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OPIMI€9 

FLANDRE 

Ook anti-Egmonters zijn goede 

partijleden 

Op het partijkongres heb ik namens 
het arrondissement O V D , twee 
amendementen op de aktualiteitsreso-
luties verdedigd De eerste was reeds 
aanvaard door de kongreskommissie 
De tweede lokte een uitvoerige en 
zeer gewaardeerde tussenkomst uit 
van de partijvoorzitter Hugo Schiltz, 
die ons volledige voldoening schonk 
Het tweede amendement werd door 
ons teruggetrokken, daar het onder
vangen werd door een uitgebreider 
en verklarend amendement van het 
arrondissement Brugge 
Toch moet het mij van het hart, dat de 
stem van de sterke groep anti-Egmon-
ters onvoldoende aan bod komt in de 
« WIJ » Het Egmont en Stuivenbergak-
koord IS in de Vlaamse beweging een 
«taktisch gebeuren- — een «tijdelijk 
wapen» Over de doelmatigheid van 
dit^wapen kan men eindeloos rede
twisten 

Het doel van de Vlaamse beweging 
blijft van Vlaanderen «een eigen, kul-
tureel, sociaal, ekonomisch en zelf
standige natie » te maken De politieke 
speerpunt van die Vlaamse ontvoog-
dmgsstnjd vond ik jaren lang in de 
Volksunie Ik blijf er tot nu toe in gelo
ven BIJ velen echter is het vertrou
wen geschokt Sommigen verlieten de 
partij, sommigen sloten aan bij de 
splinterpartijen Ook ik werd door het 
Egmontplan zwaar ontgoocheld, maar 
ten slotte deed ik voort Binnen 20 
jaar zal men kunnen oordelen na de 
«recul histonque» wie van beide opi
nies ten slotte gelijk had Mensen van 
beide tendensen, beide strekkingen 
zijn en blijven goede Vlamingen 
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Daarom betreur ik de zure opns-
pingen van « WIJ » in zijn laatste num
mer over de IJzerbedevaart 
1 In het artikel «Drukking en doen» 
bakent men nu zeer scherp de grens 
af tussen de rol van drukkingsgroe-
pen en politici In het verleden hebben 
de voorzitters van het IJzerbedevaart-
komitee in hun rede steeds politieke 
partijen, soms met name genoemd en 
gegispt en politieke beslissingen aan
gevochten Het IS niet omdat de VU 
nu medeverantwoordelijk is voor de
ze beslissingen, dat de stellingname 
van Seppe Coene, minder scherp 
diende te zijn 

2 U schrijft «Ook de pro's mogen 
hun bijdrage storten in het mandje 
Hebt U al eens nagegaan of en in hoe
ver de «anti's» behalve in lezersbrie-
ven, en die zijn toch een belangrijke 
minderheid en met alleen in Vlaams 
Brabant, maar b v ook in Oostende in 
de artikelen van «WIJ» aan bod 
komen Wij wensen toch geen ge
stroomlijnde partij te worden 
3 U zegt, en terecht, dat er minder 
aanwezigen waren op de IJzerbede
vaart, en U insinueert dat dit met 
alleen te wijten was aan het slechte 
weer Ik weet nu toevallig precies hoe
veel minder betalende bedevaarders 
er waren En het was met katastro-
faal 
4 U zegt dat het redaktiekomitee 
voor de rede van de IJzerbedevaart-
voorzitter slechts bestond uit 3 man 
Men heeft mij verontwaardigd verze
kerd dat dit zeker met juist is 
5 In het artikel «Een gemiste kans» 
levert U, en ik ontken U dit recht niet, 
kntiek op het ganse gebeuren van de 
laatste IJzerbedevaart De IJzerbede
vaart IS voor ons allen Maar ook de 
politiek IS van alle Vlamingen Men 
heeft de Volksunie nooit bij name 
genoemd en de andere Vlaamse ("?) -
Partijen, zijn hoewel op dat punt in de 
ogen van de publieke opinie, even
goed en misschien nog meer verant
woordelijk voor al het betwiste in het 
Egmont- en Stuivenbergakkoord 
In Oostende wordt met versaagd 
voor het instandhouden en het ver
sterken van de Volksunie als « politie
ke speerpunt» van de Vlaamse bewe
ging en dit zowel door «pro's» als 
door « anti-Egmonters » Op het sekre-
tariaat van het Barnkadenplein kan 
men weten of dit met sukses gebeurt 

Bert Ruysschaert. 
Voorzitter VU Groot-Oostende 

ONDERSTEBOVEN 

Ik zag op bladzijde 5 in Wi j , vorige 
week, een kiekje (foto Vissers) van 
een verkeerd uitgehangen leeuwe-
vlag aan een njkswachtkazerne. Dit 
is met opzet gedaan. De r i jkswach
ters zijn zó dom niet 
Ik zag er nog 2 andere tussen Meche-
len en Heist-op-den-Berg, waarvan 
één zeker aan een rijkswachtkazer
ne. 
Wie zou dat bevolen hebben ? 

K J , Dendermonde 

Ri;d.: Een flauwe grapjas allicht, óf 
een leeuwetemmer. 

TOMATEN, ERWTEN-
EN WEELDE 

Met een enorme verbazing stellen we 
vast, dat « Wij», in zijn nr 28, nonsens 
laat vertellen, als «Te late boeren
krijg », door P V C uit Woluwe 
Verschillende van mijn vrienden boe
ren zijn heel klein begonnen en heb
ben zich door hun noeste Vlaamse 
boerenaard opgewerkt tot bednjfslei-
ders, van rendabele middelmatige, 
zelfs grote landbouwbednjven 
Mijn vrouw en ik startten in 52 met 
een bednjfje van 6 ha , vier koetjes en 
wat jongvee, nu is dit uitgegroeid tot 
een veelvoud hiervan Onze zeven 
kinderen hebben gestudeerd of doen 
het nog Waar zal die weelde zijn 
om in te verzinken •? 
Wat nu die tomaten van tweehonderd 
fr aangaat, hoeveel raapt de tuinder 
daarvan op voor zijn investeringen ' 
Erwten bv daar knjgt de boer op dit 
ogenblik, juist geteld 2,95 fr voor van 
de fabriek P V C uit Woluwe weet 
misschien ook met, dat de boer die 
2 fr voor zijn oude aardappelen 
kreeg, geluk had 
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De vele miljarden die door de boeren 
bij Cera, lanbokas of elders geleend 
worden, zeggen blijkbaar ook, dat dit 
uit weelde is ' Dat CVP en BB de boe
ren «lieten hangen» akkoord, maar 
gaat het nu beter sinds de V U in de 
regenng z i f 
Volksunie pas op uw tellen, want de 
boerkens zouden wel eens, tenminste 
die zo stemden, de rekening kunnen 
aanbieden, bij volgende verkiezingen, 
ze zullen zich zeker niet meer thuis-
voelen, in een partij die zonder kom-
mentaar, zulke onware nonsens laat 
verkopen 

E R, landbouwer-Wilsele 
RED. — We krijgen soms nog eens 
te horen dat de redaktie brieven zou 
censureren, deze polemiek is nog 
maar eens het bewijs dat wi j dit niet 
doen. 
Wat de grond van de zaak betreft 
zopas nog is door het VU-part i jbe-
stuur de opdracht gegeven aan een 
kommissie om de passende voorstel 
len te doen en spoedig de zgn.« pari-
te i tswet» '<oor de regering te laten 
uitvoeren. 

De naam Flandre behoort tot de 
mooiste keltische woordvormen Zo
als ieder keltisch woord of naam is 
het dneledig samengesteld De split
sing IS fflant + ere + henna, in 
samentrekking Filantera of Flande-
ren Het kernwoord ere betekent 
wolf Het deelwoord hanna bete
kent wonen of woonplaats Het deel
woord Filante betekent houten om
heining Ook hier dus weer die kelti
sche aanvangsbetekenis omheinde 
of beschermde woonplaats tegen de 
wolven 

Zeer merkwaardig is echter de F-
vorm van het deelwoord filante In de 
keltische dialekten is er zeer weinig 
onderscheid tussen de harde mede
klinkers P en F alhoewel de P-vorm 
het meest voorkomt Beide medeklin
kers hebben echter de zelfde waar
de Het deelwoord filante heeft de
zelfde betekenis als pilante, meestal 
omgevormd tot pilone Een andere 
evenwaardige vorm van dit keltische 
woord IS de samenstelling kulhante 
= kolonne = kolomme = klemme 
(zoals in Klemskerke) De vorm kulan-
te komt voor in de Gentse plaats
naam Kulantenberg of Kalanden-
berg Kalanden betekent hier omhei
ning paalwerk Kolenberge en Kalan-
denber is het zelfde 
Daar in de keltische dialekten de 
medeklinker-R vaak wordt vervan
gen door J of Y krijgen wij Kolenber
ge = Colombaye en de vorm kulan 
+ ere (Ceulenaer) wordt Colonia 
wat als paalwerk omheen het woon
gebied moet vertaald worden 
Aanvankelijk waren al deze houten 
omheiningen mets anders dan nederi
ge landbouwnederzettingen Dit 
komt vooral tot uiting in de keltische 
samenstelling pilant + ere + hanna 
= plantera, waaruit het woord plan
ter of boer boer is ontstaan De Grie
ken namen de andere keltische 
woordvorm aan, namelijk kulendra 
waaruit dan het woord cilinder is ont
staan 

Het woord Filantera of Flandre is dan 
ook een andere dialektische vorm 
van het keltische Plantera 
De Etrusken, die eveneens van kelti
sche oorsprong zijn, gebruikten hier
van de keltische samenstelling pu-
lumgwere waarvan de belangrijkste 
betekenis was omheinde woon
plaats stad Hieruit ontstond de 
naam pulumgwa of Bologna, wat in 
het Vlaams Ballingen werd De Italia
nen of Latijnen spraken de dubbele-
L uit als LJ en wij kregen Bellingen 
= Beljigue of Belgique Hiervan is 
eveneens het Vlaamse woord balju-
wa of baljuw dit is de chef, de over
ste van de omheinde vesting 
Eigenaardig genoeg werd echter ook 
in de keltische dialekten de medeklin-
ker-B omgebogen tot medeklinker V 
of W Bellingen werd aldus Wallinga 
of Wallonia 

In de Etruskische dialekten werd ook 
de vorm ful -h ere -t- inke of inze 
gebruikt Het deelwoord inza of han-
se IS hetzelfde als inge en ike bij ons 
en betekent woonplaats Het deel
woord fule of pule betekent paal of 
paalwerk Ere betekent wolf De dia
lektische samentrekking werd hier 
Fulerenze of Florence In de meeste 
dialekten werd de medeklinker-L om
gebogen tot klinker-l Florenza werd 
aldus Firenze en wat men er ook 
moge van denken Firenke of Franke 
en France 

De zachtere vorm van dit keltische 
woord werd F = V, dus Vierhanna 
of in samentrekking Veurne of Ve
rona 
Op de gouden etruskische plakaat 
van Pirgy heeft het woord pulumgwa 
een verder afgeleide betekenis ge
kregen, namelijk rekening In deze 
zin onststond hteruit het woord balan-
se of jaarrekening Dit komt omdat 
bij stadsvorming omheen de stads-
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wallen, of pulumgwa, gebouwen op
getrokken werden als opslag
plaatsen voor de graanoogst De 
landbouwers van heinde en ver 
brachten deze voorraden aan De 
chef van deze opslagplaatsen werd 
de pulumgwer genoemd Zijn taak 
bestond erin de rekeningen op te stel
len en bij te houden Het woord 
pulumgwa kreeg aldus de nevenbete-
kenis van jaarrekening balansreke-
mng 
De dialektische overgang van de 
medeklinker-L naar klinker-1 bezorg
de ons twee woorden in dit verband 
Het woord pulumgwa werd buing-
wer of bunker, dit is opslagplaats 
Maar ook de dialektische vorm baing-
wer of banker of bankier hij die de 
rekeningen bijhoudt Bij de opkomst 
van de vrije handel werd de op
brengst van de oogst met meer afge
leverd in de stedelijke opslag
plaatsen maar bij de lokale bakkers 
Het woord pulumgwa werd aldus in 
het Frans boulanger 
Wanneer zal men aan onze Vlaamse 
universiteiten onze voorouders, de 
Kelten, in ere herstellen ' 

F V A , Zulte 

FUNDAMENTEN 

Als 72-jarige die van jongsaf in de 
bres heeft gestaan om ons Vlaams 
bewustzijn tot een goed einde te bren
gen vind ik het bedroevend dat zowel 
Clem Dendder als Paul Daels tijdens 
de BRT-konfrontatie van zondag 9 juli 
11 zo een afbraakpolitiek voeren 
Kamerlid Frans Baert heeft het zo 
schoon uiteengezet te Kuurne n a v 
het 11 -juli-feest ingericht door Davids-
fonds en V V B Hij zei dat het de eer
ste maal is in de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging dat we de gele
genheid krijgen de fundamenten te 
maken om een huis te bouwen waar 
het zal mooi en goed zijn te wonen 
voor ons Vlaamse volk 
Willen Clem Dendder en Paul Daels 
reeds de fundamenten afbreken zo
dat er geen sprake zou kunnen zijn 
van de verdere uitbouw van dat 
hu is ' ' 

Ik denk dat er geheime machten ach
ter schuilen om terug tweedracht 
onder onze Vlamingen te strooien 
Laat ons Vlamingen die het goed 
menen om een schoon Vlaanderen 
op te richten de leiding van de Volks
unie ons volle vertrouwen schenken, 
nu de Volksunie iets in de pap te brok
ken heeft 

H V , Kuurne 

(H)ORDES 

Als groepsleider van de chiro wil ik de 
heren V D uit Hooglede en M G uit 
Roeselare even verwittigen dat ze in 
hun brief van 13-7-1978 «Mooiste 
Bedevaart» V M O Voorpost, Were-di, 
Viking Jeugd, Chiro, KSA, scouts in 
het geheel met op een rijtje dienen te 
plaatsen Er is een zeer duidelijk ver
schil tussen fascistoïde bendes en 
jeugdbewegingen Chiro als jeugdbe
weging was dus wel aanwezig op de 
IJzerbedevaart maar heeft niets te 
maken met V M O en andere (h)ordes 
Kwestie van duidelijkheid 

R B, Wijgmaal-Leuven 

Domme 
taalfouten... 
Het wegval len van een paar 
woorden heeft de slotahnea 
van de bijdrage 'Het kort 
geheugen van de anti-Eg
monters' In ons vorig num
mer enigszins onduidel i jk 
gemaakt. W i j drukken die 
alinea nogmaals over in ver
beterde v e r s i e : 

Een ter plaatse zelf gevoer
de kordate aktie zal onge
twijfeld meer effekt sorte
ren dan vierhonderd handte
keningen van ver weg wo
nende prominenten en ze
ventigduizend protestkaar-
ten (met een d o m m e taal
fout ! ) en zo zal uiteindelijk 
de veroveringsdrang kun
nen ingedijkt worden, wat 
er in Hertoginnedal niet in 
zat 
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DE KRISISWET 

Een radikale breuk 
met het verleden 

Het parlement is nog niet aan vakantie toe. Het perso
neel, de kamerleden en senatoren gaan stilaan door 
de knieën van vermoeidheid, aldus de arts van het 
parlement. 
Het debat over de krisiswet draait nog steeds op vol
le toeren. Een grondig en kritisch debat, waarbij 
elkeen graag zijn zegje doet. Het dringt immers stil
aan tot iedereen door dat deze wet zeer ingrijpende 
en verstrekkende gevolgen zal hebben. Tijdens zijn 
tussenkomst sprak kamerlid W. Desayere van een 
revolutionaire wet, die een radikale breuk met het ver
leden inluidt. 

Je krisiswet lost in zekere mate 
de verwachtingen in die de Volks
unie zich had gesteld bij de rege
ringsvorming. Naast de staatsher
vorming beoogde de regering 
ook de sanering van de over
heidsuitgaven en de demokratize-
ring van het sociaal-ekonomisch 
•leven. 
Twintig jaar lankmoedig wanbe
heer hebben onze welvaartstaat 
helemaal verziekt. De huidige eko-
nomische ineenstorting en de 
schnjnende werkloosheid tonen 
dit duidelijk aan. 
De krisiswet betekent een unieke 
kans om grondig te saneren, ook 
op sociaal-ekonomisch gebied. En 
deze kans mogen we niet laten 
ontglippen. Zij kan een ware revo
lutie betekenen, een radikale 
breuk met het verleden. 
Het revolutionair karakter wordt 
voornamelijk door vier krachtlij
nen onderstreept: de nulgroei 
van de overheidsuitgaven, de her
vorming van de pensioenen, de 
sociale kost en het sociaal-ekono
misch federalisme. 

Nulgroei 
Bewust opteert de regering voor 
een afslanking van de overheids
uitgaven. De hakbijloperatie in de 
begroting 1978 en de nulgroei 
voor de begroting 1979 zijn ingrij
pende maatregelen. 
Tijdens de vorige decennia evo
lueerde de Belgische staat van 
een welvaartstaat naar een « zak-
geldstaat»: iedereen beschikt 
over een steeds kleiner wordend 
budget, terwijl alle andere kon-
sumptieuitgaven centraal beslist 
worden. De belastingdruk heeft 
zulke hoogte bereikt dat hij frus
trerend werkt, en een reéle keuze
vrijheid onmogelijk maakt. De 
door de krisiswet ingevoerde nul
groei kan deze nefaste evolutie 
stoppen. 

Aangezien voor het bruto natio
naal produkt nog een werkelijke 
groei van 2 % wordt verwacht, 
impliceert dit dat het overheids
aandeel met 1 % zal slinken. 
Daarenboven wordt het basisprin-
ciep van de nulgroei doorgetrok
ken naar de gemeenten en de 
provincies 
Deze optie heeft geenszins een 
asociaal karakter Het is verkeerd 
te beweren dat enkel de aangroei 
van de overheidssektor een inko-
mens-herverdelend effekt kan 
hebben. Integendeel i Het is eer
der de bovenlaag die profiteert 
van de overheidsuitgaven, en ons 
zakgeld-systeem bewerkstelligt 
enkel een horizontale herverde

ling tussen de middengroepen, 
zonder echte overdracht naar de 
marginale groepen. 
Willen wij een werkelijk sociaal 
overheidsingrijpen, dan moet de 
sociale zekerheid hervormd wor
den. Maar dan mogen wij ook 
niet aarzelen het mes te zetten in 
bepaalde verworven rechten. De 
kinderbijslag is hier een typisch 
voorbeeld, ook de pensioenen... 

Een verbetering van het sociaal 
welzijn kan perfekt gepaard gaan 
met een kleiner overheidsaan
deel, op voorwaarde dat men 
pragmatisch te werk gaat en zich 
bezint over de reële doelstel
lingen en prioriteiten. 

Rechtvaardiger 
pensioenstelsel 

De meest in het oog springende 
maatregel is alleszins de invoe
ring van een absolute maximum
grens voor de openbare pensioe
nen. Resoluut wordt een eind 
gesteld aan een verworven recht. 
Men kan zelfs gewagen van een 
vermogensbelasting van 100 %, 
vermits alles wat een bepaalde 
grens overschrijdt volledig wordt 
wegbelast 
Voor de Volksunie is dit evenwel 
slechts een eerste stap in de rich
ting van een grondige hervorming 
van het pensioenstelsel. Einddoel 
IS de invoering van een gelijk 
sociaal pensioen. Dit zal een gron
dige wijziging van het spaarge-

Hoe geraakt Westers avondland uit krisis ? 

drag meebrengen: degene die 
een hoger pensioen wenst, moet 
tijdens zijn aktieve loopbaan de 
nodige spaarinspanningen leve
ren. Uiteindelijk komt dit neer op 
een privatizering van een gedeel
te van het pensioenbudget, dat 
nu volledig via de overheid ver
loopt. Hierdoor zal de overheid 
zich beter kunnen koncentreren 
op haar eigenlijke taak : aan dege
nen, die het nodig hebben, een 
meer menswaardig pensioen be
zorgen. 

Sociale kost 
Een derde krachtlijn is de sociale 
kostprijs van de energie- en staal-
sektor. Naast de private kost zal 
ook de sociale kost in rekening 
gebracht worden. Aldus zullen de 
overheidsuitgaven voor kernener
gie ten laste komen van de elektri-
citeitssektor. Reeds jaren wijzen 
ekologisten op de massale steun 
aan de nucleaire research. En deze 
konkurrentievervalsing heeft onge
twijfeld geleid tot de huidig wild
groei van de kerncentrales. 
De regering gaat evenwel ener
zijds niet ver genoeg en ander
zijds te ver. Slechts wél bepaalde 
kosten zullen in rekening ge
bracht worden, en het gevaar 
bestaat dat de getroffen sektoren 
zullen pogen de kost af te wente
len op andermans rug. 

Sociaal-ekonomisch 
federalisme 

Het aantal federalizerende maat
regelen in de anti-knsiswet is eer
der gering. Bij de realizatie van 
het gemeenschapsakkoord zal 
een hele reeks instellingen moe
ten gesplitst worden. Het aan 
gang zijnde onomkeerbare fede-
ralizeringsproces aktiveren is een 
der voornaamste opdrachten van 
de Volksunie. 
Belangrijk is de opnchting van 
Gewestelijke Investeringsmaat
schappijen (GIM's). Hiermede 
wordt tegemoet gekomen aan 
een jarenoud programmapunt 
van de Volksunie. Steeds hebben 
wij voorgehouden dat het uitsme
ren van de Vlaamse ekonomi-
sche macht over vijf Gewestelij
ke Ontwikkelingsmaatschappijen 
het Vlaamse gewest veroordeel
de tot een machteloos toekijken. 
De GIM's kunnen de motor wor
den van het ekonomisch federalis
me. 
Een belangrijk federalizeringsele-
ment op sociaal vlak is de opde
ling van de Rijksdienst voor Ar
beidsvoorziening. Maar vermits 
de tewerkstelling personalizeerba-
re materie is, moet gestreefd wor
den om deze onder de bevoegd
heid van de gemeenschapsraden 
onder te brengen. 
De krisiswet is beladen met een 
heleboel goede voornemens. De 
regering zal evenwel beoor
deeld worden op de wijze, waar
op ze deze wet ten uitvoer legt. 
Op de wijze waarop ze de in
spanning zal volhouden. In ieder 
geval beschikt zij momenteel 
over een uniek instrumentarium 
om op beslissende wijze het 
immobilisme van de laatste ja
ren te doorbreken, om radikaal 
te breken met het verleden. 

De staatshervorming zit nu 
reeds volop in de parlemen
taire faze. In de Kamerkom
missie is de algemene be
spreking van het Egmont-
ontwerp volop bezig: voor
zitter is Wilfried Martens 
en sekretaris Hugo Schiltz. 
Het zijn lange en drukke 
werkdagen in deze kommis
sie, die volgende week waar
schijnlijk reeds aan de de
tailbespreking zal toe zijn. 
Een kleine kink in de kabel 
is de onwil van de Raad van 
State om tussenadviezen te 
verstrekken. De Raad van 
State wil wél een globaal 
advies geven, maar zegt 
daarmee niet klaar te kun
nen komen vóór 15 septem
ber. Dit dreigt de timing in 
het gedrang te brengen. 
De Raad van State is een 
eerbiedwaardig gezelschap 
van specialisten in staats
recht, die zich niet graag 
het tempo laten opleggen 
door het parlement. Het is 
echter niet helemaal denk
beeldig dat in dit hoog ge
zelschap bij enkele leden 
de aversie tegen de staats
hervorming groot genoeg 
is om hen er toe aan te zet
ten, iedere protokolaire ver-
tragingsmogelijkheid te be
nutten. 

Een 
schuldig 
verzuim 
Zo belangrijk echter is dat 
allemaal niet. Zolang bij de 
meerderheid de politieke 
wil om de staat te hervor
men aanwezig blijft, kun
nen vertragingen en ma
neuvers hoogstens de kalen
der maar in geen geval de 
historische ontwikkeling in 
de war schoppen. 
De historische ontwikke
ling zal zich overigens niet 
beperken tot het omzetten 
van het gemeenschapsak
koord in wetten. Wij zijn er 
rotsvast van overtuigd dat 
de evolutie in de toekomst 
verder zal gaan dan wat 
vandaag op het vlak van de 
autonomie bereikt is en on
omkeerbaar geworden. Er 
gaan steeds meer stemmen 
op om de autonomie uit ie 
breiden ook op terreinen, 
die door het Gemeenschaps-
pakt nauwelijks beroerd 
werden. Zo heeft het V.E.V. 
deze week opnieuw aange
drongen op een verruiming 
van de autonomie naar bet 
sociaal-ekonomische ter-, 
rein. 

Dit leunt aan bij het stand
punt van de Volksunie, zo
als het de jongste maanden 
steeds duidelijker en scher
per werd geformuleerd. 
Het gesprek over deze ver
ruiming kan reeds nu in 
het parlement te berde ko
men. Het is echter zeer de 
vraag, of de politieke wil 
om in deze richting verder 
te gaan reeds voldoende 
sterk aanwezig is. De open
bare opinie begint het pro
bleem maar nauwelijks te 
vatten. In dit verband moet 
toch nog eens verwezen 
worden naar de verant
woordelijkheid van diege
nen, die de aandacht van 
de Vlaamse publieke opi
nie steeds weer proberen te 
richten op onderdelen van 
het Gemeenschapspakt, zo
als het inschrijvingsrecht, 
en die daardoor verzuimen 
om de hele kracht van de 
Vlaamse Beweging aan te 
wenden voor de zinnige op
dracht van de verruimde 
autonomie. 

Zonder dit verzuim zouden 
we vandaag sterker en ver
der staan ! 

tvo 
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Vlaanderen blijft melkkoe 
En bovendien 

... herinnerde het stadsbestuur van 
Antwerpen aan zijn standpunt in juli 
1973 inzake bescherming tegen het 
ongereglementeerd vervoer van ge
vaarlijke stoffen, zoals vloeibaar 
gas, dat zopas in Spanje en Mexico 
honderden mensen de verbrandings-
dood deed sterven. De gemeenten 
kunnen op zichzelf geen reisroute 
voor deze tankwagens voorschrij
ven. Daarom verzocht het Antwerp
se schepenkoilege reeds in 1973 de 
regering om algemene maatregelen. 
Daarop werd tot op heden niet gerea
geerd... 

... vinden de handels- en midden
standskringen van de kust het plan 
van een buitenlandse rederij, om een 
belastingvrije supermarkt aan 
boord van plezierschepen in te rich
ten tussen Oostende en Duinkerke 
een vorm van oneerlijke konkurren-
tie. Financieminister Geens zei, dat 
het nog lang niet zeker is, of de firma 
in kwestie haar plannen zal kunnen 
uitvoeren. Deze verklaring weer
klonk als een donderslag bij heldere 
hemel voor het stadsbestuur van 
Oostende, dat reeds had uitgere
kend, dat deze «shopping on sea» 
de stadskas bijna 10 miljoen zou 
opbrengen. 

... liet de Welshe Taaivereniging aan 
de overheid weten, met haar campag
ne tegen de TV-installaties te zullen 
doorgaan, en zelfs uit te breiden 
zolang geen datum is vastgesteld 
voor de start van een Welshe TV-zen-
der. Het gaat hier om Wales, waar 
een gedeelte van de bevolking nog 
het Welsh spreekt 

... stijgt het aantal doden van de hel 
van «Los Alfaques» voortdurend. 
Het gaat hier om zwaargewonden, 
die niet direkt na de ramp stierven, 
doch wier brandwonden zo erg zijn, 
dat er een lange doodstrijd ontstaat. 
Uit het onderzoek zou gebleken zijn 
dat de verongelukte tankwagen een 
lesfout in de romp vertoonde. 

... moest de alleenwonende 82-jarige 
Charles Barres te Leuven twee da
gen na een zware val van de trap in 
zijn woning, op hulp wachten. Vele 
bejaarden dringen aan op een stui
tender verwittigingssysteem. 
... heeft het lang geduurd, maar is 
het er toch eindelijk van gekomen: 
president Carter tikte de Amerikaan
se UNO-ambassadeur Young op de 
vingers wegens ondoordachte ver
klaringen. Zoals bvb. zijn bewering 
dat wanneer er in de SU dissidenten 
gevangenzitten, Amerika zelf duizen
den politieke gevangenen telt. De 
terechtwijzing gebeurde via Cyrus 
Vance, minister van Buitenlandse Za
ken, die al vaak «ongelukkig» was 
met de verklaringen van flapuit 
Young. 

... scheelde het weinig of het kwam 
in de kamer tot handgemeen tussen 
BSP-medevoorzitter André Cools en 
PW-fraktievoorzitter De Croo. Een 
zelfde incident deed zich tussen 
Cools en de Waalse liberaal, ex-RW 
Gol voor. De h. Cools blijkt geen kat 
te zijn om zonder handschoenen aan 
te pakken. 
... was het vóór de oorlog in het Par
lement veel erger: toen gooiden de 
achtbaren van Kamer en Senaat 
mekaar inktpotten en wetboeken 
naar het hoofd. 
... stuurde Saoedi-Arabié de voetbal
vereniging Al Nasir Football uit Riad 
naar Brugge, om er bij de landskam
pioenen de knepen van het vak te 
leren. 
... kregen we enkel zonnige en min
der frisse dagen. Maar echt zomeren 
doet het nog niet. Tenzij in het 
bedrijfs- en overheidsleven, waar
van de helft van het personeel met 
(welverdiende) vakantie is. 

En bovendien 

Sinds enige ti jd is In de geesten 
doorgedrongen dat de Vlaamse 
autonomie ook konsekwent 
moet doorgetrokken worden op 
het financiële en fiskale vlak. 
Nauwelijks hebben de Walen dit 
duidelijk overwogen om tot een 
eigenaardige houding tegenover 
de Vlamingen te komen. Terwijl 
zij op het federalistische been 
willen dansen om de voordelen 
ervan voor Wallonië binnen te 
halen, zijn zij anderzijds flinke 
unitaristen en praten zij enkel 
over nationale solidariteit (na
tuurli jk eenzijdig in het nadeel 
van de Vlamingen toegepast!). 
Ten einde de twijfelaars ervan te 
overtuigen hoe deze solidariteit 
tegen de Vlamingen wordt uitge
speeld, hebben wij In verband 

met het bedrijfsleven in de rui
me zin van het woord enkele ci j 
fers in diverse sektoren naast 
elkaar gezet. 
Kamerlid Nelly Maes vroeg aan 
de minister van financiën hoe de 
verdeling is van de vennoot
schapsbelasting, en dit inge
deeld per taaistreek. De minister 
had enkel cijfers voor 1975, en 
in dat jaar betaalden de vennoot
schappen het volgende aan de 
Belgische staatskas: Vlaande
ren 27 miljard (48 % ) , Brussel 20 
miljard (36 o/o) en Wallonië 9,3 
miljard (16 o/o). 
Het aandeel van de Vlaamse 
gemeenschap is in werkeli jkheid 
nog heel wat hoger, want vele 
bedrijven, die in Vlaanderen wer
ken, hebben in Brussel hun maat-

tV// hebben altijd een onbestemd zwak gehad voor Jos Van 
Eynde. We kenden hem nochtans als keiharde tegenstrever 
van het herbeginnend Vlaams-nationalisme, einde van de 
veertiger jaren Naar aanleiding van een Bormsherdenking 
het rapalje in de straten van Antwerpen opruiend tegen het 
zwart gespuis Genre «Ie fascisme ne passera pas». 
Deze schreeuwlelijk, met zijn vele vooroordelen en hebbelijk
heden, bleek in de private omgang nochtans een beminnelijk 
man te zip. Met menselijke eigenschappen en gevoelighe
den, die men niet zou verwachten bij zon bullebak 
In de politiek was hij een monument Onverzettelijke rots van 
graniet, waar noch de tijd noch de tegenstrevers vat schenen 
op te hebben. Zijn zware hand wees gedurende minstens 
drie politieke generaties de weg voor het socialisme in Vlaan
deren. Een weg naar omlaag: onder Jos Van Eynde zakte de 
BSP naar haar historisch dieptepunt Maar zelfs temidden 
van deze rode eb leek hij nog de veilige klip in de branding. 
L 'incorruptible. Nooit minister geweest, nooit in een regering 

VAN EYNDE: 
Hef korte leven 

gezeten. Ontoegankelijk voor de klassieke verleidingen van 
het politieke bedrijf De graalridder bij het socialistische erf
goed, de wachter bij het historische charter van Quaregnon 
Eén van de mensen waarvan je veronderstelt dat ze er altijd 
al geweest zijn. En dat ze er altijd zullen zijn. De onvervang
baarheid als axioma. Achter de brede presidentiële rug 
werd vergeefs uitgekeken naar een opvolger of een vervan
ger 

En vandaag, ja vandaag... Vandaag doet Jos Van Eynde ons 
mijmeren over de vergankelijkheid van de politieke loopbaan. 
Over de snelheid waarmee aflossingen gebeuren, wanneer 
ze echt onvermijdelijk geworden zijn. Over de kortheid van 
het politieke geheugen. Over de oude waarheid dat de kerk
hoven vol liggen met onmisbaren en onvervangbaren. 
Tot enkele maanden geleden grepen we, bij ons ochtend
broodje, steevast naar « Volksgazet». Als krant niet te lezen. 
Behalve dan het kursieve hoofdartikel van Jos Van Eynde: 
azijnzuur, vlijmscherp, gespierd proza van een levensgroot 
polemist De laatste der polemisten van de oude school in de 
Vlaamse pers. 

Sic transit gloria mundi. De eeuwige hoofdredakteur Jos 
Van Eynde was nog met goed de redaktie van « Volksgazet» 
buiten, of de krant veranderde helemaal van aanzien. Poging 
om terug uit de put te kruipen waarin het blad onder Van Eyn
de versukkeld was. Vergeefse poging trouwens • het faljiet 
bleek tóch onvermijdelijk En zelfs de overname verliep lastig 
en IS zelfs helemaal onmogelijk gebleken. 
Aan de leiding van de partij een jonge voorzitter, die ook al 
radikaal gebroken heeft met de stijl en de opvattingen van 
zijn voorganger 

Van het gebouw dat Jos Van Eynde achterliet als zijn erfenis, 
staat geen steen meer op de andere. Was de man dan toch 
met van het formaat dat men hem toedichtte ^ Heeft hij zich
zelf enkele jaren overleefd •? Ach, laat het aan anderen, die 
verder verwijderd zullen zijn in de toekomst, over om een ant
woord te zoeken op deze vragen. Vandaag beperken we er 
ons toe, te midden van de parlementaire jacht in deze tweede 
juli-helft, even te mijmeren over de kortstondigheid van het 
politiek bestaan. 

schappeli jke zetel. En alhoewel 
de vennootschapsbelasting niet 
direkt evenredig is met het aan
tal werknemers, toch helpt de 
massa Vlaamse pendelaars, die 
in Brussel komen werken ook 
om de Brusselse bedrijven in 
leven te houden. Men kan dus 
rustig stellen dat de Vlaamse 
gemeenschap veel méér van de
ze belastingen draagt dan Brus
sel en Wallonië te zamen. 
Een ander gegeven is de steun 
van overheidswege aan de socia
le fondsen van bedrijven, die 
gesloten worden. Welnu minis
ter Califice van Tewerkstelling 
en Arbeid wist te vertellen dat 
dertien grote bedrijven uit Wallo
nië aldus ongeveer 1 miljard heb
ben gekregen, terwijl vijf Vlaam
se 230 miljoen konden bekomen. 
Niet alleen overtreft het abso
luut bedrag van Wallonië dit van 
Vlaanderen, maar een eenvoudig 
rekensommetje maakt het duide
lijk dat ook het bedrag per 
bedrijf in Wallonië heel wat ho
ger is dan in Vlaanderen. 
Senator Van Ooteghem ging 
even neuzen in de staatshulp 
aan de steenkoolsektor. In 1977 
heeft de staat aan het Kempisch 
bekken 6,2 miljard toegekend, 
zijnde bijna 1.000 fr. per ton ; het 
zuiderbekken in zijn geheel 
kreeg 2,3 miljard of bijna 3.000 fr. 
per ton. 

Indien de staat de verlieslatende 
mijnen door subsidies in leven 
wil houden, dan wordt voor de
zelfde produktie in Wallonië drie 
keer zoveel betaald als in Vlaan
deren. 

Klare taal 
Vanzelfsprekend moet de staal-
sektor ook eens bekeken wor
den. Kamerlid Desaeyere lichtte 
ons nader in : de Vlaamse staal-
nijverheid (Sidmar) ontvangt 
geen subsidies. De Waalse staal
industrie ontvangt ongeveer 1 
miljard per maand, zijnde voor 
1977 ongeveer 10 miljard en 
voor het eerste deel van 1978 
niet minder dan 7 miljard. 
Voegen wij eraan toe dat de pro
duktie bij Sidmar 20 o/o hoger 
ligt dan in Wallonië, maar dat de 
lonen er 20 % lager liggen dan 
bij Cockeri l l . Toch zijn de Walen 
vóór enkele weken in staking 
gegaan en de Vlamingen niet. 

Het loonakkoord dat uit de bus 
kwam gaf de Walen en de Vla
mingen dezelfde bijkomende 
voordelen. 

Klare taal over s taa l ! Hoe dan 
ook is het gemeenschapsge-
sprek over de verruiming van de 
autonomie naar de sociaal-eko-
nomische sektor onontwijkbaar 
geworden. 

J.D.T. 

Eendracht ? 
Op de Antwerpse Sporenviering 
werd het woord gevoerd door 
dr. Robert De Beul. Uit zijn 
behartenswaardige toespraak 
moet vooral onthouden worden 
dat hij niet de zoveelste spreker 
geweest is die zijn spreekti jd 
verdoet met het omkeren van de 
allerlaatste Egmont-komma. Dok
ter De Beul is zeker geen warm 
voorstander van het Gemeen-
schapspakt. Hij heeft echter wél 
de kunst verstaan om zijn aan
dacht en de aandacht van zijn 
toehoorders toe te spitsen op 
de toekomst : de verruiming van 
de autonomie, de verbreding 
van de basis die in Egmont werd 
gelegd... 
Dr. De Beul heeft het bewijs 
geleverd dat men in Vlaanderen 
op een zeer verstandige manier 
aan drukking kan doen en dat de 
apolitieke Vlaamse Beweging er 
best zou aan doen, haar volge
lingen te richten op konkrete 
mogelijkheden en evoluties. 

RB-verwijt.... 
Het Rassemblement Bruxellois 
van de heer Van Rijn heeft opge
houden te bestaan. Het RB vindt 
namelijk, dat het nu maar eens 
uit moet zijn met de FDF-liberale 
Brusselse koalitie, omdat het 

FDP gekapituleerd heeft voor de 
Vlaamse eisen. 
Het RB vindt het vooral erg, dat 
het FDF aan een Vlaamse min
derheid in de regering van het 
Brussels gewest de mogelijk
heid gegeven heeft om haar zin 
te doen. 
Well icht kunnen de frankofone 
RB-bonzen mee opstappen in de 
anti-Egmontmanifestaties van 
een aantal minder klaarziende 
Vlamingen ? 

Twee weken 
verpozing. 

Naar jaarlijkse gewoonte, 
om de beperkte WlJ-redak-
tieploeg even op adem te 
laten komen en uiteraard 
ook omdat er hoedanook 
enkele windstille politieke 
weken voor de deur staan, 
verschijnt uw weekblad mo
menteel op 16 bladzijden. 
Op donderdag 3 augustus 
bezorgen we U een vakan
tie-editie ; boordevol met 
tips voor vrije tijd. 
Op 10 en 17 augustus ver
schijnt ' WIJ - niet. Onze 
rustperiode is voorbij op 24 
augustus, want die dag 
schuift de postbode op
nieuw een « WIJ » in uw brie
venbus. 
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Egmontgesprek, 

bedacht met 

verminkt 

persverslag 
De herhaalde pogingen van VU-
voorzitter Hugo Schil lz om met 
het Egmontkomitee tot een zin
nig gesprek te komen over de 
staatshervorming, werden zopas 
uiteindelijk met een eerste infor
mele ontmoeting beantwoord. 
Aan deze positieve konfrontatie 
werd evenwel afbreuk gedaan 
door een tendentieus persarti
kel, waarover Hugo Schiltz in 
een brief aan het Egmontkomi
tee zijn ongenoegen uitte. 

« Na talloze pogingen om tot een 
zinnig gesprek te komen over de 
staatshervorming heeft U op mijn 

verzoek een ontmoeting georgani-
zeerd die doorging op vnidag 
7 juh jl. 

Deze ontmoeting was het gevolg 
van een schriftelijk verzoek U op 
1 juni toegestuurd Mijn brief be
vatte volgende belangrijke pas
sus: 

«Reeds herhaalde malen heb ik 
uiting gegeven aan mijn grote 
bekommernis en bezorgdheid 
over het feit dat de dialoog tus
sen de politiek-verantwoorde-
lijken enerzijds en de leidingge
vende personen in de met-politie
ke Vlaamse Beweging anderzijds 

verbroken is geraakt of op kom
pleet dood spoor, ja zelfs soms 
tot hetze is venhorden. 
Dit IS voor de toekomst van de 
Vlaamse gemeenschap zeker 
niet wenselijk. 
Daarom veroorloof ik mij nog
maals kontakt op te nemen ten
einde U te vragen of U bereid is 
met het bestuur van Uw vereni
ging een vertrouwelijk recht
streeks onderhoud te organize-
ren teneinde onze wederzijdse in
zichten ter zake te toetsen. 
Het spreekt vanzelf dat dit onder
houd voor beide partijen als een 
met-verbindende ontmoeting zal 
moeten beschouwd worden en 
dat eveneens wederzijds de 
meest volstrekte diskretie in acht 
genomen wordt». 
Met verbazing trof ik dan ook in 
de Gazet van Antwerpen van 
12 juli een lang artikel aan onder 
de titel «openhartig gesprek tus
sen Schiltz en het Egmontkomi
tee ». 
Ik laat hierbij ter zijde dat het ver
slag van ons gesprek in dit artikel 
op ergerlijke wijze wordt verte
kend en zowel mijn uiteenzetting 
als vaak interessante tussenkom
sten van andere aanwezigen ver
minkt of weggemoffeld werden. 
Het feit van deze publikatie alleen 

reeds is een deloyale inbreuk op 
de gemaakte afspraak. 
Dat er een gesprek geweest is 
hoeft wat mij betreft met verzwe
gen te worden. Dat de inhoud 
van een vertrouwelijk gesprek be
kend gemaakt wordt en dan nog 
op zulke tendentieuze wijze ge
tuigt van een zonderlinge opvat
ting van politieke en andere ver
antwoordelijkheden en van de 
hieruit voortspruitende gespreks-
stechniek. 
Ik wil hopen dat dit betreurens

waardig voorval het werk is van 
een enkeling en de voortzetting 
van het gesprek niet onmogelijk 
zal maken, doch U zal begrijpen 
dat de deelnemers dan met meer 
zorg moeten uitgekozen wor
den. » 

Proffenliist 
Enkele dagen geleden ver
scheen, bij wijze van adverten
tie, in een aantal Vlaamse kran
ten de lijst van 317 «vooraan
staanden » die zich tegen het 
Egmontpakt zouden hebben uit
gesproken. 
We zeggen «zouden». Want de 
317 hebben zich wél in novem
ber vorig jaar tegen het Egmont
pakt uitgesproken. Ze werden 
echter, na Stuyvenberg en na de 
jongste faze, niet meer gehoord. 
Enkelen van de 317 hebben reeds 
spontaan laten opmerken, dat ze 

het met de gebruikte procedu-
ren helemaal niet eens zijn. 
Hoe dan ook : de lijst krioelt 
van professoren. Er zijn er daar 
ettelijke bij, wier naam we nog 
nooit buiten het akademisch ver
band (en zelfs niet daarbinnen...) 
hebben gehoord. 
Eigenlijk zouden we, in plaats 
van dit stukje te schrijven, de 
plezierige stunt moeten uithalen 
om aan al die proffen een petitie 
tegen de «vermindering» van 
hun pensioen ter ondertekening 
voor te leggen. We zouden met
een weten wie vindt dat, Vlaam
se staat of geen Vlaamse staat, 
68.000 fr. per maand te weinig is. 

Indien het Egmontpakt wordt 
goedgekeurd zal het Vlaamse 
gewest bevoegdheid krijgen 
over de ruimtelijke ordening en 
de polit iek van huisvesting. De 
bevoegdheid van het Vlaamse 
gewest strekt zich onbeperkt uit 
over de 6 faciliteitengemeenten 
St.-Genesius-Rode, Kraainem, 
Linkebeek, Wezembeek-Oppem, 
Wemmei en Drogenbos en over 
de inschrijvingsgemeenten. 
De voorstanders van het Eg
montpakt hebben aangevoerd 
dat de bevoegdheden over ruim
telijke ordening en huisvesting 
juist voor de hoger genoemde 
gemeenten van wezenlijk belang 
zijn. 

Egmont 

Welnu, uit het jongste rapport 
van de Brabantse Immobiliën-
kamer, handelend over het eer
ste kwartaal 1978, is duideli jk 
gesteld dat de Stuyvenberg- en 
Egmontakkoorden de bouwgron-
denmarkt opvallend beïnvloe
d e n : « Een gelukkige tendens is 
de bij sommige franstaligen 
reeds waargenomen neiging om 
hun bouwgronden in Vlaamse ge
meenten te verkopen en elders 
in het franstalige gedeelte van 
de provincie Brabant nieuwe 
bouwgronden te gaan kopen. 
Voor het feit, dat er in Vlaamse 
randgemeenten bijna geen bouw
gronden meer voorkomen, stelt 
het rapport het gewestplan Hal-

en verkavelingen 
Inderdaad, de inwijking van 
franstaligen kan daardoor aan
zienlijk beperkt worden door het 
weigeren van bouwaanvragen, 
vooral van verkavelingsaanvra-
gen voor dure vii lagronden. An
derzijds kan door een aktieve 
polit iek van sociale huisvesting 
de bevolkingsstroom omge
keerd worden en woongelegen
heid geschapen worden voor 
nieuwe Vlaamse inwijkelingen. 
De voorstanders van het pakt 
hebben trouwens steeds aange
voerd dat door de goedkeuring 
van het gewestplan Halle-Vil-
voorde een aantal bestaande 
verkavelingen werden vernie
tigd. Inderdaad heeft het staats-
sekretariaat van Streekekono-
mie dat de ruimtelijke ordening 
onder zijn bevoegdheid heeft, 
op een zeer ruime wijze gebruik 
gemaakt van zijn bevoegdheid 
om bestaande verkavelingen in 
groene zones te leggen. Tegen
standers van het pakt hebben 
daarentegen aangevoerd dat er 
in Vlaams Brabant, en dus meer 
bepaald ook in de facil iteiten
en inschrijvingsgemeenten, min
stens 200.000 bouwpanden la
gen en dat de prijzen van deze 
bouwgronden vanaf de goedkeu
ring van het Egmontpakt reeds 
in sti jgende lijn zouden gaan, 
waaruit dan zou moeten afgeleid 
worden dat er met een versterk
te franstalige inwijking moest ge
rekend worden. 

le-Vilvoorde-Asse verantwoor
delijk, omdat in het kader van dit 
gewestplan heel wat verkave
lingen, gelegen in woonuitbrei-
dingsgebieden werden ge
schrapt, alsook het Koninklijk 
Besluit van 18 augustus 1977 
waarmee reeds toegestane ver
kavelingen werden geannuleerd. 
In Waals Brabant daarentegen 
kende de verkoop van bouw
gronden een zeer vlot verloop. 
Kopers van bouwgronden in 
Waals Brabant bleken vooral 
franstaligen te zijn, die voorals
nog in Vlaamse randgemeenten 
wonen ». 

Uit het rapport van de Brabant
se Immobiliënkamer en het kom-
mentaar van de « Financieel Eko-
nomische Tijd» blijkt wel zeer 
duidelijk dat er geen sprake is 
van een versterkte franstalige in
wijking in de Vlaamse inschrij
vingsgemeenten, maar wel zoals 
de verdedigers van het Egmont-
9kkoord steeds hebben ge
steld, dat de franstaligen er 
niets voor voelen zich te ves
tigen in gemeenten die hun niet 
gunstig gestemd zijn. 

Wanneer het Egmontakkoord 
werkelijkheid zal zijn geworden 
zal het niet zo moeilijk zijn de 
bevolkingsstroom in Vlaams 
Brabant om te keren en een 
aktieve politiek van sociale, dit 
wil zeggen Vlaamse, huisvesting 
te voeren. (PD) 

Hoe rood lacht de l eeuw? 
Het uithangen van leeuwevlag-
gen om en rond de 11 juli-feest-
dag IS een toenemende goede 
gewoonte geworden, ook in de 
streek Anzegem-Vichte. 

Nu bleek ene voorzitter van ene 
vaderlandslievende vereniging uit 
Kortrijk zich onlangs ene wet
boek te hebben aangeschaft 
waar zwart op wit te lezen stond 
dat de officiële leeuw rode attribu
ten bezit Gewapend met zoveel 
kennis en met voormeld wetboek 
trok de man naar de plaatselijke 
rijkswacht, en vorderde de weg-
name van alle (normale) geel-
zwarte vlaggen. 
En de rijkswacht, wat deed die ? 

Zonder twijfel van de hand Gods 
geslagen door de klaarheid van 
de aangebrachte bewijzen en de 
helderheid van het betoog van 
voormelde driekleurenvoorzitter, 
rukte deze uit, bewust van de 
belangrijke taak die zij had te ver
vullen. 

Beteugeld 
Overal waar een leeuwevlag 
werd opgemerkt, werd de betrok
ken woning belegerd... Na tel
kens een briljant-strategische om
singeling werden de bewoners ge-
konfronteerd met hun eigen mis
daad en aangemaand het « ding » 
onmiddellijk in te halen, zoniet zou 
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Hebben de officiëlen op sommige plaatsen in Vlaanderen nog wat last 
om de leeuw op 11 juli te laten wapperen, het gemeentebestuur van de 
Brusselse gemeente Sint-Pieters-Jette gaf dit jaar het goede voor
beeld. De aktie van de VU-oppositie is daar zeker met vreemd aan... 

proces-verbaal tegen ze worden 
opgemaakt Het oorspronkelijke 
plan om de bewoners uit te roken 
werd om ecologische redenen 
van de hand gewezen en het 
blauw-spuiten kon niet doorgaan 
ingevolge formeel protest van de 
plaatselijke PVV-voorzitter 

Enigszins verbluft door deze ver
rassende aktie gaven de betrok
kenen gevolg aan dit bevel Ande
ren deden of ze het in Keulen 
hoorden donderen en lieten hun 
leeuw hangen waar hij hing. 

Intussen was minister Anciaux de 
gastspreker op een massaal 
(nooit zoveel volk gezien) bijge
woonde 11-juliviering in lokaal 
1302 te Kortrijk. Volksvertegen
woordiger Luk Vansteenkiste en 
provincieraadslid Jan Pottie die 
aanwezig waren, werden door be
teuterde Anzegemnaren van zo
veel wansmakelijk machtsver
toon der plaatselijke rijkswacht 
op de hoogte gebracht, en namen 
dan ook dadelijk kontakt op met 
de plaatselijke rijkswachtkom-
mandant 

De eerste reaktie was er een van 
totaal ongeloof Met vertrouwen, 
en enkel om de volledigheid van 
het onderzoek te benadrukken,' 
werden de betrokken rijkswach
ters opgeroepen. De komman-
dant deed niet alsof hij het er
gens hoorde donderen, hij hoor
de het werkelijk donderen, toen 
een stamelende rijkswachteen-
heid toegaf inderdaad de reeds 
besproken misdaad met gepaste 
strengheid te hebben beteugeld. 
De rest van het verhaal was kort. 
De hoffelijke rijkswachtkomman-
dant liet zijn manschappen zich 
'anbieden bij elke bewoner-met-

heuwevlag teneinde zich te ver-
intschuldigen om hun voorbarig 

optreden. Een voor een versche
en de vlaggen weer, in de intus

sen reeds gevorderde avond van 
11 juli. 

Mensen die het kunnen weten 
houden voor dat deze kleuren-his-
torie mets te maken had met de 
aanwezigheid van Karel van 
Miert, de zondag voordien, aan 
het Groeningemonument te Kort
rijk. Er dient verder volledigheids
halve nog te worden vermeld dat 
ook de leeuw aan het rijkswacht
gebouw te Kortrijk vergeten was 
zich van enig rood te voorzien 
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Het drama van de socialistische pers 

VOLKSGAZET 
ZatartUa IS «1 tand»g 1< )ui( 1>7t 

VLAAMS BRABANT-LIMBURG 

Yolksgazet redden 

Het faillissement van Volksgazet 
is dan toch tamelijk bruusk over
gekomen, niettegenstaande de 
meeste persmensen wisten, dat 
het er financieel in de Antwerpse 
Somersstraat verre van pluis zat. 
Toen Willy Claes nog BSP-mede-
voorzitter was, heeft hij in een bui 
van openhartigheid gezegd, «dat 
het niet langer zo kon doorgaan, 
dat de BSP-nevenorganizaties 
niet verder konden instaan voor 
de uitgave van Volksgazet en 
Vooruit". 

De socialistische pers is te strak 
partijverbonden geweest. Dat is 
zo historisch gegroeid doch een 
eng gebonden partijkrant blijkt 
het noch in Vlaanderen noch in 
Wallonië te doen. Vandaar dat na 
het vertrek van Jos Van Eynde, 
de nieuwe redaktie en direktie 
van Volksgazet van meetaf duide
lijk maakten, dat Volksgazet 
voortaan wat meer afstand zou 
nemen van een al te strakke dok-
trinaire lijn en zich meer zou toe
leggen op informatie en back
ground. En inderdaad Volksgazet 
onderging de eerste zes maan
den van 1978 een grondige veran
dering ; er werden zelfs nieuwe 
redakteurs aangeworden, die on
betwistbaar voor een nieuwe 
wind zorgden. Dat viel trouwens 

samen met de «flamingantize-
ring» van de BSP onder impuls 
van de nieuwe partij-medevoorzit
ter Karel Van Miert. 
Maar toen bleek dat Volksgazet 
met een schuld van ca 300 mil
joen verveeld zat, was een faillis
sement onvermijdelijk. De recht
bank van Antwerpen verklaarde 
einde vorige week Volksgazet-Ex-
celsior failliet. Intussen was reeds 
een NV opgericht «De Roos» 
(zinspeling op het roos-embleem 
in de partijpropaganda) die bijna 
twee derden van het personeel 
zou overnemen ; mitsgaders de ti
tel. De rest stond op de keien 
waaronder acht journalisten, 
meestal met jarenlange ervaring. 
Onder hen bevonden zich twee 
BSP-kamerleden nl. Lode Hancké 
en Jos Van Elewijck. Deze laatste 
schreef na het vertrek van Van 
Eynde de hoofdartikels en was 
net als Hancké nog slechts part-ti
me aan het blad verbonden. 
Onder de afgedankten bevonden 
zich enkele vakbondsafgevaardig
den, die normaal volgens de wet
geving nu niet zouden mogen ont
slagen worden... Het verwekt 
nog meer verbazing dat een so
cialistisch gekleurde onderne
ming ettelijke personeelsleden 
met een loonsvermindering van 

10 tot 20 % bedenkt als «ge
schenk» bij de nieuwe start.. 
Moest er in een andere krant van 
niet-socialistische strekking, iets 
dergelijks gebeuren, men zou de 
hellehonden horen blaffen. 

De krisis in de socialistische pers 
is een gevolg van haar te beperk
te informatie en van een te partij
gebonden informatie, die daar
door zeer eenzijdig wordt. Op het 
technische vlak beschouwd was 
het zo dat Excelsior grote techni
sche vernieuwingen aanbracht, 
zonder die te kunnen betalen, ter
wijl Vooruit veel zuiniger was 
doch redaktioneel evenmin vol
doende sterk was. 

Een en ander is geen kompliment 
voor de vroegere leiders van VG, 
die gedurende ruim dertig jaar de 
verkeerde politiek hebben ge
volgd. Een vergelijking met De 
Standaard gaat niet op, want bij 
DS ging het om een welvarende 
krantengroep, waarvan de winst 
werd opgeslorpt door het verlies 
van de talrijke andere bedrijven 
in het Standaard-consortium. Bij 
VG daarentegen is de krant ver
lieslatend door een voortdurende 
daling van de oplage en van het 
reklamebestand. Hetzelfde geldt 
voor Vooruit. 
Niemand verheugt zich over de

ze teleurgang, omdat een «even

tuele verdwijning van VG en 
Vooruit een verarming zou bete
kenen, die het pluralistisch karak
ter van onze pers ingrijpend zou 
schaden.» 
Net toen de toestand in VG in vol
le omvang bekendgeraakte keur
de de regering een verlenging 
van de rijkssteun aan de pers tot 
einde dit jaar goed. Maar het ligt 
voor de hand dat deze 200 mil
joen lang niet voldoende zijn om 
een gedeelte van de Belgische 
pers overeind te houden. Er is 
trouwens het feit, dat de opinie
weekbladen van de steun aan de 
pers uitgesloten blijven, wat 
eveneens onrechtvaardig is. 

Carter's imago 
Van zijn Westeuropese reis, 
hoofdzakelijk in West-Duitsland, 
maakte de Amerikaanse presi
dent Jimmy Carter duchtig ge
bruik om zijn populariteit weer 
omhoog te helpen, nadat uit opi
niepeilingen was gebleken dat 
Carters populariteit voortdurend 
daalde. Hij deelde kwistig hand
drukken uit, doch werd daarbij 
geklopt door zijn elfjarig dochter
tje. 
Op de topontmoeting in Palais 
Schaumburg te Bonn, van de 
zeven grootste industrielanden 
van het Westen, verzette Carter 
zich evenwel tegen de monetaire 
plannen van de Negen (hoofdza
kelijk onder impuls van het land 
met de krachtigste munt, de 
Bondsrepubliek). Tevergeefs 
poogden kanselier Schmidt en 
president Giscard de Amerikaan

se president ervan te overtuigen 
dat het EG-monetair plan in 
plaats van een bedreiging voor 
de dollar te zijn veeleer de Ameri
kaanse munt zal beveiligen en 
ondersteunen. 
Ook tegenover het Oostblok 
volgt Carter nu een ietwat harde
re lijn, net niet hard genoeg om de 
SALT-besprekingen in gevaar te 
brengen, maar toch duidelijk ge
noeg als waarschuwing, vooral in 
verband met de dissidenten en 
verscheidene Oekraïense en Li- '' 
tauwse nationalisten. Vooralsnog 
blijkt de SU niet erg onder de 
indruk te zijn. Er worden zelfs 
nieuwe processen aangekondigd 
en het gerucht gaat dat het Krem
lin de dissidentenbeweging totaal 
wil oprollen tegen de volgende 
Olympische Spelen, die te Mos
kou zullen doorgaan. 

Polio: inenting als gewetensvraag 

(jeeveedee) Het mag voor buitenstaan
ders ongerijmd en onverantwoordelijk 
klinken, maar er leeft in Nederland een 
bevolkingsgroep die nog heden ten 
dage diskussieert over de vraag of 
men zich mag laten inenten tegen 
besmettelijke ziekten. Die groep om
vat bijna 150.000 mensen — het inwo-
nerstal van een redelijke stad dus — 
die lid zijn van een vijftal uiterst stren
ge Protestantse kerkgenootschappen, 
in de wandeling door de overige Ne
derlanders aangeduid met «de zwar-
te-kousen-kerk ». 

Ze wonen in het algemeen in kleinere 
plaatsen op de eilanden van Zeeland 
en Zuid-Holland, de streek tussen 
Maas en Waal en op de Veluwe in de 
provincie Gelderland, met verkiezin
gen stemmen ze voer de Staatkundig-
Gereformeerde Partij of het Gerefor
meerd Politiek Verbond (die meestal 

door dominees in het parlement ver
tegenwoordigd zijn), en wat ernstiger 
is, de kinderverlammingsepidemie die 
sinds twee maanden in Nederland 
heerst, eiste haar slachtoffers uitslui
tend onder de leden van die vijf kerk
genootschappen. Dit laatste als ge
volg van het door deze mensen bele
den dogma dat inenting in strijd is met 
de wil van God. 
Meer dan zeventig mensen zijn thans 
geregistreerd als nieuwe lijders aan 
kinderverlamming, ook polio genoemd, 
terwijl de slachtoffers van vroegere 
epidemieën uit de jaren vijftig en zes
tig nog altijd de gevolgen van hun ziek
te ondervinden. De huidige epidemie is 
de grootste sinds zeven jaar al is ze 
tot nu toe minder kwaadaardig dan in 
1971 toen vijf mensen aan de ziekte 
stierven En terwijl de gezondheids
diensten in het hele land maatregelen 
hebben getroffen om uitbreiding van 
de epidemie te voorkomen, delibere
ren de bijbel-uitleggers van de betref
fende kerkgenootschappen over het 
probleem of een inspuiting tegen polio 
een zondige daad is of misschien toch 
een handeling waarop de zegen van 
God rust. 

De afwijzing van elke ingreep die 
gericht is op het voorkomen van een 
ziekte ontlenen alle leiders van de 
bedoelde godsdienstige groeperingen 
aan de historische Heidelbergse kate-
chismus. Daarin komt de zinsnede 
voor dat gezondheid en ziekte (even
als trouwens goed en slecht weer of 
rijkdom en armoede) door « de almach

tige en alomtegenwoordige kracht van 
God» tot bij de mensen komen. De 
redenering van deze gelovigen is nu 
dat men verplicht is af te wachten of 
men gezond of ziek door het leven zal 
gaan, en dat men, zoals zij zeggen, 
Gods bedoelingen niet mag doorkrui
sen door het toepassen van middelen 
die gericht zijn tégen een ziekte. Want 
de ziekte komt van God, en wie iets 
onderneemt tegen een ziekte, onder
neemt daarmee iets tegen God. Een
zelfde redenering wordt trouwens ge
volgd ten aanzien van tegenslagen 
zoals bij voorbeeld brand. Daarom 
laten deze mensen zich ook niet verze
keren en zijn er onder hen ouderen die 
weigeren hun pensioen in ontvangst te 
nemen. 

Zoals boven gezegd zijn er binnen de 
kringen van deze uiterst streng leven
de mensen diskussies aan de gang 
over het inentingsverbod, dit dan naar 
aanleiding van de huidige polio-epide-
mie. Het is in zekere zin al een vooruit
gang dat er over gesproken wordt, 
want tot voor kort verwierp men elke 
diskussie. Het motief was steeds dat 
men zijn geweten volgde. Dat motief 
willen de kerkelijke leiders nog steeds 
laten gelden, maar sommigen onder 
hen willen voor dat geweten toch wat 
meer ruimte scheppen. Dat gebeurt 
overigens wel angstvallig, zoals blijkt 
uit de uitlatingen van de burgemeester 
van een kleine Zeeuwse gemeente, 
die belijdend lid is van een der bedoel
de kerken. Volgens hem kenmerkt zijn 
genootschap zich door diepe verant

woordelijkheidszin, hetgeen mee
brengt dat men niets onderneemt tegen 
de wil van God in. Voor deze opvat
ting zou volgens de bedoelde burge
meester iedereen respekt dienen te 
hebben, terwijl men tegelijk de diskus
sie over de inenting op gang wil laten 
komen. Het zal duidelijk zijn dat de 
« diskussie » maar traag verloopt wan
neer men van zo'n streng uitgangs
punt vertrekt. 

Enkele dagen geleden heeft de staats-
sekretaris van Volksgezondheid in 
een persoonlijke brief aan de vijf kerk
genootschappen aangedrongen op 
het laten inenten van jeugdige kinde
ren. In de brief werd gewezen op 
ieders verantwoordelijkheid, ook ten 
opzichte van anderen, dit met name 
omdat het thans om een besmettelijke 
ziekte gaat. Men mag hopen dat deze 
oproep een positief resultaat zal ople
veren, al zeggen tegelijkertijd bevoeg
de figuren uit de kerkelijke wereld dat 
het nog wel tien jaar duren kan voor
aleer iedereen in de «zwarte-kousen-
kerk » ervan overtuigd is dat men met 
zondigt door het nemen van voor
zorgsmaatregelen. Dwang door de 
overheid is intussen niet mogelijk, ook 
dit weer omdat men iedere burger zijn 
eigen gewetensvrijheid wil laten. Een 
vrijheid helaas die opnieuw door tien
tallen Nederlanders met gemis aan 
geluk en gezondheid zal moeten wor
den betaald. De polio-slachtoffers van 
1956 verplaatsen zich nog steeds in 
hun rolstoelen... 
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KLARE TAAL OVER STAAL! 
Solidariteit: 
geen een richtingsstraatje 

Tijdens onze vorige perskonferentie van 21 oktober 1977 en t i j 
dens de daaropvolgende interpellatie van 10 november 1977 in de 
Senaat hebben wij reeds de aandacht gevest igd op de sociaal-eko-
nomische problemen van Gent en de Kanaalzone. Tevens hebben 
wij gewezen op het enorme belang van het staaldossier. De evolu
tie van de ekonomische en poli t ieke toestand heeft ons geli jk gege
ven. 
De nieuwe generatie van Vlamingen heeft eindeli jk ingezien dat de 
taalstr i jd slechts een • Kurieren am Symptom » is, en dat ons écht 
probleem i s : de jarenlange ekonomische achteruitstelling van 
Vlaanderen in de Belgische staat 

Voor de VU Gent-Eekio is Sidmar een 
«Test-geval» Wij kunnen niet dulden 
dat wegens communautaire redenen 
het lot van het gezonde Sidmarbednjf 

zou vi/orden gekoppeld aan dat van 
het zieke Cockerill Dat Sidmar ge
zond IS en Cockerill ziek, blijkt uit vol
gende tabel : 

Om 10.000 ton ruw 
te maken 

Had in 

CBron 

1977 Cockerill 
Usinor (F.) 
Arbed (Lux.) 
Republic Steel (V.S.) 
August Thyssen (D.) 
Sidmar 
Nippon Steel 

Staal 

58 mensen in dienst 
53 
52 
45 
38 
29 
22 

Ekonomisch, Sociaal en Financieel verslag 1977 van Cockerill) 

Men begnjpe ons met verkeerd, wij 
hebben het volste begnp voor de dra
matische situatie van sommige bek
kens Maar de redding van Wallonië 
moet in de eerste plaats door de 
Walen zelf gebeuren en over de soli
dariteit moeten besprekingen van ge
meenschap vi/orden gevoerd. 

Het spreekt vanzelf dat de rationele 
solidariteit geen eenrichtingsstraatje 
mag zijn en evenzeer moet gelden 
voor de textielindustne die voor meer 

dan 75 % in het Vlaams gewest is 
gelegen (Er zijn dnemaal meer Vlaam
se textielarbeiders dan Waalse staal-
arbeiders i De juiste cijfers 122 000 
Vlaamse textielarbeiders en 39000 
Waalse staalarbeiders) 
Sidmar ligt met op een ekonomisch 
eiland. Wij hebben dan ook niets 
tegen nationale en internationale 
samenwerking. De synergie Gent-

Charleroi-Luxemburg-Saarbrucken 
kan een goede oplossing zijn op drie 
voorwaarden. 

— Het Staalarbeiderskon)itee van Sidmar, onder leiding van H. Verbesselt, blijft 
onverpoosd de ministeriele kabinetten opzoeken. (Op de foto. bij staatssekreta-

ris voor Vlaamse Streekekonomie, Mark Eyskens). 

1. Dat de rol van Sidmar niet beperkt 
word t tot die van leverancier van het 
ruw staal aan het hinterland. 

2 Dat de Vlaamse gewestelijke instan
ties een behoorlijke vinger in de pap 
krijgen bij de kontrole en de planning. 

3 Dat de vereiste investeringen ge
beuren om de produktiviteit en de 
kwaliteit van Sidmar op te drijven 
(Continugieterij, uitbreiding van de 
koudwals, geen parallelisme met Co
ckerill) 

Bovendien kan het moratorium van 5 
maart 1977 niet langer worden ge
handhaafd De konkurrentiele positie 
op de Belgische markt wordt welis
waar bevroren, maar het is een 
achteruitgang t o v andere landen, zo
als Japan, waar het moratorium uiter
aard met geldt 

Wi j stellen 11 juli 1978 bewust in het 
teken van de ekonomische toestand 
in onze streek omdat wij er van over-
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In de Gentse Kanaalzone bli jft de noodklok lulden. Er wordt nog steeds met 
ongeduld uitgekeken naar de geplande regionale tewerkstel l ingskonferentie. 
Desondanks bli jkt dit VU-init iatief momenteel toch een goede kans te kri jgen 
om konkrete posit ieve resultaten af te werpen. 
De knelpunten en perspektieven op sociaal-ekonomisch gebied betreffende 
de Gentse Kanaalzone werden daarom nogmaals toegelicht op een VU-pers-
konferentie in Oostakker, waarop de parlementsleden Paul Van Grembergen, 
Oswald Van Ooteghem en Frans Baert de tewerkstel l ingskonferentie, het 
staaldossier, en de polit ieke l ichtpunten van het ekonomisch federalisme 
bespraken. 
Een afvaardiging van het staalarbeiderskomitee vroeg aandacht voor de 
recente evolutie in de Sidmar-produktie en -expansie. Arrondissementeel VU-
voorzit ter Jan Ritzen, die de perskonferentie voorzat, wees op de zwakke 
plekken in de Gentse Kanaalzone. 

tuigd zijn dat het voortbestaan en de 
bloei van Sidmar en de tewerkstelling 
in het arrondissement Gent-EekIo ook 
op Vlaams-nationaal gebied belang

rijker zijn dan de akademische diskus-
sies over de punten en komma's van 
het gemeenschapsakkoord. 

Oswald V A N OOTEGHEM 

Verspillingen tegengaan 
met ekonomisch federalisme 
De problemen rond het staal, de moei
lijkheden in verband met de tewerk
stelling zoals die door mijn kollega's 
werden beschreven tonen duidelijk 
aan dat voor Vlaanderen ook op eko
nomisch gebied autonomie tjelangnjk 
IS. 
Vooral na de Tweede Wereldoorlog 
heeft men zich al te lang blind ge
staard op het kulturele of wat daar
mee verwant was. 
De Volksunie heeft steeds gesteld 
dat er ook op sociaal-ekonomisch 
gebied moet gefederalizeerd worden , 
dus met eigen wetgevende en uitvoe
rende organen, eigen financiële midde
len, en zonder voogdij. 
In het Egmontpakt wordt voor het 
eerst een belangrijke stap in die rich
ting gezet 

Weliswaar is het nog niet wat wij wil
len, en blijft nog heel wat ekonomi
sche matene nationaal • nationaal eko
nomisch t)eleid, met konjunktuurbe-
leid, nationaal industrie- en energiebe
leid, prijsbeleid — verder monetair, 
budgettair en fiskaal beleid, en de gro
te infrastrukturen van openbare wer
ken (havens, kanalen enzomeer ..) 
Nu gaat het hier vaak om matenes 
waarvoor een regionalizenng met 
wenselijk is, of die in ruime mate inter
nationaal (EEG) geregeld worden 
Toch menen wij dat verder moet 
gegaan worden. 

Hier weze er de aandacht op geves
tigd dat het ook weer de Volksunie Is 
geweest die hier de spits heeft afge
beten, door bij monde van haar voor
zitter ruimere ekonomische bevoegd
heden voor de gewesten voor te stel
len Zulks precies in verband met het 
staaldossier, het infrastruktuurplan, 
en andere hangende problemen. 

Fiskale bevoegdheid 
W I J ijveren In het raam van het pakt 
voor een breed uitwerken naar de 
gewesten toe van de resp bevoegd
heden van het rijk en de gewesten op 
het ekonomische terrein. 
Nog steeds in het raam van het pakt 
menen wij dat de fiskale bevoegdheid 
van de gewesten moet beklemtoond 
worden, zowel wat de rechtstreekse 
fiskaliteit als wat de nstorno's op loka-
lizeerbare belastingen betreft. Aan
vankelijk zullen de dotaties wellicht de 
belangrijkste inkomstenbron van de 
gewesten zijn Dit kan en moet echter 
geleidelijk worden aangepast 
Ten slotte zullen mettertijd, en hier zijn 
wi j dan het pakt voorbij, bevoegdhe
den die nu nog nationaal worden uit

geoefend naar de gewesten moeten 
worden overgeheveld. Eén der voor
naamste van deze zijn de openbare 
werken, met inbegnp van de grote 
infrastrukturen Volgens de geplande 
staatshervorming kunnen de openba
re werken (met ultzondenng van de 
grote infrastrukturen) reeds geweste
lijk worden geregeld. Dit zou overi
gens best uitdrukkelijk als gewestelij
ke bevoegdheid worden vermeld Wij 
streven ernaar de hele sektor openba
re werken te regionalizeren Dat zal 
ook onverkwikkel i jke diskussies 
over kompensaties ; alsmede de ver
spil l ing die daar vaak het gevolg van 
is, vermijden. 

Ook het ekonomisch federalisme zal 
moeten groeien. 

F. Baert 

Solidariteitsfonds 

„negen van Laken'' 
rekening Kredietbank 434-8094439-84 

Volgende week drukken wij de 7de steunlijst af. 

Bijdragen worden nog steeds dringend verwacht. 

Solidariteit mag voor ons geen ijdel woord zijn. 
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Tl/-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
20 JULI ] 

BRT 1 

14.05 Ronde van Frankrijk. — 
18.50 De Harlem Globetrotters (fJ 
— 19.10 Rondomons. — 19.35 Kijk 
uit — 19.45 Nieuws. — 20.15 De 
Muppet show (O — 20.40 Panora
ma. - 21.05 Don Quichotte CTV-
spel). — 22.30 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 De Kristenen (dok. reeks). 
— 21.05 Sil, de strandjutter Cf J 

NED. 1 

14.00 Kom mee naar buiten alle
maal... (dokJ — 14.15 Tjörven, 
Batsman en Mozes (film). — 18.00 
Ronde van Frankrijk. — 18.30 
Kampioenschappen zwemmen. 
— 18.50 De Fabeltjeskrant — 
18.55 Nieuws. — 18.59 De roze 
panter — 19.06 De gezel van de 
Niger (dokumentaire). — 19.49 Eli
sabeth I (film). - 21.37 Nieuws. — 
21.55 Hans Richter en de dromen 
van Dada (dokJ — 22.45 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Black 
Beauty (fJ — 19.25 Zo vader, zo 
zoon. - 20.00 Nieuws. — 20.27 
Een lied van de schemering (f J — 
21.12 Andres Segovia (portret). — 
22.05 Hier en nu. - 22.35 British 
Columbia Boys Choir. - 22.45 
Nieuws. 

RTB 1 

14.05 Ronde van Frankrijk. — 
18.00 Ivor, la petite locomotive. — 
18.05 1, 2, 3... atelier. - 18.30 Les 
enfants des autres (fJ — 18.45 
Festival. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 20.05 Angelique, 
marquise des Anges (film). — 
21.55 Nieuws. — 22.10 Le carrou
sel aux images. 

RTB 2 

19.55 La semaine des quatre jeux. 
— 20.05 Les evasions célèbres. 
- 21.00 USA 200 (dok. reeks). 

ARD 

17.10 Nieuws. — 17.15 Das Podi
um. — 18.00 Awentura (f.) — 
18.30 Musikbox. - 18.50 Nieuws 
— 19.00 Intermezzo-informatio-
nen. — 19.45 Signale der Zeit 
(dokJ - 20.45 Spiel um 4tel vor 8. 
— 21.00 Nieuws. - 21.15 Duitse 
universiteiten in 1967-1968 (dok.) 
— 22.15 Hits aus Europa. - 23.00 
Ratselbox. — 23.30 Tagesthemen. 
— 00.00 Unmöglicher Auftrag (f J 
— 00.50 Nieuws. 

ZDF 

16.30 Franzosen wenn ihr wüs-
tet . (dok.) - 18.00 Nieuws. -
18.10 Pinocchio (fJ - 18.35 Die 
Drehscheibe. - 19.20 Der Anwalt 
(f J - 20.00 Nieuws. - 20.30 Der 
Grosse Preis. — 21.50 Die Grosse 
Hilfe. — 22.00 Heute-journal. — 
22.20 Tausend Jahre wie ein Tag 
(reportage). - 23.05 Video 50. -
0.05 Sport aktuell. — 0.50 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
12.30 Nieuws. - 18.50 Tekenfilms. 
— 19.50 Muppet show. — 19.30 
Nieuws. - 20.00 Boney (f.) -
21.00 Comment quelle est? (film). 
— 22.25 Les potins de la comète. 

TF 1 

12.27 Les Tifins. - 12.30 Les jours 
heureux (fJ — 13.00 Nieuws. — 
13.35 Objectif santé. - 13.45 
Jeugdprogramma. — 18.15 Ven
ster op Europa (dok.) — 19.09 Les 
Tifins. — 19.10 Jeune pratique. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.43 Ronde van Frankrijk. — 
20.03 Nieuws. — 20.30 Le Mutant 

(f J — 2121 Les Russes a travers 
leur cinéma (dokJ — 22.30 Came
ra Je (dokJ - 23.55 Nieuws. 

A 2 

14.00 Police story (fJ - 15.00 
Aujourd'hui magazine. — 18.00 Ré-
cré A2. — 18.40 Flash information. 
— 18.55 Des chiffres et des let
tres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.45 Formations politiques. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Werther 
(opera). — 22.40 Nieuws. 

FR 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Jeugdprogramma. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 Le tréfie a cinq 
feuilles (film). - 22.00 Nieuws. 

BBC 

12.15 On the move. — 14.30 Mis
ter Men. — 14.45 Nieuws. — 
17.20 Playschool. - 17.45 Laff-a-
lympics. — 18.05 Going places. — 
18.35 The Wombles (fJ - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.50 Holiday report - 20.00 Dr. 
Who. - 20.25 Top of the pops. — 
21 05 Wildlife on one. - 21.30 Citi
zen Smith. — 22.00 Nieuws. — 
22.25 Songwriters. - 23.15 Royal 
International horse show. 

Vrijdag 

BRT 1 

15.20 Militair defile. - 17.20 Ron
de van Frankrijk. — 18.50 Klein, 
klein kleutertje. — 19.05 De kleine 
Lord (film). — 19.45 Nieuws. — 
20.20 De slag van de Ardennen, 
(film). - 22.50 Nieuws. 

BRT 2 

20.20 Show: Adamo. - 21.15 Het 
paleis der Natie (dokJ. — 21.55 
Zomeragenda. 

MED. 1 
18.15 Ronde van Frankrijk. — 
18.50 De Fabeltjeskrant - 18.59 
De Rallycross 1978. - 19.55 Eens 
een Adelaar (f). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Nederland-Duitsland 
(show). - 23.10 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De tover-
lantaarn (toneel). — 19.21 Daar 
komen de schutters (tv-spel). — 
20.00 Nieuws. — 20.27 Space 
1999 (f). - 21.17 Vara-visie. -
21.57 De konfrontatie (tv-spel). — 
23.52 Nieuws. 

RTB 1 

15.20 Militair défilé. - 17.20 Ron
de van Frankrijk. — 18.00 Ivor, la 
petite locomotive. — 18.05 1, 2, 3 .. 
reportage. — 18.30 Les enfants 
des autres (f). — 18.45 Sept sur 
sept — 19.30 Nieuws. — 19.55 Le 
pnsonnier (f). — 20.45 Euro 9 
(reportage). — 21.45 Nieuws. — 
2200 Blanches colombes et vi-
lains messieurs (musical). 

ARD 1 

17.10 Nieuws. - 17.15 Wie krank 
ist unser Gesundheitswesen ? — 
18.00 Unfaelle im Hochgebirge (f). 
- 18.50 Nieuws. - 19.00 Inter-
mezzo-lnformationen — 19.10 
Kerstnacht na de oorlog. — 20.15 
Hier und heute. - 20.45 4tel vor 8. 
- 21 00 Nieuws. - 21.15 Leitfa-
den fur Seitensprunge (f). — 22.45 
Duitse universiteiten in 1967-1968 
Cok). - 23.30 Tagesthemen. -
0000 Unfalle im Hochgebirge. — 
00.05 Lacombe Lucien (O. - 2.20 
Nieuws. 

ZDF 

17.15 Blaue Donau, Rote Donau ? 
(reportage). — 17.45 Nieuws. — 

17.55 Professor Poppers Erfin-
dung (f). - 18.10 Catweazie (f). 
— 18.35 Die Drehscheibe. — 
19.20 Western von Gestern. — 
20.00 Nieuws. — 20.30 Auslands-
journal. - 21.15 Der Alte (O. -
22,15 Lucille Ball (f). - 23.00 Heu-
te-Journal. — 23.20 Aspekte. — 
23.50 Sport am Freitag. - - 0.20 
Eine todsichere Sache (f). — 1.50 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
13.05 Magazine. — 18.50 Teken
films. — 19.00 American come
dies. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
Sauve qui peut (D. - 21.00 La 
bataille des Ardennes (f). - 23.30 
Les potins de la comète. 

TF 1 

12.30 Les jours heureux (O. — 
13.00 Nieuws. — 13.35 Jeugdpro
gramma. — 16.00 Ronde van 
Frankrijk. — 18.15 De fabriek 
(dok). — 19.10 Jeune pratique. — 
19.18 Les Tifins. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.43 Ronde van 
Frankrijk. — 19.50 Nieuws. — 
20.30 La fortune de Gaspard. (tv-
spel). — 22.30 Ciné-première. — 
23.00 Nieuws. 

A 2 

14.00 le coeur au ventre (O. — 
15.00 Schermen. — 18.00 Récré A 
2. -^ 18.40 Flesh information. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Felix de kater (tekenfilmpje). 
— 20.30 Nieuws. - 20.30 Ces 
merveilleuses pierres (f). — 21.30 
Apostrophes. — 22.30 Nieuws. — 
22.37 On s'est trompé d'histoire 
d'amour (O. 

FR 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Jeugdprogramma. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 Rhodesië (dok.). 
- 21.30 Hassan II CokJ. - 22.00 
Nieuws. 

BBC 

14.15 Nieuws. — 14.30 Trumpton. 
— 14.45 Canu'r plant - 15.15 
Paardenrennen. — 17.20 Play

school. — 17.45 It's the wolf. — 
17.50 Take hart - 18.10 Tabitha. 
- 18.35 The Wombles (O. -
18.40 Nieuws. — 18.55 Nationwi
de. — 19.55 The wonderful world 
of Disney. — 20.45 The black and 
white minstrel show. — 21.30 Roy
al international horse-show. — 
23.40"Face the music. - 00.12 
Guess who's coming to dinner, (f). 

Zaterdag 

BRT 

15.45 Ronde van Frankrijk. — 
18.35 De Bereboot-18.40 Er was 
eens een eland (F). —19.30 Trek
king van Lottogetallen. —19.45 
Nieuws. —20.15 Drieluik.-21.30 
De Kinderkring (R.-22.20 
Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuws. —15.32 Toverpot-
lood (dok.) —16.25 Spel zonder 
grenzen. —18.15 Ronde van 
Frankrijk. — 18.50 Fabeltjes
krant—18.55 Nieuws. —18.59 Lin 
Chung (F).-19.50 Angels (F) . -
20.40 De laatste ronde. —21.35 
Nieuws.-21.55 Point Blank (F) . -
23.30 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws.-18.59 Bereboot-
1905 Familie Robinson (F).-20.00 
Nieuws. —20.28 De terugkeer van 
«De Saint» (F)-21.20 Televizier 
Magazine. —22.00 Eens een ade
laar—22.50 Avro's sportpanora-
ma. —23.45 Nieuws. 

RTB 
14.45 Autorennen. —16.00 Ronde 
van Frankrijk. —16.50 Autorennen. 
-17.25 La feuille dérable (F) . -
18.15 Thanasse et Casimir — 
18.35 Pourquoi?-19.05 Marioli-
no—19.10 Antenne-soir.—19.25 
Trekking van de Lottogetallen.— 
19.29 Weerbericht-19.30 
Nieuws. —20.00 Le monde des ani-
maux (dok.)—20.30 Le mariage 
de Mademoiselle Beulemans (F). 
-21.55 Nieuws-22.15 Histoire 
de la musique populaire. —23.05 
Nieuws. 

ARD 
15.55 Frei geboren - die Königin 
der Wildnis (F).-17.30 ARD-Rat-

^ 2 ^ ^ - ! ^ '•'"''.'W^/& 

SLAG VAN DE ARDENNEN. — Oorlogsfilm van Ken Annakin met Henry 
Fonda, Dana Andrews en Robert Ryan. Geromanceerde pseudo-histori-
sche interpretatie van de Slag om de Ardennen, waarin de vechtscènes 
worden afgewisseld met een dubbele liefdesintrige. Verzorgde oorlogsfilm 
die het echter niet zo nauw neemt met de geschiedenis en in typisch Ame
rikaanse zwart-wit tekening het einde van WO II verhaalt De film verheer
lijkt de kunst van de strategie en de militaire moed. — Vrijdag 21 juli op 
BRT-1. 

HET HUWELIJK VAN JUFFR. BEULEMANS. - Interessant werk van 
Jean Choux met Francine Vendel. Half dokumentair, half karikaturaal ver
kent de kineast Brussel. Het spel en de taal zijn eerder boertig dan fijn, 
maar geven een gezonde volkssfeer weer. — zaterdag juli op RTB., 

geber — 1C. 15 Oeff entlicher 
Dienst Transport und Verkuendi-
gung. —18.45 Nieuws—18.48 Die 
Sportschau. —19.30 Intermezzo-ln-
formationen. —20.45 Unfaelle im 
Gebirge—20.50 Kurz vor 
8.-2100 Nieuws.-21.15 Glueck 
und Glass. —22.45 Trekking van 
de Lottogetallen—23.05 Saldo 
rueckwarts—00.35 Columbo 
(B-02 .10 Nieuws. 

ZDF 

18.00 Nieuws.-18.05 Laender-
spiegel.—18.50 Sieh'mal an.— 
18.55 Auf wiedersehen, Char
lie 1-20.00 Nieuws.-20.30 Roek-
pop.-21.15 Die Flucht (F).-22.45 
Nieuws.-22.50 Das aktuelle 
Sport-Studio. —0.05 Der Marshal 
von Cimarron (F). —1.15 Nieuws. 

TF 1 

12.30 Pourquoi?—12.57 Les Ti-
fins.-13.00 Nieuws.-13.35 Le 
monde de l'accordéon — 13.50 
Restez done avec nous... le same-
di. — 18.35 Les Tifins. — 18.40 Maga
zine Auto Moto I. —1913 Teken-
filmpje — 19.20 Gewestelijk 
nieuws.—19.45 Ronde van Frank
rijk.-20.00 Nieuws.-20.30 Spé
cial vacances blanches. —21.32 
Starsky et Hutch (F).-22.30 His
toire de la musique populaire.— 
23.10 Nieuws. 

A 2 

18.55 Des chiffres et des let
tres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. —19.45 L'Heure d'èté.— 
20.00 Nieuws—20.30 Maigret et 
le témoin recalcitrant (F). —22.05 
Spécial Marie Laf orét—23.05 
Nieuws. —23.20 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 La circonstance 
(F).-22.00 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette — 
17.17 Super Juke-box. -18.20 
Daktari (F) — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Chaparall (F).-21.00 Dieu 
est mort (F). 

BBC 1 

8.13 Open university.-10.00 Rag
time.—10.15 Flashing blade.— 
10.40 Gocher and the gost cha
sers.—11.00 Rockface. —11.25 
Film-11.55 Cricker-14.15 
Grandstand. — 18.45 Nieuws. — 
18.55 Sport.-19.00 The new ad-
ventures of wonderwoman.— 
19.50 The Royal Tournament — 
20.35 Seaside special.-21.25 Ko-
jak—22.15 Nieuws-23.30 Sai
lor—0.00 The expert. 

Zondag 

BRT 
14.30 Sesamstraat—14.55 Ik en 
mijn vriend (f). —15.15 Ronde van 
Frankrijk. —17.15 De schone en 
het beest (f).-17.40 Tenuto— 
18.45 De Bereboot -18.50 Het ge
heimzinnige eiland (f.). —19.40 Me
dedelingen.—19.45 Nieuws.— 
2000 Sportweekend 1.-20.30 De 
vijf provincies. —21 45 Alle schep
sels, groot en klein (f.)—22.35 
Nieuws. 

NED. 1 

19.00 Nieuws-19.05 Tom & Jer
ry ( f ) -19.15 KRO's Wereldcir
cus.—20.05 Het wereld muziek
concours in Kerkrade. —21.20 De 
illusionist (f J. —22.10 De wereld in 
oorlog (dok) —23.00 Nieuws 

NED. 2 

15.30 Ronde van Frankrijk — 18.00 
Nieuws. — 18.05 Ronde v. Frank
rijk. — 18.30 Noddy (pop. film). — 

18.45 De kruidenier 
18.55 De witte ste 
Studio Sport-20. 
20.35 La linea.-2( 
family (f J. - 21.03 
gung (f J. - 22.46 I 

RTB 

10.45 Aurorennen.-
ristieviering. —11.45 
nen.—13.00 C( 
13.45 Autorenner 
grands moments d 
14.45 Autorennen.-
van Frankrijk—17.2 
les de Belgique (do 
grands explorateu 
Lq francophonissirr 
riolino. —1915 > 
19.29 Weer 
Nieuws en sport — 
tions. - 2010 Gill 
l'Olympia.-21.10 X 
quant (f).-22.40 N 

ARD ~ 

10.30 Programmaov 
ze week-16.20 
braut-17.50 Bilde 
All you need is love 
Nieuws. — 19.3: 
schau.—2020 
21.00 Nieuws.-2 
und Abenteuer (d( 
altes Model (tv-s 
Nieuws—2320 lel 
sein wie ein Manr 
Nieuws 

ZDF 

18.00 Nieuws.-18 
Reportage-19.00 
de evangelische 
Mondbasis Alpha I 
De vuurwolk.—20 
20.10 Bonner F 
20.30 Zwischen 
Aberglaube Repoi 
magie in India— 
sehn macht 
Nieuws met «Sp 
tag».—22.15 Die f 
23.50 Nieuv/SA 

TF 1 
12.02 La sèquenc 
teur - 1 2 29 Les Ti 
bonne o 
Nieuws -1320 < 
ma.-14.10 Tek 
Section contre-ei 
15.30 Ronde van Fi 
Atletiek.-17.40 Le 
l'ouest (f)-19.15 1 
monde-1943 Roi 
rijk.-19.55 Les 
Nieuws.-20.30 ^ 
d'un coup (fJ.—22 
pé (opera) —23.25 

A 2 
17.15 Super Jaimie 
que du monde.-
2. — 20.00 Nieuws 
sans frontieres.— 
sur . .-2220 Nieuv 
te musique de nuit 

FR. 3 

15.30 La photo i 
20.05 Transversale 
pana. —21 30 L'hor 
tion-22.30 Nieuv 
quatre filles du < 
(f.). 

LUX. 

17.32 Bruno, l'enfar 
(f.).-19 00 
Nieuws. — 19.; 
(dok.).-1955 Ron 
rijk -20.00 Splendi 
des courtisanes ( 
Parisiennes CfJ. 

BBC 1 

8.13 Open univers 
naby.—1040 New 
Lambeth conferer 
the move. —14.00 F 
Canoe.-14 50 
Speelfilm.- 16.50 
monds. —17 20 Hig 
18.10 The Mickey 
18.35 Nieuws.— 
19.15 The Lambetf 
20,15 The Oned 
Speelfilm-22.35 
23.15 Nieuws.-23 
money. —0.15 The 
Weer en nieuws. 
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Tl/-PROGR/1Mri^'< 

De kruideniersleerhng (f.).— 
De witte steen Cf.). —19.20 

) Spor t -20 .30 N i e u w s . -
La linea.-20.38 All in the 
CfJ. - 21.03 Falsche Bewe-

CfJ. - 22.46 Nieuws. 

Aurorennen.—11.00 Eucha-
ierlng. — 11.45 Autoren-
• 13.00 Concertissimo. — 

Autorennen. — 14.05 Les 
s moments du music-hall.— 
Autorennen. — 15.15 Ronde 

•ankrijk.—17.25 Sept merveil-
I Belgique (dok.). —17.45 Les 
s explorateurs (f.)—18.45 
incophonissime. — 19.10 Ma-
.—19.15 Antenne-soir — 

Weerber icht . -19.30 
/s en sport — 20.05 Sugges-
- 2010 Gilbert Bécaud a 

ipia.—21.10 Jacquou Ie cro-
(ü . -22 .40 Nieuws. 

Programmaoverzicht van de-
veek.-16.20 Die Kriegs-
-17 .50 Bi lderratsel . -1835 
u need is love (dokJ — 19 30 
<s. - 19.33 Die Sport-
I.—20.20 Weltspiegel — 

Nieuws.—21.15 Pioniere 
^benteuer (dokJ. -22.00 Ein 
Model (tv-spel). - 23.15 

ifs.—2320 Ich wollte stark 
wie ein Mann (dokJ. —00.05 
/s. 

Nieuws.—18.02 Die Sport-
- tage-19.00 Tagebuch. Uit 
vangelische wereld. — 19.15 
basis Alpha I (Space 1999). 
'uurwolk.—20.00 Nieuws.— 

Bonner Perspektiven.— 
Zwischen Glaube und 

jlaube Reportage over de 
' in India—21.15 Wieder-

macht Freude.-22.00 
/s met «Sport am Sonn-
-22.15 Die Rucht ( B e g ) . -
Nieuv/s^-

La sequence du specta-
-12.29 Les T i f ins -12 .30 La 
) conduite. —13.00 
/s. —1320 Circusprogram-
14.10 Tekenfi lms.-14.30 
)n contre-enquête (f.).— 
Ronde van Frankrijk.— 17.15 
ï k . - 1 7 4 0 La conquéte de 
t (f.). —19.15 Les animaux du 
6 . - 1 9 4 3 Ronde van Frank-
19.55 Les T i f i ns -20 .00 
vs.-20.30 Trois milliards 
:oup (fJ.-22.25 Le cadi du-
pera) —23.25 Nieuws. 

Super Jaimie (f J . -18 .00 Cir-
du monde. —19.00 Stade: 
20.00 Nieuws. - 20.30 Jeux 

frontieres. — 21.50 Fenêtre 
-22.20 Nieuws.-22.35 Peti-
isique de nuit. 

La photo souvenir Cf.).— 
Transversales—20.30 Cam-

— 21.30 L'homme en ques-
-22.30 Nieuws.-22.45 Les 
e fllles du docteur March 

Bruno, l'enfant du dimanche 
19.00 Heide.-19.30 
1(8. - 19.33 Pourquoi? 
I.—1955 Ronde van Frank-
20.00 Splendeurs et misères 
courtisanes (f.). —21.00 Les 
ennes Cf.). 

1 

Dpen university. —10.00 Bar-
-10 .40 New life. - 1 1 . 2 0 The 
eth conference — 13 20 On 
love. —14.00 Farming. —14.25 
e. —1450 Nieuws. —1455 
ifilm.-16.50 The Os-
S . -1720 High Chappara l . -
The Mickey Mouse club.— 

Nieuws. —18.45 Katy.— 
The Lambeth conference.— 

The Onedin line. —21.05 
Ifilm.-22.35 That's life -
Nieuws.-23.25 For love of 

y.—0.15 The editors—0.55 
• en nieuws. 

Maandag 

BRT 

18.50 De Bereboot. — 18.55 Peppi 
en Kokki (f.). — 19.10 De kinderen 
van appartement 47A (f J. — 19.35 
Morgen. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De weerman. - 20.15 De 
dwaling ( f ) . — 22.00 Cleo Laine in 
Hollywood. — 23.00 Nieuws. 

NEP. 1 

18.50 De Fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws — 18.59 De Mickey Mou
se klub. - 19.22 Simonskoop (f.). 
— 19.45 Een bruid voor de pelsja
ger (fJ. - 21.35 Nieuws. - 21.55 
Antonin Dvorak: Symfonie n r 9 e^ 
mineur opus 95 uit «De nieuwe' 
wereld». — 22.50 Symbiose. — 
22.59 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Cijfers en 
letters. — 1924 De Andy Williams 
show. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
De illusionist CfJ. — 21.17 Ik hou 
van Lydia Cf.). — 22.07 Brandpunt. 
— 22.32 Graven in bijbelse landen 
(dokJ. - 23.07 Nieuws. 

RTB 1 

47.45 Mariolino. - 17.50 1, 2, 3... 
magazine. — 18.15 Seniorama. — 
18.45 0288 va a la pêche (dok.). — 
19.15 Lundi-sports. — 19.29 Weer
bericht. - 19.30 Nieuws. - 19.50 
Confessions d'un enfant de 
choeur. — 21.20 Musique-rencon-
tre. — 22.05 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 La semaine des quatre jeux. 
— 20.05 Les evasions célèbres 
(f.). — 21.05 De mémoire d'hom-

ARP 

17.10 Nieuws. — 17.15 Klange 
und Bilder. — 18.00 Mischmasch. 
— 18.50 Nieuws. - 19.00 Das 
Intermezzo bietet an. — 19.40 lm 
Krug zum grüneh Kranze. — 
19.50 Von der Efel bis zum Weser-
bergland. — 20.15 Hier und Heute. 
— 20.45 Trick um 4tel vor 8. — 
21.00 Nieuws. - 2 1 . 1 5 Anna Kare-
nina (tv-spel). — 22.15 Farbige Bri-
ten (dok). — 22.45 Bitte umblat-
tern. — 23.30 Tagesthemen. — 
0.00 Der Glanz des Hauses Am-
berson (f.). — 1.25 Nieuws. 

ZPF 

18.00 Nieuws. — 18.10 Abenteuer 
Wildnis (dokJ. - 18.35 Die Dreh-
scheibe. — 19.20 Königlich Bayeri-
sches Ambtsgericht ( f ) . - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Hitparade. -
21.15 Aus Forschung und Technik 
(dok.). - 22.00 Heute-Journal. -
22.20 Feuerwasser (tv-spel). — 
23.50 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
18.50 Tekenfilms. - 19.00 Le fran-
cophonissime. — 19.30 Nieuws. 
— 20.00 A vous de jouer milord 
(f.). — 21.00 La vallée perdue (fJ. 

TF 1 

12.30 Les jours heureux (f.). — 
12.57 Les Tifins - 13.00 Nieuws. 
— 13.35 Jeugdprogramma's. — 
14.08 Feuilleton. - 14.35 Atletiek. 
— 18.15 Visages de la Russie 
(dok.). — 19.10 Jeune pratique. — 
19.15 Les Tifins. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.43 Ces chers dis
parus (dok.). — 19.57 Nieuws. — 
2030 Qa commence a Vera Cruz 
(f.). — 21.05 Les grandes person-
nes. — 22.50 Nieuws. 

A 2 

14.00 Police story (f.). - 15.00 
Aujourd'hui magazine. — 18.00 Ré-
cré A 2. — 18.40 Flash informa

tion. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 L'heure d'été. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 La tele
vision d'ailleurs. — 21.35 Lire 
c'est vivre. — 22.30 Nieuws. — 
22.45 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 Chair de poule 
(f.). - 22.00 Nieuws. 

BBC 1 

7.38 Open university. — 10.55 
Magic roundabout — 11.00 Jacka-
nory. — 11.15 Pink Panther — 
11.35 Belle & Sebastian. - 14.30 
Mister Benn. — 14.45 Nieuws. — 
17.20 Playschool. - 17.45 Grape 
Ape. — 18.10 Go with noakes. — 
18.35 The Wombles. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.50 Comeback mrs. Noah. — 
20.20 The credible captain Cous-
teau. — 21.10 Headmaster. — 
22.00 Nieuws. - 22.25 Speelfilm. 
— 23.55 Revolution. - 0.25 W e e r 

Dinsdag 
25 JULI I 

BRT 1 

18.50 De Bereboot. - 18.55 Jazz 
in De Schuur. — 19.35 Morgen. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Onder een 
dak (O. - 20.35 Kuituur en be
schaving (dok.). — 21.25 Initiatie 
(O. — 22.15 Gastprogramma. — 
22.45 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Vliegeren op de Duivelsberg 
(dokJ. 

NEP. 1 

14.00 Wim en Coby (f). - 14.50 
Als een berg zo hoog (f). — 15.35 
Voor u gezien. — 18.50 Fabeltjes
krant - 18.55 Nieuws. - 18.59 
De Waltons (f). - 19.50 Billy Gra
ham in het Verre Oosten. — 20.30 
De Perzische koningsweg (O. — 
21.17 Parschauer-trio en «World 
of Life "-kwartet — 21.35 Nieuws. 
— 21.55 Mens in wording (dok.). 
- 22.50 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros-
top 50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Derrick (f). - 21.30 Aktua tv. -
22.15 Ik, Claudius (f). - 23.15 
Nieuws. 

RTB 1 

17.55 Mariolino. - 18.00 1, 2, 3... 
Cinéma. — 18.30 Les enfants des 
autres Cf). — 18.45 Initiation a la 
musique. — 1915 Antenne-soir 
— 19.28 Weervoorspeiling. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Les sen
tiers du monde. — 21.00 Commis
sariaat spécial K I CfJ. - 22.00 
Nieuws. — 22.05 Vidéographie CO. 
— 23.00 Nieuws en weerbericht. 

RTB 2 

17.55 Overname RTB 1 (tot 19.55). 
— 19.55 La semaine des quatre 
jeux. - 20.05 G Men (f). 

ARP 

17.10 Nieuws — 17.15 Trachten-
kapelle Glottertal E.V. - 18.00 
Der Wolf und die Frau. - 18.50 
Nieuws. — 19.00 Intermezzo-lnfor-
mationen. — 19.15 Der Unsichtba-
re. — 20.15 Hier und Heute. — 
20.45 Tip um 4tel vor 8. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Nonstop Non
sens. - 22.00 Report. - 22.45 Ein-
satz in Manhattan Cf). — 23.30 

B i 
THE TRAP. — Drama van Sidney Hayers met Oliver Reed en Rita 
Tushingham. Een ruwe brok filmrealisme met indrukwekkende sequenties. 
Het epische haalt he op het dramatische. Romantische muzikale ach
tergrond. Het verhaal zelf speelt zich af in een Canadees dorpje, bewoond 
door trappers. Een pelsjager koopt een stom meisje als werkkracht en 
neemt haar mee in zijn hut Op een dag trapt hij in één van zijn dieren-
vallen en wordt bedreigd door de wolven. — Maandag 24 juli op Ned. 1. 

RTB 1 

BBC 1 

ZPF 

DE DWALING — Psychologische schildering van de post-Viktoriaanse 
periode. Door Alan Bridges. Met Sarah Miles en Robert Shaw. Een huur-
chauffeur wordt verliefd op een lady, die een zware zenuwinzinking heeft 
gekend. Door zijn vriendschappelijke houding knapt de vrouw op van haar 
ziekte, maar vermoedt zijn liefde niet — Maandag 24 juli op BRT-1. 

Tagesthemen. — 0.00 Von einer 
Welt, die nicht mehr da ist Cf). — 
0.45 Nieuws. 

10.55 Magie roundabout — 11.00 
Jackanory. — 11.15 Pink Panther 
— 11.35 Belle & Sebastian. -
14.05 Tybed. - 14.30 Bod. -
14.45 Nieuws. - 15.00 Paarden
rennen. — 17.20 Playschool. — 
17.45 We are the champions. — 
18.10 Brown Wolf. - 18.35 The 
Wombles. — 18.40 Nieuws. — 
18.55 Nationwide. - 19.55 Hobby 
horse. — 20.20 The Rockford files. 
— 21.10 Who pays the ferryman ? 
— 22.00 Nieuws. - 22.25 Great 
Britains. — 2325 Play for today. 
— 0.15 Play golf. — 0.40 Weerbe
r icht 

18.00 Nieuws. - 18.10 Spuk im 
Haus Cf). - 18.35 Die Drehschei-
be. — 19.20 Maerchen der Völker 
— 19.35 Tarzan, Herr des Dschun-
gels. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Euer Sohn und Bruder Cf). - 22.00 
HeuteJournal. - 22.20 Die sanf-
ten Elefanten. — 23.00 Apropos 
Film. — 23.45 Sanfter Schrecken 
Cf). — 1.00 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
18.50 Tekenfilms. - 19.00 Poigne 
de fer et seduction Cf). - 19.30 
Nieuws. — 20.00 La poupee san-
glante Cf). — 21.00 La bonne sou-
peCfJ. 

TF 1 

12.30 Les jours heureux (0. — 
12.57 Les Tifins. - 13.00 Nieuws. 
— 13.45 Jeugdprogramma's. — 
14.15 Nieuw feuilleton. — 18.15 
Visages de la Russie (dokJ. — 
19.10 Jeune pratique. — 19.18 Les 
Tifins. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.43 Ces chers dispa
rus (dokJ. — 19.57 Nieuws. — 
20.30 Au-dela de l'horizon (f). — 
21.30 Superstars en Suisse. — 
22.34 Bruits en féte et sons de plai-
sirs. — 23.05 Nieuws. 

A 2 

14.00 Police story (f). - 15.00 
Aujourd'hui magazine. — 18.00 Ré-
cré A2 — 18.40 Flash information. 
— 18.55 Des chiff res et des let
tres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
- 19.45 Lheure d'été. - 20.00 > 
Nieuws. — 20.45 Aguirre la colère 
de Dieu (f). — 23.15 Nieuws. 

FR. 3 

19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Jeugdprogramma. — 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 La belle et le 
cavalier (f). — 22.05 Nieuws. 

Woensdag 

BRT 1 

17.15 Tip-top. Canada. - 17.45 
Het zwaard van Ardoewaan. — 
18.15 Sesamstraat - 18.40 De 
Bereboot — 18.45 De man van 
Atlantis ( f ) . - 19.35 Morgen. -
19.45 Nieuws. — 20.10 De weer
man. — 20.15 Happy days (fJ. — 
20.40 Op zoek naar Stonehenge. 
— 21.05 Spel zonder grenzen. — 
2225 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 llluzie (tekenfilm). - 20.15 
Op de kaaien (f J. 

NEP 1 

15.30 Zomerbios (f) . - 18.45 Toe
ristische tips. — 18.50 Fabeltjes
krant - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Van gewest tot gewest — 19.50 
Verandering van klimaat ( f ) . — 
21.05 Balinese dansen (dokJ. — 
21.37 Nieuws. — 21.55 Kind in 
Plastic (dokJ. - 22.50 Nieuws. 

NEP 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Jouw we
reld, mijn wereld (f) . - 19.24 Ken
merk. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Socutera (dokJ. - 20.32 Falstaff 
(opera). — 22.35 Nieuws. 

16.45 Feu vert. — 1825 Mariolino 
— 18.30 Les enfants des autres 
(f J. — 18.45 La pensee et les hom 
mes. — 19.15 Antenne-soir — 
1929 Weerbericht - 19.3( 
Nieuws. — 19.50 Contacts. — 
19.55 La légende d.e l'Ouest (f J. — 
21.05 Jeux sans frontieres. — 
2225 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 La semaine des quatre jeux 
— 20.5 Les evasions célèbres (f J 
— 21.00 Parascope. 

ARP 

17.10 Nieuws. - 17.15 Die Mon-
tagsmaler — 18.00 Pippi Lang-
strumpf. -» 18.30 Die Ferien des 
Herrn Rossi (fJ. - 18.50 Nieuws 
— 19.00 Intermezzo-lnformatio-
nen. — 19.05 Gebt mir den Wind 
und ich zeig' euch die We l t — 
19.15 Magere Zeiten. - 20.15 
Hier und Heute. — 20.45 Trick um 
4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 «Oh, diese Maenner!» (fJ 
— 22.45 Titel, Thesen, Tempera-
mente. — 23.30 Tagesthemen. 

ZPF 

18.00 Nieuws. — 18.10 Der Donau-
schiffer. — 18.30 Die Drehschei-
be. — 1920 Wenn einer eine Rei-
se tu t - 20.00 Nieuws. - 20.30 
De Sport-Spiegel. - 21.15 Bilanz. 
- 22.00 Heute-Journal. - 2220 
Starsky en Hutch CfJ. - 23.05 
Sieh mal an. - 23.10 Preise! -
23.50 Der Maertyrer CfJ. - 0125 
Nieuws. 

TF 1 

12.30 Les jours heureux CfJ. — 
13.00 Nieuws. — 13.37 Jeugdpro
gramma's. — 18.15 Visages de la 
Russie CdokJ. — 19.13 Jeune prati
que. - 19.18 Les Tifins. - 1920 
(jewestelijk nieuws. — 19.43 Ces 
chers disparus CdokJ. — 19.53 
Trekking Lotto. — 20.03 Nieuws. 
— 20.30 Le devoir de Frangais CfJ 
— 22.00 A la poursuite des ètoiles 
CdokJ. - 23.00 Nieuws. 

A 2 

14.00 Billy le Kid centre la lol. — 
15.25 Aujourd'hui magazine. — 
18.00 Récré A2. - 18.40 Flash 
Information. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 L'heure d'été. 
- 20.00 Nieuws. - 20.32 Moi, 
Claude empereur CfJ. — 21.30 
Question de temps. — 22.35 
Nieuws. — 22.50 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 La rancune CfJ. 
— 22.05 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
18.50 Tekenfilms. - 19.00 Hitpara
de. - 19.30 Nieuws. - 20.00 La 
brigade des maléfices (f J. ~ 21.00 
Duel au soleil (f J 

BBC 1 

7.38 Open University. — 10.55 
Magic Roundabout — 11.00 Ja
ckanory. — 11.15 Pink Panther — 
11.35 Belle et Sebastian. — 14.15 
Nieuws. — 14.30 Fingerbobs. — 
15.00 Glorious Goodwood — 
17.20 Playschool - 17.45 Boss 
Ca t — 18.10 Newsrond weekly. 
- 18.35 The Wombles. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.50 The Wednesday film. — 
21.10 Z cars. — 22.00 Nieuws. — 
22.25 The Risk business. - 23.05 
(Dome Dancing. — 23 45 Omnibus. 
- 0.35 The Sky at Night - 0.55 
Weerbericht 
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HERENTALS:Nühetdoel 
met autozoektocht bereiken 

ANTWERPEN 

Het kanton Herentals is samenge
steld uit de volgende gemeenten 
Herentals, Herenthout Kasterlee Lille 
Vorselaar en Grobbendonk waarvan 
men drie afdelingen als volv\/aardig 
kunnen worden beschouwd en die 
dan ook zeer aktief zijn nl Herent
hout Herentals en Kasterlee 
Vorselaar heeft nooit over een afde
ling beschikt en Lille komt met van de 
grond terwijl Grobbendonk Wortel 
als petekind heeft maar tot geen ver
dere uitbouw komt 
Met de aktie - Nu het doel bereiken » 
heeft Staf Onessen, voorzitter van 
Herenthout zich voorgenomen om de
ze dne afdelingen tot bloei te brengen 
en dat door samenwerking op kanton
naal vlak Zo zal de ledenadministratie 
van Lille m handen gegeven worden 
van Willy Crab, gekoopteerd lid van 
VU-bestuur van Herenthout en te
vens ook verslaggever van het kan
ton en schnjver van dit artikel 
Als eerste vorm van samenwerking 
was er de gezamelijke reis naar de 
Uzert>edevaart Dit werd een enorm 
succes mede door onze organisator 
Staf Onessen, die vierenvijftig plaat
sen aan te bieden had maar meer dan 
zeventig inschnjvingen moest ver
werken Het probleem werd vlug op
gelost en de ovenge Vlamingen wer

den met een viertal personenwagens 
naar de IJzervlakte gebracht 
— Zondag 10 september wordt er 
een toenstische zoektocht ingericht 
Oe voorzitter van Kasterlee Ludo 
Verswyfelt zal deze zoektocht zeker 
in goede banen leiden Oeze zoek
tocht moet een propagandatocht wor
den voor Groot-Lille Iedereen zal de 
achtergrond wel begnjpen Men wil 
de gemeente Lille zoveel mogelijk 
betrekken bij het gebeuren van de 
V U Oe drie afdelingen hebben reeds 
toegezegd ieder voor dne waardevol
le prijzen te zorgen in de rangorde 
van 750 500 250 fr 
De wedstnjd staat voor iedereen 
open 
— Zaterdag 23 september worden 
alle leden van het kanton op het VU-

bal te Herenthout verwacht 
— Zaterdag 21 oktober Oktober-
bai te Herentals 
— Donderdag 9 november wordt 
onder leiding van Pr Anthonis een 
grootse meeting georganiseerd in 
zaal Funkis te Herentals Onze natio
nale voorzitter H Schilz, zal er het 
woord voeren Voor de nodige omlijs
ting wordt gezorgd Wij weten als Cis 
iets in zijn hoofd krijgt komt er iets 
van 
— Staf Onessen werkt intussen aan 
een polit ieke diskussieavond waar 
we later meer zullen over vernemen 
Staf Onessen is de man die in de Her-
enthoutse afdeling aan de touwtjes 
t rek t HIJ durft risico's te nemen en 
laten wij hopen dat het deze keer ook 
weer lukt 

Welke werkloze 
kijkt niet werkeloos toe ? 
VUJO wil volgend werkjaar aktief aanwezig zijn bij de studenten 
Vooral willen wij bij de inschrijvingen aan de universiteiten aanwezig 
zijn met informatiemateriaal over VUJO Wij zoeken daarom in Ant
werpen Gent Leuven en Brussel en eventueel elders jongeren die 
hun werklozensteun wensen te beschouwen als een vergoeding om 
politiek opbouwwerk te verrichten Wie biedt zich aan ' 
Neem kontakt op met het nationaal VUJO-sekretanaat of met 

- Willy Kuijpers Swertmolenstraat 23 te Herent tel 016-229642 
- Johan Artois, Van Bladelstraat 35 te Herent tel 016-234940 
- Eddy Gaublomme Bist 35 te Wilrijk tel 031-275241 
- Carla Brion, Kortri jksesteenweg 16 te Gent 

OPTI|K 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
TeL 

WETTELIJK 

5 o KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 

Originele Guldensporenviering te Herentals 
Zaterdag 8 juli herdacht VU-Heren-
tals op een originele en zeer geslaag
de wijze de Guldensporenslag Voor 
de kaartpnjskamp waren heel wat 
entoesiaste deelnemers komen opda-

Tevens werd door de Vlaamse 
Vrouwenkring een wedstrijd bloemen-
schikken ingericht Ongeveer 25 
bloemstukjes werden tentoongesteld 

waarvan daarna het mooiste werd 
bekroond Oe meer dan honderd aan
wezigen luisterden aandachtig naar 
een korte maar krachtige toespraak 
van senator Wim Jonssen Onze VU-
schepen, Francis Anthonis gaf daar
na nog een bondige schets over de 
verwezenlijkingen van de Volksunie in 
de gemeentekoalitie De avond was 
een groot sukses over heel de lijn 

OCMW 
Volgende bedieningen wor
den openverklaard: 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
MIDDELHEIM 
Dienst voor Inwendige Ge
neeskunde (Prof Dr Panzel) 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) halftijds 
— 1 plaats van assistent in 
opleiding (rang 5) voltijds in 
de neurologie 

Dienst voor Algemene Heel
kunde (Dr R Dienckx) 
— 3 plaatsen van assistent 
m opleiding (rang 5) voltijds 

Dienst voor Oogheelkunde 
(Prof Dr Neetens) 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) halftijds 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds 
Dienst voor Gynaecologie en 
Verloskunde (Dr A Ver
donk) 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds 
Dienst voor Mond- en Tand-
ziekten en Maxillo-Faciale 
Heelkunde (Dr L Peeters) 
— 1 plaats van assistent-li
centiaat tandheelkunde 
(rang 5) halftijds met specia
le belangstelling voor kmder-
tandheelkunde 

Dienst voor Neus-, Keel- en 
Oorziekten 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds 
Dienst Radiodiagnose - alle 
instellingen (Dr A De Schep
per coordinator) 
— 2 plaatsen van assistent 
in opleiding (rang 5) voltijds 

ALGEMEEN ZIEKENHUIS 
STUIVENBERG 
Dienst voor Inwendige Ge
neeskunde (Dr R Bogaert) 
— 1 plaats van bijgevoegd 

geneesheer-specialist (rang 
4) halftijds 
— 9 plaatsen van assistent 
m opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Algemene Heel
kunde (Prof Dr Hubens) 
— 1 plaats van adjunkt-
diensthoofd-afdelingshoofd 

(rang 2) voltijds 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds of halftijds 

PSYCHIATRISCHE AFDE
LING 
(Dr S Landuyt) 

— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds 
— 3 plaatsen van assistent 
in opleiding (rang 5) voltijds 

Dienst voor Urologie (Dr M 
Kauch) 
— 1 plaats van assistent m 
opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Anesthesie en 
Reanimatie (Prof Dr Hane-
greefs) 
— 2 plaatsen van assistent 
in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Electro-Encepha-
lografie (Dr Verspreeuwen) 
— 1 plaats van assistent in 
opleiding (rang 5) voltijds 
Laboratorium voor bacterio
logie (Dres Gepts-Fneden-
reich) 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds 
— 1 plaats van assistent m 
opleiding (rang 5) voltijds 

ZIEKENHUIS 
ST.-ELIZABETH 
Dienst voor Inwendige Ge
neeskunde 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds 
— 3 plaatsen van assistent 
in opleiding (rang 5) voltijds 
Dienst voor Geriatrie (Dr J 
Hendrickx) 
— 1 plaats van bijgevoegd ge
neesheer-specialist (rang 4) 
halftijds in de neuro-psychia-
trie 

— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-omnipracticus 

of bijgevoegd geneesheer-
specialist (rang 4) halftijds 
met speciale belangstelling 
voor geriatrie 
— 2 plaatsen van assistent 
dn opleiding of omnipracti-
cus) (rang 5) voltijds 

ALGEMEEN 
KINDERZIEKENHUIS 
GOOD-ENGELS 
Dienst voor Kindergenees
kunde (Prof Dr Clara) 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) halftijds met speciale be
voegdheid in de kindercar-
diologie 
— 1 plaats van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) halftijds met speciale be
voegdheid in de kinderga-
stro-enterologie 

Dienst voor Kinderpsychia
trie (Dr A Cools) 
— 1 plaats van assistent m 
opleiding (rang 5) voltijds 

Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst 
— 2 plaatsen van bijgevoegd 
geneesheer-specialist (rang 
4) voltijds of halftijds 

De benoemingen zullen, be
houdens voor de plaats van 
arbeidsgeneesheer welke 
vroeger kan begeven wor
den, ingaan op 1-1-1979 en 
geschieden voor volgende 
termijnen 
— voor de assistenten (rang 
5) een termijn van 1 jaar die 
voor de assistent-licentiaten 
tandheelkunde en de assis-
tenten-omnipractici maxi
mum vijfmaal en voor de 
assistenten m opleiding zove
le malen kan hernieuwd wor
den als de door de erken
ningskommissie voorge
schreven opleidingsduur ver
eist (De assistenten m oplei
ding dienen zo mogelijk een 
afschrift van het door de 
erkennmgskommissie goed
gekeurd of goed te keuren 
stageplan voor de betrokken 
specializatie voor te leggen) 

— voor de bijgevoegden 
(rang 4) een termijn van twee 
jaar die tweemaal hernieuw
baar IS 
— voor het adjunkt-dienst-
hoofd-afdelingshoofd (rang 
2) m statutair verband in
dien de kandidaat voldoet 
aan de vereiste voor
waarden, ^tz nog 20 pen
sioengerechtigde dienstja
ren kan verwerven vóór de 
leeftijd van 65 jaar en ten 
minste vijf jaar dienst telt in 
de gezondheidsmsteUingen 
van het OCMW en ten min
ste als geneesheer-specialist 
De assistenten (rang 5) zijn, 
behoudens de licentiaat 
tandheelkunde halftijds, ge
houden tot het verrichten 
van voltijdse prestaties Zij 
dienen de diensturen te ver
richten die hun door de 

dienstnoodwendigheden 
worden opgelegd Zi] verze
keren de wachtdienst en heb
ben verbod van private 
praxis 
Het barema voor de assisten
ten m opleiding is vastge
steld op 321 414 fr (basis) per 
jaar, gehalveerd voor de as
sistent-licentiaat tandheel
kunde halftijds 
De kandidaten dienen een 
eensluidend verklaard af
schrift van hun diploma m 
te leveren waarop het visum 
van de Provinciale Genees
kundige Commissie van Ant
werpen voorkomt Zij moe
ten tevens een bewijs bmnen-
leveren van inschrijving bij 
de Orde der Geneesheren 
(uitgezonderd de licentiaten 
tandheelkunde) De kandida
ten die houder zijn van een 
diploma waaruit blijkt dat zij 
hun onderwijs met m de Ne
derlandse taal genoten heb
ben zullen, overeenkomstig 
de wet van 2-8-1963 op het 
gebruik van de talen m be
stuurszaken, aan een taai-
proef onderworpen worden 
Voor alle bedieningen vanaf 
bijgevoegd geneesheer-spe
cialist dienen de kandidaten 
een eensluidend verklaard 
afschrift van hun erkenning 

personeel 
als specialist m te leveren 
Kandidaten yoor de plaats 
van arbeidsgeneesheer die
nen een bewijs van gespecia-
lizeerde in de arbeidsgenees-
kunde vpor te leggen 
De kandidaten moeten te
vens een getuigschrift van 
goed zedelijk gedrag, be
stemd voor een openbaar be
stuur, inleveren alsook (voor 
de mannelijke kandidaten) 
een militieattest 
BIJ eventuele benoeming 
moeten de kandidaten de 
reglementering omtrent de 
standplaats\ erplichtmg nale
ven 
Opgave dient gedaan van de 
huidige aktiviteiten Ingevol
ge het statuut van het ge
neeskundig personeel is het 
aan de leden ervan slechts 
toegelaten nevenaktiviteiten 
uit te oefenen na een vooraf-
gaandelijke toelating van de 
Raad van het OCMW Zulks 
impliceert de verbintenis 
zich tot de toegelaten neven-
aktiviteiten te beperken 
Aangezien het Openbaar 
Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn de wedden van 
het personeel betaalt door 
tussenkomst van het post-
checkambt of van een bank
instelling, zijn de kandida
ten ertoe gehouden m het 
bezit te zijn van een post- of 
bankrekening op hun naam, 
binnen het tijdstip van 2 
maanden volgend op hun in
diensttreding 
De aanvragen dienen op het 
Sekretanaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen toe
gekomen te zijn uiterlijk op 
1-9-1978 Belangstellenden 
die nog 2e zittijdeksamens 
dienen af te leggen kunnen 
hun kandidatuur mdienen 
ZIJ dienen evenwel onmiddel
lijk nadat zij geslaagd zijn 
een bewijs hiervan in te leve
ren 
Het inschnjvingsrecht be
draagt 200 fr 
Inschrijvingsformulier te be
komen op de 7e Afdeling-
Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel. 32.98.35 - 31.09.70). 

(medegedeeld) 
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AARTSELMR: 
Feest aan Hof van Bourgondië 
Onder dat motto had dit jaar te 
Aartselaar een luisternjke guldenspo-
renvienng plaats 

De aanwezigen konden eerst geme
ten van de muzikale verworvenhe
den van een net uit Finland terugge
keerd Consortium Musiquum Wat 
deze mensen, onder de kundige lei
ding van Jean-Paul Biesemans, bren
gen, gaf enig idee hoe er in de 15de 
en 16de eeuw aan de Europese vor

stenhoven gemusiceerd werd Was 
het gedeelte voor de pauze mis
schien wat te sterk initiërend, na de 
verfnssingen kwam er met de dans
muziek uit Antwerpens Gouden 
Eeuw heel wat sfeer in de goed 
gevulde zaal 

Het eigen Aartselaars Toneelgezel
schap zorgde met « Die Hooveerdig-
heit» van Willem Ogier, een 17e-
eeuwse Antwerpenaar, voor de ont-

OCMW-EDEGEM 
De raad van het OCMW van Edegem maakt bekend 
dat een betrekking met volle dagtaak van bestuurs-
sekretaris met weddeschaal 1680 te begeven is bi) 
aanwerving 
Aanvangswedde 273 480 a 100 % 
Maximumwedde 448 380 
De aanwervingsvoorwaarden alsmede alle nodige 
inlichtingen zijn verkrijgbaar op het sekretanaat 
van het OCMW, Terlindenlaan 1 te Edegem, tel 
57.17 10 (binnenlij n 51) 
De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven 
en ten laatste op 31-8-1978 toekomen bij de voorzitter 
van het OCMW, Terlindenlaan 1, 2520 Edeeem 

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

De Sékretans, De Voorzitter, 
get J Van Assche get L Van der Aa 

(Adv. 137) 

spannende noot, inzoverre zelfs dat 
deze sotternie door haar boertige 
humor nogal volks aandeed vergele
ken bij de verfijnde muziek die eraan 
vooraf ging Dit deed natuurlijk geen 
afbreuk aan de prestatie van het 
A T G dat met deze opvoering nog
maals « zijn sporen verdiend heeft » 
Vooral de prestaties van Toos, de 
knecht van de kale jonker (Rene 
Buyst5 en Guido van den Neucker 
als Baes, een beirsteker, ontlokten 
het publiek een warm applaus Maar 
de hele bezetting was goed en daar 
zal regisseur Willy Verbeeck ook wel 
voor iets hebben tussen gezeten 
Voordracht en prezentatie werden 
verzorgd door Nellie Hosiers 
terwijl die Sotte amoureusheyt CAn-
thonis de Roovere) en de meer eigen
tijdse stukken van Koos Schuur, het 
« Als ik vnj kom » dn vertaling van M 
Cottenjee) en het magistrale «Brus
sel » van Rene De Clercq het publiek 
in de gepaste stemming brachten 
De avond werd passend besloten 
met het Gebed voor het Vaderland 
en de Vlaamse Leeuw (wd) 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/81 8841 

GENTS STUDENT zoekt job ge
durende het ganse jaar of tij
dens de vakantie Z w Senator 
Van Ooteghem, tel 0 9 1 / 
307287 CN56)" 

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

TE K O O P 

K o m p l e t e Hi-Fi -kten, Ma r l ux -
draai tafe l - v e r s t e r k e r 2 X 40 
w , t une r A M - F M , 2 b o x e n , 
e lk 80 w 6 m a a n d e n o u d , 
ui tz pr i js Tel 0 3 1 - 8 8 1 3 7 1 , t i j 
d e n s d e w e e k e n d s o f na 20 
IJ (N62 ) 

Jongeman uit Deurne, met diplo
ma van technisch ingenieur 
sterkstroom, zoekt aangepaste 
betrekking in Antwerpen of om
geving De betrokkene is bereid 
«intenms» te vervullen Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 St-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015-217900 Ref 1102 

Z A N H E R 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen 

lAdv 871 

Nationaal VUJO-weekend 
in Cadzand 
Voor wie ooit het jaarl i jks VUJO-weekend in Cadzand als start van het werk
jaar heeft meegemaakt is elke aanbeveling overbodig. 
Alhoewel het moeili jk wordt om een programma in elkaar te steken dat de 
vorige weekends kan overtreffen, geloven wij toch dat wi j ook nu weer iets 
serveren om duimen en vingers af te likken. 
Vermits de Europese verkiezingen voor de deur staan, lijkt hef tema « Euro
pa » vanzelfsprekend. Daarnaast is het nuttig om ons in deze t i jd, waarin gela
tenheid en pessimisme hoogti j vieren, even te bezinnen over de te volgen 
strategie en metodiek voor VUJO. En omdat de boog niet alt i jd gespannen 
kan staan, bieden wij jullie een ludieke zaterdagavond aan. 
Zoals steeds zijn wij te gast m - Hedenesse ', Vierhonderdpolderdi jk 10 te 
Cadzand. Van vri jdag 15 september om 19 uur tot zondag 17 september om 
19 uur. 
DEELNAMEPRIJS Per persoon 350 
fr (syllabus inbegrepen) 
Kinderen betalen 175 fr Er is kinder
oppas 
HOE INSCHRIJVEN? Door het 
strookje op de achterzijde van dit 
blad in te vullen, het op te zenden aan 
ons sekretanaat en door het bedrag 
over te schrijven op onze bankgiro 
435-0256851 -75 met vermelding « Cad
zand» 
OPGELET I Loop met het nsico er met 
meer bij te kunnen Schnjf dus dade
lijk in W I J zenden je dan de verdere 
informatie 
P r o g r a m m a 
Vri jdag 15 september 
19 u aankomst, inschnjving 
20 u kennismaking 
20 u 30 inleiding en practica 
21 u opzet van het weekend (Eddy 
Gaublomme) 
21 u 30 VUJO-jaarplanmng '78-79 
voorstel en bespreking (Johan Sau-
wens) 
22 u 30 gezelligheid 

Zaterdag 16 september 
9 u ontbijt 
9 u 45 «WIJ EN EUROPA» 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel 031/2198.15 Ook's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

— Bondig overzicht van de huidige 
Europese instellingen (Eddy Gaublom
me) 
— Panelgesprek over «Het Europa 
van de Volkeren» 
— Inleiding door dr Henk Waltmans, 
2e kamerlid van de PPR uit Neder
land , 
— Getuigenis door Jean-Paul Sepie-
ter uit Frans-Vlaanderen , 
— Het standpunt van de V U door 
Willy Kuijpers, volksvertegenwoor
diger 
— Moderator Erwin Pnem 
— Gesprek met de panelleden 
12 u 30 middagmaal en pauze 
14 u «De Konferenties van Helsinki 
en Belgrado », door Willy Kuijpers 
14 u 30 « Hoe kunnen wij met VUJO 
de belangstelling voor Europa bevor
deren ' » bespreking m werkgroe
pen 
17 u «VUJO HOE N U ' » panelge
sprek met Johan Sauwens en de 
vroegere VUJO-voorzitters, volksver
tegenwoordiger Nelly Maes en Hugo 
Coveliers 
18 u 30 avondmaal 
19 u 30 gesprek met het panel 
20 u 30 Een knalverrassing 
22 u 30 gezelligheid 
Zondag 17 september 
9 u 30 ontbijt 
10 u vrije aktiviteiten met o m moge
lijkheid tot bijwonen van eucharistie
viering, werkgroepen, sport, 
12 u 30 middagmaal 
13 u 30 verslag werkgroepen 
15 u «De V U en de Europese en 
mundiale problematiek » door minister 
Hektor de Bruyne Debat na 
17 u besluiten en evaluatie van het 
weekend 
18 u 30 avondmaal en einde 
Kursusbegeleiding Karel Van Reeth 
Algemene leiding Eddy Gaublomme, 
Johan Sauwens, Karel Van Reeth 

Aanbevolen huizen 1 
CAFE-FRITUUR 

DE SNOECK 
Elie Van Laere - Marcefla Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle -
tel. 091-30.06.53 

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-Stri|tem 
Tel. 054/3337 56 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST-NIKLAAS 
Tel 031/7673 44 

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

P V B A J BORREMANS C O C K 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

Wi] bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE i ZONEN. 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affhgemstraat 18,1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/6682 36 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe, restaurant speeltuin terras 
V^^oensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
n-iddags Tel 053/66 8740 

FRAVANCA-DOG-HOME 

Assesteenweg 298 A 
1680 St Kwintens-Lennik 
Tel 02 582 2014 
Kweker i j - pension - alles voor uw 
hond 

DANNY'S CLUB pvba Cafe Snack 

Zaal voor feesteli jkheden Koolmijn-

laan 15, BERINGEN - 011-436.376 

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

JEF T H I J S 

Al le v e r z e k e n n g e n 

Koning Leopoldlaan 1, 
3 1 8 0 V\/esterlo Tel 0 1 4 - 5 4 4 8 0 7 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St -Maria Latem ZWALM 

Boerenbrood • Hesp • Kaas 
Tel 055/4994 76 
Dinsd gesloten 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag en weekbladen 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69 2874 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 

sloten 

V O E D I N G « D E P O L D E R . 

Po lders t raa t 1 2 , 8 4 5 8 O o s t d u i n -
kerke 

Fruit en g roen ten enz .. 
D u b b e l e va lo is -zege ls aan al le 
leden 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 /5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

• UILENSPIEGEL» 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742 Ternat 
Tel 5821345 

Volksunielokaal 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 4254642 

D E C R A E N R O M p v b a 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015 /711240 

Verwarming stoom • sanitair Alle 
herstellingen 

M A T R A S S E N P L A T T E A U 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma
trassen 

P la t teau-L ievens, Por tugees 
straat 9, 1780 Tera l fene , tel. 
0 5 3 / 6 6 7 4 5 6 . 

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

DE L A N O S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6, BERINGEN — 
011-43 37 07 Leveringen mazout — 
mogeli jkheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske
tel 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031-8.15.68 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-3645.31 02-5822222 
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BRABANT 

Vlierbeekabdij in open brief 
In de maand februari van dit jaar organizeerde de VUJO van Kessel-Lo een 
pamfletaktie voor de rangschikking van de Vlierbeekabdij te Kessel-Lo (Leu
ven) als dorpsgezIchL Nog steeds bli jven financiële, kerkeli jke en polit ieke 
belangengroepen de rangschikking tegenwerken. De VU-Kessel-Lo stelde nu 
een «Open brief> op, die ze wilde overhandigen aan mevrouw De Backer, 
minister voor Nederlandse Kuituur, t i jdens de provinciale dagen voor 
Vlaams-Brabant, die in het raam van het Jaar van het Dorp in de abdij 
gehouden werden. Mevrouw de minister was toen verhinderd. De brief werd 
haar toegestuurd en in de pers verspreid. Hierbij de volledige teks t : 

Mevrouw/ de minister. 
Twee jaar geleden werd de 850e ver
jaardag van de stichting van de abdij 
van Vlierbeek herdacht De abdij 
speelde tot haar opheffing in 1797 
een belangnjke socio-kulturele en reli
gieuze rol Vandaag de dag neemt ze 
nog een belangrijke plaats in in het 
leven van velen, en niet in het minst 
van de geboren en getogen Kesse-
laars De abdij, met Berta's «Rozen
krans», IS een oaze van rust en een 
ontmoetingsplaats na de zware studie 
of dagtaak Wandelaars genieten tel
kens weer van de harmonie tussen 
de architekturale schepping en de 
natuur Maar eens te meer wordt de 
rust van onze abdij verstoord Eens te 
meer dreigt onze abdij geschonden te 
worden Ditmaal echter met door de 
troepen van Oranje of de Franse 
bezetter, maar door politiek- en geld
gewin 

Op 17 juli 1977 werd officieel bekend
gemaakt dat een onderzoek geopend 
was teneinde de abdij en haar omge
ving als dorpsgezicht te rangschik
ken De reaktie hiertegen bleef met 
uit Eigenaars en andere betrokkenen 
stuurden hun bezwaarschnften in 
Het Leuvense kollege van burgemees
ter en schepenen bleef bouwvergun
ningen voor prive-villa's toestaan in 
het ter klassering voorgestelde ge
bied Deze vergunningen zijn in strijd 
met het bestemmingsplan (woonuit-
breidingszone) Wil het schepenkolle-
ge hierdoor het rangschikken tegen
gaan, omdat er in het zuidelijke ge
deelte, langs de Kortnjkstraat een 

Betekom 
uitbreidings
gebied 
Tumkensberg 
Op vraag van VU-kameiiid W Kuij-
oers deelde staatssekretaris Eys-
<ens mede, dat na kontakt met de 
nterkommunale Interleuven ongeveer 
4 ha gronden in der minne worden 
aangekocht De aangekochte gron
den zouden verspreid liggen over het 
/olledige woonuitbreidingsgebied De 
nterkommunale Interleuven werd ver
zocht de grondaankoop stop te zet
ten tot een beslissing is getroffen 
Dver het betrokken woonuitbreidings-
gebied bij de definitieve vastlegging 
/an het gewestplan Aarschot-Diest 

groots opgezet projekt voor sociale 
woningbouw voorzien is"? 
De Volksumejongeren en het Volks-
uniebestuur van de afdeling 
Kessel-Lo vragen dat er zo snel moge
lijk een beslissing komt over de rang
schikking van de abdij als dorpsge
zicht De abdij van Vlierbeek mag 
geen historisch monument worden te 
midden van een steenwoestijn Het 
Charter van Venetië, medeonderte-
kend door België, bepaalt dat het his
torisch monument «met alleen de 
geïsoleerde architekturale scheoDinq 
maar ook de stedelijke of rurale land
schappen die getuigenis afleggen van 
een speciale beschavingspenode, van 
een betekenisvolle evolutie of van 
een historische gebeurtenis,» omvat 
Mevrouw de minister, laat dit jaar van 
het dorp voor de Kesselse gemeen
schap langer duren dan 1978 Behoud 
de abdij en haar omgeving als een her-
innenng aan het grootse verleden en 
als een oaze van rust en ontmoeting 
voor onze gezinnen 

Mallemunt 7 8 in Brussel 
Het ondanks-alles-zomerfesti jn Mallemunt heeft in de komende 
weken volgende feestkaart : 

• Zaterdag 22 jul i , Ukkel Calevoet (spoorwegvladukt) 
15 00-20 00 Tjens en Couter CB), Raymond van het Groenewoud en 

The Millionairs (B), Johnny Cougar (USA), Steel Pulse 
(GB) 

# Donderdag 3 augustus, Muntplein 
12 00-17 00 Radeis, prettig gestoord talent tentoonstelling, standjes, 

animatiefilms, speelbus, brukselbinnenstebuiten 
The Cardim's (goochelaars - B), Rue du Village Golksmu-
ziek - B), Wagenspel (Centrale van het Brussels Ama
teurstoneel en KVS - B), Cirque Titi (muzikaal straatcir
cus - F), een programma van het Amsterdamse Festival 
of Fools '78 

1800-2200 Panem et Circenses (pantomimisch teater - B-USA), 
John Kirkpatnck en Sue Hams (ex-Steeleye Span - GB), 
Swami Singh (Oosterse show - NL), The Red Clay Ram
blers (country en blue grass - USA), Claude Besson (Bre
toense volksmuziek - F) 

Kuijpers zoekt veilige 
Leuvense vaart 
In verband met de wegveil igheid aan 
de Leuvense vaart zit kamerlid Wil ly 
Kuijpers minister Mathot op de hie
len. 
"Op 10 oktober 1977 stelde ik een 
Parlementaire Vraag betreffende de 
wegveiligheid langsheen de Vaart-
kom en het Kanaal te Leuven U ant
woordde daarop dat U opdracht zou 
geven om de maatregelen te onder
zoeken en te nemen in gemeenschap
pelijk overleg met de Stad Leuven om 

alzo de verkeersveiligheid te verho
gen 
-Weer stellen we vast hoe op een 
tweetal plaatsen auto's in het Kanaal 
reden en dit op minder dan tien dagen 
tijd 
-WIJ weten wel dat deze feiten met 
allen kunnen gerekend worden onder 
het begrip «verkeersongevallen» 
maar dit neemt met weg dat onmiddel
lijk ingrijpen geboden wordt 
-Graag vernamen we de konkrete 
maatregelen terzake Wij menen dat 

er geen uitstel meer kan gedoogd 
worden -
Minister Mathot antwoordde zofias 
«Ik heb de eer het geacht lid mee te 
delen dat om het verkeer in de omge
ving van de vaartkom te Leuven vei
liger te maken, overleg werd ge
pleegd met het stadsbestuur van Leu
ven 
-Een ontwerp werd uitgewerkt waar
bij wordt voorzien dat over een lengte 
van 156m vangrails zullen worden 
geplaatst, inzonderheid op de plaats 
w^r de Vaartstraat dwars op het 
kanaaldok — de zogezegde Vaart-
kom — uitloopt 

-Het plaatsen van deze vangrails zal 
geschieden door en ten bezware van 
de begroting van mijn departement 
Dienst der Zeeschelde, en wel in de 
loop van de maand augustus 1978 
-Hieraan kan worden toegevoegd 
dat de stad Leuven van plan is om 
daarna in deze omgeving een fiets
pad aan te leggen » 

VUJO-Vossem op 
fiets-zoektocht 
VUJO-Vossem houdt voor de 
tweede maal een fietszoek-
toch t 
Waar ? Vossem-Tervuren-Duis-
burg. 
Wanneer' op zondag 30 juli. 
Inschrijvingen • in ons lokaa l : 
« Café de Congo», Gemeente
plein 11, 1981 Vossem. Inschri j
vingen gebeuren tussen 13 en 
14 uur. 
De prijs • op voorhand : 60 fr.; 
op 30 j u l i : 80 fr. 
Voor eventuele verdere inl ich
tingen : Peter Van den Abbeele, 
(Sekretaris VUJO-Vossem), 
St-Pauluslaan 66, 1981 Vos
sem. TeL 02-767.61.59. 

Feest in Opwijk 
1e groot Volksdansfestival op 21, 22 
en 23 juli, ter gelegenheid van het 5-
jang bestaan van V V K B Heiveld 
Zat 22 juli, 20 uur volksbal met optre
den van «Rue du Village» Zond 23 
juli, 14 uur optocht van dansgroepen 
en festival Plaats «Spechteshof» 
(Centrum) 

BRAMO KEUKENS 
TOONZAAL EN BURELEN 

Heirboan 140, BURCHT 

TeL 031/52.82.32 

Voor hen die fuU-service wensen uitgevoerd door 
specialisten. 

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

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend 
ontwerp en prijsopgave. 

Enkel toonzaal 

BERLARY 94 LIER TEL. 031/80.13.21 
ADV 55 

FILMTHEATERS 

studio 

MflJ 11 
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TERVUREN 
Zondag 15 u KT 

De drie Cabaiiero's 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 Zondag 
18 u KNT 

The Betsy 
Film van Hare! Robbins, met LavK-
rence Olivier, Robert Duvall 

Zondag, maandag, dinsdag, woens 
dag, donderdag 20 u 30 KNT 

Annie Hall 
Film van en met Woody Allen en met 
Diane Keaton 

TIENEN 
Vrijdag, zaterdag 20 u 30 Zondag 
15u-20u 30 Maandag 20 u 30 KT 

Gray Lady Down 
Met Charlton Heston, David Carradi-

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 Zondag 
18 u Dinsdag, woensdag, donder
dag 20 u 30 KNT 

Maxi-roof in Mini-Coopers 
Film van Peter Collinson, met Mi
chael Came, Noel Coward 

LEUVEN 1 
14u, ISu KT 
7e en laatste week 

The Goodbye Girl 
Film van Herbert Ross, met Richard 
Dreyfuss 

20 u 
Premiere Belgie 

KNT 2e week 

Stroszek 
Film van Werner Herzog. met Bruno 
8 . Eva Mattes 

22 u KT 
4e en laatste week 

Coming home 
Film van Hal Ashby, met Jon Voight, 
Jane Fonda 

16u,015u KNT 

Un Borghese Piccolo 
Piccolo 

Film van Mario Monicelli, met Alber
to Sordi, Shelley Winters 

LEUVEN 2 
14u,20u KNT 

2e week 
Annie Hall 

Film van en met Woody Allen en met 
Diane Keaton 

15u 45-21 u 45 KNT 
2e week 

The Gauntlet 
Film van en met Clint Eastwood en 
met Sandra Locke 

17u 30-23 u 45 KNT 

Clockwork Orange 
Film van Stanley Kubrick 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 u KT 

Bernard en Bianca 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u Zondag 
18 u KT 

American Graffit i 
Met Richard Dreyfuss 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30 Zondag, 
maandag. dinsdag, woensdag 
20 u 30 KNT 

The Gauntlet 
Film met Clint Eastwood 
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OOST-VLAANDEREN 

Brodenvermenigvuldiging in Berlare, 

Overmere en Uitbergen 
Aangezien het gemeentebestuur, ook 
na een open bnef van onze afdelings
voorzitter Mr Bosman, niet de moed 
heeft willen opbrengen om een geza-
melijke 11 juli-vienng op touw te zet
ten heeft de VU-afdeling groot-Berla-
re op eigen initiatief het grootste 
gedeelte van de bevolking der dne 
deelgemeenten bereikt en er attent 
op gemaakt dat op 11 juli de Vlaamse 
Nationale Feestdag gevierd wordt 
Door gans de gemeente af te rijden 

Waasmunster keurt 
« staalmotie » goed 
In zitting van 3 juli 78 keurde de 
gemeenteraad van Waasmunster een 
door de VU-fraktie ingediende staal
motie goed Het verslag luidt als 
volgt 
De gemeenteraad, van de gemeente 
Waasmunster, stelt vast dat de t>eslis-
singen, die op de staaltop zullen geno
men 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 gemeen
schap voor tientallen miljarden bij te 
dragen voor de redding van de staal-
nijverheid De gemeenteraad meent 
dat men over de voorwaarden voor 
het leveren van deze bijdrage moet 
onderhandelen van gemeenschap tot 
gemeenschap 

Afschrift van de motie zal worden toe
gezonden naar de minister van Ekono
mische Zaken en aan de voorzitters 
van de Vlaamse meerderheidspartij-

Veel liefde 
te Oostende 
Op 6 juli trad ons lid Jean Hiltrop 
(Mariakerke) in het huwelijksbootje 
met Martine Bogaerts 
Een hoogdag werd echter 7 juli toen 
de partij drie paartjes te vieren kreeg 
Ons Steense bestuurslid Mireille 
Gunst huwde met Maurits Vanden-
dnessche (Driekapellen) en gaat he
laas te Diksmuide wonen 
Enk, zoon van bestuurslid Jaak Mey
ers waagde zijn kans met Rita Dugar-
dein (Zandvoorde) en gaat in Brede-
ne wonen 

Ten slotte nog Etienne Vanbillemont 
Guurtoren die zijn geluk vond bij Lydia 
Tratsaert 
Aan alle bruidspaartjes en hun ou
ders onze hartelijke gelukwensen 
Daarbij werden Georges Depoorter 
en zijn vrouw, gemeenteraadslid Lie
ve grootouders want bij Georges en 
Rita Vermeersch (Manakerke) werd 
op 2 juli Birgit geboren ook proficiat i 

met een mikrowagen en een meters
hoge leeuwevlag, geplaatst bovenop 
een tweede wagen, kwamen de men
sen nieuwsgierig uit hun huizen Daar
bij werd hun gratis een broodje aange
boden waar een aangepaste tekst 
was bijgevoegd, die de mensen duide
lijk maakte dat 11 juli een feestdag is 
Ook werd een pamflet verspreid 
waann de V U groot-Berlare vraagt 
om in de toekomst allen samen zon
der uitzondenng (waarmede vooral 
de burgemeester, het schepenkollege 
en ook het CVP-bestuur van groot-
Berlare werden bedoeld) van deze 
Vlaamse Hoogdag een werkelijk 
feest te willen maken voor gans de 
bevolking 

Werd de jongste uitgave van ons 
informatieblad «De Boerenknjg» een 
geweldig succes, met onze aanklacht 
van het tekort aan speelruimten voor 
de Berlaarse kinderen , dan werd VU-
Berlare nu werkelijk op applaus en 
nog meer sympathie onthaald door 
de bevolking 

In de jongste uitgave van ons perio
diek informatieblad «De Boeren
kri jg > trekt de VU vooral ten str i jde 
tegen de gemeentepoli t iek van de 
CVP-meerderheid voor wat betreft 
de aanleg van speelterreinen en 
-straten. 

Volgens de VU groot-Berlare, vol 
staat het niet om in de gemeente één 
ravotterrein in te richten op een 
plaats die voor de meeste kinderen 
veel te ver ligt en gevaarli jk te berei
ken is. 

De Volksunie meent dan ook dat 
speelterreinen moeten ingericht wor
den in de onmiddell i jke omgeving 
van de opgerichte en nog op te r ich
ten ' j o n g e woonwijken >. In verschi l 
lende verkavelingen moet het nu 
ook mogeli jk zijn om met de nieuwe 
wetgeving < woonerven > te kunnen 
realiseren. 

Verder verwij t de Volksunie, het 
schepencollege ervan, meer zorg en 
geld uit te geven voor de toeristen, 
dan voor de eigen kinderen van de 
gemeente. 

Ook het enige evenement in het 
teken van het jaar van het dorp is 
ingericht voor de toeristen. 

Het IS al te kras, dat wanneer de 
eigen inwoners, op 6 augustus nog 
eens oude ambachten wil len zien, 
met het waterfeest aan het Donk
meer, ook zij inkomgeld zullen moe
ten betalen zoals de toeristen. 

Daarom vraagt de Volksunie groot-
Berlare zich af, of voor de CVP-meer
derheid de toeristen belangrijker 
zijn dan de eigen inwoners... 

Kortnieuws 
Wakken-Dentergem-Markegem-Oeselgem 
Op 8 juli werd meegewerkt aan het plaatselijk Guldensporenfeest waann o m 
de oud-Wakkenaren Hugo Vernest en Joris van Severen werden herdacht Op 
11 juli zelf waren we voor de zoveelste maal het best be-leeuwde dorp in Vlaan
deren En, eigenlijk hadden al die leeuwen nog een dagje langer mogen uitzit
ten 

want op 12 juli stond er een stralende zomerzon het was de eerste levens
dag van Maarten Patteeuw, zoontje van Roland en van Hedwig Vanzieleghem, 
de sekretaresse van onze VU-afdeling Namens het bestuur en leden hartelijk 
proficiat 

En vergeet het met op dinsdag 10 oktober komt staatssekretans Vic Anciaux 
naar Wakken 

WEST-VLAANDEREN 

VU-feest in Stene 
Tien jaar Volksunie te Stene i Het feit 
IS op zichzelf al een gelukwens 
waard en zeker als men weet door 
welke stormen het schip diende te 
laveren 
Wie herinnert zich nog de zwoele 
zomeravond van 20 juni 1968 Het 
was in een overhitte en dichtbevolk
te groenteveiling, dat Jef Nagels 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens - bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels • kanierversienngen • wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - ti irnkledii ri i i teri i i tr i istingen - ping 
pongtnfels - badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - au to j - go-carts traktoren pop
pen poppenwagens en -wiegies b j re len - lessenaars - borden • 
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken • school

tassen - borden - tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

toenmalig voorzitter van de afdeling 
Oostende de Stenenaars vrije vleu
gelslag gaf en hen samenbracht in 
de kersverse maar tevens slagvaardi
ge afdeling Stene Slagvaardigheid 
was er Wie beter dan steller van dit 
artikel heeft ervaren wat een werk
lust — wat een strijdvaardigheid de 
mensen van het eerste uur en ook 
later bezielde Flaminganten, begaan 
met het lot van hun volk, beseften zij 
welke weg nog diende afgelegd, wel
ke grond nog diende ontgind Van 
meetaf waren zij overtuigd dat de 
Vlaamse ontvoogding alleen op poli
tiek vlak kon worden beslecht en dat 
daarom het bestaan en de uitbouw 
van een Vlaams-nationale partij 
noodzakelijk was Op die bewuste 
avond was het dat Maunts Zwaene-
poel met onweerlegbare argumenten 
en gloedvol het «Waarom van de 
Volksunie» aantoonde 
Sociaal en federaal waren de motie
ven, dat de afdeling Stene van meet
af in haar banier schreef Wie henn-
nert zich nog de denderende Volks
avonden met Miei Cools en Armand 
Preudhomme in de Pekelton — de 
menigvuldige studiekringen o m over 
de organizatie van de Staat — De 
bestuurlijke organizatie van de pro
vincie — De organizatie van de ver
kiezingen — De bestuurlijke organi
zatie van de gemeente — De ge
schiedenis en problematiek van de 
Vlaamse beweging sedert 1830 — 

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 VRUDAG 29 SEPTEMBER 

Vereiste dokumenten: Internationale reispas (nog 3 
maanden geldig na de reis') met visum (m de reissom 
begrepen Ö 

Ie dag : Om 13 u 05 per lijnvliegtuig van Malev uit Zaven-
tem naar Boedapest, waar aankomst om 14 u 50 Overbren
ging 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 namid
dag IS vrij voor eventuele verdere stadsverkenning 
('s Avonds, avondmaal met wijnproeven en zigeunermuziek 
m een typisch restaurant) 

3e dag : Per autocar via Székesfehévar naar Siofok (113 km) 
aan het Balatonmeer, waar aankomst voor het middag
maal 

4e tot 7e dag : Vier volle dagen verblijf te Siof ok, de grootste 
en meest bezochte badplaats aan het Balatonmeer Tijdens 
het verblijf voorzien wij een daguitstap per autocar naar 
Veszprém (bezoek) en Herend (bezoek aan het porcelemmu-
seum) Middagmaal met wijnproeven 

8e dag : Na een vroeg middagmaal, overbrenging per auto
car naar de luchthaven van Boedapest (129 km), waar ver
trek om 16 u 40 per lijnvliegtuig van Austrian Airhnes via 
Wenen naar Zaventem Aankomst om 21 u 05 

Reissom per persoon (min. 15 deelnemers): 10 990 fr in twee
persoonskamer en I2020fr m éénpersoonskamer 
5 % korting voor zestig-plussers! 

Inbegrepen: 
Het vliegtuigbiljet, de inschepingstaksen, het vervoer per 
autocar, te Boedapest het stadsbezoek en een avondmaal 
m een typisch restaurant te Siofok, de uitstap naar Vesz
prém en Herend, het verblijf met vol pension m kamers 
met bad (ot stortbad) m een B-kategonehotel te Boedapest 
en A-kategonehotel te Siofok, de verblijftaks en de bedie
ning, de kosten voor het visum, een kosteloze VTB-reistas 
en VTB-reisleidmg 

Alle andere uitgaven zoals de 2,08% BTW, de eventuele 
fooien voor de chauffeur, enz, zijn NIET inbegrepen. 

TIJDIG INSCHRIJVEN AUB WANT HET AANTAL DEEL
NEMERS IS BEPERKT I 

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: VTB-VAB-sekre-
tanaat , St-Jakobsmarkt 45-47, 2000 Antwerpen en de VTB-
VAB-kantoren Tel 031-34 34 34 Vergunning nr 1185 kat A 

De geschiedenis en evolutie van de 
Vlaamse aktie — de hedendaagse 
Vlaamse problematiek — enz 
Hoeveel van onze volkse ideeën heb
ben onze bestuursleden-arbeiders 
niet onder de eenvoudige mensen 
geb rach t ' Met welk vuur hebben 
mannen als wijlen Juul Schockaert 
en Dis Vanbaelenberghe de nood
zaak van een Vlaamse partij en de 
uitbouw ervan als politieke machts-
faktor onder hun medearbeiders ver
dedigd ? 

Het was in de afgelopen tien jaar met 
allemaal koek en ei en zoals in iedere 
beweging liet zich ook de ontmoedi
ging voelen 
Bewonderenswaardig is het toch, 
dat rond de eerste voorzitter H Huy-
lebroeck rond zijn opvolger R Aerts, 
rond J Tommelein en rond de huidi
ge voorzitter W Serpieters zich 
steeds een aantal mensen verzamel
den die zich ten bate van hun 
gemeenschap als volks-nationalisten 
voor de uitbouw van een sterke poli
tieke formatie inzetten 

W I J zeggen dank aan u allen die aan 
de kar gestoten hebben — dank aan 
hierboven reeds vermeld Dank aan 
u vroegere bestuursleden van Ste
ne B Vergote, F Verbeke, J Van-
derstukken, mevr R Aerts-Segiers, 
mev G Depoorter-Decoster G Trou-
waen, G Trouwaen-Woupereis, R 
Verhaeghe, D Degnjse, Y Degnjse, 
D Versieck & J Meyers die onze uit 
bouw bewerkt hebben 
Immers « Alleen wie macht bezit kan 
inspraak eisen i» 

J.T. 

« Kunst Onderweg » 
in het Heuvelland 
Het gemeenschappelijk initiatief van 
de leperse kunstkring van Gogh en 
VVV-Westvlaamse Bergen loopt nog 
tot en met 6 augustus een reeks van 
twaalf verschillende tentoonstellingen 
In een mooie boog van leper over 
Voormezele, Wijtschate, Mesen, Wul-
vergem. Nieuwkerke, Dranouter, Kem 
mei, Loker, Westouter naar Renin-
gelst Ze bieden allerlei aspekten van 
de kunsten en zijn gekoppeld aan een 
aantrekkelijke toenstische route 
waarvan het kaartje met de routebe
schrijving in alle tentoonstellingen te 
vinden is Te Voormezele en te Kem-
mel IS ook het deelnemingsformulier 
voor de wedstrijd «Kunst Onder
weg» te vinden 

A.Li~A.J - i keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LINffiURG 
J A N C L A E S Zwanenstraat 1. 
Tel 011/2223 22. Hasselt (centrum) 

- « • ; 
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Boordevolle 
parlementaire weken 
Tot einde juni heeft het parlement 
in een gezapig tempo diverse 
begrotingen afgewerkt mitsga
ders de klassieke interpellaties er 
vragen Maar eens een akkoord 
bereikt over de staatshervorming 
in de ministerraad veranderde dit 
gezapige beeld in een steeds lui
der gonzende bijenkorf Kamer 
en Senaat werden inderdaad ge-
konfronteerd met twee uiterst be
langrijke wetsontwerpen, nl deze 
die de staatshervorming inluiden 
wat men de mammoetwet heeft 
genoemd of de antikrisiswet Via 
dit laatste vraagt de regering ook 
volmachten, een verzoek dat met 
onverdeeld in dank werd afgeno
men ook met bij de frakties van 
de regeringspartijen 
Een even belangrijk wetsontwerp 
hield een Europese schaalvergro
ting in, nl het wetsontwerp over 
de Europese parlementaire ver
kiezingen Er wordt nogal kritiek 
uitgebracht op de zetelverhoudin
gen VU-voorzitter Schiltz typeer
de de toestand toen hij zei «dat 
de Vlaamse natie zich op Euro
pees peil zal kunnen manifeste
ren Het gehaspel met de kies
kringen IS voor mij dan ook van 
minder belang De doorbraak van 
de Vlaamse natie hebben we 
slechts verkregen door een kom-
promis in het afstaan van een 
zetel Een echt staatsman kan 
daar evenwel niet stil bij blijven 
staan » En verder « We staan 
voor een keuze de Vlamingen 
de kans geven zich op Europees 
vlak te manifesteren In het ont

werp staan waterdichte waarbor
gen voor de autenticiteit van de 
kandidaten Wie had dat vijf jaar 
geleden durven dromen •? Herin
nert u wat er gebeurd is met de 
verkiezingen voor de agglomera-
tieraad Alle verkozen Vlamingen 
zullen thans tot de Nederlandse 
gemeenschap behoren » 

De Vlaamse parlementsleden 
werkten ook op 11 juli In vele 
diensten en in de privesektor kre
gen de werknemers een hele of 
een halve dag vrijaf De Neder
landse kultuurraad hield een ont
vangst waarop praktisch alle 
Vlaamse ministers, staatssekreta-
rissen en parlementsleden aanwe
zig waren Vong jaar waren de 
Vlaamse prominenten nog wat 
onwennig met deze feestdag 
maar onder impuls van de VU en 
van voorzitter Maunts Coppie-
ters wordt thans de NKR als een 
volwaardige parlementaire instel
ling beschouwd In zijn gelegen
heidstoespraak zei hij o m dat 
Vlaanderen sinds kort ook grond
wettelijke autonomie verkreeg, in
zake internationale kulturele be
trekkingen 

Met de insta'latie van de 31 leden 
tellende «biezondere kommissie 
belast met het onderzoek van het 
wetsontwerp houdende diverse 
institutionele hervormingen » is de 
nieuwe staatshervorming einde
lijk op het wetgevend niveau ge
raakt De VU IS er vertegen
woordigd door de heren Schiltz, 
Baert en De Beul, met als plaats-

Mammoet 
in halfrond 
Het parlement begon vorige 
week met een reeks zittingen, die 
van het begin van de week naar 
het einde reikte Antikrisiswet en 
het wetsontwerp over de struk-
tuurhervormingen (gewestvor
ming) zijn de twee grote onder
werpen van deze ongewone par
lementaire Ijver Het ziet er naar 
uit dat het parlement de hele 
maand juli vakantiemaand bij uit
stek zal offeren op het altaar van 
de staatszin 

Ekonomische 
heroriëntering 
Dat IS de officiële benaming van 
wat in niet-parlementaire taal an-
tkrisiswet wordt genoemd, ook 
nog Mammoet-wet en zelfs Dino
saurus-wet 

In het debat over dit wetsont
werp signaleren we de tussen
komst van VU-senator O Van 
Ooteghem, die erop wees dat 
men met zal kunnen spreken van 
een stemmachine in verband met 
de biezondere kommissie voor dit 
wetsontwerp Er werden integen
deel belangrijke wijzigingen aan
gebracht Zelfs titel III (over de 
koppelbazen) werd verbeterd De 
h Van Ooteghem ging nader in 
op het tema van de koppelbazen 
HIJ IS en blijft van mening, alleen 
geregistreerde ondernemers toe 
te laten tot het inschrijven op 
overheidsopdrachten 
BIJ het uitwerken van de uitvoe-
nngsbesluiten hoopte de spreker 
dat de regering de sociale part
ners zou raadplegen De opposi
tie, die het ontwerp poogde te kel
deren met het argument dat de 
aannemers bedrogen worden 
wordt in de vakbladen van de 

bouwnijverheid met gevolgd in
tegendeel, het ontwerp wordt in 
zijn huidige versie positief ont
haald 
VU-senator Van Eisen stelde 
vast dat de bevoegdheid van de 
reeds bestaande NIM (Nationale 
Investenngsmaatschappij) wordt 
uitgebreid en dat er een openba
re holding in het leven wordt 
geroepen Terwijl in 1976 de be
voegdheid van de NIM werd be
perkt, gaat men nu een andere 
weg op 
Volgens velen gaat men thans te 
ver en doet de overheid een te 
grote ingreep in het ekonomisch 
leven HIJ herhaalde dat deze her
vorming geen aanleiding mag zijn 
om het prive-initiatief uit te scha
kelen noch zich in de plaats ervan 
te stellen 
Anderdeels wordt in de hervor
ming een ruime plaats opengela
ten voor de regionalizenng In dit 
verband stelde hij de vraag of er 
geen samenwerkingsmaatrege
len zullen komen tussen GOM's 
en GIM's De Brusselse GIM 
vormt een apart probleem als 
gevolg van het taairegime, dat vol
gens spreker nauwkeurig moet 
uitgekiend worden Tot slot zei de 
h Van Eisen dat hij de regering 
dankbaar is voor de aanvaarding 
van het amendement, dat de par
lementaire kontrole op de NIM en 
haar dochtermaatschappijen vast
legt Graag had de VU hierbij het 
Rekenhof betrokken 

Als verslaggever bij titel IV lichtte 
VU-senator Mr Vander Eist het 
ontwerp toe Hij stelde vast dat 
de volmachten die aan de koning 
worden toegekend, zeer beperkt 
zijn 

vervangers mevrouw Nelly Maes 
en de h Valkeniers CVP-voorzit-
ter Martens werd tot voorzitter 
van deze kommissie gekozen de 
h Schiltz tot sekretaris 
Beide kamers van het parlement 
werken feitelijk simultaan aan de 
wetsontwerpen over de staats
hervorming en de bestrijding van 
de ekonomische krisis Het is een 
ongewoon beeld kamerleden en 
senatoren al van s maandags 
naar de Wetstraat te zien trek
ken Minder ongewoon doen de 
avond- en nachtzittinqen aan 
Het Belgisch parlement staat 
voor een drukke maar zeer be-
langnjke julimaand Het moet zo
wel de Belgische staat grondig 
hervormen tot een federale staat 
als de regenng de macht geven 
de strijd tegen de ekonomische 
krisis te voeren (vooral dan door 
een tewerkstellingspolitiek) 
Dne krachtlijnen dus in een perio
de die wel eens « historisch » zal 
genoemd worden 

Overheidsinitiatief 
Tijdens de bespreking van het 
hoofdstuk betreffende de omvor
ming van de Nationale Investe
ringsmaatschappij in openbare 
holding en waarbij ook bevoegd
heden werden toegekend aan de
ze NIM om de uitvoering te verze
keren van het openbaar indus
trieel beleid, heeft senator Van 
Eisen gesteld dat de VU met het 
beginsel akkoord gaat maar dat 
dit met mag gebeuren ten koste 
van het prive-initiatief 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 
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De Kamer besprak het wetsont
werp over de Europese verkiezin
gen Namens de VU-fraktie nam 
als eerste de h Schiltz het woord 
Inleidend, zei hij dat «wij van dit 
eerste gekozen Europees parle
ment een soort pre-konstituante 
(grondwetgevende vergadering) 
willen maken » Dit gekozen parle
ment zal meer drukking op de 
regeringen kunnen uitoefenen om 
de integratie van Europa te be
spoedigen 

Europa 
Jammer genoeg weten wij bij 
voorbaat dat vele verkozenen Eu
ropa tot dat der staten wensen te 
beperken Vooraf zouden we de 
Europese burgers moeten raad
plegen over de vorm die ze voor 
Europa wensen federaal of cen
tralistisch m a w een statenbond 
of een bondsstaat kortom het 
Europa der staten of der volken 
Het verband tusser i de staatsher
vorming en de eerste Europese 
verkiezingen is duidelijk maar 
wordt te weinig gelegd Het is in 
elk geval verheugend dat de 
Vlaamse natie zich op Europees 
vlak zal kunnen manifesteren Dit 
hebben we met zonder kompro 
mis bereikt Een echt staatsman 
staat met st'l bij het afstaan van 
een zetel Dat vervalt in het mets 
tegenover de kans die de Vlamin
gen thans hebben, om zich op 
Europees vlak te manifesteren 
De autenticiteit van de kandida
ten IS deze keer gewaarborgd in 
tegenstelling met de agglomeratie-
verkiezingen Alle gekozen Vla
mingen zullen tot de Nederlandse 
gemeenschap behoren Hugo 
Schiltz aanvaardt geen kntiek op 
het uitblijven van de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-

Halle-Vilvoorde door hen die de 
VU-voorstellen tot splitsing tij
dens de vorige legislatuur verwier
pen 

Na op een betere behandeling 
van de Duitstaligen aangedron
gen te hebben besloot onze voor
zitter met aan te dnngen op een 
eerlijke voorstelling van de verkie
zingen aan de bevolking Hij wen
ste ook de bevestiging te krijgen 
dat van de Nederlandstalige kan
didaten meer zal worden ver
wacht dan de feitelijke kennis van 
de Nederlandse taal 

In een repliek aan de h Diege-
nant zei de h Schiltz dat de Euro
pese verkiezingen met kunnen 
weggedacht worden uit de com
munautaire problematiek Zonder 
gemeenschapsakkoord zouden 
er geen twee kieskolleges moge
lijk geweest zijn Het overnemen 
van de huidige parlementaire situa
tie zou in Brabant tot het bekend-
de slop geleid hebben In de prak
tijk hebben we voor de enige ree-
Ie mogelijkheid gekozen Het tijd
schema van de Europese verkie
zingen en van de staatshervor
ming en de bekommernis om de 
homogeniteit van het Vlaamse 
kieskollege hebben ons voor de 
huidige regeling doen kiezen 
Daarover bestaat er geen ge
heim aldus onze voorzitter 

VU-kamerlid Van Grembergen 
stelde dat het voor de Vlaams-na
tionalisten belangrijk is dat de ver
kiezingen gebeuren op basis van 
de volksgemeenschappen In het 
Europese parlement zullen geen 
Belgische verkozenen zetelen, 
wel Vlaamse en Waalse Inzake 
buitenlands beleid bv zullen die 
twee groepen met hetzelfde 
standpunt innemen Na een reeks 
praktische vragen betwijfelde de 
h Van Grembergen of de partij-
vorming wel eerlijk is Sommige 
verschillen zijn zo enorm dat een 
algemeen programma van de so
cialisten een illuzie is evengoed 
als voor de liberalen knsten-de-
mokraten volksnationalisten en 
zelfs kommunisten Ten slotte zei 
hij dat de Europese verkiezingen 
slechts zinvol zullen zijn wanneer 
er ook een Europese regering 
komt ZIJ het met beperkte be
voegdheden De Vlaams-nationa-
listen geloven in het Europa van 
morgen en hopen daarom dat de 
verkiezingen geen maat voor 
mets zullen zijn 

8-9-10-11 september 1978 

«Futbol Nacionalista» 

^ .^ de nac-.onaV« 

" ' 1 passos cap a .o^oo^^^^,,^^^^ 

in het Kaialaans weekblad van de • Convergencia democratica» 
werd de historische -Futbol Nacionalista» aangekondigd onder de 
hoofding « Primers passos cap a una coordinacio de nacionalis-
tes» 
Het wordt vast en zeker een biezonder treffen tussen parlements
leden van Volksunie en CDC 
De opbrengst zal dienen voor het sociaal fonds van beide partijen. 

• VERTREK, te Zaventem 
op vrijdag 8 september om 
12 u. 40 met een vliegtuig van 
Sabena. 

W i e deze enige reis wil mee
maken neemt O N M I D D E L 
LIJK kontakt op met VU-se -
kretariaat, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel (tel. 
02/219.49.30). 
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De Ronde 
Naar het schijnt ontbijten Goddet en 
Lévitan met Bordeaux van een goed 
jaar. En hun koereurs maar reklame 
staan maken met een flesje bron
water Dat beslist veel gezonder is 
voor wie geen Bordeaux van een 
goed jaar kan kopen. 

Boeiende lektuur in de krant vinden 
wij de rubriek «wat zij verdienden». 
Wij leren eruit dat het veel meer 
opbrengt de Ronde van Frankrijk te rij
den dan erover te schrijven. Wat ove
rigens maar billijk en rechtvaardig Is. 

Maar wat dan niet schijnt te gelden 
voor heren als Goddet en Lévitan, 
denkende aan hun ochtenddrankje. 
Maar dat moeten zij waarschijnlijk 
niet zelf t>etalen. 

Wie ook enorm veel moet verdienen, 
dat zijn de mecaniciens. Die mensen 
zijn van drie uur 's morgens in de 
weer, en dat duurt soms tot na midder
nacht. Reken maar eens uit hoeveel 
uren die maken in een Ronde van 
Frankrijk. 

En dan maar schreeuwen over de 
geweldige inspanningen van de koe
reurs! 

Geweldige inspanningen leveren ook 
de journalisten die de Ronde volgen. 
Degenen die zo een beetje een sfeer
beeld moeten ophangen, en proeven 
van de vele lekkere spijs en drank die 
men langs de Franse wegen vindt, en 
degenen die moeten schrijven over 
koereurs die ze eigenlijk nooit zien, 
vermits die kilometers voor hen uitrij
den. 

Sommige ploegen hebben ook een 
koereur in dienst die alleen de Ronde 
rijdt. Daags voor de deelnemers ver
kent hij de weg, om verslag uit te bren
gen van eventuele moeilijkheden, mo
gelijkheden voor aanvallen enz. In fei
te winnen die mannen op hun eentje 
de Tour met een dag voorsprong. 

Wij lezen dat onze ouwe kameraad 
Ward Janssens nu al zo dikwijls de 
Ronde van Frankrijk heeft gereden, 
en dat hij nog met één keer een rit 
heeft gewonnen. En dat het er waar
schijnlijk ook met zal van komen Wij 
zijn in hetzelfde geval. Ward! Wij 
hopen niet meer 

Over Ward vernemen wij nog dat hij 
van voetbal houdt, begrijpelijk, voor 
hij koereur werd was hij de gevrees
de buitenspeler van Londerzeel, en 
een carnére als profvoetballer was 
voor hem even goed mogelijk ge
weest als een carrière als beroepsren
ner. 

In Valence-d'Agen hebben de renners 
dus een soort staking georganizeerd. 
ZIJ kwamen in groep en te voet over 
de aankomstlijn. Tot groot genoegen 
van de kijkers natuurlijk, die eraan 
waren voor hun moeite en hun cen
ten. 

Fred De Bruyne wordt er zowaar van 
verdacht tegen alle reglementen in 
met Peter Post wat samen te beredde
ren Allemaal, zegt Fred, omdat ik Post 
wat te drinken gaf. Wij hadden wel 
gedacht dat het zo iets was. Fred zou 
nooit iets tegen de reglementen onder
nemen. 

Heeft Valence-d'Agen geen koers ge
zien, het heeft wél geld gezien. Prijzen 
en premies werden niet uitbetaald, 
maar aan de sociale werken van de 
stad geschonken. 

Overigens hebben de koereurs voor
gesteld om in de stad gratis een criteri
um te komen rijden, om de mensen 
toch iets te gunnen aan sportgenot. 
Vinden wij een mooi gebaar vanwege 
de renners. 

Ongelooflijk hoe kwistig men om
springt met de boeten. In één rit zo 
maar eventjes voor bijna 30.000 fr 
Franse wel te verstaan. Wat zou men 
eigenlijk met dat geld doen ' Bor
deaux kopen bij het ontbijt? 

In een Franse gazet stond een mach
tig lied afgedrukt, gewijd aan Joseph 
Bruyère, die zich inderdaad flink ver
dedigt, maar daarom toch nog niet 
«de Waalse god, door iedereen ver
wacht» IS, zoals in het lied bezongen. 

Pollentier is dus naar huis. Wij wach
ten af welke Belgische minister nu in 
Parijs zal gaan op tafel kloppen, zoals 
destijds voor Merctot. 

Met het verdwijnen van Pollentier rijst 
de vraag . wie wint nu de Ronde ? 
Vraag die hopelijk nog een paar 
dagen voor enige spanning kan zor
gen. En eens opgelost waardeloos is. 

Op de keien.... 
Michel Pollentier wint een moei
lijke bergrit in de Ronde van 
Frankrijk, verovert meteen de ge
le trui, en nog dezelfde dag 
wordt hij aan de deur gezet. 
Wegens poging tot fraude bij de 
anti-dopingkontrole. 
Pollentier had namelijk iets « ge
pakt'dat misschien zou kunnen 
ontdekt worden, en daarom had 
hij maar een peertje met zuivere 
urine onder de arm genomen, 
voor het geval de dokter niet al 
te lastig zou zijn. Maar dat was 
de dokter wél, en zo moest Pol
lentier wel zijn eigen marsjan-
dies leveren. En dat hielp dan 
nog niet, want het feit alleen dat 
hij zich van waterleiding voor
zien had om naar de kontrole te 
komen was al genoeg. Buiten! 
Aan alle togen van Vlaanderen 
en omgeving is fel gediskus-
sieerd. Moest men Pollentier 
voor zo'n prul zo zwaar treffen ? 
Naar onze bescheiden mening: 
ja ! Pollen tier had « gepakt - — 
hij zegt het zelf — en hij probeer
de vals te spelen bij de kontrole. 

Hij kende de reglementen, en die 
werden gewoon toegepast. 
Niets op te zeggen dus. Maar.. 
Als men op een dag eens alle 
renners aan de kontrole onder
werpt — wij vragen ons af waar
om men dat al niet deed — en 
voor iedereen zonder uitzonde
ring het reglement stipt toepast 
zoals voor Pollentier, hoeveel 
renners gaan er dan in koers blij
ven ? 

Pollentier 
Ten tweede: iedereen weet dat 
de renners, of een deel ervan, 
produkten gebruiken waarvan 
de sporen niet kunnen worden 
terug gevonden bij de kontroles 
zoals die nu uitgevoerd worden. 
Heeft het dan nog veel zin kon
troles verder te zetten die maar 
sommigen, zoals Pollentier nu, 
treffen, en de meeste zondaars 
vrijuit laten gaan ? 
Drie. Tourbaas Goddet doet wel 

Een verhaal over Antwerpse burg< Een verhaal over Antwerpse burgers 
«Toekijkers worden 
zwervers en zwervers 
eindigen op vuilnisbelten ». 

Liebrecht of de geruisloosheid 
van de bourgeoisie is de tweede 
ronnan van Alstein, die debuteer
de met de historische roman De 
Opstand n977). In zijn nieuwe 
boek zet hij de stap naar de 
wereld van vandaag. Wel blijft hij 
de historische werkwijze trouw. 
Alfred Liebrecht, is de grootvader 
van de hoofdpersoon Hans Lie
brecht. Deze man had het avon
tuur in het bloed en trok naar 
Amerika. Daarmee werd ook een 
familieschandaal in de doofpot ge
stopt. De Liebrechten behoren 
tot de voorname Antwerpse bur
gerij. Alstein grijpt terug naar het 
verleden omdat hij wil laten zien 
hoe Hans Liebrecht, net als zijn 
grootvader, door dezelfde drang 
naar zelfstandigheid en dezelfde 
verlangens gekweld wordt. De au
teur heeft de geschiedenis nodig 
om een psychologische band te 
leggen tussen die twee vrijheidlie-
vende en onrustige figuren. 
Waarom die sprong in het he
den ? Waarom zich onderdompe
len in de wereld van vandaag ? 
Heeft die keuze iets te maken 
met de ontwikkeling van Alsteins 
schrijverschap? In de novelle 
Een idee genaamd Geoffrey 
C1977) ging de voorkeur van de 
schrijver uit naar het simbolisch-

dichterlijke verhaal. Het verhaal 
speelt in een grensgebied tussen 
het werkelijke en het onwerkelij
ke. De ik-figuur bevindt zich in 
een wereld en tussen persona
ges die hij niet grijpen kan, hij 
wordt gedreven door een voort
durend zoeken naar zijn eigen 
werkelijkheid. Een bij uitstek ro-
mantisch-metafvsisch gegeven! 

En nu lijkt Alstein het roer om te 
gooien en schrijft hij een sociale 
roman met een sterk psychologi
sche inslag. 
Vooraleer het boek verder te 
belichten, lijkt het me noodzake
lijk de aandacht te vestigen op 
Alsteins essay, Omtrent de schrij
ver nu, dat in Dietsche Warande 
en Belfort verscheen (maart-april 
1977). Daarin breekt hij met de 
opvatting van de «zelfverzeker
de, wetende auteur ». In een eeuw 
van wijsgerige twijfel en het be
sef van de leegte om ons heen is 
de idee van het zelfbewuste 
schrijverschap voorbijgestreefd. 
Alstein pleit voor een type van 
schrijver die dicht bij de mensen 
staat en voor een literatuur die op 
de hedendaagse wereld gericht 
is. Aan Alsteins idee kleeft nog 
een tikje de voorstelling vast van 
de schrijver die uit de hemel neer
daalt en nu tussen de mensen 
gaat leven. Hij gebruikt hiervoor 
zelf het beeld van de «gevallen 
ster» (.Een idee genaamd Geof

frey, p. 4). Die gedachte leeft ook 
zeer sterk in figuren als Alfred Lie
brecht, die uit het paradijselijke 
burgerlijke Antwerpen neerstrijkt 
op Amerikaanse bodem en die 
daar met zijn twee voeten in de 
harde werkelijkheid terechtkomt. 
Ik heb zo'n beetje de indruk dat 
de idealisering van de wereld 
voortleeft in dé bekoring die er bij
voorbeeld op Alfred Liebrecht uit
gaat van de loungebar in het 
Astoriahotel en zeer zeker ook in 
de vrouwelijke personages en de 
dichterlijke erotiek. Ook het ver
fijnde, vloeiende proza van de 
auteur getuigt van dit overleven
de verheven schrijverschap, dat 
in de nieuwe opvatting dienstbaar 
gemaakt wordt aan de problema
tiek van de hedendaagse wereld. 
De wil om zich maatschappelijk 
te engageren blijft iets dubbelzin

nigs behouden. Het is een zoeken 
naar de « diepere laag achter een 
tijd». Alstein neemt geen vrede 
met het oppervlakkige realisme. 

Hij heeft volkomen gelijk als hij 
schrijft: «Een mensenleven dat 
niet in de eigen tijd wordt geleefd, 
verliest de belangrijkste zin die 
het zichzelf nog kan scheppen: 
het bestaan met de anderen». 

Het bestaan wordt ervaren als 
een donker gat, als de openba
ring van het niets. 

Datzelfde ontwaken, maar dan 
om wakker te worden in de duis
ternis, doet zich voor in het leven 
van Alfred Liebrecht. Het is merk
waardig dat deze man ook de 
dood vindt door van een trap 
naar beneden te stuiken, een 
soort nevelig parallellisme tussen 
de val in de konkrete wereld en 
de dood. Ook Hans Liebrecht 
komt plots voor de dood te staan 
als hij het meisje Sonja Keiler 
doodrijdt met zijn auto. Hans wil 
eigenlijk als een engel leven: hij 
wordt in een bevlieging verliefd 
op jonge meisjes als Ann, Bea en 
Linda. Hij huwt de nogal burgerlij-' 
ke Helene, maar blijft verliefd op 
Linda. Beide vrouwen verzinne
beelden twee werelden: Linda 
verwijst naar de volmaakte liefde, 
naar de ideale wereld, terwijl Hele
ne de « neo-realistische werkelijk
heid» van «Leuvense kachels, 

een beetje cynisch, dunkt ons, 
waar hij zich met een serieus en 
compassieus gezicht afvraagt of 
het nog wel mogelijk is de Ron
de te rijden zonder doping. Als 
dat zo is, is ook hij schuldig, en 
moet hij dus ook gestraft wor
den. 
Vierde bedenking: tien jaar gele
den schreven wij dat de strijd 
tegen de doping, zoals die nu 
nog wordt gevoerd, niets zou uit
halen. Uit het geval-Pollentier le
ren wij dat er nog steeds dapper 
geslikt wordt — zij het mis
schien niet meer de gevaarlijke 
amfetamine — en dat wij het dus 
bij het rechte eind hadden. Als 
men de doping écht wil be
strijden, moet men de zaak an
ders aanpakken. Hoe, dat doet 
hier nu niets ter zake. Maar het 
kan. 

Ten vijfde: de uitleg als zou Pol
lentier de Ronde en de wieler
sport veel schade hebben berok
kend, is flauwe kul. Wat hij deed, 
werd door zovelen en al zo lang 
gedaan, en iedereen weet het 
Moest Pollentier bij voorbeeld 
verslaafd raken, dan zou de wie
lersport hem meer schade heb
ben berokkend dan andersom. 

Ten slotte vinden wij het intreu-
rig dat zoveel sportjournalisten 
het alleen spijtig vinden dat Pol
lentier zo onhandig was zich te 
laten snappen. Aan het feit dat 
hij — net als zovele van zijn kol
lega's — stimulerende middelen 
nam, die altijd gevaarlijk blijven, 
en dat zal ieder arts bevestigen, 
gaat men blijkbaar achteloos 
voorbij. De wielersport blijft 
blijkbaar een stiel waarbij do
ping werkvoorwaarde is. Zolang 
zij dat is, is zij rot, alle hambras 
er rond ten spijt. 
Dat lijkt ons dan het positieve in 
het geval-Pollentier: dat weer 
een aantal mensen zullen inzien 
dat men met de wielrennerij nieu
we wegen op moet, waarbij de 
beoefenaar geen gedrogeerde 
speelbal is van allerlei krachten 
en machten die zorgvuldig ver
scholen zitten achter reglemen
ten die alleen enige zin zouden 
kunnen hebben als ze niet moes
ten dienen om een verwerpelijk 
systeem in stand te houden. 

pantoffels en spruitjesluchten» 
verpersoonlijkt (p. 771 

Als je het goed bekijkt verandert 
de konkrete toestand waarin Als
tein zijn personages plaatst, bij 
voorbeeld in het historische Jeru
zalem, in het Antwerpen van de 
XXe eeuw of in de simbolische 
wereld van Een idee genaamd 
Geoffrey, zeer weinig aan hun psi-
chische en filozofische proble
men. Ze zijn op zoek naar «een 
nieuw bestaan, een nieuw ik», 
omdat ze als gevallen engelen 
verdwalen in de doolhof van dit 
bestaan. Het tema van de ver
dwaalde en verliefde zwerver uit 
de neoromantische sfeer van een 
Artur van Schendel wordt door 
Alstein gekoppeld aan de heden
daagse wijsgerige problematiek 
van het niets en de wetenschaf> 
pelijke onzekerheid. 

Het klassieke, dichterlijke en be
schouwende proza is voor de 
schrijver slechts een middel om 
uit te drukken hoe hij, in samen
spraak met de mensen van deze 
tijd, de wereld tracht te verstaan. 

Aan dat «middel» besteedt Als
tein de grootste artistieke zorg. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

ALSTEIN, Een idee genaamd Geoffrey, 
1977, 64 biz.; Liebrecht of de geruisloos-
Iteid van de bourgeoisie, 1978, 157 bIz., bei
de bij De Clauwaert, Leuven. 
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JEF VERHELST: 
Mallemunt, een tussendoortje om 
op adem te komen 

BRUSSEL — Er is dit jaar niet 
zoveel aanleiding voor de 
Brusselse Vlamingen om feest 
te vieren ; geen 100 jaar KVS, 
geen feestdata voor het 
Vlaamse 
Muziekconservatorium, voor de 
kultuurkommissie, voor het 
amateurteater, geen kongres 
voor bibliotekarissen... Toch 
startte gisteren woensdag op 
het Muntplein Mallemunt '78. 

Het zomerse malle 
sierkus-teaterkoncert, vorig jaar 
omgedoopt tot < Brusselement», 
wordt dezer dagen hoegenaamd 
geen historische gebeurtenis. 

Evenmin mogen we een lange 
malle zomer verwachten. 

En toch zal de Mallemunt 't allen 
kante in de Brusselse 
agglomeratie opduiken: het 
wordt een merkwaardig 
«tussendoortje >, want de 
officiëlen op het Brussels 
stadhuis hebben beslist en zij 
besluiten dat < Bruocsella » — 
zeg maar Broekzele — volgend 
jaar precies duizend jaar 
geleden aan de Zenne werd 
opgetrokken. 

^ i ^ a ^ i i m n f c 

Jef Verhelst, (promotieverant-
woordelijke van het Kontakt- en 
Kultuurcentrum): «Het grootse 
feestgebeuren van vorig jaar kun
nen wij deze zomer, nu ja zo
mer .., geenszins overdoen. Niet 
elk jaar kunnen wij alle registers 
opentrekken. 
Vorig jaar werd «Brusselement» 
een fel opgemerkte hoogvlieger 
De Brusselse Vlamingen werden 
verrast met tal van nieuwigheden. 
Biezondere bijval genoot het Kaai-
teater, kreatieve vrucht van de 
samenwerking tussen diverse to
neelgezelschappen. Om begrijpe
lijke redenen (onder meer veelei
sende financiële inspanningen) 
kan dit toneelfestijn voorlopig 
slechts om de twee jaar herhaald 
worden. Ook het KVS-gezel-
schap kan zijn inbreng van vorige 
nazomer — de viering 100 jaar 
KVS — bezwaarlijk herhalen. 
Evenzeer zullen de muzikanten 
van het conservatorium in de 
komende weken niet hier en daar 
op de podiums verschijnen; de 
muzikanten zullen dit keer niet 
ver van het conservatorium wij
ken. 
Waarmee ik geenszins wil zeg
gen dat Mallemunt en Brussele
ment dit jaar een afgang zouden 
kennen; wél integendeel, kwalita
tief hebben alle organizatoren op 
hun terrein In de voorbije maan
den een stevig programma 
samengesteld. Waarbij we niet 
onder stoelen of banken steken 
dat we wat krachten sparen om 
volgend jaar weer een stevige 
festival-schotel aan te bieden.» 

— Wordt het dezer weken dus 
een algemene repetitie voor de 

aangekondigde millennium-vie-
ring volgend jaar? 
Jef Verhelst: «Ik zou zeker niet 
onze initiatieven van vandaag in 
dat perspektief willen plaatsen. Im
mers, wij bouwen verder aan een 
Vlaams podium in het voetspoor 
van onze pioniers, die ruim vijf 
jaar geleden een gedurfd initiatief 
namen. 

De Brusselse stadsarchivaris kon 
intussen evenwel zijn opdracht 
beëindigen die er in bestond aan 
te tonen dat een viering van 1.000 
jaar Brussel in '79 verantwoord is. 
Die historische beslissing van het 
Brussels stadsbestuur akteren 
we, en we haken er op in; we wil
len geenszins afzijdig blijven. Van
daar dat de Vlaamse feestneu
zen wellicht zullen begrijpen dat 
we Mallemunt, zeg maar Brussele
ment, dit keer een tussendoortje 
is om op adem te komen.» 
— Er is gezegd dat het Munt
plein niet meer de centrale draai
schijf is voor Mallemunt... 
Jef Verhelst: « We hebben ons 
de bedoeling van de Mallemunt-
pioniers opnieuw voor ogen geno
men: animatie van het Vlaams 
sociaal-kulurele leven m alle Brus
selse wijken, het animeren en 
amuseren van de volksmens in 
de hoofdstad. Dat kan slechts vol
gehouden worden als de initiatief
nemers het belang van de klein
schaligheid — een modewoord, 
ja, maar toch.. — voor ogen hou
den. 

En dat is voor ons konkreet: met 
alle festiviteiten koncerten, klein
kunst, teater, dans, kermisamuse-
ment. naar tal van pleinen en 
parken trekken. 

Dat gaat gepaard met heel wat 
improvizatie; ook dit jaar is dat 
onvermijdelijk. Maar we vermoe
den dat het publiek die spontane 
kermissfeer waardeert. 
De Mallemunt-programmatie is 
dit keer in handen van twee knap
pe jongens van de Beursschouw
burg: Lieven van den Broeck en 
Jos de Pauw. Zij hebben nieuw 
jong talent aangetrokken, dat on
der meer tot uiting zal komen in 
het Mallemunt-decor: zo bij voor
beeld een reus, om en bij de 
1.000 kg, gebouwd uit wegwerp-
materieel Op speelse wijze, met 
een bittere ondertoon, wordt met 
scherpe pijlen gemikt op de bouw
woede en reuzenprojekten in 
Brussel» 

— Hoe is de samenwerking mo
menteel met de verschillende so-
claal-kulturele raden ? 
Jef Verhelst. «/n elk van de 19 
gemeenten wordt zoals het best 
hoort op eigen houtje gewerkt; 
manifestaties worden het meest 
suksesrijk als ze op maat van de 
plaatselijke gemeenschap blijven. 
Uiteraard wordt via het Kontakt
en Kultuurcentrum en de Beurs
schouwburg getracht te zorgen 
voor enige koórdinatie, om niet 
overal een eenvormig festijn op 
het getouw te zetten. Bovendien 
halen de gemeentelijke raden hun 
voordeel uit een gezamenlijke pro
motie » 

18 miljoen 
— Het zomerfestival van en voor 
de Brusselse Vlamingen wordt dit 
keer vooral georganizeerd in 
Evere, Ganshoren, Ukkel en Wolu-
we... 

Jef Verhelst: «Dat zijn inderdaad 
vier uithoeken in de agglomeratie 
waar het Mallemunt-podium heel 
wat prettig gestoord en ander 
talent zal bijeenbrengen, en hope
lijk ook wat zon en veel volk. 
Uit de waslijst van optredens 
geef ik er enkele als voorbeeld: 
een nieuwe Fladeis-show, het Dol
le Tante Kabaret, Floris ende Blan
kefloer, The Cambridge Buskers 
(folk), een catchwedstrijd, Cirque 
Titi (straatcircus), John Kirkpa-
trick en Sue Harris (ex-Steeleye 
Span), Claude Besson (Bretoen
se volksmuziek), Dirk Van Es-
broeck en Juan Masondo, The 
Botty Band (Ierland), De Snaar, 
John Lundström, Kris De Bruy-
ne... en noem maar op. 
Je moet het Mallemunt-program-
ma maar raadplegen om te besef
fen wat een rijkdom aan talent er 
ook dit keer weer eens zal bij zijn. 
Ik moet hier aan toevoegen dat, 
behalve Mallemunt, ook nog veel 
ander feestgebeuren ervoor zal 
zorgen dat het ondanks alles 
toch zomer is in Brussel Er is het 
Wagenspel (met twee opvoe
ringen), allerlei kermisattrakties (ij-
zerplooiers, vuurspuwers...), en 
vooral: het kinder-filmfestival.» 

— Er is dus een goede reden, 
ook voor de uitgeweken Brussel
se Vlamingen, om opnieuw naar 
de stadspleinen af te zakken... 
Jef Verhelst; « Toegegeven, met 
Mallemunt, Brusselement en zo
veel andere Vlaamse initiatieven 
houden we de Vlamingen niet in 
Brussel De uitwijking duurt voort 
zegt men ons. Maar goed, we 
doen wat we kunnen om opnieuw 
volks leven in de brouwerij te 
brengen.» 
— De Vlamingen hebben geen 
millennium nodig ? 
Jef Verhelst: «We kunnen het 
best zonder stellen, maar als er 
toch zoiets komt zullen we zor
gen voor een Vlaamse inbreng. 
De officiële organizatie van het 
Brussels millenium is momenteel 
biezonder ingewikkeld, met ver
schillende kommissies en raden. 
Goed werk heeft een kommissie 
van de NCC inmiddels wél ge
presteerd: er werden verschillen
de projekten bij het stadsbestuur 
ingediend, die niet vijandig wer
den onthaald. Ik denk bij voor
beeld aan de «Blijde intrede van 
Kristus •>, een extra-editie van Mal
lemunt, een nieuwe Folies Berge-; 
re, het Kaaltester.. Voor Vlaam
se initiatieven wordt momenteel 
een cijfer van 18 miljoen frank 
toelagen vermeld. (HDS) 
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