Maurits Coppieters:
de zin van 11 juli
Meer don ooit
dit jaar feest
van l>evrijding

Ulnnms nationaal
24e JAAR -

Nr. 28 -

DONDERDAG 13-7-1978 -

16 Fr.

Lees op biz. 3

Natte juli boordevol beloften
Men zal zeer ver terug moeten gaan in de annalen van
de Belgische politiek, om
nog zo'n zware en aan toekomstmogelijkheden zwangere maand te vinden als
deze natte julimaand 1978.
Krisiswet, demokratlzering
van de sociaal-ekonomische sektor, wetgeving op
e Euro-verkiezingen, ber
n de pariemerrteir© pro .;dure over het gemeenschapspakt: wat op stape!
staat (s een België dat er
tot in zijn grondvesten anders zal uitzien dan het huidige.
De regering, die steunt op
de breedste meerderheid
sinds
tientallen
jaren,
schijnt zich thans bewust te
worden van haar mogelijkheden.
Na de zomer komt het najaar.
Dan zal moeten blijken, of
de krachten van vernieuwing sterker zijn dan die
van het konservatisme en
unitarisme.
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Vlaanderen naar Europa
Wetsontwerp in behandeling
Zie ons standpunt op bIz. 3

in prikdraad
Lees bIz. 5

Heldhaftig
te Brussel
dio Genes biz. 4

'** op j y
ff. 05

oPfni£9
TE LATE

MOOISTE BEDEVAART

DIKSMUIDE

Wij willen reageren op een brief van
M.l. uit Brakel, en C.K. uit Antwerpen
in « W i j ' van 6 juli.
W e wilden graag eens weten wie
bedoeld wordt met « verdacht allooi».
W o r d t er soms mee b e d o e l d : V M O ,
Voorpost, W e r e Di, A V N J , Vikingjeugd. Scouts, KSA, Chiro ? Verdachte volksgenoten...
Of wordt hier gezinspeeld op de Bretoenen, leren, Frans-Vlamingen, Basken... Die mensen hebben dezelfde
idealen als wij, dus waarom mochten
ze er niet zijn, ze voelden zich verenigd met o n s ! ! ! Dezelfde idealen,
dezelfde moeilijkheden...
W a t verwacht M.l. wel van de bedevaart ? Geen koreografie, geen uniformen, misschien ook geen toespraken,
ze waren immers anti-Egmont (gelukkig I) en, misschien ook geen eucharistie, wel dan blijft er niets meer over,
en dan moet je zeker nooit meer naar
de bedevaart gaan I
C.K. heeft het over <• de show ». W o r d t
daarmee de show van de V U bedoeld ? De zogezegde Vlaamsgezindheid na de verloochening van de
Vlaams-nationale idealen ?
Lijdt C.K. soms aan hardhorigheid ?
«Het matte applaus»... laat ons niet
lachen. Soms het instemmend gejuich
niet gehoord ? Nee ? Wel, dan kunnen
wij je misschien het adres van een
goede oorarts sturen.
Het is niet de taak van het IJzerbedevaartkomitee om met een alternatief
te komen aandraven, maar dit is wel
de taak van een politieke partij!
Goed voor ons, vergeet gerust de
51 e IJzerbedevaart, maar voor ons is
en blijft het één van de mooiste bedevaarten uit ons l e v e n !

Hier nog een reaktie op de jongste
IJzerbedevaart. De vraag die ik stel
i s ; wanneer gaat dat gezeur over het
Egmontpakt eens ophouden. De mensen zijn het immers beu steeds weer
hetzelfde te moeten horen. Het pakt is
er immers, waarom leggen zowel Vlamingen zich niet neer bij de feiten en
trachten samen de wonde te helen
die er ontstaan is binnen de Vlaamse
Beweging.

V.D., Hooglede
M G . , Roeselare
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Anderzijds werd te Diksmuide met
geen woord gerept over de neutronenbom en ontwapening, onderwerpen die op een manifestatie van vrede beter zouden thuishoren. Was
men misschien bang van de personen
met uniformen die o, zo graag soldaatje spelen ? Nu, als er op die manier
iets te bereiken is, zullen w e volgend
jaar allemaal zo'n pak aantrekken...
Het zou echter beter zijn moesten
deze heren braafjes thuisblijven in
plaats van het iedereen lastig te
maken.
Het is teleurstellend als je bekijkt hoe
weinig er overblijft van de idealen van
de IJzerjongens waar het toch allemaal om te doen is.
LV., Waasmunster

VERTROUWEN
In « W i j » van 29 juni lees ik «Snoepers aan de pot» van P.M. te Dilbeek.
Ik vraag aan deze heer, waarom de
Volksunie niet zou mogen meeregeren. Ik vraag mij af wat er zou
gebeurd zijn moesten de drie traditionele partijen, samen aan het bewind
geweest zijn om een oplossing te zoeken voor de taalkwestie en voor Brussel.

GENTS STUDENT zoekt job gedurende het ganse jaar of tijdens de vakantie. Z.w. Senator
Van
Ooteghem,
tel.
091/
30.72.87.
(N56)
Technisch-ingenieur, elektro-mechanika, verscheidene jaren ervanng, zoekt aangepast werk in
de omgeving Antwerpen en
Sint-Niklaas.

De Volksunie is de enige Vlaams-Nationale partij waarin wij betrouwen
kunnen hebben omdat zij het doet.
Mensen gelijk Frans Vander Eist en
Hugo Schiltz zullen hun volk niet verkopen.
Bijna 60 jaar strijd ik voor Vlaanderen.
In 1919, begonnen als lid van de Frontpartij, en nu nog dagelijks aktief in de
Volksunie. Daarom weg met alle afbrekers en splinterpartijen. De Vlamingen hebben een aantal Franstalige
eisen definitief kunnen afwijzen, zoals
de uitbreiding van Brussel en de eentaligheid van de ambtenaren en de
meeste punten van de Halle-betoging
zijn in vervulling gegaan.
J.V.P., Oudergem

VERBIEDEN
Zondag 2 juli is menig Vlaming naar
Diksmuide getrokken om er de 51e
IJzerbedevaart te vieren. O p zichzelf
een zinvolle herdenking, waar ik als
VUJO-lid graag aan deelneem.
IJzerbedevaart is voor mij altijd een
pacifistische beleving geweest, daarom ook de «vredesfietseling» van
VUJO.
Maar dan stel ik me de vraag wat die
fascistische, neo-nazistische bewegingen daar doen. Dit jaar vond ik hun
aanwezigheid afschuwelijk, er werden
zelfs platen met hitlerliederen verkocht.
Ik vind dat het IJzerbedevaartkomitee
op dit punt een duidelijk standpunt
moet jnnemen en deze bewegingen
verbieden. Ten eerste omdat hun ideologie niet overeenstemt met de vredesgedachte van de IJzerbedevaart
en ten tweede omdat deze groepjes
herriezoekers andere Vlamingen van
de IJzervlakte weghouden.
R.B., Wijgmaal

— Dringend gevraagd te Duffel : vertegenwoordiger, met
goede noties van Frans, A2
land- of tuinbouw, maximum
30 jaar en vrij van militaire
dienst. Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te
2580
Sint-Katelijne-Waver,
of telefonisch op het nummer 015-21.79.00.
CN63)

BOERENKRIJG

lustrerie
mare de vriese

De «boerenkrijg» van 2 weken geleden komt niet alleen 20 jaren te laat.
Die « boerenkrijgers » moesten eerder
baron ruzettelaan
de lokalen gaan bezetten van diegeassebroek - brugge
nen, die de laatste 20 jaren aan de
tel. 050-357404
macht waren CCVP beurtelings met
socialisten en liberalen).
Twintig jaren terug, dan hebben de
kleine boeren zodanig veel geleden,
dat meer dan de helft ervan het
«SNOEPERS AAN DE POT»
moest
opgeven,
«doodgevreten»
door de toenmalige regeringen, waar- Dat de V U tot hiertoe haar « Gedaan
in telkens meer dan genoeg Boeren- met geven en toegeven » nog niet volbond-ministers landbouw «veilig » in ledig mocht verwezenlijken, was en
handen hielden, waarbij de helft der blijft steeds de schuld van de zogekleine boeren moest doodgaan.
naamde CVP, BSP en PVV'ers.
Boeren, die rijk genoeg waren, zijn Schiltz en Vander Eist, hebben onsgebleven en leven in weelde.
niet bedrogen. Zij hebben enkel nog
Als die «boerenkrijgers» nu slim ko- gered wat er nog te redden was.
men verklaren niet langer te dulden, Eén Dilbekenaar, als P.M., (« W i j » van
dat hun kinderen de boerenstiel niet 29 juni) is wel een Brabander, doch
meer kunnen uitoefenen, dient verwe- absoluut geen Vlaming in Brussel op
zen naar het feit: dat hele dorpen —
wiens wezen ook hij 150 jarenlang
waar huis voor huis boerderij is — ver- zodanig door de «franskiljons» heeft
zinken in de weelde, en nog wel de laten stampen, dat hij er geen meer
grote weelde. De vinger moet ook heeft.
gelegd op de ware wonde, dat vele De «offeraars», die ons zijn voorgevan die hoerenkinderen vaak de gaan kwamen niet uit Dilbeek, doch
moed niet meer kunnen opbrengen eerder uit streken waar de franskilom de boerenstiel nog langer uit te jons — als trouwe dienaars — op
oefenen. Zij menen het veel beter gegeven momenten het te kwaad
gevonden te hebben. Zij trouwen en maakten.
beslissen maar liefst allebei (man en
Vrijheid is er voor ons, Vlamingen,
vrouw) uit te gaan werken (6 uurtjes
sinds 150 jaren nooit geweest, doch
per dag) in een of andere fabriek. Het
wel «misbruik van vrijheid = onkan voor hen niet beter, maar in elk
recht»), dank zij al de voorgangers
geval moeten die rijke boerenvaders
van de nu graag voor eigen baat antidan niet komen weeklagen, dat hun lui
Egmonters geworden CVP'ers en Lien bedorven geworden zonen niet lanberalen, die zelf reeds 150 jaar alle
ger hun boterhammeke kunnen vermacht «in eigen pollekens» mochten
dienen, terwijl de massa der konsu- '
houden.
menten reeds vele jaren al hun produkten zodanig duur moet betalen, Wij, Vlamingen in Brussel zijn dat toe
dat zelfs de begoede zich de weelde en uitlachen van sommige Dilbekenaniet meer kan permitteren om in de ren beu.
P V C , St-Pieters-Leeuw
winkel tomaten aan soms 200 fr. per
kilo, witloof aan soms 100 fr. per kilo,
erwten, bonen en vele andere landbouwprodukten aan meestendeels
tussen 80 en 100 fr. per kilo te kopen. GROEN GEDROCHT
Is die boerenkrijg geen politiek opzet
van de CVP'ers. die nu alles trachten Als de kritiek van uw medewerker
af te wentelen op de V U . De VU'ers Sergius, over het wansmakelijkste gehebben tijdig ingezien, dat er bij de drocht, dat hier spijtig genoeg met
C V P twee gezichten zijn, een voor bin- Vlaamse lucht gaat lopen, juist is, wel,
nen de kerk, 'n ander voor erbuiten. dan pak ik morgen mijn valiezen. W a t
P.V.C. St.-P.-Woluwe mij vooral mottig maakt is de zin ; « E n
over wat kan een geboren Schaarbekenaar, van Nederlandse ouders anders schrijven en zingen dan « Vlaanderen Boven » ?

10%vr.V.U.teden

Bij een recent bezoek aan Brugge
kreeg ik een toeristisch foldertje in
handen. O p het kaartje tussen allerlei
monumenten : de IJzertoren. Binnenin
het foldertie stond de bedevaart aangekondigd tussen de andere evenementen. Zoiets zou tien jaar geleden
nog geen waar zijn geweest.
En dacht ik, laat het ons zo houden.
O p één voorwaarde, dat de bedevaart blijft wat ze is : een hulde aan de
gesneuvelde IJzersoldaten. D w z . : gedaan met die overdreven en eigenlijke
commerce langs de straat en vooral
gedaan met het exhibitionisme van de
geüniformeerde binnen- en buitenlanders, vreemd aan zo'n vredesmanifestatie I

W e l ! mijnheer Sergius, pak dat gedrocht Groenewoud met heel zijn hebben en houwen, in een grote plastiekzak, kruip er desnoods zelf bij, en laat
u dan droppen in het Groenewoud,
niet onze Kempen maar de brousse
van Amin-Dada. Of Amin-Dada dan
ook, het een fris swingertje gaat vinden weet ik niet maar de soeppot,
met mosselen en friet, en kip aan 't
spit, en daarbij gedrochtenvlees zullen hem heerlijk smaken.
Sergius, laat in godsnaam, foto's of
tekst over dat gedrocht, nooit meer in
« W i j » verschijnen, met onze schone
naam « Vlaanderen ». Ik kots ervan ! «Innige deelneming aan ons kultureel
Vlaanderen. Pak uw pen Sergius! en
schrijf over mensen, of anders werp
uw pen weg, en dans en swing heerlijk mee op de welriekende tonen van
« mosselen en friet en meisjes aan 't
spit». Hopelijk kan u een kopie van dit
schrijven doorsturen aan uw. idool
Groenewoud. U mag hem tevens zeggen dat ik in het hartje van de groene
wouden woon, maar dat ik hoop dat
hij ze nooit komt bezoedelen.

M.V.H., Herzele

M.T., Halle-Kempen

KOSTUUMS - V E S T O N S - B R O E K E N -PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvesl 52, Antwerpen.
Tel. 031-3135.83

AANVAARD

Ingenieursbureau

B.T.I.W.
i(

Jobstudent zoekt bureelwerk of
andere
bezigheid
voor
de
maand augustus. Beëindigde de
humaniora. Omgeving Sint-Niklaas-Dendermonde.
Kontakt
Nelly Maes, Gentse Baan, 50 te
Sint-Niklaas, tel. 031 /76.49.74.
(N60)

Appartement in chalet te huur in
«Les Haudères», Zwitserland.
Laatste 14 dagen van augustus,
4 a 5 pers., 8.000 fr. Tel. 05235.69.81 na 18 u.

TE K O O P

— Studentenkamer te huur, w.
en k. water. cv., rustig gelegen nabij Groenplaats op 10
min. van UFSIA, inl. tel.
031-33.42.24 na 18 u.
(N64)

K o n n p l e t e Hi-FI-kten, M a r l u x draaitafel - v e r s t e r k e r 2 X 4 0
w, tuner A M - F M , 2 boxen,
elk 8 0 w . 6 m a a n d e n o u d ,
uitz. prijs. Tel. 031 -88.13.71, tijd e n s d e w e e k e n d s of n a 20
u.
(N62)

— U i t b a t e r g e v r a a g d , liefst
zonder kinderen, v r o u w of
man op hoogte burgerkeuken, voor g e k e n d dranklokaal m e t s p i j s h u i s . S c h r . bur.
blad onder letters N V E .

6 Frans Hals vest MECHELEN

Bureau voor
Toegepaste
Ingenieurswetenschappen
•k B u r g e r l i j k e b o u w k u n d e :
b e t o n - en
metaalkonstrukties
-k S t u d i e en u i t v o e r i n g v a n
industriële g e b o u w e n
•
W e g e n - en
rioleringswerken
ir O n t w i k k e l i n g e n
t o e p a s s i n g van d e
leefmilieutechnieken
met o.a. v e r w e r k i n g v a n
huisvuil e n industriële
afvalstoffen
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MEER DAN OOIT
DIT JAAR
FEEST V A N
BEVRIJDING

Guldensporendag is voor ons volk een feest
van bevrijding De Kultuurraad heeft deze
dag uitgeroepen tot de feestdag van de
Nederlandse
kultuurgemeenschap
Aldus
heeft het Vlaamse parlement plechtig bevestigd dat Vlaanderen zich vnj maakt van de
machten die denationalisenng in de hand
werkten en onze volkskracht aan banden legden
Nog IS onze ontvoogding als volk met voltooid Nog altijd is onze gemeenschap een
natie in wording, een volk in beweging Geleidelijk, volgens veel ongeduldigen al te geleidelijk, verwerft Vlaanderen zich een eigen
plaats in de wereldsamenleving

NIEUWE KANSEN
Een goed jaar geleden kwam in dit land een
regering tot stand op basis van een historisch kompromis dat het samenleven van de
gemeenschappen en gewesten duurzaam
wil regelen Ontegensprekelijk beantwoordt
dit Gemeenschapsakkoord niet helemaal
aan de verwachtingen van een groot aantal
Vlamingen Toch valt het met te ontkennen
dat Vlaanderen door de uitvoenng van dit
akkoord nieuwe kansen krijgt om zijn ontvoogding in versneld tempo te voltooien
Het moet de andere gemeenschappen in dit
land duidelijk zijn dat bepaalde aspekten van
het Egmontpakt de Vlamingen onaangenaam
treffen en voor velen nauwelijks verteerbaar
zijn De regeling voor Brussel en voor het
Vlaamse randgebied rond de hoofdstad is
allicht het onontkoombare resultaat van 140
jaar officiële unitaire blindheid voor het bestaan en de evolutie van de verschillende kultuurgemeenschappen De voorgestelde oplossing kwetst heel wat Vlamingen in hun
rechtvaardigheidsgevoel
Pacifikatie en verzoening tussen de gemeenschappen kunnen alleen tot stand komen in
een klimaat van wederzijds vertrouwen,
waann niemand zich dupe voelt Het zou
daarom goed zijn als het parlement, alvorens
het definitieve teksten aanneemt, zijn oor te
luisteren legt bij degenen voor wie het
samenleven met de andere gemeenschap
dagelijkse realiteit is Zij toch zijn het voorwerp van het beleid dat onze gemeenschap
wil voeren en zij moeten de kans hebben tot
inspraak, met enkel bij de aangekondigde
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beslissingen, maar ook bij de omschrijving
van de situatie waarop die beslissingen steunen

LAGE LANDEN
Anderzijds mag Vlaanderen met blind zijn
voor de nieuwe realiteit De beperkte en zeer
onvoldoende waargemaakte kulturele autonomie groeit uit tot een volwaardig en ruim
zelfbestuur voor onze gemeenschap Het
Vlaamse gewest, in het vruchtbare en arbeidzame hart van de Lage Landen, wordt een
nieuwe entiteit op de ekonomische kaart van
Europa De eigen volksvertegenwoordiging
en de eigen uitvoerende macht van Vlaanderen bepalen voortaan zelf de kulturele en de
sociale struktuur van de samenleving die wij
willen In die samenleving zijn overvloedig
talent en morele kracht voorhanden om voor
allen meer waarheid meer schoonheid en
meer rechtvaardigheid te scheppen

EUROPA
En op hetzelfde ogenblik gaat ook voor
Vlaanderen de w e g naar Europa open De
groei naar een Europese samenleving krijgt
voor alle burgers konkreet vorm in de eerste
Europese verkiezingen Voor ons volk betekent de Europese eenwording een nieuwe uitdaging en een nieuwe kans Een uitdaging
om in konfrontatie met de andere Europese
volken een eigen stempel te drukken op een
Europese politieke struktuur, met ruimte voor
elk volk en elke kuituur Een kans om de originele eigen Vlaamse visie op de problemen
van welvaart en welzijn en van oorlog en vrede — het nooit meer oorlog van onze IJzerjongens — op het Europese forum te brengen

WERELD
Sinds kort ook heeft Vlaanderen grondwettelijke autonomie inzake internationale kulturele betrekkingen Voortaan beslissen de Vlamingen zelf met welke andere volken zij kultureel willen samenwerken Onze Kultuurraad
bepaalt autonoom hoe wij werk maken van
de uitstraling van onze kuituur en de ontmoeting met andere kuituren O p dit fascinerend
ogenblik van de geschiedenis blijkt steeds

duidelijker dat er voor onze eigen problemen
alleen een oplossing is door ruimere internationale verstandhouding Als vanzelf rijst dan
ook de Vlaamse eis om onze samenwerking
met de boeiende en bewegende Derde
Wereld volgens de gemeenschappen te organizeren In de internationale samenleving kan
Vlaanderen zich thans opnieuw als een natie
gedragen Samen met Europa en met andere
volken en landen ook uit de Derde Wereld,
willen de Vlamingen een alliantie vormen,
gencht op verstandhouding, samenwerking
en wederzijdse ontwikkeling

LUISTERBEREID BLIJVEN
De Vlaamse Beweging was ook altijd een
proces van geestelijke groei naar meer openheid voor de grote ideeën waarmee het
eigentijdse denken wordt gekonfronteerd
De Vlaamse ontvoogding wordt slechts werkelijkheid door het erkennen van het pluralisme van de diverse levensbeschouwingen en
geestelijke stromingen Ik bedoel het konstruktieve besef dat de zelfbeschikking aanmoedigt van de Vlaamse mens, van elke
Vlaamse mens i Vlaanderen heeft behoefte
aan een klimaat dat de demokratische deelneming van allen aan de opbouw van de
maatschappij garandeert Het nieuwe Vlaanderen moet een open samenleving zijn Allen
die in onze gemeenschap verantwoordelijkheid op zich nemen moeten luisterbereid zijn
ZIJ kunnen de inspraak met missen van knstenen en humanisten, van klassenstrijders en
solidansten, van liberalen, kultuurflaminganten en nationalisten Zij moeten het oor te
luisteren leggen naar de feministen, de romantici en de keiharde utilitaristen, naar degenen die voor hun bezig zijn in de wereld worden geïnspireerd door het evangelie en naar
hen die voortbouwen aan het socialisme
Zowel voor degenen die worden gedreven
door de utopische verbeelding moeten zij
aandacht opbrengen als voor hen die hun
aktie bouwen op streng-wetenschappelijke
analyse Een volksgemeenschap kan met tot
echte ontplooiing komen zonder de participatie van alle groepen — hoe klem ook — die
door hun ideeën en engagement werken aan
de kwaliteit van de samenleving Allen zetten
ZIJ toch de meer dan een eeuw geleden strijd
voort, de strijd voor de emancipatie van het
hele volk Zij zijn de erfgenamen van Emiel
Moyson en pnester Daens, van Julius Vuylsteke en Albrecht Rodenbach, van August
Borms en Lodewijk Dosfel, van Elisa Belpaire
en Rosa de Guchtenaere Zij volgen het
spoor van de strijders uit de bewogen periode tussen de wereldoorlogen, met al de ontgoochelingen en misverstanden die nu eenmaal eigen zijn aan een ontvoogdingsbeweging
Ik moge deze vrijmoedige bedenkingen op
Guldensporendag besluiten met enkele verzen van de dichter Anton van Wilderode
« De wereld die wij willen is een Vlaanderen
verlost van velerlei onvrijheid en bevoogding,
een vaderhuis voor zip verstrooide kinderen
De wereld die wij willen is Europa
uit zoveel eeuwen ongeduld verzameld
en toegezegd aan wie geen wanhoop
kennen »

M. Coppieters,
voorzitter van de Kultuurraad voor de
Nederlandse Kultuurgemeenschap

In deze week van 11 juli v/orden de contouren van het
België van de
tweegemeensctiappen
duidelijli
zichtbaar. Zo o.m. in het wetsontwerp over de Europese verkiezingen.
Dit wetsontwerp steunt op
het bestaan van twee gemeenschappen.
Logischerwijze zijn er slechts
twee
kieskolleges -. een
Nederlands en een Frans. Deze
indeling maakt het invoeren noodzakelijk
van een
bijkomende
verkiesbaarheidsvereiste -. men moet behoren tot de taalgroep van
de kiezers. Dit zal nauwkeurig worden
gekontroleerd.
Kort gezegd: er kan niet
geknoeid worden met zgn.
«FDF-Vlamingen » zoals in
het verleden.

Vlaanderen
naar
Europa
Er is uiteraard geen Brussels kieskollege. De Brusselaars kiezen ofwel voor een
Vlaamse
lijst ofwel
voor
een Franse. Door het uitbrengen van hun stem bepalen zij, tot welk kollege zij
behoren. Weer eens kort gezegd: de Brusselse
Vlamingen
maken
volwaardig
deel uit van de
Vlaamse
gemeenschap.
Indien
de
splitsing van het kiesarrondissement Brussel tijdig verwezenlijkt is, zal de Brusselse kieskring
beperkt
zijn
tot de 19 gemeenten. Dat zal
waarschijnlijk
het
geval
zijn: de eerste
bijeenkomst
van de nieuwe
gewestraden
is immers voorzien voor 9
januari 1979. In dat geval
zal het
inschrijvingsrecht
gelden. De relatieve
waarde daarvan wordt zo weer
maar
eens
geïllustreerd.
De 'inschrijvers'
zullen te
Brussel voor
frankofonen
kunnen stemmen -, daarmee
zijn we ze in
Vlaanderen
kwijt. Dit heeft niet de minste weerslag op de zetelverdeling, die 13 Vlaamse en
11 Franse zetels blijft.
De hoofdbureaus
van de
kieskolleges
zijn
Mechelen
en Namen.
De
politieke
«hoofdsteden» zijn op de
dag der
Euro-verkiezingen
een Vlaamse en een Waalse stad, niet Brussel!
Van een dergelijke
sluitende regeling, waarbij Vlaanderen met inbegrip van de
Vlaamse
Brusselaars
als
een gesloten
volksgemeenschap naar Europa
gaat,
dierven velen een paar jaar
geleden
nauwelijks
dromen.
Veel
weerstanden
moesten overwonnen
worden. Maar nu is het zover:
op Europees vlak telt België slechts de Vlaamse en
de Franse regio.
Het is dan ook onbegrijpelijk, dat sommigen in Vlaanderen zelfs in deze sluitende regeling
nog
graten
gaan zoeken. Er is een congenitaal Vlaams
masochisme, dat overwinningen
in
nederlagen
en
nederlagen
in overwinningen
wenst om
te dopen. Achter de rug van
deze weners aan de Vlaamse muur
van
zelfbeklag
speelt zich echter het historisch feit af:
Vlaanderen
volwaardig naar Europa.
tvo
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En bovendien

...zijn volgens sommigen alle middelen goed om de ekonomische bedrijvigheid te stimuleren en opnieuw uit
de krisls te geraken.
...noteerden we vorige week dat de
overheid er best zou aan denken het
kindergeld te verhogen, omdat dit de
binnenlandse vraag stimuleert.
...werd er wel niet bij verteld welke
vraag hierdoor gestimuleerd wordt;
de vraag naar kleurentelevisie of
naar kinderen.
...gaan wij overigens het jaar van het
kind tegemoet met een ontroerend
cijfer: we hebben het laagste geboortencijfer van West-Europa.

Vakantie, tijd van
rust en bezinning
De bouwvakkers hebben voor
drie weken hun schop aan de
haak gehangen. Het is nu helemaal vakantie. Voor bijna al wie
vorige week nog werkte, staakte
of werkloos was. Voor allen de
jaarlijkse ontsnappingskuur uit de
dagelijkse zorgen. Een geïnstitutionalizeerde illusie. Voor
de
scheppers van die droom, voor
allen die zich In de maatschappij
met gezag laten bekleden is het
evenwel de hoogste tijd voor
bezinning.

Want straks staan zij er weer, de
werklozen. Hun scharen aangevuld met duizenden pas afgestudeerden. Volledig, gedeeltelijk en
nieuwe werklozen, samen straks
zo'n 400.000.
W e weten al wie zij zijn. Vrouwen, voor 60 %. Jongeren, ruim
een derde. En nog eens evenveel
tussen 25 en 40 jaar. Een derde
bedienden, twee
derden
arbeiders. De 60 % die lagere
school gevolgd heeft, staat aan
de stempellokalen in het gezel-

...is er berekend dat een universiteitsstudent in Vlaanderen aan de
gemeenschap gemiddeld jaarlijks
234.000 frank kost, wat toch nog iets
meer is dan de mlnlmum-werklozensteun.
...hebben de Brusselse ophalers van
hulsvuil, de mannen-van-de-vuilkar
betoogd tegen de laattijdige uitbetaling van hun wedde.
...wat het gevolg was, zoals voor
elke burger, van de staking in de
openbare financiële instellingen.
...zou, in de filozofie van de vuilkarmannen, de man-in-de-straat nu ook
moeten betogen om te protesteren
tegen het feit dat het huisvuil niet tijdig werd opgehaald.
...en kan dan de man-van-en-naarhet werk eveneens, al dan niet met
zijn auto protestakties voeren om te
protesteren tegen het feit dat er zo
veel betogingen zijn, die hem hinderen in zijn werkzaamheden.
...wordt dit antikrisis gedoe amusant-ambetant, zoals ze In Brussel
zeggen.
...lopen er met dat hardnekkige regenweer niet zoveel optimisten
meer rond, maar vinden we toch nog
zon-in-de-harten bij de jeugdbeweging : daar blijven ze zingen : 'k heb
de zon zien zakken in de zee...
...werd, met het bekendgeraken van
een formalistisch incident, weer
eens een schril licht geworpen op de
wijze waarop in de wereld van de
elektriciteitsproducenten
omgesprongen wordt met overheidsvoorschriften.
...geraakte immers pas nu bekend
dat voor de tweede koeltoren van de
kerncentrale in Tihange tot nog toe
geen geldige bouwvergunning werd
afgeleverd.
...raden we U, kollega-gewone burger, af in uw tuin een duiventil op te
trekken zonder bouwtoelating.
...Is een regeringsdelegatie vanuit
Abidjan (Ivoorkust) in Brussel komen smeken om te kunnen genieten
van de PTT en RTT-ervaringen van
de regie die ons om de twee maanden met onkontroleerbare rekeningen bedenkt.
...geraakte Refribel, een staatsregie
voor koelinstallaties stilaan in benepen papieren, en zoekt deze momenteel naar een nieuwe miljoeneninjektle.
...is dit wel geen schoolvoorbeeld
dat past in het pleidooi voor de
oprichting van overheidsbedrijven.
...weersvoorspelling voor morgen:
morgen kan het niet veel slechter
zijn.

En bov.endien
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Nee, een mooie jongen Is het zeker niet. Vooral niet op het
kleine scherm. Ferdinand De Bondt, staatssekretarls. We hebben de profijtlge Waaslander nog vorige week In dit blad de
vest uitgekeerd. Maar als het goed Is, zeggen we het ook. Ferdinand De Bondt heeft In de TV-ultzendIng
«Konfrontatle»
het Gemeenschapspakt
loyaal en bekwaam verdedigd. Hij
had het daarbij niet lastig, beleefd en hoffelijk de vloer aan te
vegen met zijn achtbare opponenten. De heren Pol Daels en
Clem De Ridder bleken eens te meer het Egmontdossier niet
In hun pollen te hebben. Ze zaten klem bij ledere diskussie
over praktische punten, bepalingen en toepassingen.
Uit 's heren Daels en De Ridders mond noteerden we vooral
de uitspraak dat het «Immoreel» is, van de Vlaamse ministers
In de regering van het Brussels gewest een « voortdurende
heldhaftigheid»
te verlangen. Zij doelden daarmee op de
regeling, waarbij een minister de hele boel kan lamleggen
door ontslag te nemen.

Held zijn
t e Brussel
Deze ultspraaak Is nogal verbijsterend. Het minste wat men
van een minister mag verwachten Is, dat hij er de brui van
geeft wanneer zijn regering In belangrijke zaken onbehoorlijke dingen doet Dat zou moeten algemene regel zijn, bij alle
regeringen. Met heldhaftigheid heeft dat weinig te maken, wél
met konsekwentie. In het Brussels geval heeft het nóg minder
met heldhaftigheid te maken. Ten eerste, omdat de ontslagnemende Vlaming alleen aan zijn taaigenoten
verantwoording
verschuldigd is. En ten tweede, omdat hij elektoraal alleen
van de Vlaamse kiezer afhangt Die hem graag een open
doekje zal geven voor zijn konsekwentie. En ten derde valt
het hele raderwerk stil, van zodra de konsekwente
Vlaamse
minister dat wil.
Is het de heren Daels en De Ridder nooit gedaagd, dat er gisteren en vandaag altijd een «voortdurende
heldhaftigheid»
gevraagd wordt ? Namelijk van de gewone Brusselse Vlaming ? Hij wordt geboren ? Zijn ouders moeten er heldhaftig
op staan, dat hij in het Nederlands geboekt wordt Hij gaat
naar school ? Zijn ouders moeten er heldhaftig op staan dat
hij naar een Vlaamse school gaat Hij wordt soldaat ? Hij
moet er heldhaftig op staan, dat hij in het Vlaams opgeroepen
of vrijgesteld wordt Zijn blindedarm ontsteekt ? Hij moet er
heldhaftig op staan, zelfs al ligt hij op de operatietafel, dat hij
niet volgens de regels van de veeartsenij wordt
mismeesterd
Hij trouwt ? Hij moet er heldhaftig op staan dat zijn schepen
op het stadhuls nog wat anders broebelt dan Brussels Frans.
Hij geeft de pijp aan Maarten ? Door hun tranen heen moeten zijn familieleden er heldhaftig op staan, dat hij in zijn eigen
volkstaal ultgeluid wordt En noem maar op. .
Vandaag nog altijd is de Brusselse regeling zo, dat de Vlaamse Brusselaar een geboren held, een getogen dwarsligger of
een maaglijder moet zijn, Alle taalwetten ten spijt hangt het
uiteindelijk af van zijn eigen heldhaftigheid, of ze al dan met
toegepast worden. Het hele verfransingsproces
Is precies
het proces van de verfransing van goede, brave, eenvoudige
en weerloze mensen. Van wie men inderdaad niet kan en
mag verwachten dat zij voortdurend heldhaftigheid
opbrengen.
Precies omwille van de eenvoudige, weerloze Vlaamse mens
te Brussel Is er een Gemeenschapspakt nodig. Precies om zljnentwllle moet er een Vlaams gezag komen te Brussel, met
een praktisch
vetorecht
Precies te zijner
bescherming
komen er Vlaamse ministers in de Brusselse
gewestregering.
En precies daarom mag en moet men van die ministers verwachten dat zij altijd konsekwent en als het moet ook maar
eens heldhaftig zijn.
Immoreel 7 Het Is immoreel, de huidige toestand te Brussel te
willen bestendigen, liever dein een gemeenschapspakt
af te
sluiten.

schap van ingenieurs en universitairen. Van hen allen is 80 % normaal arbeidsgeschikt, maar meer
dan de helft dopt al langer dan
een jaar. Voor 30 % is dat al
meer dan twee jaar.
Wat is ér voor hen gedaan in die
twee jaar. En in die twee jaar
daarvoor sedert de krisis begonnen Is?
De overheid heeft voor het eerst
in 1978 een plan opgemaakt. Het
doel dat vooropgezet werd, is al
voor meer dan de helft bereikt.
Maar goed ook, want in juli en
augustus zal er niet veel van terecht komen. En dan nog zijn de
cijfers groter dan de werkelijkheid.
Want het gaat voornamelijk om tijdelijke werkgelegenheid en uitzuivering van de werkloosheid. De
overheid stelt slechts tijdelijk tewerk, de jongeren die stage doen
zijn na een jaar goedkope dienstverlening aan het bedrijf niet zeker van een vaste werkplaats, de
derde arbeidskring heeft meer
wensdromen dan werkgelegenheid geschapen en de oudere
werklozen die op brugpensioen
gingen, zijn alleen van niet-aktieve
groep veranderd. De tewerkgestelden die op brugpensioen gingen, hebben hun plaats aan een
jonge werkloze afgestaan. Alles
samen geen verbijsterend resultaat.
De verdedigers van de vrijheid
van ondernemen — waarmee
naar het heet ons maatschappelijk bestel staat of valt — hebben
het zeker niet beter gedaan. Ener• zijds waren er de bedrijfssluitingen en afdankingen, anderzijds
enkele uitbreidingen en nieuwe
vestigingen, maar daar gaf de
staat — wij allen — dan weer subsidies voor. Blijven nog de investeringen ; vooral voor rationalizatie.
O m winst te maken. En dan heet
het dat de winst van vandaag
nodig is voor de investeringen
van morgen en de werkgelegenheid van overmorgen. Maar dat

laatste lijkt al veraf. En blijkt ook
niet uit de ontwikkeling van de
werkloosheid van de jongste jaren.
Blijft dan nog de laatste van de
sociale partners : de vakbond. Die
heeft het in de werktijdverkorting
gezien.
Aanvankelijk
rekende
men op 10 % meer werkgelegenheid, nu op nog slechts 2,5 %.
Trouwens om de stap naar de 36
uren te kunnen zetten, is al veel
gestaakt voor 38 uren. En 38 en
een half uur. Soms pingelde het
patronaat af op een kwartiertje.
In de plaats van de kortere werkvyeek krijgen w e bijkomende vakantiedagen. Maar de bijkomende tewerkstelling lijkt nergens verzekerd. In de vele bedrijfsakkoorden wordt het kollektief behoud
van de werkgelegenheid al met
steeds gewaarborgd.
Deeltijds werk lijkt ook al maar
een meelopertje meer. Hoewel Fabrimetal zelf kort na Nieuwjaar
zei 15.000 arbeidsplaatsen te kunnen ontdubbelen. Alleen al die
4,5 % meer gedeeltelijke tewerkstelling in de metaalverwerking
veralgemeend over alle werknemers zou ruim 150.000 werklozen
aan deeltijdse arbeid kunnen helpen. Als het dan toch kan.
Daar zit het juist, men moet ook
dat doen wat kan. De deeltijdse
arbeid verruimen en die arbeidsvoorwaarden beveiligen. De werktijd sneller verkorten en de vakantie verlengen. De ouders meer tijd
geven voor hun gezin. De herscholing richten op de werkgelegenheid. De voorwaarden scheppen voor meer werkgelegenheid
in de 190.000 kleine en middelgrote
ondernemingen.
Samenwerken met de derde wereld. De
Centrale Raad voor
het Bedrijfsleven heeft daar in mei jl.
nog een advies over uitgebracht
dat mogelijkheden biedt aan jongeren.
Het kan allemaal. Of het zou toch
moeten kunnen in een demokratie. Waar het land bestuurd wordt
door hen die het volk verkozen
heeft. Waar de bedrijfsleiders
steeds over de medeverantwoordelijkheid van de werknemers
spreken. Waar de vakbonden de
solidariteit voorop stellen. Ten
minste als wij allen hetzelfde verstaan onder demokratie. En dat
maakt het volk toch zelf uit.
pdb

Walschap 80

Gerard Walschap, de vernieuwer van de Vlaamse roman tussen belde
wereldoorlogen, werd vorige maandag n.a.v. zijn tachtigste
verjaardag
op het kasteel Van Ham te Steenokkerzeel gehuldigd. Dat was net
vóór 11 juli en In een kasteel waar op een andere 11 juli (1963) een eerste — en fel omstreden — gemeenschapspakt
werd afgesloten.
Gerard Walschap vernieuwde niet alleen de roman naar vorm en stijl,
ook inhoudelijk stelde hij — vóór die tijd — een roekeloos gebaar door
te breken met de Kerk en resoluut de vrijzinnige weg op te gaan.
Met de jaren zijn In belde kampen de scherpe kanten afgevijld. Er Is verdraagzaamheid ingetreden. Zo kan het dat de eens verguisde auteur
thans door de meest uiteenlopende kringen wordt gevierd.
Gerard Walschap Is een WIJS man geworden. In zijn dankwoord relativeerde hij zelfs zijn eigen werk: «geschreven voor een bepaalde generatie, werk dat zijn taak volbracht, veroudert en sterft zoals ik ».
Gerard Walschap mag tevreden op een vruchtbaar leven terugblikken.
Vlaanderen blijft, ook vandaag, die niet gemakkelijke man, dankbaar
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Het kort geheugen
van sommige anti-Egmonters
Ik zou andermaal het« kort geheugen» aan willen klagen van sommige antl-Egmonters die van alle
hout giftige pijlen willen maken
Aanleiding hiertoe is een guldensporentoespraak waarin oud-minister Fayat behartenswaardige
dingen zou hebben gezegd; de
pers spreekt in dit verband van
de schitterend verwoorde anti-Egmontgevoelens van de oud-minister Het geheugen van Fayat en
van zijn bewieroker schijnt terzake nogal kort te zijn, zodat ik aan
de verleiding niet kan weerstaan
het even op te frissen.
Fayat zei o.m.: Egmont en Stuyvenberg hebben tweedracht gezaaid in de Vlaamse rangen, omdat het pakt voor de Vlamingen
van Brussel zo nadelig uitvalt En
wat dan met Hertoginnedal ?
Daarover heeft Fayat zorgvuldig
gezwegen, en met reden! Daar
was hij een van de akteurs, maar
in geen enkele krant van die tijd
kan men lezen welke behartenswaardige dingen ter verdediging
van de Vlamingen van Brussel hij
daar heeft gezegd. In de toenmalige bladen wordt alleen de h. De
Saeger vernoemd als de grote
dwarsligger tegen de frankofone
veroveringsdrang. De Saeger
stond daar alleen om het spits af
te bijten, en hij kreeg daarbij, volgens de kranten, weinig of geen
hulp van zijn Vlaamse medeonderhandelaars, onder wie de h.
Fayat.

70.000 kaarten
De rotoplossing van Hertoginnedal (dixit Manu Ruys) werd er
doorgeduwd en in het Parlement
goedgekeurd, ook door Fayat.
Op Hertoginnedal werd de eerste
steen gelegd van het hellend vlak
waarlangs zes Vlaamse randgemeenten officieel en wettelijk,
met de daadwerkelijke steun van
de betrokken gemeentelijke gezagdragers, (die nu zo hard meehuilen in het anti-Egmontkoor)
meer en meer van de Vlaamse
gemeenschap vervreemden.
Het Vlaams verzet tegen Hertoginnedal was groot, met o.m. betogingen te Wemmei en te Wezembeek, doch het was maar een
peulschilletje in vergelijking met
de huidige, en in de persoon van
sommigen vaak lasterlijke anti-Egmontcampagne.
Met de medewerking van Fayat
werden op Hertoginnedal aan de
frankofonen in de zes randgemeenten onvoorwaardelijke en in
de tijd onbegrensde faciliteiten gegeven. Iedereen kon zonder de
minste formaliteit noch kontrole
daarop aanspraak maken: aan
de frankofonen werd op eenvoudige aanvraag de Franse service
aan huis bezorgd, zonder enige
beperking, tenzij op schoolgebied. En dan nog! De juichkreten
van Verroken (de Franse klassen
zullen enkel transmutatieklassen
zijn) en in «De Standaard» (de
Franstaligen kunnen in Wemmei
niet genoeg kinderen bijeenkrijgen om één klas te bevolken) zijn
sedert lang uitgestorven. Wie wil
eens berekenen hoeveel honderden miljoenen er sindsdien reeds
gespendeerd zijn voor het Franstalige kleuter- en lager onderwijs
in die Hertoginnedalgemeenten ?
In de Egmontgemeenten, niets
van dit alles I Daar beperken de
tegemoetkomingen zich ertoe de
frankofonen de gelegenheid te geven bepaalde kies-, belasting- en
gerechtszaken in een van de 19
Brusselse gemeenten te gaan af-
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doen, dus met eigen verplaatsing,
en op het gemeentehuis van hun
woongemeenten hebben zij niet
de minste rechten. Daar moeten
dus geen tweetalige beambten te
hunner beschikking worden gesteld, zoals in de zes Hertoginnedalgemeenten. En over twintig
jaar is het voor hen amen en uit I
Dit inschrijvingsrecht wordt vanzelfsprekend fel aangevochten,
maar in de veronderstelling dat
een Vlaamse onderhandelaar op
Hertoginnedal, bij voorbeeld Fayat, eenzelfde regeling voorgesteld
en bekomen had, dan waren de
faciliteiten in de zes randgemeenten daar nu haast verstreken;
dan was ook daar een rem gezet
op de voortschrijdende verfran-

sing, zodat aan de vooravond van
de uitdoving van de faciliteiten
voor die zes gemeenten geen
Brussels statuut ken opgeëist
worden. En dan zouden de Vlaamse onderhandelaars nu niet hebben moeten optornen tegen de
door de Hertoginnedalers aanvaarde verlammende hypoteek.
Dit alles maar om te bewijzen dat
Fayat er goed zou aan doen de
hand in eigen boezem te steken,
en dat de bewering dat de nieuwe inschrijvingsrechten VlaamsBrabant voor verdere verfransing
gaan openzetten, niet steekhoudend is.
Hopelijk is de Vlaamse bevolking
van de zogenaamde Egmontgemeenten en -wijken nu, onder de

bezielende leiding (?) van de nu
gewaarschuwde gemeentebesturen en van alle kuituur- en andere
verenigingen voldoende gemotiveerd om de Franstalige inwijkelingen te doen gevoelen, dagelijks
en zonder enige uitzondering, dat
zij ongewenst zijn, en alle hoop
op verdere veroveringsplannen
moeten laten varen.
Een zodanige ter plaatse zelf
gevoerde kordate aktie zal ongetwijfeld meer effekt sorteren dan
vierhonderd handtekeningen van
ver wegwonende en zeventigduizend protestkaarten, en zo zal
uiteindelijk de veroveringsdrang
kunnen ingedijkt worden, wat er
met Hertoginnedal niet in zat.
M.V.d.B.

VU zet tang in prilcdraad
De verenigingen zonder winstoogmerk staan reeds een hele tijd in
de politieke belangstelling. Niet alleen naar aanleiding van de recente perikelen bij de v.z.w. -sociale
dienst van de post, maar ook
omdat geen persoon nog weet
hoeveel en welke verenigingen
gesubsidieerd worden, zodat er
van kontrole uiteraard geen sprake kan zijn. De v.z.w.'s hebben
hun jachtdomein netjes afgebakend met prikdraad.
De volksvertegenwoordigers F.
Baert en L. Van Steenkiste hebben twee wetsvoorstellen ingediend om aan deze kontrole-noödzaak tegemoet te komen, en die
tegelijk kaderen in de aangekondigde saneringspolitiek van de regering. De krisiswet is door de
Volksunie steeds als een eerste
stap in de goede richting beschouwd. Het is duidelijk dat de
regering een volgehouden inspanning moet leveren voor de sanering van de openbare financies. In
het regeerakkoord stelde zij immers een vijfjarenplan voor de
sanering in het vooruitzicht. De
twee ingediende wetsvoorstellen
dragen hiertoe een steentje bij.
Het eerste wetsvoorstel beoogt
een verscherping van de kontrole
op de verenigingen zonder winstoogmerk, die door de staat gesubsidieerd worden. Heel wat staats-

uitgaven als toelage aan deze verenigingen ontsnappen aan elk toezicht, zelfs vanwege het Rekenhof. Om welk bedrag het hier
gaat, is bij benadering niet te
meten. De vele parlementaire vragen hierover van L Van Steenkiste hebben niet veel aan duidelijkheid bijgebracht. Integendeel, op
de meeste departementen is niet
geweten welke en hoeveel
v.z.w.'s gesubsidieerd worden.
Over de eventuele kontrole zijn
we dan ook snel uitgepraat.
Uit de eerste opzoekingen van
beide mandatarissen blijkt dat alleszins meer dan 480 miljoen fr.
afvloeit naar v.z.w.'s, en vermoedelijk zal dat bedrag oplopen tot
het drievoudige.
En dan zijn er nog de talrijke verenigingen die opgericht worden
door de ondergeschikte besturen, de provincies en de gemeenten, en waardoor een reeks provinciale en gemeentelijke bevoegdheden worden.verlegd. Dit
alles zonder enige vorm van toezicht, en meestal met de nobele
bedoeling zoveel mogelijk vriendjes zoveel mogelijk zitpenningen
te laten opstrijken.
Zowel de v.z.w.'s die door het
Rijk, als deze die door ondergeschikte besturen worden opgericht, moeten volgens beide indieners aan een scherpe kontrole

/1 juli. Aan opvallend veel openbare en pnvé-gebouwen wapperde
de Vlaamse leeuw... Nog wat onwennig evenwel op enkele plaatsen. Zoals bij de rijkswacht in Hoboken. (foto Vissers)

Naar aanleiding van 11 juli
vraagt het partijbestuur van
de Volksunie dat iedereen, die
bekomnnerd is om de Vlaamse Beweging en de toekomst
van het Vlaamse volk, zich
zou bezinnen over de wijze
waarop, in een zo groot mogelijke geest van eensgezindheid, deze toekomst kan beveiligd en verzekerd worden.
Het partijbestuur wenst opnieuw te bevestigen dat de
wezenlijke grondslag van de
Volksunie het volksnatlonalisme is, de onafhankelijkheidswil die essentieel gericht is op
de Vlaamse ontvoogding en
op zelfbestuur.
Nu er, hopelijk definitief, begonnen is met het loswrikken
van het Vlaamse volk uit het
unitaire keurslijf, blijven een
weloverwogen strategie en
een doelgerichte vastberadenheid noodzakelijker dan ooit.
Het partijbestuur van de
Volksunie roept alle Vlaamsgezinden op om steriele broedertwisten te vermijden of stil
te leggen; het wil nogmaals
de dringende noodzaak onderstrepen om te komen tot een
spoedig, eerlijk en ruim overleg tussen allen die verantwoordelijkheid dragen in de

worden onderworpen. Voorgesteld wordt dat elke v.z.w. jaarlijks een rapport zou opstellen
voor het bestuur dat haar subsidieert. Het Rekenhof moet het
recht krijgen ter plaatse het gebruik van de toelagen te kontroleren, en het toezicht dat nu zou
moeten gelden voor de staatsverenigingen, moet uitgebreid worden tot de v.z.w.'s van de ondergeschikte besturen.
Het tweede saneringsinitiatief betreft de oprichting van een parlementaire onderzoekskommissie.
De taak van deze kommissie is
het opsporen van alle mogelijke
verspillingen in het huishouden
van moedertje staat.
Het is voor elkeen duidelijk dat de
werking van onze administratie
Vlaamse gemeenschap, over
aan efficiëntie en doeltreffendde te bereiken doeleinden en
heid heel wat te wensen overlaat.
de middelen om deze te verVerspillingen behoren er tot het
alledaags repertorium. Het is
wezenlijken.
Een
dergelijk
geen mop, maar een geschiedkunoverleg mag niet verengd wordig gegeven, dat het gebouw van
den tot één enkele sektor van
een rijksinstelling werd afgebroken terwijl men volop begonnen
de Vlaamse samenleving of
was schilderwerken uit te voeren,
tot één enkele opinie.
zodat de afbraak-werklieden stonDe opbouw van de Vlaamse
den te wachten tot de schilders
klaar waren. In de overheidssekstaat, zoals hij thans wordt
tor bestaan een reeks instelvoorgenomen, zal geschieden
lingen, die jaarlijks een hele som
in verschillende etappes. De
aan werkingstoelagen opslorpen,
en waarvan het nut twijfelachtig
volwaardige kultuurautonomie
of zelfs niet gekend is. Hetzelfde
en de gewestelijke zelfstandiggeldt voor de subsidiëring van
heid moeten samengevoegd
partikuliere instellingen, waarvan
de bijdrage tot het algemeen welworden tot het fundament van
zijn heel wat vragen oproept.
deze Vlaamse staat, die ook
Het wieden van dit onkruid, het
zeggenschap moet verwersnoeien van nutteloos geworden
diensten... dit opzet sluit nauw
ven in de ekonomische en
aan bij de krisiswet, die een eersociale sektor.
ste fase van de sanering van de
De Vlaamse staat moet de
overheidsfinancies heeft ingeluid.
Maar naast de regering, moet
belichaming zijn van de macht
ook het parlement terzake ^ijn
en de wil die het ons mogelijk
verantwoordelijkheid opnemen.
maken, onze plaats en onze
De overheidsadministratie moet
opnieuw een doorzichtig glazen
rechten af te dwingen te Brushuis worden. Geen enkele sektor
sel en ons terug in Europa en
mag taboe blijven. Er mogen links
de
wereld een eigen gelaat als
noch rechts heilige huisjes overeind blijven.
volk te geven.
Het parlementair debat over de
Het partijbestuur van de
krisiswet heeft gisteren een aanVolksunie is er van overtuigd
vang genomen. De regering is
dat de overgang van de defenmet konkrete voorstellen en maatregelen te berde gekomen. Men sieve Vlaamse strijd naar een
mag en moet van alle frakties
offensieve
staatsvormende
eisen dat ook zij de handschoen
beweging de inzet vraagt van
van de sanering opnemen en
krachtdadig bijdragen tot een glovelen, terwijl hij vooral aan de
baal saneringsplan. De initiatiejongere generaties een volven van de Volksuniekamerleden
F. Baert en L. Van Steenkiste zijn waardig maatschappelijk toehiervan een eerste uiting.
komstperspektief biedt.
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Volks Europa vecht
Onze dagelijkse pers brengt weinig of geen nieuws over de strijd
van de Europese (minderheids)volkeren. Het is alsof de strijd van
de Bretoenen of de Korsikanen
taboe is. Over het dappere volk
van de Koerden, dat thans opnieuw in gewapend verzet tegen
de Baath-machtshebbers in Bagdad, dat noch min noch meer een
volkenmoord op de Koerden
voorbereidt, vernemen w e zeer
weinig. Wat vernemen w e over
de strijd van de Oekraieners (tenzij wanneer sommige Oekraiense
nationalisten zich opwerpen als
dissidenten) over de toestand in
Litauwen, Estland en Letland?
Nog eens: pas wanneer iemand
zich in deze drie Baltische ex-staten als dissident aandient wordt

hij een voorwerp voor informatie.
Als nationalist bestaat er niet de
geringste kans, om in het wereldnieuws te komen, ook al zijn
nationamistische motieven even
eerbiedwaardig als de strijd voor
een menselijk socialisme. Beide
kunnen zelfs samengaan.
Intussen hebben bomaanslagen
op Korsika en te Versailles aangetoond, dat de spits van het verzet
tegen de Parijse hegemonie, niet
voor luidruchtig maar bloedloos
geweld achteruitdeinst. Het is te
weinig geweten dat in Bretagne
reeds honderdtallen grote en kleine bomaanslagen (waarvan de
spectaculairste wel de vernietiging van een tv-relais-zendmast
was, of nog de bomaanslag op

het centraal belastingskantoor te
Rennes) werden gepleegd.
De Bretoense vrijheidsstrijders laten dus niet af. Ook al moet men
als beschaafd mens de aanslag
op een gedeelte van het kasteel
van Versailles (eveneens zonder
menselijke slachtoffers) afkeuren,
het is begnjpelijk dat de militante
Bretoenen daardoor de aandacht
van de wereld willen vestigen op
de weigering van Parijs, Bretagne
als natie te erkennen. De veiligheidspolitie beweert de hele top
van het Bretoens gewapend verzet na Versailles te hebben opgerold. Het zal spoedig blijken dat
dit niet klopt.
Anderzijds hebben de maatregelen van Parijs op Korsika de toe-

stand alleen maar verslechterd,
wat blijkt op het toenemen van
het aantal sabotagedaden en
bomaanslagen. Ook hier spelen
naast kulturele ook sociaal-ekonomische motieven ; de Korsikanen
willen autonomie om zelf hun keuken te beheren en eisen ten tweede het vertrek van een groep
pieds noirs, die met de Algerijnse
onafhankelijkheid Algerië verlieten en op Korsika neerstreken,
waar ze als kapitaalkrachtigen de
Korsikaanse ekonomie konkurrentie aandoen. Parijs moedigde
deze inwijking aan. Het ligt immers voor de hand dat wanneer
er op Korsika een sterke en kapitaalkrachtige niet-Korsikaanse bevolking ontstaat, zulks ten nadele
van de Korsikaanse autonomie
werkt. Dus ook hier doelbewuste
denationalizeringspolitiek.
Het oproer te Pamplona (Spaans
Baskenland) was een spontaan
verzet tegen de gehate, grotendeels-niet-Baskische politie en de
centrale autoriteiten (de goeverneur inbegrepen). Ook al was de
aanleiding een betoging voor autonomie tijdens een stierengevecht, dat niet onverdeeld door
de toeschouwers werd beaamd.

precies het optreden van de politie verenigde betogers en tegenbetogers, zodat er een dag en
een nacht lang hevig werd gevochten, waarbij de politie vaak in
een benarde toestand terecht
kwam. Zelden kwam het sinds de
bevrijdingsstrijd in Baskenland tot
zulk een uitbarsting van volkswoede, deze keer niet georganizeerd
doch wel autentiek en spontaan.
Frankrijk en Spanje, de Sovjetunie en Groot-Brittannië maken
zich schuldig aan schending van
de rechten van de mens, o.m.
door hun pogingen om elke autonomistische strekking zoveel mogelijk te beperken, waardoor er
feitelijk sprake kan zijn van
«schending van de rechten van
de volkeren».
W e naderen de eerste Europese
verkiezingen. Het eerste rechtstreeks verkozen Europees parlement zal zonder twijfel ook gekonfronteerd worden met het Europese nationaliteitenvraagstuk. Men
kan er op aan dat de volksnationale verkozenen de kat de bel zullen aanbinden. Want voor hen is
de bescherming van de rechten
van de volkeren eerste g e b o d !

Vormingsdagen voor
gewetensbezwaarden

Er waren naar aanleiding van de jaarhjl<se feesten heel wat toeristen naar de Spaans-Baskische stad Pamplona toegestroomd. Helaas voor hen ontaardde de corrida in een gevecht in regel tussen voor- en tegenstanders van autonomie. Toen de politie ingreep keerden de vechtenden zich tegen de Hermandad en brak
In heel de stad een oproer los, dat oversloeg naar enkele andere Baskische steden. Nieuwe botsingen met
de politie volgden op de begrafenis van een neergeschoten betoger In Baskenland woedt een hevige strijd
met als inzet een zo groot mogelijke autonomie.

Staatssekretaris
Dewulf
antwoordde ns. de minister. In januari jl. werd 22 miljoen terugbetaald. Onlangs werden nog 13 miljoen gestort. Besprekingen zijn
aan de gang tussen de sociale
dienst voornoemd en een openbare kredietinstelling om met een
lening het saldo van de PTT-lening te betalen.

J. Gabriels: hoelang
nog geweld in de
Voer?

Nog PTT-toerisme
aan de Cóte d'Azur
In een nieuwe mondelinge vraag
tot de minister van PTT (Defosset, FDF), vroeg VK-kamerlid Luk
Vansteenkiste,
of de beloofde
terugbetaling van de lening van
100 miljoen aan de Sociale PTTD i e n s t " Ons Tehuis » voor de aankoop van hotels aan de Azurenkust nu reeds gebeurd was, vermits in feite overeengekomen
was dat deze terugbetaling einde
juni zou gebeuren.

WIJ«

Via een spoedvraag bracht VUkamerlid Jaak Gabriels vorige
donderdag de toestand in de
Voerstreek ter sprake, n.a.v. de
jongste gewelddaden en provokaties van Franstaligen tegen de
plaatselijke Nederlandstalige bevolking. Ook de te geringe aandacht van de media geven de
Voerenaars het pijnlijk gevoel,
dat ze in de steek werden gelaten.
Minister Boel was het niet eens
met de opmerking betreffende de
media en meende zulks te kunnen staven met de opsomming
van de jongste uitzendingen ter
zake: Aktueel 14 juni, nieuwsdienst over bezoek van KR-voorzitter Coppieters, de incidenten
en de voorbereiding van een
Panorama-uitzending op 31 augustus n.a.v. de vijfde verjaring
van de aanhechting van de VoeV
bij Vlaanderen.
Wat de maatregelen tegen het

geweld betreft zei de minister, dat
hij van dichtbij de gebeurtenissen
volgt. Op 26 juni jl. ontbood de
minister de met de ordehandhaving belaste overheden, om zich
ervan te vergewissen dat alle
ordemaatregelen getroffen werden. De minister zei verder, dat hij
bestendig de betrokken ordediensten tot waakzaamheid aanzet.
Een verhoogde inzet van manschappen en een verscherpt toezicht zijn daarvan een konkreet
gevolg. Wat de maatregelen tot
beteugeling van de wandaden betreft verwees minister Boel naar
zijn kollega van Justitie.
Het wordt hoog tijd dat tegen de
frankofone driestheid in de Voer
opgetreden wordt, niet alleen
tegenover de frankofonen doch
ook wat de te verregaande laksheid van zekere overheden betreft.

Van vnjdag 11 tot vrijdag 18 augustus
1978, richt BDJ vormingsdagen in
voor gewetensbezwaarden. Dit rond
het tema: •< Vrede en Maatschappelijke ontwikkelingen ».
Die dagen hebben plaats te Steenhuffel (Londerzeel) in de Groene School,
Lakeman 64.
KOSTPRIJS.
— gewetensbezwaarden in dienst:
voedselvergoeding en soldij van 7
dagen
— alle anderen ; 2.000 fr.
— deze prijs omvat 3 maaltijden per
dag -I- 7 overnachtingen.
— voor wie niet de hele periode kan

Nieuwe
doeaneuniformen
Een paar maanden geleden werd
het dienstuniform van het doeanepersoneel
gewijzigd
en
vernieuwd. VU-kamerlid
Caudron
stelde de minister van Financiën
volgende vragen: Wanneer en
door wie deze beslissing werd
genomen ? Op welke gronden
werd deze beslissing verantwoord ? Wat heeft deze totaal
aan uitgaven aan de staat gekost ? Was een dergelijke uitgave
financieel verantwoord in de huidige omstandigheden ? W e r d overwogen de afgedankte uniformen
ter beschikking te stellen van
organismen die hulp verlenen aan
arme landen ?

lustrerie
'
marcdevriesé
kom eens wandelen in onze lichtruimte . . .
verlichting voor binnen en buiten
staanlampen. leeslampen. hanglampen . . .
modern en klassiek
de verlichtingszaak op hoog niveau
baron ruzettelaan 56 brugge, vi/eg naar kortri|k
050/35.74.04

aanwezig zijn kan een speciale
regeling getroffen worden.
LET WEL. gewetensbezwaarden hebben recht op extra verlof om deze vormingskursus bij te wonen.
Programma:
Vrijdag 11/8 vanaf 18 uur:
Ontvangst, kennismaking, bespreking
van de belangstellingsvelden.
Zaterdag 12/8:
— bespreking van het programma
— overzicht van de belangnjkste vredesbewegingen in Vlaanderen: werking, deel, impakt, mogelijkheden...
met vertegenwoordigers van de Internationale voor Oorlogstegenstanders,
Pax Christi, Vrede. Infostand.
— Avond: vrij
Zondag 13/8:
— Overzicht en belang van niet-specifieke vredesorganizaties in Vlaanderen . doel, werking, impakt, mogelijkheden... met vertegenwoordigers van
Amnesty International, De Liga voor
de Rechten van de Mens, Sago,
Bevrijdingsfilms. Konfrontatiegesprek
over de verkregen informatie.
Infostands.
— Avond : filmprojekties (bevrijdingsfilms)
Maandag 14/8:
— Internationale politieke situatie na
Helsinki en Salt Belang van de specifieke UNO-zitting rond ontwapening,
met vertegenwoordigers in New York
van het Overlegcentrum voor de Vrede.
— Avond : vrij
Dinsdag 15/8:
— Eigen nationale positie. Belgische
wapenproduktie en -handel, met medewerking van het komitee tegen de
wapenhandel. Positie van representatieve groepen (vertegenwoordigers
van Kerk, Vakbond) De rol van de
media, met medewerking van enkele
Vlaamse journalisten.
— Avond : barbecue rond zwembad.
Woensdag 16/8:
— Geweldloze weerbaarheid, verdediging en aanval. Historisch materiaal.
— Avond • diaprojektie
Donderdag 17/8
— Geweldloze weerbaarheid, aktuele
mogelijkheden Technieken, strategie.
Uitwerking van de stellingen omtrent
de geweldloze weerbaarheid, de internationale ontwikkelingen en de maatschappelijke toestand.
Vrijdag 18/8:
Evaluatie.
Voor alle inlichtingen zich wenden tot
Van Elewijckstraat 35 te 1050 Brussel
(02-640.19.98 tussen 9 uur en 17.30
uur alle werkdagen).
(medegedeeld)
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8-9-10-11 september 1978

VOETBAL MET ONS
IN BARCELONA!
Inderdaad, voetbal met de VU-ploeg in Barcelona
tegen de ploeg van de Katalaanse nationalisten.
Reeds tientallen lieten zich inschrijven voor deze
enige reis naar de Katalaanse hoofdstad. Onze delegatie heeft echter een sterk voetbalteam nodig. Misschien bent u dé speler die wij nodig hebben.
En wie niet voetbalt is ten zeerste welkom als supporter en lid van de VU-delegatie.
Wacht niet langer, lees de nuttige inlichtingen en
neem onmiddellijk kontakt op met het VU-sekretariaat!

•
V E R T R E K : te Z a v e n t e m
op vrijdag 8 s e p t e m b e r om
12 u. 4 0 met een vliegtuig van
Sabena.
•
VERBROEDERING:
met
de Katalanen, uitstappen, exploratie, v o e t b a l m a t c h tussen de C D C (Katalonië) en
de V U (Vlaanderen).

Solidariteitsfonds
„negen van Laken"

•
V E R T R E K : te Barcelona
op m a a n d a g 11 s e p t e m b e r
om 15 u. 35.

rekening Kredietbank 434-8094439-84

•
P R I J S : 5.600 fr. D a a r i n is
b e g r e p e n : Z a v e n t e m - Barcelona heen en terug. D e transfer van de luchthaven naar
hotel en o m g e k e e r d , verblijf
in een hotel met half-pension
( m o r g e n m a a l en m i d d a g - of
avondmaal).
W i e d e z e enige reis wil m e e maken neemt
ONMIDDELLIJK kontakt op met V U - s e kretariaat,
Barrikadenplein
12,
1000 Brussel
(tel.
02/219.49.30).

Glimburgse vrouwen bij minister op bezoek

VU-afd. Aartselaar
VU-afd. Bornem
R.P., Oostduinkerke
T.CBree
V U Groot-Diest
VU-afd. Koekelare
K.V.M, Destelbergen
VU-arr. Leuven
D.D.,Brussel
W.H.,0.-L-Vr-Waver
J.G., Mariaburg
A.K.,Zele
E.P., Antwerpen

2.000
i 500
1.000
500
250
2.000
2OO
5 QOO
2.000
500
500
1.500
250
R.CLede
200
Mevr. A D.B., Berchem
50
J.D.J., Antwerpen
1 OOO
P P., Herderen
500
VU-arr Antwerpen
10.000
VU-arr. Oostende-Veurne-Diksmuide (2e bijdrage) .... 8.000
VU-fusieafd. Zemst
5.000
J.VO.,Aalst
2.000
R.M V , Everbeek
1.00O
J V.D., Londerzeel
1 OOO
VU-afd Herk-de-Stad
1.000
G.V., St.-Niklaas
1.000
J.M., Antwerpen
200
VU-afd. Hofstade-Zemst
1 000
J.DF.Gent
1.000
VU-afd. Borgerhout
1.000
G.K., Molenbeek
j
1.000
LP., Mechelen
1.000
J. Hof van Eng., Brussel
2.000
Mevr. J , Antwerpen
1.000
W.M.Brugge
1.000
E.U., Wilrijk
500
R N., Herentals
300
N.D.S.Gent
300
VU-afd. Heusden (O.-VI.) . . ^ i . 4
1.000
N.C, Ingelmunster
500
M.V., Brussel
250
L.S., Kunngen
10O
VU-afd Geel
5.OOO
VU-afd. Zaventem
5.000
W.D.K, Brasschaat
500
J.L, Halle
2OO
VU-afd. Groot-Stekene
2.000
V R., Beersel
1 000
J.R., Wilrijk
500
J V.E., Baasrode
2.000
A.V., Brussel
50O
Mevr. R.P, Aalst
1.000
DD., Oostende
200
Totaal 6e lijst
Algemeen totaal

78.000
623.644

OPTI§K
WALTER ROLAND
ANTWERPEN
Donderdag 6 juli II. kreeg minister van Wetenschapsbeleid Rik Vandekerckhove op zijn kabinet het bezoek
van een uitgebreide delegatie Limburgse dames uit Beringen, Heusden, Zolder en Hasselt. Allemaal leden
van de « Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen ». Ze bezochten in de namiddag kamer en Senaat.
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Donderdag
13 JULI

]

BRT 1

IJ

15.45 Ronde van Franknik —
18.50 De Harlem Globetrotters (O
— 1910 Rondomons. 1935
Kijk uit! - 1945 Nieuws - 20.15
De Muppet show — 20.40 Panorama — 21 05 De Prijswinnaars
(Hemingway). — 21.35 Première
— 2225 Nieuws.

BRT 2
2015 De Kristenen (dok.).
21.05 Sil, de Strandjutter (f).

NED. 1
14.00 Tom and Jerry. — 1410 Het
verborgen leven va( Walter Mitty
(film). — 1815 Ronde van Frankrijk. — 18 50 De Fabeltjeskrant —
18.55 Nieuws. - 18.59 De man
van Atlantis (f). — 2011 Groeten
uit Rijnsburg. — 21 00 O, moeder
wat IS het heet (f). 21 30
Nieuws — 21.55 Verboden beelden. — 22 55 Ronde van Franknjk

NED. 2
18.55 Nieuws. 18.59 Black
Beauty (f). — 19.25 De Lucy show
(f). - 2000 Nieuws. - 20.27 Een
lied van de schemering (f). —
21.20 Z o vader, zo zoon. - 21.37
Hier en Nu - 22.25 Kerkepad '78
22.50 Koorzang. 23 05
Nieuws.

22.130 Le professeur Américain
(film) - 23.55 Nieuws.

A 2
ZDF
14 00 Police Story (f). 1500
Aujourd'hui magazine. — 18.00 Recrè A2 — 18 40 Flash information
- 18.55 Des chiffres et des lettres — 19.20 Gewestelijk nieuws
- 19.45 Féhx de kater. - 20.00
Nieuws — 20.30 Otello (opera).
- 23.55 Nieuws.

FR. 3
18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma — 19.20
Gewestelijk nieuws — 19 40 Tribune hbre - 19.55 Nieuws. - 20 00
Les jeux de 20 heures — 20 30 La
promesse de l'Aube (film). —
22.05 Nieuws.

BBC 1
11.55 Golf. - 14.05 O n the movie.
— 14.45 Nieuws. - 14.30 Mister
Men. - 15,15 Open golf, - 17.20
Playschool. — 17.40 Laff-a-Lympics. — 18.10 Going places. —
18.35 The Wombles
18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19 50 Holiday report. - 20 00 Dr.
W h o - 20 25 Top of the pops 21 05 Wildlife on one - 21 30 Citizen Smith. - 22.00 Nieuws. —
22.25 Songwriters. - 23.15 I, Claudius (f) — 0.05 Revolution

Vrijdag

RTB 1

BRT 1

1545 Ronde van Frankrijk. —
18.00 Ivor, la petite locomotive. —
18.50 Nieuws. — 19.00 Das Interner prober den Aufstand (reportage). — 22.45 Session (jazz).
- 23.30 Tagesthemen. — 00.00
Othello
(verfilmde
reportage).
— 01.25 Nieuws.

15.45 Ronde van Frankrijk. —
18.50 Klem, klem kleutertje. —
1905 De kleine Lord ( f ) - 19.45
Nieuws — 20.20 O p zoek naar de
Gonlla's ( d o k ) — 2050 Een zakje
knikkers (film) —• 2215 Nieuws.

RTB 2
19.55 La semaine des quatre jeux.
— 2005 Les evasions cèlèbres.
- 21 00 U S A 200 (reportage)

ARD
17.10 Nieuws. - 17.15 Geld (enquête) — 1800 Avventura (f). —
18.30 Music Box — 18 50 Nieuws.
— 19.00 Intermezzo-lnformationen. — 19.05 Welt der Tiere. —
1915 De Western-Ster (f).
2015 Hier und Heute 20.45
Spiel um 4tel vor 8. — 21 00
Nieuws — 21.15 lm Brennpunkt
— 22.00 Musikladen Special
22 30 Musikladen Revue. - 23.05
That's TV (Montreux) 23.30
Tagesthemen - 00.00 LH 615 Operation Munchen (reportage).
— 01 55 Nieuws

ZDF
18 00 Nieuws - 1810 Pinocchio
(f) - 1835 Die Drehscheibe
19 20 Der Anwalt (f) 20.00
Nieuws — 2030 Anneliese Rothenberger mem Gastebuch —
2200 Heute-journal. 2220
Kennzeichen D. — 23.05 Franzosen wenn Ihr wusstet . (einde) —
0035 Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
18 50 Tekenfilms - 19.00 Muppet
show — 1930 Nieuws — 20.00
De Zwarte Maagd (f) - 21 00 La
móme vert de gris (film)

TF 1
12 27 Les Tifins. - 12 30 Le Francophonissime — 1300 Nieuws
— 13 35 Regionaal programma
- 13 50 Objectif Santé - 1400
Jeugdprogramma's. — 1815 Les
Arcadiens (dok.) — 1910 Jeune
pratique
— 19.20 Gewestelijk
nieuws — 1943 De oppositie. —
20 30 Nieuws - 20.30 Le Mutant
(f).
21.27 l'Evènement. —

WIJ 8

Nieuws. — 20.30 Das spiel des
Jahres (jeugdfilm). — 21.15 Lustige Musikanten. — 22.45 Nieuws.
- 23.00 Das aktuelle Sport-Studio. — 0.15 Der Kommissar (f.). —
1.15 Nieuws.

00.05 Die Sportschau - 00.30 Ein
Shenff in New York (f). 1.45
Nieuws.

BRT 2
20 20 De bende van Jan De Wilde
(show). — 21.10 Van realisme tot
Tslaturaiisme (literair^ wandelina).
— 22 00 Zomeragenda

NED. 1
18.15 Ronde van Frankrijk. —
1850 De fabeltjeskrant - 1855
Nieuws. — 18 59 Tom en Jerry —
19 05 Oud Limburgs schuttersfeest 1978 — 19.45 AmsterdamAmster^dam (Gouden
Zeezwaluw) — 2015 Sanford en zoon (f.).
— 20.40 Voor een briefkaart op
de eerste rang — 21 35 Nieuws.
— 22.47 Wat hebben jullie met
onze meisjes gedaan ? (dokumentaire).

NED. 2
1855 Nieuws. - 1855 De Toverlantaarn. — 19 21 Daar komen de
schutters, (f.) - 20.00 Nieuws. —
20.27 Space 1999 (f.). 21.17
Vara visie — 21.57 Teater thuis
a v - s p e l ) . - 23 22 Nieuws.

17 45 Nieuws. — 17.55 Professor
Poppers Erfindung (f.). - 18.10 Catweazle (f). - 18.35 Die Drehschelbe. — 19.30 Western von Gestern.
— 20.00 Nieuws. - 20.30 Auslandsjournal. — 21.15 Derrick (f). —
22.15 Tele-Zoo. - 23.00 HeuteJournal. - 23.20 Aspekte. — 0.05
A b e n d der Gaukler (film). - 1.30
Nieuws.

15.00 Piknik. - 15.45 Ronde van
Frankrijk. - 17.00 Piknik, - 18.35
De bereboot. — 18.40 Vrijetijdstema's. — 19.45 Nieuws. — 2 0 1 5
Terloops. - 21.00 Piknik. - 21.45
Zuster Maria en de dood (thriller).
- 22.35 Nieuws.

LUX.

NED. 1

12.15 La bonne Franquette —
18.50 Tekenfilms - 19.00 American Comedies (stomme films). —
19.30 Nieuws. - 20 00 Sauve qui
peut (f.). — 21.00 Zazie dans le
Metro (film).

15.30 Nieuws. — 15.32 Operatie
bizon (dok.). — 16,12 Nunundaga
(jeugdfilm). - 1718 TROS s p o r t s
extra - cricket — 18.00 Ronde van
Frankrijk. — 18.30 Kampioenschappen zwemmen. — 18.30
Fabeltjeskrant — 18.55 Nieuws.
18.59 Black Beauty (f.).
19.25 De Lucy show. - 19.50 Dieren onder elkaar (dok.). — 20.15
Kojak (f.). — 21.05 Ander nieuws
met vakantie. — 21.30 Nieuws. —
21.55 De gebroken pijl (western).
— 23.25 Nieuws.

TF 1
9.30 Militaire optocht. — 12.27 Les
Tifins. — 1230 Le francophonissime - 1300 Nieuws. - 1500 La
vie est belle (film) — 16.30 Sport.
— 1815 Okrayuyuyoaluk: celui
qui parie bien (dokumentaire). —
19.10 Jeune pratique. — 1918 Les
Tifins
1920
Gewestelijk
nieuws. — 19 43 Ronde van Franknjk. - 2000 Nieuws. - 20.30 La
lun'e est bleue (toneel). — 22.35
Cinè première. — 23.05 Nieuws.

A2
lOOO Militaire revue. — 14.00 Le
cöëur au ventre (f). — 15.00 La
piste aux ètoiles — 15.30 Tennis
(Wimbledon) - 16 45 D'Artaanan
l'lntrépide (film). 18.00 Récré
A2. — 18.40 Flash Information —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 1920 De Lappen (dokumentaire). — 1945 Felix de kater. —
2 0 0 0 Nieuws - 2 0 3 0 Ces merveilleuses pierres (f). — 21.35
Apostrophes — 22.45 Nieuws. —
22 52 Quando o Carnaval Chegar
(film).

BRT

NED. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 D e bereboot. — 19.05 De familie Robinson
(f.). 20.00 Nieuws. 20.28
A V R O ' S Z O M E R K W I S . - 21.30
Televizier magazine. — 22.10 De
man aan de top (f.). — 23.00
AVRO's sportpanorama. — 23.30
Nieuws.

15.45 Ronde van Frankrijk —
17.25 La feuille d'èrable (f.). 18.15 Thanasse et Casimir (f.). —
18.35 Pourquoi? - 19.05 Ivor, la
petite locomotive. — 19.10 Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 20.00
Le monde des animaux. — 20.25
Junior Bonner (film). — 22.05
Nieuws. - 22.20 Histoire de la
musique populaire.

18.35 Jeugdprogramma —• 1905
Roger Payne (portret) — 1955
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 Carte blanche
voor Marc Ullmann (debat). —
21 30 De zeven magere koeien
van koning Shilluk (dokumentaire).
- . 2 2 . 2 5 Nieuws.

14.55 Nieuws. — 15.00 Sesamstrasse. — 16.00 President Carter
in Berlin. — 18.45 Nieuws. —
18.55 Die Sportschau. 19.30
Sheriff zonder colt noch blaam (f.).
- 20.15 Hier und heute. - 20.45
Der 7. Sinn. - 20.50 Kurz vor 8.
- 21.00 Nieuws. - 21.25 Camping, camping (tv-fllm). — 21.55
Nieuws. — 23.15 Je spater der
A b e n d (talk show). - 0.15 Oklahoma Kid (western) — 1.35 Nieuws.

ZDF
16.00 Lassie (f). - 16.20 Zwerftocht door het w o u d (dok.). —
16.35 Das.alte Dampfross (f.). —
17 00 Hobby, plichten, avonturen.
- 18.00 Nieuws. - 18.05 Landerspiegel. — 18.50 M e n ziet slechts,
wat men wil zien. — 18.55 Auf wiedersehen, Charlie! (f.). — 20.00

RTB
1545 Ronde van Frankrijk —
1800 Ivor, la petite locomotive —
18 30 Les enfants des autres —
1845 Sept sur sept 1915
Antenne-soir — 1930 Nieuws. —
1955 Le prisonnier ( f ) 2045
Het nukleaire Europa of de tegenspoed van Euromegawatt (dokreeks). — 2145 Nieuws - 22 00
La Poison (film) - 2335 Nieuws

12.12 Regionaal programma. —
12.27 Les Tifins. 12.30 Pourq u o i ? - 13.00 Nieuws. - 13.35
Restez done avec nous. — 18.32
Les Tifins. — 18.40 Magazine auto
m o t o ! — 19.13 Tekenfilmpje. —
19.20 Gewestelijk
nieuws. —
19.45 Ronde van Frankrijk. —
20.00 Nieuws. - 20.30 Show machine. - 21.32 Starsky et Hutch
(fj. - 22.35 Histoire de la musique populaire (dok). — 23.19
Nieuws.

A2
14.00 Le jardin derriére le mur (f.).
- 14.30 Sport. - 18.55 Des chiffres et des lettres. — 1920 Gewestelijk nieuws — 19.45 Felix de
kater (tekenfilmpje).
— 20.00
Nieuws. — 20.30 Histoire de voyous (f,). — 22.05 Madinna (show).
- 23.05 Nieuws. - 23.20 Petite
musique de nuit

18.35 Jeugdprogramma. — 19.05
Regionaal programma. — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Samedi entre nous. — 19.55 Nieuws.
- 20.00 Les jeux de 20 heures. 20.30 Le fantóme de Canterville
(tv-film). - 22.00 Nieuws.

BBC 1
8.13 Early morning. — 10.00 Ragtime. — 10.15 The flashing blade.
— 10.40 Goobes and the ghost
chasers. — 11.00 Grandstand. —
18.45 Nieuws. - 18.55 S p o r t 19.00 The new adventures of Superwoman (f.) — 19.50 Heil boats
(film). — 21 20 Seaside special. —
22.10 Kojak (f). - 23.00 Nieuws.
23.10 Sailor. 23.40 The
expert. — 0.30 Stuart Burrows
sings. — 1.00 Nieuws.

Zondag

[
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BRT
10.00 Eucharistieviering vanuit Zulte. — 11.00 Konfrontatie (debat).
— 12.00 Nieuws voor gehoorgestoorden (tot 12.30). - 15.30 Sesamstraat (f.). — 15.55 Ronde van
Frankrijk. 17.00 De Namib
stroomopwaarts, (dok.). — 17.30
Roeien (Westcup). 18.45 De
Bereboot (f). — 18.50 Het geheimzinnige eiland (f.). — 19.45 Nieuws.
- 20.00 Sportweekend I. - 20.30
Ouderwetse komedie (toneel)

11.00 Euchanstievienng. — 19.00
Nieuws. — 19.05 Peter Alexander
prezenteert — 20.35 De duivel als
leidsman (film). — 23.05 Nieuws.

12.15 Die kutterklicke
Der internationale fri
— 13.45 Nieuws. - 1
Yepes (gitaar) — 14.'
kenstad naar Lomme
penkast). — 1515 Spi«
zen. - 16.40 Der Si
a v - f l l m ) . - 1835 All
love. 19.30 Nieuw
Die Sportschau — 20.
gel. - 21.00 Nieuws. •
grosse
tag. CTV-s|
Nieuws. — 2240 Du
tenwereld in 1968 (De
Kritik am sonntagaber
Nieuws.

ZDF

11.30 ZDF-matinee. ziek uit de Balkan. —
gen zur zéit — 1400
14.02 Die drehscheib
Chronik der woche
Strandpiraten — 15.1

— 15.35 De kindere
Nieuws. — 16 20 Funf
ballon (film). - 18.00
1802 Die sport-rep
19.00 Tagebuch
chende colts (f) — 2(
— 20.30 Reise ins me
ge) 21.00 West
(film). - 23.20 Nieuv»
Sicherheitsstufe (Rep
00.20 Nieuws

LUX.

17.32 La mer des bate
(film). - 1900 Heidi (
Pourquoi ? (dok}. — 1
van Frankrijk - 20.00
et misères des courtis
21.00 Pierrot le fou. (Fil
Les potins de la come

TF 1

9.15 Godsdienstige u
— 12.02 La sequence
teur. — 12.29 Les tifii
La bonne conduite.
Nieuws. - 1320 Cirl.
ma. - 14.12 Eddy M
— 1500 Section con
— 15.55 Paardenrenn(
Ronde van Frankrijk
conquéte de louest (
Dieren die kolonizere
Ronde van Frankrijk. tifins. - 2000 Nieuw
Impossible . pas frar
— 22.05 Arcana conni
la musique — 23.00 N

14.00 Sport - 18.00
monde - 1900 Stac
nieuws. — 20 30 Bing
Liza Minnelli (Show)
Fenêtre sur les enfar
— 22.20 Nieuws. — ,
musique de nuit
>f

FR. 3

16.35 II était une fois..
(dok.) - 17.30 Espace
18.25 Cheval mon an
Plein air. - 1920 Sp
Tom. — 19.35 Lassie (
Toulouse (dok) — 21
— 21.35 L'Hömme e
(Claude Lelouch).
droit d'aimer (film). •.

BBC

NED. 2
18.00 Nieuws. 18.05 Studio
Sport extra. - 1830 Noddy (f.)
— 18.45 Een goede verkoper
(film). - 18.55 De witte steen (f.)
— 1920 Studio Sport. 20.30
Nieuws. — 2035 La Linea (tekenfilm). - 20.40 All in the family (f.).
— 21.10 Het dossier Bergman
(dok.). — 22.05 Camera Obscura
(show). — 22.55 Nieuws.
Een zak knikkers, dramatische film die ontroert om zijn menselijk verhaal,
het oorlogsgebeuren door kinderogen bekeken.
— Vrijdag 14 juli om 20 u. 50 op BRT 1.

ARD

A2

NED. 1

ARD
16 50 Nieuws. 1655 Aktuelle
Reportage. — 17.40 De Indianenzender (Jeugdfilm) — 1825 Ronde van Frankrijk. — 1845 Der 7.
Sinn - 18.50 Nieuws 1905
Strichweise heiter — 1910 Magere Zeiten — 20.15 Hier und Heute — 2045 Charles Aznavour
(show) - 21 00 Nieuws. - 21 15
Traum meines Lebens (film) —
22.55 Plusmmus. - 23.30 Tagesthemen. — 00.00 Der 7 Sinn. -

'

TF1

FR. 3

ARD 1

11 55 Golf - 14.30 Trumpton
14.45 Nieuws - 1515 Golf. 17 20 Playschool. 17 45 Take
hart - 18.10 Taritha - 18 35 The
Wombles ( f ) - 18 40 Nieuws 18.55 Nationwide - 19 55 Stowaway in the sky (TV-film) — 2115
The black and white Minstrel
show. — 2 2 0 0 Nieuws — 2225
Petrocelli — 23.15 Face the music — 23 46 Village of the damned
(film)

12.15 La bonne franquette. —
17.17 Super juke-box. 18.20
Daktan (f.). — 19.30 Nieuws. .—
20.00 Chaparral (fJ. - 21.00 Passeport pour Pimlico (film). — 22.25
Les potins de la comète.

RTB

FR. 3

BBC 1

LUX.

pée de Monte-Crist
15.45 Ronde van F
17.20 L'Ensemble mad
manie. — 17.50 Ale
Humboldt (portreO.
Francophonissime. —
ia petite locomotive. •
tenne-soir. — 19.30
20.10 Show Claude
21.00 Jacquou le croc
22.55 Nieuws

RTB
12.00 Faire le point (debat). —
13.05 Concertissimo. — 14.30 L'E-

8.13 Early morning. — 1
by. — 10.40 New life.
the move — 13.25 S
ship. — 14.00 Farmin
Canoe. — 14.50 Nieuv
T o m & Jerry (f). - 15
way. — 1540 Gran
.18.35 Mickey Mous(
19.00 Nieuws - 191
19.40 Your songs of
20.15 The Onedin line i
Speelfilm. - 2235 Tf
23.15 Nieuws - 23.2E
— 00.00 The editors
Dilemmas. - 01 05 W
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TU-PROGR/^MMK

Monte-Cristo (film). —
onde van Frankrijk. —
nsemble madrigal de Rou— 17.50 Alexander von
It CportreÜ. 18.40 Le
lonissime. — 19.10 Ivor,
locomotive. — 19.15 A n ir. — 19.30 Nieuws. —
10W Claude Frangois. —
cquou le croquant Cf.1 —

3UWS

ï kutterklicke (fJ. - 13.00
rnationale frühschoppen.
Nieuws. — 14.15 Narciso
jitaar). — 14.45 Van Dranaar Lommerland (pop. — 1515 Spiel ohne gren16.40 Der Scheingemahl
— 18.35 All you need is
19.30 Nieuws. 19.33
tschau - 20.20 Weltspie1.00 Nieuws. - 21.15 Der
tag.
CTV-speO.
22.35
- 2240 Duitse studend i n 1968 (Dok). - 23.25
sonntagabend. — 00.10

Maandag
BRT
18.50 De Bereboot (f.) 18.55
Peppi & Kokki (f.) - 19.10 De kinderen van appartement 47A (f.)
— 19.45 Nieuws. — 20.15 Martine
(show). — 21.05 Grote lui, kleine
lieden (f.) — 21.55 Annie RomeinVerschoor (portret). — 22.50
Nieuws.

D o o d s t r i j d aan de telefoon, menselijk drama waarin een vrouw aan een
telefooncentrale laat weten dat ze zelfmoord wil plegen. Tevergeefs proberen de telefonisten haar adres te weten te komen...
— Woensdag 19 juli om 21 u. 05 op BRT 1.

lUWS.

mer des bateaux perdus
19.00 Heidi ( D . - 19.33
? (dok). - 19.55 Ronde
^rijk. - 20.00 Splendeurs
'S des courtisanes (f J. —
rrot le fou. (Film). - 22.40
IS de la comète.-

dsdienstige uitzendingen.
La sequence du specta12.29 Les tifins. - 12.30
ie conduite. — 13.00
— 1320 Cirkusprogram4.12 Eddy Mitchell-story.
Section contre-enquéte.
Paardenrennen. — 16.00
an Frankrijk. — 17.30 La
• de louest (f). - 19.15
lie kolonizeren. — 19.43
jn Frankrijk. — 19.55 Les
20.00 Nieuws. - 20.30
e... pas frangais (Film).
Arcana connaissance de
ie. - 23.00 Nieuws.

ort. - 18.00 Cirque du
- 1 9 0 0 Stade 2. sport- 20.30 Bing Crosby en
inelh (Show). 21.50
sur les enfants et nous.
Nieuws. - 22.35 Petite
de nuit

tait une fois... le pouvoir
17.30 Espace musical —
leval mon ami. — 18.50
- 1920 Special Dom19.35 Lassie (f.) - 20.05
(dok) - 21.20 Nieuws
L'Hömme en question
Lelouch). 22.25 Le
ner (film). -

morning. — 10.00 Barna.40 New life. - 12.40 O n
>. - 13.25 Sunday W o r
14.00 Farming. - 14.25
- 14.50 Nieuws. - 14.55
5rry(f.).-^ 15.10 The Irish
15.40 Grandstand
ickey Mouse club. —
juws. - 19.10 Katy. —
lur songs of praise. —
i O n e d i n l i n e ( f ) . - 21.05
. - 2235 That's life. uws. — 23.25 Everyman.
The editors. — 00.40
s. - 01 05 W e e r

18.55 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. - 23.02 Socutera. - 23.17
Nieuws.

RTB 2
19.55 La semaine des quatre jeux.
— 20.05 Les evasions célèbres.
— 21.00 Hubert Lapaille (portret).

ARP
17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukelstuhl (3e leeftijd). - 18.00 Emm
wie Meikel. — 18.50 Nieuws. —
19.00 Das Intermezzo bietet an. —
19.40 Feuerwache 23. 20.15
Hier und Heute. — 20.45 Trick um
4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. —
21.15 Anna Karenina (f.) - 22.15
Kontraste. — 23.00 Medienklinik
(satire). — 23.30 Tagesthemen. —
00.00 ARD-sport extra. - 01.20
Nieuws.

ZPF
18.00 Nieuws. — 18.10 Abenteuer
Wildnis (dok.) - 18.35 Die Drehscheibe. — 19.20 Koeniglich Bayerisches Amtsgencht (serie). —
20.00 Nieuws^ - 20.30 Spass mit
Musik. — 21.15 Ich brauche keinen Gott. — 22.00 Heute-journal.
— 22.30 Karneval (TV-spel).
00.00 Nieuws

TF 1
12.27 Les Tifins. - 12.30 Le francophonissime. — 13.00 Nieuws.
— 13.35 Jeugdprogramma. —
14 35 Sport. - 18.15 Miroir de la
Russie (dok.) — 19.15 Les Tifins.
— 19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.43 Korte film. — 19.57 Nieuws.
— 20.30 Bunny Lake a disparu
(film). — 22.13 Les grandes personnes. — 23.15 Nieuws.

A 2
14.00 Police story (f.) 15.00
Aujourd'hui magazine — 18.00 Récré A2 — 18.40 Flash information.
— 18.55 Des chiffres et des lettres. — 1920 Gewestelijk nieuws.
— 19.45 Felix de kater (tekenfilm-
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12.27 Les Tifins. - 12.30 Le francophonissime. — 13.00 Nieuws.
— 13.45 Jeugdprogramma's. —
18.15 Moskou (dok.). - 19.10 Jeune pratique — 19.18 Les Tifins. —
19.20 (jewestehjk
nieuws. —
19.43 Ronde van Frankrijk. —
19.57 Nieuws. 20.30 Venetië
domineert de waters (dok.). —
21.27 Superstars. - 22.30 Bruits
de fète et sons de plaisir (dok.). —
23.00 Nieuws.

A2

15.35 Ronde van Frankrijk. —
17.10 Feu v e r t - 18.25 Ivor, Ie
petite locomotive. — 18.30 Les
enfants des autres (f). — 18.4£
Katoliek-godsdienstige uitzending
— 19.15 Antenne-soir. — 19.3(
Nieuws. — 19.55 Vol en détresss
(TV-film). 21.30 Count Basie
spécial. — 22.25 Nieuws.

RTB 2
20.05 Les evasions célèbres. —
21.00 Festival de Bayreuth.

ARP
16.50 Nieuws. — 16.55 Fiesta Tropical. — 17.40 Pippi Langstrumpf
(f J. — 18.10 Die Ferien des Herm
Rossi (fJ. — 18.30 Ronde van
Frankrijk. — 18.50 Nieuws. —
19.00
Intermezzo-Informationen.
- 19.05 Zeilen. - 19.15 Magere
zeitpn (f). — 20.15 Hier und Heute. — 20.45 Trick um 4tel vor 8. —
21.00 Nieuws. - 21.15 Das Doppelleben des Wilfried E. (TV-spel).
- 23.00 Wilhelm II (dok.). - 23.30
Tagesthemen. — 00.00 Sport.

ZPF
19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.40 Jeugdprogramma. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Jes jeux de 20
heures. — 20.30 Les chiens verts
du desert (film). — 21.55 Nieuws.
The Carpetbaggers, film over het cynisch gedrag van mensen die hun
ondergang zien naderen. Een boeiende prent en overtuigend samengesteld kijkstuk.
— Z o n d a g 16 juli om 20 u. 35 op Ned. 1.
pje). - 20.00 Nieuws. 20.30
Georges Brassens chez lui a Paris. — 21.35 Lire c'est vivre (Balzac). — 22.25 Nieuws. — 22.40
Petite musique de nuit.

Perzische koningsweg (dok.). —
21.24 Tenslotte. 21.35 Nieuws. —
21.55 Mens in wording. — 22.50
Nieuws. — 22.55 Ronde van
Frankrijk

FR 3

NEP. 2

1920 Gewestelijk nieuws. —
19.40 Jeugdprogramma. — 19.55
Nieuws. - 20.00 Les jeux de 20
heures. - 20.30 Rivalités (film). 22.20 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.50 De Tros
top-50 - 20.00 Nieuws. - 20.27
Te land, ter zee en in de lucht. —
21.00 W o r d t u al geholpen?
21.15 Aktua TV. - 22.00 Ik, Claudius (fJ. - 23.35 Nieuws.

BBC
RTB 1
7.38 Early morning. - 11.40 Cricket. - 13.50 Nieuws. 14.30
Mister Benn — 14.45 Cricket. —
17.20 Playschool. - 17.45 Grape
Ape. - 18.10 Blue Peter. — 18.35
The Wombles (f.) - 18.40 Nieuws.
— 18.55 Nationwide. — 19.50
Comeback mrs. Noah. 20.20
The World of Cousteau. - 21.10
Panorama. — 22.00 Nieuws. —
22.25 Royal «International Horse
Show. - 23.45 Revolution. — 0.10
Regionaal nieuws.

Dinsdag

15.53 Ronde van Frankrijk. —
17.55 Ivor la petite locomotive. —
18.00 1, 2, 3... Cinema. - 18.30
Les enfants des autres (f). —
18.45 Initiation a la musique. —
19.15 Antenne-soir.
—
19 30
Nieuws. — 19.55 Iran, dat is ook
de zee (dok.). — 21.00 Commissariat special K I . — 22.15 Creation
super 8.

RTB 2
19.55 La semaine des quatre jeux.
— 20.05 L'Homme du Niger (film).

ARP

LUX
12.15 La bonne franquette. —
18.50 Tekenfilms. - 19.00 Le francophonissime. — 19.30 Nieuws.
— 20.00 A vous de jouer milord
(f.) — 21.00 La charge de la brigade legére (film). — 22.55 Les
potins de la cométe.

RTB 1

FR. 3

RTB 1
17.45 Ivor, la petite locomotive. —
17.50 1, 2, 3... magazine. - 18.15
Seniorama. — 18.45 La mesure
du temps (dokumentaire). —
19.15
Lundi-sports.
—
19.30
Nieuws. — 19.55 Une place forte
(TV-spel) — 21.20 Musique-rencontre.

12.15 La bonne franquette. —
18.50 Tekenfilms. - 19.00 Poigne
de fer et seduction (f.). — 19.30
Nieuws. - 22.00 Marcus Welby
(f.). - 21.00 Le soleil brille pour
tout le monde (film). — 22.25 Les
potins de la comète.

14.00 L'Homme qui valait trois milliards (f.). — 15.00 Aujourd'hui
magazine — 18.00 Recrè A2. —
18.40 Flash information. — 18.55
Des chiffres et des lettres. —
19.20 Gewestelijk nieuws. —
20.00 Nieuws. — 20.45 La femme
que j'aime (tv-film). — 23.15
Nieuws. — 23.30 Petite musique
de nuit.

NED. 2

)F-matinee. — 13.00 Muie Balkan. - 13.50 Frazéit. — 14.00 Nieuws. —
e drehscheibe. — 14.25
der woche. — 14.45
•aten - 15.10 Heidi ( f ) .
De kinderen. — 16.05
— 16 20 Fünf wochen im
lm). - 18.00 Nieuws. —
'ie sport-reportage. —
igebuch — 19.15 Rau:olts (f) — 20.00 Nieuws.
Reise ins meer (reporta21.00 West Side Story
23.20 Nieuws. - 23.35
itsstufe (Reportage). —

(fJ. - 23.02 Radio filharmoniscl
o r k e s t - 23.30 Nieuws.

TF 1

NEP. 1
18.50 Fabeltjeskrant. 18.55
Nieuws - 18.59 Black Beauty (fJ
— 19.25 Dne bange dagen CTVfilm). - 21.30 Nieuws. 21.55
Licht klassiek met variaties. —
22.55 Eén enkel woord. — 23.10
Symbiose. —• 23.19 Nieuws.

LUX.

BRT
15.55 Ronde van Frankrijk (tot
17.00) - 18.50 De Bereboot (f).
— 18.55 Muzieksien (show). —
19 45 Nieuws. - 20.15 Dolle Dinsdag (show) — 21.00 Kuituur en
beschaving (dok. reeks). — 21.50
De smaak van zoet en zuur (tvspel). - 23.00 Nieuws.

BRT 2
20.15 De boeren van Mahembe
(dokumentaire) — 21.10 Montereypop (film) (tot 22 25).

NEP. 1
14.00 De aanvaller (film) — 14.50
Het onzichtbare rif (dok.). — 15 20
D e bende van de kat. — 18.00
Ronde van Frankrijk. — 1830
Kampioenschappen
zwemmen.
— 18.50 Fabeltjeskrant. - 18.55
Nieuws — 18.59 E.0. Zomerkrant.
— 19.30 De Waltons (f.). - 20.20
Zingend op vakantie. — 20.40 De

16.50 Nieuws. - 16.55 De Bermuda's willen paradijselijk blijven
(dok.). - 17.40 Der Wolf und die
Frau — 18.30 Ronde van Frankrijk. 18.50 Nieuws. — 19.00
Intermezzo-Informationen.
—
19.15 Der Unsichtbare (f.).
20.15 Hier und Heute. - 20.45 Hit
um 4tel vor 8 — 21.00 Nieuws. —
21.15 Ein platz fuer Tiere (dok.). —
22.00 Monitor. - 22.45 Detektiv
Rockford anruf genuegt (f.). —
23 30 Tagesthemen. - 00.00 Liesbeth List zingt Brei. 00.45
Nieuws.

ZPF
15.55 Franzosen wenn ihr wuestet... (dok.) - 17.30 Mosaïk. 18.00 Nieuws. - 18.10 Spuk im
Haus (f.). - 1835 Die Drehscheibe. — 19.20 De ezel en de stok
(sprookje). — 19.40 Vikings in de
jungle
aekenfilm).
20.00
Nieuws. — 20.30 Liebling, ich bin
d a ! (toneel). - 22.00 Heute-journal. — 22.20 Ausgebuergert (reportage). — 23.00 Die Erhoehung
(film). - 00.45 Sport aktuell. 11.15 Nieuws.

BBC
7.38 Schooltelevisie. - 14.30 Bod.
— 14.45 Nieuws. - 16.10 Your
songs of praise choice. — 16.45
Tybed. 17.20 Playschool. —
17.45 W e are the Champions. —
18.10 Wildtrack. 18.35 The
Wombles (f J - 18.40 Nieuws. —
18.55 Nationwide. - 19.55 Hobby
Horse. - 20.20 The Feather and
Father Gang. — 21.10 W h o pays
the Ferryman ? — 22.00 Nieuws.
— 22.25 Cabaret Showtime. —
23.10 Royal International Horse
Show. - 0.15 Play Golf.

Woensdag
BRT 1
16.05 Ronde van Frankrijk. —
17.15 Tip-Top. 18.15 Sesamstraat (f). — 18.40 De Bereboot
(f.). — 1845 De man van Atlantis
(f.) - 19.45 Nieuws. - 20.20 Happy Days (f). — 20.45 Dierenparadijs (dok). - 2 1 . 1 5 Don Quichotte
(TV-spel). - 22.50 Nieuws.

BRT 2
20.20 De zanger en de danser
CTV-film). — 21.05 Doodsstrijd aan
de telefoon (film).

NEP. 1
15.30 Jabberjaw (film). 15.50
De aanvaller (f.). - 16.55 Bollie
Blauw — 17.05 De film van O m e
Willem. - 18.00 Ronde van Frankrijk. — 18.30 Kampioenschappen
zwemmen. — 18.45 Toenstische
tips. — 18.50 De Fabeltjeskrant.
— 18.59 Van gewest tot gewest.
— 19.50 Een bruid in de morgen
(toneel). — 21.00 Balinese dansen.
— 21.35 Nieuws. — 21.55 Kinderziekenhuis in Toronto (dokJ. —
22 50 Nieuws.

NEP. 2
18.59 Jouw wereld, mijn wereld.
— 19.24 Kenmerk. 20.00
Nieuws. 20.27 Socutera. —
20.32 Toen het echt een rotzooi
was (f.). — 20.59 Popjournaal. —
21.05 Veronica's campingtour —
21.20 Fotografie: de gedroomde
werkelijkheid. — 21.54 Informatie
special. - 22.14 Starsky & Hutch

16.15 Franzosen wenn ihr wüst e t . . (dok.) - 17.45 Turn mit 17.55 Wass Kalle Quast nicht
passt - 18.00 Nieuws. - 18.10
Barrier Reef (f). - 18.35 Die Drehscheibe. — 19.20 Baeng Baeng.
- 20.00 Nieuws. - 20.30 De wandelende tabakkiosk (fJ. - 21.15
ZDF-Magazin. 22.00 HeuteJournal. — 22.20 Die Strassen
von San Francisco (f). — 23.05
Peru (reportage). — 23.35 Sport
Aktuell. - 00.05 W o z u leben, wozu sterben ? (reportage). — (X).35
Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette. —
12.30 Nieuws. - 12.35 Teva. 13.05 Magazine. — 18.50 Tekenfilms. - 19.00 Hitparade. - 19.30
Nieuws. — 20.00 La brigade des
maléfices (f.). — 21.00 Les parachutistes arrivent (film). — 22.35
Les potins de la comète.

TF 1
1227 Les tifins. - 12.30 Le francophonissime. — 13.00 Nieuws.
— 13.37 Jeugdprogramma's. —
16.10 Ronde van Frankrijk. —
18.15 Grootmoedertje
Rusland
(dok.). — 19.10 Jeune pratique. —
19.18 Les tifins. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.43 Ronde van
Frankrijk. — 20.03 Nieuws. —
20.30 Le devoir de frangais CTVspel). - 22.00 Bergson (portret).
— 23.00 Nieuws.

A2
14.00 Si Versailles m'était conté
(film). — 15.25 Aujourd'hui magazine. - 18.00 Récré A2. - 18.40
Flash information. — 18.55 Des
chiffres et des lettres — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Felix
de kater (tekenfilmpje). — 20.00
Nieuws. 20.32 Moi, Claude
empereur (fJ. — 21.30 Kuituur In
Frankrijk. — 22.30 La television
d'ailleurs. — 22.52 Nieuws. —
23.10 Petite musique de nuit

FR. 3
19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.40 Jeugdprogramma. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20
heures. 20.30 Paulina 1880
(film). - 22.20 Nieuws.

BBC 1
14.15 Nieuws. — 14.30 Fingerbobs. - 14.55 Cricket - 17.20
Playschool. — 17.45 Poss Cat. —
18.05 Newsround weekly. —
18.35 The Wombles (fJ. - 18.40
Nieuws. — 18.55 Nationwide. —
19.50 The Wednesday film. —
21.10 Z cars. - 22.25 Risk business. — 23.05 Uoyal international
horse show.
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WEST-VU\ANDEREN

Aanbevolen huizen

Staalmotie krijgt geen genade te Zwevegem
Provincie- en gemeenteraadslid Jan Pottie stelde op de gemeenteraadszitting van 26 juni 1978 voor een motie goed te keuren i.v.m
het staaldossier. Hij leidde het voorstel tot motie in met de volgende overwegingen •
< Een der meest bedreigde bedrijfstakken is de siderurgie. Miljarden zijn nodig om de staalnijverheid te redden. Het grootste deel
van dit geld komt uit Vlaanderen maar gaat naar Wallonië. Maar
inmiddels eisen de Walen zogenaamde kompensaties voor iedere
'frank die er in Vlaanderen uitgegeven wordt aan bijvoorbeeld
Zeebrugge en de uitbouw van de havens. Om latere konfrontaties
te vermijden moeten er nu klare afspraken worden g e m a a k t »
Daarop werden de kollega's-gemeenteraadsleden verzocht de volgende
tekst goed te keuren
« De gemeenteraad van Zwevegem in
zitting van 26 juni 1978 stelt vast dat
de beslissingen die op de staaltop zullen genomen worden van enorm belang zijn voor de Vlaamse gemeenschap Het gaat mede over de tewerkstelling en over de ekonomische en
financiële toekomst van Vlaanderen
Er wordt gevraagd aan de Vlaamse
gemeenschap voor tientallen miljarden bij te dragen voor de redding van
de staalnijverheid De gemeenteraad
meent dat men over de voorwaarden
voor het leveren van deze" bijdrage
moet onderhandelen van gemeenschap tot gemeenschap »
A n t w o o r d van de C V P : wij houden
ons stnkt aan onze persoonlijke opdrachten W I J kunnen alle dagen dergelijke moties goedkeuren en wij menen derhalve eerst over de ontvankelijkheid van de motie te moeten stemmen. De stemming gebeurde hoofdelijk en negatief.
A n t w o o r d van de B S P : wij rekenen
erop dat minister Claes de zaak zal
oplossen
A n t w o o r d van de P W : akkoord met

de CVP
Repliek van de V U wij begnjpen dat
de C V P op gemeentelijk vlak geen
stelling durft of mag nemen W a t de
BSP betreft betreuren wij hun negatieve houding Door een dergelijke houding IS alvast de tewerkstelling en ekonomische vooruitgang van Wallonië
met gehinderd Maar of de Vlaamse
gemeenschap en deze van Zwevegem in het biezonder dat zal weten te
waarderen valt sterk te betwijfelen
De P V V IS er zich van bewust dat ze
nationaal ook oppositie moet voeren
en bewijst nu eens te meer haar verantwoordelijkheid te ontlopen

Deurlichten
Daarmee w e r d het staaldossier gesloten en kon de agenda worden afgewerkt
De schepen van sport en kuituur
w e r d door alle partijen maar vooral
door de V U zwaar aangevallen omdat de gemeenteraadsleden, waaronder ook de beheerder van de V Z W
sportstadium, geenszins werden op
de hoogte gebracht van het feit dat er
breuk was in het complex waardoor

het gemeentelijk zwembad voor minstens een maand gesloten w e r d De
herstelkosten, zo antwoordde de
schepen op vraag van Jan Pottie, vallen geenszins ten laste van de ge-

meenschap Daarvan nemen w e akte i
Het uitbatingskontrakt van de sporthalle was ook een omstreden punt
Pottie meende dat er gediscrimineerd
w e r d omdat de personeelsleden van
de firma Bekaert er voorrang hebben
Enige heibel ontstond toen w e r d opgemerkt dat het openbaar verlichtingsnet in Otegem werd uitgebreid om
een CVP-gemeenteraadslid wat meer
licht aan zijn deur te bezorgen
O p vraag van Pottie hoeveel subsidies konden bekomen worden voor
de uitrusting van de "^chietstand w e r d
beweerd dat deze 50 % zou belopen
Eddy Debusschere

Fred Vandenbroeck
is niet meer
O p 2 oogst a.s. zou hij 83 worden maar het gevecht met de
slepende ziekte had hem zo
zeer verzwakt en hij voelde zijn
opdracht zo zeer vervuld dat
hij snakte naar de definitieve
bevrijding.
Wie iets wil beseffen van wat
Fred
Vandenbroecke
voor
Blankenberge en Vlaanderen
heeft betekend, doet er goed
aan de jeugdroman • Brief aan
de koning» van Daan Inghelram te lezen of te herlezen; in
deze kroniek stond Fred model
voor wat zich tussen 1900 en
1930 heeft a f g e s p e e l d ; vooral
de bittere maar ook vormende
belevenissen van een jonge
Vlaming aan het IJzerfront werden door jeugdschrijver Inghelram in de persoon van fronter
Fred Vandenbroecke goed duidelijk g e m a a k t
Zelf hebben we Fred Vandenbroecke van meer nabij leren
kennen na het stichten van de
Volksunie in 1955. Als het waar
is dat men Vlaamse voormannen het best in hun huiskring
leert kennen dan zal Fred Vandenbroecke ook deze proef
met sukses hebben a f g e l e g d :
in de meest nijpende momenten was zijn w o o n s t met de fie-

re hoofding « huize 't en zal»,
een gastvrije verzamelplaats
en Fred (« Fredje» zei men te
Blankenberge) liet geen gelegenheid onbenut o m vooral de
eenvoudigsten onder ons volk
deelgenoot te maken van een
werkelijke sociale strijd, de
Vlaamse beweging. Schijnbaar
toevallig, met uiterst eenvoudige
bewoordingen
en door
steeds op dezelfde nagel te
hameren is hij er ongetwijfeld
in geslaagd velen van zijn
streekgenoten te winnen v o o r
het militante Vlaanderen.
En we mogen niet verbergen
dat toen in mei 1977 het zgn.
Egmont-pakt werd afgesloten
het advies van Vuurkruiser,
oud-fronter en oud-repressieslachtoffer Fred Vandenbroecke mede beslissend is geweest om een definitief oordeel te vormen.
Fred Vandenbroecke heeft gewenst dat er te Blankenberge
een spoor van zijn inzet zou
overblijven. Nu Fred op de nadag van 11 juli 1978 werd begraven mag, als blijk van eerbied,
de vervulling van deze wens
zijn dochter en kleinkinderen
uit de handen worden geno'^«"-

Guido V a n In

Gemeentelijke hulde voor mgr. Verstraete

MflJ lO

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/3337.56

GASTHOF MALPERTUS
Beeldstraat 10,
ST-NIKLAAS
Tel 031/76 73 44

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/588581
Alle dag en weekbladen

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

DE OUDE KRING
Cafe vu-lokaal
Dorpsplein, Heusden-Limburg

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

KEUKENS SANITAIRVERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 919 u Zondag gesloten

KOETSWERKEN
V A N DER
MIJNSBRUGGE
« ZONEN.
Perfekte afwerking - juiste tinten Affligemstraat 18, 1742 TERNAT
(St-Kat-Lombeek)
Tel
053/668236

LINDENHOVE
Bellestraat 4^
1790HEKELGEM
Cafe restaurant, speeltuin, terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag dinsdag, vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's
middags Tel 053/6687 40

Zaal voor feestelijkheden. Koolmijnlaan 15, BERINGEN - 011-436.376

Er waren 5 000 aanwezigen, zwart en
blank, en er was ook een Oostrozebeekse delegatie o l v e h Anton
Soens Ter gelegenheid van de tweejaarlijkse missiefeesten is mgr Verstraete momenteel in ons land Oostrozetjeke heeft meteen de kans ge-

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg't STAM PKOT
St-Maria-Latem ZWALM
Boerenbrood - Hesp Kaas
TeL055/4994 76
Dinsd gesloten

PVBAJ BORREMANS-COCK
S KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/412589
WIJ bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

DANNrS CLUB pvba Cafe - Snack

grepen om een passende nuiae te
brengen Zondagvoormiddag was de
Rozebeekse bisschop de eregast van
zijn Vlaamse vrienden
Eveneens zondag 2 juli was te Oostrozebeke The California Girls Choir te
gast Dit op uitnodiging van het Oostrozebeekse koor Corjanos O p de
foto zien w e mgr Verstraete (rechts)
in gesprek met het Oostrozebeekse
gemeenteraadslid, en duivel-doet-al
Jan Lefebvre (links), de koorleider
van Corjanos Twee verdienstelijke
Vlaamsgezinde en dynamische Oostrozebekenaren die best eens in de kijker mochten komen

Koning Leopoldlaan 1,
3180 Westerio Tel 014-544807

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091/69 2874
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag ge
sloten

FRAVANCA-DOG-HOME

De Oostrozebeekse Vlaamse Vnenden waren er op zonadg 2 juli 1978
voor een keer met bij te Diksmuide In
de eigen gemeente w e r d door de
bevolking een spontane hulde gebracht aan monseigneur Daniel Verstraete Enkele maanden geleden
w e r d Daniel Verstraete tot bisschop
van Klerksdorp (Zuid-Afnka) gewijd

JEF THIJS
Alle verzekeringen

Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals konijn, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel.
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen

Assesteenweg 298 A
1680 St Kwintens-Lennik
Tel 02-582 2014
Kwekerij • pension - alles voor uw
hond

Juiiaan Eggermonts
figuren uit de
Vlaamse Beweging
Vrijdag 30 juni 1978 o m 20 uur had, in
aanwezigheid van VU-volksvertegenwoordiger Luk Vansteenkiste, de opening plaats van de tentoonstelling van
Juliaan Eggermont in de Vlaames
Klub 1302 te Kortnjk
Juliaan Eggermont was een bescheiden schilder Hij hield er met van in de
publieke belangstelling te staan Als
gevolg hiervan heeft hij tijdens zijn
leven maar eenmaal tentoongesteld
HIJ heeft een aantal werken nagelaten
die kunnen ondergebracht worden in
vier groepen nl landschappen, dagelijkse taferelen, Vlaamse hoekjes, en
«Figuren uit de Vlaamse Beweging»
^ond dit laatste tema had de tentoonstelling plaats Een tiental figuren uit
de Vlaamse Beweging werden door
nieider Toon van Overstraeten biejproken, o a Borms, Verschaeve,
Streuvels, Vindevogel, Stracke
Coft maar deskundig, w e r d de levensDop van elk van deze figuren, waaraan velen jammer genoeg een geweldiadige dood kenden, besproken Na
Jeze inleiding bewonderden een 80al toehoorders de werken Allen geloten van dit prachtig initiatief i

CAFE-FRITUUR
DE SNOECK
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie.
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle tel 091-300653

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

VOEDING - D E P O L D E R -

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

- UILENSPIEGEL •
Herberg en Feestzaal
Kerkstraat 24,1742 Ternal
Tel 5821345
Volksunielokaal
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazailaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06 43
Na18u 425 4642

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/71 12 40
Verwarming - stoom sanitair Alle
herstellingen

M A T R A S S E N PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook
medikale en anti-allergische matrassen
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/6674.56
FEESTZAuEN-SALONS
DE LANDSKNECHT
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 —
mogelijkheid gespreide betaling —
onderhoud centrale verwarminqske
tel

Feestzalen
HOF VAN ARAGON
Aragonstraat 6, Lier
Tel 031-8.15.68

De prijsbreker
van het goede meubel
Groenstraat 84,
2000 Antwerpen
031-36.45.31

Keizerstraat 2 (markt)
Ternat
02-582.22.22.

Lieven
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vooral via 4 wijken en (toch) een vijf
tigtal organizatises, waaronder, uiteraard, de Volksunie. De Volksunie za
in september hearings organizeren ir
al de wijken van het Ukkelse: dal
wordt meteen de start van een najaarswerking, waann ook een bal en
een mosselsouper voorzien worden
O p dat punt verschilt Ukkel alvast
met van Nijlen I

ANTWERPEN

Antwerpse pre-metro
in gemeenteraad

Onmiddellijk na de gevatte toespraak
van Gaby kwamen de Nijlense voorstellen op tafel. Onze fanfare Kempenland zal (dat is een vaststaand feit!)
door Ukkels' straten marcheren. Onze meester-drukker Marcel Dielens
houdt de drukpersen klaar om tegen
de hoogst mogelijke snelheid UkkelsVlaamse propaganda te drukken, terwijl sekretaris Herman Steylaerts
plichtsgetrouw dadelijk namen en
adressen noteerde van de Ukkelse
afvaardiging. En zowel onze vrouwelijke als mannelijke kaderleden meenden dat ér al heel wat zou moeten
gebeuren om hen van het Ukkels bal
weg te houden.

Het feit dat wij in de regering mede de meerderheid uitmaken, samen p.a. met
BSP en CVP, laat zich gelukl<ig nooit gevoelen bij onze mensen in de Antwerpse gemeenteraad. Waar deze als oppositie zetelen met eenzelfde BSPC V P koalitie, als college. En zich daar dan ook steeds naar gedragen. Enkel
en alleen de belangen van de bevolking, welke zij rechtmatig vertegenwoordigen, gelden en worden behartigd. De problemen zijn nochtans menigvuldig,
en vallen in deze benarde tijden voorzeker niet licht uit.
Uiteraard gaat nnen dan ook meernnaals de financiële toer op. Maar desondanks blijven andere zaken toch
eveneens de aandacht van onze fraktieleden vergen. Z o was er o.a. het
agendapunt waarbij om goedkeuring
van een verdere schijf als pre-financiering voor de pre-metro w e r d verzocht
Ray De Bouvre vond hier de juiste
gelegenheid om de schepen te vragen wat er zoal waar is van de
geruchten — en persartikels — waarIn het heet dat er een definitieve
beslissing zou getroffen zijn tot het
doortrekken van de verbinding Groenplaats-Van Eedeplein, zijnde op de Linker Oever Indien het gerucht juist is,
wat zal dan de weerslag zijn op het
bestaande pre-metronet Z o u dit dan
vooral geen nefaste weerslag hebben
op de oude stadskern ? V^ordt daar
dan weer geen ravage aangericht "^
Dat zou in geen geval kunnen genomen worden ftay bekwam dan ook
als antwoord dat zorgvuldige peilingen aan gang zijn — ofte grondonderzoek — welke uiteindelijk moeten
leiden, naar het geven van bijzondere
instrukties om, als het^ zover mocht
komen, geen ravages te verrichten.
O p het advies van de raad over de
doortrekking naar L.O. zal vooreerst
nog worden teruggekomen.
In verband met bezuinigingen, welke
zich, hoe dan ook steeds meer en
meer opdringen, had Gerd De Rijck
een bundel gaan inkijken in verband
met nieuwbouw, welke nog al duur in
de papieren komt. Het dossier bleek
eens te meer niet volledig, en Gerd
vroeg dan ook prompt om verdagingvan het punt. Opdat zij een en ander
wel eens wat van nabijer zou willen
nagaan. Toen deze verdaging niet verkregen werd, kwam dan ook een
even gezwinde tegenstemming van
onze groep

Lans gebroken
In eenzelfde orde van gedachten
kwam er een tegenstemmen op verzoek om nieuwe meubels aan te
kopen
voor
stagiairs-architekten
V\/aar D e Bouvre er nog bij kon dat
eventueel tekentafels werden aangekocht, ging de vlieger niet op voor wat
enkele bureaustoelen en -kasten aanging Deze konden toch wel als overtollig in een of andere dienst ontleend
worden. Te meer daar het hier maar
o m een tijdelijke bezetting zou gaan.
Het drama van de nieuwe K N S kwam
ook weer voor het voetlicht W a t in
deze konstruktie nu toch klaar kwam,
zou reeds bevuiling of beschadiging
ondergaan, zodat een kringloop ontstaat bijbouwen en herstellen. De

schepen kon niet anders dan dit beamen. Vandaar dat men waarlijk van
een drama mag gewagen.
Nog in de bezuinigingsrichting bew o o g Gerard Bergers zich, waar hij
zo maar niet te vinden is voor de aankoop van een houtbewerkingsmachine voor de politiediensten. Hij dacht
hier het centraal werkhuis toch meer
bevoegd, terwijl het geheel toch weer
met van rationaliteit getuigde. Waarbij
nog even allusie w e r d gemaakt op
vroeger vastgestelde misbruiken En
Gerard kwam op voor zijn buurt en
meer bepaald voor het Kultureel- en
Sportcentrum Munt, waarvoor hij
vroeger reeds menige lans brak. En
nu ook om de samenstelling van een
verenigde kommissie verzocht
Voor het behoud van groen en open
ruimten in onze
noorderdistrikten
hield Staf De Lie eens te meer een
stevig pleidooi Staf betoogde dat ooit
iemand in de Polder z e i . « W e hebben
de Spanjaarden overleefd, de Oostenrijkers, de Fransen en de Duitsers,
maar dit halen w e niet.» En met « dit »
doelde hij de overvloed aan nieuwe
inwoners in Berendrecht
Dit alles om er als inleiding op te wijzen dat de bevolkingsaangroei nog
zal toenemen met een 3.000-tal zielen,
bij het vooruitzicht van het bouwen
van nog eens een 700-tal woningen,
en dit door de openbare sektor Wat
dan slechts zou gebeuren mits het
offeren van resterende landbouwgronden, het beperken van het groengebied en tevens mastodontwijken
zou in het- leven roepen
Tegen dit alles waarschuwde Staf De
Lie, waarbij hij verzocht de woningbouw in de geviseerde wijk alleszins
te beperken zodat een heel groengebied zou blijven bestaan. En het kontakt onder de autochtone bevolking
zou gevrijwaard blijven.
W.W.

O p 24 jum 1978 was het 50 jaar geleden dat Madeleine en Pol GillemotBuelens in het huwelijksbootje stapten.
Het scheepje bleef de stormen des
tijds niet bespaard. De 50 voorbije
jaren brachten het gezin GillemotBuelens hun portie vreugde en leed,
doch steeds bleef het paar Vlaams
en stoer in overtuiging en leven.
Door hun konsekwente Vlaamsge-

Een b e t r e k k i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k assistent(e) —
optie individuele b e g e l e i d i n g — is te b e g e v e n :
A a n v a n g s w e d d e : 31.121 fr. b r u t o (index i n b e g r e p e n )
+ h a a r d g e l d (1.694 f r. v o o r g e h u w d e n of 847 fr. v o o r o n g e h u w den).
V o o r w a a r d e n : 21-40 j a a r , Belg, g o e d g e d r a g e n zed e n , m e d i s c h e g o e d k e u r i n g , militieverplichtingen volbracht, diploma
v a n m a a t s c h a p p e l i j k assitent(e) - o p tie i n d i v i d u e l e b e g e l e i d i n g .
AANVRAGEN:
e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n , uiterlijk o p 1 a u g u s t u s 1978
a a n g e t e k e n d op een postkantoor afgegeven, gericht
a a n h e t Kollege v a n B u r g e m e e s t e r e n S c h e p e n e n ,
vergezeld v a n een eensluidend v e r k l a a r d afschrift
v a n het vereiste diploma.
Verdere
informatie:
g:emeentesekretariaat,
tel.
57.01.18, t o e s t e l 404 - V a n Dijck).
Adv. 145

Nijlense
Gemeentewaren er

VU-N ijlen verbroedert
met VU-Ukkel
Tijdens een kadervergadering van
VU-mensen te Nijlen werd op zaterdag 24 juni jl. gestart met een prachtig initiatief: deze afdeling gaat
samenwerken
—
verbroederen
e n / o f verzusteren heet dat — met
een afdeling uit het B r u s s e l s e : Ukkel. Het is immers duidelijk dat in en
om Brussel een vaak ongelijke strijd
gestreden w o r d t die dringend (meer)
steun verdient vanuit het Vlaamse
hinterland.
Een afvaardiging van de afdeling Ukkel was voor de gelegenheid naar Nijlen gekomen waar ze met een hartelijk applaus verwelkomd werden door
de VU-kaderleden
Ondervoorzitter
Walter Caethoven wist dadelijk het ijs
te breken. Nijlen kan ongetwijfeld
Ukkel op vele manieren helpen, zei hij,
maar daarnaast hebben wij ook heel
wat te krijgen van Ukkel. Samen kunnen wij er immers inzet entoesiasme
en bezieling voor Vlaanderen en zijn
mensen bij winnen.
Gaby Vandromme, voorzitter van de
afdeling Ukkel, kwam daarna aan het

Goud bij
VU-Bonheiden-Rijmenam

GEMEENTEBESTUUR EDEGEM
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Voorzitter
Gaby Vandromme
verhaalt
voor de aandachtige
VU-kaderleden
over de werl<ing van zijn afdeling in Ukkel
raadslid Johan Hendriks
en de respektievelijke
echtgenoten
eveneens
bij.

zindheid raakte Pol na W O II een tijdlang achter de tralies zodat Madeleine in deze harde tijd allen met de kinderen en het garagebedrijf te Bonheiden achter bleef. Door hun aangeboren optimisme raakten Madeleine
en Pol deze zware tegenslagen vrij
snel te boven en konden hun bedrijf
de oude bloei van voorheen teruggeven. Na een leven van hard werken
namen zij enkele jaren geleden hun
welverdiende rust en gingen te Rijmenam wonen. Daar raakten zij al vlug
betrokken bij de plaatselijke heemkring « Het Smis' .e » en de volksdansgroep. Door het rusteloze ijveren
van hun promotoren geraakte deze
verenigingen al vlug algemeen gekend in de streek.
Toen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen door het VU-bestuur
op Pol beroep werd gedaan om de
gepensioneerden te vertegenwoordigen op de VU-lijst zette hij zich met
volle overtuiging en jeugdig entoesiasme opnieuw in voor de Vlaamsnationale zaak in onze fusiegemeente.
Dit alles was aanleiding voor een
grootse vienng in de zaal St.-Martinus te Rijmenam waar meer dan 200
vrienden aan de feestdis genodigd
waren
VU-gemeenteraadslid
Tuymans
schetste in enkele woorden het bewogen leven van de jubilarissen en
overhandigde hen namens de afdeling enkele prachtige geschenken
met de wensen Pol en Madeleine
nog vele vele jaren in ons midden te
hebben.

woord. Voor een meer dan aandachtig gehoor vertelde hij over het wel en
wee van zijn Ukkelse mensen. Ukkel
telt zowat 77.000 inwoners, waaronder ongeveer 5.000 Vlamingen. Het
(Vlaams) gemeenschapsleven uit zich

Provincieraadslid Lode Van Dessel
maakte het verhaal rond, en beschreef op zijn beurt Nijlen en de
Volksunie «in vogelvlucht», waarna
penningmeester August Vervoert een
eerste financiële bijdrage aan Ukkel
overhandigde.
Aldus startte te Nijlen de verbroedering met een Brusselse VU-afdeling.
Een initiatief dat navolging verdient!

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/81.8841

SPECIAAL AANBEVOLEN VOOR
VTB-LEDEN VAN DE DERDE LEEFTIJD
BOEDAPEST en
het BALATONMEER
(HONGARIJE)
ACHTDAAGSE GROEPSREIS PER VLIEGTUIG EN
AUTOCAR
EN MET VTB-REISLEIDING
VRUDAG 22 TOT VRIJDAG 29 SEPTEMBER
Vereiste dokumenten: Internationale reispas (nog 3
maanden geldig na de reis') met visum (in de reissom
begrepen j).
Ie dag: Om 13 u.05 per lijnvliegtuig van Malev uit Zaventem neiar Boedapest, waar aankomst om 14 u. 50. Overbrenging per autocar naar het hotel in de stad (16 km). Eerste
kennismaking met de Hongaarse hoofdstad.
2e dag: Een volle dag verblijf te Boedapest, één van de
mooiste steden aan de Donau. In de voormiddag voorzien
wij een geleid bezoek per autocar aan de stad. De namiddag is vrij voor eventuele verdere stadsverkenning,
('s Avonds, avondmaal met wijnproeven en zigeunermuziek
in een typisch restaurant).
3e dag: Per autocar via Székesfehévar n a a r Siofok (113 km)
aan het Balatonmeer, waar aankomst voor het middagmaal.
4e tot 7e dag: Vier volle dagen verblijf te Siofok, de grootste
en meest bezochte badplaats aan het Balatonmeer Tijdens
het verblijf voorzien wij een daguitstap per autocar n a a r
Veszprém (bezoek) en Herend (bezoek aan het porceleinmuseum). Middagmaal met wijnproeven.
8e dag: Na een vroeg middagmaal, overbrenging per autocar n a a r de luchthaven van Boedapest (129 km), waar vertrek om 16 u. 40 per lijnvliegtuig van Austrian Airlines via
Wenen n a a r Zaventem. Aankomst om 21 u. 05.
Reissom per persoon (min. 15 deelnemers): 10.990 fr in tweepersoonskamer en 12.020 fr. in éénpersoonskamer.
5 % korting voor zestig-plussers !
Inbegrepen:
Het vliegtuigbiljet, de inschepingstaksen, het vervoer per
autocar, te Boedapest het stadsbezoek en een avondmaal
in een typisch restaurant te Siofok, de uitstap n a a r Veszprém en Herend, het verblijf fnet vol pension in kamers
met bad (of stortbad) in een B-kategoriehotel te Boedapest
en A-kategoriehotel te Siofok, de verblijftaks en de bediening, de kosten voor het visum, een kosteloze VTB-reistas
en VTB-reisleiding.
Alle andere uitgaven zoals de 2,08% BTW, de eventuele
fooien voor de chauffeur enz., zijn NIET inbegrepen.
TIJDIG INSCHRIJVEN A.U.B. WANT HET AANTAL DEELNEMERS IS BEPERKT!
Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: VTB-VAB-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen en de VTBVAB-kantoren. Tel. 031-34.34.34. Vergunning n r 1185 kat. A
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Grootse opening van sociaal centrum te Opwijk f FILMTHEATERS

In elke samenleving zijn er mensen
die nood hebben aan kontakt, aan
hulp of gewoon aan wat genegenheid
Door onze huidige maatschappijstrukturen is het mogelijk dat bepaalde
mensen vergeten en verwaarloosd
worden, anderen krijgen onvoldoende
aandacht O m hieraan te verhelpen,
besloot de VU-afdelmg van Opwijk
een eigen sociaal centrum op te richten waar iedereen steeds terecht kan
Onze mensen weten van aanpakken
en binnen enkele weken werden de
plannen gerealizeerd Opwijk heeft
zijn sociaal centrum en dit w e r d met

i o f ten C-ntljoorn

i

Restaurant
Feestzaal Café
Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandag gesloten

de nodige luister geopend '
I
23 juni
Aan deze poging ging uiteraard heelwat voorbereidend werk vooraf Met
man en macht w e r d het gebouw in
orde gebracht, vooral de V U J O en
de leden van de vzw «Ie Dien » knapten heelwat karweitjes op
O p de dag van de opening was er
zoveel belangstelling dat het cafe
«Breugelhof», waar het sociaal centrum is ondergebracht, wel driemaal
te klein was Alle aanwezigen, waaronder volksvertegenwoordiger Jef Valkeniers en staatssekretaris Vic A n ciaux, waren zeer entoesiast De fanfare van de stroblazers zorgde voor
de stemming door enkele aangepaste
muziekstukken te spelen
Jos Meskens, de voorzitter van de
vzw «Ie Dien», heette iedereen van
harte welkom Hij beklemtoonde dat
in Vlaams-nationale kringen reeds geruime tijd aan een centrum werd
gedacht, waar onze mensen zich vooral op sociaal en kultureel vlak konden
inzetten voor de bevolking van Opwijk-Mazenzele Daarom werd ook
een vzw opgericht die door het inrich-

testaties en door het uitgeven van
publikaties de sociale en kulturele
groei van het Vlaamse volk wil bevorderen en dit op een gestruktureerde
en georganizeerde wijze Er zijn voornamelijk twee objektieven Eerst en
vooral moet het cafe een echte ontmoetingsplaats worden en ook moet
het sociaal centrum openstaan voor
iedereen die hulp nodig heeft In de
tweede plaats moet er een degelijk
georganizeerd sociaal dienstbetoon

zijn, zonder politieke verplichtingen, in
een open sfeer waar vooral de mens
centraal staat Later zullen ongetwijfeld andere projekten uitgewerkt worden De voorzitter dankte nog eens
iedereen die al enorm veel gepresteerd had
om dit centrum op te
richten
Onze sympatieke voorzitter Marcel
Verhavert schetste de geschiedenis
en het belang van onze afdeling in
Opwijk Door het werk van de leden
kreeg VU-Opwijk een eigen plaats in
de gemeente Het starten van een
VUJO-werking en het stichten van
een vzw zijn de laatste feiten die aantonen dat het goed gaat met onze
afdeling Het sociaal centrum kan dit
alleen maar bevestigen en een stimulans zijn voor onze leden
Staatssekretaris Vic Anciaux hield
een heel boeiende redevoering, waarin hij het belang van een sociaal centrum onderstreepte Hij bracht ook hulde aan degenen die zich vrijwillig zullen inzetten voor hun medemensen
HIJ was van mening dat slechts door
intense lokale werking het hele Vlaamse volk echt kan gediend worden
Ook het cafe kan in ruime mate bijdragen tot een goede sociale werking en
brengt ons in nauwer kontakt met de
bevolking
De zanggroep « D e Sint-Pauluszonen» bracht dan een schitterende
voorstelling van enkele liederen De
genodigden waardeerden ten zeerste
de gezellige sfeer en vierden nog tot
in de vroege uurtjes
Laten w e hopen dat dit sociaal centrum moge bijdragen tot een liefdevolle en rechtvaardige samenleving waar
iedereen gelijk en gelukkig is
Andre September

Studio
14 TOT 20 JULI 7 8

TERVUREN
Vrijdag zaterdag 20 u 30
Zondag 15 u

KT

All the way Boys
Film met Terence Hill en Bud Spen
eer
Zondag maandag dinsdag 20 u 30
KNT
Why shoot the Teacher
Film van Silvio Nanzzano met Samantha Eggar en Bud Cort
Zondag 18 u
Woensdag, donderdag 20 u 30
KNT

Vampire Killers

TIENEN
Zondag 15 u en 20 u 30
KT
Zondag, maandag, dinsdag 20 u 30
White Buffalo
Film van Dino de Laurentiis met
Charles Bronson en Jack Warden
Vrijdag, zaterdag 20 u 30
KT
Zondag 18 u
Comment se faire reformer
(Hoe zich doen afkeuren)
Film van Philippe Clair met Jean Pierre Rawson
Vrijdag zaterdag 22 u 30
KNT
Woensdag donderdag 20 u 30
Préparez v o s mouchoirs
Film van Bertrand Blier met Gerard
Depardieux en Patrick Dewaere

LEUVEN 1
13u 45-20 u
Derde week

KT

C o m i n g home
Film van Hal Ashby met Jane Fonda,
John Voight en Bruce Dern

BRABANT

16u 22u 15
Zesde week

KT

The g o o d b y e Girl
Film van Herbert Ross met Richard
Dreyfuss en Marsha Mason

Eindelijk nog eens gemeenteraadszitting te Wemmei
Het gebeurt niet zo heel dikwijls, maar maandag 19 juni II. was het zover.
Gemeenteraadszitting ! Het was immers sedert begin maart geleden d a l wij
de mogelijkheid hadden om ons in de belangen van de gemeente te verdiepen. De dagorde van 19 juni was echt met zo denderend maar enkele punten
waren wel de moeite waard. Daarnaast had de Volksunie-fraktie gevraagd
enkele punten aan de agenda toe te voegen Beginnen we daarmee
1) Voorste\ gemeentelijke
vzw's Het
IS onze bedoeling de besturen van de
verschillende
vzw's. die
uitsluitend
samengesteld zijn uit mensen van de
lijst van de burgemeester, uit te breiden met mensen van andere strekkingen
Dit voorstel viel in goede aarde Het
wordt in overweging genomen, samen met de vraag van de C V P om
deel uit te maken van de vzw Wemmei Sport
2) Verkeersvrije straten Dit tweede
voorstel van de VU-fraktie werd overgenomen door het schepenkollege en
als proef werd volgende beslissing
getroffen Tussen 9 u en 19 u , en dit
van 1 juli tot 31 augustus, zullen volgende twee straten verkeersvrij gemaakt worden Neerhoflaan. tussen
Korenveldlaan en Leeuwerikenlaan,
Koning Albertlaan, tussen Burvenich-

•

•

•

laan en Nervierslaan Het zal de jeugd
toegelaten zijn in deze straten naar
hartelust te spelen De liefhebbers
van skate-board en rolschaatsen komen eveneens aan hun trekken m^ar
moeten voldoen aan de politiereglementen (helm en beschermlappen
voor knieën en ellebogen) De gemeente draagt echter geen enkele
verantwoordelijkheid voor mogelijke
ongevallen Wij raden de ouders dan
ook aan hun voorzorgen te nemen
voor wat eventuele familiale of andere verzekeringen betreft De bewuste
straten zullen onder politietoezicht
staan en door de nodige verkeersborden aangegeven zijn Wij hopen dat
dit een begin mag zijn, dat alles naar
wens zal verlopen en dat de kinderen
veel pret zullen beleven i En dat men
volgend jaar dit initiatief nog verder
zal kunnen uitwerken

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur

onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel 031/21 98.15 Ook 's zondags open.

&

CARAVANCENTRA
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3) Motie ~Ms VU-fraktie vonden wij
het noodzakelijk volgende motie ter
stemming voor te leggen -Aan de
integrale homogeniteit
van VlaamsBrabant mag met geen enkele uitzonderingsmaatregel
geraakt
worden»
Deze motie kwam minder goed over
want bij de stemming moesten wij
vaststellen dat de raadsleden van de
meerderheid, Vlamingen inbegrepen,
tegenstemden en dat de CVP-fraktie
zich onthield
Over het gemeentelijk
informatieblad
was er wel even diskussie tussen
meerderheid en minderheid De minderheid en in het biezonder de V U
oordeelde dat het informatieblad, uitgegeven door de burgemeester en
zonder inspraak van de oppositie,
zeer eenzijdige en beperkte informatie verstrekt Wij zagen het meer als
een informatieblad over de verschillende diensten en mogelijkheden en hulpverleningen te Wemmei, maar daar
w o u de burgemeester met van weten
W I J veronderstellen dus dat de tweede uitgave van dit blad even kortzichtig en subjektief zal zijn als de eerste
De mensen van de
Rassel-Robbrechtsstr
en Zijp kunnen zich verheugen in het modernizeren van hun
laagspanningsnet en openbare verlichting De leidingen hiervoor zullen
evenals de kabeltv ondergronds gelegd worden, hetgeen een verbetering
IS van de huidige toestand
Verschillende straten knjgen herstellingswerken aan het wegdek
W I J waren het er volledig mee eens,
zoals met alle verbetenngen die de
gemeenschap ten goede komen
De riolering Dijck en de waterproblemen van^de Vijverslaan krijgen even-

eens een oplossing en werden eenpang goedgekeurd Dit was ook het
geval voor het ontwerp tot bouwen
van een columbanum
Een paar bedenkingen bij deze gemeenteraadszitting
— W I J vergaderen veel te weinig De
meeste gemeenten hebben ministens
éénmaal per maand zitting Wij halen
er ten hoogste vijf per jaar
— De burgemeester treedt nog
steeds zeer diktatonaal en enggeestig
op
— De gemeenteraadsleden van de
meerderheid hebben nog steeds
geen persoonlijk standpunt en houden dan ook geen enkele tussenkomst
— De oppositie heeft weinig inbreng
in het beleid van de gemeente daar bijna elke tussenkomst bij voorbaat
gekelderd wordt

VUJO-Vossem
per fiets
De VUJO-afdeling Vossem, organizeren voor de tweede maal in ons
bestaan een fietszoektocht
Deze
gaat door op zondag 30 juli, doorheen
Vossem-Duisburg-Tervuren
Inschrijvingen kunnen gebeuren in
ons lokaal « café de Congo », Gemeenteplein 11, 1981 Vossem
De prijs bedraagt 60 fr op voorhand,
en 80 fr op 30 juli zelf Inschrijvingen
op 30 juli dienen te gebeuren tussen
13 en 14 uur De start zal plaatsvinden om 14 uur stipt voor ons lokaal
Aan deze fietszoektocht zijn vele leuke prijzen verbonden

18u - 2 4 u 15
Premiere Belgie

KNT

Stroszek
Film van Werner Herzog met Bruno
S en Eva Mattes

LEUVEN 2
13 u 45 20 u
Vierde week

KNT

Last tango in Paris
Film van> Bernardo Bertolucci met
Marlon Brando en Maria Schneider
16u -22 u 15

KNT

Annie Hall
Film van en met Woody Allen met
Diana Keaton
18u •24u

KNT

The Gauntlet
Film met Clint Eastwood

KURSAAL TURNHOUT
Zondag 15 u

KT

Mary Poppins
Film van Walt Disney
Vrijdag zaterdag 22 u 30
Zondag 18 u

KNT

Day of the Animals .
Film van W Girdler
Vrijdag, zaterdag 20 u
Zondag maandag, dinsdag, woensdag 20 u 30
KT
Golden Rendez-vous
Met Richard Harris
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Kamerlid Kuijpers stelt monumentenvragen

Monumentenstad Diest in het parlement
Dezer dagen stelde onze VU-volks
vertegenwoordiger Willy Kuijpers aan
de minister van de Nederlandse Kuituur een aantal vragen in verband
met de restauratie van waardevolle
gebouwen en monumenten in de
Oranjestad
Ter gelegenheid van het bezoek van
kabinetschef Van Lerberghe op 13
juni jl had Kuijpers die daarbij ook
aanwezig was enkele dingen heel
goed en tot in de details bekeken
W a t het Begijnhof betreft heeft ons
kamerlid vastgesteld dat de zoldering
van de kerk voor een belangrijk deel
IS ingestort en dat hierdoor een koor-

engel werd vernietigd Volgens Kuij
pers dient hier zeer vlug opgetreden
te worden want anders zal de schade
onoverzienlijk aangroeien
Omtrent de pastorij van het Begijnhof
meent Willy Kuijpers dat het dak dringend moet nagekeken en hersteld
worden Dit gebouw dat een geheel
vormt met de Begijnhofkerk heeft te
kampen met wateroverlast
Ook «Het spijker- komt aan bod Dit
gebpuw aldus de V U volksvertegen
woordiger dreigt een ruïne te worden De dakbedekking is zeer slecht
en de omringende waterpartij is totaal

Kabinetschef Anciaux te Diest

Politiek steekspel rond
oud-Ateneum
De h Van Lerberge, kabineschef
van Staatssekretaris Vic Anciaux,
bracht op 13 juni jl een bezoek aan
Diest
Aanvankelijk was voorzien dat de
Staatssekretaris zelf zou komen
Die werd echter plots verhinderd
door zijn verplichte aanwezigheid
van het knsiskomitee Dit bezoek
werd
als
zeer
belangrijk
bes c h o u w d , omwille van de inzet ervan
Zoals men weet werd reeds langer
gedacht aan de afbraak van het oudAteneum In de plaats hiervan zou
een parking voor ca 240 wagens aangelegd worden Deze parking zou
heel zeker in ruime mate tegemoetkomen aan de noden van de Diestse
Middenstand Bovendien zouden de
toeristen eindelijk vlugger en gemakkelijker hun wagen kunnen parkeren
Het scheen hier aanvankelijk te gaan
om een formaliteit Een brief echter
van CVP-raadslid Michiels aan minis
ter De Backer kwam roet in het eten
gooien Deze minister zette plotse
ling een klasseringsprocedure in
gang
Deze situatie was uiteraard niet naar
de zin van de Diestse Middenstand
Die begon dan ook vinnig en scherp
te reageren Zwarte vlaggen werden
uitgehangen Het regende protesten
in de pers enz
Onder druk gezet door deze middenstandsaktie legde het schepenkollege dan een motie ter stemming tijdens de gemeenteraad van 16 mei
Hierin w e r d aan minister De Backer
gevraagd de klasseringsprocedure
stop te zetten
Ondubbelzinnig keurde ons V U
raadslid deze motie goed maar voegde er aan toe dat ook onmiddellijk
werk moest gemaakt worden van de
restauratie van de vele waardevolle
gebouwen en monumenten die Diest
rijk IS maar die bij gebrek aan onder
houd dreigen verloren te gaan
In naam van de Diestse V U w e r d
een verklaring vrijgegeven waarin bekendgemaakt w e r d dat stappen zou
den ondernomen worden bij Staatssekretaris Anciaux
Aan V I C Anciaux w e r d een dossier
overhandigd met alle informatie over
het oud-Ateneum In datzelfde dossier bevond zich ook een lijst met
gebouwen en monumenten waaran
dnngend wat moet gedaan worden
Het antwoord van de staatssekretaris was duidelijk «hij zou zelf ko
men»
Alhoewel wegens reeds genoemde
omstandigheden Vic Anciaux zich
moest laten vervangen door zijn kabinetschef heeft dit bezoek mets van
zijn belang verloren De h Van Lerberge kreeg de kans in aanwezigheid van het VU-bestuur een aantal
gebouwen te bezoeken w o Het Spij
ker de Hallen het Begijnhof enz
Vervolgens werd hij ontvangen door
het schepenkollege Daarna bezocht
hij het inmiddels berucht geworden
oud-Ateneum Hier werd hij verwelkomd door een vrij hoog aantal mid
denstanders die via een stille betoging duidelijk maakten dat ze het
meenden Ook de slogans aan het
gebouw en een reuze-rouwkrans
maakten duidelijk dat op deze plaats
binnen de kortst mogelijke tijd een
parking moest komen
Na het bezoek werden geen verklaringen afgelegd Toch zegde d e h
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Van Lerberge dat hij niet meer
moest overtuigd worden (wij ook niet O
met O
N o g dezelfde avond heeft de V U bij
het kabinet van staatssekretaris A n
ciaux aangedrongen om alle invloed
aan te wenden bij minister De Backer om een einde te maken aan het
politieke steekspel dat thans wordt
gevoerd rond een gebouw dat geen
enkele waarde heeft
Terzelfder tijd startte de V U met een
aktie ten voordele van de restauratie
van een aantal gebouwen Gevraagd
w o r d t ook om de uitbetaling van de
10 milpen voor het gouden truweel
dat de stad twee jaar geleden heeft
gewonnen

vervuild Deze dreigt
dempt te worden

hierdoor

ge-

Naast «De werelt» die gedeeltelijk is
ingestort dreigt een onaangepaste
nieuwbouw te verrijzen Volgens Willy
Kuijpers ware het alleszins aangewe
zen dit deel van het stedelijk patrimonium in overeenstemming te brengen
met de resterende gedeelten Bij zijn
oezoek aan Diest stelde Kuijpers ook
nog vast dat het Diestse openluchttea
ter een van de mooiste in het land is
Het IS echter onverzorgd en over
groeid Van de minister wil Willy k u i
jpers nu weten welke maatregelen zullen genomen worden om hogerver
melde panden te herstellen en toestanden te wijzigen
'n verband met de uitbetaling van de
prijs voor het winnen van «Het gouden truweel» door de stad Diest een
tweetal jaren geleden vraagt Kuijpers
aan de bevoegde minister een gede
tailleerd antwoord
In nog een andere vraag heeft ons
VU-kamerlid het over de houten standaardmolen (1825) in Schaffen Deze
molen is dringend aan bescherming
en herstelling toe Willy Kuijpers vernam graag welke konkrete maatrege
len de minister zal nemen met het
Diestse stadsbestuur om deze molen
te redden
In dat verband wijst Kuijpers naar datgene wat gebeurde te Gelrode de
« Moedermeulen » w e r d hersteld her
ingencht en biedt opnieuw zijn funktionele ambachts en toenstische dien
sten
Het IS nu wachten op een ministerieel
antwoord
Willy Somers

H e t g e z e l s c h a p in h e t k o o r v a n d e B e g i j n h o f k e r k

De basis van de aktie w e r d gelegd tijdens een ontmoeting met de pers
Senator Rob Vandezande en kamerlid Willy Kuijpers die eveneens bij dit
belangrijk bezoek aanwezig waren
zullen ondertussen op parlementair
vlak de nodige vragen stellen leder
een moet vandaag in nieuw Diest
zijn verantwoordelijkheid opnemen
De V U heeft alvast het voorbeeld
gegeven
W Somers

SOS-berichten
voor toeristen
met vakantie

Nagekomen
belangrijk bericht
BIJ het ter perse gaan vernemen WIJ uit zeer goede bron dat
de Kommissie voor Monumenten en Landschappen een negatief advies heeft uitgebracht
omtrent de klassering van het
oud-Ateneum, te Diest
Deze kommissie
kwam
ter
plaatse kort na het bezoek van
de h Van Lerberghe aan de
Oranjestad
Van zodra het advies van de
kommissie aan de bevoegde
minister is meegedeeld zal deze nu wellicht definitief de klasseringsprocedure stop zetten
De Volksunie is ten zeerste verheugd over de gunstige ontwikkeling in deze zaak en meent te
mogen zeggen dat haar snel
optreden vruchten heeft afgeworpen

Kamerlid

Kuijpers

in gesprek

met Diestse

Middenstand

Overheidsmolen maalt langzaam!I
W o o r d e n in de wind '
Of
wind in deze woorden '
De Schaffense windmolen weet er
alles van i
Deze molen een houten standaardmolen — zoals er in België slechts 75
werden gebouwd — dagtekent uit
het jaar 1825 en kwam in 1903 van
Beverio naar Schaffen Na anderhalve eeuw «leven» dreigt nu deze
molen een langzame maar zekere

dood te sterven als er met vlug wat
aan gedaan wordt Zijn ronde kap
de 26 m lange wieken en het molenhuis zelf met in het minst vertonen
een zielige indruk Klassering en financiële strubbelingen tussen eigenaar(s) en stad
t Wordt weerom
op de lange baan geschoven
Na herhaalde adviezen om dit ene
typische dorpsmonument in Schaffen (buiten de Waelehoeve) te redden blijft het voor de inwoners
slechts bij «molenwieken» Zal hij
staan of zal hij vallen '
Voor ons inwoners van Schaffen is
het geen Dambord of Ezeldijkmolen
geen Begijnhofkerk of
Sptjker
maar eenvoudigweg een molen die
naar zijn waarde wordt geschat in
het jaar van het dorp'
Dat vroeger — voor de fusie — dit
waardevolle jammerlijk ook over het
hoofd werd gezien vergeten w e
maar best i Wij rekenen nu op ons
bestuur dat zij vlug rechtzetten wat
dreigt in te storten of is het «tegen
windmolens vechten ' »
Herman BREMS

Aggl. Brussel
dienstbetoon

Links

VU-raadslid
Dirk Van de Weyer
Op de achtergrond
de ingang

en Kabinetschef
Van
van het
oud-Atheneum

Lerberge

Het sociaal dienstbetoon van schepen De Berlangeer gaat in juli met
door Gedurende de maand juli is het
bureel in de Wetstraat gesloten
Voor dnngende gevallen kan men
terecht op tel 5 1 2 6 6 6 0 post 55

Zoals m het verleden, zal de
Vlaamse
Automobilistenbond
ook dit jaar voor zijn leden bemiddelen bij de Belgische radio
en televisie voor het doorseinen
van SOS-berichten, bestemd
voor toeristen met vakantie
De berichten zullen slechts aanvaard worden mdien ze werkelijk een dringend karakter hebben De dringendheid van dergelijke oproepen zal worden nagegaan vooraleer de BRT — dienst
wereldomroep — ze uitzendt
De BRT zal de berichten uitzenden via de kortegolfuitzendingen, elke werkdag van 17 u 30
tot 18 u Belgische tijd (15 u 30 tot
16 u GMT) en elke zondag van
15 u tot 18 u Belgische tijd (13 u
tot 16 u) de berichten worden uitgezonden op 6010 khz, dl m de
49 meterband
Leden van de Vlaamse Automobilistenbond kunnen hiervoor
dag en nacht terecht m ons Antwerps bondsgebouw, via de centrale van onze dienst Wacht op
de Weg (telefoon 031-315600),
waar de aanwezige beambte
graag bijkomende informatie
verstrekt of het nodige zal doen
voor de opneming en doorgeven
van het bericht aan de BRT

Bijbetalen in
geval van def ekt ?
Op dit ogenblik wordt het gerucht verspreid dat de automobilistenverenigingen, naast het
jaarlijks lidmaatschapsgeld, bijkomend een vast recht zouden
eisen per uitgevoerd pechgeval
De VAB wenst te benadi-ukken
dat dit zeker niet het geval is
voor wat betreft de door de
VAB-WW-technici uitgevoerde
depannages
Het lidmaatschapsgeld, betaald
door een VAB-lid geeft recht op
kosteloze pechverhelping gedurende een volledig jaar, ook 's
nachts
(medegedeeld)
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WUIh D6 l^OlKSUm
Jan Caudron waarschuwt Aalsters kollege

„Stad mag niet boven haar stand leven!"

Jpet ^almö^ui;^
1910-1975

Op 5 juli II werd in de gemeenteraad te Aalst de eerste dienstjaarrekening
van het samengevoegde Aalst besproken VU-fraktieleider kamerlid Jan Caudron hield n a v dat debat een toespraak waarin zowel de positieve als de
negatieve kanten van dit voorbije financiële jaar onder het vergrootglas genomen werden Jan Caudron maakte van de gelegenheid gebruik om schepen,
ambtenaren, bedienden en arbeiders te danken die het overzicht van deze
langbenige rekening in een brochure hebben voorgesteld
Uit de rede van Jan Caudron halen wij de belangrijkste passages
1977 was een moeilijk overgangsjaar
waarin het bestuur en de administratie blijk hebben gegeven van soepel
aanpassingsvermogen en verbeel
dingskracht De uitslag van de rekening 77 IS voordeliger dan verwacht
Terwijl de rekening 76 een bom kende van 18 min sluit de rekening 77
met een mali van 31 7 min wat heel
wat gunstiger is dan de begrote 170
min Indien het de schepen van Financien toegestaan ware de 57 min die
de stad werkelijk ontvangen heeft
aan opcentiemen en die «met verrekende ontvangsten» genoemd worden in rekening te brengen dan zou
de rekening 77 een overschot van 25
min kennen Dit is een sukses i
T o v de fusierekening 76 zijn de
stadsinkomsten
met 112 min of
1468 % gestegen In de realiteit zien
WIJ dat de werkelijke ontvangsten in
7 7 met veel verschillen van de begroting 7 7

Slokop
W I J kunnen er ons over verheugen
dat de uitgaven 134 min of 12 %
lager liggen dan de raming Ook de
spaarzame manier waarop met de
werkingskosten
werd omgesprongen
wijst op een beleid van een goede

familievader De klassieke slokop van
de overdrachten blijft het O C M W en
zijn verzorgingsinstellingen Zij doen
de toelagen met 41 % stijgen
Daar de staat en het RIZIV de tussenkomst in de werkelijke ligdagpnjs
voor hospitalizatie zal verminderen
mogen wij ons in de toekomst dus
aan een verhoging van het tekort van
het O C M W en dus van onze stads
kas verwachten Een verwittigd kollege IS er twee waard i
Tering naar nering
Hoewel de schuldenlast 24 5 % onder
de raming zit moet het ons toch verontrusten dat vergeleken met 76 de
schuld in 77 bijna 22 % hoger ligt Het
moet ons toch tot nadenken stemmen
wanneer wij 31 25 % van al het geld
dat de stad mag uitgeven eerst opzij
moet zetten om de schuld in te los
sen I Wanneer wij met boven onze
stand willen leven en de tenng naar
de nenng willen zetten dan moeten
WIJ in de toekomst onze uitgaven
afremmen Hoewel ik weet dat dit
gemakkelijker gezegd is dan gedaan
wil ik toch ernstig waarschuwen en
moeten wij allen solidair bereid zijn de
nodige otters te brengen Wanneer
onze stadsfinancien moeten gesa-

neerd worden geldt dit eveneens
voor de staatsuitgaven In de krisiswet zien wij dat de staat zinnens is te
besparen op de rug van de gemeenten I Het speciaal fonds van 1 miljard
wordt afgeschaft Wanneer de aangroei van het Gemeentefonds de laat
ste jaren aanzienlijk was zal die nu
amper de evolutie van het indexcijfer
volgen wat een streep door de rekening van vele gemeenten zal betekenen
De nodige moed
WIJ willen allen besparingen bij de
«andere» en steigeren wanneer men
onze taart vizeert i Hoewel ik vanzelfsprekend elk initiatie, om het Gemeen
tefonds onaangeroerd te laten wil
steunen moet ik tevens waarschuwen
dat ook de stad Aalst er zich moet op
voorbereiden om in de toekomst minder toelagen te bekomen
Indien wij erin slagen de belastingen
op de drijfkracht en het tewerkgestelde personeel af te schaffen ten behoeve van onze K M O s dan moeten
WIJ ook konsekwent de 20 min vergeten die ons dat in het verleden opleverde
Elke rekening bevat raadgevingen
voor de volgende begroting Laten wij
de moed hebben daar rekening mee
te houden

Brouwerij

MOORTGAT
Stad Sint-Niklaas
Openverklanng van de betrekking van

Kultuurattaché
Bijzonderste voorwaarden door de kandidaat te vervullen
— houder zijn van een diploma of getuigschrift dat m aanmerking komt voor de toelating tot een ambt van niveau
1, bij de rijksbesturen (universitaire titel of d a a r a a n gelijkgesteld) overeenkomstig de bijlage bij het KB d d 9 3 1973
— slagen voor een bekwaamheidseksamen
— de leeftijdgrens van 45 jaar niet overschreden hebben op
het ogenblik der indiensttreding
De aanvragen dienen, vergezeld van de nodige bewijsstukken, uiterlijk op 15.9.1978, bij het stadsbestuur toe te komen
Een volledige opgave van de voorwaarden kan bij het stadsbestuur, dienst sekretanaat/personeelszaken verkregen worden
De betrekking dient m principe te worden bestemd voor het
in aanmerking komend gewezen personeel van Afrika
BIJ ontstentenis van dergelijke kandidaten wordt de betrekking aan een andere postulant toegewezen
Adv 140

LIMBURG
VU-Maaseik opnieuw van start
Maandag 26 juni greep de eerste vergadenng plaats van het nieuwe bestuur Het eerste punt op de dagorde
was de definitieve samenstelling van
het bestuur dat er als volgt uitziet
R Segers voorzitter
M Boonen
schatbewaarder en afgevaardigde
OCMW
M Verlaak sekretaris J
Bergers pers J Deben propagandiste M Lauwers propagandiste L Pie
ters gemeenteraadslid en afgevaardigde arr r a a d , N Bloemen prospektieleider, G Vankan bestuurslid
BIJ al deze bestuursleden kan men
terecht voor het bekomen van lidkaarten en abonnementen Het tweede
punt van de dagorde was het al of
niet uitgeven van een gemeentelijk
kontaktblad Iedereen was het erover
eens opnieuw te starten met een
gemeentelijk informatieblad waarin
het eigen gelaat van de Volksunie duidelijker tot uiting komt Er zal daarover nog kontakt opgenomen worden
nnet de andere afdeling en tijdens
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deze vakantie zal door ondergetekende nog een voorstel uitgewerkt worden Op het derde punt van de dagorde stond de toekomstige gemeentelijke werking Men verwachtte van de
vergadering geen definitief antwoord
wel dat men na de vakantie weet in
welke richting de VU-Maaseik gaat
werken Hiermede was de eerste
bestuursvergadering afgelopen waar
de wil en de wens getoond werd om
verder te werken
In naam van het bestuur wens ik ieder
lid een prettige vakantie
R Segers

BREENDONK
Tel 031/867121
Voor « AL » uw bieren
en limonades
Bijhuizen Cogels Osylei 73
2600 Bercheni Antwerpen
Tel 031/36 10 11
Deheegher Jan
Ledeganckstraat 19 Gent
Tel 091/22 45 62

Past Fabelta het
taaidekreet toe ?
VU-kamerlid Jan Caudron vroeg de
minister van Ekonomische Zaken hoe
het stond met de toepassing van het
dekreet Vandezande o m bij Fabelta
CNinove en Zwijnaarde)
Fabelta heeft als bedrijf in moeilijkheden
reeds
honderden
miljoenen
staatshulp gekregen zowel van Ekonomische Zaken als van Vlaamse
Streekekonomie als van de Oostvlaamse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
Daar de ervanng leert dat in vele
bedrijven in Vlaanderen het dekreet
van 19 juli 1973 tot regeling van het
gebruik van de talen voor de sociale
betrekkingen tussen de werkgevers
en de werknemers met de voeten
wordt getreden wou het kamerlid
graag vernemen of er bij de voorwaarden die gemaakt werden of worden tussen de subsidiërende overheid en de twee voornoemde Fabeltabedrijven bepalingen voorkomen die
voorzien in het verplicht gebruik van
het Nederlands van laag tot hoog

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

J A N PAUWELS-OE BRAUWER
De zaak met familietraditie

OOST-VLAANDEREN
Kultuurraadsverkiezingen
op z'n Brakels
Zo'n gemeentelijke kulturele raad is een leuk ding voor de mensen
Na enkele jaren werking (of wat daar moest voor doorgaan) werd de raad ontbonden, ondermeer omdat zijn bestuur met konform de nationale reglementering op gemeentelijke kulturele raden was samengesteld Ofte wegens de
alomtegenwoordigheid van de « k • Zelfs tante Rika vond dat het pluralistischer kon, dus moest
Z o d o e n d e werd de gemeentelijke kulturele raad van Brakel ontbonden En
zodus zou een nieuwe gemeentelijke kulturele raad geïnstalleerd worden
Wat voorbije 22 juni gebeurde
Maar zonder zwendel kon het weerom niet
Alle katolieke en knstelijke verenigingen werden op een vergadering
«apart» bijeengeroepen en kregen
een met mis te verstane instruktie
mee A v e '
Omwille van het (externe) pluralisme
werden de verenigingen in ideologische en filosofische strekkingen ingedeeld Elke vereniging kon « vnj» zijn
keuze maken Volgende strekkingen
dienden zich aan BSP- PVV- V U vrijzinnige neutrale katolieke en knstelijke strekking
En hier ook schuilt een addertje onder
het kienkale gras Want sinds wanneer zijn er te Brakel nog andere kristelijken dan katolieken '
Deze (louter kunstmatige) opdeling
knjgt echter wel betekenis wetende
dat kristelijken en katolieken samengevoegd tot een groep slechts drie
mandaten zouden toegewezen krijgen waar ze er nu samen vier kregen
En alsof het nog met genoeg was aasden ze op de mandaten van de neutrale groep Een 15 verenigingen van
katolieken huize opteerden voor de
neutrale groep en
sleepten er de
mandaten in de wacht i
Men kwam zo tot de onlogische zelfs
absurde situatie dat afdelingen van
eenzelfde nationale vereniging zich
onder een verschillende strekking
rangschikten (bv K V L V Eist neutraal
KVLV-Opbrakel knstelijk KVLV-Nederbrakel katoliek)
Uiteindelijk ziet het bestuur er zo uit
BSP-strekking 1 (Jean-Pierre Hoebeke)
PVV-strekking 1 (Willy Baguet)
VU-strekking 1 (Mark Piteraerents)
Vrijzinnige 1 (Freddy Seghers)
Neutrale 4 (Jacques Van Nieuwenhove Georges Van Wijmeersch Guido
De Groote Luk Coutuer)

Knstelijke 2 (Roger De Couvreur
Clery De Cubber)
Katolieke 2 (Chnstine D'haeyer Georges Otte)
Of 8 CVP-strekking 4 andere strekkingen
Of zeer handig gespeeld
(Terloops
1/4 der bestuursleden
stammen uit dezelfde familie schoonzus en 2 schoonbroers)
Ondanks alle goede voorbereiding
was bijna de verkeerde voorzitter verkozen I
Onder de 4 kandidaten behaalden
Freddy Seghers en Georges Otte (die
de hele vergadenng tot dan had
geleid alsof hij al voorzitter was) exaequo het hoogste aantal stemmen
Wat alleen mogelijk was door de verdeeldheid onder de k-veremgingen
En wat eerlijk gezegd niemand voor
mogelijk had gehouden (ook een lid
van de klerus met die bij de stemmentelling bijna een beroerte kreeg) In de
tweede stemronde (waarbij slechts
F S en G O overbleven) had F S
natuurlijk geen kans (hoewel hij toch
nog 25 van de 60 stemmen haalde)
Resultaat we zitten (voor maar liefst
zes jaar) met een uitgesproken CVPbestuur opgescheept
Natuurlijk krijgt deze zaak met nog
andere onregelmatigheden waar w e
voorlopig over zwijgen nog een
staartie

Arr. sekretariaat
dicht te Gent
In juh en augustus zal het arr sekretariaat gesloten zijn Voor dnngende
gevallen wende men zich tot een van
de arr bestuursleden de arr raad
komt op 8 september bijeen

DIRKMARTEIMS

NINOVE

AALST

PVBA

VUJO-Bree
feliciteert...
twee VUJO-paren nl Marleen Guns
en Janny Reynders die op 17 juni in
het bootje stapten en Ghiislain Ousters en Jos Elias die op de Vlaams-nationale feestdag huwden Proficiat i

keuken- en badkamerinrichtingen
deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG
ALJ~J\.LJ

J A N C L A E S
Tel 011/2223 22

WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR

Zwanenstraat 1,
Hasselt (centrum)

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

Lange Zoiitstr 30 29 33 36 38
Tel 053/2140 60

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels kanierversieringen
«astnfels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
ruiteruitriistingen - pingponcjtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen elektr treinen der beste merken - autos go carts trakteren pop|jen poppenwagens en wiegjes b reien lesbenaars borden fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten inekanieken schooltassen borden tuinmeubelen tuinschommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-
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KRITKCH D^K^K^n

ff

Eindelijk!" zucht de liefhebber
.ï*i*feft?^^.f /!*9te«itrf-siai^ïfi».>«ï2ijais^**fc

« Eindelijk weer eens echte schilderijen », zal wellicht de verzuchting van vele bezoekers geweest
zijn wanneer zij in het Paleis voor
Schone Kunsten de twee grote
tentoonstellingen gingen bekijken
Inderdaad na een overvloed van
a-schilder- en beeldhouwkunst
maken we kennis met een selektie kunstwerken van de 20e eeuw
in Amenka van waaruit ons het
hyperrealisme is overgewaaid
(dat hoegenaamd met nieuw is)
De tweede geeft een indrukwekkend overzicht van de beeldende
kunsten in ons land, van Ensor tot
het expressionisme
Zonder aan chauvinisme te doen
moeten we toch vaststellen dat
onze kunstenaars met vele lengten hun Amenkaanse kollega's
voorbijsteken (wel te verstaan indien er geen betere selektie kon
gemaakt worden)
Zelfs een
oppervlakkige vergelijking laat
toe, de invloed van West-Europa
op de Amerikaanse kuituur na te
gaan, ook in de schilderkunst
De verzameling komt integraal uit
de permanente tentoonstelling in
het Metropolitan Museum of Art
te New York Ze omvat werken
van Georgia O'Keefe, Edward
Hopper Joseph Corneel Mark
Tobey Josep Albers Willem de
Koonink en Andy Warhol De
overgang naar het Amerikaanse
expressionisme gebeurde veel
brutaler dan in Europa waar deze
evolutie een gematigder ritme vertoonde Het Amerikaanse publiek
reageerde afwijzend en zocht zijn
toevlucht in de zgn regionalistische kunst met aan het hoofd
schilders als Thomas Burton
John Stuwart Curry en Grant
Mood die het leven op het Amenkaanse platteland bezongen
« Kunst in België - 1880 tot 1950 »
wordt ingencht n a v de 50e verjaring van de Vereniging voor Tentoonstellingen De expositie is
ook bedoeld als een hulde aan de

kunstpromotors Luc en Paul Haesaerts (deze laatste zelf een knap
tekenaar en schilder) James Ensor en Felicien Rops hebben beiden de aanleg tot hekeling gemeen, Ensor verbitterd, Rops geamuzeerd De symbolisten zijn
vertegenwoordigd met Ferdinand
Khnopff (een onderschat schilder
en graficus), Decouve de Nunques en Spilliaert (pas sinds enkele jaren «ontdekt») Van Ensor
zijn er zowel de donkere sombere werken van zijn begintijd als
het palet, dat hem zou beroemd
maken met helrood als dominante
Evenepoel en Rik Wouters vertegenwoordigen het fauvisme
Wouters met schilderijen en beelden Dan komt de zgn eerste
school van Latem met Albijn Vandenabeele Valenus de Saedeleer
(hier niet met zijn beste werk vertegenwoordigd), Georges Minne
en Gustaaf Van de Woestijne
Albert Servaes, een der eerste
expressionisten in Vlaanderen,
slaat de brug naar de tweede
groep met de dne reuzen Permeke Gustaaf De Smet en Fnts Vanden Berghe Daarbij komt nog
Jan Brusselmans en de aparte
figuur van Edgard Tytgat Het surrealisme volgt met als voornaamste vertegenwoordigers Magntte
en Delvaux Het animisme (zoals
Paul Haesaerts de neo-figuratie
noemde) heeft als voornaamste
vertegenwoordigers
Thevenet,
Dasnay Wolvehs en Van Dyck,
de beeldhouwers Grard en Leplae Hoewel abstrakt had men
wel werk van Servrancx kunnen
exposeren, vermits hij al zeer
vroeg in het begin van deze eeuw
konsekwent de abstrakte richting
uitging
SW

Ingang Koningsstraat, 1000 Brussel

Deze kanjer van 659 bladzijden,
van Taylor Caldwell (van wie w e
lange tijd dachten dat zij een man
was ) IS de breed opgezette
roman die bekend werd door de
TV-bewerking
Taylor Caldwell was reeds een
sukses-auteur voor de tv haar
ontdekte Bekend zijn de romans
« De zelfkant van de onschuld »,
« Djengis Khan », en andere histonsche romans In «Het verbond
van de Haat» verhaalt ze in een
brede zwaai het leven van een
briljant chirurg, njk, arrogant, cynisch en taktloos Wanneer zijn
eigen vrouw en hun ongeboren

Het
verbond
van
de haat
zoon tijdens een operatie onder
zijn handen sterven begint weldra de naijvenge stad van geruchten te gonzen Het kleinsteeds
geklets (de auteur weet de sfeer
van een kleine Amenkaanse stad
verbluffend knap op te roepen)
beweert dat hij z'n vrouw met opzet
" door een mislukte operatie » vermoordde Er komt zelfs een rechtzaak aan te pas waaruit de chirurg vrijkomt «wegens gebrek
aan bewijzen» wat net voldoende IS om nog harden aan zijn
ondergang te werken Zelfs als
de tragische waarheid aan het
licht komt en zijn naam van alle
blaam wordt gezuiverd, duurt de
lastercampagne voort
Desondanks eindigt dit wrange verhaal
met een happy end
Een verhaal volgens alle regels
van de kunst geschreven met
metier en zonder literaire pretenties
Oorspronkeli|ke titel -Testimony of two
men - vertaling door L M e n d e l s o n - M o n sak In de Kultuurserie van A . D M Stok,
Z u i d Hollandse Uitgeversmaatschappij Baarn Van dezelfde auteur bi| dezelfde uitgever verschenen - Koningen en paupers > en - Lucas de Heelmeester -

„Kinks" op Bilzen-weide

r

Het IS een al lang bekende vaststelling dat de tien eerste regels
van een verhaal roman of novelle bepalend zijn voor de hele
roman Ofwel heeft de schrijver
U van meetaf in zijn ban ofwel is
dat niet zo en blijft het verder
lezen van een dergelijk «slecht
begin» een hele of halve ontgoocheling
Met Marnix Gijsen geen nood
deze rasschrijver en « koele minnaar van het schone» heeft U
altijd dadelijk bij de nekhuid als hij

ouderlijk huis maar ook deze van
de zonderlinge oom Hugo «die
een baantje had als bewaker in
een opslagplaats voor peper en
kaneel en zijn kleren waren van
de scherpe reuk van die kruiden
doortrokken» De vader waarvoor de ik-figuur een grote verering heeft sterft vroeg in het verhaal zodat alle aandacht naar de
dnehoeksverhouding
moedertwee zonen gaat en waarbij de
spontane erotische bewondenng
van de affektieve oudste zoon

Marnix Gijsen's oudste zoon
een verhaal begint Neem nu « De
oudste zoon » die voor het eerst
in 1955 bij Nijgh en Van Ditmar
Den Haag verscheen en met
deze Salamander van Quendo
aan zijn vijfde druk toe is Toch
wel een bewijs «dat er vraag
naar is» Het verhaal is autobiografisch en staat in het teken van
de moeder-kind-binding en in
tweede instantie van de wedijver
tussen de ik-figuur als oudste van
twee zonen met de jongere
broer die geleidelijk van zijn moeder en zijn oudere broer vervreemdt (ook al omdat hij in de
nuchter-zakelijke sfeer van het
gezin met aardt en als tekenaar
en kunstschilder een eigen weg
kiest, die eindigt met een stom
verkeersongeval) Men «proeft»
als het ware de sfeer van het
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(hoofd van de familie na vaders
dood) voor de moeder die een
zeer knappe verschijning blijkt te
zijn een met gennge rol speelt
Welke knaap heeft trouwens met
hetzelfde gevoel gehad tegenover een knappe moeder net
zoals het meisje in de vaderfiguur
de voorafbeelding van de geliefde ziet
De auteur bespeelt met ware virtuositeit het klavier van de menselijke gevoelens Een tweede kenmerk IS de soberheid van de middelen Marnix Gijsen heeft weinig
woorden nodig om een personage of een toestand ten voeten uit
te tekenen Inderdaad «in der
Beschrankung zeigt sich der
Meister» R C
Salamanderreeks
Uitgeveni
Que^do
A d a m / B r u s s e l 160 biz Pri|s 90 fr

Jazz IS te Bilzen stilaan vervaagd
om vong jaar praktisch herleid te
zijn tot een groep op zondagnamiddag en dit jaar zelfs als voorvoegsel geschrapt Enkel in de
jazz-rock van een Larry Corryell
en Philip Catherine zal nog wat
van die godvergeten muziekstijl
te snoepen zijn Gelukkig is er tijdig het Middelheim-festival opgezet om dit euvel op te vangen
Het Bilzen-festival zelf zal zoals
gewoonlijk weer massa's jongeren van hier maar ook van over
de landsgrenzen aantrekken voor
het amateursconcours op donderdag 10 augu&ius Raymond van
het Groenewoud heeft de eer als
gastvedette deze manifestaties
af te sluiten Inmiddels kan je ook
terecht in de festivaltent die
plaats biedt voor tweeduizend
mensen, en de traditie-getrouwe
filmprojekties De tentenkampen
en sleep-ins zijn in en rond Bilzen
verspreid en de tweede dag
wordt dan vrijdagmiddag ingezet
met de winnaar «Cataract» van
vong jaar op het grote podium
Soft-rock krijg je van uit de buurt
even over de noordergrens met
Partner terwijl onze nu reeks
bekende Philip Cathenne aan de
zijde van Larry Corryell en John
McLaughlin de rest van de avond
voor hun rekening nemen Belangrijkste dag IS uiteraard zaterdag
met achtereenvolgens op een rijtje de onbekende groep Japan de
harde Tyla Gang en decibelkra-

kers Nazareth Dan terug naar de
folk-rock om te verpozen en gezellig mee te doen met de herenigde Lindesfarne gevolgd door de
rauwgeluste AC-DC en als grote
vedette de Kinks die twaalf jaar
terug reeds hun eerste toer als
eerste Engelse groep door ons
land maakten Hun repertoire
vanaf «You really got me» tot
hun pas verschenen elpee « Misfits», plaat waarmee ze pogen
zowel oudere als gloednieuwe
fans voor hun zaak te herwinnen
na een dnetal jaar zoeken en koncept-elpees Punk en new-wave
zijn inmiddels vaste kommerciele
waarden geworden en onze Ant-

werpse «Kids», de Plessers en
de suksesvolle Hollandse Gruppo
Sportivo zullen weinig moeite hebben — indien het weder meevalt
— om hun talrijke fans mee te krijgen De Bntse « The Jam » is ongetwijfeld een der beste groepen in
de stijl en zullen zoals de Broomtown Rats van Bob Geldolf even
later entoesiast worden ontvangen
waarna punkvader
Lou
Reed zijn Europese rondreis in
eer en glorie komt afronden Wellicht even vermoeid als de enkele
duizend overlevenden van het
punkgeweld En dan is de weide
weer voor de koeien
Sergius
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FONS V A N DYCK
Een natuurbeschermer,
ontsnapt
uit Yiurggreep van partiimachine
PEER (Limburg). — Precies twintig jaar in trouwe dienst van de overheid zit
Alfons Van Dyck vandaag verdrongen in een hoek van het Peers gemeentehuls ; onmiddellijk rechts naast de hoofdingang. Hij heeft van het schepenkollege de opdracht zijn kantooruren door te brengen met koncessies voor het kerkhof in de fusiegemeente Peer. Nadat hij gedurende vijf jaren werkte op het Limburgs provinciebestuur, werd Alfons Van Dyck vast benoemd door het schepenkollege van Peer dat hem onder meer boelend werk toevertrouwde in de dienst
stedebouw, waar Fons veel kontakt had met het publiek. Dat Is nu voor goed
gedaan. Fons wordt door het homogeen CVP-bestuur de deur uitgekeken
omdat hij het aandurft onder meer als natuurbeschermer In de Limburgse aktiegroep ISIS het gemeentelijk beleid op de korrel te nemen...
Gevolg : afzetting als bibliotekaris, In de wachtkamer gezet voor de benoeming
van OCMW-sekretarls, schorsing zonder wedde... Het CVP-schepenkollege
van Peer wil Fons treffen met broodroof. Vijf klachten van Fons zijn in behandeling bij de Raad van State; In twee gevallen werd Fons reeds In het gelijk
gesteld door de Limburgse provinclegoeverneur...

Fons Van Dyck is, zoals dat heet, kristelijk-braaf opgevoed. Hij was niet zo
erg politiek bewust, hoewel zijn familie
CVP-vriendelijk was. Fons, gehuwd en
vader van vier kinderen, heeft na vijftien jaar dienst bij het
gemeentebestuur van Peer evenwel het klappen
van de politieke zweep aan den lijve
gevoeld. Jaar'na jaar ging de politiek
zich immers alsmaar meer met hem
bemoeien... omdat Fons Van Dyck
zich inzette voor de uitbouw van een
gemeentelijke biblioteek, en omdat hij
het aandurfde zich In te laten met
natuurbehoud in de streek...
Waarbij
hij tegen de kar van het CVP-kollege
botste.
— Fons Van Dyck:« De kleine en grote misbruiken die geregeld op het
gemeentehuls geschieden waren voor
mij een hele openbaring ; mijn ogen gingen open voor de dagelijkse politieke
praktijken In Peer. En, daarbij moeten
we jammer genoeg merken dat een
generatie ambtenaren geen v\/eerstand biedt aan de politieke kanker.
Hoewel men mij met broodroof tracht
te treffen, moeten de betrokken politici
weten dat ik integendeel zelf nog fer-

me troeven heb om in de aanval te
gaan.»

Scherpe steen
Het aanvankelijk bekvechten
tussen
de natuurbeschermers
in Peer en het
gemeentebestuur
Is nu regelrecht uitgedraaid op een scherpe
tweestrijd.
En dit, ondanks het aantreden van een
nieuwe generatie schepenen die er op
uit is de partikratie te laten zegevieren
met hun kortzichtig beleid.
Fons Van Dyck kreeg het voor het
eerst aan de stok met het gemeentebestuur toen hij in de tweede helft van
de jaren '60 weigerde de ondemokratische gang van zaken te volgen in het
beheer van de Watering
«Dommelvallei».
Tijdens het voorzitterschap van volksvertegenwoordiger-burgemeester
J.
Dupont ging deze « watering » administratief en financieel totaal overkop.
De
beheerraad
werd
nauwelijks
samengeroepen;
zeker niet toen er
grote miljoenenwerken
werden uitbesteed. ..

Door slordig beheer kon het gebeuren
dat een aannemer voor laattijdige betaling van een faktuur (1 miljoen frank
verrichte werken) 700.000 frank schadevergoeding mocht eisen.
Geregeld protesteerde
Alfons
Van
Dyck ondanks politieke intriges ontvanger-griffier geworden, tegen de ondemokratische
houding van burgemeester J. Dupont
Fons Van Dyck besloot dan maar de
politieke kaarten tijdens de jongste
gemeenteraadsverkiezingen
op tafel
te gooien.
„
— Fons Van Dyck: «Mijn bedoeling
was geenszins verkozen te worden : ik
kreeg de derde laatste plaats (18e) op
de oppositielijst «Omega» toegewezen. Onze verkiezingscampagne belichtte het probleem van de Dommelvallei. Het resultaat was alleszins verbluffend. Ik werd verkozen, maar omdat ik mij beter verdienstelijk kan
maken in het veldwerk, als natuurbeschermer, stond ik mijn zetel' van
gemeenteraadslid uiteraard af aan
mijn opvolger».
Ik heb dat ervaren als een stoot onder
de gordel.
Maar goed, ik ben opnieuw aan het
werk nu, en vast en zeker krijgen ze
mij hier niet buiten.
Fons Van Dyck is immers inmiddels
sekretaris van de werkgroep Isis. Die
leefmilieugroepering
heeft
herhaaldelijk de plannen van
schepen-psycholoog Tea Kelchtermans
gelaakt
De ruzie heeft onder meer betrekking
op een geplande Noordelijke
omleiding van de rijksweg 21, die volgens
de natuurvrienden van ISIS kant noch
wal raakt; slechts een zuidelijke omleiding rond Peer kan aarde aan de
milieudijk brengen.
Eerste schepen-psycholoog
Kelchtermans van het Peers CVP-bestuur zou
onder meer een bejaardentehuis
en
enkele wijken met het betonnen lint
afhaken van het dorpscentrum.
Het
schepenkollege sloeg voor Fons Van
Dyck de deur toe, toen op diens
bureau in het gemeentehuis een dossier werd opgemerkt over de afspanning «De Scherpe Steen» die de
milieugroepering
Isis
kost-wat-kost
voor sloping wil vrijwaren.
Tot op vandaag is er als gevolg van
die «ontdekking» door de gemeentesekretaris, een spelletje van kat-enmuis aan de gang.
— Fons Van Dyck: «Men tracht mij
in de schoenen te schuiven dat ik tijdens mijn diensturen zou gewerkt hebben aan het dossier van de kuiperij
«Scherpe Steen», die Isis tegen de
afbraakplannen van schepen Kelchtermans wil redden.

Toen ik voor het schepenkollege op
het matje geroepen ben, heb ik de
raadsleden duidelijk gesteld dat ik als
kristen niet meer op valse beschuldigingen wens te antwoorden ».

Partijstrop
Alvast is schepen Kelchtermans
met
zijn politieke gezworenen
er in geslaagd opposant Fons Van Dyck op
het raadshuis in een hoek te duwen;
jammer genoeg voor hen is het verre
van een vergeetboek.
De bevolking van Peer en omgeving is
niet blind voor het feit dat natuurbeschermers door de Bond Beter Leefmilieu tegen schepen voor
ruimtelijke
ordening Kelchtermans moeten verdedigd worden.
Het geraakt nu ook alomgeweten dat
gemeentebediende
Van Dyck, om erkenning te krijgen voor zijn vijftienjarige trouwe dienst, (in de « Watering»,
de biblioteken, de vroegere
Kommissie van Openbare Onderstand - COO,
en uiteindelijk ook als
dienstverantwoordelljke in het gemeentehuis)
vijf
klachten aanhangig heeft bij de Raad
van State, en door de provinclegoeverneur reeds twee keer in het gelijk
werd gesteld met klachten tegen onverantwoorde
beslissingen
van de
CVP-schepenen van Peer
— Fons Van Dyck: «Ik heb van meet
af aan voorgehouden geen slaafse
houding aan te nemen als onze leefmilieugroep Isis in haar bevindingen
botst met de CVP-schepenen in Peer.
Ook al poogt men mij in mijn privéleven te treffen. Weerstand bieden was
aanvankelijk niet gemakkelijk, dat geef
ik nu grif t o e : ik werd een tijd geleden
genoodzaakt twee maanden thuis te
blijven om een overspanning te overwinnen...
Vandaag zou ik op sommige politici
met scherp kunnen schieten; zij weten het.
Ik doe dat (nog) niet omdat wij uiteindelijk slechts voor de gehele gemeenschap baat hebben bij een positieve
houding. Wat niet wegneemt dat al
wat kuituur is momenteel in onze
gemeente vast zit in de CVP-partijstrop.
Men zal er evenwel rekening moeten
mee houden dat wij ons niet laten versmachten.
En, een slaafse mentaliteit van onderhorigheid aan het gemeentebestuur is
ons evenzeer vreemd. De CVP-hegemonie zal ons gemeenschapsleven
met kapotmaken.»
(hugo de

schuyteneer)

Met een perskonferentie van de Bond
Beter Leefmilieu is duidelijk aan het
publiek meegedeeld dat momenteel
nog steeds een spelletje van administratieve vitterijen wordt opgevoerd
om mij te treffen. Alleszins heeft het
schepenkollege van Peer getracht mij
de moed te ontnemen door mij als
gemeentebediende zonder wedde te
schorsen.

MENSEN VAN BIJ ONS
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