebied dat 
momenteel nog steeds landbouwzone 

is worden de eigenaars overrompeld 
met brieven van Interleuven, waarin 
sprake is van «gerechtelijke onteige
ningsprocedures», en wordt voorts 
slechts onheilspellend meegedeeld: 
« Hiervan zult u in de tweede helft van 
dit jaar verder bericht ontvangen.» 

«We kregen ook reeds het bezoek 
van een landmeten De brieven doen 
steeds zeer gewichtig aan, en zijn 
ondertekend door drie direktiemen-
sen. Daarmee poogt men ons, gewone 
mensen, te overtroeven. 

— Hoe reageert u tegen die uitda
ging van de overheid ? 
Kamiel Goossens : « Eerst waren we 
geschrokken uiteraard, nadien iets 
meer bedacht. W e vernamen immers 
dat de advieskommissie voor het ge
westplan Aarschot-Diest eenparig 
Mark Eyskens aanbeveelt om een 
woonuitbreidingsgebied op de Tum-
kensberg in Betekom te schrappen uit 
het definitief gewestplan. Hoewel de 
staatssekretans het gewestplan nog 
met zijn handtekening moet bekrach
tigen, blijft Interleuven inmiddels agres
sief optreden onder het mom een 
«sociaal projekt» te verwezenlijken. 
Nu moet men ons eens van overheids
wege trachten uit te leggen hoe men 
van de bevolking momenteel offers 
vraagt, terwijl een overheidsinstantie 
— de interkommunale — landbouw
gronden tracht op te kopen om er 
bouwgrond van te maken 
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Dank zij de bemiddeling van kamerlid 
Willy Kuijpers, heeft minister van bin
nenlandse zaken Rik Boel enkele da
gen geleden een onderzoek bevolen 
naar de al dan niet onverantwoorde 
aktiviteiten van Interleuven. Vooral de 
dreiging met gerechtelijke onteigenin
gen zou wel eens een duidelijke 
machtsoverschrijding van de overheid 
(in dit geval Interleuven) kunnen blij
ken. » 

40 lagen witloof 
— Voor uw part heeft de regering, en 
elke overheidsinstelling, de landbou
wers niet nog meer te ontmoedigen 
dan nu reeds het geval is ? 
Kamiel Goossens: «Kijk eens, we 
hebben met hard werken bereikt wat 
we nu bezitten en vermogen. Dat is 
zeker geen overvloed. En nu wordt 
niet alleen gezegd dat we méér zullen 
moeten offeren om de ekonomische 
krisis te overleven, maar meteen 
wordt ook onze landbouwgrond, onze 
broodwinning, door de overheid in het 
gedrang gebracht. Dat kunnen wij 
toch niet dulden... 
Als men ons nu nog eens komt zeg
gen dat de overheid meer geld nodig 
heeft, dan zeg ik vlakaf: wat onze stiel 
betreft, wordt de witloofteelt binnen 
de vijf jaren kapot gemaakt. Men 
maakt ons het leven zuur Nu reeds 
heeft een jonge witloofteler 40 lagen 
nodig om te kunnen starten met een 
nieuw bedrijf. Twee miljoen frank in-
vestenng is een absoluut minimum. 
Met de toenemende belastingdruk is 
de witloofteelt met verdwijning be
dreigd. » 

— Hoe heeft u, met uw dagelijkse 
beslommeringen, de besprekingen 
over de anti-krisiswet gevolgd ? 
Kamiel Goossens :« Mijnheer, veel ge
leerde woorden begrijpen we niet. 
Maar ik vind wel dat het onverant
woord is nog meer geld te zoeken bij 
de gewone man. Als zelfstandige heb
ben wij het jarenlang met een mini
mum aan sociale voorzieningen moe
ten stellen. Toch hebben we onze kin
deren een opleiding gegevens zoals 
het nodig is. Daarvoor kregen we wei
nig kindergeld, en zeker geen « dertien
de of veertiende maand». Ook geen 
vakantiegeld. 

Zijn wij dan verantwoordelijk voor eko
nomische krisis, moeten wij betalen 
voor een negatieve overheidsreke-
ning ? Men heeft ons ook niet gehol
pen toen wij vroeger in een hachelijke 
situatie verkeerden. 
Trouwens, het pensioentje van een 
zelfstandige bedraagt slechts enkele 
duizenden franken, terwijl een gene
raal en andere rijken hun geld niet 
opkunnen. Is dat rechtvaardig ? » 

Op het einde van ons gesprek met 
Kamiel Goossens wou zijn zuster 
Maria nog kwijt: < Zijn al die nacht
vergaderingen van de regering wel 
verantwoord ? Daar komt nooit iets 
goeds van terecht!» 
En, mevrouw Goossens : «Indien wij 
zoveel ruzie hadden als in de rege
ring, dan zouden we reeds lang ge
scheiden zijn. Maar, het is duidelijk 
dat Tindemans werkt voor zijn Euro
pese verkiezingen. Ik kan al die 
maneuvers niet zo best volgen, maar 
ze mogen de gewone man toch de 
rekening van al dat politieke spel niet 
laten betalen.» 

Hugo De Schuyteneer 
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