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KLARE 
TAAL 
OVER 
STAAL 
Vlaanderen werkt, terwijl Wallonië 
staakt. 
In dit nummer het hele dossier. 
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IJieAedevaarl voor 
iedereen ><<̂' 

KALENDER EGMONT 

Tikkende 
tijdbom 
Van gemeenschapspakt naar wettekst: de tijd
bom onder unitair België begint te tikken. 
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Ondanks boerenkrijg 

Boerenbezetting met koffie en koek

jes, maar ook met keiharde klach

ten. Lees biz. 24 
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SNOEPERS- AAN-DE-POT 

Wat lees jk in Schiltz toespraak 
( « W I J » 16-6 7 8 ) ' Voorwaar weer 
een dure belofte over « de nodige kon-
klusies trekken» en «politieke sanc
ties» even vaag als vrijblijvend Wel 
ke naïeveling gelooTt nog in de belof
tes van de VU na het grootste verkie
zingsbedrog aller tijden «Gedaan 
met geven en t o e g e v e n » ' Neen 
heren wie eenmaal ons vertrouwen 
geschokt heeft zal een bedrieger blij 
ven Ons lijmt u met meer met fraaie 
slogans 

En nog beter «Het is noodzakelijk 
dat de partij zich konsekwent ge
draagt » Beste snoepers van-de pot 
daarvoor is het al een goed jaar te 
laat I De V U had konsekwent moeten 
zijn op 23 mei 1977 nu heeft ze alle 
krediet verloren ook bij ons Braban
ders die dachten het tij nog te kunnen 
keren Zwi jg asjeblief over vrijheid en 
demokratie het kan geen kwaad eens 
in eigen boezem te kijken En pleeg 
geen heiligschennis door «de offers 
van hen die ons zijn voorgegaan» 
voor juli kar te spannen i 

P M Dilbeek 

WONDERZOET 

Gelezen op de spijskaart in het res
taurant van het Noordstation te Brus
sel 
«Tomaat met gnjzen garnaalen 
Schotsche sla 
Ementaal genoten 
Vermengen sla 
Kiezen van appels 
Genoten van de Lesse met aman
dels» 
De Vlaamse taal is wonderzoet, enz 
enz Alvast smakelijk eten met zo n 
menu i 

J U , Denderbelle 

UloDins nationaal UlEehblad 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- en TV-Instituut v z w 

Opstel en samenstelling hetkomi-
tee van redakteurs (R Corty H 
De Schuyteneer Joost Tienpunt 
M Van Liedekerke T Van Óver 
straeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten publicite t en redaktie op prk 
000 0171139-31 v a n « W U » Barri 
kadenplein 12 1000 Brussel (Tel 
02/2194930) 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Dnemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

500 f r 
300 fr 
150fr 

1 000 fr 
16 fr 

Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
Couwelaerlei 134 2100 Dourne 

Pubhcifeitschef de h Karel Se 
vers tel 02/21949 30 toestel 25 
( s voormiddag) of prive Alsem 
bergsesteenweg 41b 1512 
Dworp Tel 02/3567844 

NEEN AAN 
WETSONTWERP
VALKENIERS 

Zoals Hertoginnedal in 1963 de 
achterpoort van ons Vlaams land « op 
een kier» zette zo wil het wetsont-
werpvoorstel van dr Valkeniers ook 
op zijn beurt een ander « achterpoor 
t je» openzetten om verwildering en 
eigen vernietiging definitief binnen te 
laten 
Kamerlid Valkeniers die zelf arts is 
kan generlei patente bewijzen voor 
leggen dat deze of gene nood kan 
opgelost dank zi| abortus 

Ik wil wel biezonder aanhalen dat een 
Jer meest wereldberoemde artsen ge 
specializeerd inzake verloskunde nl 
prof dr Daels een paar jaren voor 
zijn dood getuigde «dat hij tijdens 
zijn leven wel 45 maal bekoord werd 
te beslissen voor abortus doch zich 
telkens met daartoe liet verleiden 
omwille van zijn kolossale gewetens 
verantwoordelijkheid en dat in die 
welbepaalde 45 gevallen — zoge 
naamde noodgevallen — zowel 
vrouw als kind wel overleefden en bij 
na kontrole hu zelfs vaststelde dat 
allen in perfekte gezondheid verkeer-
iden en bleven 

Het wetsontwerp van kamerlid Valke 
niers is mm noch meer het zoeken 

naar een kompromis om de Vlaamse 
mensen met het ongeboren leven te 
kunnen laten doen wat hij of zij wil 

Mocht dit ontwerp tot wetsvoorstel 
het toch ongelukkig halen dan zou dr 
Valkeniers en ook de Volksunie mo 
gen verzekerd zijn van een stamp van 
wege de toekomende generaties Zelf 
de ontwerp — hoe fijn en subtiel het 
ook IS omkleed met deze en gene 
voorwaarden — nskeert zelfs in dat 
geval onze kostbare partij groten
deels zijn te goede naam en faam 
gevaarlijk te bemodderen 

P V C St-Pieters-Woluwe 

MUNDIAL 

Met genoegen heb ik de kommenta 
ren gelezen van uw sportmede-
werker over de Mundial Afstandelijk 
kritisch en in het besef dat het toch 
allemaal een grote « sirk » is is hij erin 
geslaagd de kommentatoren van de 
grote media met achterna te hollen 
Ook op sportgebied moet «Wi j» een 
eigen gezicht hebben het siert ons 
weekblad 

K d D Puurs 

« KRITISCH BEKEKEN » 

Nu het weekblad «Wi j» de oude 
gewaden heeft afgelegd missen wij 
meer en meer de degelijke kultuur-
bladzijden « Kritisch bekeken » Zij zijn 
verschrompeld tot enkele boekbe 
sprekingen van dan nog weinig reve
lante werken «Wi j s» kultuurbladzij-
den hebben betere tijden gekend 
W I J hopen dat ze terugkeren en dat 
het evenwicht tv-informatie-kultuur 
dnngend dringend hersteld wordt i 

J M e n S K Edingen 

HOOGTIJD 

Een j a a r JEP-waakzaamheid voor eerlijke reklame 
Na haar derde jaar werkzaamheid 
heeft de Ji'ry voor Eerlijke Praktij
ken inzake Reklame haar jaarlijks 
verslag 1977 gepubliceerd De op 
dracht van de Jury collegiaal zelf dis 
cipline organisme opgericht door de 
Raad voor de Reklame is te waken 
over deze «discipline voor vrijheid » 
die iedere verantwoordelijke kommu 
nikatie veronderstelt en vooral de 
reklame 
Met het inzicht de ekonomische en 
morele belangen van de verbruikers 
te vrijwaren draagt hij bij tot het pro 
moveren van een gezonde en eerlijke 
reklame De grondbeginselen van de 
etiek die zij ontwikkelt luiden eerbie 
digmg van de wet behoud van de 
sociale verantwoordelijkheid goede 
zeden eerlijkheid en waarachtigheid 
Samengesteld door 16 vrouwen en 
manren die het geheel van de rekla 
mesektor vertegenwoordigen en 
voorgezeten door n hoog ere-magis 
traat heeft de JEP in 1977 169 rekla 
megevailen behandeld in alle pro-
dukt of dienstkategorieen (tegen 149 
m 1976) Wat de ontvangen «klach 

ten » betreft na verspreiding van de 
reklame kwamen er 62 van Aiege ver 
bruikers of verbruikersverenigingen 
en de Jury kwam op eigen initiatief 
tussenbeide in 37 gevallen 
Anderzijds werden er ''S dossiers 
geopend voor verspreiding van de 
reklame op aanvraag van vooraf
gaand advies vanwege adverteer 
ders reklamebureaus of media Deze 
preventieve aktie die aanzienlijk toe
neemt (25 aanvragen om vooraf 
gaand advies werden in 1976 behan 
deld) toont hoe een zelfdiscipline or 
ganisme het bewustworden van een 
reklame-etiek bij de verantwoorde 
lijken van het ontstaan of het ver 
spreiden van de reklameboodschap-
pen verstrekt 
De resultaten van de JEP aktie gedu 
rende het jaar 1977 waren de volgen 
de — m 33 % van de onderzochte 
gevallen werd de reklame gewijzigd 
— in 22 % werd de reklame door de 

adverteerders niet meer ver 
spreid 

— m 17 % werd de reklame geldig 
gerechtvaardigd 

— in 16 "/o der gevallen heeft de Jury 
de media aanbevolen het versprei
den van de reklame stop te zetten 
of te schorsen 

— m 9 % der gevallen werd er vol 
doening geschonken aan de kla 
ger 

— in 3 % der gevallen werd het dos 
sier aan gerechtelijke of mmiste 
nele instanties overgemaakt 

Met de steun van een steeds groei 
end aantal adverteerders reklamebu 
reaus en media die besloten hebben 
tot de aktie van de Jury toe te treden 
zet deze haar opdracht voort door de 
reklame te verwijderen die door ver 
gissing of misbruik de belangen van 
het publiek schaadt 

ledere persoon die kritiek uit te oefe 
nen heeft ten opzichte van een rekla 
me mag zich schriftelijk wenden tot 
de Jury voor Eerlijke Praktijken mza 
ke Reklame Kolonienstraat 28 (bus 
6) 1000 Brussel Hij zal op de hoogte 
gebracht worden van het gevolg gege 
ven aan zijn aanvraag tot tussen 
' ^ ° ' " ^ ' (medegedeeld) 

t Werd hoog tijd dat het Westen 
begint te beseffen wat er in Afrika op 
het spel staat Noch min noch meer 
de grondstoffenbevoorrading van het 
Westen (met de strategische implika-
ties vandien) 

Steeds meer mensen ergeren zich 
aan het lanterfanten van president 
Carter (en aan de verklaringen van 
UNO ambassadeur voor de Verenig 
de Staten Young die op een onthut
sende naïviteit wijzen) Eindelijk be
gint Washington in te zien dat het 
Westen de voet dwars moet zetten 
aan de Sovjet DDR Cubaanse infiltra
ties in diverse Afrikaanse landen 
Zoniet valt het hele zwarte kontinent 
in kommunistische handen En dan zal 
het voor de vele nuttige idioten te laat 
geklaagd zijn 

B B Antwerpen 

JAPAN: 
SLECHT VOORBEELD 

Lezer C V B te Londerzeel zong in 
« W I J » van 22 juni terecht de lof van 
de ambassade van Saoedi Arabie te 
Brussel omdat deze informatie in de 
twee landstalen rondstuurt Ik dacht 
dat dit maar vanzelfsprekend was 
Groot was echter mijn ontgoocheling 
toen ik deze week in mijn bus Frans-
eentalige brochures vond door de 
ambassade van Japan te Brussel ver 
spreid n a v het bezoek van de h 
Fekuda aan België 

Niet ieder land brengt dus de welle 
vendheid van Saoedi Arabie op Wie 
zegt dat «onze toekomst in het Oos 
ten ligt» heeft dus ongelijk Deze ligt 
in het Nabije Oosten i 

J V L Anderlecht 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirbaan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die fuU-service v^^ensen uitgevoerd door 
specialisten 

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

Maak een telefonische afspraak voor vri]bli]vend 
ontwerp en prijsopgave 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV 55 

Appartement in chalet te huur in 
«Les Hauderes» Zwitserland 
Laatste 14 dagen van augustus 
4 a 5 pers 8000 fr Tel 052 
356981 na 18 u 

Twee alleenstaande dames wen 
sen een huis met tuin te huren 
Zich wenden senator Oswald 
Van Ooteghem 
tel 091 3072 87 (N56) 

GENTS STUDENT zoekt job ge
durende het ganse jaar of tij 
dens de vakantie Z w Senator 
Van Ooteghem tel 0 9 1 / 
3072 87 

WIJ 1 
29 JUNI 1978 
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IJzerbedevaarten gaan en komen 
DE IJZERBEDEVAART BLIJFT 

Volgende zondag wordt te 
Diksmujde, onder het motto 
« Hier ons bloed, wanneer ons 
r e c h t ? - , de 51e IJzerbedevaart 
gehouden. 

De IJzerbedevaart heeft Iets van 
een mirakel. De Eerste 
Wereldoorlog ligt zestig jaar 
achter ons. In de snellevende 
wereld van vandaag is dat een 
ontzettend lange ti jd. Sindsdien 
hebben generatie na generatie 
zich opgevolgd. Maar op 
IJzerbedevaartdag is het 
verleden levende werkeli jkheid 
voor tienduizenden, ledere 
diepgravende 
bevri jdingsbeweging heeft haar 
eigen symbolen en ritueel. De 
IJzerbedevaart nochtans is in 
West-Europa — en 
waarschijnl i jk in heel de wereld 
— een uniek gebeuren. 

Er bli jft vandaag nog steeds, na 
meer dan een halve eeuw, een 
grote kracht uitgaan van deze 
dag van bezinning en inkeer. 

Tienduizenden in de Vlaamse 
Beweging kunnen voor zichzelf 
getuigen, dat hun overtuiging 
gegroeid is of bevestigd en 
verstevigd op die zomerzondag, 
te midden van het landschap dat 
het graf van een generatie is. 

«Zelfbestuur en Vlaamse regi
menten I». De revolutionaire 
boodschap van de ijzersoldaten 
gold de bevrijding van gans het 
Vlaamse volk In die zin is de 
IJzerbedevaart een aangelegen
heid van gans het Vlaamse volk, 
ook van diegenen dié er nooit zijn 
en zelfs van die er tegen zijn. Pre
cies voor de bewustwording van 

dit al te onbewuste Vlaamse volk 
hebben de besten van de Front
generatie het uiterste offer be
wust gebracht. 
De IJzerbedevaart is eigendom 
van niemand. Niet van ons, niet 
van anderen. Niet van de politie
ke partijen, niet van de drukkings-
groepen. Ook met van het IJzer-
bedevaartkomitee. Het morele ge-

^ , -' 

zag gaat er uit van niemand 
anders dan van de doden, van 
mets anders dan van het offer. 
De doden spreken niet: zij ma
nen tot inkeer en bezinning. Wie 
nen woorden in de mond legt — 
andere woorden dan degene die 
zijzelf hebben nagelaten — 
neemt een zware verantwoorde
lijkheid op. 
De Vlaamse Beweging maakt op 
dit ogenblik een moeilijke periode 
door. Rond het Gemeenschaps-
pakt heerst er twijfel en verdeeld
heid. Deze verdeeldheid zal waar
schijnlijk ook tot uiting komen op 
de IJzerbedevaart. Als we mr. 
Coene, voorzitter van het IJzerbe-
devaartkomitee, in zijn recent in
terview met het weekblad «'t Pal-
lieterke» mogen geloven, dan zal 
er waarschijnlijk harde taal ge
sproken worden Tégen het Ge-
meenschapspakt In dat interview 
noemt mr. Coene het IJzerbede-
vaartkomitee «het levend gewe
ten van Vlaanderen» Aldus 
neemt hij een te zware verant
woordelijkheid op. In het IJzerbe-
devaartkomitee zelf zitten er zo
wel voor- als tegenstanders van 
het Gemeenschapspakt. Een aan
tal onder hen dragen verantwoor
delijkheid in het anti-Egmontkomi-
tee. Hun mening moge eerbied
waardig zijn. Maar het is een 
mening, geen uiting van ergens 
een levend geweten. En het is te 
hopen dat deze mening vertolkt 
wordt met méér deskundigheid 
en méér kennis van het dossier 
Gemeenschapspakt dan degene 
die bleek uit het interview van mr. 
Coene. 
Degenen die zondag verantwoor
delijkheid dragen te Diksmuide 
moeten beseffen dat de lijn van 
twijfel en verdeeldheid loopt tus
sen nationalisten, dat aan beide 
zijden van die lijn overtuigde natio
nalisten en federalisten staan, dat 
de verdiensten van de enen op
wegen tegen die van de anderen. 
Zowel de voor- als de tegenstan
ders van het Egmontpakt hebben 
de plicht om hun overtuiging, hun 
doel, de middelen die zij daarvoor 
gebruiken te toetsen aan de hoge 
idealen en bestrevingen van de 
Frontgeneratie. 
Om er geen twijfel over te laten 
bestaan: de Volksunie-top zal 
zondag te Diksmuide zijn. Geën
sceneerde incidenten zoals vorig 
jaar, met de zogenaamde onbezet
te en zogenaamd voorbehouden 
stoelen, moeten liefst niet meer 
gespeeld worden! 
De IJzerbedevaarten gaan en kp-
men: de IJzerbedevaart blijft Er 
zijn jaren geweest dat de nationa
listen storm moesten lopen tegen 
een IJzerbedevaartkomitee, dat 
zichzelf weliswaar óók het levend 
geweten noemde maar dat de 
IJzerbedevaart wou ombuigen in 
'n anti-nationalistische geest. Dat 
is voorbij gegaan • de IJzerbede
vaart is gebleven. Het is zoals 
goede katolieken zeggen: de 
kerk is belangrijker dan haar be
dienaren. 
W e hopen uit de grond van ons 
hart dat zondag te Diksmuide de 
échte geest van de IJzerbede
vaart vaardig wordt over alle 
bedevaarders: het in eigen gewe
ten toetsen van de eigen inspan
ningen aan het hoge offer van de 
Frontoldaten.Wat onszelf betreft: 
wij zullen er, met omwille van de 
spreekbeurten en misschien on
danks de spreekbeurten, de 
kracht halen om de volgende dag 
voort te gaan met te bouwen aan 
de Vlaamse staat. 

De regering is klaar met 
haar knsiswet; thans be
gint de parlementaire 
beurt. Ondanks het tijdver
hes rond Shaba en de over
bodige knsis wordt de har
de timing toch geëerbie
digd 
Deze knsiswet is een eerste 
stap. De hakbijloperatie m 
de begroting 1978 en de nul
groei voor de begroting 
1979 zijn ingrijpende maat
regelen, doch mogen 
slechts een begin vormen. 
De regering moet een volge
houden inspanning leveren 
voor de sanering van de 
openbare financies. Ze is 
dat aan zichzelf verplicht 
In het regeerakkoord stelde 
zi] een vijfjarenplan voor de 
sanering in het vooruit
zicht Ze moet daarbij recht
vaardig te werk gaan. ilet 
resultaat van de inspannin
gen mag in geen geval zijn. 
dat de zwakkeren nog zwak
ker worden. De kapitalis
tisch geïnspireerde deflatoi-
re politiek van de dertiger 
jaren moet heus niet her
haald worden! 

Krisiswet: 
slechts 

een begin 
Het zou, op z'n zachtst ge
zegd, overtrokken zijn te be
weren dat de krisiswet op 
juichkreten wordt onthaald. 
Er is geen enkele sociale of 
patronale vereniging, geen 
enkele belangengroep die 
niet komt aandraven met 
klachten en opmerkingen. 
Een aantal van die klachten 
gaan de mate van het oirba-
re te boven. Het slechte 
voorbeeld komt soms van 
hogerhand. Zo is de klacht 
van de heer Cecil De Stry-
cker, goeverneur van de Na
tionale Bank, over zijn to
renhoog pensioen dat mor
gen wat lager zal liggen, 
eerder wansmakelijk te noe
men. 
Deze heer presideert een in
stelling, die de matiging zou 
moeten prediken en dat op 
gezette tijden ook doet Zijn 
geval weze hier echter 
slechts als voorbeeld geci
teerd. Hij IS waarlijk niet 
alleen in dit land om te wil
len bezuinigen, maar dan 
op de kap van de anderen. 
Wanneer aan iedereen of
fers moeten gevraagd wor

den, dan kan geen enkel 
voorrech t als verworven gel
den. 
De zaak van de volmachten, 
waarvoor de Volksunie 
zeer gevoelig was, heeft een 
redelijke regeling gekre
gen. Ze zijn welomschreven 
en beperkt in de tijd. En in 
ieder geval behoudt het par
lement het laatste woord. 
De hoogdringendheid van 
het bezuinigingsplan en de 
ingewikkeldheid ervan 
rechtvaardigen de beperkte 
armslag die de regering 
vraagt 
We blijven scherp toezien. 
De regering moet uiteinde
lijk beoordeeld worden op 
de wijze, waarop ze haar kri
siswet ten uitvoer legt. Op 
de wijze waarop ze de in
spanning zal volhouden. 
Op de wijze waarop ze 
hoofd zal bieden aan de 
drukkings- en belangen
groepen van alle slag. 
® (tvo) 
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Klare taal 
over staal 

Sidmar: de ochtendploeg spreekt 

...VAN GEMEENSCHAP 
TOT GEMEENSCHAP 

• • • 

Zelzate, verleden week vrijdag
morgen. Op Sidmar biedt de och
tendploeg zich aan, aarzelend 
nog omdat er stakingsaanzeg
ging is. De syndikale afgevaardig
den komen echter meedelen dat 
er in de nacht een akkoord is 
gesloten en dat iedereen aan de 
slag kan. De ochtendploeg gaat 
dus aan het werk, zonder te 
beseffen dat ze daarmee een 
stuk Belgische geschiedenis 
meeschrijft. Wanneer uren later 
joernalisten opduiken, met vragen 
en met nieuws uit de Waalse 
bedrijven, begint het de arbeiders 
te dagen. Een van hen verwoordt 
het algemeen gevoel : «Staken 
met de Walen ? Waar waren de 
Waalse stakers toen onze textiel 
naar de diepenk begon te 
gaan ? » 
Het is niet de eerste maal dat, in 
het kader van een nationale sta-
kingsaktie, Vlaanderen en Wallo
nië verschillend reageren. Ook bij 
de staking tegen de eenheidswet 
in 1960-1961 was dat zo. In Wallo

nië heerste toen een pre-revolutio
nair klimaat; te Luik ging het Guil-
leminstation in de vernieling. In 
Vlaanderen kwam de staking — 
die er als een politieke staking 
werd aangevoeld — slechts moei
zaam op gang. Ze werd er vlug 
afgeblazen, wat het einde bete
kende van de aktie ook in Wallo
nië. Dat Vlaanderen toen anders 
reageerde dan Wallonië, bezorg
de de Walen een levensgrote 
frustratie. Het was de tijd van het 
Renardisme. Te Luik liet de Waal
se voorman horen dat er nooit 
Vlaamse poten de place St.-Lam-
bert zouden mogen betreden. 
De schaduw van '60-'61 hing de
ze week over de staalstaking. De 
arbeiders van Sidmar en van 
ALZ-Genk zorgden echter voor 
een innovatie: het was de aller
eerste keer in het kader van een 
nationale staking op professio
neel vlak, dat Vlaanderen werkte 
terwijl Wallonië staakte. 
Er zijn voor deze verschillende 
reakties een aantal voor de hand 

Berusting en opstandigheid 

WALLONIË OP HET KEERPUNT 
De grauwe en troosteloze indruk 
die men opdoet in de Waalse 
staalsteden gaat niet alleen uit 
van het deprimerende industriële 
landschap : hij gaat ook uit van de 
mensen. Er is een opvallend ver
schil tussen de vitaliteit van het 
Vlaamse gemeenschapsleven en 
de Waalse matheid. De teloor
gang van de koolputten en de 
staalnijverheid — vanoudsher de 
twee steunpilaren van de nu ge
taande Waalse macht — is daar
voor slechts een gedeeltelijke ver
klaring. Ze moet aangevuld wor
den met de vaststelling, op welke 
wijze de Walen de teloorgang 
ervaren hebben, met jaren vertra
ging. Het onherroepelijk einde 
van hun kolenbekkens is lang 
opgeschort geworden door de 
miljardeninjekties aan overheids
steun, waarvoor ook en vooral 
Vlaanderen opdraaide. De Waal
se arbeider vond dat goed. Hij 
realizeerde zich doorgaans niet 
eens, dat hij leefde van een soort 
nationale openbare onderstand. 

De traditionele kapitalistische 
groepen sponnen er garen bij. 
Nadat zij generaties lang de winst 
hadden opgestreken, lieten zij de 
gemeenschap opdraaien voor de 
verhezen. Wallonië werd te laat 
gekonfronteerd met de Waalse 
werkelijkheid. Het had verleerd, 
zélf oplossingen te zoeken voor 
zijn problemen. Het was letar-
gisch geworden, zonder durf en 
zin voor risico. Een berusting die 
af en toe geschokt wordt door 
vlagen van opstandigheid. 

De redenen voor de Waalse on
rust zijn reëel. Vooral in deze kri-
sisperiode voelt men er zwaar de 
bedreiging van de werkloosheid 
wegen. Men beseft dat, zelfs wan
neer het staal opnieuw met een 
nationale miljardeninjektie zou ge
red worden, er in ieder geval een 
10.000 werkplaatsen weg zullen 
vallen. Men weet dat binnenkort 
de staalafdeling van La Providen
ce dicht gaat en de kooksfabriek 
Thy-Marcinelle. 

En men wordt 
nog maar eens opstandig: wie 
hard op tafel bonkt, krijgt wat hij 
vraagt. De meest luciede Walen 
hebben echter leren inzien, dat 
Wallonië uiteindelijk niet gebaat is 
met kunstmatige ademhaling. Zij 
beseffen dat het zijn redding zélf 
moet willen en zélf moet ter hand 
nemen. Zij hebben echter nog 
niet afgeleerd, een beroep te 
doen op de «nationale solidari
teit ». En daar de zin voor initiatief 
en voor risico in het Waalse 
bedrijfsleven zoek is geraakt, re
kenen zij op de overheid. Hun 
eigen overheid in de toekomst 
het Waalse gewest. 

In zo'n klimaat rijpen radikale 
opvattingen. Wrok tegen het kapi
talisme, dat zich van Wallonië 
heeft afgekeerd: «in een ton 
staal zitten er minder centen van 
de kapitalist dan zweet van de 
arbeider». De vrije marktekono-
mie is goed voor Vlaanderen, zeg
gen de harde syndikalisten: bij 
ons zijn er radikale hervormingen 
nodig. 

In dit algemeen klimaat ziet men 
nochtans lokale verschillen. Luik 

André Benard 

zou niet meer prinsbisdommelijk 
zijn, het Waalse nummer één, 
indien het niet probeerde ook van
daag de toon aan te geven. De 
geest van het Renardisme is er 
nooit gestorven. Hij wordt van
daag nieuw leven ingeblazen 
door de uiterst-linkse syndikalist 
Gillon die uitvaart tegen Sidmar 
dat, zo zegt hij, reeds door Re-
nard een bedreiging en een bele
diging voor Wallonië werd ge
noemd. Luik en Charleroi, dat is 

-zo'n beetje Antwerpen en Zeeb-
rugge in Vlaanderen. De Luike-
naars vrezen de herstrukturering 
van de metallurgie, die zou rusten 
op de as Saarland-Gent. Deze as 
loopt over Charleroi en laat Luik 
geïsoleerd in het Noorden liggen. 

Het Waalse ongenoegen spaart 
zelfs niet de geestesverwanten 
van benoorden de taalgrens. De 
socialist Willy Claes is de boeman 
voor de socialistische syndikalis
ten aan Samber en Maas. Willy 
Claes, die zich nu al maanden het 
vuur uit de sloffen loopt om over
al de heilsleer van de nationale 
solidariteit te prediken, die méér 
aandacht en méér centen over 
heeft voor Wallonië dan goed is 
voor Vlaanderen. Stank voor 
dank! 

Dat de Waalse métallo's staakten 
terwijl Sidmar aan het werk bleef, 
is stellig een nieuwe frustratie. Ze 
zal zorgen voor een stroomver
snelling : syndikaal Wallonië wil 
méér dan ooit het eigen gewest, 
zo autonoom mogelijk. 

liggende zuiver-ekonomische mo
tieven. Sidmar is een gezond 
bedrijf, waar het afgesloten ak
koord een bijkomende beveiliging 
voor de arbeiders betekent. Bij 
de metallurgisten van de Gentse 
kanaalzone leeft daarenboven 
het besef dat Sidmar groter en 
belangrijker zou kunnen zijn, wa
re daar niet het Waals verzet 
ertegen. In de Waalse staalbedrij
ven vecht men echter met de rug 
tegen de muur van de werkloos
heid. De Waalse bekkens zijn ver
ouderd ; hun uitrusting is aftands 
geworden. De geografische lig
ging is minder gunstig dan te Zel
zate. En de Waalse staalbazen 
hebben in het verleden nooit aan 
samenwerking en steeds aan kon-
kurrentie gedacht. 

Er zijn echter ook mentale en poli
tieke motieven. De Vlaamse syn
dikalisten zijn minder dogmatisch 
dan hun Waalse kollega's; ze zijn 
ook realistischer. Ze hebben ten
slotte geleerd dat de nationale 
solidariteit een héél mooi woord 
is, maar dat het vooral in de mond 
genomen wordt wanneer Waalse 
belangen in het gedrang komen. 
De verschillende reaktie van 
Vlaanderen en Wallonië bij de sta
king tegen de Eenheidswet heeft 
een zware stempel gedrukt op de 
politieke ontwikkeling der zes
tiger jaren en op de verhouding 
tussen de twee volkeren. Het is, 
na de Koningskwestie en naast 
een aantal andere faktoren, een 
belangrijke mijlpaal geweest op 
de weg naar de huidige faze: de 
staatshervorming. 
Alhoewel de staalstaking slechts 
enkele dagen heeft geduurd en 
alhoewel de stakingsbeweging 
thans geen pré-revolutionaire ken
merken vertoont, kan nog niet 
worden overzien of ze minder 
politieke gevolgen zal hebben 
dan de Renardstaking in 1960-
1961. 
De staalstaking valt precies sa
men met de hervorming van de 
staat. Ze onderstreept niet alleen 
het grondige mentaliteitsverschil 
tussen Vlaanderen en Wallonië, 
maar ook het diepgaande ver
schil in ekonomische en sociale 
struktuur. Ze volgt slechts met 
een paar weken vertraging op 
een ander belangrijk ogenblik: 
het ogenblik namelijk waarop het 
ABVV — een aloude burcht van 
het unitarisme — zijn struktuur 
aangepast heeft aan de federale 
werkelijkheid van morgen. 
Het gesprek van gemeenschap 
tot gemeenschap over het staal-
dossier is begonnen op een totaal 
onverwachte en spectaculaire wij
ze. Het wordt gevoerd tussen syn
dikale militanten benoorden en be
zuiden de taalgrens, hard maar 
duidelijk. Klare taal over staal. 
Zoals een Sidmar-syndikalist het 
uitdrukte: we zijn met langer be
reid op te draaien voor Waalse 
omschakelingsproblemen, zonder 
dat we er iets voor in de plaats 
krijgen. 
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Klare taal 
over staal 

Egoïsme op hoog niveau 

ROL VAN DE HOLDINGS 

Willy Claes:« eenheid vergeefs gepredikt» 

Waren sommige kapitalistische 
groepen wel écht zo boos omwil-
' j van de staalstaking als dat zij 
het voorgewend hebben ? De sta
king was hen beslist niet onwel
kom. De stocks in de metallurgie 
groeien snel aan. De stakinasak-

tie is van aard om de eis naar 
overheidshulp kracht bij te zetten. 
En de financiële weerslag van de 
inwilliging der stakingseisen kan 
doorverrekend worden in de mil
jardennota, waarvoor de gemeen
schap toch moet opdraaien. Zo 

hopen zij althans. 
De Belgische siderurgie boekte in 
1977 een verlies van ongeveer 15 
miljard. Dat hoeft echter geen 
reden te zijn om de arme kapita
list te beklagen. De teloorgang 
van de Waalse staalnijverheid is 
goeddeels het gevolg van het 
gebrek aan vooruitzicht en verant
woordelijkheidszin van de kapita
listische groepen die er tradi
tioneel de plak zwaaien. In de 
jaren dat het goed ging werden 
de grote winsten zonder meer bin-
nengestreken. Aan aanpassing 
en heroriëntering van de bedrij
ven werd praktisch niets gedaan, 
ook niet toen de tekenen aan de 
wand duidelijk werden. De derde 
wereld werd wakker; nieuwe 
staallanden gooiden hun eerste 
produktie op de markt. Maar de 
groepen die de Waalse siderurgie 
beheersten, bleven zweren bij het 
half afgewerkte produkt uit 
steeds amechtiger wordende be
drijven. 

Minister van Ekonomische Zaken 
Willy Claes, die al maanden over 

het staaldossier zit, heeft er zich 
reeds vaak bitter over beklaagd 
dat de financiële groepen een 
onvoldoende inspanning leveren 
om de sektor uit de krisis te hel
pen. De samenwerking tussen de 
regering en de holdings verloopt 
moeizaam, om niet te zeggen 
slecht. Claes bekloeg zich meer 
speciaal over de Société Généra
le. 
De Générale is inderdaad een 
schoolvoorbeeld. De belangstel
ling van deze groep voor de staal
nijverheid is reeds geruime tijd 
geleden beginnen tanen. Zoals be
kend heeft het kapitalisme geen 
vaderland. De Générale heeft 
zich internationaal georiënteerd, 
met een duidelijke belangstelling 
voor veilige belangen in veilige 
landen. De holdings gaan hun 
eigen weg en voeren hun eigen 
internationale politiek. Ze werken 
alleen mee in het kader van natio
nale inspanningen als hen dat 
past. Als hen dat niet past wer
ken ze tegen. Zij gehoorzamen 
slechts aan de wetmatigheid van 

Morgen is reeds begonnen 

HET EKONOMISCH FEDERALISME 
De politieke ontwikkeling verloopt 
soms schoksgewijs. Geïsoleerde 
gebeurtenissen krijgen door een 
opeenvolging een nieuwe beteke
nis, omdat zij de aanwezigheid 
verraden van een onderstroom 
die hen verbindt en het logisch in 
een bepaalde richting stuwt. Enke
le weken geleden begon de 
Volksunie, bij monde van haar 
voorzitter, onder het motto « klare 
taal over staal» een campagne 
tot verruiming van de autonomie 
naar de ekonomische en financië
le sektoren. De campagne leek 
aanvankelijk niet aan te slaan. 
Eén na één spraken de andere 
politieke partijen en voormannen 
zich uit tegen de VU-opvatting. 
Toen kwamen de eerste positie
ve reakties, bijna gelijktijdig uit de 
patronale en de syndikale hoek: 
VEV en LBC vonden er wel wat 
in, ook de GERV. Het Waals minis-
terkomitee deed een stap in de 
goede richting, maar bleef vast-
hangen bij de oude Waalse eis 
naar Vlaams geld. 
Tot dan de staalstaking deze 
week voor iedereen duidelijk 
maakte dat de onderstroom 
reeds breder en sterker aanwe
zig was dan algemeen werd ver
moed. De verschillende houding 
van de metaalarbeiders in Vlaan
deren en Wallonië betekent noch 
min noch meer de federalizering 
van de sociale problemen. Ze 
krijgt een nog groter betekenis 
omdat ze de opsplitsing van "de 
vakbond, die zopas organizato-
risch voltooid was, nu ook men
taal heeft doorgetrokken en on
omkeerbaar gemaakt. 
Wat tot voor enkele dagen alleen 
een vraag was in de mond van 
VU-voorzitter Schiltz, is nu de 

vraag waarop alle kommentato-
ren in heel de Belgische pers een 
antwoord moeten formuleren. 
Heeft het nog zin, de nationale 
solidariteit te handhaven op het 
ekonomisch vlak, nu ze niet meer 
gespeeld heeft op het sociale 
vlak? En wordt door de federali
zering van de sociale problemen 
niet doodeenvoudig bewezen dat, 
zelfs in één en dezelfde sektor, 
de voorwaarden voor het voort
bestaan of de beveiliging van de 
bedrijven totaal verschillend zijn 
in Vlaanderen en Wallonië? Zo
zeer totaal verschillend, dat ze 

totaal verschillende gedragingen 
voor gevolg hebben. Zozeer to
taal verschillend, dat ze een totaal 
verschillende aanpak wettigen. 
Wie zou vandaag nog durven loo
chenen dat het staaldossier een 
kommunautair karakter vertoont, 
omdat het zogenaamd sektorieel 
zou zijn ? De waarheid steekt de 
ogen uit: het staaldossier is een 
toetssteen voor de wijze, waarop 
de gemeenschappen in de toe
komst het begrip nationale solida
riteit zin en inhoud zullen geven 
en waarop ze dit begrip in de 
praktijk zullen hanteren. 

hun eigen belangen. Zij hebben 
zich goeddeels, en dat geldt ze
ker voor de Générale, afgekeerd 
van de traditionele aktiviteiten 
waartoe onder meer het Waalse 
staal behoorde. 

De Belgische staalnijverheid 
wordt gekontroleerd door machti
ge financiële groepen, die echter 
steeds minder voelen voor deze 
sektor. Hun macht volstaat nog 
altijd ruimschoots om hun gebrek 
aan belangstelling te laten vergul
den met overheidsgelden, wat wil 
zeggen met de centen van ieder 
van ons. 

De staalstaking zal hen, precies 
daarom, geen enkele slapeloze 
nacht bezorgen. Integendeel heb
ben ze uit een lange ervaring 
geleerd, gebruik te maken ook van 
de krachten die tegen hen gericht 
z i jn: financiële judo-knepen, zou 
men kunnen zeggen. Het zou dan 
zeker ook geen verbazing hoeven 
te wekken, dat zij nu druk doende 
zijn om uit de staking te halen wat 
er voor hen in zat. 

Vlaanderen verkneukelt zich niet 
in de ekonomische misère van 
Wallonië. Wij hebben geen enkel 
belang bij de teloorgang van de 
Waalse staalnijverheid. Wel in
tegendeel : het kan de belangen 
van Vlaanderen slechts schaden, 
beneden zijn zuidergrens een eko
nomische woestijn te hebben, 
een blijvende haard van sociale 
onrust en politieke onzekerheid. 
In die zin onttrekken wij ons ook 
niet aan de zogenaamde nationa
le solidariteit. Maar hoe deze soli
dariteit dient opgevat te worden 
en dient te spelen, moet het voor-

: Wallonië; miljarden vragen, en onze havenuitbouw holotton ^•• 

werp zijn van een gesprek van 
gemeenschap tot gemeenschap. 
Het gaat om tientallen en tiental
len miljarden. Het herstrukture-
ringsplan voor de staalnijverheid 
zal praktisch 60 miljard opslor
pen, waarvan de drie-vierden 
naar Wallonië gaan. Een Wallonië 
dat op hetzelfde ogenblik nog 
altijd kompensaties blijft vragen 
voor Zeebrugge, dat het ons las
tig maakt bij onze havenpolitiek, 
dat dreigt met de sluiting van de 
waterkraan. 

De feiten rond de staalstaking 
hebben nu ten overvloede aange
toond dat het nogal wat gezon
der en redelijker zou zijn, iedere 
gemeenschap armslag te geven 
in haar essentiële ekonomische 
en financiële problemen. De ver
ruiming van de autonomie ook tot 
die gebieden betekent geen getto
vorming en hoeft zelfs geen rede
lijke vormen van solidariteit uit te 
sluiten. Een solidariteit echter op 
basis van vrijwilligheid en van vol
ledige, gekontroleerde dossiers. 
In geen geval nog een éénrich-
tingssolidariteit. 
Of men het nu graag heeft of 
niet: de sociaal-ekonomische fe
deralizering is reeds begonnen, 
ze spreekt reeds uit de feiten van 
iedere dag. In de eerstkomende 
maanden en jaren wordt de poli
tieke struktuur van het land gron
dig veranderd. Er blijft geen steen 
op steen staan van het unitaire 
gebouw. Het zou getuigen van 
een totaal gebrek aan inzicht en 
staatsmanszin, de tekenen des 
tijds niet te begrijpen: het pro
bleem van de sociaal-ekonomi
sche federalizering is voortaan 
onontwijkbaar gesteld. 
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ASLK-direkteur 
telt Vlaams spaargeld niet goed 
Het jongste jaarverslag van de 
Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas vermeldt voor het eerst in 
de ruim 110 jaar ASLK-geschie-
denls een rubriek «Regionale 
spreiding van het sparen en van 
het krediet». 
Uit de enkele volzinnen die di-
rekteur-generaal Luc Aerts hier
omtrent aan zijn raad van be
heer schreef zou men kunnen 
afleiden dat zowat de helft van 
het spaargeld toevertrouwd aan 
de ASLK, afkomstig is van 
Vlaamse gezinnen. Zo blokletter-
de trouwens ook «Het Laatste 
Nieuws ». 

De ASLK-direkteur bezondigde 
zich evenwel aan onvolledige in
formatie waardoor een verkeerd 
beeld wordt weergegeven van 
de Vlaamse inbreng waarmee de 
parastatale spaarkas werkt. De 
Vlaamse Bond van de ASLK tikt 
direkteur Aerts immers in een 
brief aan de pers als volgt op de 
vingers : 

' Er dient In de regionale verde
ling van de vermelde spaar- en 
kredjetcijfers een essentiële kor-
rektie aangebracht te worden in 
de voorstelling van het spaar
aandeel van de Brusselse agglo

meratie, dat voor een spaaraan
deel van 17,9t.h. vermeld staat, 
tegenover 52,7 t.h. voor het 
Vlaamse en 29,4 t.h. voor het 
Waalse gewest. Op welke lokali-
zatiebasis deze deelcijfers wer
den bekomen, staat in het jaar
verslag evenwel niet vermeld.» 

60 t.h. 

Vlaams geld 

In feite verdoezelt het ASLK-
jaarverslag dat een aanzienlijk 
aantal spaarverrichtingen in de 

Zijn krisismaatregelen 
wel geloofwaardig ? 

Het politieke spel is gespeeld Leo 
II en Boudewijn I zijn het eens 
geworden geworden dat Tinde-
mans II blijft En dat met hem, vier 
jaar na het begin van de krisis, 
aan de wet tegen de knsis begon
nen wordt ZIJ die ons regeren en 
ZIJ die ons vertegenwoordigen zul
len wel wat werk hebben om een 
en ander en zichzelf geloofwaar
dig te maken bij de burger 
Al roept de eerste-minister iedere 
burger op om een offer te bren
gen voor de welstand, zolang met 
iedere burger er van overtuigd is 
dat die welstand gelijkelijk ver
deeld IS zal hij het offer graag aan 
zijn buurman overlaten 
Het vierde van onze bevolking 
dat geen leefbaar inkomen heeft 
zou alvast met hoeven mee te 
doen En net in die groep zal de 
verhoging van de prijs van het 
openbaar vervoer en van het rem
geld het zwaarst doorwegen in 
de geldbeugel Objektief omdat 
die groep het meest op het open--
baar vervoer aangewezen is en 
omdat velen van de langdung zie
ken en de ouderen tot het vierde 
armen behoren Subjektief omdat 
ZIJ, van het hetgene ze al minder 
hebben, nu nog meer zullen moe
ten uitgeven alleen al aan die 
twee posten 

Daar tegenover staat de groep 
van de njken Onder hen hebben 
we reeds de kandidaten van de 
hoogste pensioenen horen wee--
klagen En de dokters die vrezen i 
« klanten » kw j t te raken aan de 
ziekenhuizen Van een rechtvaar
diger verdeling van de gemeen
schapsmiddelen IS hier alvast 
geen sprake 
« Wetsontwerp houdende ekono-
mische en budgettaire hervormin
gen » doet nu eigenlijk ook met in 
die richting denken Maar aan de 
gezondmaking van de overheids
middelen, waar het wetsontwerp 
dan wel doet aan denken, wordt 
ook al getwijfeld Zowel door de 
vakbonden als door patronaat en 
middenstand 
En de eenvoudige burger heeft 
het moeilijk om in te zien, waar
om er 200 bladzijden maatrege
len nodig zijn om een put te vullen 
van 100 miljard fr als hij nu ook 
verneemt, dat er jaarlijks 150 mil
jard aan fraude gepleegd wordt 
Door al wie zwart werkt, door de 
middenstanders die altijd iets kun
nen doen «zonder BTW», door 
de dokters die geen bedrag invul
len op ons briefje Om er maar 
enkelen te noemen En misschien 

ligt het bedrag aan fraude waar 
WIJ allen voor opdraaien nog veel 
hoger Wordt er met gezegd, en 
in een openhartig moment toege
geven, dat de industrie voor de 
helft in het zwart produceert"? En 
hoe zit het dan met de kapitaal-
vlucht? Moeten ouden en zieken 
nu echt dat gefraudeerd budget 
helpen saneren ' 

Het wetsontwerp houdt ook eko-
nomische hervormingen in Die 
worden evenwel ter rechterzijde 
als nationalizatie gedoodverfd, ter 
linkerzijde een «hol ding» ge
noemd, in navolging van minister 
Claes toen hij nog partijvoorzitter 
was 

Moeten de werkende man en 
werkloze vrouw dan echt al hun 
hoop stellen op die raad voor de 
werkomstandigheden en die de-
mokratizering van het bedrijfsle
ven "? Goed, het kan Als elk ver
kozen partijlid tijdens de bespre
king zijn kiesmanifest van de len
te 1977 eens herleest En als elk 

parlementaner bij de stemming 
aan 1 000 volledig en gedeeltelijk 
werklozen denkt Dan komen we 
er misschien toch 

Werktijdverkorting kan arbeids
plaatsen vrijmaken Deeltijds 
werk kan openliggende taken 
aanbieden Maar beide moeten 
dan ook gencht zijn op werkgele
genheid en met op een paar 
vakantiedagen meer of op de 
kans om zonder toeslag overuren 
te laten kloppen 

En als de eersten in rang van 
onze parlementaire demokratie 
ook eens blijk durven geven van 
visie, kunnen zij nog meer Er zijn 
immers ook maatregelen in de kri-
siswet gewijd aan investenngen, 
technologie en wetenschappelijk 
onderzoek Wie durft hier de ver
nieuwing aan in de richting van 
een taakverdeling tussen mens 
en machine"? En tussen arme en 
njke landen "^ Een test dus voor 
ons aller geloofwaardigheid 

pdb 

Brusselse agglomeratie vermeld 
moeten worden als pendelspa
ren ; geld van Vlaamse en Waal
se mensen die in het Brusselse 
werken. 

Op die wijze wordt het aandeel 
van de Brusselse agglomeratie 
in de spaarboekjes kunstmatig 
aangedikt. 

De Vlaamse ASLK-bond stelt 
daarentegen dat, als rekening 
wordt gehouden met de woon
plaats van de ASLK-spaarders, 
ongeveer 60 t.h. van de ASLK-de-
posito's toebehoort aan Vlamin
gen. (Rekeningen gehouden met 
5 t.h. spaarvolume, afkomstig 
van Brusselse Vlamingen.) 

«De ASLK werkt met 60 t.h. 
Vlaams geld, is een rubriek die 
direkteur Aerts evenwel angst
vallig in zijn pen gehouden 
heeft.' Dat cijfer - 60 t.h. -
werd trouwens zelfs overtroffen 
wat betreft het aandeel van de 
Vlaamse zichtrekeningen (in '76 
reeds bijna 62 t.h van de intrest
vergoedingen op de zichtreke
ningen, tegen 38 t.h. voor de 
Franstalige zichtrekeningen). 

Zegt de Vlaamse ASLK-bond: 
« Een verschil in de statistische 
voorstelling (52,7 t.h. of ruim 
60 t.h. Vlaams spaaraandeel) op 
een miljarden geldstroom is té 
belangrijk om niet te korrigeren. 

De schroom van de ASLK-direk-
tie om zulke cijfers onver
bloemd In het jaarverslag te 
publiceren is wel begrijpelijk, 
maar volstrekt onaanvaardbaar. 
Het komt ons voor dat gepoogd 
werd een verband met volgende 
dag-op-dag realiteit te verdoeze
len : het huidige ASLK-taalkader 
voorziet in 52,5 Nederlandstali
ge personeelsleden en 47,5 t.h. 
Franstaligen. Terwijl dus de 
Vlaamse gemeenschap zorgt 
voor ruim 60 t.h. van de ASLK-
werkmiddelen. Wanneer kunnen 
we ook die cijfers lezen in het 
jaarverslag van direkteur Luc 
Aerts ? (hds) 

Voor wanneer 

een 

mediabeleid ? 

Professor Luk Boone van het Centrum voor Kommunikatiewetenschap-
pen in Leuven stelde zijn nieuw boek « Krantenpluralisme en informatie
beleid» vorige maandag te Brussel aan de pers voor Maunts Coppie-
ters, voorzitter van de Nederlandse Kultuurraad, zegde in een toelich
ting dat professor Boone met zijn boek de overheid een uitdaging 
bezorgt om een samenhangend mediabeleid uit te werken Positief is 
vooral het voorstel van dekreet dat Luk Boone uitgebreid toelicht Een 
bespreking van dit boek leest u volgende week in « Wij» 

Regeringskrisis. Een eerste-mi
nister die de weg van en naar 
het Paleis in Laken druk berijdt. 
En Inmiddels: dertig Leuvense 
studenten in de politieke en 
sociale wetenschappen die ver
geefs op professor Tindemans 
wachten om hun examen af te 
leggen. Sommigen konden na 
drie-vier-uur ijsberen toch vori
ge week maandag nog een on-
derhoudje hebben met profes
sor Tindemans. 
Tien studenten werden na zes 
uur wachten vriendelijk uitgeno
digd om zich een week later 
opnieuw aan te melden. 
We hebben het zelf eveneens 
meegemaakt; niet met Tinde
mans, maar met Gaston Eys-
kens, destijds ook eerste-minis
ter. En met professor Frans Van 
Mechelen. En, er zijn nog zoveel 
andere politici-professoren (Vle-
rick. Mark Eyskens, Willy De-
clercq)... die wegens «onver
wachte politieke verplichtingen; 
zoals dat heet, hun studenten in 
de kou laten staan. 

Professor 

Tindemans: 

niet 

tegelijlc 

in Lalcen 

en 

in Leuven... 
Van een professor die na jaren
lange hogeschoolaktiviteiten 
ook eventjes politieke paden be
wandelt, kan men bezwaarlijk ka-
tegoriek eisen dat hij geen voet
je in de school meer mag hou
den voor het geval dat hij in een 
gewijzigde koalitie niet meer ge
wenst wordt. . Begrijpelijk, zo'n 
bekommernis 
Anders, totaal anders, is wel het 
professoraat van Leo Tinde
mans. Als beroepspolitikus, ruim 
10 jaar reeds regeringslid, werd 
hem vorig jaar een leerstoel aan
geboden aan de Leuvense uni
versiteit m het departement poli
tieke en sociale wetenschappen. 
Van de ervaringen van een be
roepspolitikus kunnen studen
ten m de politieke wetenschap
pen allicht iets opsteken 
Jammer Is wel dat de professor 
dag-op-dag ook nog verplich
tingen heeft als burgemeester, 
volksvertegenwoordiger, eerste-
minister, en noem maar op. Waar
uit volgt dat de professor gere
geld zijn leeropdracht in het 
gedrang ziet komen. En, waarvan 
de studenten onvermijdelijk de 
dupe zijn. Men kent voldoende 
de professoren die ook na het 
verstrijken van het akademisch 
kwartiertje niet komen opdagen. 
Ergerlijk wordt dat in de examen
periode. 
Professor Tindemans kreeg van 
zi|n studenten een protestbrief 
waarin zij stellen. «Wij stellen 
voor dat de heer Tindemans van
af volgend akademiejaar afstand 
doet van zijn leeropdracht aan 
de Leuvense universiteit, en al
dus een arbeidsplaats vrij
maakt » 
De vraag is alleen of politikus 
Tindemans reeds tijd gehad 
heeft om die protestbrief te le
zen... (hds) 
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Rui I verkavelen met scherpe drietand 
« U mag gerust noteren dat de sekretaris van BBL-Vlaanderen ferm 
overhoop ligt met minister Rika De Backer van Vlaamse Aangelegen
heden, precies in verband met de omstreden ruilverkavelingen en de 
vernieuwde landinrichting. De wet van '70 op ruilverkavelingen biedt 
geen garanties voor natuurbehoud op het platteland. De ruilverkave
lingen waaraan men nu werkt zijn nefast. Wij wachten momenteel 
met ongeduld op de uitvoeringsbesluiten van de wet op het natuurbe
houd. Momenteel wordt er een spelletje gespeeld met de deskun
digen In de advieskommissies.» 
BBL-sekretaris Roeland DIrks (die in een interview met «Wij» op 18 
mei het ongenoegen van de leefmilieugroeperingen samenbalde) ligt 
zo mogelijk vandaag nog meer overhoop met de voogdijminister van 
Vlaamse Aangelegenheden. 

Het zal hem op het kabinet van 
Rika De Backer zeker niet in 
dank afgenomen worden dat vori
ge vrijdag tijdens een BBL-ver-
kennlngstocht in de Antwerpse 
Kempen een vijftigtal landbou
wers de ministeriële vertegen
woordiger, ingenieur Paul De-
meester, op de loop stuurden. 
De Bond Beter Leefmilieu heeft 
die misnoegde boeren op de infor
matiedag niet uitgenodigd, maar 
het IS anderzijds ook begrijpelijk 
dat niet verhinderd kon worden 
dat een aantal boeren hun opge
kropte woede kwamen uiten. 
In ministeriële kringen moet men 
nu geenszins verontwaardigd 
doen ? Immers Rika De Backer 
meldde in een brief vorige week 
dat zij wél een afgevaardigde 
naar de BBL-informatietocht zou 
zenden, maar dat zij het gebeu
ren beschouwt als «een soort 
tegenhanger van de perskonfe-
rentie die ik op 24 mei organizeer-
de.» 

Voordeel ? 

Dat was een persontmoeting 
waarin zij onverbloemd het voor
deel van de ruilverkavelingen aan
toonde. 
Nu blijkt dat het kabinet van 
Rika De Backer van oordeel is 
dat de helft van de totale land-
bouwoppervlakte dringend be
hoefte heeft aan ruilverkaveling, 
of precies berekend: 750.000 
hektare op de 1,5 miljoen hekta-
re. 
Men hoeft geen bevooroordeel
de tegenstander te zijn van ruil
verkavelingen om tal vah grondi
ge bezwaren aan te voeren. 
Professor Van Miegroet van de 
Gentse universiteit wees tijdens 
de BBL-perskonferentie in Hoog
straten vorige vrijdag op de 
onherstelbare nadelige gevol
gen van ongebreidelde ruilverka
velingen. 
In de wetgeving is alvast niet 
voorzien dat de minister van 

Landbouw verplicht wordt om 
een onderzoek in te stellen naar 
het nut van één of andere ruilver
kaveling. Bovendien blijkt in de 
praktijk ook nog dat ruilverkave
ling in hoofdzaak een landbouw-
ekonomisch objelkt ief nastreeft. 
De zorg voor landschap, natuur
behoud, en leefmilieu is bijkom
stig. Professor Van Miegroet, die 
in vertrouwelijke gesprekken toe
geeft dat omtrent de ruilverkave
lingen nog heel wat verhitte toe
standen morgen of overmorgen 
kunnen ontaarden in betreurens
waardige ernstige incidenten, be
klemtoonde vorige vrijdag in 
Hoogstraten dat de wet van 1970 
OD de ruilverkavelingen als ge
volg heeft: de verwijdering van 
bosjes, boomrijen, kanten, hout
wallen, de demping van grach
ten, de korrektie van waterlopen, 
de sanering van vennen en 
waterplassen... 
Prof. Van Miegroet: « De ruilver
kaveling bewerkt daardoor 
steeds een onvermijdelijke in
greep op het landschap. Zij leidt 
tot « homogenizering » en heeft 
deze zelfs impliciet tot doel. Zij 
gaat daardoor onvermijdelijk ge
paard met biologische verar
ming. » 

Minister Rika De Backer en de 
Bond Beter Leefmilieu bestoken 
mekaar momenteel met pro- en 
contra-argumenten. 
Maar, geenszins aangevochten 
blijven de professorale waarschu
wingen van Van Miegroet die ruil
verkavelingen vier tot vijf zware 
mispunten aanwrijft: verlies aan 
ekonomisch rendement, verwij
dering van schermwerking, ver
lies van biomassa, verlies van 
biologische rijkdom, en vermin
dering van de sociale funktie 
van onze landerijen... 
Allem'^al geleerden woorden en 
begrippen: in feite worden met 
ruilverkavelingen vogels en bloe
men onverbiddelijk geteisterd... 
Door schaalvergroting wordt het 
investeringsniveau dusdanig op-

Mededeling aan de gepensioneerden, 
die geen volledig pensioen bekwa
men ingevolge de repressie. 
Uit de studie van de dossiers is gebleken dat zeer weinig 
repressieslachtoffers, die tijdens hun gevangenschap ar
beid extra muros voor privé-bedrijven presteerden, daar
van melding maakten bij hun pensioenaanvraag. 
De betrokkenen zouden dan ook best een herziening van 
hun pensioen aanvragen, waarbij ze volgende elementen 
nauwkeurig en zo mogelijk gesteund door bewijzen dienen 
te vermelden : 
— waar zij hun gevangenschapsarbeid presteerden 
— voor wie dat was 
— de precieze periode 
— de aard van het werk 
— de vermelding dat het om arbeid tijdens gevangen
schap gaat. 
Degenen, die tijdens hu gevangenschap extra muros voor 
privé-bedrijven werkten, en dit bij hun pensioenaanvraag 
reeds omstandig vermeldden, zouden eveneens een herzie
ning moeten aanvragen. 
Om te kunnen volgen op welke wijze de herzieningen 
behandeld worden, verzoeken wij de betrokkenen een 
afschrift van hun herzieningsaanvraag, evenals van de 
mogelijke bewijzen ter staving van hun arbeid extra muros 
voor privé-bedrijven te sturen naar de h. Tom Lammens, 
Montoyerstraat 30, 1040 Brussel. 

gedreven dat veel familiale onder
nemingen hun schuurpoorten 
voor goed moeten sluiten. 
Tijdens de perskonferentie in 
Hoogstraten werden in dit ver
band een aantal niet-beantwoor-
de verwijten aan het adres van 
de Boerenbond genoteerd. Aan 
de verhoogde mechanizering, als 
gevolg van ruilverkavelingen, en 
de inzet van zware machines, 
wordt ook «bodemverdichting» 
gekoppeld. 

Verarming 

Professor Van Miegroet begreep 
wel enigszins dat de afgevaardig
de van minister Rika De Backer 
voor de dreigingen van de Wase 
boeren op de vlucht ging, maar hij 
kon desondanks niet nalaten te 
benadrukken dat de jongste wet
geving op de ruilverkavelingen 
geen bevrediging geeft : 

• de verplichting tot landschaps-
zorg is niet voorgeschreven ; 

• aan de minister van Land
bouw worden wel zeer ruime 
machten toegekend, maar konkre-
te maatregelen voor de bescher
ming van het landbouwareaal, en 
de vrijwaring van de voedselvoor
ziening zijn niet voorzien ; 

• biologische verarming is een 
dag-op-dag zorg die de promoto
ren van ruilverkavelingen totnog
toe geenszins ter harte hebben 
genomen. 

Ook in het Waasland is de be
zorgdheid omtrent de ruilverkave
lingen in de voorbije maanden 
aanzienlijk toegenomen. Wij 
brachten reeds eerder verslag uit 
over het ongenoegen in Meer
hout. Vorige week wees de VU-
Waasland tijdens een perskonfe
rentie op het belang van de her

waardering van de kleinschalig
heid in de landbouw. 

De technokratische vondsten 
waarmee op dit ogenblik plannen 
voor ruilverkavelingen worden 
doorgeduwd, werden eveneens 
gelaakt. 

Wil men dan echt in de bevoegde 
ministeriële diensten het openlijk 
toegeven dat ruilverkavelingen 
in het Vlaamse gewest blijvend 
op hevig protest zullen worden 
onthaald als men de betrokken 
landbouwers en omwonenden 
appels voor citroenen wil verko
pen ? 

Of, is het echt onmogelijk gewor
den voor het kabinet van Rika 
De Backer om ook morgen en 
overmorgen hoorzittingen te or-
ganizeren, waarop alle belang
hebbenden van elke woonverka-
veling om beurten ernstig wor
den aangehoord ? (hds) 

Een zomer- werkkalender 
voor parlementairen 

De regeringsplooien zijn opnieuw glad gestreken. Vorige 
donderdag werd het ontwerp van antikrisiswet bij het parle
ment ingediend, en tijdens de eerste week van juli moet de 
regering klaar komen met de omzetting van de eerste faze 
van het Egmont- en Stuyvenbergakkoord in wetteksten. 
Voor onze parlementairen zit er dus voorlopig geen vakan
tie in. Integendeel! En het lijkt wel of onze weerman het hen 
daarbij heel wat gemakkelijker maakt. 

De staatshervorming werd aan 
een strikte kalender gebonden, 
een kalender waarvan de eerste 
vervaldag op 4 juli verstrijkt. Op 
die datum moet de regering be
schikken over het wetsontwerp, 
waarin de eerste faze van het 
Egmont- en Stuyvenbergakkoord 
gekonkretizeerd wordt. 
Het biezonder ministerkomitee 
heeft dus nog enkele dagen. Een 
moeilijke opgave ? Alleszins, 
maar wanneer de politieke wil tot 
slagen aanwezig is, moet deze ter
mijn meer dan volstaan. Reeds 
twee uitgebreide gespreksron
den werden aan de staatshervor
ming gewijd, in het Egmontpaleis 
en in het Stuyvenbergkasteel, 
meer nog, sinds 1971 werden op 
alle mogelijke niveaus pogingen 
ondernomen om uit de Vlaams-
Waalse impasse te geraken. De 
regering kan dus én op een jaren
lange vertrouwdheid met de pro
blematiek steunen, én op grondig 
bediskussieerde teksten, die en
kel nog om een wetgevend kleed
je vragen. 

Het is opmerkelijk met welk een 
gemak momenteel jarenlang ge-
skandeerde slogans ingelost wor
den. Essentiële eisen van de 
Vlaamse Beweging, onder meer 
geformuleerd in het Manifest van 
Halle, worden zonder slag of 
stoot werkelijkheid. En dit terwijl 
in tien jaar Vlaamse strijd, sinds 
de splitsing van Leuven, geen 
enkel fundamenteel winstpunt 
werd bereikt. Verstarring en im
mobilisme hadden de Vlaamse 
Beweging aangetast, die een ho
peloze dag-aan-dag-strijd rond 
taalwetten en Nols-loketten 
moest voeren. Aan deze periode 
van stilstand en achteruitgang is 
thans een einde gekomen. En 
deze verwezenlijking mogen wij 
niet overboord gooien. Het Vla
ming-zijn zal voor de eerste maal 
staatkundig erkend worden. Een 
kans die wij moeten grijpen uit 

verantwoordelijkheidsbesef 
tegenover 100 jaar Vlaamse 
strijd. 

Straks zal in het parlement een 

Landbouwers van het Algemeen Boerensyndikaat bezetten woensdag
voormiddag de WIJ-redaktie en het VU-partijsekretariaat Ze waren 
voorkomend en werden ook gastvrij ontvangen. Een bezettingsverslag 

biz 24. 

wetsontwerp neergelegd worden 
waarin de splitsing van het kiesar
rondissement Brussel-Halle-Vil-
voorde is opgenomen, waarin de 
apparentering tussen de Vlaam
se lijsten in Vlaams-Brabant inge
schreven staat, de verruiming 
van de bevoegdheden van de 
bestaande kultuurraden... 
Ook de vorming van de drie 
gewesten vormt een bestanddeel 
van de eerste faze. De kritiek dat 
dit de uitvoering is van een Waal
se eis, onaanvaardbaar voor de 
Vlamingen, is niet korrekt. Het 
wordt hoog tijd dat wij als Vlamin
gen op zoveel mogelijk domeinen 
eindelijk ons eigen potje kunnen 
koken, ook wat betreft de gewes
telijke materies. Vlaanderen kan 
hiermee enkel en alleen zijn eigen 
belangen dienen. Daarenboven 
zal de Vlaamse gemeenschap te 
Brussel over een machtspariteit 
beschikken, gerealizeerd via de 
alarmbel in de gewestraad en 
door de dubbele meerderheid en 

de verplichte eensgezindheid in 
de gewestelijke regering. Brussel 
zit dus niet op de wip als derde 
gewest De tweeledige struktuur 
die uitgaat van de twee gemeen
schappen is in de kern zelf van het 
Brusselse gewest ingebouwd, zo
dat dit niet een derde gewest is, 
evenwaardig aan Vlaanderen en 
Wallonië. 

Alles wat van de staatshervor
ming kan uitgevoerd worden zon
der grondwetsherziening, zal dus 
eerstdaags aan bod komen. On
der de ontbindende voorwaarde 
evenwel dat de grondwetsherzie
ning wordt goedgekeurd. 
Ten onrechte, gewild of ongewild, 
schijnen zelfs de meest eerbied
waardige en vooraanstaande Vla
mingen dit feit te negeren. De 
overgangsfaze is volkomen afhan
kelijk van de toekomstige grond-
wetsherzienina. 

Daarenboven is deze overgangs
periode voor de Vlamingen een 
belangrijke observatieperiode, die 
moet toelaten na te gaan hoe de 
hervorming in de praktijk wordt 
toegepast, hoe de Franstaligen in 
Brussel het spel willen spelen en 
de spelregels eerbiedigen. Indien 
deze proefperiode niet overtui
gend zou zijn, kunnen de Vlamin
gen hun konklusies trekken. Wat 
de Volksunie betreft: zij zal dat 
doen zonder enige aarzeling I 
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irief 

de rug 

tegen 

de muur 
Ophefmakend was de aanhou
ding van een aantal politie
agenten in Eisene alleszins. 
Met de arrestatie van agente Sil
ly, die ervan verdacht wordt een 
politiebende te hebben geleid is 
een ernstige kanker aan het dag
licht gebracht; een kanker die 
de goede politieke zeden In het 
Brusselse blijkbaar diep heeft 
aangetast. 
Immers, de publieke opinie heeft 
de indruk gekregen, na de aan
houding van de vader van Silly, 
adjunkt-politiekommissaris Ro
ger Delronge, dat amper een top
je van de ijsberg werd onthuld. 
Deze politie-officier hield er tij
dens de diensturen bedenkelijke 
diefstalpraktijken op na. 
Het parket is formeel dat de 

adjunkt-politiekommissaris 
« niet zomaar de ogen heeft ge
sloten voor misdrijven van zijn 
ondergeschikten, maar dat hij 
aktief heeft deelgenomen aan 
tenminste één belangrijke dief
stal !» 
Burgemeester Albert Demuyter 
(parti liberal) en zijn schepenkol-
lege zitten met de zaak-Delron-
ge danig verveeld ; zodanig zelfs 
dat z\\ een interpellatieverzoek 
van de oppositie, voorzien voor 
vanavond, donderdag, reeds van 
de hand hebben gewezen met 
het argument dat de geheimhou
ding van het gerechtelijk onder
zoek dient geëerbiedigd te wor
den. 

Het is de taak van het gerecht 
bewijzen aan te voeren voor de 
beschuldigingen. Inmiddels 

Décret fou doorgelicht 

evenwel is een biezonder ernsti
ge smet geworpen op het bla
zoen van de Brusselse gemeen
telijke politie. 
Men is immers nog niet verge
ten dat precies het politiekorps 
van Eisene tot twee keer toe bij 
een achtervolging van verdach
te vreemdelingen in nog niet 
helemaal opgehelderde omstan
digheden overhaast een schiet
partij met dodelijke afloop in 
zijn jaarverslag noteert. 

Het politieschandaal van Eisene 
doet veel ernstige vragen rijzen 
omtrent de rekrutering en de 
opleiding van de politieagenten, 
omtrent de morele waarde van 
het politiekorps, en ook wat 
betreft de verantwoordelijkheid 
van de politieke overheid. Im
mers, het politiekorps van een 
gemeente staat onder het gezag 
van de burgemeester. De politie 
van Eisene staat met de rug 
tegen de muur. 

Het IS de grote verdienste ge
weest van lic. Jacqueline Cocque-
reaux over het dekreet «Vande-
zande», het «Septemberde-
kreet» of «Ie décret fou », als eer
ste een llcentiaatsverhandeling te 
hebben geschreven, die een 
merkwaardige bijdrage is over de 
genese en de analyse van het 
bewust dekreet. Thans heeft lic. 
Cocquereaux op een even nnerk-
waardige wijze haar verhandeling 
omgewerkt tot een boek dat niet 
alleen een overzicht is over de his
torische achtergronden van het 
dekreet, maar vooral een prakti
sche handleiding is voor allen die 
met het dekreet te maken heb
ben. Hierbij wordt gedacht aan 
notarissen, advokaten, ambtena
ren, syndikale afgevaardigden en 
maatschappelijke werkers. 

Vanzelfsprekend stelt de auteur 
dit dekreet in de kontekst niet 
alleen van de sociale Vlaamse 
Beweging en bespreekt ze de his
torische achtergronden van het 
dekreet, maar zij onderzoekt over
igens met een uitzonderlijke 
nauwgezetheid de draagwijdte, 
op wie het toepasselijk is, wat er 
onder valt, het toezicht en sanc
ties, het dekreet met betrekking 
tot het Verdragsrecht, alsmede 
de qrenzen en de tekorten. 

Bij dit alles laat zij zich niet alleen 
leiden door de werkzaamheden 
van de kommissie en de parle
mentaire handelingen, maar ook 
door de bijdragen in de weten
schappelijke tijdschriften, waarbij 
o.m. het grondwettelijk aspekt, 
dat zo vaak door de Franstaligen 
werd ingeroepen, niet uit het oog 
wordt verloren. Er kan dan ook 
gezegd worden dat wie te kam
pen heeft met konkrete moeilijk
heden in verband met de interpre
tatie van het dekreet, een oplos
sing of een aanduiding kan vin
den voor zijn problemen in dit 
boek. 

Dat dit dekreet een wervelwind 
van protesten in de Franstalige 
pers heeft ontketend en het tot 
eerj politieke twistappel heeft ge
maakt, zal iedereen zich nog le
vendig herinneren. Vandaar dat 
de schrijfster van het boek de 
perskommentaren logisch heeft 
geordend, niettegenstaande het 
gebrek aan logika dat die kom-
mentaren kenmerkte. Deze kri
tiek ontaardde vaak in kwetsen
de scheldpartijen. 

Het ligt ook voor de hand dat het 
dekreet in de politieke partijen, de 
werkgevers- en werknemersorga-
nizaties en de traditionele Vlaam
se Beweging druk werd bespro
ken, wat aan de schrijfster de 
gelegenheid geboden heeft ook 
te onderzoeken wat men er in de 
diverse kringen over denkt. 

Kortom, nu er colloquia over het 
taaidekreet worden georgani-
zeerd en het weer in de pers aan 
de orde wordt gesteld, verdient 
dit boek alle aandacht. Komt daar 
nog bij dat weldra, nl. in septem
ber 1978, het taaidekreet 5 jaar 
zal bestaan. Er bestaan weinig 
wetteksten die tijdens de eerste 5 
jaren zo omstreden zijn geweest 
als het taaidekreet en die aanlei
ding hebben gegeven tot zo een 
omvangrijke rechtspraak, tot 
leemten in het toezicht, te wijten 
aan de unitaire uitvoerende 
macht. Dë Staatshervorming zal 
voorzeker het bedrijfsleven her
schikken en maakt de Vlaamse 
«regering » bevoegd voor het toe
zicht en de uitvoering. Een niet 
geringe winst dus. Daarom alleen 
reeds is het baanbrekend en 
moeizaam werk van lic. J. Coc
quereaux er des te verdienste
lijker om. Wij kunnen het aan 
allen die er mee te maken heb
ben, zowel rechtstreeks als on
rechtstreeks, zeer warm aanbeve
len. 

R. Vandezande 

Bezulnigheidsoperatle: 
de overheid en haar dienaren 

(jeeveedee) De Nederlandse regering 
staat voor de ingrijpende financiële 
operatie die wordt aangeduid als «de 
uitvoenng van het bezuinigingsplan». 
Het IS een plan dat zich over meerdere 
jaren uitstrekt en dat er vooral op 
gericht is de nationale ekonomische 
koek straks op een andere manier te 
verdelen. Een manier die het bedrijfsle
ven wat meer armslag moet geven 
zodat — want dat is het grote doel 
van de operatie — er ook meer werk
gelegenheid ontstaat. Zonder het be
zuinigingsplan, daarvan is men in Den 
Haag overtuigd, zal Nederland over 
enkele jaren meer dan 300 duizend 
werklozen tellen, dat is honderddui
zend meer dan op dit ogenblik. 

Nu IS een uitermate hoge post op de 
overheidsbegroting die van de loon
kosten. Ook in Nederland immers we
melt het van de ambtenaren, waarbij 
dan, wat de lonen betreft, ook nog de 
salarissen in het onderwijs dienen te 
worden geteld, van de dikstbetaalde 
professor aan een universiteit tot de 
leidster van een kleuterklas. Hun loon 
is namelijk gekoppeld aan dat van de 
ambtenaren, inbegrepen hun pensioen
voorziening, ziektekostenregeling, enz. 

Als het nationale inkomen geleidelijk 
aan op een andere wijze verdeeld zal 
worden, gaat er — volgens de plan
nen — een kleiner gedeelte naar de 
overheid. Bezuiniging zal daarvan het 
onvermi|deli|ke gevolg zijn, en het is te 

begrijpen dat over dat vooruitzicht de 
Nederlandse ambtenaren weinig ver
heugd zijn. Hun onrust nam nog toe 
toen tijdens de voorbereiding van de 
bezuinigingsoperatie het overheidsper
soneel herhaaldelijk werd genoemd als 
bevolkingskategorie die iets zal moe
ten gaan «inleveren» zoals dat in het 
verhullende woordgebruik van tegen
woordig heet. Er kwamen protestver
gaderingen, men dreigde met staking 
(hetgeen wettelijk voor ambtenaren 
verboden is) en er ontstond een alge
mene diskussie over de al dan niet ver
meende voordelen die ambtenaren 
tóch al zouden genieten. Beschuldi
gingen als zou het overheidspersoneel 
weigeren solidair te zijn met loontrek-
kenden uit de partikuliere sektor — 
die immers straks ook wel wat van de 
bezuinigingen zullen merken — waren 
overal in het land te horen. 

Is het inderdaad zo dat de Nederland
se ambtenaar « beter af» is dan ande
re werknemers? Het antwoord op 
deze vraag kan niet anders dan ja zijn, 
wanneer men kijkt naar zijn rechtsposi
tie zowel als naar zijn netto inkomen. 
Ambtenaren kunnen praktisch niet ont
slagen worden, een situatie die in het 
bedrijfsleven, in het algemeen geno
men, niet bestaat. Promotieregelingen 
staan bij de overheid duidelijk op 
papier, zodat een loopbaan in veel 
gevallen voor jaren kan worden uitge
stippeld. Dat alles geeft heel wat zeker
heid, wat wel eens tot jaloerse opmer

kingen van niet-ambtenaren leidt, maar 
waaraan overigens niemand een eind 
zou willen maken. 

Iets anders is dat ambtenaren wel 
degelijk financiële voordelen genieten 
die anderen moeten missen. Terwijl 
iedere «gewone» werknemer 1 pro
cent van zijn inkomen moet betalen 
voor de Ziektewet, hoeft een ambten
aar dat met, hoewel hij of zij bij ziekte 
eenzelfde uitkering krijgt als een niet-
ambtenaar. Ook voor de Werkloos
heidswet moeten werknemers in het 
partikuliere bedrijf 1 procent van hun 
loon aan premie afstaan, maar ambte
naren wederom met. In 't weinig voor
komende geval dat een ambtenaar 
werkloos wordt, knjgt hij echter een 
aanzienlijk hogere uitkering dan ande
ren die hun baan verliezen. Nóg ingnj-
pender is het feit dat niet-ambtenaren 
bijna 3 procent dienen te betalen aan 
de verzekenng tegen arbeidsonge
schiktheid, de ambtenaren daaren
tegen geen cent. Al deze premies wor
den door de overheid voor haar reke
ning genomen. Telt men bij dit alles 
nog het uitstekende pensioen dat een 
overheidsdienaar te wachten staat, 
dan IS zijn bevoordeelde positie voor 
iedereen wel duidelijk. In elk geval, om 
een voorbeeld te geven, houdt een 
ambtenaar die per maand 35 duizend 
fr. bruto verdient, daarvan ongeveer 
drieduizend fr. méér over dan een niet-
ambtenaar met hetzelfde bruto inko
men. 

Het is tegen die premiebetalingen door 
de overheid dat men in de partikuliere 
sektor bezwaar maakt. Want waarom 
zouden ambtenaren met minstens een 
deel betalen van de premies voor ver
zekeringen waarvan ze eventueel wél 
de uitkeringen ontvangen ? In de hele 
diskussie over de positie van de amb
tenaren in de bezuinigingsoperatie 
wordt dit door de overheidsmensen 
toch te veel over het hoofd gezien. 
Men wijst er daarbij graag op dat de 
ambtenaren zo'n kleine twintig jaar 
geleden veel minder verdienden dan 
andere werknemers. Maar dat is verle
den tijd, en de achterstand van toen is 
inmiddels al royaal ingehaald. 

Dat werknemers van de overheid een 
voordeel hebben van tienduizenden 
franken per jaar op mensen die in ver
gelijkbare positie in de partikuliere sek
tor werkzaam zijn, is dus een vreemde 
zaak, ook al houdt men er rekening 
mee dat die toestand geleidelijk is 
gegroeid. In een miljarden-operatie, die 
het bezuinigingsplan van de regering 
is, kan aan een zekere herziening van 
het loon-statuut der ambtenaren niet 
ontkomen worden. Dat hoeft helemaal 
niet te betekenen dat drastisch een 
eind wordt gemaakt aan de voordelen. 
Maar een bepaalde aanpassing in 
moeilijke tijden is logisch. En dat de 
kleuterleidster er genadiger af moet 
komen dan de hoogleraar is een een
voudige zaak van verdelende recht
vaardigheid ! 

WIJ 8 
29 JUNI 1978 



VUJO's fietseling naar Diksmuide 
Naast een bezinning over de uitvoering van het testament van de frontsolda
ten is de jaarlijkse IJzerbedevaart een vredesmanifestatie onder het motto: 
« Nooit meer oorlog ». 

Om te getuigen voor hun vredeswil, zullen op 30 juni en op 1 juli van overal in 
Vlaanderen VUJO'ers naar Diksmuide fietsen. 

De vredesleuze van de Fronters wil VUJO vandaag gestalte geven met vol
gende Qisen : 
— vrede door ontwapening ; 
— vrede door zelfbestuur voor alle volkeren ; 
— vrede door ontwikkelingssamenwerking ; 
— verzoening door amnestie. 

Samenfietsen 
voor de vrede: heerlijk! 

\,aa \sie beti£ hie!l 

• De halte te Grimbergen Is niet 
aan de kerk maar aan «Fenikshof» 
(100 m van de kerk). 

• Alle deelnemers brengen slaapge-
rief mee: luchtmatras (of iets derge
lijks) en slaapzak. 

• Lunchpakketten en drank voor 
onderweg niet vergeten. 

• De deelnameprijs van 150 fr. 
dient bij voorkeur vooraf betaald op 

het VUJO-sekretariaat of door over
schrijving op bankgiro: 435-0256851-
75. 
Hij moet in elk geval vereffend wor
den : 

— ofwel op vrijdagavond te Meile; 
— ofwel op zaterdagmiddag In « Roe

land » te Gent; 
— ofwel op zaterdagavond In Diks

muide. 
In deze prijs is begrepen : avondmaal 
In Melle, overnachting, ontbijt, middag-

is hel 

die < 

de 

1048 
nummer dat de klewenteevee 

in de wacht sleept. 

ledere aWIJn-werver 

ien vignet tot deelneming aan 

tombola ontving, kijkt eens 

leer aandachtig, 

het kan een klewenteevee lijn! 

• ' 

Als de bliksem 

de redaktie verwittigen: 

0^219.49.30! 

maal In Gent, avondmaal in Diksmui 
de, verzekering deelnemers, terugreis 
met autobus voor de arrondissemen
ten Aalst, Dendermonde, Halle-Vil-
voorde, Brussel, Mechelen, Leuven. 

• Het vervoer van de fietsen ge
beurt voor deze arrondissementen 
per vrachtwagen. Prijs: 100 fr., te 
betalen samen met Inschrijvingsprijs. 

• De arrondissemernten Slnt-Ni-
klaas, Antwerpen en Turnhout rijden 
met de trein terug, samen met hun 
flets. De formulieren worden in Diks
muide ter beschikking gesteld. De 
verzending van de fietsen is voor 
eigen rekening. Van het trelnblljet zal 
VUJO een deel terugbetalen. Dit 
wordt In Diksmuide besproken. 

• Limburg betaalt slechts 100 fr. 
voor avondmaal, overnachting en ont
bijt, vermits zij zelf het vervoer bekos
tigen. 

• Elk arrondissement bepaalt zelf 
de plaats van samenkomst in eigen 
streek. 

• Iedereen zorgt voor herstellings-
m.ateriaal en zo mogelijk voor een 
slot op de fiets. 

• De overnachting in Melle van vrij
dag op zaterdag gebeurt In het Onze-
Lieve-Vrouwkollege, Brusselsesteen
weg 459. Ontbijt om 9 uur. Daar 
wordt 's zaterdag om 10 u. 30 ook ver
trokken. 

• Het middagmaal op zaterdag 
heeft plaats In Vlaams Huls «Roe
land», Korte Kruisstraat 3 te Gent 
(nabij Sint-Baafs) om 11 u. 30. 

• De overnachting in Diksmuide 
heeft plaats In het Slnt-Aloysluskolle-
ge, Wilgendljk 30 te Diksmuide of In 
de jeugdherberg «De Ijzerhoeve», 
Kapellestraat 4 te 8165 Driekapellen, 
De verdeling gebeurt te Diksmuide. In 
het kollege worden de fietsen gestald. 

• Het avondmaal op zaterdag heeft 
plaats In spijshuls « Oud-Vlaanderen », 
Grote Markt 24 te Diksmuide. 

• Het ontbijt op zondag gebeurt om 
8 u. 30 in het kollege, respektievelijk 
de jeugdherberg. 

• De fietsen worden zaterdagavond 
ingeladen In de vrachtwagen of naar 
tiet station gebracht. 

• Zondagmorgen komt iedereen sa
men aan het kollege om 9 uur. Wij wil
len 20.000 pamfletten verdelen in 
Diksmuide. 

• Iedereen draagt In Diksmuide het 
kenteken van de fietseling. 

• Herkenningsteken voor de IJzer
bedevaart en middagmaal zijn niet in 
de prijs begrepen. 

• Om 20 uur zaterdagavond bezoe
ken wij de krypte van de IJzertoren 
o.l.v. Willy Kuijpers. 

• De VUJO-stand op zondag be
vindt zich schuin tegenover het 
Vlaams Huis in Diksmuide. 

9 Zeer belangrijk: De fietseling is 
geen snelheidsrace. Rijd achter me
kaar, niet naast mekaar. Rij dus voor
zichtig, denk aan uw (toekomstige) 
kinderen. 

• Wij gedragen ons in Diksmuide 
vredelievend : gaan dus niet in op pro-
vokaties van welke «-Isten» ook. 

• Zorg dat onze vredesfietseling 
een indrukwekkende karavaan wordt. 
Spreek er dus over met vrienden en 
vriendinnen. 

• ;•' '•••••'>?i"'̂ j?*'>*'̂ f#^*^^^Sfe<^v^ 

Solidariteitsfonds 
„negen van Laiien" 
rekening Kredietbanli 434-8094439-84 

O.V.W., Maarkedal 500 
A.S., Leuven 150 
F.V:, Zaventem 1.000 
F.L, Oud-Heverlee (Haasrode) 
R.M., Ekeren 
V.U.-afd., Wijnegenn 
V.U.-afd. Ekere n . ^ j j ^ . , . ^ «i-'-v-s^ 
A.K.,Wilrijk... ^ '-
P.T., Scherpenheuvel 
VU arr. Oostende-Veurne-Diksmuide 3.000 
VU-afd. Groot-Oostende (1 e stortJ 3.000 
A.C., Denderwindeke 1.000 
J.D.P., Humbeek 1.000 
E.V., Hostade (Br.) 1.000 
P.S., Denderhoutenn ., 
H.S., Denderleeuw , 
M.D.V, Oostakker 
Naamloos, Oud-Heverleé 
J.P.,Gent.. : 1.000 

500 
200 

1.000 
2.000 
500 
100 

500 
500 
500 
100 

1.000 
400 
500 
500 
200 

D.D., Brussel 
J.V., Erps-Kwerps 
J.V.D.W., Tielt 
U.V., Adinkerke 
J.W., Zaventem 
V U arr. Dendermonde 15.000 
D.S.,Gent 500 
L.V., De Panne 1.000 
J.D., St.-Andries-Brugge S ^ ^ - - 500 
J.V., Houthalen ; . ; . . ; : £ . . . 400 
M.K., Hasselt 1.000 
Bestuur -f- VU-afd. Erembodegem 2.500 
L.S., Wilrijk 200 
J.V., Mechelen 1.000 
W.D.G.,Baal 1.000 
Naamloos 500 
VU-afd. DIest-Schaffen 5.000 
VU-afd. Kasterlee 1.000 
F.U., Antwrerpen 1.000 
J.D., Eernegem 1.000 
J.P., Veurne 
G.U., Oostende-Stene 
A.S., St.-Niklaas 
E.V., Brugge • A * - ' ^ ' ' " 
J.V.S., Brussel 

200 
500 
200 

1.000 
500 

E.W., Reet 1.000 
A.V.W., Machelen 
VU-afd. Kampenhout 
VU-afd. Wakken .^,.*,. . „ 
F.D.T., Warmond (Ned.) .;"?'.>:.„• 
C.P., Den Haag (Ned.) ,. .V4»»>iv.~.. *?^^K»,i.4fe^>... 
Mevr. M.K., Mechelen -.;'..'.".:;,.>.'.'.:...''.';;*.. 
P.D., Denderleeuw 
F.V.W., Kontich 

500 
500 
500 

1.000 
1.000 

500 
250 
100 

Totaal 4e l i jst 59.500 

algemeen totaal 493.419 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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WIJ iM De bOLKSume 

VU-fanfare-drumband «Kempenland» 
vult palmares aan 
Op zondag 28 mej behaalde de VU-
fanfare Kempenland een eerste pnjs 
in eerste afdeling in een Fedekam-mu-
ziekwedstrijd te Oud-Turnhout Hier
mee kwalificeerde Kempenland zich 
voor het provinciaal kampioenschap 
te Mechelen in oktober a s 

* * * 
Op zondag 18 juni te Balen-Nete 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen 

Tel 031-3135^ 

Kortnieuws uit 
Merksem 
I J z e r b e d e v a a r t 

Evenals de vonge jaren heeft Vt)lks-
unie-Merksem weer gezorgd voor het 
vervoer per autocar van de Merksem-
se bedevaarders naar Diksmuide op 
zondag 2 juli as 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 inschrijvingen op het 
Volksunie-sekretanaat, Trammezand-
lei 11 

(zoals aangekondigd in •< Wij »3 in een 
door de provincie Antwerpen ingerich
te en gesubsidieerde muziekwedstrijd 
behaalde de VU-fanfare Kempenland 
meer dan 80 % der punten en sleepte 
hiermee een pnjs van 10 000 fr in de 
kas en mag overgaan naar de hogere 
afdeling 

* * * 
Op zondag 25 juni stapt fanfare-drum
band « Kempenland » op te Geel in de 
namiddag om 15 u ter gelegenheid 
van een Bradenj 

Op zaterdag 8 juli stapt de drumband 
en fanfare op in een 11 -juli-optocht te 
Tremelo (10 u aan de kerk-markt-
plein) 

Op zondag 9 juli fanfare- en drum-
banddeelname aan gemeentelijke 11 -
juliviering te Kessel 

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 60 27 , 
A Van Genechten, Stationsstraat 26, 
Herentals, F Anthonis, Lierseweg 3, 
Herentals - tel 21 26 50, ofwel bij de 
overige VU-bestuursleden Prijs 
200 fr voor volwassenen - 100 fr 
voor kinderen tot 14 i 

OCMW-EDEGEM 
De raad van het OCMW van Edegem maakt bekend 
dat een betrekking met volle dagtaak van bestuurs-
sekretaris met weddeschaal 1 6 80 te begeven is bi) 
aanwerving 
Aanvangswedde • 273.480 a 1 0 0 % 
Maximumwedde 448 380 
De aanwervmgsvoorwaarden alsmede alle nodige 
inlichtingen zijn verkrijgbaar op het sekretanaat 
van het OCMW, Terlmdenlaan l te Edegem, tel. 
57.1710 (binnenlijn 51). 

De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven 
en ten laatste op 31-8-1978 toekomen bij de voorzitter 
van het OCMW, Terlmdenlaan 1, 2520 Edegem. 

Te Edegem op 21 juni 1978. 
Namens de raad van het OCMW van Edegem 

De Sekretaris, De Voorzitter, 
get J. Van Assche get. L. Van der Aa 

{Adv. 137) 

Erasmusschool 
1. Waar vinden wij een Vlaamse 

gemeenschapsschool ? 
2. Waa r vinden wij een school die 

toekomst biedt? 
Er is maa r EEN echte Vlaamse ge
meenschapsschool en dat i s : ERAS
MUS. 
Bovendien bereidt onze school uw 
meisjes en jongens in de kortst mo
gelijke tijd voor op een beroep waar 
toekomst in steekt: 
steno-typen (dag, zaterdag, avond); 
moderne talen (met selekte leraars 
uit binnen- en buitenland); boek
houden ; BTW; sociale wetgeving; 
verkoop, publiciteit; toerisme; 
sekretariaat: handels-, direktie-, 
medisch, juridisch; 
mannequins; receptie; public rela
tions ! journalistiek; reklameteke-
nen ; etalage; verzekeringen; infor
matica ; telefonistie). 
Groep en privé. 
Aparte keuzevakken ofwel volledige 
afdelingen. 
Volledige lessenroosters. Kinderbij
slag tot 25 jaar. Voor talen, leraars 
uit het land waar de taal gesproken 
wordt. Middageten in de school. 
Geldige getuigschriften. Plaatsings
dienst. 
Een moderne school met moderne 
leermiddelen. Een school voor het 
leven, waar niet slechts aan weten
schap en techniek, maa r ook aan 
kuituur en opvoeding wordt ge
dacht. 
Een school waaraan u met gerust 
gemoed uw kinderen kan toever
trouwen. Pluralistisch, volksnatio
naal onderwijs. 
Andries Bogaert, 
Algemeen direkteur van de Eras-
musscholen 
Begijnenvest 99, 2000 Antwerpen 
Tel. 33.60.58 - 45.05.31 

(medegedeeld) 

Kortnieuws 
uit Aartselaar 
11 j u l i - v i e r i n g 
Op aandnngen van de V U wordt de 
Vlaamsnationale feestdag dit jaar 
voor het eerst op de dag zelf gevierd 
Onder het tema «Feest aan het Hof 

van Bourgondie» werd een verzorg
de avond samengesteld met muziek, 
toneel en voordracht Voor de muziek 
zorgt het Consortium Antiquum o l v 
J -P Biesemans, ons eigen A T G 
staat in voor het toneel en Nellie 
Rosiers draagt voor 
De avond gaat door in de Gemeente
lijke Feestzaal, Guido Gezellestraat 
13 en vangt aan om 20 u Toegang is 
gratis 

B e v l a g g i n g 
N u de l eeuw a ls o f f i c i ee l e r k e n d 
V l a a m s - n a t i o n a a l s y m b o o l meer 
en meer w o r d t u i t g e h a n g e n , pas t 
he t da t w i j aan de b e v l a g g i n g o p 
11 ju l i (en a n d e r e f e e s t d a g e n ) 
ex t ra a a n d a c h t g e v e n . 

Wie nog geen leeuwevlag heeft kan 
er een aanschaffen bij het IJzerbede-
vaartkomitee te Diksmuide, of bij een 
van onze bestuursleden 
Enkele adressen Roger Himpe, J F 
Kennedylaan 1 tel 87 55 40 John De 
Vos Constant Permekelaan 1 tel 
87 73 91 Leo Manen, Jan Davidlaan 
7 tel 87 78 59 en Eddy Suis, Ysseiaar-
laan 10 tel 87 63 73 
Een katoenen vlag van 150 x 150 is 
reeds verkrijgbaar vanaf 595 fr 

Op dinsdag 11 juli jaarlijkse 11 juli-uit-
stap te Nijlen met fanfare en drum
band Vertrek lokaal Kempenland om 
18 u 30 Mandatarissen, bestuursle
den, kaderleden, sympatizanten van 
Bevel, Kessel en Nijlen worden uitge
nodigd mee op te stappen 

Gelukwensen aan schepen Willy Reu-
mers met zijn a s huwelijk en aan zijn 
a s bruidje José 'n kalm en helder 
water, zonder stormen en woeste gol
ven, wanneer zij eenmaal in de boot 
zitten Vanwege VU-Peer 

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 -
Jansvhet 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 

V a k a n t i e 

Het VU-sekretanaat 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 
vakantiepenode 

G u l d e n s p o r e n k o n c e r 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 

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 (stipO 
aan de Taveerne London (Vijfhoek) 
waar ook vanaf heden de inschnjvin-
gen kunnen gebeuren De prijs, 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 word t 

JULI 

11 

11 

MERKSEM : Gezellig samenzijn naar aanleiding van de Gulden-
sporenvienng om 20 u 30 in zaal van lokaal Breydel 

HERENTALS. Vlaams-Nationale Guldensporenviering om 
19 uur in Taveerne Kempenland aan 't Stationsplein — Pnjs-
kamp Bloemen schikken, ingericht door de Vlaamse Vrouwen-
'knng — Kaartprijskamp zetten Inleg 30 fr Vooruit 1 000 fr 
Aanvang om 20 uur Gastspreker senator Wim Jonssen 
SCHILDE- 'S-GRAVENWEZEL: 11 juli-herdenking om 20 uur in 
zaal Nova te Schilde Muzikale omlijsting familie Valvekens -
koor der Vlaamse gepensioneerde Voordracht door mevr 
Joris-Pas Spreker Frans Kuijpers 
W O M M E L C J E M : 11 juli-herdening in Den Klauwaert om 20 uur 
Organizatie VUJO 

ANTWERPEN 
CHATEAU CARAVAN 

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

Tel. 031/21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 
Openbaar Kunstbezit in 
Vlaanderen aan 16de jaargang toe 

Door samenwerking met de BRT kan 
Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen 
zijn afleveringen op een multimediale 
manier naar het publiek brengen, nl 
via zijn publikaties en de radio- en tele-
visie-uit7endingen 

Daarom is het nooit te laat zich te 
abonneren op de OKV-publikaties le
dere jaargang bevat vier aflevenngen, 
telkens samengesteld uit 10 kleurenre-
produkties, talrijke zwart-wit afbeeldin
gen en een verhelderende kommen-
taar geschreven door een werkgroep 
van deskundigen 
Het programma voor 1978 ziet er als 
volgt uit 

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 In Europa». 
Plaats Europakollege te 8000 Brug
ge 
Drie grote luiken 
1 De Vlaamse ekonomie in de inter
nationale gemeenschap, 
2 Vlaanderen in Europa en tussen 
Oost en Wes t , 
3 De Vlaams-Nederlandse kuituur -
Europa en de wereld 
Met tainjke vooraanstaande inleiders 
en paneelleden uit de ekonomische, 
politieke en kulturele wereld van 
Vlaanderen en Noord-Nederland 

ingenieursbureau B . I . I . 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 
Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 
W e g e n - en 
r ioler ingswerken 
Ontwikke l ing en 
toepassing van de 
ieefmil ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

1. Vijf eeuwen dorpslandschap. Deze 
sene wordt gepubliceerd naar aanlei
ding van het «Jaar van het dorp -
1978» en bespreekt het dorpsland
schap in de schilderkunst vanaf de 
15de eeuw tot op heden 
2. Fotografie en plastische kunsten. 
In deze aflevering wordt de relatie tus
sen beide kunstvormen onderzocht, 
en dit vanaf het ontstaan van de foto
grafie in de 19e eeuw tot de invloed 
ervan op de aktuele kunststromingen 
3. Japanse prentkunst Deze serie 
tracht een beeld te geven van de Oos
terse tekenkunst aan de hand van de 
verzameling Japanse prenten die 
wordt bewaard in de Koninklijke Mu
sea voor Kunst en Geschiedenis te 
Brussel 
4. Jacob Jordaens. Wegens de 300e 
verjaardag van zijn overlijden is 1978 
ook het Jordaensjaar Een volledige 
aflevering wordt aan deze Antwerpse 
grootmeester van de barokschilder-
kunst gewijd 
Men kan zich abonneren op deze 
jaargang door storting of overschrij
ving van 495 fr op het postrekening-
nummer 000-0099920-10 van Open
baar Kunstbezit in Vlaanderen te Ant
werpen met vermelding «1978 » 

Meerhout naar de 
IJzerbedevaart 
Vertrek om 6 u op de markt halte 
om 6 u 10 aan het kruispunt van Zit-
taart Voormiddag nemen we aktief 
deel aan de IJzerbedevaart in de 
namiddag brengen we een bezoek 
aan de stad Gent met de mogelijk
heid aldaar de Vlaamse sfeer te sma
ken in bijvoorbeeld de stemmig inge
richte raadszaal Omstreeks 20 u 
zijn we zeker terug 
De prijs voor volwassenen is 200 f r , 
voor kinderen 150 fr Inschnjvingen 
voor 25 juni bij L Beyens, Groen
straat 23, tel 014-30 03 97 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijien - Tel 031/818841 

015/20.33.14 

Rupelstreek 
naar Diksmuide 
Vertrekplaatsen van de bus te Boom 
en te Schelle Inlichtingen en inschrij
vingen bij Jos Van den Nieuwenhof, 
St-Bernardsesteenweg 793 te Hobo
ken Tel 031-272848 
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Vlaanderen heeft FM, 
maar weet niet 
waar de knop staat 
De BRT-studiedienst beschikt over een aantal zeer algemene cijfer
gegevens inzake afgeleverde radio- en TV-vergunningen 
Deze cijfers, afkomstig van de Dienst Kijk- en Luistergeld, betreffen 
echter niet het exacte aantal radio's of TV's Evenmin kan deze 
Dienst het aantal ingeschreven houders meedelen en zeker niet per 
kategorie van gehouden toestel Over de ontvangstmogeli jkheden 
van beide BRT-netten zijn nergens gegevens beschikbaar 
Om deze redenen werd gedurende de maand februari 1978 bij de 
Vlaamse bevolking van 12 jaar en ouder een onderzoek gehouden 
om enig inzicht te krijgen in het bezit van radio- en TV-apparatuur en 
de ontvangstmogeli jkheden 

Op 1 januari 1978 werden in het 
Vlaamse landsgedeelte 2 360038 
vergunningen (vrijgestelden inbe
grepen) voor radio-bezit afgele
verd 
Hieruit mag natuurlijk met afge
leid worden dat ieder gezin over 
een radiotoestel beschikt Veel 
gezinnen hebben immers meerde
re apparaten 
Volgens de BRT-enquête be
schikt ruim 88 % van de gezin
nen over minstens een radio 
In meer dan 60 % van de gezin
nen luistert men doorgaans naar 
een gewone huisradio 
Toch werd vastgesteld dat de 
voordelen van uitzending via FM 
bij bepaalde delen van de bevol
king nog met voldoende bekend 
zijn 
Heel wat personen (26 %) weten 
met of hun gewone huisradio al 
dan met met FM is uitgerust 
Slechts 68 % van de huisradiobe-
zitters verklaart FM te hebben 
terwijl 6 % zeker weet niet op 
FM te kunnen afstemmen 
Het verschijnsel «stereo» is veel 
beter bekend Slechts 45 % 
weet met of hun gewone huisra
dio een stereoweergave toelaat 
Toch bezitten meer dan 53 % 
van de huisradio's nog geen ste-
reoknop 
De overige (425 %) kunnen ste
reo ontvangen 

Voor de huisradio houdt de meer
derheid (50 %) het bij de inge
bouwde antenne Iets minder dan 
een vierde (22 %) maakt gebruik 
van de kabel of is abonnee bij de 
radiodistnbutie Bijna 10 % heeft 
een binnenhuisantenne 

Meer dan 31 % van de Vlaamse 
gezinnen wensen echter een be
tere ontvangstkwaliteit en bezit
ten een « Tuner» of een « Tuner
versterker >> 

Deze «Tuner» is meestal 
(91 5 %) met stereo uitgerust 
Daar bij de ontvangst van een 
stereo-uitzending de ruis altijd 
iets groter is dan bij gewone 
mono-ontvangst is het dikwijls ge-
raadzaam een goed gerichte en 
vrij opgestelde buitenantenne 
aan te brengen 

Toch stellen 21 % van de «Tu
ner-bezitters» zich tevreden met 
een binnenhuisantenne terwijl 
19 % een speciale FM-antenne 
buitenshuis heeft opgesteld 

De meesten echter (43 %) ma
ken gebruik van de faciliteiten 
geboden door de kabeldistnbutie-
maatschappijen 
De draagbare radios zijn nog 
steeds erg in trek Meer dan 
48 % van de gezinnen beschikt 
over een draagbare radio Meer 
dan drie vierde van de in gebruik 
zijnde «transistors» zijn uitgerust 
met FM 
In 40 % van de gezinnen is er 
een autoradio In 3 op de 5 geval
len heeft deze radio een FM-
knop 

TV2 ingeburgerd ! 
Op 1 januari 1978 werden in het 
Vlaamse landsgedeelte 1 607866 
TV-vergunmngen afgeleverd 
Het aantal van de kleurentoestel-
len IS de jongste jaren sterk toe
genomen Bijna 43 % immers van 
de afgeleverde vergunningen be
treffen een kleurenTV 

Einde 1975 was dit aandeel 
slechts 26 % 

Ruim 126 % van de gzinnen be
zit een tweede TV In de meeste 
gevallen gaat het om een met 
draagbaar zwart-wit apparaat 
Meer dan waarschijnlijk betreft 
het hier het oude TV-toestel dat 
nog bewaard werd na de aan
schaf van een nieuwe kleurentele
visie 

Slechts 22 % van de gezinnen 
hebben als tweede toestel een 
gewone kleurentelevisie Meer 
dan 41 % van de TV-bezitters 
beschikken over een eigen anten
ne De meesten weten echter met 
of dit een UHF of een VHF-anten-
ne IS Amper 1 7 % van de TV-be-
zitters weet zeker enkel VHF te 
hebben en kan zodoende onmo
gelijk het tweede BRT-net ontvan
gen 

Wel opvallend is het aantal TV-be-
zitters met een gekombineerde 
UHF-VHF-antenne (128 %) 

Bijna 3 % is aangesloten op een 
gemeenschappelijke antenne 
Meer dan 53 % van de TV-bezit-
ters IS aangesloten op de kabel 
Beide BRT-netten liggen binnen 
het bereik van 90 % van de TV-
bezitters Meer dan 91 % is in 
ieder geval in de mogelijkheid ook 
de programma 8 van het tweede 
net te bekijken 

Na de Mundial, 

de Ronde... Van 28 juni 

tot 23 juli: elke dag! 

De dode atol 

van Darwin 
In het midden van de Indische 
Oceaan vlak onder de evenaar, 
ligt de Chagos-Archipel In 1837 
kwam Charles Darwin die op 
deze plaats peilingen had ver
richt tot het besluit dat deze 
zeven eilanden het overblijfsel 
vormden van wat eens het groot
ste atol ter wereld was Volgens 
Darwin was het atol dood het 
water erodeerde het en het was 
gedoemd te verdwijnen 

Begin 1975 ondernam een expedi
tie van achttien duikers en weten
schapsmensen onder leiding van 
kommandant Alan Baldwin van 
de Royal Navy een tocht naar 
het atol Ze verbleven gedurende 
twee maanden op het eiland om 
te proberen het geheim van « Het 
dode atol van Darwin » te ontdek
ken De film brengt het verhaal 
van de expeditie en hun ontdek
kingen 
Deze nieuwe dokumentaire 
reeks de wereld rondom ons, 
belooft een aangename kijktijd 
op te leveren 

Zondag 2 juli om 18 u 50 op 
BRT 

LSJ^Lütm^A 
DONDERDAG 29 JUNI 
F2 - 15 u 00 - LA REGLE 
DU JEU 
Tragikomedie van Jean Renoir 
Met Roland Toutain 
De vrouw van een markies 
heeft het hoofd van een jonge 
oceaanvlieger op hol gebracht 
Tijdens een jachtpartij zullen alle 
mogelijke minnaars van de mar 
kiezin met elkaar gekonfron 
teerd worden 
F3 - 20 u 30 - PROFES
SION AVENTURIER 
Konventionele avonturenfilm van 
Claude Mulot Met Nathalie De-
Ion en Curd Jurgens 
Konventionele en vrij spanninglo 
ze avonturenfilm met een lach 
en een traan wat seks en vele 
doden Er wordt wel de draak 
gestoken met de koloniale poli 
tiek van de VS in Peru 
LUX - 21 u 00 - LE PACHA 
Politiedrama van Georges Laut 
ner Met Jean Gabin en Dany 
Carel 
Dynamische film met vinnige dia 
logen en juiste milieuevokatie 
D3 - 21 u 15 - LES GRAN-
DES GUEULES 
Dramatische film met Bourvil en 
Lino Ventura 

VRIJDAG 30 JUNI 
BRT 1 - 20 u 45 - HET PRIVE-
LEVEN VAN SHERLOCK HOL
MES 
Politiefilm van Billy Wilder met 
Genevieve Page 
Uitstekende ontspanningsfilm 
vol humor en spitsvondige ver 
wijzingen naar het detectiveduo 
Watson Holmes 

LUX - 21 u 00 - CUSTER 
L'HOMME DE LOUEST 
Western met Robert Shaw 
RTB 1 - 22 u 00 - IM LAUF 
DER ZEIT 
Roadfilm van Wim Wenders met 
Rudiger Vogler en Liza Kreuz 
ner 
Twee mannen ontmoeten el 
kaar de eerste rijdt met een 
filmwagen doorheen Duitsland 
De tweede is een dokter die zijn 
vrouw in de steek liet De regis 
seur IS erin geslaagd een prachti 
ge sfeervolle film te maken over 
de kleine dingen die het leven uit 
maken 
F3 - 22 u 52 - TOUCHE 
PAS A LA FEMME BLANCHE 
Satirische film van Marco Ferre 
ri met Cath Deneuve 
In de Panjse hallen spelen een 
groep mensen voor cowboy en 
Indiaan 

ZATERDAG 1 JULI 
N 1 - 20 u 10 - GRENSPIRA-
TEN 
Western met Randolph Scott In 
regie van Boetticher 
Buchanon knoopt vriendschap 
aan met een jonge Mexicaan 
die een misdadiger heeft opge 
ruimd maar nu achterna geze 
ten wordt door de bende 
LUX - 21 u 00 - COPIE CON
FORME 
Politiekomedie met Louis Jou 
vet Regie van Jean Drenville 
Een schrandere bandiet slaagt 
er steeds in de politie te mislei 
den 
D2 - 21 u 15 - THE BANK 
SHOT 
Misdaadfilm van Gower Cham 
pion met George C Scott 
Ballantine zit levenslang in de 
gevangenis waar hij via een 
oplichter toenadering zoekt met 
een roversbende 

D 1 — 23 u 50 - BARBAREL-
LA 
Science fiction van Vadim met 
Jane Fonda 
Barbarella landt op een geheim 
zinnige planeet en organizeert 

een opstand tegen een plaatse
lijk tiran 

ZONDAG 2 JÖLI 
RTB - 14 u 15 - CES MES
SIEURS DE LA GACHETTE 
Kolderkomedie met Francis 
Blanche Regie van Raoul An 
dre 
De dochter van een gelukkige 
huisvader is verliefd op een maf 
fialeider wat in het rustige gezin 
heel wat beroering meebrengt 
D 2 - 16 u 35 - YELLO SUB
MARINE 
Popart tekenfilm van George 
Dunning met The Beatles 
F3 - 22 u 35 - PRIX DE 
BEAUTÉ 
Drama van Augusto Genina met 
LOUIS Brooks 

MAANDAG 3 JULI 
F 1 - 20 u 30 - ANGEL FACE 
Drama van Otto Preminger met 
Jean Simmons en Robert Mit 
chum 
Een neurotische dochter van 
een tweederangsschrijver 
wordt verliefd op een chauffeur 
die zelf al verloofd is 

DINSDAG 4 JULI 
RTB 2 - 20 u 05 - LE ROl 
Komedie van Pierre Cokambier 
met Victor Francen 
Satire op de politieke zeden 
met de koning als symbolisch 
personage 
F3 - 20 u 30 - MURDER 
MOST FOUL 
Politiekomedie van George Pol 
lock Met Margareth Rutherford 
Een politieman vindt in een pavil 
joen een gewurgde vrouw Men 
verdenkt haar gast Mis Marple 
maakt deel uit van de jury en is 
ervan overtuigd dat de man 
onschuldig is 

LUX - 21 u 00 - ROBERT 
KOCH 
Geromanceerde biografie van 
Hans Steinhoff met Emil Jan 
nings 
Dokter Koch vangt de strijd aan 
tegen een onbekende ziekte 
waarvan hij vermoedt dat ze 
door een bacil veroorzaakt is 

WOENSDAG 5 JULI 
F 2 - 14 u 00 - SYLVIE ET LE 
FANTOME 
Komedie van Claude Autan-La 
ra met Odette Joyeux en Fran
cois Pener 
Een romantisch meisje is ver
liefd op een personage uit de 
vorige eeuw 
F3 - 20 u 30 - THE NAKED 
AND THE DEAD 
Oorlogsfilm van Raoul Walsh 
met Cliff Robertson 
De marines ontschepen op een 
eiland en dnngen de jungle bin 
nen Sergeant Croft gehaat om 
zijn brutaliteit gunt zijn troepen 
geen rust 

BRT 2 - 21 u 00 - THE SPI
RAL STAIRCASE 
Thriller van Robert Siodmark 
met Dorothy Mc Guire 
Prachtig opgebouwde spanning 
zowel door de aktie het decor 
als de details 
Het verhaal speelt zich af in 
1906 
In een oud provinciehuis wonen 
enkele mensen samen waaron 
der de doofstomme Helen Op 
haar uitgangsdag wordt een 
jong meisje vermoord Niemand 
durft het huis nog te verlaten 
LUX - 21 u 00 - UNE FEM
ME EST UNE FEMME 
Fantaisistische film van Jean 
Luc Godard met Anna Kanna 
Een meisje woont samen met 
een jongen maar wil hun verhou 
ding versterkt zien met een kind 
Als de jongen daar met wil van 
weten wendt zij zich tot een 
vriend des huizes 
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W-PROGR/IMMKS 

Donderdag 
29 JUNI 1 

BRT 1 

16.45 Ronde van Frankrijk. — 
18.50 De Harlem Globetrotters Cf.). 
- 19.10 Rondomons. - 19.35 
Kijk uit! - 19.45 Nieuws. - 20.10 
De Muppet show. — 20.40 Pano
rama. — 21.05 Standpunten. — 
21.25 Première. — 22.15 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De kristenen (dokumentai-
re). - 21 00 De Gouden Zeezwa-
luw 1978. - 21 30 Paardesport. 
— 22.20 Zegen voor de eigen 
dorpsdeur (dokumentaire). 

NED 1 

16.30 Ronde van Frankrijk — 
18.50 De fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Een bezoek aan 
de Sahara (dokumentaire). — 
19.25 leder sterft zijn kinderdood 
(tv-film). — 19.35 Een nacht in 
Venetië Copera). — 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Verken
ning van reuzeplaneten (dokumen
taire). —. 22.40 Het bijlgevecht 
(dokumentaire). — 23.15 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Black 
Beauty (f.) - 19.25 Zo vader, zo 
zoon, - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Schandaal in Washington (f.). — 
22.00 Kerkfcfjad' '78. - 22.25 Ver
nieuwd geloven. — 22.45 Nieuws. 

RTB 1 

16.45 Ronde van Frankrijk. — 
18.00 Aeiou. - 18.05 1, 2, 3... Ate
lier. - 18.30 Zigzag. - 18.45 Festi
val. — 19,15 AnLenne-soir, — 
19.30 Nieuws. — 20.00 Autant 
savoir. — 20.20 La traque (film). 
- 22.05 Nieuws. - 22.20 Le car
rousel aux images. — 23.10 
Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Portrait de Jacques Goddet. 
— 20.45 Festival de la chanson 
Frangaise 1978 a Spa. 

ARD 

10.30 Sesamstrasse ( f ) . - 17.10 
Nieuws. — 17.15 Das Podium. — 
18.00 Paardesport, - 13.50 
Nieuws. — 19,00 Intermezzo-infor-
mationen, — 2015 Hier und heute, 
— 20,45 Spiel urn 4tel vor 8, -
21,00 Nieuws. - 21.15 Aktuelle 
Dokumentation. - 22.00 Harry Be-
lafonte Show. — 22.45 Mit Schirm, 
Charme und Melone (f.). — 23.30 
Tagesthernen. — 00.00 Mannerge-
schichten, Frauengeschichten. — 
01.45 Nieuws. 

A2 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
12.35 Pnnce Saphir (tekenfilms). 
— 13.05 Magazine — 17.15 Te
kenfilms. — 17,30 Muppet show, 
— 17,55 Le coffre-fort. - 18.00 
Ram-Dames Info — 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 clochers. — 19.10 Dites-le 
avec des mots. — 19 30 Nieuws. 
— 20.00 Les incorruptibles (f). -
21.00 Le Pacha (film). - 22.30 Les 
potins de la comète. 

TF 1 

12.15 Réponse è tout - 12.29 
Les Tifins — 12.33 Midi Première 
- 13.00 Nieuws. - 13 35 Regio
naal programma. — 13.50 Slan
gen (dokum). — 18.02 A la bon
ne heure. — 1827 Un, rue Sesa
me ( f ) , — 18,55 Roofvogels (doku
mentaire), — 19,10 Une minute 
pour les femmes, — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 19,43 Les assem
blees parlementaires — 19,57 
Nieuws. - 20.30 Le mutant ( f ) . -
21.27 L evenement. - 22 35 Cinè-
première. — 23.05 Nieuws. 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 La folie des bètes (f.). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 La regie du jeu (film). — 
16.45 Tour de France. — 17.45 
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 
L'heure d'été. — 20.00 Nieuws. — 
20.45 De zaak Laetitia Toureaux. 
- 22.50 Nieuws. 

F3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionaal programma. — 1920 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Tribu
ne libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Les jeux de 20 heures. - 20.30 
Profession: Aventurier (avontu
renfilm). — 21.45 Nieuws 

BBC 1 

12.15 On the move. - 12.25 Cri
cket. - 14.30 Chigley, - 14.45 
Nieuws. — 14.55 Wimbledon '78 
+ cricket. — 17.20 Playschool. — 
17.45 Laff-a-lympics. - 18.05 
Going places, — 18,35 The Wom-
bles. - 1840 Nieuws, - 18,55 
Nationwide — 1915 Wimbledon 
'78. — 20.20 Top of the pops, — 
21,00 P.psie - 21 30 Citizen 
Smith, - 22,00 Nieuws. - 22.25 
Songwriters. — 23.15 I, Claudius 
(f.). - 0.05 Nieuws. 

Vrijdag 

BRT 1 

11.15 Ronde van Frankrijk. — 
16.15 Ronde van Frankrijk. — 
18.50 Klein, klem kleutertje — 
19.05 Little Lord Fauntleroy (f.). — 
19.45 Nieuws. - 20.20 Dierenpara
dijs (f). — 20.50 Het privéleven van 
Sherlock Holmes (f). - 22.50 
Nieuws. 

BRT 2 

20.20 De gouden zeezwaluw 
1978. - 20.50 Ten huize van 
Piet van Aken. — 21 40 Zomer-
agenda. — 21.50 Paardesport, 

NED. 1 

11,15 Ronde van Frankrijk, — 
18,15 Ronde van Frankrijk, — 
18.50 De fabeltjeskrant - 18.55 
Nieuws - 18.59 Black beauty (f.). 
— 19.25 Pop international. — 
20,15 De Lucy show (f,). - 20,40 
Kojak (f.). - 21.30 Nieuws. -
21.55 Je houdt het met voor moge
lijk (goochelfestival). — 22.40 
Koorzang en orgel vanuit Har-
lingen. — 22.50 Praten met de 
minister-president. — 23.00 Russi
sche ikonen. — 23.25 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 1859 De tover-
lantaarn. — 19.21 Daar komen de 
schutters (f.). — 20 00 Nieuws. — 
20.27 Space 1999 (f.). - 21 17 
Vara-visie. — 2207 Teater thuis. 
— 23.42 Nieuws. 

ATB 1 

11.15 Ronde van Frankrijk. — 
16.00 Aujourd'hui magazine. — 
16.15 Ronde van Frankrijk. — 
17.00 Aujourd'hui magazine. — 
18.30 Zigzag. - 18.45 Sept sur 
sept — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws — 19.55 Le prison-
nier (f.). - 20.45 A suivre. — 21.45 
Nieuws — 2200 Au fil du temps 
(film). 

ARD 

RTB 2 

19.55 Requiem pour un talent. Fne-
drich Goulda - 20.35 Festival de 
la chanson Frangaise 1978 a Spa. 

16.40 Nieuws - 16.45 Paarde
sport. - 18.45 Der 7, Sinn, - 18,50 
Nieuws, — 19.00 Intermezzo-lnfor-
mationen. — 20.15 Hier und Heu
te. — 20.45 Was gibt's Neues. — 
21.00 Nieuws. - 21 15 Charles 
Aznavour. — 22.00 Spaetes 
Glück (tv-spel). — 23.30 Tages-
themen. — 00.00 Die Sport-
schau. — 01.15 Nieuws. 

ZDF 

12.00 Neues aus Uhlenbusch. — 
17.15 De sociaal-geschiedenis van 
de kunst — 1745 Nieuws. — 
17.55 Professor Poppers Erfin-
dung ( f ) . — 13.10 Ortsgesprae-
che. - 19.20 Westerns uit de 
oude doos. — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Auslandsjournal. — 21.15 
Gauner gegen Gauner (f.). — 
22.05 Weckerleuchten. - 23.00 
Heute-Journal. — 23.20 Aspekte. 
— 00.05 Tiger baby (film). - 1.45 
Nieuws 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
17.15 Tekenfilms. - 17.40 Le cof-
fre-fort. — 18.15 L'atout-cuisine du 
chef - 18.30 Le coffre-fort. -
18.50 Dites-le avec des mots. — 
19.30 Nieuws. — 20.00 Sauve qui 
peut (f.) — 21.00 Custer, homme 
de l'ouest (western). — 22.40 Les 
potins de la comète. 

TF 1 

11.15 Tour de France. - 12.28 
Les Tifins. — 12.32 Midi première. 
- 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal magazine. — 13.50 Réponse 
a tout. — 10.15 Tour de France. — 
17.57 A la bonnf. heure. - 18.25 
Un, rue Sesame (f.). — 18.55 
Apen (dokumentaire). — 19.10 
Une minute pour les femmes. — 
19.18 Les Tifins - 19.20 Geweste
lijk nieuws — 19.43 Tour de Fran
ce. - 19.57 Nieuws. - 20.30 Soi
ree Franco-Allemande. — 23.15 
Nieuws. 

A2 

13.35 Regionaal magazine — 
13.50 La folie des bètes (f.). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Du coeur au ventre ( f ) . — 
16.00 Aujourd'hui magazine — 
18.25 Tekenfilms. - 18.40 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 L'heure d'èté. — 
20.00 Nieuws. - 20.40 Erika Wer
ner (f,). — 21.35 Apostrophes. — 
22.45 Touche pas a la femme blan
che (film). 

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 Le 
nouveau vendredi. •— 21.30 Het 
rijk van het bovennatuurlijke (re
portage) — 22.45 Nieuws. 

BBC 1 

12.25 Cncket. - 14.30 How do 
you do I — 14.45 Nieuws. — 14.55 
Wimbledon 78 & Cncket. - 17.20 
Playschool. — 17.45 Take hart. — 
18.05 Tabitha. - 18.35 The Wom-
bles (f.). - 18.40 Nieuws. - 18.55 
Nationwide. — 19.15 Wimbledon 
78. - 20.45 The Black and White 
Minstrel show. — 21.30 Eric Sy-
kes «Home movies». — 22.()0 
Nieuws. — 22.25 Petrocelli. — 
23,15 Nieuws. - 23.46 The Moun
tain (film). 

Zaterdag 

BRT 

15.45 Ronde van Frankrijk. — 
18.35 De Bereboot. - 18.40 Paar
desport. — 19.45 Nieuws — 20.15 
Zeg maar Henk (show). — 21.05 
Terloops. — 21.50 Gouden Zee
zwaluw '78 (Spanje), - 22 20 Het 
volgende slachtoffer (Thriller) — 
23,25 Nieuws, 

NED 1 

15,30 Nieuws. - 15.32 Jabberjaw 
(tekenfilm) — 1552 De Filippijnen 
(dokumentaire) — 16.17 Addams 
Family (F) - 16.42 Bollie Blauw 
(F). - 16.52 De film van Ome Wil
lem — 18.15 Ronde van Frankrijk 
— 18.50 Fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws. — 18.59 The Flintstones. 
— 19.20 Bij ons in... Lievelde 
(show). — 20.10 Grenspiraten 
(Western). - 21.30 Nieuws -
21 55 Sanford en zoon (f) — 
22.20 Wereld in oorlog. — 23.10 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Bereboot 
(f). — 19.05 De familie Robinson 
(f). - 20.00 Nieuws. - 20.28 
Avro's zomerkwis. — 21.30 Televi-
zier magazine. — 22.10 De man 
aan de top (f). — 23.00 Avro's 
sportpanorama. — 23.30 Nieuws 

RTB 1 

1545 Ronde van Frankrijk. — 
1725 La feuille d'érable (f) -
1815 Thanasse et Casimir (f). — 
18.35 Pourquoi ? (reportage) — 
1905 Flic l'ècureuil. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 Het intieme le
ven van de bij (dokumentaire). — 
20.30 Howard Hughes (TV-film), 

La Traque, maatschapp i j -k r i t i sche f i lm waar in e e n vrouw^eli jke p ro f 
In een a fge legen o o r d e e n kol lega k o m t o p z o e k e n . Een jachtpar t i j 
b reng t de k le ine kan ten van d e plaatsel i jke burger i j aan het licht. 
Z o n d e r dat zij het zelf w\\ w o r d t d e v r o u w e l i j k e p ro f he t v o o r w e r p 
van de k lop jacht . 
Donderdag 29 juni om 20 u. 30 op RTB 1. 

- 22.10 Nieuws. - 22.25 L'Histoi-
re de la musique populaire (doku
mentaire). 

RTB 2 

19.55 L'Acadie (reportage). — 
20.50 Festival de la chanson Fran-
gaise. 

ARD 

15.25 Nieuws. - 15.30 Sesam
strasse — 16.00 Spel zonder 
grenzen, — 17 30 ARD-Ratgeber: 
Gesundheit, — 18,15 Katholischer 
Vespergottesdienst, — 18.45 
Nieuws. — 18.48 Die Sportschau. 
— 19.30 Sheriff ohne Colt und 
Tadel (Western). - 20.15 Hier und 
heute. - 20.45 Der 7 Sinn, — 20,50 
Kurz vor 8, — 21,00 Nieuws, — 
21.15 Seehundskomoedie (klucht), 
- 23,00 Nieuws. - 23.20 Fredl Fesl 
und seine Gaste (show). — 23.50 
Barbarella (film). - 01.25 Nieuws, 

ZDF 

16,00 Sport aktuell, - 18.00 
Nieuws — 1805 Laenderspiegel. 
- 18,50 Sieh mal an, - 18,55 Auf 
wiedersehen Charlie (f) — 20,00 
Nieuws, — 2030 Rekordversuch 
32 Meilen ueber den Ontario 
(Jeugdfilm) — 21.15 Klauen wir 
gleich die ganse Bank (film). — 
22.35 Nieuws - 2240 Das aktuel
le Sport-studio. — 23.55 Der Kom-
missar (O. — 0.55 Nieuws. 

LUX. 

1215 La bonne franquette. — 
17.17 Super Juke-Box. - 18.20 
Daktari (f). - 19.30 Nieuws -
20.00 L'homme qui valait trois mil
liards (f) — 21 00 Copie conforme 
(film) — 22.40 Les potins de la 
comète. 

FR 1 

12.00 Philatelie Club. - 12.27 Les 
tifins. — 12.30 Cuisine lègère — 
1247 Jeune pratique. — 13.00 
Nieuws. — 13.35 Les musiciens 
du soir — 14 08 Restez done 
avec nous. . — 18.05 30 millions 
d'amis. — 18.40 Magazine auto 
moto i - 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 2030 Numero un. — 
21.30 La nuit de l'armée. - 23.45 
Nieuws. 

A2 

12.30 Samedi et demi. - 13.35 
Variètèprogramma. — 14.35 Les 
jeux du stade — 18.00 Ce jour-la, 
j'en tèmoigne (Zomer 1944) — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 1920 Gewestelijk nieuws, — 
1945 Heure d'étè. - 2000 
Nieuws. — 20.30 Pas d'orchidée 
pour Miss Blandish (TV-spel). — 
22.15 Duo sur place. - 23.25 
Nieuws. — 23.30 Petite musique 
de nuit. 

F3 

18.00 Et nos enfants. — 18.35 
Jeugdprogramma. — 19.05 Regio
naal programma. — 19.20 Gewes
telijk nieuws. — 19.40 Samedi 
entre nous. — 19.55 Nieuws. — 
2000 Les jeux de 20 heures. — 
20.30 La dernière enquête (TV-
film). - 22.00 Nieuws. 

BBC 

10.00 Ragtime. - 10.15 Flashing 
blade — 1040 Goober and the 
Ghost Chasers - 11 00 Rockfa-
ce. — 11.25 Laurel & Hardy. — 
1225 Cncket. - 14.30 Grand
stand. - 1845 Nieuws - 18.55 
Sport - 19 00 Wonderman (f). — 
19 45 Mosquito Squadron, (film). 
- - 21 15 Lennie Bennett & Jerry 
Stevens - 22.05 Kojak (f) -
22.55 Nieuws. - 23.05 Sailor — 
23.35 The Expert. - 01.05 
Nieuws. 

BRT 

10.00 Eucharistie 
Bree. — 11,00 Kc 
bat), - 12 00 Nieuv 
gestoorden, — 14,: 
( f ) , - 1500 Spo 
Ronde), - 18,00 N 
- 18.45 De bere 
Darwin achterna 
reeks), — 1945 Ni 
Sportweekend I. — 
zeezwaluw '78 (RT 
wereld van Hedwi 
hier (tv-spelX - 22 

NED. 1 

19.00 Nieuws. -
(f.). - 2015 Een c 
21.25 Brassbandfe 
21.55 Martes mc 
22.20 Nieuw& 

NED. 2 

17.30 Sport ext 
Nieuws. - 18.01 
Frankrijk - 18.30 
18.45 Een gevaa 
(stomme film). — 
steen ( f) - 19.20 
20.30 Nieuws. -
- 20.40 All in th. 
21,10 Spioneren vc 
kumentaire), — 22 
(satire), - 23,15 ^ 

RTB 

13,00 Concertissim 
messieurs de la gt 
film), - 1545 Ror 
rijk. — 1750 Des i 
teurs (Stanley). — 
cophonissisme. — 
petite locomotive 
20.15 Speciaf vacc 
(show). - 21.00 . 
quant ( f ) - 221 
22.35 Petite music 
23.15 Nieuwa 

TF 1 

9.15 Godsdienstige 
— 12.02 La séque 
teur. - 1220 Le 
La bonne condL 
Nieuws - 13.20 ( 
ma. — 1410 Tekei 
Autorennen (GP v£ 
15 35 Ronde van 
16.00 Section con 
— 17.30 La conqi 
(f.) - 1925Roofdh 
taire) — 19 55 Les 
Nieuws - 20.30 
Gennaro (film). — 
boorte van een oi 
Nieuws. 

A 2 

1400 Koncert. - 1 
mie (f.). - 15.50D( 
circus. — 16.40 / 
ziek (show) — 17 
nen - 1800Chro 
de l'ombre 1940-' 
Stade 2 - 20.00 N 
Musique and music 
cial zig-zag — 22 5 

F3 

16 35 Het konin 
bovennatuurlijke -
musical — 18.25 G 
ros (dokumentaire: 
air (reportages). -
dom-torn — 19.35 
pour Giovanni (f.) 
versales •< la princif 
— 20 30 Biologiscl-
21.20 Nieuws. — 
en question — 22; 
tè (film) 

ARD 

11.00 Wir Mensch( 
Physik-Zirkus (f) , 
feuerrote Spieimol 
Kutterklicke (jeugi 
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ondag 

Eucharistieviering vanuit 
— 11.00 Konfrontatie (de-

— 12.00 Nieuws voor gehoor-
•orden. — 14.30 Sesamstraat 
- 15.00 Sport (paarden en 
e). - 18.00 Muzikale taptoe 
3.45 De bereboot. - 18.50 
'in achterna (dokumentaire 
i). - 1945 Nieuws. — 20.00 
:weekend I. - 20.30 Gouden 
valuw 78 (RTB). - 21 00 De 
ld van Hedwig Courtlns-Ma-
tv-spel). — 22.50 Nieuws. 

>. 1 

Nieuws. — 1905 McMillan 
- 20.15 Een groot uur U. — 

Brassbandfestival 78. — 
Martes monumenten. — 

Nieuws. 

). 2 

Sport extra. - 18.00 
VS. — 18.05 Ronde van 
Tijk. - 18.30 Noddy Cf.). -

Een gevaarlijke opdracht 
ime film). — 18.55 De witte 
I (f.). - 19.20 Studio sport. -

Nieuws. — 20.35 La Linea. 
D.40 All in the family (f.). — 
I Spioneren voor Amerika (do-
intaire). - 22.00 TV-TV show 
e). — 23.15 Nieuws. 

Concertissimo — 14.15 Ces 
ieurs de la gachette (kolder-
— 1545 Ronde van Frank-

- 17.50 Des grands explora-
(Stanley). - 18.40 Le fran-

jnlssisme. — 19.10 Ivor, la 
locomotive. — 19.30 — 

Spécial vacances Deauville 
/). — 21.00 Jacquou le cro-

(f.). - 22 20 Nieuws. -
Petite musique de nuiL — 
Nieuws. 

Godsdienstige uitzendingen. 
.02 La sequence du specta-
- 12.20 Le Tifins. - 12.30 
lonne conduite. — 13.00 
i/s. — 13.20 Cirkusprogram-
- 14.10 Tekenfilms - 14.15 
ennen CGP van Franknjk). — 

Ronde van Frankrijk. — 
Section contre-enquéte (f.). 

'.30 La conquéte de l'ouest 
19.25 Roofdieren (dokumen-
- 1955LesTi f ins - 20.00 

/s. - 20.30 Operation San 
aro (film). - 2210 De ge-
B van een orkest. — 23.10 
l/s. 

Koncert. — 15.00 Super Jai-
.). - 15.50 De gekken uit het 
i. — 1640 Afrikaanse mu-
show) — 17.10 Paardenren-
- 18 00 Chronique du temps 
jmbre 1940-1944. - 19.00 
! 2. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
^ue and music. — 21.35 Spé-
g-zag — 22.50 Nieuws. 

Het koninkrijk van het 
inatuurlijke. — 17.30 Espace 
;al. — 18.25 Gauchos pampe-
tokumentaire). — 18 50 Plein 
sportages). — 19.20 Spécial 
torn — 19.35 Trente minutes 
Giovanni ( f ) . — 20.05 Trans-
iles •< la principauté de Salm ». 
1.30 Biologische landbouw. — 

Nieuws. — 21.35 L'homme 
lestion — 22 35 Prix de beau-
m). 

Wir Menschen. — 11 30 Der 
k-Zirkus (f). - 11.45 Das 
rote Spielmobil. - 12.15 Die 
rklicke (jeugdfilm). — 13.00 

Der internationale hruhschoppen. 
— 13.45 Nieuws. — 14.15 Zwi-
schenspiel. — 14.40 Magazin der 
Woche. - 15.40 Ein Platz an der 
Sonne Oiefdadigheid) — 16.15 
Paardesport. — 17.50 Kapitein 
Missfeldt, straaljagerpiloot en dich
ter. — 18.35 All you need is love 
(dokumentaire). — 19.30 Nieuws. 
- 19.33 Die Sportschau. - 20.20 
Weltspiegel — 21 00 Nieuws. — 
21.15 Tatort (f.). - 22.45 Nieuws. 
- 22.50 Vorsicht Test I - 23.35 
Muzikale talkshow. — 01.00 
Nieuws. 

ZDF 

11.25 ZDF-Matinee - 13.00 NA
TO-muziekfeest — 1350 Fragen 
zur zeit. — 14.00 Nieuws. — 14.02 
Die Drehscheibe — 14.25 Chro-
nik der Woche. — 1445 Neues 
aus Uklenbusch. — 15.15 Heidi 
(f.) — 15.40 In het schoonheidssa
lon. — 1545 In Tanzania bijvoor
beeld (reportage) — 1615 
Nieuws — 16.20 Danke schön. — 
16.35 Yellow submanne (film). 
Kwotering : reeds voor tieners. — 
18.00 Nieuws. - 18 02 Die Sport-
Reportage — 19.00 Tagebuch. — 
19.15 Rauchende Colts ( f ) . — 
20.00 Nieuws - 20.10 Bonner 
Perspektiven. — 20.30 Unser Euro-
pa (dokumentaire). — 21.00 Wann 
heiraten Sie meine Frau ? (klucht). 

— 22.30 Nieuws. — 22.45 Berlinis-
che Benchte (reportage). — 23.15 
Das Internationale Tanztheater. — 
0015 Nieuws. 

LUX. 

17.32 Les misérables (film). — 
19.00 West-Amerika (dokumentai
re). - 19.30 Nieuws. - 19.33 Poir-
quoi ? (reportage). — 19 55 Ronde 
van Frankrijk. — 20 00 Splendours 
et misères des courtisanes (f.). — 
21.00 Milady (TV-film). - 22.30 
Les potins de la comète. 

BBC 

14.00 Farming. - 14.25 Model 
world. — 14.50 Nieuws. — 14.55 
Caesar and Cleopatra. — 17.00 
The Irish way. - 17.30 The Mi
ckey Mouse club. — 1755 Atle
tiek - 19.00 Nieuws. - 19.10 
Katy. — 19.40 Your songs of prai
se. — 20.15 Birdman of Alcatraz 
(film). - 22.35 That's life. - 23.15 
Nieuws. — 2325 Everyman. — 
0000 The Editors - 0040 Dilem
mas. — 01 05 Nieuws 

Maandag 
3 JULI J 

BRT 

15.45 Ronde van Frankrijk. — 
18.50 De Bereboot (f.). - 18.55 
Peppi en Kokki ( f ) . - 19.10 De 
Kinderen van appartement 47A 
(f.). - 19.45 Nieuws. - 20.20 Gou
den Zeezwaluw 7 8 (Zwitserland). 
- 20.50 Grote lui, kleine lieden (f.)., 
— 21.40 Mezza Musica. - 22.45 
Nieuws. 

NED 1 

18.15 Ronde van Frankrijk — 
18.50 Fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws. — 18.59 Happy days (f) 
- 1925 Mash (f). - 19.50 FB.I. 
(TV-film). - 21.25 Nieuws. -
21.55 Christian Barnard, een Afri
kaander (dokumentaire). — 23.35 
Symbiose. — 23.40 Nieuws. 

NED 2 

1855 Nieuws — 18.59 Cijfers en 
letters. — 19.24 De Andy Williams 
show. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
De illusionist (f.). - 21 17 Ik hou 
van Lydia (f.). — 22.07 Brandpunt. 
— 22.32 Graven in bijbelse landen 
(reportage). — 23.07 Nieuws. 

RTB 1 

15.45 Ronde van Frankrijk. — 
17.45 Ivor, la petite locomotive. — 
1750 1, 2, 3... Magazine. - 18.15 
Seniorama. — 18.45 Hovercraft 

The candidate, po l i t ieke f i lm d ie d e k i j ker een blik gun t ach te r d e 
schernnen van d e ve rk iez ingen , w a a r p r o p a g a n d a en ko r rup t i e 
h a n d 'n hand gaan. 
Dinsdag 4 juli om 20 u. 15 op BRT 2. 

(dokumentaire). — 19.15 Lundi-
Sports. - 19.30 Nieuws. - 19.55 
Les petits enfants du siècle (to
neel). — 21.20 Musique-rencontre. 

RTB 2 

19.55 La semaine des quatre jeux. 
— 20.05 Les evasions célèbres (f). 
— 21.00 De dag dat de dieren zul
len spreken (dokumentaire). 

ARD 

17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukel-
stuhl. — 18.00 Plumpaquatsch. !-
18.50 Nieuws — 19.00 Feuerwa-
che 23. — 20.15 Hier und Heute. 
— 20.15 Trick um 4tel vor 8. — 
21.00 Nieuws. — 21.15 Anna Kare-
nina (f). — 22.15 Tussen Tijuana 
en Los Angeles (dokumentaire). 
— 23.00 Uit het leven gegrepen 
(satire). — 23.00 Tagesthemen. — 
00.00 Othello (film). - 01.30 
Nieuws. 

ZDF 

18.00 Nieuws. — 18.10 Abenteuer 
Wildernis (f.). - 18.35 Die Dre
hscheibe. — 19.20 Königlich Bay-
erisches Amtsgencht (f.). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Fahrt ins blaue 
(show). — 21.15 Reklamationen. 
- 22.00 Heute-journal. - 22.20 
Preis der Kohie (tv-film). - 23.50 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
18 50 Tekenfilms. - 19.00 Le Fran-
cophonissime — 19.30 Nieuws. 
— 20.00 A vous de jouer Milord 
(f). - 21 00 Fusil charge (film) -
22.30 Les potins de la cométe. 

TF 1 

12.27 Les Tifins. - 12.30 Le Fran-
cophonissime. — 13.00 Nieuws. 
— 13 35 Regionaal magazine. — 
1600 Ronde van Frankrijk. — 
1815 A la découverte des civilisa
tions perdues (Cousteau) — 
19.10 Jeune pratique — 19.15 Les 
Tifins. — 19 20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.43 Ronde van Frank
rijk. - 20 00 Nieuws. - 20.30 Un 
SI doux visage (film). — 22.00 
Questionnaire. — 23.20 Nieuws. 

A2 

1335 Regionaal magazine. — 
13.50 La folie des bêtes (f) — 
14 00 Police story (f) — 14.30 
Sport — 16.00 Reportages over 
Engeland — 18.40 Flash Informa
tion — 1855 Des chiffres et des 
lettres — 19.20 Gewestelijk 
nieuws — 19.45 L'Heure d'été — 
20.00 Nieuws. - 20.30 La televi
sion d'ailleurs. - 21.35 Lire c'est 
vivre - 22.35 Nieuws - 22.50 
Petite musique de nuit. 

FS 

18 35 Jeugdprogramma — 1905 
Regionale uitzending — 1920 Ge
westelijk nieuws — 19.40 Tribune 
libre - 19.55 Nieuws - 20 00 Les 
jeux de 20 heures - 20.30 Train 
d'Enfer (film) - 22.00 Nieuws 

BBC 

17.45 Grape Ape - 18.10 Blue 
Peter — 18.35 The Wombles — 
18.40 Nieuws — 18.55 Nationwide 
- 19.15 Tennis - 20.20 Angels 
— 2110 Panorama - 22.00 
Nieuws — 22.25 The Anniversary 
(film) - 23.55 Tonight 

Dinsdag 

BRT 1 

15.45 Ronde van Franknjk. — 
18.50 De Bereboot. - 18.55 Toe
stand. - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Gouden Zeezwaluw 78 (Finland). 
— 2045 Kuituur en beschaving 
(dokumentaire reeks). — 21.35 Bu
ren CrV-spel). - 2240 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 De kandidaat (film). - 22.05 
Horowitz in het Witte Huis. 

NEP. 1 

18.15 Ronde van Frankrijk. — 
18.50 De Fabeltjeskrant — 18.55 
Nieuws. - 18.59 Pluk en Plok. -
19.05 EO-Kinderkrant. - 19.30 De 
Waltons ( f ) - 20.20 Vader, ver
geef het hun (dokumentaire). — 
2040 De Perzische Koningsweg 
(dokumentaire) — 21.55 Een kolla-
ge van mens en dier (dokumentai
re). - 22.50 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Calimero. 
— 19 12 De Tros top 50. - 19.55 
Nieuws. — 20.27 Te land, ter zee 
en in de lucht (spelshow). — 21.30 
Aktua TV. - 22.15 Ik, Claudius ( f ) . 
— 23.20 Nieuws. 

RTB 1 

1545 Ronde van Frankrijk. — 
17 55 Ivor, la petite locomotive. — 
1800 1, 2, 3... cinéma. - 18.30 
Les enfants des autres (f.). — 
1845 Initiation a la musique. — 
19.15 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Habari Burundi 
(reportage). — 21.05 Commissa
riat Special K I (f) . - 22.05 
Nieuws. — 22.20 Creation Super 
8. 

RTB 2 

19.55 La semaine des quatre jeux. 
— 20.05 Le Rol (toneel). 

ARP 

17.10 Nieuws. - 17.15 Jet 80 
(dokumentaire). - 18.00 Der Wolf 
und die Frau (tekenfilmpje) — 
1850 Nieuws. — 19.00 Intermez-
zo-lnformationen. — 19.15 De rUn-
sichtbare (f.) — 20.15 Hier und 
Heute — 20.45 4Tel vor 8. — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Die Mon-
tagsmaler — 2200 Panorama. — 
22.45 Detektiv RQckfprd Anruf qe-

nuegt (f.). — 23.30 Tagesthemen. 
- 00.00 Julie in Koncert. - 00.45 
Nieuws. 

ZPF 

18.00 Nieuws. - 18.10 Spuk im 
Haus CfJ. - 18.35 Die Drehschei
be. — 19.20 De grote leugen 
(tekenfilm). — 19.40 Iwans Ge-
schichten (tekenfilm). - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Grüne Nuss (tv-
spél). — 22.00 Heute-Joumal. — 
22.20 Huwelijksfeest op z'n Hon
gaars. — 23.10 Der Holzgeschnit-
ste Prinz (ballet). - 23.55 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
1850 Tekenfilms. — 19.00 Poinge 
de f er et seduction ( f ) — 19.30 
Nieuws. — 20.00 Marcus Welby 
( f ) . — 21.00 Robert Koch (dokters-
film). - 22.25 Les potins de la 
comète 

TF 1 

12.25 Les Tifins. - 12.30 Le Fran-
cophonissime. — 13.00 Nieuws. — 
13.45 Jeugdprogramma. — 14.15 
De Etna (dokumentaire). — 18.15 
A la découverte des civilisations 
perdues (Cousteau) — 1910 Jeu
ne pratique — 19.18 Les Tifins. — 
19.20 (jewesteli jk nieuws. — 
19.43 Ronde van Frankrijk. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Les deux 
berges (TV-film). - 22.00 Domain 
a ta portee (reportage). — 23.00 
Le livre du mois. — 23.45 Nieuws. 

NEP. 2 

A2 

13.35 Regionaal Magazine. — 
13.50 La folie des bétes ( f ) . — 
15.00 L'homme qui valait trois mil
liards (f.). - 16.00 Aujourd'hui 
magazine. — 18.00 Jeugdprogram
ma. — 18.40 Flash information. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Uheure d'été. - 20.00 
Nieuws. — 20.45 Carambolage 
(TV-film). - 23.15 Nieuws. -
23.33 Petite musique de nuit 

FR. 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05 
Regionale uitzending. — 19.20 Ge
westelijk nieuws. — 19.40 Tribune 
libre. - 19.55 Nieuws. - 20.00 
Les jeux de 20 heures. — 20.30 
Lady detective entre en scène 
(film). — 21.55 Nieuws. 

BBC 

- 18.10 Wildtrack - 18.35 The 
Wombles (f.). - 18.40 Nieuws. — 
18.55 Nationwide. — 19.15 Wim
bledon Tennis. - 20.20 The Feat
her and Father-gang. — 21.10 The 
Standard - 22.00 Nieuws. -
22.25 Algiers. - 23.15 Cabaret 
Showtime. — 00.00 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 1 

15.00 Sport (tennis en ronde). — 
17.15 Tip-Top. - 18.15 Sesam
straat ( f ) - 18.40 De Bereboot 
(f.). — 18.45 De man van Atlantis 
( f ) . - 19.45 Nieuws. - 2020 Gou
den Zeezwaluw '78 (BBC). — 
20.50 Gouden Zeezwaluw '78 
(slotgala). - 22.20 Nieuws. 

BRT 2 

20.20 Zegen zak en vat (dokumen
taire. — 21.00 De nacht van de 
angst (film). - 22.20 Tennis (Wim
bledon). 

NED. 1 

15.30 Toverpotlood. - 16.25 Spel 
zonder grenzen. — 18.15 Ronde 
van Frankrijk. — 18.50 De Fabel
tjeskrant — 18.55 Nieuws — 
18.59 Magie 1977 (goochelshow). 
- 19.50 FBI aV-f i lm). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Cuba, sport en 
revolutie (dokumentaire). — 22.45 
Nieuws. 

17.30 Tennis. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Jouw wereld, mijn wereld. 
— 20.00 Nieuws. — 20.27 Socute-
ra. — 20.32 Enschede orgelstad. 
- 21.02 Vara-Visie. - 21.52 
Graag gedaan ( f ) . - 22.27 
Nieuws. 

RTB 1 

15.35 Ronde van Frankrijk. — 
1700 Feu vert. - 18.25 Ivor, la 
petite locomotive. — 18.30 Les 
enfants des autres ( f ) . — 18.45 
Katoliek-godsdienstige uitzending. 
— 19.15 Antenne-soir. )-19.30 
Nieuws. — 19.55 Howard Hughes 
(TV-film). - 21.35 Serge Reggiani 
(show). — 22.35 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 La semaine des quatre jeux. 
— 20.05 Les evasions célèbres (f J 

— 21.00 Tennis (reportage). 

ARP 

17.10 Nieuws. - 17.15 Wahlbe-
kanntschaften. — 18.00 Pipi Lang-
strumpf (f.). — 18.30 Die Ferien 
des Heren Rossi (tekenfilm). — 
18.50 Nieuws. - 19.00 Uit de 
oude doos. — 19.15 Zwischen 
kame und Bildschirm. — 19.40 
1939-1942 (serie) - 20.15 Hier 
und Heute — 20.45 Trick um 4tel 
vor 8. - 21.00 Nieuws. - 21.15 
Orpheus in der Unterwelt (opera 
buffo). — 23.00 Herdenkingspro
gramma. 

ZPF 

1715 Turn mit. — 18.00 Nieuws. 
- 18.10 Barrier Reef (f) . - 18.35 
Die Drehscheibe - 19.20 Ko - Ok 
(praatduel). - 20.00 Nieuws. — 
20.30 Ouerschnitt. - 21.15 ZDF-
Magazin. — 22.00 Heute-Journal. 
— 22.20 Die Strassen von San 
Francisco (f.) - 23.05 Pfarrer 
Sommerauer antwortet. — 23.35 
Berliner Antigone (TV-spel). — 
00.40 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
18.50 Tekenfilms. - 19.00 Hitpara
de - 19.30 Nieuws. - 20.00 La 
bngade des malefices ( f ) . — 
21.00 Une femme est une femme 
(film). — 22.20 Les potins de la 
comète. 

TF 1 

12.27 Les tifins. - 12.30 Le fran-
cophonissime. — 13.00 Nieuws. 
— 13.37 Jeugdprogramma. — 
16.00 Ronde van Frankriik. — 
18.15 Haroun Tazieff - 19.13 Jeu
nes pratiques. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.43 Ronde van 
Frankrijk. - 20.03 Nieuws. -
20.30 II y a encore des noisetiers 
(TV-film). - 22.00 Medicale. -
23.00 Nieuws. 

A 2 

13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 La folie des bétes (fJ. -
14.00 Sylvie et le fantóme (film) 
— 15.35 Aujourd'hui magazine. — 
18.00 Jeugdprogramma. — 18.4C 
Flash information. — 18.55 Des 
chiffres et des lettres. - 19.2{ 
Gewestelijk nieuws. — 19.4! 
L'heure d'été. — 20.00 Nieuws. -
20.32 Moi, Claude empereur (.fl 
— 21.30 Question de temps. -
22.35 Nieuws. — 22.50 Petite musi 
que de nuit. 

FR 3 

18.35 Jeugdprogramma. — 19.0! 
Regionale uitzending. — 1920 Ge 
westelijk nieuws. — 19.40 Tribun^ 
hbre. - 1955 Nieuws. - 20.0 
Les jeux de 20 heures. — 20.3 
Les nus et les morts (film). -
22.05 Nieuws. - 22.20 De politit 
ke film. 

BBC 

— 18.40 Nieuws. - 1855 Natior 
wide - 19.15 Tennis. - 20.2 
The hig time. - 21 10 Z Cars. -
22.00 Nieuws - 22.25 The ris 
business. — 23.05 Dokumentaire 
— 23.45 Nieuws. 
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Vielsalm, blote miserie 
«Maar nooit een uur zo droef om u...- ! Het is een vers uit een gedicht van 
Gezelle dat fel omstreden mag worden genoemd. En dat is dan eens een 
bemerking die misschien niet thuishoort in de sportliteratuur, maar die zich 
richt tot ónze lezers. 

Aan dat vers hebben wij gedacht tijdens het droeve uur dat wij verleden zon-
daa gesleten hebben voor ons lichtbakje tijdens de reportage over het kam-
loenschap van België voor beroepsrenners te Vielsalm. En de . u» was dan 
niet de knape van Oye, maar de TV-reporter van piket. 

Ronden lang was er mets anders te vertellen dan dat er mets te vertellen was. 
Zij reden zi] daar, zie. En dat was alles. 

Op het einde nog een dertigtal van de honderdveertig die vertrokken waren. 
Ge moet niet vragen hoe zij er allemaal op uit zijn om kampioen van Belgie-
Belgique te worden ! 

Eén enkel ogenblik is er iets te beleven geweest. Toen één van de TV-jongens 
met overtuiging vertelde dat er nog steeds niets gebeurde, kon ieder TV-
gaper zien dat Pollentier ontsnapt was. En voorgoed, want hij was de overwin
naar 

Ter verontschuldiging van de TV-knapen dient gezegd dat ze zojuist een inter
view met Eddy achter de rug hadden. Wat die heeft willen zeggen, hebben wij 
echter met de beste wil van de wereld niet kunnen achterhalen. 

Pollentier won dus. En de mensen van Vielsalm verloren er zo'n slordige twee 
miljoen bij. Die de BWB dan weer won. Hoe men nu de overheveling van twee 
miljoen van Vielsalm naar Brussel koppelt aan dat geklungel op een velo dat 
wij tijdens dat droevig uur gezien hebben, dat zal voor ons eeuwig een raad
sel blijven. 

Wij zijn er ondertussen wel van overtuigd dat Artois de beste ijskreem is, en 
Mio de beste horloge, en Rodania het beste bier, en IJsboerke de beste was
machine, en Flandria de beste frisko. 

Van dat laatste heeft vooral Fred Debruyne ons op hef laatste weten te over
tuigen. En ook van het feit dat Pollentier zonder hém, Fred, een soort kieken 
zonder kop is. 

En al met al blijven wij, net als ónze lezers, zitten met de vraag waarom de 
BWB halsstarrig zo'n kampioenschap blijft organizeren, als het niet meer 
opbrengt dan twee miljoen, en waarom de BRT die blote mizerie blijft uitzen
den, als zijn spikkers zelf zeggen dat de mensen ervan weglopen om bulten 
naar die zogezegde koereurs te gaan kijken. Van de regen in de drop dus... 

M A A N D A G : D e nieuwe we-
reldrekordhouder Yatchen-
ko denkt weldra over 
2,40 m te kunnen wippen. En 
wij zullen ons oefenen om 
met de vingertoppen de lat 
op die hoogte te kunnen 
raken. • D I N S D A G : Een 
Deens sportvl iegtulg is (al 
enige tijd geleden) neerge
stort omdat een paar kna
pen «voor de grap» in de 
benzinetank plasten. Ple
zant ! • W O E N S D A G : An
dermaal zal een grote in
spanning worden geleverd 
opdat «he t v o l k - zoveel 
mogeli jk van de Ronde van 
Frankrijk zou kunnen vol
gen op het teeveetje. Nog 
eventjes, en wij zien nog uit
sluitend sport en ministers. 
• D O N D E R D A G : D e Ron
de van Frankrijk trekt ook 
door ons dorp. Die dag kun
nen wij er echter niét door. 
Al les Is afgesloten ! • VR IJ 
D A G : Een blinde f ietste 
van Anchorage naar Miami , 
dus dwars door Noord -Ame-
rika. Per tandem wel iswaar, 
en met een ziende aan het 
stuur. M a a r toch nog een 
sterk staaltje sport ieve wils
kracht. • Z A T E R D A G : Er 
Is alweer ruzie in de boks-
bond. Hopel i jk gaan de he
ren niet met doors laande ar
gumenten te werk gaan, 
want in die kringen moet 
dat een pijnlijke aangele
genheid zijn. • Z O N D A G : 
In Hol land is het zoeken nu 
naar spelers die nog voor 
Oranje willen spelen. Vo l 
gens ons zal men ze wel vin
den als er weer iets te ver
dienen is. 

Dramatische Mundial ^X^^^^ 
Door entoesiaste supporters, dol van 
vreugde om de overwinning van het 
favoriet elftal, werd een man doodge-
trappeld Dit moet beschouwd wor
den als een stom werkongeval 

Enigszins anders zat de vork in Lyon 
aan de steel Daar werd een man, die 
voetbal moest kijken op de tv, door 
zijn vrouw vermoord omdat hij be
weerde geen tijd te hebben voor het 
doppen van erwten of bonen Dit is 
geen ongeval Dit is martelaarschap 

Maar dat is allemaal nog niks Erger is 
dat er weer een Holland —Brussel-
kwestie rijzende is De Hollandse 
Brusselaars in Argentinië schijnen 
met kontent omdat Anderlecht zo wei
nig belangstelling toont voor hun pres
taties BIJ Anderlecht is men op de 
teen getrapt omdat er van de zuinige 
Hollanders met eens een kaartje met 
<• bons baisers uit >• afkon 

Geen wonder dus dat Arie al liet ver
staan dat hij absoluut in Italië wil spe
len, en dat Robbie beweert desnoods 
op zijn knieën naar ergens in Holland 
te willen kruipen Doe dan eens uw 
devoren, zal Constant gezegd heb
ben 

Van Piet Schrijvers werd de geluk
brengende uitrusting gestolen Slecht 
voorteken, zei de bijgelovige Piet, en 
hij had gelijk, want tegen Italië kreeg 
hij al dadelijk « een kas >• binnen, en hij 
mocht op een draagberrieken buiten 
Wat de Hollanders overigens met 
belette te winnen, maar daar zat Piet 
dan voor niks meer tussen 

In totaal werden tijdens de « mundial» 
zowat 35 miljoen dollar aan inkom
sten geboekt Daarvan gaan 10 % 
naar de FIFA, 25 % naar het organize-
rend land, en 65 % worden verdeeld 
onder de 16 deelnemende ploegen, 
natuurlijk in verhouding tot het aantal 
gespeelde wedstrijden Eén ding is 
spijtig dat de dollar met meer is gehjk 
weleer 

Op die manier zal een land als Frank

rijk, al naar huis voor de serieuze 
zaken een aanvang namen, toch nog 
een 800000 dollar oprijven En waar 
de Hollanders gaan mee naar huis 
komen, dat is waar de Belgen alleen 
kunnen van dromen Tegen volgende 
keer, als wij erbij zijn, maar als er ook 
minder zal te verdienen zijn 

Geen wonder dus dat de sjotters kun
nen betaald worden als ministers 

En van ministers gesproken hoewel 
Holland bij de finale betrokken was, 
was geen enkele Hollandse minister 
aanwezig Van politiek weten wij niks 
af, maar wij vinden het wel handig 
Wegblijven om de enen tevreden te 
stellen, en gaan om de centen mee te 
brengen Ge moet het kunnen 

In de eerste reeks stonden Nederland 
en Italië tegenover elkaar Na een pitti
ge partij wonnen de Nederlanders 
uiteindelijk het pleit Daarmee waren 
ze zeker van een plaats in de finale 

In de tweede match moest Argentinië 
met vier doelpunten verschil winnen 
van Peru om nog wereldkampioen te 
Kunnen worden Argentinië was de 
betere ploeg, maar of de 6 —0-over-
winning inderdaad volledig regelmatig 
was, zal wel een van de geheimen 
van dit wereldkampioenschap blijven 

Duitsland kon nog de finale voor de 
derde plaats spelen door Oostenrijk 
te verslaan Maar Duitsland verloor, 
en bevestigde dat wat wij aanvanke
lijk «pose» vonden van de Duitsers, 
en berekening, werkelijk zwakheid 
was De Weltmeister 74 waren de 
grote tegenvallers van 78 

In de tweede groep moest Brazilië het 
opnemen tegen Polen, en het moest 
winnen om kans te maken door te 
dringen tot de finale Het won, na een 
partij waarin Polen zich kranig verde
digde, maar waarin Brazilië de betere 
ploeg was Volgens ons speelde het 
hier trouwens zijn enige goede wed-
stnjd 

gingen aan te pas, en Argentinië toon
de zich de sterkste ploeg 

De lunta-propaganda was daarmee 
kompleet Of de junta én het Argen
tijnse volk er nu ook wat zullen aan 
hebben durven wij wel betwijfelen, 
maar de toekomst zal het moeten uit
wijzen 

W I J hebben niet alle kommentaren bij 
deze «mundial» gehoord en gelezen 
Maar het meest zinnige dat wij verna
men kwam van Rik de Saedeleer, tus-
st-n liet •'iiidsicinaal van de finale en 

M A R I O K E M P E S 

Voor de derde plaats speelden dus 
Brazilië en Italië Voor ons part een 
ontgoochelende partij, waarvan de uit
slag met eens het vermelden waard 
IS 

En voor de eerste plaats streden 
Nederland en Argentinië Na een par
tij — waarin o m Robbie Rensenbrink 
wegdeemsterde — kwamen er verlen
de uitreiking van de beker Dus in een 
minimum van tijd Klak af voor de Rik 
Naar onze bescheiden mening over
igens te goed voor alleen maar kom-
mentaar bij voetbalmatchen 

De Brazilianen beweren dat Peru zich 
vrijwillig door Argentinië heeft laten 
kloppen met 6 — 0, waardoor Brazilië 
met en Argentinië, het gastland, wel in 
de finale kwam Wij willen geen Zuid-
amenkaanse oorlog ontketenen, en 
zullen dus maar zeggen — naar waar
heid overigens — dat wij er alleen stil-
lekens het onze kunnen van denken 
En dat doet niks ter zake 

En dan de vele kinderen in Israel die 
eerst notenschelpen inslikken en dan 
naar het hospitaal moeten Die schel
pen slikken ze in omdat ze te zeer in 
beslag zijn genomen door de voetbal
beeldekens in Argentinië En ze moe
ten daarvoor naar het hospitaal om
dat notenschelpen met dezelfde kwali
teiten bezitten als onze kersenpitten 

Al drie sjotters zijn vader geworden tij
dens hun verblijf in Argentinië Aan 
dat vertelselken over de eenzijdigheid 
van de beroepsvoetballers mag dus 
ook stillekens-aan een einde worden 
gemaakt 

Hiermee gaan wij de benchtgeving 
over de «mundiale» besluiten de 
« Montoneros » zeggen dat zij honder
den kaarten voor de hun verboden 
matchen konden kopen van korrupte 
militairen Wat wiiien zij zich dan ver
zetten tegen het regime ' 
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Kamerlid Joos Somers wil 
het nationaal huisvestingsbeleid 
veranderen 

Aanbevolen huizen 

Wie zich intens bezig houdt met de gemeentelijke politiek of als mandataris 
zetelt in gemeenteraad of in de raad van OCMW, ervaart dat het huisvestings
beleid in ons land ontsnapt aan elke demokratische kontrole. Inderdaad twee 
nationale huisvestingsmaatschappijen, nl. de Nationale Maatschappij voor de 
Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij, beheren in grote mate de 
gemeenschapsgelden die gebruikt worden om het sociaal huisvestingsbeleid 
in groepsverband te organizeren of door financiering de particuliere woning
bouw te stimuleren. De samenstelling van de Raden van Beheer van deze 
nationale instellingen willen we in deze bijdrage verder ontleden, waaruit 
moge blijken dat de gewestelijke en gemeentelijke huisvestingsmaatschappij
en, zonder de minste kontrole of demokratische inspraak funktioneren. 

Belangri jke 
gemeenschapsinvester ingen 

In België vi/erden vla deze nationale 
instellingen bijna 1 op 8 van alle woon-
gelegenheden tot stand gebracht. Zo 
v\/erden alleen reeds door de Nationa
le Maatschappij voor de Huisvesting 
in Vlaanderen 103.092 eengezinsv\/o-
ningen en 41.460 appartementen ge
bouwd. Van deze 144.552 woongele-
genheden werden er 48.673 verkocht. 
In Wallonië verwezenlijkte men 68.451 
eengezinswoningen en 33.154 appar
tementen. Van deze 101.605 woonge-
legenheden werden er 22.686 ver
kocht. In Brussel-hoofdstad werden 
er 9.064 woningen en 25.931 apparte
menten gebouwd. Van deze 34.995 
woongelegenheden werden er 3.977 
verkocht. Terloops kan men opmer
ken dat ook Inzake het sociaal huis
vestingsbeleid een verschillende aan
pak bestaat tussen Vlaanderen en 
Wallonië, terwijl Brussel-hoofdstad 
een specifieke richting uitgaat. 
Het Is een feit dat de Nationale Maat
schappij voor de Hulsvesting en de 
Nationale Landmaatschappij, alsook 
de plaatselijke en gewestelijke huis
vestingsmaatschappijen, die zij erken
nen, In belangrijke mate bijdragen tot 
de sociale hulsvesting zowel In Vlaan
deren, Wallonië als in Brussel-hoofd
stad. 

Zo wordt het totaal verhuurd patrimo
nium van de Nationale Maatschappij 
voor de Hulsvesting einde 1976 o p 
172.000 woningen geraamd. Deze 
maatschappij erkent 307 plaatselijke 
en gewestelijke vennootschappen 
met 1.144 toegetreden gemeenten 

(samenvatting op 31 december 1976, 
dus juist voor de «fusle-operatle», 
waarbij het aantal gemeenten sterk 
verminderde), die samen 180.607 een
gezinswoningen en 100.545 apparte
menten hebben gebouwd of waarvan 
de aanbesteding werd goedgekeurd. 
Dit vertegenwoordigt 281.152 woon
gelegenheden, waarvan er 75.336 
werden verkocht. 

Deze enkele gegevens tonen overdui
delijk aan dat de aktivltelten van de 
erkende huisvestingsmaatschappijen 
een enorme Invloed hebben op de 
sociale hulsvesting en In toenemende 
mate gemeenschapsgelden beheren 
om de gestelde doeleinden te berei
ken. Bovendien wordt er naast de 
eigenlijke woningbouw ook nog be
roep gedaan op gemeenschapsgel
den vla het Nationaal Fonds voor de 
Huisvesting (Fonds Brunfaut). Zo wer
den In het kader van de bouwaktlvitei-
ten van de Nationale Landmaatschap
pij In 1977 door het ministerie van 
Openbare Werken voor meer dan 
625 miljoen frank bestratingswerken 
en werken voor openbare nutsvoor
zieningen uitgevoerd. 

Demokra t isch kontrolerecht 
wettel i jk inbouwen 

Deze belangrijke bedragen aan ge
meenschapsgelden worden recht
streeks of onrechtstreeks aange
wend door de beheerraden van de 
verscheidene huisvestingsmaatschap
pijen. Hiervan worden er 307 gemeen
telijke en gewestelijke maatschappij
en gekoördineerd door de Nationale 

Maatschappij voor de Hulsvesting en 
54 door de Nationale Landmaatschap
pij. Deze 361 erkende huisvestings
maatschappijen stellen hun beheerr.-a-
den In hoofdzaak samen op basis van 
de politieke meerderheden van de 
gemeenten die tot deze maatschappij
en toetreden en laten daardoor wei
nig ruimte voor enige kontrole door 
gemeentelijke minderheidsgroepen. 
Op gemeentelijk vlak zal men slechts 
sporadisch of in het algemeen maar 
weinig informatie over de huisves
tingsmaatschappijen, waaraan de ge
meentelijke overheid zijn medewer
king verleent, kunnen verwerven. Ze
ker wat het toewijzen van woongele
genheden om te kopen of te verhuren 
betreft, beschouwt de gemeentelijke 
meerderheid dit als een persoonlijk 
jachtterrein, waarbij de minderheid 
dient uitgesloten. Waar de toewijzings
procedure om een woongelegenheid 
te verwerven « onduidelijk » wordt ge
houden. Is het maar al te dikwijls 
bewezen dat sociale motieven moe
ten wijken voor partijpolitieke belange-
tjes. Zo doende worden belangrijke 
sommen gemeenschapsgeld gebruikt 
voor politieke druk. In vele gemeenten 
zullen personen die namens de meer
derheid In de beheerraad van erken
de huisvestingsmaatschappijen zete
len de toewijzing maar al te dikwijls 
laten beïnvloeden door politieke wille
keur. Waar de meerderheden ge
vormd worden door koalltles kent 
men zelfs een verdeling van de be
schikbare woongelegenheden vol
gens de politieke machtsverhoudin
gen. Het Is dan ook de vraag of zo 
Iets nog overeenstemt met de sociale 
bedoelingen, waarvoor deze . maat
schappijen werden opericht. 

DiskHminat ies om ideologische 
of f i losof ische redenen 
voorkomen 

Kamerlid Joos Somers wil inzake het 
sociaal huisvestingsbeleid dlskrimina-
ties om ideologische of filosofische 
redenen voorkomen. Het ontbreken 
var. enig toezicht Inzake het aanwij
zen van de personen, die volgens de 
wettelijke bepalingen weerhouden 
worden voor de verwerving van een 
eigendoms- of gebruiksrecht van de 
door de huisvestingsmaatschappijen 
opgerichte en beheerde woningen, 
waaronder de woningen door ver
nieuwbouw Ingeschakeld in de socia
le huisvesting, kan immers aanleiding 
geven tot misbruiken. 
Het wetsvoorstel houdende de oprich
ting van toewijzingskomltees in erken
de huisvestingsmaatschappijen, Inge
diend door VU-kamerlld Somers, wil 
elke diskriminatle voorkomen met be
trekking tot het toewijzen van een 
woongelegenheid, die door de erken
de huisvestingsmaatschappijen wordt 
gebouwd om te verkopen of wordt 
beheerd om te verhuren. 

De op-te-richten toewijzingskomltees, 
zoals In het wetsvoorstel Somers 
omschreven, zullen geenszins belem
merend optreden voor de specifieke 
aktlviteiteri van de huisvestingsmaat
schappijen en zullen ondermeer de 
gemeentelijke autonomie eerbiedigen 
inzake het huisvestingsbeleid zoals 
die door de plaatselijke of gewestelij
ke meerderheid wordt uitgestippeld. 
Wel zal een vertegenwoordiging van 
de minderheid in het toewljzlngskoml-
tee zetelen in verhouding met de 
behaalde stemmenresultaten bij de 
jongste verkiezingen van de vertegen
woordigende vergadering of vergade
ringen van de overheid of overheden, 
die aan de gebiedsomschrijving of 
werkkring van de betrokken huisves
tingsmaatschappij beantwoorden. 
Elke minderheidsgroep zou minstens 
één mandaat in het «toewljzlngskoml-
tee» van de betrokken huisvestings
maatschappij verwerven, op voor
waarde dat zij bij deze verkiezing vijf 
procent van de totaal der uitgebrach
te stemmen In de gebiedsomschrij
ving of werkkring van de betrokken 
huisvestingsmaatschappij behaalde 
en minimum één mandaat In een ver
tegenwoordigende vergadering van 
de aangesloten overheid zou verwer-

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Oorps t raa ta i . 1686Gooik 
02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN w 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Stri jtem 
Tel. 054/3337.56 

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. 

P V B A J BORRE.MANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen. 
Gentsestraat 238. 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/41 25.89 

W I J bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

DE OUDE KRING 
Café vu- lokaa l 

Dorpsplein, Heusden-Llmburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel. 02/268.14.02 

K E U K E N S - S A N I T A I R -
VERWARMING 

V A N D E R C R U Y S 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214.41. 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u. Zondag gesloten. 

K O E T S W E R K E N V A N D E R 
M I J N S B R U G G E S Z O N E N . 
P e r f e k t e a f w e r k i n g - j u i s te t in
ten . A f f l i g e m s t r a a t 18, 1742 TER
N A T ( S t . - K a t - L o m b e e k ) . 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-HOf\/IE 

Assesteenweg 298 A 
1680 St.-Kwintens-Lennik 
Tel. 02-582.20.14 
Kweker i j • pension - alles voor uw 
hond. 

D A N N V S CLUB pvba. Café - Snack. 

Zaal voor feesteli jkheden. Koolmijn-

laan 15, BERINGEN - 011-436.376 

Typo-offset De Riemaecker 
pvba Nukerkeplein 9, 9681 
MAARKEDAL 
uitvoerder «Wi j Vlaamse 
Ardennen». Tel. 055-21.14.04. 
Eén- en meerkleurendruk-
werk, ontwerpen en kleu-
renmaquettes. 

J E F T H I J S 

A l l e v e r z e k e r i n g e n 

K o n i n g L e o p o l d l a a n 1, 
3 1 8 0 W e s t e r i o . Tel . 014-54.48.07. 

Een stukje ongerept 
natuurscfioon 

Herberg 't STAMPKOT 
St .Mar iaLatem. Z W A L M 

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

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Te l 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen. 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091/69.2874 

Specialiteit nbstuk op fiout 
Dinsdagavond en woensdag ge

sloten 

V O E D I N G - D E P O L D E R . 

P o l d e r s t r a a t 12, 8 4 5 8 O o s t d u i n -
k e r k e 

F ru i t en g r o e n t e n enz . . . 
D u b b e l e v a l o i s - z e g e l s aan a l l e 
l e d e n . 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel. 02 /5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

- U I L E N S P I E G E L . 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24,1742 Ternat 
Tel. 582 1345 

Volksunielokaal 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734.0643 
N a 1 8 u 425 4642 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71.12 40 

Verwarming - stoom - sanitair. Alie 
herstellingen 

M A T R A S S E N P L A T T E A U 
A l le m a t e n , alle s o o r t e n , o o k 
med i ka le en ant l -a l le rg ische ma
t rassen . ^ 
P l a t t e a u - L i e v e n s , P o r t u g e e s 
s t r a a t 9, 1780 T e r a l f e n e , tel. 
053/66 .74 .56 . " 

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

DE LANOSKNECHT 
Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgerief 
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 

Tel. 031/37.4572 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6. BERINGEN — 
011-43.37.07 Leveringen mazout — 
mogeli jkheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske
tel. 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031-8.15.68 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-36.45.31 02-582.22.22. 
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Toch geen franskiljonse politiekommissaris 
te groot-Beersel? 
De VU-fraktie van Groot-Beersel 
heeft zich met hand en tand verzet 
tegen de voordracht van een franskil
jon als politiekommissaris. 

Via de plaatselijke VU-streekpers, 
de nationale pers, klachten bij de 
goevemeur van Brabant, de minister 
van Bmnenlandse Zaken en interpel
laties in de gemeenteraad zelf, heeft 
zij de voordracht door de CVP-BSP-
meerderheid (gesteund door het 
FDF en één PVVer) van de heer Van 
Volsom, een adjunkt-politiekommis-
saris te Srussel die zijn kinderen 

Franstalig onderwijs laat lopen, aan
geklaagd. 
Het verzet van de plaatselijke Volks
unie heeft heel virat Vlamingen in 
Groot-Beersel wakker geschud, met 
als resultaat dat een groot deel van 
de bevolking de vo.ordracht van 
deze kandidaat niet nam. 
Onder morele druk («om persoonlij
ke redenen» zegt hij) heeft de heer 
Van Volsom nu zijn kandidatuur offi
cieel teruggetrokken. 
De ganse procedure moet nu op
nieuw worden overgedaan; m.a.w. 
vaststellina van de aanwervings-

voorwaarden, inwachten van nieuwe 
kandidaturen en nieuwe voordrach
ten door de gemeenteraad. 
Hopelijk stoot de CVP-BSP-meerder-
heid geen tweemaal tegen dezelfde 
steen en worden er ditmaal kandida
ten voorgedragen die naast beroeps
bekwaamheid ook de nodige Vlaam
se waarborgen bieden. 
Alleszins een sukses voor de plaat
selijke Volksunie, die dank zij haar 
krachtig verzet voorlopig dit franskil
jons benoemingsonheil kon afweren. 

Willy De Saeger, 
Gemeenteraadslid. 

RESTAURANT CHECKPOST 

GASTRONOMISCHE KEUKEN 

FIJNE SPECIALITEITEN 

I jzerenkruiss t raat 84,1000 Brussel 
Tel.; 02/218.29.88 

Prof. Gerio te Liedekerke 

Vujo- Nieuw Grimbergen: 

«Tram G moet blijven!» 
In onze buurlanden, en vooral in Nederland, verstikt men haast in de plannen 
tot herwaardering van het openbaar vervoer. Dat men daarbij voor alle mid
delgrote autobuslijnen alle heil verwacht van het verframmen (vb. Utrecht) 
blijkt nog niet tot onze ministers te zijn doorgedrongen. Ondanks alle onheil
spellende toekomstperspektieven, ook op ekonomisch vlak (zie artikels in 
Trends en Financieel Ekonomische Tijd) houden de Buurtspoorwegen het 
been stijf, vanaf 1 augustus worden Grimbergen en Strombeek-Bever met 
een vloot bussen bedacht 

In zijn boek behandelt ir U P Kaper 
(1976) ook het milieuaspekt van een 
dergelijke beslissing «In relatie tot 
het leefmilieu is van belang dat de 
geluidshinder door trams, vooral bij 
het aanzetten, geringer is dan die van 
de bus Bovendien rijden er natuurlijk 
minder eenheden en zijn gekoppelde 
eenheden relatief minder hinderlijk 
dan losse Het belangrijkste is dat 
men steeds de geluidshinder door het 
totale verkeer beschouwt, vooral ver
gelijkend met wat er zou komen als 
men de tramlijn niet aanlegt » 
Het IS maar een kleinigheid van deze 
gedachtengang door te trekken naar 
het globale verkeersbeeld De bijko
mende druk, veroorzaakt door een 
reeks bussen die elkaar om de 3 minu
ten opvolgen, is zowel voor de andere 
vi/eggebruikers als voor de omwonen
den niet te becijferen i Neem daarbij 
dat, ten gevolge van de onvermijdelij
ke schommelingen in de verkeers
stroom, de reizigers zelf met veel zul
len merken van de «frekwentiever-
dubbeling »i 

De huidige tramlijn Brussel-Grimber
gen biedt alle troeven om, met een 
minimum aan kosten, te worden omge
bouwd tot een moderne voorstads-
sneltramlijn volgens de normen die ter 
zake in Nederland en Duitsland, en in 
de nabije toekomst ook in Franknjk, 
gehanteerd worden 

« Tram G • 
Vooreerst is er de reizigersbeweging 
De Buurtspoorwegen zelf geven toe 

VUJO-Vossem naar 
Diksmuide 
Vertrek 7 uur aan de kerk Reisweg 
Vossem, Brussel, Aalter, Diksmuide, 
Alveringem (Graf C Verschaeve), 
Brugge (Stad + Boudewijnpark), 
Brussel, Vilvoorde (Dancing) Thuis
komst ± 1 uur Pnis 200 fr Kinde
ren — 10 jaar 100 fr Inschnivingen 
Mare Trappeniers, Treuveldstraat 22 -
1981 Vossem, tel 767 3371 

Groot-Heist 
naar Diksmuide 
Naar jaarlijkse traditie njden 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 (jongeren tot 18 jaar 100 f r ) 
Zo vlug mogelijk inschrijven bij de 
bestuursleden van de afdelingen of 
centraal bij Odette Symons, Aarschot-
sebaan 17/2 te Booischot, tel 015/ 
222553 's Avonds tijdig terug, ten 
laatste rond 21 uur 
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dat «Tram G » hun drukst bezette lijn 
IS in Brabant, en zelfs erbuiten Erva-
nngen in die zin — ook in Brussel — 
hebben reeds aangetoond dat een 
modernizenng van het trammaterieel 
deze reizigersstroom nog doet toene
men Een verbussing daarentegen, 
heeft steeds een daling van het reizi
gersaantal tot gevolg ( d w z dat nog 
meer mensen met de eigen wagen 
naar Brussel zullen gaan, en zo de ver
keersdrukte, waar ook de bussen in 
terechtkomen, nog vergroten O 

De lijn, die grotendeels in eigen bed
ding rijdt, ondervindt weinig hinder 
van het wegverkeer Met een auto
busdienst kan men verwachten dat 
— zeker op het spitsuur — de rit Brus
sel-Grimbergen, met minstens 10 mi
nuten zal verlengd worden Alleen al 
om het « Park van Laken » te omzeilen 
(de tram rijdt er onderdoor) moet men 
1,5 km omrijden Waardoor ook twee 
haltes verdwijnen (waar ruim meer 
dan 50 mensen opstappen) 

Een bus is geen tram ! 

Verder is er het reizigerskomfort, dat 
met bussen heel wat lager ligt (poog 
je krant eens te lezen in de bus, of 
een praatje met je medereizigers ) 
dan met de trams Zelfs het gemeente
bestuur van Grimbergen ziet dat in, 
en eist van de N M V B een verbetering 
van de ingelegde bussen Maar een 
bus is nu eenmaal geen t r am ' 
De Buurtspoorwegen werken duide
lijk met twee maten en twee gewich
ten bij het «uitstippelen van hun ver
voersbeleid C ) » Een renderende 
tramlijn wordt vervangen door een 
autobusdienst, waarvan nog met is 
bewezen of de uitbating financieel 
gezond te houden is Ondertussen 
werkt men verder aan de modernize
nng van het tramnet aan de kust en te 

Meise-Wolvertem 
naar Diksmuide 
Het Karel Bulsfonds Meise-Wolver-
tem en de Federatie Vlaamse Vrou
wen Meise-Woivertem richten samen 
met de plaatselijke VU-afdeling een 
busreis in naar de IJzerbedevaart op 
2 lull 1978 Verdere inlichtingen bij 
Jan Van Campenhout, Merchtemse-
steenweg 75 te Wolvertem, tel 
2692564 . Richard Herteleer, St-
Elooisweg 5 te Oppem, tel 269 26 06 , 
mevr Gamere, Mechelsebaan 32 te 
Meise, tel 2692952 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 
Inschnjven (200 fr alles inbegrepen) 
in lokaal Uilenspiegel. 

Charleroi (met de helft minder reizi
gers dan Tram G , dus met Vlaams 
geld te onderhouden O en wordt de 
frekwentie van de tramlijn te La Lou-
viere verdubbeld ' 
Deze modernizenng wordt als volgt 
gemotiveerd « Bij het bepalen van de 
keuze •• tram» meent de N M V B in het 
belang van de gemeenschap, aan 
haar gebruikers zonder nutteloze uit
gaven gedurende vele jaren een snel 
en komfortabel vervoer te waarbor
gen, en tevens voor de andere wegge
bruikers geen enkele hinder meer te 
vormen » 

Een mooie redenering, maar blijkbaar-
IS het met toegelaten ze ook toe te 
passen op de lijn Brussel-Gnmbergen 

Besl issing s c h o r s e n ! 

Gezien deze overwegingen — en de 
duidelijke steun van de bevolking — 
eisen wij van minister Chabert de 
schorsing van de genomen beslissing, 
in afwachting dat een objektief en ern
stig onderzoek (met o a een kosten-
baten analyse) betreffende de lijn 
Brussel-Grimbergen is gebeurd 
Daarom voeren wij de aktie « Tram G 
moet blijven » 

W.W./R. 

Voor de gemeentelijke 11 juli-herden-
king te Liedekerke werd niemand min
der dan prof Alois GerIo uitgenodigd 
do gelegenheidstoespraak te houden 
Deze herdenking gaat door in de 
feesttent op de binnenkoer van het 
gemeentehuis op vrijdagavond 30 juni 
om 20 u Verder op het programma 
toespraken door M Van Liedekerke, 
schepen van Kuituur en burgemees
ter Van Ginderdeuren Muzikale om
lijsting en samenzang onder leiding 
van de harmonie Kunst en Vermaak 
• 
Zaterdagavond om 20 u. 30 groot 
bal van burgemeester en schepenen 

11 juli herdenking 
te Gooik 
De Volksunieafdeling Gooik nodigt u 
allen uit op de 11 julivienng in 't Krekel
hof, Drie Egyptenbaan (voorheen 
Brusselbaan) 11 op donderdag 6 juli 
1978 om 20 u 
Er wordt hulde gebracht aan de 
«vechters» van het eerste uur en dit 
in de persoon van meester Vanmjvel, 
die als eregast wordt uitgenodigd 
Gastspreker Senator Bob Maes Ani
matie door Klavertje vijf uit Herne, 
volksmuziek en De Eglantier uit Den
derleeuw, volksdansen 

BRABANT 

in dezelfde feesttent op de binnen
koer van het gemeentehuis. 
Zondag trekt de VU-afdeling naar 
Diksmuide. De bus vertrekt om 7 u 45 
aan de jongensschool van Mullem en 
om 8 u stipt op het dorpsplein Pnjs 
150 fr. 
• 
Maandag 3 juli om 14 u gemeentelijk 
feest van de derde leeftijd Met als ani
mator Paul Roelandt en begeleiding 
In de feesttent op de binnenkoer van 
het gemeentehuis 

Jet te: sociaal 
dienstbetoon 
Het kantoor voor sociaal dienstbe
toon Jetsesteenweg 548 zal tijdens 
de maand juli gesloten zijn Herope
ning 1 augustus 

Aggi. Brussel: 
sociaal 
dienstbetoon 
Het sociaal dienstbetoon van sche
pen De Berlangeer gaat in juli met 
door Gedurende de maand juli is het 
bureel in de Wetstraat gesloten 
Voor dringende gevallen kan men 
terecht op tel 5126660, post 55 

Brussel tot een sportieve 
hoofdstad maken 

Naar aanleiding van de huldiging 
van de heer Remi Van Ophem, we-

reldrekordhouder over 800 m voor 
minder-validen, lichtte staatssekreta-
ris V. Anciaux zijn sportbeleid toe 
voor de Brusselse Vlamingen. 

Dekreet van 2 maart 1977 

Vóór de jaren '70 bestonden te Brus
sel enkel tweetalige klubs, waar de 
Vlamingen al dan met in hun eigen 
taal aan bod kwamen De aktie 
•< Sport voor Allen » en de subsidiepoli
tiek van de NOC hebben hierin op het 
vlak van de rekreatiesport enige ver
betering gebracht Voor wat de kom-
petitiesport betreft waren er eind 
1977 slechts 13 Vlaamse klubs, wat 
enigszins begrijpelijk is gezien de 
hoge kosten, het vereiste personeel, 
het gebrek aan Vlaamse infrastruk-
tuur en het feit dat het in kompetitie-
verband moeilijk IS om met een nieu
we klub te starten 

Het dekreet van 2 maart 1977 op de 
landelijk georganizeerde sportvereni
gingen heeft hierin verandenng ge
bracht Dit dekreet voorziet immers 
dat slechts eentalige bonden, liga's en 
verenigingen kunnen gesubsidieerd 
worden 
Voor de Vlamingen, aangesloten bij 
tweetalige Brusselse klubs, schiep dit 
dekreet heel wat problemen De meer
derheid van deze klubs bestond im
mers uit Franstaligen, zodat geop
teerd werd voor aansluiting bij de 
Franstalige liga De Vlaamse leden 
verhuisden dus mee naar het Waalse 
kamp 
Om deze misgroei recht te trekken, 
werd op het staatssekretariaat een 
werkgroep opgericht met vertegen
woordigers van de verschillende 
klubs Als oplossing werd voorgesteld 
over te gaan tot een interne splitsing 
van de klubs, zodat de atleten als éen 
qeheel naar buiten zou kunnen t ie-

den Deze overgangsoplossing — ui
teraard in afwachting dat autonome 
Vlaamse klubs zullen opgericht zijn — 
werd bijgetreden door de Hoge Raad 
voor de Sport 

Opt ies voor de toekomst 

De oprichting van Vlaamse autonome 
klubs stelt echter heel wat problemen, 
voornamelijk op het vlak van de infra-
struktuur De bestaande installaties 
zijn in handen van de gemeentebestu
ren, en hun •< Vlaamse » politiek moet 
ons met hoopvol stemmen 
Geopteerd wordt dan ook voor ver
schillende benaderingen zoveel mo
gelijk binnendringen in de gemeentelij
ke infrastruktuur, het afhuren van 
scholeninfrastruktuur, Vlaamse tref
centra voorzien van kleine sportruim-
ten (zoals te Vorst en te Laken) en op 
langere termijn dromen van eén 
groot Vlaams rijkssportcentrum in de 
Brusselse agglomeratie Maar hier
voor zijn er vooralsnog geen centen i 
Daarnaast dient de sport in het Brus
selse beter geanimeerd te worden 
Hiervoor werd om samenwerking ver
zocht bij het BLOSO om voor 1979 
en 1980 van Brussel een «Sportissi-
mo»-gebied te maken Verder zullen 
eveneens een aantal konsulenten spe
cifiek voor Brussel ingezet worden 
Nauw hiermede verbonden, is de 
aktie die in de scholen zal gevoerd 
worden naschoolse aktiviteiten en in-
terscholenwedstrijden Ook het infor
meel sporten zal gestimuleerd wor
den Meer speelruimte beschikbaar 
stellen, er is zelfs een studie aan de 
gang om eventueel in de metroruim
ten sportmogelijkheden te voorzien 
Kortom, staatssekretans V Anciaux 
wenst van Brussel een sportieve stad 
te maken, ook voor de Vlamingen 
(JA) 
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LUXE 

MANTELS 
voor dames 

vanaf 

2.000 

NU ECHT NIET TWIJFELEN... 
ER ZIJN NU GOUDEN KOOPJES BIJ 

GLOED
NIEUWE 

DAMES-
REGENMANTELS 

LANGE LUXE 

ZOMER-
KLEEDJES 

LUXE 

BLAIZERS 
van velours 
voor dames 

vanaf 

1.495 
1.000 DE-SOLEILS 

vanaf 

LANGE 

AVOND 
KLEEDJES 
vanaf .2.9e5-tr 

NU: 

1.495 

MEER DAN 
5.000 

ZOMER-
KLEEDJES 

NU vanaf 

LUXE 

ANORAK 
voor dames 

vanaf JL99S-If. 
NU 

LANGE 

FEEST-

J-S957r. 

LUXE 

BLAIZERS 
van stof 

voor dames 
vanaf LUXE VINYL 

REGENMANTELS 
voor dames 

vanaf,2.»95^ 
NU 

TOTALE UITVERKOOP BIJ 
SUCCES KLEDING MEYERS - NIEL 

HEREN-

SMOKINGS 
Alle maten 

vanaf 

w M v 

HEREN 

BLOUSONS 
Tal van modellen 

vanaf 

1.095 

HEREN-

van velours 
vanaf 

DUIZENDEN 

BLOEZEN 
en 

T-SHIRTS 
vanaf 

HEREN 

Duizenden stuks 
vanaf 

1.500 

Reeds vanaf 

^ ^ ^ 

voor fleren 

KOOPJES 
of twee voor 

1.000 

HEREN 

REGENMANTELS 
vanaf 

1.495 

en... 
duizenden 
andere 
gouden koopjes 
tegen nooit geziene 

UITVERKOOPPRIJZEN 
OPEN : ALLE WERKDAGEN VAN 10 TOT 20 UUR 

ZATERDAG VAN 9 TOT 18 UUR • ZON- EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALIST IN BELGIË 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 
ï 
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F I L M T H E A T E R S ! ®̂ Scherpenheuvel-Zichem 

Testelt wordt niet verbrokkeld, 
meerderheid wel! 

§0f ten C'cnlioattt 

studio 
V A N 30 JUNI TOT 6 JULI 

TERVUREH 
Vnjdag, zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u K T 

Outlaw Blues 
Met Peter Fonda 

(Easy Rider) 

Zondag 15 u 
Maandag, dinsdag 20 u 30 KT 

Herble goes to 
Monte Carlo 

Film van Walt Disney 

Zondag, woensdag, donderdag 
20U.30 K N T 

La première fols 
Film van Claude Bern 

TIENEN 

K T 

Vrijdag, zaterdag 20 u 
Zondag 15 u, 20 u 30 
Maandag 20 u 30 

Jaws 
Film van Steven Spielberg 

Met Robert Schelder, 
R Dreyfuss, Robert Shaw 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 
Zondag 18 u 
Dinsdag, woensdag, donder
dag 20 u 30 K N T 

The Fearles 
Vampire Killers 

Film van Roman Polanski 
Met Charon Tate 

LEUVEN 1 
20 u 15 
4e week 

The goodbye girl 
Film van Hervert Ross 
Met Richard Dreyfuss 

KT 

M 

K N T 15 u 45 
22 u 15 

Last tango m Paris 
Film van Bernardo Bertolucci 

Met Marlon Brando, 
Maria Schneider 

K T 13 u 30 
18 u Premiere Leuven 
0 u 30 

Coming Home 
Film van Hal Ashby 

Met Jane Fonda 
Jon Voight 

LEUVEN 2 
1 4 u K N T 
20 u 2e week 

Why shoot the teacher 
Film van Silvio Nanzzano 

Met Samantha Eggar 
Bud Cort 

16u 
22 u. 

K T 

American Graffiti 
Film van George Lucas 
Met Richard Dreyfuss 

18 u, 
24 u 

K N T 

The Choirboys 
Film van Robert Aldrich 

Met Bandy Quaid 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15u KT 
Pinnochio in de ruimte 

Zondag 
Vnjdag, 

en 
Rio Lobo 

18u 
zaterdag 20 u 

The way 
of the dragon 

Film van en met 
Bruce Lee 

KNT 

Vnjdag, zaterdag 22 u 30 
Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 K N T 

Goodbye Emmanuelle 
Film van Jacques Leterrier 

De inwoners van de Hanenberg te 
Testelt, grenzend aan Langdorp, heb
ben hun aktie vruchtbaar bekroond 
gezien Zij worden niet naar Aar
schot overgeheveld zoals eerder be
slist werd. Dank zij hun besliste en 
kordate aanpak werd deze misslag 
rechtgezet 

Geen voorl ichting 

Op 10 november 1977 werd beslist dit 
gedeelte van Testelt aan Groot-Aar
schot af te staan De betrokken perso
nen waren niet weinig verbaasd en 
verbolgen toen zij dit vernamen langs 
de pers Naar zij ons mededeelden 
voelen ze zich thuishorend in Testelt 
ZIJ zijn daar bij het verenigingsleven 
betrokken (fanfare e d ) en gaan er 
naar de kerk Temeer qezien het 
dorpscentrum van Testelt het kortst bij
gelegen IS Er zou een arrondisse-
mentskommissaris, vergezeld van de 
gemeentesekretans, even ter plaatse 
geweest zijn, maar van een echte 
voorlichting of vraag naar de mening 
der bewoners zou ook geen sprake 
geweest zijn 

Protestbrief 
aan ministerie 

Een brief werd opgesteld en onderte
kend door de betrokken mensen en 
naar de minister van Binnenlandse 
Zaken, de h Henn Boel, gestuurd, met 
vraag tussen te komen Nadat deze 
laatste do zaak overmaakte aan het 
gemeentebestuur ter herziening, 
kwam de kat op de koord Met 
gevolg een heftige interpellatie op de 
gemeenteraad Ook tussen de (JVP-
gemeenteraadsleden en hun schepe
nen botste het meer dan dat het 
klonk Schepen Geyskens ( E L / P V V ) 

Guldensporen-
herdenking 
te Leuven 
Noteer nu reeds volgende data vrij
dag 8 juli te Tervuren, zaterdag 9 juli 
te Rotselaar. en dinsdag 11 juli, om 
20 u in de stadsschouwburg 

PROGRAMMA 
Fantasia, van Hein Nackaerts, door 
een groep v d Reynaertgesellen 
Samenzang, onder leiding van Jan 
Symoens, met Paul Kuijpers aan het 
klavier We zingen samen Kempen-
land, Lied van mijn land, Lied der Vla
mingen, Omdat ik Vlaming ben 
Feestrede door dr Guido Provoost 
Zjef Van Uytsel, met een aangepast 
programma 

Samenzang, tweede deel met de liede
ren Roosmarijntje. Blijheidslied, Van 
Rijswijckmars, Gebed voor het vader
land en de Vlaamse Leeuw Teksten 
van de gezongen liederen worden 
aan de ingang gegeven Toegang is 
kosteloos 
Vuurwerk een halfuur na het einde, 
krijgen de aanwezigen nog een prach
tig vuurwerk op het Ladeuzeplein 
Oproep bevlagt uw huizen op onze 
nationale feestdag' 
IJZERBEDEVAARTWINKEL in Parijs
straat 34 te Leuven 
Heb je reeds een bezoek gebracht 
aan deze nieuwe zaak, waar klevers 
wimpels, vlaggen, wandborden, brand
glazen, boeken over de Vlaamse 
strijd, wandborden, leeuwespelden, 
enz te koop zijn i Loop eens even bin
nen Voorlopig open dinsdag, woens
dag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 
18 u en 's vrijdags ook van 9 u 30 

Leuven naarde 
IJzerbedevaart 
De <- laatkomers » krijgen nog een laat
ste kans om in te schrijven vnjdag 
30 juni kan dat nog op het sekreta-
riaat van de Vlaamse Organizaties, 
Parijsstraat 34-36 te Leuven (tel 
23 2412) tussen 9 u 30 en 12 u en 
van 14 tot 18 u Hier wordt alles 
gecentralizeerd door de verschillende 
kontaktpersonen 

trachtte de vroegere beslissing te ver
rechtvaardigen, maar kreeg hierdoor 
heel wat ongezouten kritiek te slikken 
Met de herroeping van de beslissing 
als resultaat van de vinnige diskussie 
Gezien de gemeenteraadsleden nu 
goed op de hoogte gebracht werden 
door het publiek, met fotokopies van 
de bewuste brief enz Er volgde een 
spontaan applaus van het publiek op 
de beslissing, als beloning, voor de 
gemeenteraadsleden van goede wil 

Jeugdraad 

De CVP-EL-meerderheid werd nog 
meer verbrokkeld en in het ongelijk 
gesteld toen zij een schrapping van 
de politieke vertegenwoordiging 
(waarnemer) in de jeugdraad vroe
gen Na een opgemerkte tussen-

Publiek deelde 
de nodige 

informatie uit 

komst van Jo Vermeylen en Denis 
Fredenckx die zich hiertegen biezon-
der verzetten haalde de oppositie 
(VU/BSP/AGB) de meerderheid met 
14 tegen 11 stemmen En zo zal de 
jeugdraad er zich wel moeten bij neer
leggen politieke waarnemers toe te 
laten op hun algemene vergade-
nngen Zoniet worden ze niet erkend 
door de gemeente De Kultuurraad 
stapte reeds langer over dit euvel 
heen, zij hebben direkt politieke waar
nemers aanvaard En hebben zich 
ingezet om een echt Kultureel beleid 
voor de gemeente uit te werken Zo 
werd onder impuls van de vereniging 
« Een Leefmilieu Voor U » de volgende 

LIMBURG 

voorstellen goedgekeurd 1 initiatief 
tot sociale woningbouw in onze fusie
gemeente, in de door het gewestplan 
vooropgestelde zones 2 Het uitbren
gen van een plan van de straten enz, 
van de ganse fusiegemeente voor de 
inwoners 3 Toelage in het raam van 
het Jaar van het Dorp door de 
gemeente te geven voor de herstel
ling van de watermolen op de Demer 
te Zichem 4 Verbetering en aanleg 
van fietspaden 5 De Kultuurraad zal 
een rondvraag doen naar de woonwij
ken (verkavelingen) waar plaatselijk 
verkeer gewenst wordt, en aan de 
gemeenteraad advizeren 8 ' Vraag 
aan het gemeentebestuur tot het aan
leggen van woonstraten , o a de Lob-
bensestraat werd voorgesteld — her-
kasseien, fietspad en voetpad aanleg
gen gescheiden door groenbeplanting 
van de rijbaan en enkel plaatselijk ver
keer toegelaten (projekt van Een leef
milieu voor U, Davidsfonds KWB en 
KAV Keiberg-Zichem 
Het gemeentebestuur wordt door de 
Kultuurraad gefeliciteerd voor haar ini
tiatief tot het maaien van de bermen 

der wegen in plaats van het milieu-on-
vriendelijk doodsproeien van het gras 
en hoopt dat men deze werkwijze 
aanhoud 
Er werd nog eens herinnerd dat bij 
kontakten met het ministerie beloofd 
IS dat de Markentoren-Maagdentoren 
te Zichem aan de gemeente zal afge
staan worden op eenvoudige vraag 
van deze laatste Voor wanneer een 
bnef h ie rvoo r ' Het ministerie van 
Nederlandse Kuituur beloofde ook gel
delijke steun om in het raam van het 
Jaar van het Dorp, de toren in te rich
ten als toeristische uitkijktoren Het 
woord en de daad is nu aan de 
gemeentevaderen 

Robert JANSSENS 

Het tweede nummer van «Nu in 
Maasmechelen » ontketende een zwa
re politieke rel, waarbij en meerder
heid en oppositie zich betrokken voel
den Kern van de zaak was het artikel 
van Martin Wijshof, waarin deze laat
ste het puntensysteem, dat gehan
teerd wordt door de Sportraad van 
Maasmechelen, aanvocht en dat als 
basis dient voor de subsidiering van 
de sportgroepen De VU-afdeling had 
in dit systeem een aantal tekortkomin
gen ontdekt en had de handelwijze 
aangeklaagd van enkele leden van de 
Raad van Beheer die eigenhandig de 
puntenformulieren invulden voor 
meerdere sportgroepen en tevens 
door hun lidmaatschap in de Raad 
van Beheer moesten zorgen voor de 
kontrole op de ingevulde punten i 
De Raad van Beheer van de Sport
raad nam deze aantijgingen met en 
schreef een emotioneel artikel in zijn 
tweemaandelijks tijdschrift «Info», 
waarin hij een ware heksenjacht ont
ketende tegen de persoon van VU-ge-
meenteraadslid Jef Albrechts 
Op de jongste gemeenteraadszitting 
(20 juni) klaagde Jef dit feit aan Meer 
bepaald werd schepen van Sport en 
Kuituur Maes zwaar op de korrel 
genomen, gezien het feit dat Info, uit
gegeven onder auspiciën van sche
pen Maes (met gemeentegelden O 
door bedienden van het gemeentebe
stuur straffeloos kan worden mis
bruikt om gemeenteraadsleden in hun 
persoon aan te val len' Jef grootste 
troef hierbij was het feit dat hij met de 
nodige bewijzen kon staven dat Info 
leugens had verkondigd' 

Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D o o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

De pastorietuin te 
Overijse in het 

Irang gedi 

Dolle week 
voor Maasmechelse politiek! 
De VU-afdeling Maasmechelen boekt al enige tijd sympatic met de uitgave 
van haar blad • Nu in Maasmechelen», waarin met alleen bestaande wantoe
standen worden aangeklaagd, maar ook alternatieven worden geformuleerd 
Dat men zich erg kwetsbaar opsteld met dit blad weet men in Maasmechelen 
maar al te goed en iedereen verwachtte zich dan ook vroeger of later aan ver
regaande « obstrukties». 

Het komitee «Behoud Pastorietuin» 
nodigt uit op een informatie-avond 
betreffende de plannen voor een 
woon- en winkelcentrum in de tuin 
van de pastorie van Overijse-Cen-
trum 
Op het programma ontwikkeling der 
plannen huidige toestand , waarom 
het komitee «Behoud pastorietuin» 
zich tegen een woon- en winkelcen
trum verzet op die plaats enz 
Deze informatie-avond gaat door op 
vnjdag 30 juni 1978 om 20 u 30 in 
zaal Casino, Heuvelstraat te Overijse 

Aarschot 
naar Diksmuide 
Leden of met-leden die nog wensen 
deel te nemen aan de IJzerbedevaart 
dienen zich dringend in orde te stellen 
bij een der bestuursleden 
Hierbij maken wij van de gelegenheid 
gebruik om een spoedig herstel toe te 
wensen aan onze vriend Fons Van 
Ouytsel, schoonvader van de afde
lingsvoorzitter 

Jette: 
Leeuwevlag zal 
wapperen op 11 juli 
Tijdens de laatste gemeenteraadszit
ting stelde Jan De Berlangeer voor de 
Leeuwevlag op het gemeentehuis, het 
administratief centrum en alle ge
meentegebouwen die ook ten dienste 
staan van de Vlaamse gemeenschap, 
uit te hangen 
Aangezien het Egmontpakt de twee 
gemeenschappen volwaardig erkent 
te Brussel vond hij het logisch dat dit 
tot uiting zou komen op de nationale 
feestdagen 
Het voorstel werd aanvaard, zodat 
voor de eerste maal in een Brusselse 
gemeente op het gemeentehuis de 
Leeuwevlag op 11 juli zal wapperen 

Jef oogstte enorm veel bijval De 
CVP- en BSP-oppositie trad hem vol
mondig bij en zelfs van de zijde van 
de meerderheid (CVP-dissidenten en 
PVV) werden afkeurende stemmen 
gehoord Besloten werd dat er een 
nader onderzoek zou worden inge
steld naar de gegrondheid van het 
Info-artikel en dat het punt op de dag
orde van de volgende gemeenteraad 
zou worden geplaatst 
Het artikel van Info en de repliek van 
Jef gaan over de tongen in Maasme
chelen Inmiddels gonst het van de 
geruchten en wacfit men met span
ning op het uiteindelijke resultaat dat 
verregaande gevolgen zou kunnen 
hebben voor de samenhorigheid bin
nen de meerderheid Jef maakt zich 
ondertussen sterk dat de rechtvaar-
digheidsgedachte die centraal werd 
gesteld in het afdelingsblad ook nu zal 
zegevieren 

Walter Wampers 

Negende 
Guldensporenvie-
ring van de 
Druivenstreek 

Op zaterdag 8 juli 1978 om 20 u 30 
op de Markt te Tervuren 
20 u Vendeliersgroep Tervuren, 
volksdansgroep « De Druivelaar» uit 
Duisburg, gelegenheidsrede door 
Maurits Coppieters, voorzitter van het 
Vlaamse Kultuurparlement 

21 u 30 in de tent Samenzang met 
het Tervurense Sint-Ceciliakoor, 
volkszanger Jef Eibers , volksbal met 
D J Carlos Dnve-in-Show 
Toegang gratia Iedereen welkom 
Met de steun van de gemeentebestu
ren van Tervuren, Hoeilaart, Overijse, 
ministerie Nederlandse Kuituur dienst 
Volksontwikkeling, Kulturele Raad Ter
vuren 

iLcni 
JULI 

2 ZUTENDAAL IJzertiedevaart 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 

WIJ 18 29 JUNI 1978 
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Oppositie roept gemeenteraad samen : 

Maaseiker CVP daagt niet op 
Zoals verwacht zijn na hun vertrek op 
de zitting van 14 juni 11 de CVP-ge-
meenteraadsledenp en overlopers 
niet komen opdagen op de zitting bij
eengeroepen door PVV BSP V U en 
Oeter-raadsleden Op de agenda van 
de zitting van 21 juni stond onder 
andere, de aankoop van het Huis 
Corstjens op de Markt van Maaseik 
Dit punt, ingediend door raadslid Ru
bens CBSP) spreekt de Maaseiker 
bevolking biezonder aan nu de CVP 
besll st heeft twee huizen in Neeroete-
ren te huren om er volgens de CVP 
de technische dienst van Neeroete-
ren onder te brengen Hardnekkige 
geruchten doen in Maaseik immers de 
ronde dat de CVP van plan is verschil
lende diensten die nog in Maaseik 
zijn gevestigd, naar Neeroeteren over 
te brengen De taktiek die door de 
CVP-meerderheid wordt toegepast 
zal de eerste jaren zeker geen vrede 
terugbrengen onder de inwoners van 
de nieuwe fusiegemeente ledere deel
gemeente voelt zich erg ongelukkig 
door de fusie die opgedrongen werd 
Opoeteren het broertje van de nieu
we entiteit voelt zich bedrogem en 
verwaarloosd «Wij kregen het s tor t 
en daar bleef het bij» hoort men er 
zeggen Daar waar men een betere 
dienstverlening vanwege de overheid 
had verwacht, moet men thans vast
stellen dat er mets van terechtkwam 
Maaseik, reeds jaren uitgekozen door 
de overheid om er bepaald diensten 
zoals belastingen RVA, en nu Brug
gen en Wegen centraal te vestigen 
ziet zich leeggeplunderd door een 
CVP-meerderbeid Na de keuze van 
Neeroeteren als zetel van de gemeen
te worden de Maaseikenaren tal van 
beslissingen opgedrongen die regel
recht ingaan tegen de belangen van, 
onder andere een belangrijk aantal 
middenstanders Dezen hebben de 
laatste dagen hun grieven in een 
open bnef aan het gemeentebestuur 
bekend gemaakt 

Hoe men f e i t e n verdraai t 

In een recente verklanng aan een dag

blad, zegt CVP-schepen van Openba
re Werken, Fons Verheyen, dat de 
oppositie het algemeen belang 
schaadt door haar klacht op de begro
ting 1978 Volgens de heer Verheyen 
heeft de oppositie klacht neergelegd 
tegen het feit dat er bij het indienen 
van deze begroting geen jaarverslag 
aan toegevoegd was Niets is minder 
waar i Blijkbaar kan men in de CVP-
meerderheid nog geen onderscheid 
maken tussen belangrijk en bijkom
stig Hoe kan men over een begroting 
beraadslagen wanneer men bij het 
binnenkomen van de raadszaal nog 
een belangrijke reeks wijzigingen en 
aanvullingen op zijn tafel vindt "̂  Dit is 
de reden van de klacht van de opposi
tie Wanneer CVP-schepen Verheyen 
de oppositie ervan beschuldigt door 
deze klacht, die hij louter administra
tief noemt , alle openbare werken in 
groot Maaseik aanzienlijk te vertra
gen zou hij zich misschien ook de 
vraag kunnen stellen waarom men bin
nen de meerderheid met de nodige 
maatregelen genomen heeft om het 
indienen van deze klacht te vermijden 
door bij voorbeeld, dadelijk een juiste 
en definitieve begroting op te stellen 

Van onze kant stellen wij ons de 
vraag waarom bepaalde mensen in 
de CVP-meerderheid regelmatig fei
ten verdraaien Of is dit te wijten aan 
de innerlijke overtuiging dat men best 
met openbaar maakt hoe het allemaal 
werkelijk in mekaar s t a a t ' De bevol
king zal oordelen, die van Maaseik 
heeft het reeds gedaan i 

Konstrukt ief ? 

In een bepaald dagblad lezen wij dat 
raadslid Tiesters, van bij de eedafleg
ging een konstruktieve houding aan
nam HIJ stemde inderdaad, zo schrijft 
men verder, alle punten van de dagor
de goed samen met de CVP-meerder
heid Kommentaar overbodig 

x\J_i~A.J_i Jieuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIIvffiURG: 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1. 
Tel 011 /22 23 22 Hasselt (centrum) 

CVP-Peer: 

((Laat ons een bloem en 
wat gras dat nog groen is» 
Deze titel verscheen in 'n pamflet, uit
gegeven op 23 juni jl door de CVP-
Peer 
De schijnheiligheid van de CVP gaat 
nu toch werkelijk te ver, enerzijds wil
len ZIJ zich doen voorkomen als de 
grote voortrekkers van de milieuzorg, 
en anderzijds schamen zij zich met, 
leden van de milieugroep ISIS van 
Peer, het leven zuur te maken, den
ken WIJ maar even aan de jongste 
gebeurtenissen rond de schorsing 
van Fons Vandijck 
Ook werd onlangs door het gemeen
tebestuur van Peer een tentoonstel
ling ingericht over milieuzorg, in het 
vroegere gemeentehuis van Grote-
Brogel, maar memand van ISIS werd 
vooraf hierover aangesproken, het
geen toch wel erg eigenaardig is 
gezien de grote bekendheid die deze 
groep geniet in België, maar de heer 
Vandijck is sekretans van ISIS, van
daar 

In 'n vorig pamflet uitgegeven door de 
CVP deden zij voorkomen, alsof de 
leden van groep «Omega» ook niet 
achter de h Vandijck zouden staan, 
want een der leden zou verklaard heb
ben, dat Vandijck 'n lastig en moeilijk 
man was Welnu persoonlijk hebben 
WIJ met enkele CVP-mandatarissen 
gesproken die eerlijk genoeg waren 
om te verklaren, dat zij het ook met 
eens waren met die schorsing, maar 
niets te vertellen hebben, want wat 
schepen Kelchtermans beslist, moet 
gebeuren 

Na « Omega » en ISIS krijgt nu in het 
jongste pamflet, uitgegeven door de 
CVP de Volksunie er van langs, van
wege schepen Kelchtermans 
Merkwaardig is toch wel, dat de sche
pen, die meent het in Peer voor het 
zeggen te moeten hebben, van alle 
hout pijlen maakt, om verenigingen, 
oppositie, en andere partijen te be
kladden 
In het pamflet staat nog iets eigenaar
digs «Het welzijn van Peer en zijn 
mensen, daarvoor zetten wij (lees 
CVP) ons in Hiermede bedoelen 
Kelchtermans en zijn jongens, waar
schijnlijk de CVP-inwoners en zijn de 
anderen geen mensen Want van wel
zijn hebben wij hier in Peer nog met 
veel gemerkt, sinds het bewind-Kelch-
termans, de brave burgemeester Du-
pont weet ook wel dat hij op 'n zij
spoor werd geplaatst 
Integendeel er heerst hier in Peer eer
der een sfeer van angst en wantrou
wen, te beginnen bij het gemeenteper
soneel en ook onder de bevolking, 
waar vrienden en families tegen el
kaar worden opgezet, iets waar zich 
zelfs CVP-mandatarissen aan schul
dig maken en dat noemt de schepen 
dan mensen gelukkig maken 
Merkwaardig is dan wel, dat vooral 
door CVP'ers nogal gemakkelijk henn-
neringen worden opgehaald uit de 
tweede wereldoorlog, wanneer het 
over de Volksunie gaat 

Jaak Soors 

Peer-Hechtel 

naar Diksmuide 
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 Thier-
brau in Leuven aangedaan 

Kostpnjs 250 frank per persoon, toe
gang bedevaart niet inbegrepen Ver
mindering voor kleinere kinderen, en 
grote gezinnen 

Maaselk-Neeroete-

ren-Opoeteren naar 
IJzerbedevaart 

De uurregeling voor de bus 5 u 5 5 . 
Markt Maaseik 6 u Corner Neeroe
teren 6 u 05 Berg Neeroeteren , 6 u 
08 bij Thieu Meuwis , 6 u 10 Kerk 
Opoeteren, 6 u 15 Dome (Nieuw
straat) 
Pnjs 250 fr per persoon. 

SOLIDARITEITS-
FON(D)S 
O m te antwoorden op het 
machtsmisbruik van het 
C V P - b e s t u u r van Peer, om 
de materiele noden van on
ze vriend Fons, zijn echtge
note en zijn vier kinderen te 
k u n n e n steunen, doen we 
een dringend beroep op de 
v e l e VU-vr ienden uit Peer, 
uit Limburg en uit héél 
V laanderen : Help ons deze 
broodroof van de C V P te 
bestr i jden, help ons hel
pen ! 
Stort een bi jdrage op reke
ning 454-2051421-37 ten na
me van het Steunfonds G e 
west Peer met v e r m e l d i n g : 
' Solidariteitsfon(d)s ». 
Waarvoor bij voorbaat onze 
bi jzondere dank. 

OOST-VLAANDEREN 

VU-Waasland bekijkt linkeroever 
De Volksunie Waasland verheugt zich over het tot stand komen van de wet 
betreffende het beheer van de Linkerscheldeoever Ze hoopt dat het bereikte 
kompromis een einde zal stellen aan het wederzi jdse onbegrip tussen Antwer
pen en het Waasland dat reeds zoveel jaren een hypoteek legt op de ontwik
keling van onze streek en de haven 
Van meet af heeft de VU posit ief maar kr i t isch de havenontwikkel ing 
gevolgd Btj monde van provincieraadsl id R van Gerven en de heer Coppie-
ters, toen volksvertegenwoordiger Van meetaf aan werd aangedrongen op 
afspraken en voorwaarden (o a inzake het behoud van de dorpskommen en 
het diepwatergebonden karakter van de aan te trekken industrie) ten einde het 
te onteigenen gebied zo beperkt mogeli jk te houden, en onverantwoord gigan
tisme te vermijden Op een perskonferentie vonge week heeft de VU van het 
arrondissement St-Nik laas haar standpunten toegelicht 

Aktueel 
• De VU-Waasland heeft steeds de 
eenheid van het havenbeheer tussen 
Linker- en Rechteroever vooropgezet 
De voorstellen van o a M Coppieters 
stuitten op zwaar Antwerps verzet 
W I J verheugen ons dat de-meuwe wet 
deze eenheid garandeert Tevens ho
pen WIJ dat de samenwerking tussen 
Antwerpen en het Waasland de aan
zet mag worden tot verdere samen
werking met andere havens in het 
kader van een nationaal havenbeleid, 
waar de V U reeds zo lang voor pleit 

• De baten van de ontwikkeling op 
de LO zullen onze streek ten goede 
komen De geschiedenis leert ons dat 
Antwerpen steeds en dit tot in de 
twintiger jaren angstvallig heeft ver
meden de Linkeroever in de ontwikke
ling van stad en haven te betrekken 
Wanneer zij er toch mee begonnen 
eisten zij dan ook, als vanzelfspre
kend, de aanhechting van poldergron-
den en van gemeenten Het eensge
zind verzet van het Waasland tegen 
een nieuwe annexatiepoging wijst op 
de mond'gheid die onze streek intus
sen heeft verworven Volgens federa
listische denkwijze zullen wij de pro
blemen gezamenlijk oplossen, maar 
het Waasland en de gemeente Beve-

ren zal autonoom blijven voor wat de 
andere problemen betreft 
Het Waasland heeft de regering het 
parlement en vooral Antwerpen niet 
kunnen overtuigen dat het grondge
bied van specifiek Waas belang is en 
bekleedt dan ook in de nieuwe maat
schappij voor grond- en industriebe
leid geen doorslaggevende rol Met 
45 % zijn WIJ geen onbelangrijke min
derheid Ook Antwerpen is met door
slaggevend W I J menen dat de 
scheidsrechterlijke rol die thans aan 
de staat wordt toegekend in de toe
komst aan het autonoom Vlaams 
gewest zal toebedeeld worden 
W I J hopen tevens dat de bevoegdheid 
van andere nieuwe organen zoals de 
Raad van Overleg en de Raad van 
Advies voor Haven- en Industriebe
leid zal uitgebreid worden over Lin
ker- en Rechteroever 

• De VU hoopt dat spoedig weiK 
zal worden gemaakt van de vele 
koninklijke en mimstenele besluiten 
die de nieuwe wet operationeel moe
ten maken 
• De VU-Vi/aasland dringt aan op
dat de nodige financiële middelen zou 
den vrijgemaakt worden ten einde de 
thans reeds gebrachte offers eindelijk 
over de streek te laten renderen 
ZIJ beschouwt het Baalhoekkanaal als 

de noodzakelijke toegangspoort voor 
het nieuwe havengebied en eist de uit
voering van het regeerakkoord inza
ke de waterverdragen met Neder
land 

De VU IS van mening dat voor alles 
DOEL recht heeft op de financiële 
middelen die vervroegde onteigening 
mogelijk maakt voor allen die in Doel 
hun toekomst met meer zien maar 
tevens de financiële middelen om 
Doel nieuw leven in te blazen 
De VU beschouwt de tot nog toe 
gedane beloften als te vaag Tevens 
meent de VU dat de gemeente Beve-
ren onverwijld konkrete plannen voor 
dorpskernvernieuwing ter tafel moet 
leggen De V U is van mening dat de 
bevoordeling van de enen en de bena
deling van anderen inzake vervroeg
de onteigening onverwijld moet beëin
digd worden 

• De V U meent dat de huidige aan
leg van het L O-gebied te chaotisch 
verloopt Vooral de her en der aange
legde slibstorten blijken nutteloos 
gronden vroegtijdig te onttrekken aan 
de landbouw 

• Inzake de aanleg van de groene 
zone IS de VU van mening dat de hui
dige plannen (ophoging en aanleg van 
doorlaatbaar bosscherm en bebos
sing rond de dorpskernen) opnieuw 
gronden dreigen te onttrekken aan de 
landbouw De V U stelt vraagtekens 
bij het nut van deze operatie aange
zien in het zuidelijk gebied vooral over-
slagaktiviteiten kunnen worden ver
wacht en het noordelijk gedeelte voor
lopig met wordt geindustrializeerd 

• Ten slotte wijst de VU op de 
belangrijke rol die de Interkommunale 
van het Land van Waas te spelen 
heeft zowel in de nieuwe maatschap
pij voor Grond- en Industriebeleid, als 
inzake de streekontwikkeling 

u 
OOST-VLAANDEREN 

JULI 
1 OUDENAARDE: Rolstoelkoersen voor mindervaliden Ver

trek om 14 u 30 aan cafe « De Knok >• Aankomst aan café De 
Trompet Innchting V V V G 

8 AALST . 4de Guldensporenpnjskamp « Beloften » om 19 u 30 in 
(bovenzaal) Vlaams Huis « Giulden Vlies », Esplanade 13, Station
straat Pnjzen ter waarde van 7 000 fr 

9 OUDENAARDE . Buitengewone waterspelen in en om het ste
delijk zwembad 
Om 15 u oude waterspelen in de nabijheid van het zwembad; 
om 17 u allerhande nog met geziene waterspelen in het zwem
bad 
Innchting Ozeka en VVK-Oudenaarde 
Na het waterspel gezellig samenzijn in Oud-Vlaamse stijl in of 
buiten cafetaria van de stedelijke sporthal 

9 NEVELE (LANDEGEM) Guldensporenherdenking om 20 u in 
de parochiale zaal te Landegem in de Damstraat 
Feestredenaar Maunts Coppieters, voorzitter van de Neder
landse Kultuurraad 
Na het officieel gedeelte samenzang met Willem De Meyer en 
optreden van de Aalterse zanger Enk Wille Toegang gratis 

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

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

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandelwngens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schomniels - kamerversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - ti irnkledij ruiteruitrustingen - ping-
pongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr tremen der beste merken - auto» - go carts trakteren - pop
pen poppenwagens en -wiegjes • bjrelen lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEEf? VOORDELIGE PRIJZEN -
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Speciale aandacht 
voor de Vlaamse 
Brusselaars 

Vragen 
(met) 

In een merkwaardige tussen
komst in het debat over de kul-
tuurbegroting 1978 vroeg VU-
kamerlid Jan Caudron aandacht 
voor de Vlaamse Brusselaars in 
een hoofdstad die onze trots 
maar ook onze schande is Ge
dachtig het «Vlaanderen laat 
Brussel niet los » moeten de Vla
mingen de moed opbrengen, 
zelfs in deze moeilijke krisispe-
riode, de materiele middelen 
voor het behoud van de Vlamin
gen te Brussel bijeen te bren
gen. De Vlaamse gemeenschap 
moet het als haar verdomde 
plicht beschouwen, haar Brus
selse en ook Vlaamse komman-

r" 

dotroepeH te bevoorraden en fi
nancieel te steunen. 
Een van die middelen is de Neder
landse Kuituur Kommissie, van 
wie het deficit echter tot een tota
le som van 80 miljoen is geste
gen Net zoals vorig jaar zou de 
Kultuurraad ook deze keer het 
tekort wegwerken in het bijblad 
door verschuivingen binnen de 
deelbegrotingen van de totale en
velope Een konsolidatielening 
kan het opeengestapelde tekort 
wegwerken, af te lossen door de 
ganse Vlaamse gemeenschap 
Kamerlid Caudron stelde daarom 
de oprichting van een beperkte 
werkgroep ad hoc voor om de 
NKK voortaan te begeleiden De 
toestand van de Vlamingen zal 
reeds spoedig verbeteren door 
de opnchting van de gemeen
schapskommissies in elk van de 
19 gemeenten (eerste faze van 
de staatshervorming) Via deze 
kommissies zullen de gemeente
besturen verplicht zijn de Vlaam
se bewoners en hun strukturen te 
honoreren en te subsidieren met 
een gunstiger verdeelsleutel van 
minimum 20 % (thans tussen 0,8 
en 3 % O 

Soliciteren voor het vrij, 
provinciaal en 

gemeentelijii onderwijs 
Vrij Onderwijs 
In ons land is het Vrij Onderwijs 
hoofdzakelijk Katoliek Onder
wijs 
Kandidaturen kunnen best recht
streeks tot de gewenste onder
wijsinstelling zelf gencht wor
den Het zijn immers meestal de 
lokale innchtende machten of de 
schooldirekties die beslissen wie 
er aangeworven wordt (vooral 
bij tijdelijke aanstellingen) 
Er kan echter ook nationaal 
gesolliciteerd of om inlichtingen 
gevraagd worden bij het Natio
naal Sekretariaat van het Kato-
liek Onderwijs, Guimardstraat 5 
te 1040 Brussel (tel 
02/5648211) 

De plaatselijke innchtende 
macht IS echter niet verplicht uit 
de kandidatenlijst van het 
N S K O te kiezen 

Provinciaal Onderwijs 

Elk jaar verschijnt in het Bel
gisch Staatsblad een oproep 
tot de kandidaten Deze oproep 
omvat 
— de aard en het aantal van de 

te begeven ambten 
— naam en adres van de inrich 

tingen 
— de aanstellingsvoor-

waarden 
— vorm en termijn van de kan

didaturen 
Deze oproep wordt meestal 
overgenomen door de plaatselij
ke pers 
De «biezondere» sollicitatiefor
mulieren en verdere inlichtingen 
kunnen verkregen worden bij de 
Provinciale Besturen 
BRABANT 
Schriftelijk de heer Goeverneur 
van Brabant Dienst 42, Eikstraat 
22 1000 Brussel 
Telefonisch of persoonlijk Pro
vinciaal Bestuur van Brabant, 
Gasthuisstraat 31 (Dienst 42), 

1000 Brussel (tel 02/5138410) 
ANTWERPEN 
Koningin Elisabethlei 18-22 
24-26 (tel 031/372800) 
LIMBURG 
Dr Willemsstraat 23 3500 Has
selt (tel 011/226711) 
OOST-VLAANDEREN 
Goevernementstraat 1 9000 
Gent (tel 091/233811 of 
236901) 
WEST-VLAANDEREN 
Burg 4 8000 Brugge (tel 050/ 
330641 tot 46 en 49) 
U kan best persoonlijk naar het 
Provinciebestuur gaan waar 
men u op de Dienst Onderwijs 
graag alle nuttige inlichtingen zal 
verstrekken 

Gemeentelijk Onderwijs 
Vakante betrekkingen in het ge
meentelijk onderwijs moeten 
openbaar gemaakt worden Dit 
gebeurt meestal via het Bel
gisch Staatsblad De oproepen 
worden vaak ook aangeplakt en 
zijn verder ook terug te vinden 
in de plaatselijke'pers 
Sollicitaties en verzoek om inlich
tingen dienen steeds gericht te 
worden aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen, 
Dienst Onderwijs, van en te 
Ook hier is een bezoekje aan de 
Dienst Onderwijs van uw ge
meente of stad de meest aange
wezen weg 

Steun en informatie 
Voor het Gemeentelijk en Pro
vinciaal net kan uw kandidatuur 
best gesteund worden door de 
plaatselijke mandatarissen 
Het Belgisch Staatsblad kan ge
raadpleegd worden in de Open
bare Biblioteken 
Verder kan u natuurlijk steeds 
terecht bij de Dienst Onderwijs 
van het kabinet Anciaux (02/ 
5126660) 
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In het algemeen kader van de kui
tuur en haar verbindingen met 
andere vlakken, onderstreepte 
Jan Caudron het streven van de 
V U naar een ministene van Kui
tuur, Rekreatie en Maatschappe
lijk Werk 

Een tweede basisgedachte is de
ze van de rechtvaardigheid door 
solidariteit Daarin betrekken wij 
ook de soms reeds half verfrans-
te Brusseleir Staatssekretaris An
ciaux za\ in het najaar een beleids
nota bekendmaken over een geïn
tegreerde aanpak en van de so
ciale en van de kulturele behoef
ten van de Vlaamse deelgemeen-
schap in de Brusselse agglomera
tie 

Hierna ging kamerlid Caudron kri
tisch de begroting na o m wat de 
werkelijke waarde en draagwijd
te van de dekreten betreft Wat 
de begroting van 1979 betreft 
vroeg Jan Caudron dat in het 
kader van de vienng Duizend 
Jaar Brussel de nodige budgettai
re schikkingen zouden worden 
getroffen om het Vlaams verle
den, heden en toekomst in Brus
sel tot uiting te doen komen 

Minister De Bruyne 
te Stuttgart 
Tot 25 augustus loopt in het Design 
Center te Stuttgart (Baden-Wurt-
temberg) de tentoonstelling «Belgien, 
design im taglichen Leben » Deze ten
toonstelling wordt gepatroneerd door 
de ministenes van Ekonomische Za
ken en Buitenlandse Handel en werd 
georganizeerd in samenwerking met 
het Design Center te Brussel 
De tentoonstelling legt vooral de na
druk op design in onderneming en 
industrie en in de sektor van gezond
heidsdienst en stadsplanning Een 25-
tal ondernemingen van bij ons stellen 
tentoon daaronder meer dan de helft 
Vlaamse firma's De tentoonstelling is 
aangevuld met werk van een vijftal 
keramiekers en wandtapijtvlechters 
Kortom een geheel vol verscheiden
heid waarin ambacht en kunstzin won
derwel in mekaar verstrengeld zitten 
Aan het hoofd van een groepje pers
mensen bezocht minister De Bruyne 
de tentoonstelling 

In zijn openingsrede stipte de direk-
teur van het Design Center van Stutt
gart terecht aan dat de eerste design 
uit Vlaanderen kwam de wereldver
maarde wandtajsijten 
In een tijd dat onze positie op de Euro
pese markt met zo best is bewijzen 
een aantal van onze ondernemingen 
dat verbeelding en durf de beste mid
delen zijn om de krisis tegen te gaan 
Het was dan ook passend dat de 
minister van Buitenlandse Handel 

Scholierster zoekt vakantiejob 
Scholierster met diploma van 
volledige handelshumaniora 18 
jaar zoekt vakantiejob voor de 
maand augustus (administratief 
werk winkel- of gezinshulp kin
deroppas ) in de omgeving van 
Izegem Kortrijk of Roeselare 
Kontakt Geert Bourgeois Van-
denbogaerdelaan 47, Izegem 
tel 051-305287 

ZOEKERTJE 
TE KOOP 
Komplete Hi-Fi4<ten, Marlux -
draaitafel - versterker 2 X 40 
w, tuner AM-FM, 2 boxen, 
elk 80 w 6 maanden oud, 
uitz prijs Tel 031-881371, tij
dens de weekends of na 20 
u (N62) 

en 
(zonder) 
antwoord 

Park van de partikratie 
BIJ de bespreking van de begro
ting en van de Dotaties, waarmee 
feitelijk de begroting van het par
lement wordt bedoeld vergeleek 
VU-kamerlid Kuijpers het parle
ment nu eens met een groQt nota
riskantoor dan weer een park 
voor de partikratie Hij ging dan 
de « ziekten » na waaraan het par
lement lijdt Er IS gebrek aan infor
matie, wat wel de benoeming van 
een persattache zou wettigen (zo
als in Nederland) Reeds twee 
jaar wordt geijverd voor de op
nchting van een «afdeling voor
lichting », terwijl we intussen Bel-
ga met 3 miljoen subsidieren Wil
ly Kuijpers pleitte dan voor een 
«infolokaal» Men zou tevens 
door een tv-circuit in alle parle-
mentslokalen de debatten moe
ten kunnen volgen (zoals in Bntse 
parlement) Verder zou het parle
ment voor een beter onthaal van 
de bezoekers moeten zorgen Dit 
geldt dan de plus-minus 20000 
bezoekers per jaar 
Willy Kuijpers oefende kritiek uit 
op de top, wier prestaties de uit
gave van 7,5 miljoen per jaar niet 
wettigen Hierover zou eens gron
dig uitleg moeten verstrekt wor
den Verder trok hij van leer 
tegen de kumuls Hij zelf, aldus de 
interpellant, heeft geen lukratieve 
bijbaantjes zoals zovele andere 
parlementsleden De parlements
leden zouden een open sociaal 
statuut moeten krijgen, er is een 
te grote ongelijkheid tussen parle
mentsleden die lange of korte tijd 
lid zijn Het parlement moet losge
koppeld worden van de partikra
tie en van de drukkingsgroepen 
Ook de administratie moet her
vormd worden 

Na een dankwoord tot het perso
neel, vroeg de h Kuijpers tot 
besluit dat men eindelijk werk zou 
maken van een grondige reorgani-
zatie van onze parlementaire in
stellingen 

Potsierlijke uitleg 
Op vraag van VU-kamerlid Rei-
mond Mattheyssens waarom er 
op 11 juli met met de leeuwevlag 
gevlagd wordt bij de Nederlands
talige eenheden van het leger in 
uuitsiand, dit op grond van een 
dekreet ter zake van de Neder-

ZO^K€RC]€ 
— 30-jange heer zoekt een be
trekking als werkman of chauf
feur 
— 29-jarige dme, diploma ste-
no-daktylo -I- 4de finaliteitsjaar 
bureel wenst allerhande bureel-
werk te verrichten 
— 19-jange jongedame met di
ploma steno-daktylo zoekt pas
sende betrekking 
Voor verdere inlichtingen Dr J 
Valkeniers volksvertegenwoor
diger Ninoofsesteenweg 11 
1750 Schepdaal tel 02-
5691604 (N59) 

Technisch-ingenieur elektro-me-
chanika verscheidene jaren er
varing zoekt aangepast werk in 
de omgeving Antwerpen en 
Sint-Niklaas 

landse Kultuurraad, antwoordde 
een kennelijk slecht geïnspireer
de Vanden Boeynants dat een 
verruiming van het dekreet in 
kwestie « met opportuun » is In de 
relaties met de NATO-partners 
en de Duitse bevolking is het 
«wenselijk en zelfs noodzakelijk 
het nationaal karakter van onze 
strijdkrachten te bewaren» 
De minister zou eens moeten 
bewijzen, in hoever de leeuwe
vlag «het nationaal karakter van 
onze strijdkrachten» door een 
leeuwevlag — die dan toch het 
symbool is van de Vlaamse natie 
in de Belgische eenheidsstaat 
(straks in de federale, en later in 
Europa) dit karakter ondermijnt 
De minister laat zich weer eens 
kennen als de verstokte unitanst, 
die hij gebleven is, ondanks zijn 
lidmaatschap van een regenng, 
die hoe dan ook het federalisme 
voorbereidt En hij is vooral bij de 
Brusselse frankofonen met de eni
ge, die de tekens van de tijd met 
begrijpt 

De VU en 

de ontwapening 

« De partijraad bevestigt an
dermaal naar aanleiding 
van de speciale zitting van 
de UNO over ontwapening, 
dat hij voorstander blijft 
van algehele, evenredige en 
gelijktijdige, gekontroleer-
de ontwapening. 
Hij dringt er bij de regering 
op aan, dat zij zich zou 
inspannen om door progres
sieve voorstellen en in ver
schillende fasen, dit doel te 
bereiken.» 

Twee maten en twee 
gewichten 
De Belgische vissers die tijdens 
de oorlog vanuit Engelse havens 
bijdroegen tot de voeding van de 
geallieerde troepen » werd bij wet 
van 5 juli 1971 het statuut van 
nationale erkentelijkheid toege
kend Hun Vlaamse kollega's die 
vanuit Vlaamse havens bijdroe
gen tot de bevoorrading van de 
bevolking (de hanng redde ons 
volk) komen met in aanmerking 
voor dit statuut Franse havens 
worden met uitgesloten' 
Terecht vraagt VU-kamerlid 
Emiel Vansteenkiste zich af welk 
verschil er bestaat We zouden 
ons moeten afvragen of een 
« Franse » of « Bntse » haring va
derlandslievender IS dan een 
«Vlaamse hanng» 
NVDR We zien benieuwd uit 
naar het antwoord van minister 
Chabert (overigens een be
kwaam maar aalglad man) 

Kontakt via Nelly Maes volks
vertegenwoordiger, Gentse 
Baan 50 te Sint-Niklaas tel 
031/7649 74 (N60) 

Ik zoek een goede en ernstige 
vertegenwoordiging Ruime erva
ring telefoon eigen wagen ei
gen sekret mogelijk vr opname 
en verwerking bestellingen Uit
stekende referenties Voor na
der overleg 02/4525039 (N61) 

Jobstudent zoekt bureelwerk of 
andere bezigheid voor de 
maand augustus Beëindigde de 
humaniora Omgeving Sint-Ni-
klaas-Dendermonde Kontakt 
Nelly Maes Gentse Baan 50 te 
Sint Niklaas tel 031/764974 

(N60) 
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Vredesmuseum in Westvlaamse 
provincieraad 

Tijdens de jongste zitt ing van de Westvlaamse provinciale raad heeft de 
Bestendige Deputatie, in het teken van « 150 jaar Be lg ië - , een eerste schi j f 
van 2 mil joen fr. gevraagd voor de opr icht ing van een «Vredesmuseum en 
Memoriaal van de twee wereldoorlogen ». 

De Volksuniefrakt ie heeft zich op goede gronden tegen een aantal aspekten 
van dit initiatief verzet en bij monde van provinciaal raadslid dr. Jos Spey-
broeck een alternatief voorgesteld waarvan de biezonderste gegevens in bi j
gevoegde nota zijn verwerkt. Een meerderheid, bestaande uit CVP-BSP-PW, 
heeft gemeend op deze suggesties niet te moeten reageren. 

Aan de vooravond van de 51e IJzerbedevaart is het hoogst nodig het publiek 
te wijzen op het halsstarrig sn hoogmoedig voorbi jgaan van well icht het tref
fendste en In ieder geval het meest volkse Vredesmuseum en Memoriaal wat 
in West-Europa bestaat : het Vlaamse IJzermonument en -museum te Diksmui-
de. 

De Bestendige Deputatie van de 
prov West-Vlaanderen stelt voor te 
leper « een Vredesmuseum en Memo
riaal van de twee wereldoorlogen » op 
te richten 
Dit projekt zou in fazen worden opge
zet, waarbij faze 1 en 2 zou inhouden 
de aankoop van een terrein te leper, 
de rekonstruktie van een stuk «front
lijn >• aldaar, het oprichten van een 
gebouw om er het schilderij « Panora
ma van de IJzer» CA Bastien) onder 
te brengen, 100 m lang, 13 m hoog 
Pas in de 3e faze zou worden ge
dacht aan de oprichting van een Vre
desmuseum, met archief, biblioteek 
e a 

W e gaan ervan uit dat voor iedereen, 
vooral voor de jongeren en voor de 
bezoekers van de slagvelden en oor
logskerkhoven in de Vlaamse West
hoek, de problemen van oorlog en vre
de, van afschuw voor wapens, oorlog 
en elk geweld, voorwerp blijven van 
studie, voorlichting en meditatie 
Het heeft er de schijn van dat het 
Westvlaamse opzet pas in een meer 
verwijderde faze aan dit doel zou 
beantwoorden Daarnaast blijkt on
middellijk dat men er in de eerste 
instantie aan denkt, in plaats van het 

Guldo Van In, prov. senator. 

bestaande te herwaarderen en te 
laten koordineren, dubbel gebruik te 
gaan maken met reeds lang lopende 
en ingeburgerde initiatieven 

West-Vlaanderen bezit een aantal oor
logsgedenktekens van sprekend ka
rakter West-Vlaanderen hoedt een 
reeks impressionante oorlogskerkho
ven West-Vlaanderen bezit te Diks-
muide, gebouwd met middelen van 
geheel het volk, een van de voornaam
ste, om met te zeggen hét voornaam
ste memoriaal dat getuigt én van eer
bied voor diegenen die hun leven heb
ben gegeven, én van het geloof in 
<• nooit meer oorlog », én van argwaan 
tegenover een verdrukkende staat 

Dit teken van geloof, hoop en liefde, 
dat tevens een begraafplaats, obser-
vatiepost, museum en monument is, 
gaat men gewoonweg voorbij — 
klaarblijkelijk met de bedoeling om er, 
op het ogenblik dat België (zelf uit 
opstand en oorlog geboren) tot zijn 
werkelijke verhoudingen kan terugge
bracht worden 
Onze voorkeur moet gaan naar een 
inventaris van wat op het vlak van 
Memoriaal aan de oorlogen die bij 

FVV aktief 
Gedurende de twee laatste maanden 
IS de Federatie van Vlaamse Vrou
wengroepen druk bezig geweest vor
mende aktiviteiten te houden, nieuwe 
groepen uit Gent en Vilvoorde, die op 
vrijdag 2 juni elkaar te Brussel ont
moetten, dit tijdens een gekombi-
neerd bezoek aan het parlement en 
aan het kabinet van Vik Anciaux De 
zestig deelneemsters waren in de wol
ken over de hartelijke ontvangst in de 
Handelsstraat 
Op zaterdag 3 juni ging de kaderdag 
te Schaarbeek door, dit voor de groe
pen van de provincie Brabant Bespre-
kingstema's waren met traditionele 
vrouwengroepen en jeugdalkoholis-
me 
Op zondag 11 jum greep te Turnhout 
een gelijkaardige kaderdag plaats, de
ze keer voor de groepen uit de provin
cies Antwerpen en Limburg 

Ondanks het feit dat de maand juni 
een voor het bewegingsleven ongun
stige maand is, kenden bovengenoem
de aktiviteiten een behoorlijke belang
stelling 

Laten we voor de jum-gebeurtenissen 
Georgette De Kegel, Cilia Vander-
spurt, Nora Tommeleyn, Hilda Willems 
en Raymonda Otten danken voor hun 
orgamsatonsche inzet en Nimia Van 
Speybroeck voor heer didaktische en 
oratorische gaven 
F V V gaat ook naar kleinere gemeen
ten of dorpen we startten o m in 
Lembeke, (Meetjesland), Ingelmun-
ster (West-Vlaanderen) en Geetbets 
(nog net Brabant) We gaven een aan
tal perskommumqués uit eén over de 
achteruitstelling van de vrouw in de 
Bond van Jonge en Grote Gezinnen, 
een over de Ommbuswet (gelijke 
behandeling voor mannen en vrou
wen in beroepsopleiding en beroepsle
ven) en over het ekonomisch zelfbe
stuur (staal en de klare taal erover) 
Met deze laatste mededeling kwamen 
we in de radio en in verschillende 
kranten 
Wie belangstelling heeft voor de be
weging, kan langs allerlei publikaties 
kennismaken het nieuwe kaderblad 
(« Wij-Vrouwen ») verschijnt einde ju-

ons hebben gewoed aan waardevols 
bestaat, naar het herdenken van het 
beheer over gedenktekens en musea, 
naar het inschakelen van deze gege
vens bij de opvoeding tot verdraag
zaamheid 
Wil men daarnaast nog relief geven 
aan de betekenis van onze streek als 
Midden-Europees kruispunt, als baker
mat van filozofische, technische en 
politieke initiatieven, als drager van 
vele oorlogslittekens, als uitdrager 
van een groter vredesbesef, dan zou 
bij voorrang moeten gedacht aan de 
opnchting van of minstens steun aan 
een werkelijk polemohgisch institituut 
bestaande uit 

— een centrum voor inventaris en 
opzoeking voor de problemen van 
oorlog, wapenproduktie, onderdruk
king, geweld , 
— een biblioteek, diskoteek, filmateek 
op hetzelfde tema, 
1 — een oord voor overleg, studie en 
(meditatie 

Niets belet dat dergelijk centrum te 
leper zou worden opgericht, mits van
uit universiteiten, centra voor volksop-
leiding, verenigingen voor internationa
le vrede en ontwapening e a blijken 
van medewerking en mede-inspan-
ning bestaan 
leper, waar de» getuigenis van wat de 
oorlog aanrichten kan nog altijd le
vend IS, heeft inderdaad de wereld 
door een bepaalde weerklank 
Het voorstel van de Westvlaamse 
deputatie is dus hoognodig aan nieuw 
onderzoek en andere inspiratie toe In 
1980 kan het immers met de bedoe
ling zijn 150 jaar België te gaan klisje-
ren Men zou er integendeel goed aan 
doen een aantal uiteenlopende en 
heterogene initiatieven te hergroepe
ren, voor een stuk eerherstel te zor
gen en voor de toekomst de elemen
ten te verzamelen die er misschien 
toe kunnen bijdragen om bewapening 
en oorlog in te dijken. 

n i , nieuwe folders zijn in voorraad 
Bovendien geven we een vakantiepu-
blikatie uit, volledig door eigen leden 
samengesteld en geschreven Het 
heet •< Mijn Dorp en Ik », en je kan met 
ongeveer twintig kleine Vlaamse ge
meenten kennismaken, dorpen gezien 
door de ogen van evenveel vrouwen 
Je kan deze publikatie gebruiken als 
gids voor een aantal eéndagsuitstap-
pen 
Wil je één en ander weten, besteld krij
gen, dan kan je terecht op het FVV-se-
kretanaat, Bennesteeg 2, 9000 Gent, 
tel 091-233883 (van 9 tot 12 en van 2 
tot 4) 

Het FVV-bestuur 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-357404 

Programma 
51® IJzerbedevaart 
Beiaardkoncert. vanaf 9 u 30 tot 10 u 
45 door Kris Van Ingelgem, laureaat 
Lemmensinstituut 
Eucharistieviering, opgedragen door 
Vlaming Richard Peyskens, Neder
lander Omer Gnlliet en Fransvlaming 
Willem Deprez 

Bazuingeschal 
1 Inleiding 
2 Oproep tot steun door Rik Van 

de Sompel, ondervoorzitter 
3 Het lied der Vlamingen (samen

zang). 

Eerste dee l : 
HIER ONS BLOED 
(terugkijken naar het verleden) 

4 De steen van Merkem 
5 Nü een lied der Vlaamse zonen 

(samenzang) 
6 Niklaas Zannekin 
7 Het Kerelslied (koor) 
8 Bloemenhulde Onze boeien zijn 

onze eer i 
In de palm van mijn hand (Vagan
ten met koor) 
Doden-appel 
Gebed voor het vaderland 
(samenzang) 
Het beiaardlied (koor met begelei
ding van de beiaard) 
Lied van mijn land (samenzang) 

9. De Flaminganten (lied door de 
Vaganten, refrein door het koor). 

Tweede dee l : 
WANNEER ONS RECHT 
(kijken naar heden en toekomst) 
10 Zelfbestuur! 

Toespraak namens het IJzerbede-
vaartkomitee door Jozef Coene, 
voorzitter 
Groeninge (samenzang) 
Groet aan een Noord-Neder
lander, prof dr P C Paardekoop-
er 
De jeugd die de stoot heeft gege
ven (Vaganten met koor) 

APOTEOSE 
15 Vlaggenhulde (door Alkuone) 
16 Eed van trouw door Julien Se-

gaert, lid van het hoofdbestuur 
van VOS 

17 W I J zullen u met blijde trots belij
den 

18 De nationale liederen 

11 

12 
13 

14 

WEST-VLAANDEREN 

Welkom in het Vlaams 
sociaal centrum te Roeselare 
M e t ons z i e k e n f o n d s «Wes t -F landna en andere Vlaannse 
organizat ies zi jn w e uit o n z e k le ren geg roe id langs de d r u k k e 
Wes t l aan , w a a r w e ja ren lang « hu izen ie rden ». 
W e ve rhu izen in het v r o e g e najaar naar het s tadscen t rum, in 
d e Zu ids t raa t (naast G.B en schu in v o o r Kle in Seminane ) in 
he t g e b o u w e n c o m p l e x van het d rankhu is « K o m m e r c e » 
U i te raard me t e e n n i e u w e naam en in e e n n ieuw k leed je 
W i j z i jn o p e n o p he t w e e k - e i n d e van de I Jze rbedevaa r t . 
W I J he ten u hartel i jk w e l k o m na D iksmu ide o f t i jdens d e « Bat-
j esdagen » te Roese lare v o o r een bier t je, een kof f ie, e e n bab
bel t je. W i j z e l f b e d i e n e n U ! 
Harte l i jk w e l k o m in d e « K o m m e r c e », o p 1, 2 en 3 juli 78. 

Nieuwe verkeersregeling ontlast 
Brugse binnenstad 
De nieuwe verkeersregeling blijkt bij 
het merendeel van de Bruggelingen in 
goede aarde te zijn gevallen Afgezien 
van detailkritiek (die door verbetenng 
kan opgevangen worden) is de vol
doening om de ommezwaai en het lus-
sisteem algemeen Wat de verkeers
vrije straten betreft voordien vrees
den de handelaars een nadelige weer
slag op hun zakencijfer Welnu sinds 
de afluiting voor het verkeer van de 

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 

Beauvoorde ontvangt Ijzerbedevaarders 
Op zondag 2 juli 1978 organizeert de 
Orde van Dnekomngen vanaf 16 u. 
een groots Driekoningen-zomerfeest 
.De manifestatie loopt om en rond de 
gerestaureerde Driekoningenschuur 
op de afgezette parking en op de aan
palende weiden 
Op het podium figureert een Oberbay-
erse blaaskapelle «Thoriz» Vijf uur 
populaire en romantische muziek, een 
jodel-zangeres en een animator die 
de moeilijksten zal bevredigen De 
«Thoriz» IS jarenlang de suksesvolle 
blaaskapelle van de Diksmuidse okto-
berfeesten geweest, en geregeld is ze 
de vedette op de grootste jaarlijkse 
Beierse muziekfeesten 
In de weide is het rijk van de kinderen 
Beneden de twaalf jaar kunnen ze 
alle deelnemen aan een originele te
kenwedstrijd « Mijn dorp » Grote bor
den staan langs de lengte van de wei
de opgesteld en krijt van allerlei kleu

ren is er in overvloed Daarnaast is er 
nog veel voor de kleinen « zaklopen » 
of ploegen vormen om tegen elkaar 
aan touwtrekken te doen of ook 
nog Vliegers oplaten De kinderen 
moeten hun vlieger meebrengen 
Voor de mooiste, die bovendien de 
grootste hoogte bereikt is een pracht-
prijs voorbehouden 
Ook de volwassenen hebben hun ver
tier De tuinbolling nodigt hen uit om 
hun behendigheid te demonstreren, 
en het bollo-smitokraam heeft 100 
Veurne-Ambachtse koekebroden te 
versmijten Tussendoor kan een frisse 
pint gedronken of kan er geproefd 
worden van de witte Veurnse wor
sten op houtskool geroosterd Aan de 
lopende band bakt Magie in open 
lucht de Beauvoordse pannekoeken 
en beenhouwer Pyfferoen laat iede
reen proeven van de beroemde Beau
voordse boerepaté 

's Avonds volgt dan de taptoe in de 
17e eeuwse Dnekoningenschuur, 
ook nog «Muzescheure» genoemd 

Omdat verschillende dichters ze tooi
den met een van hun gedichten, die 
ze voor de gelegenheid met de hand 
op grote bladen schreven En temid
den de parkeerplaats pronkt een 
levensgroot beeld in Franse steen 

Het IS van Willem Vermandere en 
stelt «Het gevecht van Jacob met de 
Engel» voor Kunstliefhebbers kunnen 
in de galerij Driekoningen de schilderij
en van de schilderende boer Godfried 
Theunynck bewonderen En er is zelfs 
een tombola met als eerste pnjs een 
beeldje in biscuit van de hand van 
Henri Covemaeker Waarde 15 000 fr 
Vanaf 16 u , na de IJzerbedevaart, ren-
dez-vous dus om en rond de Drieko
ningenschuur U ziet er is voor elk wat 
wils. 

Breydelstraat, de Burg en het Blinde 
Ezelstraatje mitsgaders de Vismarkt, 
werd nog nooit zulk een drukte vast
gesteld als sinds de verkeersvrijma-
king Zelfs de handelaars van de 
Steen-, Noord- en Zuidzandstraten 
vragen het schepenkollege de proef 
met de verkeersvrij making op zater
dag, waarop de markt gehouden 
wordt te bestendigen in afwachting 
dat ook deze straten zullen vrijkomen 
Wat ook belangrijk is de verplaatsing 
van de bloemen- en groentenmarkt 
naar de Burg, waardoor de mensen
stroom vanuit de Breydelstraat nog 
groter wordt 
De Volksunie-Brugge mag er prat op 
gaan, mede aan de bazis van deze 
hervorming gelegen te hebben in haar 
kiesprogram, alsmede aan de verwe
zenlijking te hebben meegewerkt als 
lid van het kollege van burgemeester 
en schepenen 

Groot-Oostendse 
VUJOnaarde 
IJzerbedevaart 
Naar de 50e IJzerbedevaart organi
zeert onze VUJO een fietstocht voor 
alle jongeren van 8 tot 88 jaar 
Zowel heen- als terugreis met begelei
ding van een bezemwagen 
Samenkomst om 8 u aan het sekreta-
riaat (hoek Nieuwpoortsesteenweg 
en Narcissenlaan, Manakerke) We 
voorzien thuiskomst te Oostende om
streeks 19 uur 
Te Diksmuide vervoeging bij de «fiet-
selingen» van VUJO-Nationaal 
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Hoogtepunten 
uit de 
beeldhouwkunst 
De beeldhouwkunst is vaak zowat het stiefkind van de beeldende 
kunsten. Het zware werkproces, het materiaal en blijkbaar ook de 
beschikbare ruimte schijnen een remmende invloed op de beeld
houwkunst uit te oefenen. Dit belet niet dat de beeldhouwkunst 
ondanks alles voort bloeit, ook al wijkt men meer en meer af van de 
klassieke paden, met name van het klassieke materiaal: steen en 
hout werden vervangen door metalen of op het eerste gezicht niet in 
aanmerking komende materialen (afval, blik, oude meubels, enz.). 
Bij Elsevier verscheen zopas «Hoogtepunten van de beeldhouw
kunst ». 

Zomersingels onder de naald 

In dit boek schetst professor 
H. Hibbard van de Columbia Uni
versity te New York, in woord en 
beeld de ontwikkeling van de 
Westerse beeldhouwkunst van 
de middeleeuwen tot heden. Het 
boek IS verdeeld in vier hoofdstuk
ken : de middeleeuwen; renais
sance en maniërisme; van barok 
tot romantiek; van Rodin tot he
den. 

leder hoofdstuk wordt gevolgd 
door een katern kleurenillustra
ties ; achter in het boek vindt men 
uitgebreide informatie over de af
gebeelde werken en de makers. 
Hoogtepunten van de Beeldhouw
kunst bevat met minder dan 145 
fraaie kleurenreprodukties op 
groot formaat, alsmede 58 zwart-
wit-reprodukties bij de tekst. In 
het inleidende hoofdstuk komen 
tevens de soorten en technieken 
en het gebruik van kleur ter spra
ke. 

Uit iedere kunsthistorische perio
de zijn de meest karakteristieke 
voorbeelden gekozen en met 
zorg gereproduceerd. Men treft 
naast bekende toppers als de 
Mozesput van Claus Sluter, Dona-
tello's David, Michelangelo's Mo-

zes en Pièta, Bernini's Extase van 
de H. Teresa, Carpeaux' beelden
groep De Dans, Rodins Balzac en 
De kus, en Henry Moores Koning 
en Koningin ook bij het grote 
publiek minder bekende werken 
aan van grote en kleine meesters, 
van beeldhouwers als Nanni di 
Banco, Pompeo Leoni, Ignza 
Günther, Gaston Lachaise, Elie 
Nadelman, en Varda Chryssa. De 
hedendaagse beeldhouwkunst is 
ruim vertegenwoordigd, al kan 
men de vraag welke kunstenaars 
hun nu veroverde plaats aan het 
firmament zullen behouden nog 
met beantwoorden. Het is even
wel een verheugend feit dat de 
beeldhouwkunst zich door de 
eeuwen heen als zelfstandige 
kunstvorm heeft kunnen handha
ven en nog springlevend is. 

Oorspronkel i jke t i t e l ; Masterpieces of 
western sculpture. Ver ta l ing : mevr. 
H Heldring. Formaat: 32 x 23 cm. Om
v a n g ; 240 biz. I l lustrat ies: 145 afbeeldin
gen in kleuren op groot formaat en 57 
afbeeldingen in zwart -wi t Uitvoering : ge
bonden in stempelband. Pr i j s : 1.395 fr. 
Later : 1.550 f r. 

In dezelfde ser ie : Hoogtepunten van de 
Meubelkunst, Hoogtepunten van de Teken
kunst en Hoogtepunten van de Schilder
kunst (in voorbereiding). 

^Originele werkvakantie 
in Frans-Vlaanderen 
In Frans-Vlaanderen praten ze 
niet alleen over molens, ze doen 
er wat aan • de ARAM (Associa
tion Régionale des Amis des Mou-
lins Streekvereniging van Molen-
vrienden) Zo kon ARAM reeds 
enkele molens volledig restaure
ren . Boeschepe in het Heuvel
land, Leers en andere 
Tijdens de zomervakantie wor
den enkele molenwerkkampen 

Van het Groenewoud; 
«Vlaanderen boven!» 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke éfi 

waterdichte konstruktie 
• Uitvoering m aluminium 

met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet tiet minste onder-
tioud 

• Vaste breedte van 2J80 m en 
variërend m lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
pnislijst''' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

gehouden waar onder leiding van 
deskundigen gewerkt wordt aan 
het herstel van molens • van 9 tot 
30 juli te Kemmel, van 24 tot 30 
juli te Steenvoorde. 
Wie handvaardig is en voldoende 
Frans kent om mee te leven in de 
groep is welkom. Logies en voe
ding zijn gratis, maar er wordt 
een deelnemingspnjs van 80 FF 
( ± 580 fr.) gevraagd voor o.m. de 
verplichte verzekering tegen on
gevallen 

Wie meer wil weten schrijve best 
dn 't Frans) naar Jean Brugge-
man, voorzitter ARAM, 32, rue de 
la Monnaie, 59800 Lille (tel 20-
51 02.62) 

Terwijl Will Tura na al die jaren nog maar eens probeert door te bre
ken boven de Moerdijk en de Hilversumse DJ's wil vermurwen, 
neemt Raymond het veel luchtiger op (na eenzelfde ervaring) en 
schonk ons het overbekende «Meisjes». Een opvolger vinden is 
altijd een zware opgave en Raymond heeft het dan bewust over een 
heel andere boeg gegooid. En over wat kon een geboren Schaarbeke
naar van Nederlandse ouders anders schri jven en zingen dan 
«Vlaanderen boven». 

Het is een fris swingertje geworden met tekstueel een optelling van 
de alledaagse dingen als «mossel met friet» en «kip aan het spit» 
om te rijmen, de kerk in 't midden en de purperen hei, waar de schuim-
wijnkoningin en ook de koning typerend zijn, de Chiro-paraat en de 
vrouw aan de vaat, en... de mensen belangrijk zijn... Kortom een 
geslaagde meezinger voor zijn talrijke bals en optredens, met op het 
fl ipkantje een dansbaar twistnummertje kersvers uit 1961 (op IBC). 

Luk Van Kessel 

en Erik Van Neygen 

Voor Luk Van Kessel is het nog 
niet zo makkelijk geweest in de 
showbizz. Na een vijftal meer of 
minder opgemerkte singeltjes 
blijft de toekomst vrij bewolkt, en 
nogmaals poogt hij een nieuwe 
zet met ditmaal de keiharde « dril
boor rock», begeleid door Ray
mond's vroegere « Bien servi »-
groep. Een vrij korte denderende 
giller die het nochtans zou kun
nen doen op eindejaarsfuiven en 
feestjes. Met zijn wat hese Koele-
wijn-Rod Stewartstem vult hij het 
achterkantje met waarom hij de 
blues heef t . . 

Erik Van Neygen is eveneens een 
zijkantfiguur die af en toe met 
een mooi nummer door de radio 
wordt grijsgedraaid, zoals onder
meer «Als ik wegging» en zijn ver
sie van Raymond's « Bleke lena » 

Het nieuwe singeltje «Spoedbe
richt» klinkt beter geproduceerd 
dan zijn vorige opnamen, en ook 
zijn stemgeluid is steviger en over
tuigender geworden Een num
mer dat hem erg goed ligt, en de 
basis kan zijn voor zijn optreden-
reeks in het najaar. 

Achterkantje is een nummertje 
van John Sluzsny, door dichter 
Freddy Smekens vertaald, een 
fijn bewerkte country-swinger 

waar de vokaaltjes Erik's stem 
weer iets te veel moeten onder
steunen (Omega 36530 en 
36516) 
Stagebeast (of podiumbeest) is 
de groep die in de Beursschouw
burg bij de « Eerste Rock Rallye » 
een paar maand terug de tweede 
pnjs haalde, en na de groep Once 
More ook de kans kreeg voor 
een eerste singeltje Onvervalste 
snelgespeelde punkstijl, met elek
tronische klanken doorspekt 
over het worden van een rock
ster, en een blijkbaar met zo vnen-
delijke song aan het adres van 
« Belgium ». 

Zomerfest ivals 

Met de driedaagse van Haren 
begin vorige maand is een aan
vang gemaakt aan de openlucht
en andere folkfestivals zoals on
der meer Meisbroek, Dranouter, 
de Sfinks te Boechout, te Hasselt 
en dan ook de Mallemunt-anima-
tie en de vier festivals rond Brus
sel tijdens de twee vakantiemaan
den. 
Te veel om allemaal op te noe
men, en de beste info omtrent (én 
juiste) hoor je tijdens de radiouit
zendingen van Splinternieuws en 
ook «Folk na 7» op vrijdagavond 
vanaf tien over zeven. Ook Jazz-
Bilzen en Middelheim zijn in aan
tocht. Sergius 

Een andere kijk op Londen Ons Erfdeel 

Londen werd voor het eerst ver
meld (als handelscentrum) een 
halve eeuw voor Kristus. Door 
haar ligging aan de Teems werd 
de stad spoedig een welvarend 
handels- en verkeerscentrum. 
Het was maar normaal dat Lon
den de hoofdstad van het Ver
enigd Koninknjk werd. Dat het 
koninkrijk en het latere Brits impe
rium hun stempel op Londen zou
den drukken lag voor de hand. 
Andrew Lawson heeft van dit 
kijk- maar ook leesboek samen 
met de foto-illustratie een juweel 
van een « gids » gemaakt. Zelfs hij 
of zij, die meent Londen te ken
nen zal bij het inkijken van dit 

boek verrassingen beleven. Want 
het boek wortelt rechtstreeks in 
de Londense bevolking; in de 
levende folklore en traditie. Hugh 
Trevor Roper, de inleider, schrijft 
dienaangaande het volgende: 
«Een ceremonie of een ntueel, 
zegt Mr. Lawson, blijft overtui
gend zolang de deelnemers er de 
geschiedenis van begrijpen, en ze
ker zijn van de waarde. Zodra 
een gebeurtenis zuiver als 
schouwspel wordt herhaald 
wordt het op zijn best teater, op 
zijn slechtst pantomime». 
De illustraties-tonen ons het onbe
kende Londen, van de pubs, de 
uithangborden, de gilde^ en leger

uniformen (die nog steeds gedra
gen worden), de even kleurrijke 
als geduchte gerechtelijke we
reld, de installatie van de Lord 
Mayor, de staatsie van het parle
ment en het koningshuis, het ont
staan van de bolhoed of de paar
lemoeren koningen en koningin
nen, (the pearleys), Guy Fawkes-
day (wilde in de 17e eeuw het par
lement opblazen, waardoor de 
paflementsgebouwen sindsdien 
jaarlijks op bommen onderzocht 
worden ; in deze tijd van terroris
me geen formaliteit meer!). 
Schaf het 126 bIz. (28 x 21,5 cm) feilende 
boek zelf aan, tegen de pri js van 460 fr. Het 
is zi jn geld overwaard. Uitgave Elsevier 
Amsterdam/Brussel . 

Het mei-juni-nummer (nr 3) van 
dit algemeen Nederlands twee
maandelijks kultureel tijdschnft 
bevat oa. bijdragen over Sadi de 
Gorter (dichter en ambtenaar), 
Trefosse en de Surinaamse litera
tuur ; Abel J Herzberg 85 ; de 
beeldhouwer Man Andnessen; 
de poëzie van Gwij Mandelinck; 
het FDF en de Nederlandse kui
tuur ; portret van Max Wildiers; 
Nederlands onderwijs in Frans-
Vlaanderen ; vaste rubneken. 

Jaarabonnement 590 fr. Los nr. 150 fr. PCR 
000-0907100-53 van Stichting Ons Erfdeel 
vzw, Murissonstraat 160, 8530 Rekkem. 
Een gekombineerd abonnement Ons Erf-
deel-Septenlr ion kost 900 fr. (afzonderl i jk 
Septentr ion 350 fr.). 
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Wegens boerenbezoek, 

uitgesteld 
tot volgende week I «Kunstenflors mogen h e t m e r r e g ^ 

f l 

VLAAMSE LANDBOUWERS 

«Het kan nog 

een hete 
nazomer worden!» 

Woensdagvoormiddag werden vier partijlokalen en ook de 
WU-redakt ie bezet door tientallen landbouwers van het Alge
meen Boerensyndikaat.. . Waardoor de eindredaktie van het 
. W I J «-nummer van deze week dreigde verkeerd te lopen. W e 
werkten op een geïsoleerd e i land: geen telefonisch kontakt 
met de drukkerij, niemand mocht het gebouw uit. Toen op het 
middaguur woordvoerder Ignace Van de Walle, voorzitter van 
ABS-Oost-Vlaanderen, met enkele toezeggingen van Nelly 
Maes , namens het partijbestuur, het sein gaf de bezetting op 
te heffen, keerden de landbouwers tevreden naar huis. Z e 
bereikten immers reeds een eerste resultaat: aandacht voor 
hun grieven over een volle WIJ-bladzi jde. 

Het was rond half elf toen twee BOB-
ers diskreet informeerden of er geen 
politie-eskorte diende opgeroepen te 
worden om de tientallen landbouwers 
van het Barrikadenplein te verdrijven. 
Natuurtijk was dat niet nodig De VU-
volksvertegenwoordigers Nelly Maes 
en Frans Baert en senator Michel 
Capoen stonden de afgevaardigden 
van het Algemeen Boerensyndikaat te 
woord Het was een drukte van belang 
in de refter waar huishoudster Maria 
liters koffie en ook wat bier als een 
goede gastvrouw aan de boeren aan
bood. De telefoniste Nicole kreeg het 
hard te verduren • haar telefooncentra
le werd overrompeld. 
In alle lokalen gonsde het van diskus-
sies over varkensvlees, kippenkweek, 
dumpingprijzen en de dreigende boe-
renbondstaat... 
Senator Michel Capoen, die lid is van 

de landbouwkommissie, aanhoorde de 
grieven van de landbouwers, en tracht
te hen een inzicht te geven in het poli
tieke kaartenspel In een overigens 
vriendschappelijke sfeer wezen de 
boeren erop dat het wel eens een 
hete nazomer zou kunnen worden. 
— «Familiale landbouwbedrijven krij
gen het alsmaar moeilijker door kon-
kurrentie vanuit het buitenland.» 
— -De invoer van Oosteuropese lan
den wordt door de overheid niet tegen
gegaan : er wordt nochtans door die 
handelaars veel verdiend met dum
pingprijzen en minder goede vleeskwa-
liteiten.» 
— «Wij zijn geen revolutionairen, 
maar we zijn het stilaan nu wel beu als 
minderwaardige groep van de bevol
king behandeld te worden.» 
— 'Mijnheer, ik neem geen blad voor 
mijn mond, noteer gerust maar dat wij 

Provinciaal voorzitter Ignace Van de Walle legt de eisen op tafel. 

L 
Telefoniste Nicole, overmand door landbouwers van het Algemeen 

Boerensyndikaat. 

de handel van commerciële gangster
bendes met langer meer dulden.» 
— « Wij willen met als enig slachtoffer 
de prijS voor de Europese eenmaking 
betalen.» 
— «Mogen wij, Vlaamse landbouwers, 
onze kinderen geen goede toekomst
kansen meer geven •?» 
— « Wij vragen overheidsmaatregelen 
die afgestemd zijn op de kleine familia
le bedrijven en hun levenskansen voor 
de nabije toekomst veiligstellen.» 

Geen geld 
Vanwaar deze plots heroplaaiende on
rust in de landbouwerswereld ? 
Ignace Van de Walle, Oostvlaams 
voorzitter van het Algemeen Boeren
syndikaat (ABS) : « Men moet in politie
ke kringen nu met verwonderd opkij
ken. Er IS in maart '63, nu reeds vijftien 
jaar geleden een wet goedgekeurd in 
het parlement, waarin voorzien werd 
dat de regering de ekonomische ren
dabiliteit en de sociale opgang van de 
land- en tuinbouw zeer spoedig met uit
voeringsmaatregelen zou verwezen
lijken Onze hoop, dat door een aange
paste landbouwpolitiek in de Europese 
gemeenschap deze doelstellingen zou
den bereikt worden, werd inmiddels 
evenwel jaar na jaar beschaamd. Men 
laat ons in de kou staan Men prezen-
teert ons mets, behalve de rekeningen 
evenwel Ik stip hier bij wijze van voor
beeld de moeilijkheden aan van var
kenshouders en van de melkveeboe-
ren Er zijn nog algemene nijpende pro
blemen wat betreft de afzet, de 
bodempolitiek, de prijzenpolitiek.. Wij 
stellen nu jammer genoeg vast dat er 
van overheidswege geen geld meer 
voorzien wordt voor de landbouwers. 
We zijn diep teleurgesteld.» 

Dikke buiken 
Van het Algemeen Boerensyndikaat 
worden scherpe pijlen afgevuurd op 
de Boerenbond. 
Ignace Van de Walle ; « Wij willen geen 
Boerenbondstaat! Dat betekent dat 
wij met langer lijdzaam willen toezien 
hoe men het leven van kleine familiale 
bedrijven onmogelijk maakt, hoe men 
de boeren opjaagt om alsmaar groter 
investeringen te doen en onhoudbare 
risico's te dragen. In ons ledenblad heb
ben we zopas geschreven: De politie
ke partijen moeten inzake landbouw 
eindelijk eens hun volle verantwoorde
lijkheid dragen, niet alleen omwille van 
de landbouw zelf maar wellicht ook 
omwille van hun eigen plaats in de toe
komstige Vlaamse staat Wij verwach

ten konkrete antwoorden op onze 
eisen; daarom hebben wij vandaag de 
partijlokalen bezet» 
Nelly Maes: «De VU zal er zeker 
geen vakantieperiode laten overheen 
gaan om in een biezondere landbouw-
kontaktkommissie pasklare politieke 
antwoorden te geven om de nijpende 
problemen van de landbouwers op te 
lossen. Trouwens, de landbouwers 

moeten weten dat wij ook op ander 
gebied voorstander zijn van kleinscha
ligheid, zodat het lot van de familiale 
ondernemingen de VU zeer ter harte 
ligt In het kader van de krisiswet zijn 
wij ook van oordeel dat de broeksriem 
juist rond de dikke buiken dient aange
haald te worden.» 
Ignace Van de Wal le: «Met prikak-
ties zullen we tijdens de zomermaan
den onze eisen in de belangstelling 
houden, maar tegen het najaar ver
wachten we konkrete tegemoetkomin
gen van de overheid. Wij blijven niet 
lijdzaam toezien.» (hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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