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vreemde kinderen worden lessen 

getrokken uit signalenkrant 
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«HET PENSIOEN 

TE LATE 
BOERENKRIJG 

In zijn brief verschenen onder de 
ruDriek opinies en getekend P V C 
St -Pieters-Woluwe geeft de schrijver 
een duidelijk beeld hoe het de verbrui 
ker ontbreekt aan informatie 

«Boeren die rijk genoeg waren zijn 
gebleven in weelde » Weet de geach
te schrijver dat slechts 27 % van de 
beteelde en als land- of tuinbouw 
gebruikte grond in ons land eigendom 
IS van de boer en dus 73 % van de 
gebruikte grond in huur genomen 
gronden zijn Voor de oorlog van 
1940 was dat nog 33 % Kent u de 
schuldenlast rustend op die 27 % ' 
Weet de schrijver van het artikel dat 
de boer geen vakantie kent Dit heeft 
hij volgens u misschien met nodig 
Eens zal hij vakantie kunnen nemen 
als hij groter wordende kinderen 
heeft indien zij akkoord gaan om een 
tijdlang het boerenwerk te doen en 
het ook willen doen 

Dieren kunnen geen 14 dagen wach 
ten van te eten kunnen met in een die
renpension geplaatst worden zoals 
de kat of hond van mijnheer terwijl 
zijn baasje heerlijk ligt te luieren in de 
zon Koeien moeten gemolken wor 
den om het inkomen van de boer te 
blijven verzekeren om te voorkomen 
dat de uier van de koe kapotgaat 
en om te voorzien dat P V C elke dag 
van de nodige verbruiksmelk kan 
voorzien worden 

" Grote weelde ' » De statistieken wij
zen uit dat de boer veruit het slechtst 
gehuisvest is van alle bevolkingsgroe 
pen Schrijver kijkt zich wellicht blind 
op de luxueuze fermettes die als mie-
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ren uit de grond rijzen Wees gerust 
beste vriend daar wonen geen boe 
rende boeren in Kent u het aantal 
arbeidsuren van de boer en tuinder ' 
Indien de schrijver van het artikel zijn 
arbeidsuren nevens die van de boer 
legt zullen de zijne wel mogen ge 
deeld worden door twee 
Prijs der produkten Weet de schrijver 
wat de boer on t vang t ' Wat betaalt u 
voor een brood ' Tarwe is de hoofd 
grondstof de boer ontvangt daarvoor 
7 fr het kilo Melk groenten en fruit 
vlees zelfde vergelijking Aardappe 
len nu bij de boer ongeveer 1 fr tot 
1 30 fr het kilo al naargelang de kwali
teit Indien u met te lui bent ga uw 
voedsel bij de boer en tuinder zelf 
halen u zal dan het prijsverschil leren 
kennen 

Mag ik u de raad geven eens op « hoe 
vetoerisme >. te gaan dat kan u hel
pen om de boer te leren waarderen 
of IS de boer misschien geen mens 
zoals u en een a n d e r ' 
Adres hoevetoensme V V V Stadhuis 
8880 Tielt Wij verwachten u 

R P Wingene 

WAKKENSE KLACHTEN 

Sorry maar dit wordt een klachten 
bnef In het WIJ nummer van 20 7 
kwam maar de helft van het ingezon 
den Kortmeuws Wakken Dentergem 

Markegem Oeselgem in de Wij en 
dan nog onder de rubriek Oost Vlaan 
deren terwijl we twch echte Westvla 
mingen zijn en voorts ook graag het 
eerste deel hadden gelezen over ons 
afdelingsblad dat voor het eerst in alle 
2500 huizen van onze nieuwe ge 

Bekendmaking 
Het kollege van burgemees
ter en schepenen van de ge
meente MIDDELKERKE 
brengt ter kennis dat volgen 
de betrekking te begeven is 

EEN PLAATS 
VAN REDDER 

gemeentelijk zwembad, in tij
delijk verband 
Voorwaarden en inlich 
tingen zijn te bekomen m het 
gemeentehuis, personeels
dienst 
Aanvragen m te dienen ten 
laatste op 26 augustus 1978 

Voor het schepenkollege 
De sekretans, 

De burgemeester, 
J DESSYN A INGHELRAM 

Studentenkamer te huur w en 
k water c v rustig gelegen nabij 
Groenplaats op 10 mm van 
UFSIA ml tel 031 33 42 24 na 18 
u CN64) 

— Bediende (m of v ) deeltijds 
voor de dienst receptie en plan 
ning Zich wenden tot gemeente 
raadslid Herman Thuriaux 
Vorst tel 426 85 94 N-65 

meente kwam Plaatsgebrek kan hier 
toch wel moeilijk worden ingeroepen 
Als er twee bladzijden kunnen wor 
den besteed aan vrij nutteloze TV-pro 
grammas en een bladzijde aan sport 
en romanbespreking Ons blad dient 
toch daar met voor i 

Andre Desmet voorzitter VU afd 
Wakken 

RED Eveneens sorry maar ook in 
onze mini-Wij t i jdens de vakantiepe
riode trachten we al de rubrieken 
(ook TV en sport) zoveel mogeli jk te 
eerbiedigen TV informatie is voor 
een klein maar belangrijk aantal Wi j -
lezers niet zo «vri j nutteloos» als u 
denkt Overigens ook nieuws uit 
Wakken is voor ons belangrijk en 
van harte welkom ' 

Er IS NU door de •< teveelbedeelden » 
n campagne ingezet tegen de herlei 
ding van hun pensioen tot n meer 
redelijk bedrag van och arme 105 000 
fr bruto per maand Zij waarschuwen 
NU zogenaamd diegenen welk beho 
ren tot de klas der « begoeden.. met 
• Past op I ZIJ zullen ook wel aan Uw 
centen komen zitten i.. en als voor
naamste reden geven zij dan «zoet 
jes op . < WIJ hebben daarvoor alle 
maal toch zelf betaald en veel meer 
dan de anderen ' . Als een teveelbe-
deelde op zijn -slordige 6 miljoen fr .. 
laarlijks inkomen even slordig ong 
anderhalf miljoen R M Z wordt afge 
houden dan wordt hem m verhouding 
ongeveer hetzelfde afgehouden als 
aan een werknemer of zelfstandige 
die maar 180000 tot 200000 fr per 
jaar verdienen Er wordt die teveelbe
deelden IN GELD zeker veel meer 
afgehouden maar dan is dat teken 
dat ZIJ zolang ZOVEEL MEER moch
ten binnensleuren op gebied van leen
gelden honoraria enzomeer wat te 
gelijk ook bewijst dat die «teveelbe-
deenden » om hun boterhammeke vol
doend te smeren werkelijk met zo 
staan wachten op dat pensioengeld 
tenzij misschien voor hun wijn en siga 
ren omdat zij inmiddels reeds vol 
doende financieel veiliq zitten 
Alb teveelbedeelden. het tot nu toe 
zo mochten gooien dat zij op rug van 
al de anderen tijdens hun leven fortui 
nen mochten « binnensleuren .. terwijl 
de < teweimgbedeelden >. onder hun 
ogen last hadden van honger armoe 
de en misene dan wil dat met zeggen 
dat er hen NU geen HALT mag toege 
roepen worden i Er is en er moet 
genoeg blijven voor elk mens i 

De «teveelbedeelden.. zouden « DL 
EERSTEN.. moeten zijn om zulks toe 
te juichen en eindelijk te realizeren 

P V C Woluwe 

P" 

Uw loopbaan in het 

r i jksonderwi js : stage 

- benoenning - nnutatie 
Toelat ing tot de stage 
In de maand april wordt m het Belgisch Staatsblad een oproep gedaan tot de 
kandidaten voor alle vakante betrekkingen De betrekkingen die met bi] muta 
tie werden begeven worden aan de kandidaat stagiaires toegewezen 
Om tot de stage toegelaten te worden dient de kandidaat aan volgende voor 
waarden te voldoen 
— Belg zijn 
— zich onberispelijk gedragen 
— voldaan hebben aan de dienstplichtwetten 
— houder zi|n van de nodige bekwaamheidsbewijzen 
— lichamelijke geschiktheid bezitten 
— in regel zijn met de taalwetgeving 
— met ouder zijn dan 50 jaar 
— burgerlijke en politieke rechten bezitten 
— tenminste 240 dagen dienst hebben in een ambt van de betrokken katego 

ne 
— zich gedurende deze periode op voldoende wijze van zijn taak gekweten 

hebben 
— binnen de termijn en m de vorm een kandidatuur indienen 
240 dagen dienst hebben is een voorwaarde om tot de stage toegelaten te wor 
den geen garantie Voor sommige ambten zijn er tijdelijken met meer dan 
2000 dagen dienst die bij gebrek aan een passende vakante betrekking nog 
steeds met tot de stage konden worden toegelaten 
Belangrijk is ook de beperking van de betrokken kategorie de kategorieen 
zijn 
1 Bestuurs en onderwijzend personeel 2 Opvoedend hulppersoneel 3 
Paramedisch personeel 4 Meester vak en dienstpersoneel 
Dit houdt dus bvb in dat uw diensten als studiemeester niet in aanmerking 
genomen worden voor uw stageaanvraag als onderwijzer of als leraar 
De diensten gepresteerd in een ambt waarvoor men met over de vereiste 
bekwaamheidsbewijzen beschikt worden pas meegerekend vanaf de derde 
afwijking Voor het basisonderwijs worden de dagen geteld vanaf 21 jaar voor 
het lager secundair vanaf 23 voor hoger secundair en N U H O vanaf 25 
De kandidaten worden met ingang van 1 september tot de stage toegelaten 
volgens hun plaats in de rangschikking De stage duurt 1 jaar behalve m het 
kunstonderwijs waar zij 2 jaar duurt 

Benoeming 

Op het einde van de stage maakt het mrichtingshoofd een uitvoerig verslag 
op over de diensten van de stagiaire Dit verslag wordt besloten met een 
gemotiveerd voorstel tot benoeming in vast verband tot verlenging van de sta 
ge (eenmalig) of tot afdanking 

Mutat ie 
In de maand april verschijnt in het Belgisch Staatsblad de lijst van de vakante 
betrekkingen (Witboek) waarnaar mutatie aangevraagd kan worden Voor 
waarden 
— vast benoemd zijn 
— titularis zijn van het te begeven ambt 
— laatste beoordeling minstens « goed • 
Een regent Nederlands Engels Zedenleer die benoemd is voor Nederlands 
bvb kan niet muteren naar een ambt van leraar Zedenleer 
BIJ de rangschikking voor wervingsambten is de dienstancienniteit bepalend 
voor bevordenngs- en selektieambten geldt de ambtsancienniteit 
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FILMTHEATERS 

studio 
V A N 28 JULI TOT3 AUG 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

The three Caballeros 
en 

Wmnie the Pooh 
and TigerToo 

Film van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u K T 

March or die 
Film van Dick Richards 

Met Terence Hill 
Gene Hackman 

Catherine Deneuve 

Zondag maandag dinsdag 
woensdag donderdag 20 u 30 

K T 
The goodbye girl 

Film van Herbert Ross 
Met Richard Dreyfuss 

Marsha Mason 

TIENEN 
Zondag 15 u K T 

The three Caballeros 
en 

Winnie the Pooh 
and TigerToo 

Film van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 K T 
Zondag 17 u 21 u 
Maandag dinsdag 20 u 30 

Ace High 
Met Terence Hill 

Bud Spencer 
Ell Wallach 

Vrijdag zaterdag 22 u 30 K T 
Zondag 19 u 
Woensdag donderdag 20 u 30 

Super Express 109 
Suspense tegen 250 km per uur 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 u K T 
Herbie goes to Monte Carlo 

Film van Walt Disney 

Vnjdag zaterdag 20 u K T 
Zondag 20 u 30 

Dokter Vlimmen 
Film van Guido Peeters 

Met Peter Farbe 
Chris Lomme 

Vrijdag zaterdag 22 u K N T 
Zondag 18 u 
Maandag dinsdag woensdag 
20 u 30 

For a few dollars more 
Film van Sergio Leone 

Met Lee Van Cleef 
en Clint Eastwood 

LEUVEN 1 
14u 18 u 15 K T 

Hugo och Josefin 
Film van Kjell Grede 

1 5 u 3 0 20 u K T 
2001 

A Space Odyssey 
Film van Stanley Kubnck 
Met stereofomsche klank 

22 u 30 3e week K N T 
Annie Hall 

Film van en met 
Woody Allen 

en met Diane Keaton 

0 u 15 
La derniere femme 

Film van Marco Ferrin 
Met Gerard Depardieu 

Ornella Huti 

LEUVEN 2 
18u K T 

The gumball rally 

20 u 3eweek K N T 
The Gauntlet 

Film van en met 
Clint Eastwood 

14 u 22 u K T 
Let It be 

Met The Beatles 

15 u 30 
23 u 30 2e week 

Clockwork Oranae 

K N T 

27 JULI 1978 
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Belgische wapenhandelaars 

maken goede sier 

STOP 
WAPEN 

HANDEL 

Het is een publiek geheim dat 
momenteel in zowat alle 
uithoeken van de wereld, waar 
polit ieke konflikten met wapens 
worden beslecht, in belangrijke 
mate de toelevering met ferm 
winstbejag geschiedt door 
wapenhandelaars die in 
internationale dokumenten (ook) 
als Belgisch leverancier worden 
vermeld 
Begin dit jaar meldden de 
kranten dat de Westeuropese 
uitvoer van wapens momenteel 
steevast aanzienlijk snel 
groeit 
Uit een goede bron noteren we 
dat In het voorbi je commercieel 
boekjaar 77-78 de uitvoer van 
oorlogswapens, vervaardigd in 
ons land, op een fabuleuze wijze 
IS toegenomen een 
verdrievoudiging van de afzet ' 

Vooral in de eerste helft van dit 
jaar is de uitvoer van wapens 
door Belgische fabrikanten zien
derogen toeaenomen 

in het licht van de momenteel 
opflakkerende gewapende politie
ke konflikten — onder meer in de 
koper- en uraniumrijke Shabapro-
vincie —• moet de Belgische rege
ring voor de dwingende plicht 
gesteld worden om de transpor
ten van de door officiële diensten 
gesteunde wapenhandelaars op 
de voet te volgen, te verantwoor
den en te beteugelen 

De voorstellen van ex-senator 
Maurits Van Haegendoren (72) 
en van ex-kamerlid Jaak Vande-
meulebroucke (74) — omtrent 
het aktiveren van een parlemen
taire onderzoekskommissie die 
de wandel en handel van wapen-
industrielen dnnqend verhelde
rend voor de publieke opinie 
moet belichten — verdienen van
daag met bekwame spoed op
nieuw een aandachtige bespre
king en een instemming van de 
parlementsleden 
Het VU-partijbestuur heeft vorige 

VOORJAARSUITVOER 
VERDRIEVOUDIGD 

maandag vanuit de pacifistische 
Vlaamsnationale bekommernis, 
scherp gesteld dat de evolutie 
van de Belgische wapenhandel 
zeer dringend een verregaande 
parlementaire kontrole vereist 

De regeringsverantwoordelijken 
(om ekonomische zaken justitie, 
defensie en buitenlandse zaken) 
mogen de publieke opinie met lan
ger verhelen welke wapentrans-
porten met officiële of officieuze 
goedkeuring van ministenele de
partementen momenteel geschie
den 

Het kan toch bezwaarlijk verant
woord blijven dat een minister ant

woordt met de dooddoener 
«Eens dat een licentie (voor wa-
pentransporten) is afgeleverd, 
wordt zij soms veel later gedeelte
lijk uitgevoerd en dit ontsnapt 
aan mijn bevoegdheid en mijn toe
zicht" (10 mei 1977, de minister 
van Buitenlandse Zaken Renaat 
Van Elslande) 

Onthutsend 

Het enige konkrete nieuwsfeit m 
de dubbelzinnige en gestroom
lijnde sussende berichtgeving is 
tot nog toe « De « Fabrique Na
tionale» (FN) boekte een netto
winst van ruimschoots meer dan 
200 miljoen frank. . 

Wj noteren dat FN oorlogsmate-
neel uitvoert naar 130 landen, en 
dat dank zij een wetgeving-als-
een-zeef vanuit Zeebrugge een 
vijftigtal landen geregeld met wa-
pentransporten begiftigd wor
den waaronder Zaïre, Chili, 
Israel Egypte Libanon, Liberia, Ni-
gena Rwanda Irak Pakistan, Bra
zilië Peru 

Met de onthutsende geheimzin
nigheid omtrent de miljarden wa-
pentrafiek van Belgische indus-
tnelen kunnen wij geen vrede 
nemen zeker met omdat veelal 
officiële Belgische instellingen als 
een soort verzekenngsmaat-
schappij de oorlogsoperatie finan
cieren 

Terwijl alle mogelijke inspannin
gen worden opgebracht om hu
manitaire akties in politiek ge
teisterde gebieden te onderne
men, IS het een bezwaarlijk feit 
dat vanuit dezelfde lucht- of zee
haven op hetzelfde ogenblik van 
de humanitaire operaties, ove
rigens toegejuicht door een de
fensieminister, ook tonnen oor
logsmunitie van de Belgische 
schietbazaar verscheept wor
den, (hds) 

De wel eens minachtend be
schreven albatros rege
ring, te log om een mooie 
vlucht te maken, is van de 
grond gekomen. Tot grote 
ergernis van velen, die deze 
koalitie niet in het hart dra
gen. 
Deze regering is inderdaad 
slechts moeizaam uit de 
startblokken geschoten. 
Het kon ook lastig anders. 
De regeringsleider verwek
te vaak de indruk niet te 
geloven in zijn eigen koali
tie en onderneming. De ko
alitie zelf steunde op een 
volkomen nieuwe, onwenni
ge formule. Als eerste heeft 
W-voorzitter Schiltz de re
gering op haar verantwoor
delijkheid gewezen en haar 
vrijblijvende houding over 
zowat alle knelpunten ge
laakt. Het zijn de regering 
en haar eerste-minister die 
het politieke gezag moeten 
belichamen. 

Albatros 

of 

struisvogel? 
Na een jaar zoeken en tas
ten — elke koalitie betaalt 
nu eenmaal leergeld — wor
den de resultaten in een 
snel tempo zichtbaar Met 
de goedkeuring van de kri-
siswet krijgt de regering al
le instrumenten in handen 
om op beslissende wijze de 
sanering van de overheids-
tinancies aan te vatten. En 
in de kamerkommissie is 
de bespreking van het Eg-
mont- en Stuyvenbergak-
koord volop aan de gang. 
De albatros is misschien 
aan een mooie vlucht be
gonnen. Er mag verwacht 
worden dat hij krachtdadig 
hoogde blijft houden. Een re
gering die op dergelijke in
drukwekkende meerder
heid steunt, moet bij mach
te zijn los te komen van 
groepsegoismen en van het 
fragmentaire beleid dat tot 
nu toe werd gevoerd. Dit 
vergt veel moed, vooral in 
dit verwend landje; waar 
men daarenboven nogal 
vlug met een of andere slo
gan bedacht wordt. 
Het moet evenwel op dit 
ogenblik voor iedereen dui
delijk zijn dat, indien er 
met drastisch bezuinigd 
wordt, het deficit van 1979 
nog zal verzwaren, en de 
staat het failliet tegemoet 
gaat. Tevens moet het duide
lijk zijn dat zonder ingrij
pende staatshervorming 
het regime naar een krisis 
holt. Deze beide bekommer
nissen moeten de hoofdlij
nen van het regeerpro
gramma vormen. En, de 
struisvogelpolitiek van de 
laatste jaren kan hierbij 
geen redding meer bren
gen. Enkel fundamentele 
en ingrijpende maatrege
len kunnen nog genezend 
werken. 

Dit land staat voor een fun
damentele keuze, en deze 
keuze zal bepalend zijn 
voor het soort maatschap
pij waarin wij zullen leven. 
Bij de opbouw van deze 
maatschappij moeten de de-
mokratisch verkozenen in 
parlement en regering ten 
volle hun rol spelen en ten 
volle hun verantwoordelijk
heid kunnen opnemen. 

Redaktie 
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En bovendien 

... werd de dader van de ontvoering 
en de moord op baron Bracht, hoofd 
van een internationaal zakenconsor-
tium, ontdekt en aangehouden. Het 
gaat om de 39-jarige scheepselektri-
cien Marcel Van Tongelen, alias 
«Dexter», zoals hij zich noemde tij
dens de onderhandelingen met de 
familie om het losgeld. Hij sprak 
daarbij Engels. De TV-uitzending 
over deze zaak gaf meteen aanlei
ding tot de ontknoping. 

... Is de eerste trip met de winkel-
boot -Aquamart» een flop gewor
den. Niet alleen moesten de passa
giers na hun terugkeer te Oostende 
de volle pot BTW en aksijnzen be
talen, maar aan boord bleek bitter 
weinig te koop. De maatschappij 
overwoog, een proces in te spannen 
tegen de Belgische doeanedlensten. 

... overleed op 95-jarige leeftijd Ka-
tia Mann, weduwe van de wereldbe
roemde schrijver Thomas Mann. Bij 
haar huwelijk heette het van dokters-
zijde, dat ze wegens tbc geen hoge 
top zou scheren... 

... is Loewie van 't lieg plafon te 
Brussel getrouwd, in het groot or
naat van - hertog van de St-Michiels-
gilde >. Tegen dit ornaat deed de 
ceremoniekledij van burgemeester 
Van Halteren maar povertjes aan. 

... vraagt minister De Backer zich af, 
of er geen < staatssekretariaat voor 
de media nodig is >, na de dramati
sche verdwijning van Volksgazet. 

... werden sedert 1945 — einde van 
de Tweede Wereldoorlog — 133 oor
logen geregistreerd, in 88 landen en 
met 25 miljoen doden. 

... waren er welgeteld 14 rijkswach
ters nodig om een boze Eugeen Del-
baen (52) te overmeesteren, na een 
• beleg » van vier uren van zijn wo
ning, van waaruit hij met een jachtge-

,weer dreigde te schieten. Oorzaak 
van de herrie is de weigering van de 
man om een boete van 32.000 fr. te 
betalen. De deurwaarder, 'die roeren
de goederen in de woning wou in 
beslag nemen werd door de woeden
de bewoner op straat gegooid... 

... heeft het VAD (Vlaams Aktiekomi-
tee Duitsland) een witboek gepubli
ceerd over de willekeurige, anti-
Vlaamse en overbodige verplaatsin
gen van Nederlandstalige artillerie-
eenheden, zogezegd in het kader 
van een «herstrukturering -. Voor 
het overige schijnen alle Belgen 
gelijk te zijn voor de wet, op voor
waarde dat ze geen Vlaming zijn. 

... waren de defilerende soldaten op 
21 juli vlak vóór de koninklijke tribu
ne zonder uitzondering uit de pas, 
officieren inbegrepen. De opperste 
legerleiding nam dat niet, doch 
moest haar toorn laten varen, toen 
ze vernam dat allerlei in de micro's 
gelanceerde bevelen om strijd stre
den met de tonen van liefst drie hard 
blazende militaire muziekkapellen. 
Ge zoudt voor minder uit de pas 
geraken. 

... gaat de herfstmode de weg terug 
op. Naar 1940: althans wat de vrou
welijke haartooi betreft. Dit schijnt 
nodig te zijn om allerlei kleine hoed
jes te kunnen dragen. Op een van de 
Parijse Modeshows waren niet de 
mannequins de vedetten maar wel 
ex-filmster Gina Lollobrigida, die 
zich gespecializeerd heeft in foto-re
portage. 

En bovendien 

De stille aftocht 
van de Brusselse 
Vlaming 
Als de huidige evolutie niet ge
stuit wordt dan zullen binnen 
enkele jaren de vreemdelingen 
In Brussel dubbel zo talrijk zijn 
als de Brusselse Vlamingen, en 
dan zal de hoofdstad geen mil
joenenstad meer zijn. 
Dat blijkt uit de jongste NlS-sta-
tistieken, die in de dagbladpers 
nagenoeg onbesproken bleven, 
maar door André Monteyne 
nauwkeurig werden geanaly
seerd voor • De Brusselse 
Pos t . . 
We beleven nochtans een histo
risch moment: voor hel eerst in 
de geschiedenis heeft de Brus
selse agglomeratie op één jaar 
t i jd meer dan tienduizend inwo
ners verloren. 
Het meest recente cijfer geeft 
een duidelijk beeld van de enor
me volksverhuis in het Brussel
se : vorig jaar kwamen er in Brus
sel 5.000 vreemdelingen bij, 
maar weken 18.000 (!) Franstali
ge of Vlaamse Brusselaars uit... 
In alle Brusselse gemeenten (be
halve Evere) krimpen de lijsten 
van de burgerli jke stand ziender
ogen in. 
De redenen voor die evolutie 
werden reeds geregeld op een 
rijtje gezet: de toenemende hui
ver om te leven in een verkrot
tende stad, die alsmaar meer 

onleefbaar en onveiliger wordt. 
De Brusselse Vlamingen, vooral 
jonge gezinnen, nemen begrijpe
lijkerwijze een ferm part van die 
exodus voor hun rekening. Deze 
katastrofale ramingen, aldus 
NCC-l id en VU-provincieraads-
lld André Monteyne, werpen een 
schaduw over de toekomst van 
de Vlaamse gemeenschap te 
Brussel. 
De konklusie die zich opdringt 
om de toekomst van de Vlamin
gen te Brussel veil ig te stellen is 
deze : de str i jd tegen de verfran-
sing is onverminderd belangrijk, 
maar wie zich in deze ene loop
gracht ingraaft, geraakt een oor
log ten achter. De Vlaamse stra
tegie voor Brussel dient immers 
meer dan ooit de Vlaamse gezin
nen in Brussel het leven moge
lijk en aangenaam te maken, 
door de ontwikkeling van een 
Vlaams onthaal- en woningbe-
leid in de hoofdstad. In die zin 
werkt Vic Anciaux nu een goed 
jaar, en op die enkele maanden 
heeft hij reeds verregaande be
leidsopties genomen, en konkre-
te maatregelen als staatssekre-
taris voor Brusselse sociale za
ken ten uitvoer gelegd. 
Voorlopig evenwel komt er nog 
geen eind aan de stille aftocht 
van de Brusselse Vlamingen... 

Onze vreemde 
vrienden 
Nadat hij op 5 mei j l . aan de 
ministerraad een omstandige no
ta uitdeelde over het probleem 
van de vreemdelingen in ons 
land, de gastarbeiders, werd 
staatssekretaris Vic Anciaux zo
pas door de regering belast met 
een koördinatie-opdracht betref
fende het immigratiebeleid. 

In zijn funktie van staatssekreta
ris voor (Brusselse) sociale za
ken heeft Vic Anciaux een lasti
ge maar biezonder verdiensteli j
ke taak op zich genomen : de 
delikate situatie van een aan
groeiende groep-aan-de-zelf-
kant niet langer laten verslechte
ren. 

In Brussel en andere grootste
den stellen we immers vast hoe 
zienderogen getto's van vreem-

Werk(loos) na de universiteit? 
Einde juni waren er in ons land 
4925 werkzoekende universitai-
ren. Daaronder 3716 jonger dan 
30 jaar, 1017 van 30 tot 50 jaar 
en 192 van 50 jaar of ouder. Der
gelijke cijfers geven soms aan
leiding tot enig pessimisme. 
Men vraagt zich af welke nog de 
zin is van verder studeren in die 
omstandigheden. 

Minister van Wetenschapsbe
leid Rik Vandekerckhove maak
te de eerste resultaten bekend 
van deze uitgebreide enquête. 

Resultaten 

dat qua 
bereikte 
de situ-

Ten eerste zien we 
tewerkstell ing van de 
groep afgestudeerden 
atie twee en een half jaar na hun 
einddiploma als volgt is : 86,5 "/o 
werkt, 3,8 °/o is werkzoekende, 
5,8 % is bezig met zijn dienst
plicht, 2,3 "/o is nog student, en 
1,2 o/o is inaktief. 

Als we dan kijken naar de evolu
tie van de tewerkstell ing tijdens 
de periode van twee en een half 
jaar tussen het afstuderen en 
het t i jdstip van de enquête, kun
nen we vaststellen dat van de 
bereikte groep de overgrote 
meerderheid reeds geruime tijd 
ingeschakeld is in het arbeids
proces. Diegenen die werken 
zijn reeds gemiddeld 24,6 maan
den aan het werk geweest. De 
werkzoekenden hebben gemid
deld al 10,6 maanden gewerkt, 
de afgestudeerden in leger- of 
burgerdienst gemiddeld 16,2 
maanden. 
Kronologisch bekeken stelt de 
studie verder vast dat na 9 maan
den meer dan 50 Vo van de 

bereikte groep werk vonden, 
na 12 maanden reeds meer dan 
70 "/o, en na 21 maanden een klei
ne 80 o/o. 
De gemiddelde duur van de pe
riode vóór het vinden van werk, 
als men daarbij geen rekening 
houdt met de periode van leger-
of burgerdienst voor de mannen, 
schommelt rond de 5 maanden. 
De kortste tijden werden geno
teerd voor geneeskunde (3 
maanden), kinesiterapie (3,4 
maanden) en de technische inge
nieurs die het speciaal program
ma van burgerli jk ingenieur heb
ben gevolgd (3,5 maanden) bij 
de mannen, en Germaanse fi lolo
gie (3,1 maanden), wiskunde (3,5 

maanden) en natuurkunde (3,6 
maanden) bij de vrouwen. De 
langste tijden werden waargeno
men bij de licentiaten lichamelij
ke opvoeding (8 maanden), 
scheikunde en klassieke fi lolo
gie (7,7 maanden) bij de mannen, 
en kunstgeschiedenis (9,5 maan
den), en pers- en kommunikatie-
wetenschappen (10,5 maanden) 
bij de vrouwen. 

Een laatste in het oog springend 
feit voor de afgestudeerden van 
de jaargangen '72 en '73 is dat 
bijna 25 "/o van de bereil(te 
groep aanvullende studies doet 
onder de vorm van doctoraat, 
speciallzatie of een of andere 
vorm van verruimingsstudie. 

delingen tot stand komen. En, 
het wederzijds onbegrip tussen 
«autochtonen - en vreemde
lingen vermindert evenmin... 

Dezer dagen wordt op het kabi
net van Vic Anciaux gewerkt aan 
krachtlijnen voor een immigratie
beleid, en worden vooral konkre-
te voorstellen verzonden aan 
verschillende ministeriële depar
tementen om nu ook eindelijk uit 
te pakken met positieve maatre
gelen. 

In de slotbeschouwing van zijn 
beleidnota stelt Vic Anciaux : 
« Tegenover een bevolking die in 
de huidige krisistijd, vanuit een 
gevoel van zelfverdediging nog
al racistische reflexen dreigt te 
ontwikkelen, dienen de verant
woordelijke beleidsinstanties 
met des te meer verantwoorde
lijkheidszin, deskundigheid en 
nuchterheid op te treden. 
Het is duidelijk dat de zgn. immi
gratiestop waterdicht moet zijn 
en dat derhalve een globaal 
beleid dient ingesteld en uitge
voerd. Het illegale verblijf en de 
illegale gastarbeid, die in de 
meeste gevallen trouwens neer
komt op uitbuiting van de gastar
beiders, moeten krachtig bestre
den worden. 

Om dit te bereiken dienen dan 
ook de departementen Justitie 
en Tewerkstelling een wellicht 
gekoördineerd en alleszins 
meer efficiënt systeem uit te 
bouwen, dat een werkelijke immi
gratiestop waarborgt 
Voor een beter begrip van de 
leefwereld van de immigranten 
zijn we een kijkje gaan nemen in 
de Foyer te Molenbeek (Brus
sel), waar men reeds lang het sta
dium van experimenten i.v.m. het 
onthaal voorbi j is. 
Lees biz. 16. 
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Minister De Bacicer 
telt slectits twee 
waterbelcicens 
Het gezond verstand leert ons dat het water naar de zee loopt. 
Stroomgebieden lopen — behoudens zeer uitzonderlijke gevallen — 
niet over In mekaar 
Wil men de zuivering van de oppervlaktev^ateren ernstig aanpakken, 
dan moet zij dus per stroomgebied gebeuren. 
Alleen wanneer één maatschappij verantwoordeli jk is van de bron-
tot-aan-de-zee, kan doaltreffend g<?werkt worden. 
Zoniet kan het nauwgezette beheer van de ene ten allen tijde te niet 
gedaan worden door het lakse beheer van de andere maatschappij. 

Dat IS wat monnenteel gebeurt 
de Leie is al vuil als zij ons land 
binnenstroomt, de Nederlanders 
krijgen de hele Frans-Duitse Rijn-
vuiligheid in huis 

Jaren geleden al hebben deskun
digen op een internationaal kon-
gres de weg gewezen een water
zuiveringsmaatschappij per 
stroombekken, een voor de Rijn, 
éen voor de Donau, enzovoort 

Dus ook een voor de Schelde, en 
^ e n voor de Maas 
Deze bovenstaatse maatschappij
en kunnen gerust onderafde
lingen per staat hebben, of in een 
gekonfedereerde vorm opge
bouwd worden 
Het ligt voor de hand in ons land 
drie maatschappijen op te nch-
ten een voor het kustbekken, 
een voor de Schelde en een voor 
de Maas De wet van 26 maart 
71 voorziet zulks inderdaad Se
dertdien IS deze wet praktisch 
onuitgevoerd gebleven Alleen de 
maatschappij voor het kustbek
ken werd opgencht, omdat daar 
geen Vlaams-Waalse betwisting 
bij te pas komt 

De Walen willen voor het Waalse 
land eén enkele maatschappij En 
vandaar, ook een voor Brussel, 
en een voor Vlaanderen 
Dit IS technisch en ook ecolo
gisch onzin, zeg maar nonsens 
Tijdens de kamervergadering van 
19 juli, vorige week, hoorden wij 
minister Rika De Backer beves
tigen « Er komen in het Vlaamse 

land TWEE watermaatschappijen, 
een voor het kustbekken, en een 
voor het gehele overige gebied 
van Schelde tot Maas, voor zover 
dit het \iSaamse gewest omvat >> 

W I J vragen ons af waarvoor deze 
domme indeling goed is Wil Wal
lonië met instaan voor een goed 
waterbeheer op zijn grondge
bied "? Het IS evenwel een zaak 
van de Walen 
Maar mets of niemand kan de Vla
mingen verplichten eenzelfde fla
ter te begaan 
Dat de Vlaamse politici tenminste 
meer gezond verstand, dossier
kennis en leefmilieuzorg laten blij
ken door een Vlaamse Schelde-
maatschappij en een Vlaamse 
Maasmaatschappij op te richten 
Dat deze Vlaamse watermaat
schappijen geen Waalse tegen
spelers zouden hebben lijkt ons 
geen afdoend argument op dit 
ogenblik bestaan er evenmin 
Franse of Nederlandse maat
schappijen van die aard, en toch 
voorzag de wet van 71 in eén 
maatschappij per stroombekken 
Met een dergelijke Europese op
lossing kunnen de Vlamingen een 
schitterende illustratie leveren 
van de stelling dat er geen tegen
strijdigheid hoeft te bestaan tus
sen handhaving van de volksaard 
en de ruimdenkende internatinale 
samenwerking Zal de wetgever 
morgen meer dan twee waterbek-
kens in Vlaanderen ontdekken ? 

Karel Jansegers 

VU TOT OUTERS: 
ontwilckeiings-
samenwericing nu 
federaliseren 
Een delegatie van het VU-part i j -
bestuur heeft vorige week een 
gesprek gehad met de heer L 
Outers, minister van Ontwikke
lingssamenwerking. 
Er werd aan de minister een 
voorstel gedaan in verband m^t 
de splitsing van de kulturele pos
ten in de begroting voor ontwik
kelingssamenwerking. 
Tevens werd de herstrukturering 
m het ABOS en daarmee verwan
te problemen inzake de taaiver
houdingen en de deelneming 
van de Vlaamse gemeenschap 
aan de officiële ontwikkelings
samenwerking besproken. 

;a?;e&££j 

Geef Eysicens en Spitaels 

wat hen toelcomt 
Eyskens en Spitaels, twee emi
nente hoogleraars, hebben blijk
baar de kunst verstaan om een 
diskussie op hoog intellektueel 
niveau te voeren, en tegelijk 
toch allebei gelijk te hebben 
Volgens staatssekretaris Eys
kens wordt bij de toekenning 
van de sociale vergoedingen te 
weinig selektief opgetreden. Er 
zou moeten rekening gehouden 
worden met de inkomens van 
degenen die de vergoedingen 
ontvangen, zodat het herverde-
lingseffekt van de sociale zeker
heid groter wordt Dit vond mi
nister Spitaels een al te barre uit
spraak. Met klem verzette hij 
zich tegen het invoeren van een 
soort van staat van behoefte bij 

• • • 

de uitkering van vergoedingen. 
Een vermindering van de uitke
ringen kan immers tot deflatie 
leiden. 
Hoe is het mogelijk dat dergeli j
ke verstandige mensen zo naast 
mekaar kunnen praten ? Reeds 
jaren bepleit de Volksunie dat 
de sociale zekerheid een inko
mensherverdelende rol moet 
spelen. Anderzijds is het ook zo 
dat het herstel van de overheids
financiën niet gezocht mag wor
den in een eenzijdige deflatoire 
pol i t iek; een merkelijke aantas
ting van de koopkracht van de 
grote massa bescheiden verbrui
kers. Aldus geven wij aan Eys
kens wat Eyskens toekomt en 
aan Spitaels... 

Fueros of Putscli? 
Met «fueros» bedoelen de Bas-
ken de rechten en vrijheden die 
ze lange tijd in Spanje genoten, 
tot ze in de Carlistische oorlogen 
de verkeerde, want verliezende 
partij verkozen Op het opnieuw 
instellen van de «fueros» dringt 
de ETA thans met steeds groter 
nadruk aan Zou het met van een 
realistischer inzicht getuigen, al
dus een kommentaar in The Ti
mes, deze louter teoretische eis 
te laten voor wat ze is en eenvou
dig te eisen dat de Spaanse poli
tie in Baskenland door een Baski-
sche politie wordt vervangen Eer
ste eis blijft echter de verantwoor
delijkheid voor wet en orde over 
te dragen aan de Baskische Alge
mene Raad Dit zouden ten min
ste konkrete maatregelen zijn, die 
het voordeel zouden hebben én 
de spanning in Baskenland te 
doen afnemen én de Spaanse 
legerleiding te doen afzien van 
een militaire putsch, waarover 
thans in Spanje hardnekkige ge
ruchten de ronde doen 
De moord op generaal Ramos 
Izquierdo en zijn adjunkt heeft de 
legerleiding diep geschokt, waar
bij uiterst rechts met nalaat even
eens geschokt te doen In tegen
stelling met de alsnog zwijgende 
legerleiding (onder Juan Carlos is 
ze nog steeds «la grande muet-
te», maar hoelang nog' ' ) eist de 
Falange luidop het ingrijpen van 

het leger 
Ook als gevolg van de kleine par

lementaire meerderheid waar
over premier Suarez slechts be
schikt schijnt de piepjonge Spaan
se demokratie aan een zijden 
draad te hangen Waarborg is 
nochtans koning Juan Carlos, die 
zich als een pienter en evenwich
tig staatsman heeft ontpopt dn 
tegenstelling met de bewenngen 
van sommige betweters, ook hier 
te lande) 

Een psychologische flater van for
maat was de plundenng van win
kels in Baskische steden door 
de Spaanse politie Deze onbe
grijpelijke blunder zet de eis, de 
Spaanse politie vervangen door 
Baskische politie (die reeds be
staat) nog kracht bij Intussen 
heeft Madrid reeds aan enkele 

Baskische eisen inzake omvang 
van de autonomie toegegeven, 
hetgeen de onthouding van de 
acht Baskische parlementsleden 
tijdens de stemming over de nieu
we grondwet verklaart Het des
betreffend wetsontwerp werd 
met kwasi-algemeenheid van 
stemmen goedgekeurd Het 
Spaanse volk zal waarschijnlijk 
deze nieuwe grondwet waarin 
een gematigde autonomie aan de 
Spaanse gewesten is verwerkt, 
met grote meerderheid goedkeu
ren 

Aan de medewerking van de 
PNV (Baskische Nationalistische 
partij) wordt zowel door de rege
ringspartijen (die priaar een krap

pe meerderheid hebben) als door 
de oppositiepartijen veel belang 
gehecht Voor hun steun aan de 
nieuwe grondwet hadden de Bas
kische vertegenwoordigers hun 
eisen qua autonomie gesteld 
Men IS daarop ingegaan, echter 
met ver genoeg (cfr fueros) zo
dat de PNV zich uiteindelijk ont
hield 
Het zijn spannende weken voor 
Spanje, dat voor het overige in de 
koorts van de buitenlandse toeris
tische invasie leeft, stijgende bron 
van welvaart, waaraan sinds zijn 
historische staking nu ook de 
«kleine man» in de toeristische 
infrastruktuur deel heeft 

In afwachting werd aangedron
gen op het tot stand komen van 
een taaikader waarin de Vlamin
gen volgens de bepalingen van 
de taalwet zouden vertegen
woordigd zi|n, niet alleen binnen 
ABOS, maar tevens bij het over
zeese samenwerkingspersoneel, 
bij de zendingsgelastigden, en 
bij de Dienst voor Overzeese 
Sociale Zekerheid. 
Het gesprek liep ook over de ini
tiatieven die kunnen genomen 
worden inzake een verdere fede
ralisering van de ontwikkelings
samenwerking. 

Vlaanderen 
en Zaïre 
Dat Vlaanderen in het Belgisch 
geheel doorgaans een eigen 
reaktie en een eigen mening 
heeft over belangrijke proble
men, is zopas nog maar eens 
gebleken uit een opiniepeiling 
betreffende de Zaïrepolitiek. In 
Vlaanderen is er een ruime meer
derheid (55,6 o/o), die vindt dat 
België zich maar helemaal uit 
Zaïre moet terugtrekken. In Wal
lonië ligt de meerderheid 
(55,1 o/o) precies andersom. 
Drievierden van de Vlamingen 
(75,9 o/o) vinden dat, als België 
dan toch belangen blijft behar
tigen in Zaïre, dat desnoods ook 
maar met militaire steun moet 
worden gedaan. In Wallonië is er 
daarvoor slechts een meerder
heid van 54,8 o/o. 
De Brusselse reakties op dezelf
de vragen liggen doorgaans 
dichter bij die van Wallonië dan 
bij die van Vlaanderen. 
Het optreden van de para's in 
Kolwezi vond in Vlaanderen 
veel meer begrip dan in Brussel 
en Wallonië. 

Geen misbruik 
van volmachten 
Dat er ook in de meerderheidspar
tijen onbehagen heerst over de 
toekenning van volmachten aan 
de regering bleek uit verscheide
ne opmerkingen vanuit de rege
ringspartijen Zo zei VU-kamerlid 
Welly Maes dat de regering haar 
volmachten met mag misbruiken 
tegen de wil van de meerderheid 
Mevrouw Maes zag zulks ook in 
een ruimer kader, nl over de 
invloed van het parlement Het 
wordt hoog tijd dat regering en 
parlement zich een deel van de 
afgestane macht wederom toeei-
genen Ze pleitte tot slot voor een 
soepeler aanpak van de strijd 
tegen de werkloosheid 

Ekonomische heroriëntering 
VU-senator Vander Eist ontleed
de het ontwerp van de anti-krisis-
wet Wat de volmachten betreft 
was spreker van mening dat het 
hier met om een nieuwigheid gaat 
doch dat de VU bij haar stand
punt blijft, dat nl alleen m uitzon
derlijke omstandigheden, slechts 
voor een bepaalde duur en voor 
wel omschreven tema's het parle
ment zijn wetgevende bevoegd
heid mag afstaan 
VU-senator Van Eisen ging nader 
in op de elementen die de KMO's 
kunnen helpen in de bestrijding 
van de ekonomische krisis Hij 
was het echter met eens met de 
Waalse staatssekretaris voor 

streekekonomie, waar deze be
weert dat de gewestvorming dui
delijk naar voor treedt in het ont
werp Er IS ook gebrek aan dui
delijkheid (de bevoegdheid van 
de diverse ministers) Teveel be
slissingen zullen door de unitaire 
ministerraad getroffen worden. 

Een echte gewestvorming is 
slechts mogelijk wanneer de be
slissingen op gewestelijk vlak wor
den getroffen Daar het ontwerp 
inzake KMO's en werkverschaf
fing beantwoordt aan een van de 
voornaamste punten van het VU-
programma zal deze het ontwerp 
goedkeuren 
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in de Unlksunie 

WIJ- jongeren en Europa 
Voor wie ooit het jaarli jks VUJO-weekend in Cadzand als start van het werk
jaar heeft meegemaakt is elke aanbeveling overbodig. 
Alhoewel het moeilijk wordt om een programma in elkaar te steken dat de 
vorige weekends kan overtreffen, geloven wij toch dat wij ook nu weer iets 
serveren om duimen en vingers af te likken. 
Vermits de Europese verkiezingen voor de deur staan, lijkt het tema - Euro
pa > vanzelfsprekend. Daarnaast is het nuttig om ons in deze tijd, 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 in ' Hedenesse', Vierhonderdpolderdi jk 10 te 
Cadzand. Van vri jdag 15 september om 19 uur tot zondag 17 september om 
19 uur. 

Nationaal 
VUJO 
weekend 
in 
Cadzand 

Zaterdag 16 september 
9 u.: ontbijt. 
9 u . 4 5 : « W I J EN EUROPA» 
— Bondig overzicht van de huidige 
Europese instellingen CEddy Gaublom-
me). 
— Panelgesprek over «Het Europa 
van de Volkeren » : 
— Inleiding door dr. Henk Waltmans, 
2e kannerlid van de PPR uit Neder
land ; 
— Getuigenis door Jean-Paul Sepie-
ter uit Frans-Vlaanderen ; 
— Het standpunt van de V U door 
Willy Kuijpers, volksvertegenv\/oor-
diger, 
— Moderator : Enwin Priem. 
— 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 belarigstelling voor Europa bevor-

DEELNAMEPRUS •. 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 sekretariaat en door het bedrag 
over te schrijven op onze bankgiro 
435-0256851 -75 met vermelding « Cad
zand ». 
OPGELET ! Loop niet het risico er niet 
meer bij te kunnen. Schrijf dus dade
lijk in. Wij zenden je dan de verdere 
informatie. 

Programma 

Vrijdag 15 september 
19 u.; aankomst, inschrijving. 
20 u.: kennismaking. 
20 u. 30 : inleiding en practica. 
21 u.; opzet van het weekend CEddy 
Gaublomme). 
21 u. 30; VUJO-jaarplanning 7 8 - 7 9 : 
voorstel en bespreking (Johan Sau-
wens). 
22 u. 30 : gezelligheid. 

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. 

C H A T E A U C A R A V A N 
Verkoop - Verhuur 

o n d e r d e l e n - t o e b e h o r e n - t r e k h a k e n 

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

& CARAVANCENTRA PVBA 

deren ?» : bespreking in werkgroe
pen. 
17 u.: «VUJO : HOE NU ? » : panelge
sprek met Johan Sauwens en de 
vroegere VUJO-voorzitters, volksver
tegenwoordiger Nelly Maes en Hugo 
Coveliers. 
18 u. 3 0 : avondmaal. 
19 u. 30 : gesprek met het panel. 
20 u. 3 0 : 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. 3 0 : middagmaal 
13 u. 30 : verslag werkgroepen. 
15 u.: «De VU 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. 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

OCMW-EDEGEM 
De raad van het OCMW van Edegem m a a k t b e k e n d 
d a t een b e t r e k k i n g m e t volle d a g t a a k van bestu-urs-
sekretar is m e t w e d d e s c h a a l 1.6.80 te b e g e v e n Is bij 
a a n w e r v i n g . 
A a n v a n g s w e d d e : 273.480 a 100 % 
M a x i m u m w e d d e : 448.380 

De a a n w e r v i n g s v o o r - w a a r d e n a l s m e d e al le nod ige 
i n l i c h t m g e n zijn v e r k r i j g b a a r o p he t s e k r e t a r i a a t 
v a n he t O C M W , T e r l i n d e n l a a n 1 te E d e g e m tel 
57.17.10 (binnenl i jn 51). 

De k a n d i d a t u r e n m o e t e n bij a a n g e t e k e n d schr i jven 
en ten l aa t s t e o p 31-8-1978 t o e k o m e n bij de voorz i t t e r 
v a n he t O C M W , T e r l i n d e n l a a n 1, 2520 Edegem. 

Te E d e g e m o p 21 juni 1978. 
N a m e n s d e r a a d van he t O C M W van E d e g e m 

De Sekre t a r i s , De Voorzi t ter , 
get. J. V a n Assche . get. L. V a n d e r Aa. 

(Adv. 137) 

Antwerpse VTB-filmklub schittert 
In de vijlde Nationale Amateur
filmwedstrijd door de Neder
landstalige Amateurkineasten 
te Turnhout in april georganl-
zeerd, behaalde de Antwerpse 
VTB-filmklub schitterende resul
taten. 
Laureaat van de wedstrijd en 
tevens van de 8 mm-reeks was 
Relmond Cardinael met zijn ani
matiefilm « Tenderfoot». 
Laureaten van de 1G mm-reeks 
waren drie klubleden met de fik-
tiefilm «Bittere Honing». Door 
onze filmgroep werden be
haald : de enige gouden pennin

gen die uitgereikt werden; vijf 
zilveren penningen op de 26; 
zeven bronzen op de 48. 

De beide hierboven vermelde, 
met goud bekroonde films zijn 
de enige die de NAB zullen ver
tegenwoordigen op de interna
tionale Unica-filmwedstrijd, te 
Bakoe, in de USSR, in september 
a.s. 

Ook de filmafdelingen van de 
VTB, te Evergem, Gent en Zele 
behaalden mooie uitslagen. Op 
een totaal van 77 films waren er 
18 van de VTB-filmgroepen. 

8-9-10-11 september 1978 

«Futbol Nacionalista» 

In het Katalaans weekblad van de «Convergènc ia democra t ica» 
werd de historische « Futbol Nacional ista > aangekondigd onder de 
hoofding : « Primers passos cap a una coordinació de naclonalls-
tes -. 
He t wordt vast en zeker een biezonder treffen tussen par lements
leden van Volksunie en C D C . 
D e opbrengst zal dienen voor het sociaal fonds van beide partijen. 

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

Wie deze enige reis wil mee
maken neemt ONMIDDEL
LIJK kontakt op met VU-se-
kretariaat, Barrikadenplein 
12, 1000 Brussel (teL 
02/219.49.30). 
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BRABANT 

Mallemunt 7 8 in Brussel 
9 Donderdag 3 augustus, Muntplein 
12 00-17 00 Radeis, prettig gestoord talent, tentoonstelling, standjes, 

animatiefilms, speelbus, brukselbinnenstebuiten. 
The Cardini's (goochelaars - B), Rue du Village Golksmu-
ziek - BJ, 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. 

18.00-2200 Panem et Circenses (pantomimisch teater - B-USAX 
John Kirkpatrick en Sue Harns (ex-Steeleye Span - GB), 
Swami Singh (Oosterse show - NU, The Red Clay Ram
blers (country en blue grass - USA), Claude Besson (Bre
toense volksmuziek - F). 

• Zaterdag 5 augustus, Evere, park van de Goede Herder (Picar-
diëstraat) 
1500-2000 Ed Kooyman (B), Dirk van Esbroeck en Juan Masondo 

(B), The Bothy Band (Ier), Albion Band (GB). 
• Donderdag 17 augustus, Muntplein 
12 00-1700 Radeis, prettig gestoord talent, tentoonstelling, standjes, 

animatiefilm, speelbus, brukselbinnenstebuiten. 
De Snaar (volksmuziek - B), Flup en Ju Bedrijf (verstild. 
straatteater - NL), Kip Ouziekteater voor kinderen - NU, 
John Lundström en workshop Golksmuziek - B), Belgian 
Bells Leuven (beiaard - B), The New Hnita Quintet (jazz -
B) 

18.00-22.00 The Battle of the Dinosaurs (de naam zegt het - GB), 
Patrick Beckers en Excantation Cime en jazz - B), Happy 
Traum (contemporary folk - USA), The Pasadena Roof 
Orchestra (good time music - GB) 

• Zaterdag 19 augustus, Jette jeugdpark (de Smet de Nayeriaan) 
15.00-2000 Stage Beast (B), Misj Verhelen Quartet (B), Herman 

Brood's Wild Romance (NU, Darts (GB). 
• Donderdag 31 augustus, Muntplein 
12.00-1700 Radeis, prettig gestoord talent, tentoonstelling, standjes, 

animatiefilms, speelbus, brukselbinnenstebuiten 
Jean-Paul Hubert's kindershow (poppenteater - F), 
Straatorgel Verbeeck (B), Albert Maas (krachtpatser -
B), The Cardini's (goochelaars - B), Franz Bogner (klown 
- D) 

Gemeente 
Hekelgem: 
Vakatures 
Het gemeentebestuur van 
Hekelgem maakt bekend dat 
hiernavolgende betrek
kingen in vast verband te 
begeven zijn bij de gemeente
diensten : 
— één voltijdse betrekking 

van klerk 
— één voltijdse betrekking 

van klerk 
— twee voltijdse betrek

kingen van opstel ler 
— één halftijdse betrekking 

van opstel ler 
— één voltijdse betrekking 

van hogergeschoold ar
beider - buschauffeur 

— één voltijdse betrekking 
van arbeider B 

Voor inl ichtingen en voor
waarden zich wenden tot 
het gemeentesekreta-
riaat van en te 1790 Hekel
g e m - tel. 053/66.70.41. 
De eigenhandig geschreven 
aanvragen, vergezeld van de 
nodige bewijsstukken, die
nen per aangetekend schrij
ven gericht te worden aan 
het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen van en te 
1790 Hekelgem, ter post afge
stempeld uiterlijk op 28 au
gustus 1978. Adv. 138 

Arrondissementeel 

vormingsweekend 

VUJO Halle-Vilvoorde 

Op zaterdag 2 en zondag 3 septem
ber organizeert VUJO Nieuw-Grim-
bergen is.m. het vormingscentrum L 
Dosfel vzw (Walter Luyten) e.en vor
mingsweekend over Vlaams-nationa-
lisme, Heel-Nederland. Tevens zal za
terdagnamiddag 2 september een ar-
rondissementele kaderdag gehouden 
worden 

Het weekend grijpt plaats in het cen
trum « Koinonia » te Diegem. De deel-
nemingsprijs voor het hele weekend 
bedraagt 300 fr 

Omdat het aantal deelnemers be
perkt IS kan je best nu reeds inschrij
ven om zeker te zijn. Dat kan door 
een briefje te sturen naar VUJO 
Nieuw-Grimbergen, p/a Beigemse-
steenweg 146, 1850 Grimbergen (tel 
269.31.60), én het deelnemingsbedrag 
te storten op KB reknr. 
436-6193031-28 van VUJO 1850 
Grimbergen 

êof Un ®c«l|oortt 

M 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbat ing: 
Erna Van Dooren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

Kartoenwedstrijd 
« Jaar van het 
kind » 

Gevolggevend aan de resolu
tie van de Verenigde Naties 
wordt het jaar 1979 uitgeroe
pen tot het internationaal 
jaar van het Kind. 
In het raam van het «Jaar 
van het Kind» wordt door 
het Ministerie van Neder
landse Cultuur een kartoen
wedstrijd ingericht. Alle kar-
toenisten worden . uitgeno
digd deel te nemen aan deze 
wedstrijd waaraan verbon
den zijn respektievelijk een 
eerste prijs van 10.000 fr. een 
tweede en een derde prijs 
van 7.000 fr. en 5.000 fr. 

Voorwaarden voor 
deelname: 

— de deelnemende kartoe-
nisten moeten behoren tot 
de nederlandstalige kuituur-
gemeenschap, 

— het aantal inzendingen is 
onbeperkt: het behandelde 
thema is «Jaar van het 
Kind», minimum formaat 
DIN A4, er mag geen tekst op 
voorkomen, zij mogen onder
tekend zijn, eventueel met 
schuilnaam, de kartoens 
moeten behoorlijk verpakt 
zijn, niet opgerold, klaar om 
op te hangen en voorzien op 
de rugzij de van naam, even
tueel schuilnaam en adres ; 
— het internationaal em
bleem van het jaar van het 
kind mag in de kartoens wor
den verwerkt. Aan het eigen
lijke embleem alszodanig 
mag niets worden gewijzigd 
en dit conform de bepa
lingen vanuit het internatio
nale sekretariaat van Unes
co; 

— het Ministerie van Neder
landse Kuituur behoudt zich 
het recht voor om de inge
zonden kartoens op te ne
men in de diverse publika-
ties naar aanleiding van het 
Jaar van het Kind en ten
toon te stellen; 

— de inzendingen worden 
verwacht vóór 1 oktober op 
het sekretariaat: Jaar van 
het Kind p / a Jozef 11-straat 
30,1040 Brussel. Bij het sekre
tariaat kunnen bijkomende 
inlichtingen verkregen wor
den (tel.: 02/218.28.99) 

(medegedeeld) 

VUJO-Vossem op 

fiets-zoektocht 
VUJO-Vossem houdt op zondag 30 
juli een tweede fietszoektocht waar
aan talrijke leuke prijzen verbonden 
zijn. 
De start hiervan wordt gegeven voor 
het lokaal «Café De Congo», Ge
meenteplein 11, Vossem. 
Inschrijvingen op voo.'hand zijn nog 
steeds mogelijk in ons lokaal (zie 
bovenstaand adres). 
De prijs op voorhand bedraagt 60 fr. 
Op zondag 30 juli zelf is de prijs 80 fr 
Inschrijvingen dan dienen te gebeu
ren tussen 13 en 14 uur. De start zal 
dus doorgaan vanaf 13 uur. 
Aan deze fietszoektocht die ons voert 
doorheen Vossem-Tervuren-Duis-
burg, IS een ruime tijdslimiet verbon
den, het gaat dus met om ter eerst. Dit 
opdat zowel oud als jong zou deelne
men. 
De uitdeling van de talrijke en prachti
ge pnjzen wordt gehouden in ons 
lokaal omstreeks 20 uur. 
Wij verwachten U dus zondag m^t 
vrienden en kennissen voor deze 
zomerse uitstap Leer de gemeenten 
Vossem, Duisburg en Tervuren ken
nen, en dit op een aangename ma
nier I 

Solidariteitsfonds 

„negen van Laken" 

rekening Kredietbank 434-8094439-84 

R.M., Aalst 250 
W.D.M., Denderleeuw 1.000 
J.G., Brugge 200 
F.H., Grimbergen 500 
VR., Tervuren 500 
F.B., Antwerpen 200 
V.U.-afdeling Gent-Centrunn (2e stort.) 1.000 
J.V.,Ouder'gem 200 
V.U.-afd Vossem ,,.^.. 2.000 
Broederband Gent M^mM 2.000 
A.V.L, Wemmei ';.'.'.:.. 1.500 
V.U.-afd Izegem 1.000 
LG., Steenokkerzeel 500 
Omhaling door - Negen - te Diksmuide 23.200 
J.M., Strombeek-Bever 1.000 
V.U.-afd Lembeke 1.000 
V.U.-afd Wommelgem 5.000 
J.V.M., Gent 500 
D.D.,Kuurne 200 
E.V., Izegem ." 100 
M.A., St.-Martens-Bodegem 1.000 
A.M., Denderleeuw -. 1.000 
V.U.-afd. Berlare, Overmere, Uitbergen 1.000 
R.A., Opglabbeek 108 
V.U.-afd. Berchem-Antw 2.000 
J.P., Neerpelt 1.000 
T.G.,Kontich 1.000 
R . V C G e n t 250 
F.V., Landen 1.000 
K B , Wommelgem 1.000 
V.D., Oostende 1.000 
G. VL , Wommelgem 500 
V.U.-afd As 500 
J.L, Kortrijk 1.000 
St.-Maartensfonds Waasl.-Denderm 1.000 
J.B., Beveren-Waas 500 
J.B., Heverlee 500 
M.M., Ettelgem-Oudenburg 500 
R.S., Welle ...'. 500 
A.R., Turnhout 300 
H.M., Lede . „ . ,^,,. . , , g ^ 200 
J.D., Leuven '^m.^ . J , - . 500 
We V.P., Vilvoorde « f e W . ^a.^^ 2.000 
R. DL., Grembergerf .'?f. W"- ;V.'A i^."-' 1.000 
C.B., Erembodegem 1.000 
M. VdS, Diksmuide 1.000 
F.J., Herdersem 1000 
J.K.,Lier 500 
U.D., St.-Truiden ,500 
C.M., Strombeek-Bever 200 

' A.P., Brussel 1080 , i ^ i ^ 1.000 
L.VD.,Zellik ..V-....*.,<- wrifcé^' '••• ^00 
VU-afdNIj len | , . : ' ; ! i . ^ ^ l . . : : . B f ^ 5.000 
F H , 3110 Rotselaar 900 
H.D., 8500 Kortrijk 500 
SH.,8310Brugge-3 500 
L.B., 3030 Heverlee ; 300 
Dl., 8300 Knokke-Heist 200 
M.S, 3030 Heverlee 200 
VU-afd. Groot St.-Gillis-Waas 2.800 
VU-afd Denderwindeke 2.000 
M.V., 2440 Geel 1 000 
J.R., 2070 Ekeren 500 
Fed. VI .Vr ,9742Melsen 500 
E.S., 3080 Steenokkerzeel 500 
J H., 8280 Koekelare 500 
W.B, 8982 Vleteren 500 
P.D B, 1080 Brussel 1000 
O.G, 1820 Strombeek-Bever 5.000 
J.V., 2400 Mol 1000 
M.V.d.B., 1070 Brussel 1000 
11 Juli Vier Burcht-Zwijndrecht 5.960 
G.G. 3813 Zepperen 1000 
VU-Houthalen-Helchteren 1000 
S.A., Antwerpen 300 
G.P., 8968 Vlamertinge 300 
R.P., 2020 Antwerpen 250 
G.B., 3800 St-Truiden 1000 

Totaal 7de lijst 100.418 

Algemeen totaal 724.062 

Bijdragen worden nog steeds dringend verwacht. 

Solidariteit mag voor ons geen ijdel woord zijn. 

27 JULI 1978 
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Tl'-PROGR/IMIYIKS 

Donderdag 
27 JULI ] 

BRT 1 

1850 De Harlem Globetrotters (te
kenfilm) — 1910 Rondomons — 
19 35 Kijk uit I - 19 40 Morgen -
1945 Nieuws - 2010 De Mup-
pet-show — 2035 Panorama — 
21 00 Mary Pickford, Amerika s lie
veling (dok) — 2230 Nieuws 

BRT 2 

2010 De kristenen (dokJ - 21 00 
Sil de strandjutter ( f ) 

NED. 1 

1400 Uit de goeie ouwe tijd ( f ) — 
14 30 Af kloppen ( f ) - 1*50 
Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws 
— 19 00 Een bezoek aan Antark-
tika (dok) - 1920 Happy days 
( f ) — 1945 Yellow submanne ( f ) 
- 21 05 Mash ( f ) - 21 35 
Nieuws — 21 55 Hoogtepunten 
van het North Sea Jazz Festival 
1978 - 2250 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Black 
Beauty ( f ) - 1925 De Lucy 
show ( f ) — 2000 Nieuws — 
2027 Een lied van de schemenng 
( f ) — 21 10 Zo vader zo zoon — 
21 37 Hier en nu - 2210 Kerke
pad 78 - 2235 Koorzang uit 
Amersfoort — 2250 Nieuws 

RTB 1 

1800 Mariolino - 1805 1 2 3 
Atelier — 1830 Les enfants des 
autres ( f ) — 1845 Festival — 
1915 Antenne-soir — 19 29 Weer
bericht - 1930 Nieuws - 1950 
Suggestions — 2000 Contacts 
— 2005 Detective prive ( f ) -
22 00 Nieuws — 2215 Le carrou
sel aux images — 2300 Nieuws 

ARD 

1710 Nieuws — 1715 Sie, er es 
- 1800 Avventura - 1830 Mu-
sikbox - 1850 Nieuws - 1900 
Intermezzo-Informationen — 
1905 Weite Welt der Tiere -
1915 Tennis lieber als Kanonen 
- 2015 Hier und Heute - 2045 
Spiel um 4tel vor 8 — 2100 
Nieuws — 21 15 Die Fernseh-Dis-
kussion — 2200 Sommertags-
traum ( f ) — 2245 Mit Schirm, 
Charme und Melone ( f ) — 2330 
Tagesthemen — 000 Nur bitte 
nicht heut' Nacht (tv-spel) — 1 15 
Nieuws 

ZDF 

1800 Nieuws - 1810 Pinocchio 
( f ) - 1835 Die Drehscheibe -
1900 Der An walt ( f ) - 2000 
Nieuws — 2030 Ein Mann fuer 
alle Faelle — 21 30 Notizen aus 
der Provinz — 2200 Heute-Jour-
nal - 2220 Kennzeichen D -
2305 Zwichen Mauern ( f ) - 035 
Nieuws 

TF 1 

1230 Les jours heureux ( f ) — 
1257 Les Tifins - 1300 Nieuws 
— 13 35 Objectif santé — 1345 
Jeugdprogramma's — 815 Eva
sion (Haiti-dok) — 1910 Jeune 
pratique — 1920 Gewestelijk 
nieuws - - 19 43 Formations politi-
ques - 2003 Nieuws - 2030 
Les hommes de Rose ( f ) — 21 27 
Dossier reflexions sur la violence 
- 22 30 Camera je - 0000 
Nieuws 

A 2 

14 00 La Reine des diamants ( f ) 
— 1500 Aujourdhui magazine — 
1800 Recre A2 - 1840 Flash 
information — 1855 Des chiffres 
et des lettres - 1920 Geweste 
hjk nieuws — 19 45 L heure d'ete 
- 2000 Nieuws - 2030 Le 
g and echiquier — 2310 Nieuws 

FR. 3 

1920 Gewestelijke nieuws — 
1940 Jeugcjprogramma — 1955 
Nieuws - 2000 Les jeux de 20 
heures — 2030 Le canard en fer 
blanc ( f ) — 21 55 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne Franquette — 
1850 Tekenfilms - 1900 Mup-
pet-show — 1930 Nieuws — 
2000 Boney ( f ) - 21 00 Ces 
dames preferent le mambo ( f ) 

BBC 1 

803 Open University - 1055 
Magic Roundabout — 11 00 Ja-
ckanory — 11 15 Pink Panther — 
11 35 Belle et Sebastien — 12 25 
Cncket — 1430 Mister Men — 
1445 Nieuws - 1500 On the 
move - 1510 Cricket — 1720 
Playschool — 1745 Laff-a-Lym-
pics — 1810 Going places — 
1835 The Wombles - 1840 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
1950 Holiday Report — 2000 Dr 
Who - 20 25 Top of the pops -
21 00 Wildlife on one - 21 30 Citi
zen Smith - 2200 Nieuws -
2225 Songwnters - 2315 I 
Claudius — 005 Revolution — 
0 35 Weerbericht 

Vrijdag 

BRT 1 

1850 Klem, klem kleutertje — 
1905 De kleine lord (O - 1935 
Morgen — 1945 Nieuws — 
2015 Dierenparadijs (dok) — 
2045 S I , SI kolonel (f) - 2220 
KTRC-kruispunt — 2255 Nieuws 

BRT 2 

2015 Steve en Eydie Cole Porter 
— 21 55 Ten huize van Piet Van 
Aken — 2255 Zomeragenda 

NED. 1 

1850 De Fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws — 1859 Aika de ijsbeer 
(f) - 1955 Balkanfestival -
2040 Kojak (O - 21 37 Nieuws 
—• 2155 China als oliemacht 
(dok) - 2245 Tot besluit -
22 55 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 De tover-
lantaarn (f) — 1921 Daar komen 
de schutters (f) — 2000 Nieuws 
- 2027 Space 1999 (f) - 21 17 
Vara-visie — 21 57 De kade van 
het groot geluk (f) — 2315 
Nieuws 

RTB 1 
1800 Mariolino - 1805 1 2, 3 
reportage — 1830 Les enfants 
des autres (f) — 1845 Sept sur 
sept — 1915 Antenne-soir — 
1928 Weerbericht - 1930 
Nieuws — 1955 Le prisonnier (f) 
- 2045 Euro 9 - 21 45 Nieuws 
- 22 00 The King remembered (f) 
• - 2315 Nieuws 

RTB 2 

19 55 La semame des quatre jeux 
(Spel) — 20 05 Les evasions cele
bres (f) - 2055 USA 2000 (Loui
siana) 

ARD 

1710 Nieuws — 1715 Folkfesti-
val 78 - 1845 Der 7 Smn -
1850 Nieuws — 1900 Intermez
zo-Informationen — 1905 Mage
re Zeiten — 19 30 Lohengrin (ope
ra) - 2030 Lohengnn 1978 -
2045 Nieuws — 21 00 Lohengnn 
- 2215 Lohengnn 1978 - 2235 
Lohengnn — 23 45 Tagesthemen 
- 015 Der 7 Smn - 020 Die 
Sportschau — 045 Ein Sheriff m 
New York (f) - 2 00 Nieuws 

ZDF 

1715 Die fuenf grossten Bagger 
der Welt — 1745 Nieuws — 

MOVING TARGET - USA 1966 (De pnve-detective) - Politiefilm van 
Jack Smight met Paul Newman Julie Harris Shelley Winters en Lauren 
Bacall In dienst genomen door een weduwe om haar man op te zoeken 
belandt Harper een prive-detective in een warnet van intriges in een deka-
dent milieu Spannende goedopgebouwde thnller met scherpe karakterte 
kening Verzorgd door en door De vreemde kleuren verhogen de sfeer 
Los spel van Paul Newman naast andere uitstekende rolbezetting Een 
hoogtepunt in het genre — Donderdag 27 juli op RTB 

SI SI M O N COLONEL - Fr / I t 1973 - Militaire klucht van Guernni met 
Jacques Dufilho en Aldo Maccione Een beroepsofficier is het hoofd van 
een oefenterrein waar de groentjes worden << gedoopt» De kolonel voelt 
zich als een vader voor de rekruten en wil zich moeien met hun pnveleven 
Talloze zware moppen maken van deze klucht een vulgaire soldatenkome-
die niettegenstaande enkele goede vondsten — Vri jdag 28 juli op BRT 

1755 Professor Poppers Erfin-
dung — 1810 Catweazie — 
1835 Die Drehscheibe - 1920 
Western von gestern (f) — 2000 
Nieuws — 2030 Auslandsjournal 
— 21 15 Gauner gegen Gauner 
(f) - 22 00 Expedition Falkenm-
seln (dok) — 2245 Schmankerin 
am Abend — 2300 Heute-Jour-
nal - 23 20 Aspekte - O 05 Eine 
handvol! Dreck (dok) — 145 
Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1850 Tekenfilms - 1900 L'oeil 
aprivoise — 1930 Nieuws — 
20 00 Sauve qui peut (f) - 21 00 
Deux imbeciles heureux (f) 

TF 1 

1230 Les jours heureux (f) — 
1257 Les Tifins — 1300 Nieuws 
— 13 35 Jeugdprogramma s — 
1815 Evasion (Haiti-dok) - 1910 
Jeune pratique — 1918 Les Ti-
fins — 1920 Gewestelijk nieuws 
— 1943 Ces chers disparus 
(dok) - 1957 Nieuws - 2030 
Le locataire du troisieme sur cour 
(toneel) — 2230 Cine premiere 
— 23 00 Nieuws 

A 2 

14 00 La reine des diamants (f) — 
1500 Aujourd'hui magazine — 
1800 Recre A2 - 1840 Flash 
information — 1855 Des chiffres 
et des lettres — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 45 L'heure d ete 
- 2000 Nieuws - 2030 Ces 
merveilleuses pierres (O — 21 30 
Apostrophes — 22 30 Nieuws — 
22 37 Le monde etait plein de cou-
lours (komedie) 

FR. 3 

1920 Gewestelijk nieuws — 
1940 Jeugdprogramma — 1955 
Nieuws — 2000 Les jeux de 20 
heures — 2030 Le nouveau ven-
dredi — 21 30 II etait une fois le 
pouvoir — 2220 Nieuws 

BBC 1 

738 Open university — 1055 
Magic roundabout — 11 00 Jacka-
nory - 1115 Pink Panther — 
1135 Belle & Sebastian - 1225 
Cncket — 1430 Trumpton — 
1445 Nieuws - 1510 Cricket 
& paardenrennen — 17 20 Play
school — 1745 l ts the wolf — 
1750 Take hart - 1810 Tabitha 
- 1835 The Wombles - 1840 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
20 00 Cartoon — 2015 It's a hoe 
down — 2045 Young Daniel 
Boone - 21 30 Eric Sykes -
2200 Nieuws - 2225 Petrocelli 
- 2315 Face the music - 2345 
Thunderstorm (Dramatische film) 
- 1 10 Weerbericht 

Zaterdag 

BRT 

1835 De bereboot - 1840 Vnje-
tijdstema's over spellen en spe
len — 19 30 Trekking van de Lot
to-getallen — 1945 Nieuws — 
2010 Gilbert Becaud - 21 00 Ter
loops — 21 45 De stem uit het ver
leden (thnller) — 2250 Nieuws 

NED. 1 

15 30 Nieuws - 1532 Abbott en 
Costello en de mummie (klucht) 
- 1650 De Flintstones - 1850 
Nieuws — 1859 Bij ons in Eijs-
den — 19 55 Het rode kapersschip 
( f ) - 21 35 Nieuws - 21 55 San-
ford en zoon (komedie) — 22 20 
Zen tempel (dok) — 2325 
Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Bereboot 
- 19 05 De familie Robinson ( f ) 
- 2000 Nieuws - 2028 
AVRO s zomerkwis - 21 35 Tele-
vizier magazine — 2215 A V R O s 

sportpanorama prezenteert de in
ternationale tenniskampioenschap
pen van Nederland — 2300 Eens 
een adelaar ( f ) — 2355 Nieuws 

RTB 1 

1640 Tenuto 78 - 1725 La feuil-
le d erable ( f ) — 1815 Thanasse 
et Casimir ( f ) - 1835 Pourquoi '> 
— 19 05 Manolino — 1910 Anten
ne-soir — 1925 Trekking van de 
lottogetallen - 1929 Weerbe
richt - 1930 Nieuws - 2000 Le 
monde des animaux (dok) — 
2025 O K Patron (komedie) — 
21 45 Nieuws — 2200 Histoire de 
la musique populaire ( f ) 

ARD 

1845 Nieuws - 18 48 Die Sports
chau — 19 30 Intermezzo-Informa
tionen — 2015 Hier und Heute 
- 2045 Der 7 Smn - 2050 
Kurz vor 8 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Und oben wohnen Engels 
(komedie) — 2245 Trekking van 
de lottogetallen — 2305 Je spa-
ter der Abend — 005 Formulica 
(science-fiction) — 1 35 Nieuws 

ZDF 

1715 Vorsicht, Falie i - 18 00 Lan-
derspiegel — 1850 Sieh mal an 
— 18 55 Auf wiedersehen, Charlie 
( f j - 2000 Nieuws - 2030 
Direkt — 21 15 Frau ohne Kuss 
(komedie) — 2250 Nieuws — 
22 55 Das aktuelle Sportstudio — 
010 Dar Marshal von Cimarron 
(western) — 1 25 Nieuws 

LUX. 

1215 La bonne franquette — 
1715 Programma-overzicht — 
1717 Super juke-box - 1830 
Daktan ( f ) — 1930 Nieuws — 
2000 Chaparral ( f ) - 21 00 Le 
couturier des ces dames (vaudevil
le) — 22 30 Les potins de la come-
te 

TF 1 

1227 Les Tifins - 1230 Pour-
quo i ' ' - 1300 Nieuws - 1335 
Restez done avec nous le same-
di - 1832 Les tifins - 1840 
Magazine auto-moto 1 — 19 13 
Tekenfilm — 1920 Gewestelijke 
aktualiteiten — 1945 Ces chers 
disparus — 2000 Nieuws — 
2030 Des magiciens (show) — 
21 32 Starsky and Hutch ( f ) -
22 35 Histoire de la musique popu
laire — 23 15 Nieuws 

A 2 
1345 Journaal voor doven en 
gehoorgestoorden — 14 00 Le jar-
din dernere le mur — 1430 Jeux 
africams — 1600 Aujourdhui Al
ger - 18 00 Tennis - 18 55 Des 
chiffres et des lettres — 1920 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 L heure dete - 2000 
Nieuws — 2030 Les proces des 
temoms de leur temps — 22 05 
Special Oscar Peterson — 2255 
Nieuws — 2310 Petite musique 
de nuit 

FR. 3 

19 20 Gewestelijke aktuaüteiten 
- 1940 FR 3 Jeunesse - 1955 
Nieuws - 2000 Les jeux de 20 
heures — 20 30' Les parents — 
22 05 Nieuws - 22 20 Champion-
nat du monde d echecs 

BBC 1 
1845 Nieuws - 1855 Sport -
1900 The new Adventures of 
Superwoman — 19 50 Wild 
North Avonturenfilm — 21 25 
Seaside special — 2215 Kojak 
- 2305 Nieuws - 2315 Sailor 
- 2345 The Expert - 0035 Stu
art Burrows sings — 1 05 Nieuws 
en weerbericht 

BRT 

10 00 Euchanstievienng — 11 00 
leder zijn waarheid — 12 00 
Nieuwsoverzicht voor gehoorge
stoorden — 1530 Sesamstraat 
— 1555 Francis, de sprekende 

ezel (jeugdfilm) — 175 
uit Gent - 18 45 De Bei 
1850 Het geheimzmnK 

— 19 40 Mededelingen 
Nieuws — 2000 Spor 
I - 2030 De vijf prov 
21 45 De Biënnale van V 
2215 Nieuws 

NED. 1 ~~'_ 

I I 00 Omroepparochie 
Avro s sportpanorama 
teert de Internationale 
kampioenschappen var 
land - 19 00 Nieuws -
nacht van de vos (dok) 
Een groot uur U (dok) 
Holland Festival 1978 
Wonderland-Extra — 
Nieuws 

NED. 2 

1800 Nieuws - 1805 
nen - 18 30 Noddy (po 
— 1845 Vrolijke visv, 
1855 De witte steen ( 
- 1920 Studio Sport 
Nieuws - 2035 La 
2038 De erfenis van All 
(dok) - 21 18 All in the 
— 21 53 Geen arbeider 
- 2241 Nieuws 

RTB 

1200 Faire le point 
Nieuws — 1305 Conc 
— 14 45 Autorennen — 
grands explorateurs ( 
1620 Autorennen =<- 17 
sor du Lac d Argent (w€ 
18 40 Le Francophonis 
19 10 Mariolino - 1915 
Soir - 1929 Weerbi 
19 30 Nieuws en sport 
Suggestions — 2005 ^ 
gie (vanete) - 21 05 J 
Croquant — 22 40 Nieu 

ARD 

I o 30 Progra"-~a^ver 
I I 00 Wir Menschen — 
Physik-Zirkus - 11 45 
dung mit der MÜL ï . — 1! 
wird Feuerwehrmann (f 
Der Internationdi" Fruh' 
— 1345 Nieuw, — 1 
schenspiel — 1'i45 Me 
Woche - 1510 Die E 
Schwarzen Feder (fJ 
Sluk - 17 00 ARD Sp 

1805 Die Bettelpnnzes 
— 1930 Nieuws — 
Sportschau - z020 W 
— 21 00 Nieuwa — ; 
Spinnenmorder (fJ 
Nieuws — 22 50 Manai 
schuk Caruso en Cor 
— 23 35 Kritik am Sonn 
— 0020 Nieuws 

ZDF 

1820 Nieuws - 1822 I 
Reportage — 19 OO Tag 
1915 Rauchende Colts 
- 2000 Nieuws - 20 
Perspektiven — 2030K 
(blijspel) - 22 00 Ni 
2215 Der Abeno - 22 
uber dir Hammonia i» 
Nieuws 

LUX 
—*— 
17 30 Programmaover 
1732YManana ' ^ ( f ) -
dl (tekenfilm) - 19.30 r 
1933 Pourquoi (dok) 
Splendours et m seres ( 
sanes (fJ - 21 00 Les 
de l'ordre ( f ) - 2250 
de la comete — 2255 
de la porte 

TF 1 

9 15 Godsdienst qe uit. 
— 1202 La sequence c 
teur - 12 29 Lts Tifins 
La bonne condKe 
Nieuws — 1 3 2 0 p r c u 
ma — 1412 Tekenfilm 
Les grands moments 
Hall (show) - 1530 & 
tre-enquete (TV-f) 
Sports premiere — 1 
Slade le damnt (we-
19 25 Les animaux du r 
2000 Nieuws - 20 3C 
cherie ( f ) - 2245 K 
2310 Nieuws 

WIJ 8 27 JULI 1978 



W-PROGR^MMKS 

tfilm) - 17.25 Taptoe 
18.45 De Bereboot -
geheimzinnige eiland 

i/lededelingen. — 19 45. 
• 20.00 Sportweekend 
I De vijf provincies — 
iènnale van Venetië. — 
MS. 

oepparochie. -
lortpanorama 
Internationale 

^happen van 
00 Nieuws — 1 
de vos (dok.). • 
uur U (dok.) -
ïstival 1978. -
d-Extra — 

- 16.00 
prezen-
Tennis-
Neder-

9.05 De 
- 20.00 
- 21.15 
- 22.00 

22 30 

ws — 18.05 Autoren-
30 Noddy (poppenfilm). 
Vrolijke visvangst — 
iwitte steen (jeugdfilm). 
Studio Sport, - 20.30 
- 2035 La Linea -
•rfenis van Albert Kahn 
1.18 Allinthefannily ( f ) , 
ïeen arbeiders... (dok.), 
ieuws 

e Ie point. - 13.00 
- 13.05 Concertissimo 
jtorennen. — 15.30 Les 
cplorateurs (dok) — 
rennen - 17.15 Le trè-
d'Argent (western). — 
Francophonissime. — 

jlino — 19.15 Antenne-
19.29 Weerbericht — 
ws en sport. — 2000 
IS. - 20.05 Magie-Ma-
0. — 21.05 Jacquou le 
- 2240 Nieuws. 

igrarr-,rr,a-overzicht — 
t/lenschen. — 11.30 Der 
;us — 11.45 Die Sen-
sr Maua. — 12.15 Frans 
wehrmann (f.). — 13.00 
ationai" Fruhschoppen 
Mieuws — 1415 Zwi-

— 1445 Magazin der 
15.10 Die Bande der 

I Feder CfJ. - 16.25 
7.00 ARD Sport extra-
Bettelprinzess (teater). 

Nieuws. - 19 33 Die 
j . - zO.20 Weltspiegel 
Nieuwa - 21 15 Der 
>rder ( f j . - 22.45 

22 50 Manaus - Kaut-
aruso en Company (f.), 
ritik am Sonntagabend 
Ijeuws 

ws. - 18.22 Die Sport-
- 19 00 Tagebuch -

;hende Colts (western), 
lieuws — 20.10 Bonner 
en. — 20.30 Kinderparty 
- 2200 Nieuws -
Abend - 22.45 <- .Heil 
Hammonia I». — OO.'15 

Dgrammaoverzicht — 
inana7(f.) - 19 00Hei-

m). - 19.30 Nieuws -
r q u o i ' (dok.) - 2000 
3 et misères des courti-
— 21 00 Les assassins 
(f) . - 22.50 Les potins 
bte. — 22.55 Sur le pas 

idienstige uitzendingen. 
a séqu«J|ee du specta-
!.29 L e s K n s . - 12.30 
I c o n d » . - 13.00 
- 13.20 B-cusprogram-
12 Tekenfilm - 1430 
Is moments du Music 
). — 1530 Section con-
3 (TV-f). - 1630 
emière — 17.55 Jack 
damne (western). — 
animaux du monde. — 
iws. — 2030 Caroline 

- 22.45 Koncert. -
iws. 

A2 

14.00 Koncert. - 15.00 Retro-jeux 
africains. — 16.00 Recital Nicole 
Croisille — 17 00 Tétes brülées 
— 1800 Cirques du monde — 
19.00 Stade 2 - 20.00 Nieuws. -
20.30 Jeux sans frontières. — 
21.50 Fenêtre sur.. - 22.20 
Nieuws. — 22.35 Petite musique 
de nuit. 

FR 3 

20.05 Transversales — 20.30 
Quel intèrét y a-t-il a filmer des 
gans sans importance? — 21.30 
L'homme en question — 2230 
Nieuws - 22.4 Gribouille (f.). 

BBC 1 

8.13 Early morning. — 10 00 Barna-
by. - 10.40 New life. - 12.40 On 
the move — 13.25 Kossof & Co. 
— 14.00 Farming. — 14.25 Film. — 
16.50 The Osmonds - 17.20 The 
High Chaparral. - 18.10 The Mi-
Ckey Mouse Club - 18.35 
Nieuws. — 1915 Light of experien
ce. — 19.30 Evening service. — 
20.15 The Onedin Line - 21.05 
Speelfilm — 23.05 Nieuws. — 
23.15 Omnibus - 00.00 The Edi
tors — 00.40 Weerbencht en 
nieuws 

Maandag 

BRT 

18.50 De bereboot - 1855Peppi 
en Kokki. — 1910 De kinderen 
van appartement 47A (f.). — 19.35 
Morgen. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De weerman. — 20.15 Jim
my Seed (f.). — 21.15 Mezza Musi-
ca (om Thijs Van Leer) — 22.15 
Baleia, baleia (dok.) — 22.35 
Nieuws. 

NEP. 1 

1850 Fabeltjeskrant - 18.55 
Nieuws — 18.59 Recuerdos del 
Sol - 19.10 MASH (f). - 19.35 
De rechtszitting van Lee Harvey 
Oswald (dok.) - 21.05 De kermis
klanten - 21 35 Nieuws - 21.55 
De terugkeer van de Saint (spio-
nagef) — 22.45 Symbiose. — 
2254 Nieuws 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Cijfers en 
letters. — 19.24 Andy Williams 
show - 2000 Nieuws. - 20.27 Ik 
hou van Lydia ( f ) . — 21.17 Ooeret-
te in Gold und Silber. - 2?.02 
Brandpunt — 22.27 Graven in bij
belse landen (tv-film) - 23.02 
Nieuws 

RTB 1 .. 

1745 Mariolino. - 17.50 1, 2, 3... 
magazine-parade. — 18.15 Senio-
rama — 1845 Jumbo terrestre 
(dok.). — 1915 Lundi-sports — 
19.29 Weerbericht - 19.30 
Nieuws — 19.50 Incident a Vichy 
(toneel). — 21 10 Musique-rencon-
tre. — 22.15 Nieuws. 

RTB 2 -̂ «»»«w 

19 55 La semaine des quatre jeux. 
— 20.05 Les evasions célèbres 
(f) . - 21.00 Aristil (dokJ. 

ARP 

17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukel-
stuhl — 1800 Plumpaquatsch. — 
18.50 Nieuws. - 19.00 Das Inter
mezzo bietet an — 19.40 Feuer-
wache 23 - 20.15 Hier und heu-
te. — 20.45 Trick urn 4tel vor 8 -
21 00 Nieuws - 21.15 Karschun-
ke & Sohn (f.) - 2215 Wolga-
Wolga (dok.). - 23.00 Sore-ge-
stohlenes aus der Wirklichkeit (sa
tire). — 23.30 Tagesthemen. — 
00.00 Kofp hoch (f.). - 1.30 
Nieuws. 

ZPF 

18.00 Nieuws. — 18.10 Abentueu-
er Wildnis (dok.). - 18.35 Die Dre-
hscheibe. - 19.20 Königlicht Bay-
erisches Amtsgericht. — 20.00 

Nieuws. - 21.15 Impulse. - 22.00 
Heute-Journal. - 22.20 Der harte 
Handel (f J. - 23.50 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
18 50 Tekenfilms - 19 00 Le fran
cophonissime — 19.30 Nieuws. 
— 2000 A vous de jouer Milord 
(fr) . — 21 00 Le train sifflera trois 
fois (western) — 22 30 Les potins 
de la comète. — 22.35 Sur le pas 
de la porte. 

TF 1 

12.30 Les jours heureux (f.) — 
12.57 Les Tifins — 13.00 Nieuws. 
— 13.35 Jeugduitzendingen. — 
14.37 Peyton Place (f.). - 18.17 
Evadez-vous avec TF 1 (dok — 
1913 Jeune pratique. — 1918 Les 
Tifins. — 19.20 Gewestelijke aktu-
aliteiten. — 19 43 Ces chers dispa
rus. - 19.57 Nieuws. - 2030 Le 
paradis des mauvais gargons (f.) 
— 21 50 Les grandes personnes 
— 22.50 Nieuws. 

A 2 

15.00 Aujourd'hui madame. — 
16.00 La reine des diamants (f.). — 
16.55 Retro. - 1800 Recre A2 -
1840 Nieuws. - 1855 Des chif-
fres et des lettres. — 19.20 Ge
westelijke aktualiteiten — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Lame des poè-
tes. — 21.35 Lire c'est vivre — 
22.30 Nieuws 

FR. 3 

19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
- 19 40 FR 3 Jeunesse. - 19.55 
Nieuws — 2000 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 La mort en ce jar-
din (f.). - 2210 Nieuws 

BBC 1 

14.30 Mister Benn - 1445 
Nieuws en weerbencht — 15JO 
Cricket. - 17.20 Nieuws. — 17.45 
Bailey's comets. — 18.10 Go with 
Noakes. - 18.35 The'Wombles. 

— 18.40 Nieuws. — 18.S5 Nation
wide. — 19.50 Comeback mrs. 
Noah - 20.20 The world of Cous-
teau. — 21.10 Headmaster. — 
22 00 Nieuws en weerbericht. — 
22.25 Film — 23 55 Dokumentaire 
— 00 25 Weerbericht, nieuws 

Dinsdag 
AUGUSTUS 1 

BRT 1 

18.50 De Bereboot. - 18.55 Hand
bal ( f ) — 19.05 Gastprogramma. 
- 19.35 Morgen - 19.45 
Nieuws. — 2010 Onder een dak 
(f.) — 20.35 Kuituur en bescha
ving (dok.) — 21.25 De wedden
schap aV-spel) . - 22.10 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Cheyenne Autumn Wes
tern). 

NEP 1 

14.00 Canada, het land van de 
zwarte beren (dok.) — 15.20 In 
Londen staat een huis ( f ) — 18.50 
Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws. 
- 18.59 EO Zomerkrant (dok.) -
19.30 De Waltons (f.) - 2020 
Noel Paul Stockey zingt. — 20.40 
De Perzische koningsweg (dok.) 
- 21.24 Tenslotte. - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Mens in wording 
(dok.) - 22.50 Nieuws. 

NEP 2 

1855 Nieuws. - 18.59 De Tros 
top 50. — 20 00 Nieuws. - 20 27 
Te land, ter zee en in de lucht — 
21 15 Aktua TV. - 22.00 Ik, Claudi
us (hist, f ) - 22.55 Nieuws. 

RTB 2 

17.55 Mariolino - 18.00 1, 2, 3 
Cinéma. — 18 30 Les enfants des 
autres (f.) — 1845 Initiation a la 
musique. — 19.15 Antenne-soir. 
— 1928 Weervoorspelling. — 
1930 Nieuws. — 19 55 Les sen
tiers du monde. — 21.00 Commis
sariat spécial K I . — 22.00 

LA ry/IORT EN CE JARDIN - F r /Mex. 1956 - Drama van Bunuel met 
Simone Signoret en Charles Vanel Diamantzoekers worden uit hun mij
nen verjaagd en aangehouden. Ze kunnen ontvluchten en komen op een 
schip terecht Een avonturier en een vrouw van lichte zeden komen hun 
gezelschap vergroten. Wrang en somber tema, dat de hypokrisie van de 
klerus scherp aanklaagt Zeker niet de beste Bunuel. — Maandag 31 juli 
op FR 3. 

CHEYENNE AUTUMN - USA 1964. - Epische film van John Ford met 
Richard Widmark en James Stewart. De Cheyennes verlaten hun reser
vaat en trekken terug naar hun geboortestreek Een lerares komt hun ver
voegen en zorgt voor de kinderen. Het Amerikaanse leger zet de achtervol
ging in, maar een kapitein weet de minister van zijn oorspronkelijk uit-
moordingsplan te laten afwijken. Menselijke tragedie en pleidooi tegen de 
Indianenbehandeling in de VS. — Dinsdag 1 augustus op BRT. 

Nieuws — 2215 Creation su
per 8. - 23.00 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 La semaine des quatre jeux. 
— 20.05 Entente cordiale (dok.) 

ARP 

1710 Nieuws. - 1715 Swahili 
(dok.) - 18.00 Der Wolf und die 
Frau - 18.50 Nieuws - 1900 
Intermezzo-lnformationen — 
19.15 Der Unsichtbare (science
fiction). — 20.15 Hier und Heute. 
- 2045 4tel vor 8 - 21 00 
Nieuws. — 21.15 Manegen der 
Welt. - 22.45 Detektiv Rockford: 
anruf genügt (f.). — 23.30 Tageste-
hemen. — 0.00 Gitarenfestal -
Manilas de Plata. — 0.45 Nieuws. 

ZPF 
17.30 Mosaik. - 18.00 Nieuws. -
1810 Spuk im Haus (f.) - 18.35 
Die drehscheibe. - 19.20 Mar-
chen der Volker. - 19.35 Tarzan, 
Herr des Dschungels (f.) - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Ehen vor Gericht 
(f.) - 22.00 Heute-journal. — 
22.20 Szenen aus einer Haup-
stadt! - 23.00 Der Beteran (f.) -

LUX 
1215 La bonne franquette. — 
18.50 tekenfilms - 19.00 Poigne 
de fer et seduction (f.) — 19.30 
Nieuws — 20 00 La poupée Sang-
lante (f.) — 21.00 Les mal-aimés 
(f.) — 22 45 Les potins de la comè
te — 22.50 Programmaoverzicht. 

TF 1 
12.30 Les jours heureux (f.) — 
12.57 Les Tifins - 13.00 Nieuws 
— 13.47 Jeugduitzending. — 
14.46 Peyton Place (f.) - 18.17 
Evadez-vous avec TF 1. — 19,13 
Jeune pratique — 19.18 Les Ti
fins. — 1920 Gewestelijke aktuali
teiten — 1943 Ces chers dispa
rus - 20.00 Nieuws - 20.30 Au-
dela de l'honzon (dok.) - 21.27 
Superstars in Antwerpen — 
22.14 Bruits et fête et sons de plai-
sir (f.) — 22.45 Nieuws. 

film) — 16.55 Le sport dans le 
monde. - 18.00 Recre A 2. -
18.40 Nieuws. - 18.55 Des chif-
fres et des lettres. — 19.20 Ge
westelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top club. - 20.00 Nieuws. — 
20.45 Howard Hughes (f.) - 23.15 
Nieuws 

FR 3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten 
- 19.40 FR 3 jeunesse — 19.55 
Nieuws - 20.00 Les jeux de 20 
heures — 2030 Niebelungen (f.) 
- 21.55 Nieuws. 

BBC 
1110 Tarzan - 11.30 Belle & Sé-
bastien — 11 55 Cricket — 14.30 
Bod. - 14 45 Nieuws — 15.10 Cri
cket. - 17.20 Playschool. - 17.45 
We are the champions. — 18.10 
Story behind the story — 18.40 
Nieuws — 1855 Nationwide. — 
19.55 Hobby horse. - 20.20 The 
Rockford files — 21.10 Who pays 
the ferryman? - 2200 Nieuws. 
- 2225 Great Britons. - 23.25 
Play for today - price of coal. — 

Woensdag 
2 AUGUSTUS 

BRT 1 
17 00 Tip-top - 17.50 Het zwaard 
van Ardoewaan. (f.). — 18.15 Se
samstraat — 1840 De Bereboot. 
— 18.45 De man van Atlantis, (f.). 
— 1930 Filopat en Patafil -
19.35 Morgen — 19.45 Nieuws 
— 2010 De Weerman. - 20.15 
Nationale loterij. — 20.20 Happy 
days. (f) . - 2045 Ik dacht dat ik 
op tijd zou zijn. CTV-soel). — 21.45 
Muzieksien special (Thijs Van 
Leer) - 22 40 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Holiday, (f.). - 21.45 De 
ramp van Aberfan. (Opera). 

NEP. 1 

A 2 

15.00 Aujourd'hui madame — 
16.00 l-a reine des diamants (TV-

15.30 Indianenreservaat Seriono 
(Dok.). — 16.50 In Londen staat 
een huis. (f.). — 18.45 Toeristische 
tips. — 18.50 De fabeltjeskrant. — 

18.55 Nieuws. — 18.59 Van ge
west tot gewest. — 19.50 Lohen
grin. (Opera). - 22.12 Nieuws. — 
22.30 Lohengrin. - 23.30 Nieuws. 

NEP. 2 ~ 

18.59 Jouw wereld, miji^ wereld. 
(Jeugdf.). — 19.24 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws. — 20.27 Socutera. 
— 20.32 De rechtszitting van Lee 
Harvey Oswald, ( f ) . - 22.00 Or
gelklanken uit AVRO-1 - 22.25 
Hoogtepunten van het North Sea 
Jazz Festival 1978. — 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 

17.10 Feu vert. — 18.25 Mariolino. 
— 18.30 Les enfants des autres. 
— 18.45 Katoliek-godsdienstige 
uitzending. — 19.15 Antenne-soir. 
— 19.29 Weerbencht. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 L'Appel de la 
fóret. ( f ) . — 21.20 Alain Souchon -
Pierre Rapsat. — 22.05 Nieuws. 

RTB 2 ~ 

19.55 La semaine des quatre jeux. 
— 20.05 Les nouvelles aventures 
de Vidocq. (f) . — 21.00 Frangoise, 
Martine, Claire et les autres. 
(Dok) . 

ARP 

17.10 Nieuws. - 17.15 An hellen 
tagen. — 18.00 1000 und eine mei-
Ie. (Dok). - 18.50 Nieuws. -
19.00 Intermezzo-Lnformationen. 
— 19.05 Gebt mir den wind und 
ich zeig'euch die wel t — 19.15 
Magere zeiten. — 20.15 Hier und 
heute. — 20.45 Trick um 4tel vor 8. 
— 21.00 Nieuws. - 21.15 Fixer, 
(f) . — 22.45 Fernsehen aus dem 
Weltraum — 23.30 Tagesthemen. 

ZPF ^ 

1745 Turn mit - 1755 Was kalle 
quast nicht passt — 18.00 
Nieuws. — 18.10 Der Donauschif-
fer (2). - 18.35 Die drehscheibe. 
— 19.20 KO - OK - 20.00 
Nieuws — 20.30 Hausherren und 
Mieter - 21 15 ZDF Magazin. -
22.00 Heute-Journal - 22.20 Die 
strassen von San Francisco, (f.): 
— 23.05 Sieh mal an. - 23.10 Treff-
punkt UE-waqen 4. - 23.40 Das 
geheimnis der alten Mamsell. (TV-
spel). — 1.30 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. —• 
1850 Tekenfilms - 19.00 Hit-pa
rade - 19.30 Nieuws. - 20.00 La 
brigade des malefices. (f.). — 
21.00 Mrs. Parkington. (f.). -
2304 Les potins de la comète. — 
23.09 Programma-overzicht 

TF 1 

12.30 Les jours heureux. ( f ) . — 
12.57 Les Tifins. - 13.00 Nieuws. 
— 13.37 Jeugduitzendingen. — 
14.45 Peyton Place. ( f ) . - 18.17 
Evadez-vous avec TF 1. (Dok.). — 
19.13 Jeune pratique. — 19.18 Les 
Tifins. — 19.20 Gewestelijke aktu
aliteiten. — 19.43 Ces chers dispa
rus — 19.53 Lottotrekking. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Commissai-
re Moulm. (f.). — 22.00 'indications. 

— 23.00 Nieuws: 

A 2 ~ 

15.00 Le lion en hiver. ( f) . — 17.10 
Le sport dans le monde. — 18.00 
Recre A 2. — 18.40 Nieuws. — 
18.55 Des ch iff res et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei
ten. - 19.45 Top Club. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Moi, Claude 
empereur. (TV-film). - 21.30 
Question de temps. — 22.35 
Nieuws. 

FR. 3 

19 20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 FR 2 Jeunesse - 19.55 
Nieuws. — 20.00 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 Cet homme est 
un requin. (f.). — 22.05 Nieuws. 

BBC 

— 18.40 Nieuws. — 18.55 Nation
wide. — 20.00 Panache. (TV-film). 
— 21.10 Z Cars. - 22.00 Nieuws. 
— 22.25 Risk business. - 23.05 
Come dancing. — 23.45 Omnibus. 
— 0.25 Weerbericht 

27 JULI 1978 
WIJ 9 



WIJ in D6 i^OLK^um^ 

OOST-VLAANDEREN 

Dendermondse CVP 
weet niet wat demokratie is 
Dendermonde heeft lang gewacht op een zwembad. Het onwelriekende Den-
derstadje met minder dan 10.000 inwoners beschikte Inderti jd niet over de 
nodige financiële middelen. Samen met de toenmalige gemeenten Baasrode, 
Appels en Sint-GIIIis werd de Interkommunale -O l ympos» opgericht en tot 
einde 1976 werd er interkommunaal geplonsd en gezwommen. Het huidige 
- Groot-Dendermonde » kwam tot stand vla een eerste samenvoeging in 1972 
en door een tweede van nog enkele andere gemeenten op 1 januari 
1977. Alle gemeenten die eerti jds de Interkommunale «Olympos» hadden 
Dpgericht waren nu verenigd In één stad. Het lag voor de hand dat op 1 janu
ari '77 het interkommunaal zwembad een stedeli jk zwembad werd De Dender
mondse CVP heeft echter anders beschikt. 

Grof maneuver 

Op de CVP-lijst voor de gemeente
raadsverkiezingen in oktober '76 
stond een zekere Jan Van Damme, 
een man met talent en ambitie voor 
een schepenzetel Deze heer was en 
IS direkteur van <• Olympos » Het man
daat van gemeenteraadslid (en sche
pen) IS onverenigbaar met een funktie 
als ambtenaar in gemeentedienst 
Direkteur Van Damme had liever dat 
Olympos geen stedelijke inrichting 
werd omdat hij dan een keuze moest 
maken Zijn vrees en afkeer werden 
gedeeld door de rest van de CVP, 
hierin aangevoerd door de heer Luk 
Wiemeersch, schepen van Kuituur en 
tevens voorzitter van de raad van 
beheer van Olympos De heer Wie
meersch en zijn « CVP-vrienden - stel
den het helemaal met op prijs dat 
«Olympos» het interkommunaal ka
rakter zou verliezen en zou komen 
onder het toezicht en kontrole van 
demokratisch verkozen gemeente
raadsleden 

De CVP heeft de absolute meerder
heid in Dendermonde en in Buggen-
hout Om alles interkommunaal en in 
de familie te houden trad Buggenhout 
met een kleine participatie toe tot 
«Olympos» Dit maneuver was grof 
en doorzichtig De inwoners van Bug
genhout zouden het overdekt zwem
bad van Lebbeke als het ware voorbij
rijden wanneer zij in « Olympos » gaan 
zwemmen De afstand naar Dender
monde bedraagt meer dan het dubbe
le van de afstand naar Lebbeke 
De werkelijke bedoeling van de uit
breiding van de interkommunale tot 
Buggenhout was duidelijk 
De heer Wiemeersch bleef schepen 
en tevens voorzitter van « Olympos » 
De heer Dierick kon rustig sekretans 
blijven en zich laten verkiezen tot 
gemeenteraadslid en schepen De 
heer Van Damme bleef ongestoord 
direkteur, werd raadslid en kwam — 
jammer voor hem — naast een sche
penzetel terecht 

C V P - a l l e e n -
h e e r s c h a p p l j 

Op 29 juni ging de gemeenteraad 
over tot de aanduiding van 14 afge
vaardigden m de beheersorganen van 
«Olympos» Van de 14 beschikbare 
mandaten gingen er 13 naar de CVP-
vnenden en om onbekende redenen 
werd ook de PVV met een beheerder 
bedacht 
Volksunieraadslid Hugo Geennck 
wees in een dringende tussenkomst 
op de onwettelijkheid van de aandui
ding Aan de hand van de teksten van 
het Kultuurpaktdekreet werd aange
toond dat de genomen beslissing strij
dig was met de geest en de letter van 
het Kultuurpakt Van evenredige ver
tegenwoordiging in de beheersorga
nen van Olympos is er geen sprake 
Door de disknminerende aanduiding 
van 13 CVP'ers worden de rechten 
van de ideologische en filosofische 
minderheden in erge mate gekrenkt 
De gemeente Buggenhout had reeds 
eerder haar kandidaten aangeduid 
Olympos kreeg een kollege van kom-
missanssen waarin uitsluitend CVP-le-
den zetelden De raad van beheer 
werd samengesteld uit 11 CVP-leden, 
BSP 1 lid en eveneens een lid voor de 
PVV De Volksunie die in het verleden 
kntiek op « Olympos » had uitgebracht 
werd totaal geweerd ' 
Volledigheidshalve weze hier nog ver
meld dat er in Buggenhout en Dender
monde samen 58 gemeenteraadsle
den zijn waarvan 36 CVP, 10 BSP, 5 
PVV en 7 V U 

Klacht 
De CVP-meerderheid weigerde het 
Kultuurpakt toe te passen en dus leg
de raadslid Geennck klacht neer bij 
de Nationale Vaste Kultuurpaktkom-
missie Dit was met naar de zin van de 
Dendermondse dorpspotentaten die 
hemel en aarde bewogen om hun 
alleenheerschappij in «Olympos» vei
lig te stellen Met de spitsvondigheid 
van een aftandse 19e eeuwse advo-
kaat bevitte men punten en komma's 
in het Kultuurpakt Elk woord werd 
zorgvuldig omgedraaid en verdraaid 
Men had namelijk gelezen dat het Kul
tuurpakt toepasselijk is op overheids
maatregelen in de kulturele sektor 
Als overheid worden opgesomd on
der andere de gemeenten en de inter-
kommunales Men «redeneerde» dat 
het Kultuurpakt toepasselijk is op de 
maatregelen genomen door de over
heid en volgens de scherpzinnige 
CVP-schepen van dienst zouden en
kel de maatregelen genomen door de 
raad van beheer van « Olympos » (en 
met de beheerraad zelf) onder de toe
passing van het kultuurpakt vallen 
omdat de raad van beheer in dit geval 
de overheid zelf is Deze drogredene
ring werd afdoend weerlegd uitgaan
de van de stelling dat de oprichting 
van « Olympos » een overheidsmaatre
gel IS (genomen door twee overheden 
nl de gemeenten Buggenhout en Den
dermonde) 

G e e n v e r z o e n i n g 

Na de klacht volgde er een reeks kon
takten, onderzoeken en verraderlijke 
«verzoeningsvoorstellen» Men zou 
aan de Volksunie een vertegenwoor
diging geven in allerlei nog op te nchten' 
kommissies en adviesorganen 
De CVP-vrienden ontpopten zich te 
Brussel op de Vaste Kultuurpaktkom-
missie als breeddenkende verdraag
zame lieden, uiterst bekommerd om 
de rechten van de oppositie Intussen 
gingen zij in Dendermonde onge
stoord hun gang Alle zogezegde ver
zoeningsvoorstellen werden door de 
klagende partij kategonek van de 
hand gewezen 

B e l a n g r i j k p r e c e d e n t 

Na een jaar soms bitse strijd haalde 
Hugo Geennck zijn slag thuis Op 3 
juli oordeelde de Vaste Nationale Kul-
tuurpaktkommissie zijn klacht onvan-
kelijk en gegrond 
Nadat een eerste advies, dat op handi
ge wijze tegemoet kwam aan de « ver
zoeningsvoorstellen » van Dender
monde, werd verworpen, bekrachtig
de men in een tweede advies met 12 
stemmen voor, 1 onthouding en 9 
stemmen tegen (CVP-PSC) het VU-
standpunt 

De gemeenteraad van Dendermonde 
moet opnieuw overgaan tot aandui
ding van afgevaardigden in «Olym
pos», ditmaal rekening houden met 
de minderheden in de raad i 

Dit VU-sukses is meteen een belang
rijk precedent Voor de eerste maal 
spreekt de Kultuurpaktkommissie 
zich uit in een zaak waarbij het gaat 

om de vertegenwoordiging van min
derheden in een interkommunale ver
eniging De zaak «Olympos» is in 
Vlaanderen geen uniek geval Er zijn 
meerdere interkommunales met een 
geheel of gedeeltelijk kultureel karak
ter waar de Volksunie wordt uitge
sloten van deelname aan het beleid 

N i e u w e k l ach t 

In Dendermondse CVP-kringen, waar 
men ervan overtuigd was deze zaak 
te zullen winnen lacht men groen 
Temeer omdat er intussen reeds een 
nieuwe klacht boven hun hoofd hangt 
CVP-schepen Wiemeersch vroeg tij
dens de voorlaatste zitting van de 
gemeenteraad de principiële goedkeu
ring van het projekt Kalendijk De 
stad zou daar een sport- en rekreatie-
complex verwezenlijken dat dan na
dien (hoe kan het anders met waar) 
zou worden beheerd door de inter
kommunale «Olympos» 
Volgens het Kultuurpakt moet ook de 
minderheid worden betrokken bij de 
voorbereiding van dergelijke plannen 
en dit IS weer met gebeurd Het is 
zelfs met mogelijk inzage te knjgen in 
de resultaten van een voorbereiden
de studie die volgens de schepen 
zelfs met beëindigd zou zijn 
Aangezien de Volksunie op geen 
enkele wijze werd betrokken bij de 
voorbereiding van het projekt « Kalen
dijk» heeft Hugo Geennck opnieuw 
klacht neergelegd 

Dit schijnt het enige middel te zijn om^ 
aan de Dendermondse kristen-demo-
kraten enig respekt voor wet en 
demokratie bij te brengen 

LIMBURG 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/331 05 

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 - kanierversieringen - wastafels 

en waskussens • kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ri i i teri i i tr i istingen - ping-
pongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen -

kampingnrtikelen - l i irngerei 

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

tassen - borden tuinmeubelen • tuinschomniels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Wichelse Fleus voor 
politieke gevangenen 
Programma 

V R I J D A G 4 A U G U S T U S 

Ontspannings- en informatieavond 
rond de Derde Wereld en Amnestv 
International, met o a 
20 u film • Shinns brui lof t» van Hei-
ma Sanders (cfr infra), 
22 u optreden van de Chileense 
groep Canta Clara. 
Doorlopend kan er op zijn Chileens 
gesmuld worden 

Z A T E R D A G 5 A U G U S T U S 

Vanaf 14 u 
— volkscafe, 
— wereldwinkel en infostand Amnes

ty International, 

— kindernamiddag met een optre
den van poppenteater Magie uit 
Gent (dfr infra) 

Om 20 u optreden van 
— lan Hunt (dfr infra) l 
— Roland en groep ; 
— Johan Verminnen en groep 

Z O N D A G 6 A U G U S T U S 

Vanaf 1 0 u 30 
— volkscafe ; 
— wereldwinkel en infostand A I 
Vanaf 14 u volksspelen voor jong 
en oud, met o a een knikkerwedstrijd, 
zakkenlopen en andere plezantighe-
den 

18 u vri j podium, met o a The Crab
bers (7) 

20 u optreden van 
— Schralen Tsjiep en de Mussen-

schrik ; 
— Cassiopeia 

Spoedig gelede bussen in 
Noord-Limburg 
Volksvertegenwoordiger Jaak Ga
briels heeft in een brief aan minister 
van Verkeer Chabert aangedrongen 
op een spoedige bestell ing van de 
zogenaamde harmonikabussen (gele
de bussen) voor het openbaar ver
voer in Noord-Limburg. De harmoni-
kabus is een gelede wagen die 
50 t.h. meer zitplaats biedt als een 
gewone bus 
De gelede bus kan het vervoer in de 
spitsuren wat vermenseli jken ; in het 
van spoorverkeer verstoken Noord-
Limburg moeten honderden scholie
ren en pendelaars vaak 20 tot 40 
minuten rechtstaan in overladen bus
sen. 

Door de gelede bussen zou men bij 
machte zijn een oplossing te vinden 
om de 1 046 leerlingen van het om
meland van Bree juist voor school
t i jd in Bree aan te /oeren. Nu wor
den deze middelbare schoueren al 
tegen 7 u. 50 ter plaatse gebracht, 
wat een sociaal onaanvaardbare toe
stand is, nadelig voor de gezinnen 
en voor de scholen. Gabriels kan 
zich niet akkoord verklaren met het 
feit, dat de gelede bus (die nu in Bel
gië nog niet bestaat) wel zou overwo
gen worden, maar dan om ergens in 
Brabant een tramlijn te kunnen ver
vangen. De mens moet voor de tech
niek gaan - in Noord-Limburg is de 

nood het hoogst, de eerste serie 
gelede bussen moet dus naar 
Noord-Limburg komen, te zamen 
daarmee of daarna moet het de 
beurt zijn aan eventueel andere 
Vlaamse regio's waar de gewone 
bussen te krap zouden zijn gewor
den. Pas op 't laatst mogen de louter 
technische inzetgebieden van de ge

lede bus aan bod komen. Jaak Ga
briels heeft minister Chabert wel 
gevraagd, in afwachting van de 
komst van de 30 gelede bussen 
naar Limburg, passende overgangs
maatregelen te voorzien om de dui
zend leerlingen op een schappeli jk 
uur te vervoeren en dit reeds vanaf 4 
september 1978. 

A J L ~ A J _ I keuken- en badkamerinricht ingen 
deel u i t m a k e n d v a n de AL-AL n v . g r o e p ETERNIT 
Studie-, o n twe rp - en v e r k o o p b u r e e l voor LIMBURG 

J A N C L A E S Z w a n e n s t r a a t 1, 
Tel 011/22.23 22 Hasse l t (cen t rum) 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

+ De familie verzoekt ons het overlijden te melden 
van 

D E HEER 

Eugeen VAN DE VLOED 
Weduwnaar van Mevrouw 
Emilie VAN DER AUWERA 

en van Mevrouw Emma DE LAET 
rustend onderwijzer van de Stad Antwerpen 
Vlaams Oud-stnjder 1914-18 
Medestichter van de Vlaamse Frontparti] 
geboren te Antwerpen op 3 121886 
overleden te Maaseik op 20.07 1978 

De plechtige Eucharistieviering heeft plaatsgehad in de 
parochiekerk van Maaseik op woensdag 26 juli te 10 u 30 
Vrienden en kennissen die bij vergetelheid geen rouwbe-
richt ontnngen gelieven dit als dusdanig te beschouwen. 
H Van de Vloed, Weerterweg 58, 3680 Maaseik 
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Melle's burgemeester 
wantrouwt zijn meerderheidsgroep 
Oat Melle er fier over gaat dat de 
eindafrekening van het voorbi je jaar 
met een batig saldo van 18 miljoen 
sluit IS stilaan geweten Het is 
trouwens niet moeili jk als men de 
mensen 1400 opcentiemen vraagt 
als dat geheel niet nodig is 
Doch, dat het O C M W eveneens een 
overschot had wist men echter nog 
niet, maar, dat bij sommige punten 
uit de begrotingswijziging de 
uitgaven de inkomsten evenaren, dit 
werd toch te kras ' 
Het w/as natuurlijk de VU bij monde 
van Julien De Sutter die dit onmiddel
lijk doorzag Hij verklaarde dat men 
w/erkelijk blind en naïef moet zijn om 
met te zien dat fiier overvloedig met 
de cijfers werd gemanipuleerd Hij ver
volgde neem nu bijvoorbeeld de post 
maaltijden Het is algemeen geweten 
dat het O C M W bij elke maaltija die zij 
verkoopt aan de minder gegoede 
mensen zij een zeker bedrag bijlegt 
Hoe kunnen dan de inkomsten gelijk 
zijn aan de uitgaven Onmiddellijk repli 
ceerde daarop mevrouw Turf-De Mui 
ter CVP-senator en gemeenteraads
lid en bovendien een van de hoofdspil 
len van fiet huidig O C M W met het 
lakoniek antwoord dat men vermoedt 
dat er meer mensen een maaltijd zul
len nemen dan oorspronkelijk was 
voorzien GelaCh van de oppositie-
banken en het begnjpende antwoord 
Maar mevnauw de senator als er 
meer maaltijden zijn betekent dit dat 
de uitgaven nog meer zullen stijgen 
dan de inkomsten en met omgekeerd 
Vervolgens gaf mevrouw Turf nog 
een lang sermoen over de noodzaak 
van het O C M W en dat men deze 
instelling ten onrechte van valsheid in 
geschrifte beschuldigt Daar was de 
VU het klaarblijkelijk met mee eens 
die antwoordde mevrouw dat het 
O C M W veel goeds doet weten we 
allemaal maar dat we daarom deze 
begrotingswijziging gesteund op vele 
onwaarheden daarom moeten goed
keuren IS ons onmogelijk Wij stem 
men tegen i 

De burgemeester aandachtig meege 
luisterd kontroleert nog even de begro
ting en geeft als antwoord Wij wullen 
dit punt verdagen tot wanneer wij 
meer duidelijkheid hebben M a w een 
stilzwijgend goedkeuren aan de VU-
oppositie en een zware blaam aan z n 
eigen mensen die zetelen in het 
O C M W en daar ook de meerderheid 
vormen 
Verder onthield de VU zich ook bij de 
goedkeunng van de wegenwerken en 

nutsbedelingen in de verkaveling aan 
de Merelbekestraat omdat daarmee 
het laatste stukje groen uit de wijk 
Melle-Vogelhoek definitief verdwijnt 
Verder zullen ook de kleedkamers op 
het gemeentelijk voetbalterrein Spij 
ker worden verbeterd Hieraangaan-
de vroeg dr De Vis (VUJ of dit terrein 
nog openstaat voor andere ploegen 
dan Cercle Melle 
Daarop werd bevestigend geant 
woord vanwege de burgemeester 

Afdeling 
Denderleeuw 
Tweedaagse uitstap 
naar de Rijn, 
Moezel- en 
Eifelgebergte 
Zaterdag 19 en zondag 20 augustus 
1978 
Aangezien het expenment van vorig 
jaar om onze jaarlijkse dagreis uit te 
breiden tot een weekeind een waar 
sukses werd was de meerderheid 
van onze geïnteresseerde leden on-
middelPjk entoesiast om het nog eens 
over te doen 
Zaterdagmorgen 6 u vertrekken we 
via de autostrade naar Koblenz waar 
we kort na de middag aankomen Na 
de pik nik (lunchpakket voor de eer 
ste middag meenemen) korte wande
ling langs de Rijn tot aan het Deut 
sches Eek waar we van een prachtig 
uitzicht genieten op het samenvloeien 
van Rijn en Moezel Richting Cochem 
deze weg is enig mooi Kilometers 
wijngaarden waarvan men het edel 
vocht in elk klem topisch dorpje kan 
gaan proeven om langzaam in een 
andere wereld te komen ver van alle 
dagelijkse sleur 
De avond brengen we door in een 
dorpje (Karden) langs de Moezel 10 
km voor Cochem 
Op zondag na het middagmaal be
zoeken we Cochem en daarna keren 
we door het Eifelgebergte naar huis 
terug 
Inschri jvingen voor 1 augustus bij 
volgende bestuursleden Luc Van 
Eesbeek Fonteinstraat 9 tel 66 49 40 
Paul Van Der Meeren Groebel Raf 
Sonck Regentiestraat 62 Fntz Van 
Damme Veldstraat 161 tel 669440 
Bedrag per persoon maximum 2000 
fr 

WEST-VLAANDEREN 

Frans-Vlaanderen ontdekken 
De Volkshogeschool van Brugge 
heeft op haar zomerprogramma een 
kennismakingsreis doorheen Frans-
Vlaanderen staan Deze reis is met 
toeristisch van opzet maar het is de 
bedoeling een inzicht te krijgen in de 
aktuele problematiek van een regio in 
Frankrijk waarvan cfe kuituur zeker 
verwant is met onze kuituur 
Frans-Vlaanderen nog het best te ver
gelijken met wat men bij ons de West 
hoek noemt is een ekonomisch 
achtergebleven gebied en vertoont 
dan ook alle kenmerken die daaraan 
eigen zijn een sterke emigratie ver
grijzing van de bevolking 
Parijs heeft zich nooit veel om de 
sociaal-ekonomische problematiek 
van de streek bekommerd 
Vandaag komt er in « La Flandre » een 
sterke beweging op gang die ernstig 
werk wil maken van de streekontwik 
keling Deze emancipatie heeft duide
lijk ook een Vlaams-volks karakter 
Een van de groepen die deze bewe
ging mee gestalte geven noemt zich 
«Menschen lyk wieder • Het volk 
van Frans-Vlaanderen wordt zich 
weer bewust van zijn eigen identiteit 
Dat IS ook te merken aan de groeien
de belangstelling bij jonge mensen 
voor het «Vlaemsch» Dit alles heeft 
weinig te maken met nostalgie in
tegendeel de genoemde emancipatie
beweging IS duidelijk van progressie
ve signatuur 

Om met deze aktuele evolutie te kun 
nen kennismaken orgamzeert de 
Volkshogeschool deze studiereis 
Het p r o g r a m m a . 
Zat 12 aug Vertrek te Brugge aan 
de Cactus om 10 u Situering van de 
streekproblematiek door IP Sepieter 
Vrije avond te Rijsel 
Zond 13 aug Bezoek aan Cassel 
Gesprek over de ekonomische toe
stand van R Demol «In hoeverre is 
La Flandre nog V laams '» gesprek 
met J Fermaut 

Maand 14 aug Kennismaken met 
Belle gesprek met schepen Tacoen 
geleid bezoek aan museum kontakt 
met Vlaamse landbouwers 
Dinsd 15 aug Rondrit in omgeving 
van Duinkerke De historiek van La 
Flandre door E Vaneufille 
Woensd 16 aug Kennismaken met 
Hazebrouck gesprek met schepen 
Allosery Syntesegesprek 17 uur af 
reis naar Brugge 
Receptieve kennis van het Frans is 
vereist 
Kostprijs voor deelneming 3 000 fr 
(alles inbegrepen) de verplaatsingen 
gebeuren met personenwagens 
Er wordt overnacht te Westouter in 
vakantieboerderijen 
Gelieve in te schrijven uiterlijk tegen 2 
augustus Inschrijven kan zowel schrif
telijk als telefonisch Volkshoge
school Sint-Amandsstraat 13 8000 
Brugge, tel 050-332014 

Bloembedden 
Freddy Van De Putte (VU) vroeg ten 
slotte oqk wat meer aandacht voor 
het Stationsplein te Gontrode Hij 
vroeg of het met mogelijk was het ter
rein tussen de fietsrekken en de 
Geraardsbergsesteenweg te huren 
om zo deze plaats te kunnen voorzien 
van bloemtiedden mooie parkings 
enz HIJ vroeg of het met mogelijk was 
het lange gras te maaien naar Lands 
kouter-bos toe en of er geen stap 
kon worden ondernomen voor het 
definitief afbreken van het oud en ver
vallen spoorwegstation die met meer 
gebruikt wordt en alleen maar een 
triestige aanblik heeft 
De burgemeester had veel begnp 
voor dit renovatieplan van Van De 
Putte en beloofde alles in het werk te 
zullen stellen om van dit Stationsplein 
iets moois te maken 

LEDE: 
— Vrijdag 15 september Algemeen 
ledenfeest VU-afdeling Lede In zaal 
«Godefroit» Impe Gratis etentje 
Gastspreker senator Oswald van 
Ooteghem Tombola dansje enz 
— Zaterdag 14 oktober VU-Lede 
Bal van schepen Jules Hendenckx in 
zaal « Brouwershuis» Lede Met Ray 
Franky en orkest Toegang 80 fr Aan 
de kassa 100 fr 

Afdeling Iddergem 
Autozoektocht« Tij!» 
Zondag 27 oogst 1978 formule B van 
de VAB 
Een heenijke familieuitstap doorheen 
het Pajottenland Prachtige prijzenta 
fel (iedere aeelnemer wint een pnjs) 
Start van 13 tot 13 u 30 in •< Vlaams 
Centrum Tijl» Parochiestraat 8 Idder 
gem Deelname 175 fr 
Voonnschrijving aan 150 fr op PCR 
300-0339100-85 mevr Baeyens Muy-
aert Iddergem voor 25 augustus 

Lovendegem : 
kulturele raad 
ongewenst 
Voor de derde maal tijdens de huidige 
legislatuur stelde VU-raadslid Hugo 
Van der Cruyssen voor een princieps-
beslissing te nemen tot de oprichting 
van een gemeentelijke raad voor kui
tuur en kulturele vnjetijdsbesteding 
In januari 1977 en juni 1977 beloofde 
CVP-schepen Colpaert dat werk ging 
gemaakt worden van de oprichting 
Een jaar later was nog geen spoor te 
bekennen 
Tijdens de zitting van 3 juli II bracht 
Hugo Van der Cruyssen dit punt ter 
ter sprake Burgemeester Van Spey-
broeck vond de oprichting helemaal 
met nodig terwijl schepen Colpaert 
de mening toegedaan was indien hij 
advies nodig had hijzelf de vereni
gingen zou raadplegen Dit zou onder 
andere gebeuren bij de bekendma
king van de plannen voor een kultu-
reel centrum 

Dat de CVP zeer negatief staat tegen 
participatie van de bevolking wees de 
stemming duidelijk uit De oppositiele
den Rodts en Van der Cruyssen V U 
Lookens PVV en De Vidts en Van 
Vlaenderen onafhankelijken stemden 
voor de oprichting negen CVP-leden 
o a burgemeester Van Speybroeck 
schepenen Snoeck en Van Hoore-
beke stemden radikaal tegen drie 
onthielden zich o a kultuurschepen 
Colpaert 
Gezien de radikale en verdeeelde hou 
ding van de CVP is het duidelijk dat 
een kulturele raad voor hen nog onge
wenst IS te Lovendegem Tenzij de 
verantwoordelijken uit het vereni
gingsleven zelf de koppen bij mekaar 
steken en er werk van maken Dat 
zou het antwoord zijn van de basis 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52. Antwerpen 

Tel 031-3U5.83 

Aanbevolen huizen 1 
CAFE-FRITUUR 

DE SNOECK 
Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle -
tel 091-3006 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-Strijtem 
Tel 054/33 37 56 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10 
ST NIKLAAS 
Tel 031/7673 44 

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

PVBAJ BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

W I J 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 1402 

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 & ZONEN 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18 1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel 
053/668236 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Mdandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053 /6687 40 

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 • 011-436376 

TjTJO-offset De Riemaecker 
pvba Nukerkeplein 9, 9681 
MAARKEDAL 
uitvoerder «Wij Vlaamse 
Ardennen». Tel. 055-2L14.04. 
Eén- en meerkleurendruk-
werk, ontwerpen en kleu-
renmaquettes. 

• • 

JEF THIJS 
Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180 Westerio Tel 014-54 4807 

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 TIJL 
Grote Steenweg 7t 

9260 Oordegem 
Tel 091/69 28 74 

Specialiteit ribstuk 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 12, 8 4 5 8 O o s t d u m -
kerke 

Fruit en groenten enz 
D u b b e l e va lo is -zege ls aan alle 
leden 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
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 
N a 1 8 u 425 46 42 

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

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti-allergiscfie ma
trassen 
Platteau-Lievens, Portugees-
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/667456 

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

DE LANDSKNECHT 
Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tatelgenef 
Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 

Tel 031/37 45 72 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6 BERINGEN — 
011-433707 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 
031-364531 02-58222 22 

27 JULI 1978 
WIJ II 



KOMM^MT/I/^R 

Een altijd vertrouwd beeld overal op Kreta, vrachtwagens worden volgeladen met sappige watermeloene 

KRETA ONTDEKKEN 
Het hedendaagse vakantiebedrijf is zeker geen 
sinecuur, de vraag — en de krisis zal ook hier zich 
wel even laten gelden hebben — stagneert, terwijl 
het aanbod aan bestemmingen en kamers eufo
risch blijft zwellen. Resultaat: halfjaarlijkse catalo-
gi-veldslagen, niet zelden dumpingprijzen en vaak 
te geringe winstmarges voor de tour-operators. Het 
publiek kan er maar wel bij varen denkt u mis
schien, maar dit is te optimistisch. Immers, de kwali
teit van het massa-toerisme haalt een nog nauwe
lijks aanvaardbaar peil, met ter plaatse een trieste 
nivellering aan mogelijkheden. Natuurlijk, voor wie 
met de zon alleen tevreden is, blijven de traditione
le bestemmingen aantrekkelijk, wie aldaar evenwel 
méér beoogt, krijgt het steeds moeilijker. Wel een 
gelukkige evolutie is dat een aantal organizatoren 
hun aanbod trachten op te trekken door het bren
gen van meer verscheidenheid in de formules. Een 
van de recentelijk ontwikkelde formules is de «fly-
and-drive»... per chartervlucht ergens naartoe, 
daar staat een wagen klaar en u trekt uw plan maar. 
WIJ ging aldus voor u naar Kreta, voor 8 volle 
dagen. En hier is het verslag. 

Een reisverslag, tekst en foto's 

NIc van Bruggen 

Vlieg-en-rij 
Op de formule zelf valt weinig 
aan te merken. De prijs zit relatief 
vrij gunstig : 26.000 frank voor z'n 
beidjes, heen en terug, vlucht, 
luchthaventaksen én de huur van 
de auto. Wél moet u ter plaatse 
zelf voor logies en maaltijden 
opdraaien, maar dat hoeft geen 
bezwaar te zijn, voor zowat 200 
drachmen (180 R per nacht huurt 
u overal op het eiland 'n keurige 
kamer met bad of stortbad op de 
overloop, en voor dezelfde prijs 
kunt u samen uitstekend maal
tijden (maar mijdt dan wel de uit
sluitend op toeristen afgestemde 
gelegenheden). Het enige nadeel 
is uiteraard de chartervlucht: kon-
fektie-eten uit de ijskast, nogal 
onbehoorlijke inschepings- en 
overstaptijden (al geven die u in 
Athene net de tijd om even de 
Akropolis op te klimmen) en er
barmelijk weinig beenruimte tus
sen de zetelrijen. Maar de non
chalance is prettig, het Neder
lands van de hostessen ontroe
rend en de safety-checks, vooral 
in Griekenland, inspireren u tot 
het schrijven van een kapingsro
man. Trouwens, die nadelen — al 
herleiden zij het eigenlijke verblijf 
op het eiland waar Zeus geboren 
werd tot 6 dagen — wegen niet 
op tegen de vrijheid die u ter 
plaatse geniet. De auto is 'n heu
se Fiat 127, verrassend pittig en 
fel optrekkend tegen de niet te 
versmaden hellingen, die — bij 
het inleveren — enkele kleine deu

ken vertoont van te entoesiast 
rivierbedding-njden en explora
ties naar oorden waar een auto 
eigenlijk voor 'n ezeltje zou moe
ten geruild worden. Maar, en dat 
IS weer Grieks, de bediende van 
de autoverhuur tilt er niet zo 
zwaar aan : « We know sir, roads 
are problems here in Crete, 
spring-rains you see, many excu
ses, thank you». Zo ziet u maar, 
op alle Griekse eilanden — zelfs 
op Kreta dat in de oudheid als 'n 
kontinent gold — kan alles, als u 
zelf maar afstand wil nemen van 
het toerist-allure, niet op een ouzo 
ziet en ook niet op een voor bei
den wellicht totaal onbegrijpelijk 
maar daarom juist zo hartverwar
mend gesprek. En als 'n Griek uw 
reisgezellin zomaar, zonder enige 
andere reden dan spontane vrien
delijkheid 'n boeketje komt aan
bieden, laat dan asjeblief elke 
toonaard van eventuele jaloers

heid achterwege... hij doet het 
zómaar, uiteraard uit galanterie 
voor haar, maar evenzeer uit inge
boren hartelijkheid voor u. Niet 
voor niets zijn zij de nazaten van 
de goden, en van levenskunst wis
ten die hun weetje wel. 

Voorbereiding, 
onontbeerlijk 

De vrijheid die de auto u biedt, 
impliceert uiteraard dat u liefst bij 
voorbaat uitdoktert, wat u precies 
beleven wilt, en waar. Zo be
spaart u nodeloos aarzelen, wat 
maar tijdverlies is en dat is in Kre
ta doodjammer. Over het eiland 
bestaan er trouwens reisgidsen 
en kaarten genoeg, wat inder
daad nodig is gezien het eerder 
schrale dokumentje dat de Griek
se Dienst voor Toerisme voor u 
klaar gestoomd heeft. Immers, 
Kreta is een erg groot eiland met 

'n tocht 
door 
eeuwen 

WIJ It 
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een vogelvluchtlengte van 260 
km (400 km langs de weg) en een 
uniek potentieel aan prachtige ste
den, dorpjes, kloosters, sensatio
nele ruines en een adembene
mende natuur vol verscheiden
heid aan landschappen en de
cors 
De hele antieke beschaving van 
het westen vindt u in Kreta terug, 
omdat de geschiedenis van het 
eiland begint bij de Minoische vor
sten die er van 3000 tot 1400 
voor Kristus regeerden een on
onderbroken periode van vrede 
en voorspoed Kreta kende toen 
geen forten en de koninklijke 
paleizen waren eerder gastvrije 
buitenverblijven dan vestingen 
niet alleen omdat de Minoische 
koningen eerder vredelievend wa
ren, maar vooral omdat de Kre
tenzer-vloot die het eiland be
schermde eenvoudig niet te ver
slaan was Over de teloorgang 
van de Minoische beschaving be
staat geen zekerheid, ofwel werd 
ZIJ verwoest door een natuur
ramp (als deze die het wat hoger 
op de kaart gelegen Santorini -
Atlantis "7 - vernietigde), ofwel 
werd het eiland door barbaren 
Overmeesterd, terwijl ook een 
kombinatie van beide met uitge
sloten geacht wordt Na de Mino-
ische tijd kwam Kreta beurtelings 
in het bezit van de Grieken, de 
Romeinen, de Byzantijnen, de Ve-
netianen en de Turken (na 
eeuwen van opstanden kwam 
het eiland, naar eigen wens in 
1913 aan Gnekenland toe) die er 
allen werkelijke schatten aan 
bouwkunde achterlieten vaak 
uitstekend bewaard en gerestau
reerd, maar even vaak nog wach
tend op een opgraving Welke rol 
Kreta in de oudheid gespeeld 
heeft, wordt het best geïllus
treerd door enkele namen uit de 
Gnekse mytologie en geschiede
nis die met het eiland «van de 
stier» verbonden zijn Zeus de 
oppergod (die er geboren werd) 
Kronos, Europa, Poseidon, koning 
Minos met zijn labyrint en Mino-
taurus Ariadne, Theseus en na
tuurlijk de overmoedige luchtheld 
Ikaros Een laatste feitje aan « na
me dropping» Nikos Kazantza-
kis, de auteur van «Zorba de 
Gnek» is een Kretenzer U ziet 
het wilt u echt van dit eiland 
genieten, het kan op elke wijze 
die uw vakantie-voorkeur geniet, 
dan moet u toch even kopje-on
der in het verleden de meeste 
gidsen, levensecht of in boek
vorm helpen u daar beslist bij 
Een volledig overzicht geven van 
onze Kretenzische zesdaagse kan 
met in het bestek van één artikel, 

we beperken ons dus tot enkele 
hoogtepunten en wat praktijk-be
denkingen Een eerste tip voor de 
automobilisten schaf u een re
cente kaart aan (er zijn nogal wat 
nieuwe wegen op Kreta) en zorg 
dat u enige ervanng verwerft in 
het raden naar de schrijfwijze 
van de stedennamen Zo wordt 
de naam van de hoofdstad Cha-
nia (Iraklion is wel de grootste 
stad van het eiland, maar met de 
hoofdstad) op liefst 4 verschillen
de wijzen geschreven En als u de 
bergen ingaat, zorg voor een 
goedgevulde tank of een extra jer
rycan, het trajekt kan langer du
ren dan een vluchtige blik op de 
kaart doet vermoeden 
Als nachtverblijf kozen we tel
kens eerder rommelige, maar ver
rassend schone « kamers » bij par-
tikulieren Een belevenis op zich 
met keer op keer een prettige 
dosis «human intrest» De uitba
ters waren beurtelings een char
mante frangaise vol wereldvreem
de welwillendheid een jonge per
manent dronken Duitser uit de 
1968 revolte-tijd die er ook een 
schemeng huurlingverleden op 
had zitten, en een Griekse familie 
die een ontroerende poging tot 
handelsgeest paarde aan een 
charmant maar volslagen onver
mogen daartoe En elke avond 
dineert u dan in kuststadjes in 
cafe-achtige eethuisjes, waar het 
steevast overvol is en u in de keu
ken tot « uit de pot» kiezen uitge
nodigd wordt lamsbout, aubergi
nes, versgevangen vis, de zalige 
feta-kaas, de heerlijke dzadziki 
(vloeibare witte kaas met ui en 
look), de gekruide keftedes vlees-
balletjes, de onvergetelijke mous-
saka (gehakt, brokjes omelet, krui
den, groenten, enz in een kaas-
saus) en natuurlijk de ouzo 
anijsbrandewijn, de frisse retsina 
harswijn de vele uitmuntende 
Kretenzer rode wijnen (Minotau-
rus. Minos, Gortis, Prince de Ka-
stro) met als toemaat de nacht
zwarte, hete, zoete droesemkof-
fie (met drinken dus, maar slur
pen) met, naar uw vermogen, een 
aantal glazen Metaxa cognac 
Het vrij goede Griekse bier of de 
onder licentie gebrouwen buiten
landse merken worden uitsluitend 
in halve-literflessen voorgezet, 
maar gezien de dagelijkse toch
ten onder de mediterrane zon is 
dat zeker geen bezwaar 
Rest ons het «ontdekken», op 6 
dagen kan er maar een fraktie 
van het gebodene We lieten dus 
het oostelijk deel terzijde, de vele 
grotten, de vallei van de tiendui
zend molens, dnekwart van de 
ruines en steden, alle toeristen-
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Het haventje van de hoofdstad Chania met huis per huis restaurant-ter-
rasjes 

stranden en ja, nog zoveel waar
voor je eigenlijk een jaar op Kreta 
zou moeten kunnen doorbren
gen Wel zagen we de indrukwek
kende, bijna magische Minoische 
ruines van Knosos en Paistos 
(met als noodzakelijke inleiding 
het archeologische museum van 
Iraklion) telkens een gebeurten
is zonder weerga vol monumenta
le schoonheid en beschavingsrijk
dom (ga er zo vroeg mogelijk in 
de ochtend naartoe, de aanwezig
heid van teveel toensten werkt 
nogal ontluisterend) Ook bezoch
ten we steden als Rethimnon en 
Chania met al hun restanten aan 
architektuur, met overweldigend, 
een beetje in mineur zelfs maar 
vol levensechte vervreemding als 
je bij voorbeeld een minaret ziet 
naast een Venetiaans fontijn 
waarachter dan weer een Griek
se kerk verrijst En wat u evenmin 
missen mag, al vereist dit steeds 
een lange klimtocht over wegen 
die nauwelijks die naam waard 
ziin IS een bezoek\ aan enkele 
kloosters oazes van een buiten-
wereldse rust, met vaak overdadi
ge tuinen en een kerkje met bijna 
altijd een schat aan ikonen, die de 
monniken of nonnen u steeds 
met terechte trots tonen U wordt 
er minzaam vriendelijk ontvan
gen, krijgt er een zelfgestookt 
glaasje witte brandewijn (van vij
gen dachten we) en wordt dan 
wel aangezocht een souvenirtje 
mee te nemen (het overleven 
wordt de kloosters steeds moei
lijker) 

Ons bezoek kende twee absolute 
hoogtepunten Een volle dagtocht 
te voet door de kloof van Sama
ria, een met zo gemakkelijke wan
deling van ruim 13 kilometer in 

een rivierbedding De wanden 
van de kloof zijn op sommige 
plaatsen meer dan 300 m hoog 
en naderen elkaar soms tot op 
enkele meters Er wordt u wat 
zweet gevraagd, maar het loont 
de moeite Dit natuurreservaat is 
een bedwelmende schatkamer 
aan natuurschoon boordevol be
groeiing en met een aantal plan
ten die — naar men ons verzeker
de — nergens elders groeien 
Zo'n dag alleen al maakt een reis 
naar Kreta waard 
Tenslotte was er Lendas een 
klein haventje (45 inwoners) dat 
op de toeristenkaarten nauwe
lijks een naamloos stipje is Het 
landschap doet aan de Afrikaan
se noordkust denken, schaarser 

begroeid, op het desolate af, be
heerst door een ruige berg die 
het profiel van een leeuw ver
toont En meteen voel je, wéét je 
dat hier meer moet zijn De och
tend daarop ontmoet je een zeer 
kleine, maar wel keurig verzorgde 
ruïne met een voorbeeldig geres
taureerde mozaïek En dan ga je 
zelf op zoek een bron, door 
heesters overwoekerde zuilen, 
op het strand het witmarmeren 
restant van een fraai bewerkte 
zuil tientallen potscherven (erg 
mooie daarbij) Je kent bijna dat 
opwindende gevoel zelf een ar
cheologische ontdekking te doen 
Dat is met zo natuurlijk Latere 
opzoekingen leren je dat Lendas 
al in de Minoische tijd bekend 
was, en in de Griekse tijd als gro
te, welvarende haven met be
faamde geneeskundige bronnen 
druk bezocht werd En het uitge
graven tempeltje wijst er wellicht 
op dat er al archeologen aan de 
slag waren (en hun werk waar
schijnlijk bij gebrek aan fondsen 
moesten onderbreken want er 
18 in Kreta nog zo veel op te gra
ven) Maar de ervaring was niet 
minder onverwacht en boeiend, 
en gaf ons de tevredenheid on
dervonden te hebben dat een 
vakantie op een zonne-eiland 
toch uit meer kan bestaan dan 
zinloos strandtiggen 

fP 

Een vondst op het strand van Lendas, met aangespoeld, wel de berg afgerold 

SPECIAAL AANBEVOLEN VOOR 
VTB-LEDEN VAN DE DERDE LEEFTIJD 

BOEDAPEST en 
het BALATONMEER 

(HONGARIJE) 
ACHTDAAGSE GROEPSREIS PER VLIEGTUIG EN 
AUTOCAR 
EN MET VTB-REISLEIDING 

VRUDAG 22 TOT VRIJDAG 29 SEPTEMBER 

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

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 m de stad (16 km) Eerste 
kennismaking met de Hongaarse hoofdstad 

2e dag: Een volle dag verblijf te Boedapest, eén van de 
mooiste steden aan de Donau In de voormiddag voorzien 
wij een geleid bezoek per autocar aan de stad De namid
dag is vri) voor eventuele verdere stadsverkenning 
('s Avonds, avondmaal met wijnproeven en zigeunermuziek 
m een typisch restaurant) 

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

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

8e dagTNa 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 Airlines via 
Wenen naar Zaventem Aankomst om 21 u 05 

Reissom per persoon (min. 15 deelnemers): 10990 fr in twee
persoonskamer en I2020fr in éénpersoonskamer 
5 % korting voor zestig-plussers' 

Inbegrepen: 
Het vliegtuigbiljet, de inschepingstaksen, het vervoer per 
autocar, te Boedapest het stadsbezoek en een avondmaal 
in een typisch restaurant te Siofok, de uitstap naar Vesz
prem en Herend, het verblijf met vol pension in kamers 
met bad (ol stortbad) in een B-kategonehotel te Boedapest 
en A-kategoriehotel 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 < 

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: VTB-VAB-sekre-
tariaat, St -Jakobsmarkt 45-47 2000 Antwerpen en de VTB-
VAB-kantoren Tel 031-34 34 34 Vergunning nr 1185 kat A 
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Een episode uit de Franse 
De wijze waarop Frankrijk tijdons en na de eerste wereldoorlog zijn 
invloed heeft doen gelden in België, was tot voor kort nog een vaag 
terrein.' Het is de grote verdienste van het werk van Guldo Pro
voost (1) de rol van het Frans-Belgisch militair akkoord ook op het 
binnenlandse politieke vlak duidelijk te hebben gemaakt. 
Minder bekend was tot nog toe dat in Franse kringen ook konkrete 
plannen bestonden voor een kultuurpolitiek t.o.v. Vlaanderen. Met de 
uitdrukkelijke bedoeling bij de Vlamingen een gunstig klimaat te 
scheppen voor Frankrijks militaire, ekonomische en buitenlandse 
politiek. In het pas verschenen, nu vierde, Jaarboek De Franse Neder
landen heeft de historicus Eric Defoort een aantal dokumenten gepu
bliceerd en geannoteerd die tegelijk onthutsend en zeer belangrijk 
zijn (2). 
Het gaat hier om vijf integraal gepubliceerde rapporten, die te Vin-
cennes berusten, op de Franse Service Historique de l'Etat-Major de 
l'Armée, Archives 2e Bureau. Ze gaan uit van de Franse divisiegene-
raal Jean Gabriel Marie Rouquerol, die tussen 1917 en 1919 de post 
van militair attaché bekleedde. 

Geld 
'...Ik heb niet nagelaten, van 
alles wat aan - frontblaadjes • 
zo overvloedig verscheen in 
het Belgisch leger, die op een 
diskrete wijze te subsidiëren 
waar men gunstig stond tegen
over de Franse ideeën...» 
(Rouquerol in een schrijven van 

22-6-1918) 

Als militair attaché nnoet Rouque
rol voor het beruchte « Deuxième 
bureau » te Parijs niet alleen infor
meren over louter politieke en mili
taire kwesties in België, maar ook 
over wat leeft onder de publieke 
opinie. Je zou kunnen zeggen dat 
hij tot het kleinere grut behoort, in 
vergelijking met bv. een ambassa
deur. Maar daarom mag hij nog 
niet onderschat worden. Hij is 
een belangrijk agent voor de Fran
se inlichtingendienst. Tijdens en 
na de oorlog krijgt hij vanuit Parijs 
7.000 frs. per maand ter beschik
king. Het merkwaardige is nu dat, 
terwijl Frankrijk decennia lang gel
den pompt naar de Franstalige 
kringen in België, Rouquerol zijn 
gelden grotendeels in Vlaamse mi
lieus spendeert. Bij de bestem
ming van enkele bedragen loont 
het de moeite even te blijven stil
staan. 
Dageraad », tijdens de oorlog met 
Franse centen gestart te Londen, 
ontvangt 5.000 frs. per maand en 
ook gratis clichés. 

Een heel merkwaardig geval zijn 
de «Cahiers de l'Amitié de Fran
ce et de Flandre », ontstaan uit de 
in 1917 gestarte vereniging «Ami-
tié de France et de Flandre ». Het 
initiatref ging uit van de schrijver 
André Mabille de Poncheville uit 
Valencijn en van andere Frans-
Vlamingen. De 500 frs. die Rou
querol ertegenaan gooit, houden 
die publikatie niet alleen in leven, 
maar met dit geld kan ook de 
oplage flink opgedreven worden. 

In deze « Cahiers » heeft Rouque-
rols medewerker, de Franse es
sayist Louis Gillet, ook een belang
rijke rol gespeeld. Gillet zag al zijn 
geschriften als een werk in dienst 
van Frankrijk. Zijn kennis van 
Vlaanderen gebruikte hij om de 
kunst en het geestesleven in 
Vlaanderen voor te stellen als 
een dochter van de Latijnse (lees 
« Franse ») moederkultuur en om 
te bewijzen dat de Vlaamse 
kunst niets gemeen had met de 
Duitse Nu weten Verschaeve-
kenners dat dezelfde Gillet werk 
vertaalde van de Alveringemse 
kapelaan... Rouquerols geld zorg
de ervoor dat die vertaling gepu
bliceerd kon worden. Verschaeve 
zal op 5 november 1918 entoe-
siast schrijven aan Gillet « J'ai tou-
jours aimé la France, pas son gou
vernement. ..» De brief zal zelfs in 
een Cahier, met Gillets vertaling, 
afgedrukt worden. 

Tegenover Verschaeves entoe-
siasme stond even later een jon
gere en heel wat skeptischer 
Jean-Marie Gantois in Frans-
Vlaanderen, die, onder pseudo
niem, in 1924 en 1928, inzake de 
Ponchevilles «Cahiers» wel posi
tieve aspekten maar ook een 
zeker wantrouwen verwoordt. Of
wel kon Gantois nog zó de Fran
se financiële steun opsnuiven, of
wel had ook hij zijn informanten! 
En hier lopen meer merkwaardige 
draden door elkaar. 
Een van de latere intimi van Gan
tois, Nicolas Bourgeois, was een 
tijdlang sekretaris van Mabille de 
Poncheville. Rouquerols maande
lijkse steun belette de Poncheville 
trouwens niet bedrijvig te zijn in 
Frans-Vlaamse regionalistische 
knngen. Hij zou zelfs meewerken 
aan uitgesproken Vlaamsgezinde 
publikaties aldaar: de door Valen
tin Bresie gestichte «Mercure de 
Flandre» en de door Gantois 
geleide «Lion de Flandre». De 
Ponchevilles medewerking aan 
dat laatste blad zou zelfs spora
disch voortduren tot in 1943 I 

Rouquerol, de 
uitzondering ? 
Voor de periode waar het hier 
om gaat kan er geen twijfel be
staan over de Franse afschuw 
van alles wat maar enigszins naar 
de Vlaamse Beweging zweemt. 
Dat is zowel het geval met het 
officiële Franse standpunt, als dat 
van de media die nooit nalaten op 
de Vlaamse Beweging te fluimen. 
Er is meer: Frankrijk maakt gretig 
gebruik van alle anti-flaminganti-
sche krachten in België. 
Rouquerol zou er zich kunnen 
van afmaken met alles te steunen 
wat de Vlaamse Beweging kan 
tegenwerken of vernietigen. Trou
wens op het einde varl de oorlog 
overheerst in Belgische hogere le
gerkringen (R.'s eerste informan
ten !) de mening dat de Vlaamse 
Beweging zichzelf doodgeklauwd 
heeft met het Aktivisme en na de 
oorlog eens en voorgoed zal ver
dwijnen. 

Koningin Elisabeth; «On ne s'occupe pas assez des 
Flamands, on ne salt pas les prendre » 

De Franse militaire attaché is blijk
baar te intelligent om dat te gelo
ven. 

«... Vanuit het oogpunt van de 
Franse belangen, moet men de 
Vlaamse kwestie niet beperken 
tot de huidige oorlogsperiode; 
ze zal later misschien nog heel 
wat aan belang winnen. Want 
zodra er weer vrede is, zullen 
België, en Vlaanderen in het 

I biezonder, er fataal moeten toe 
l(omen zich te wenden tot een 
van de grote buurlanden, Frank
rijk, Engeland of Duitsland. -
(Rouquerol in een schrijven van 

20-10-1918) 

Problemen die tot nog toe wegge
wuifd werden in België, gelooft R., 
zullen straks een oplossing moe
ten krijgen Anders zullen flamin
ganten die tot nog toe loyaal ston
den, zich op sleeptouw laten ne
men door de Duitse propaganda 
die er (ook na de oorlog) zal zijn 
om de Franse invloed tegen te 

gaan. En hij citeert koning Albert 
en ook koningin Elisabeth, met 
haar uitspraak «On ne s'occupe 
pas assez des Flamands; on ne 
sait pas les prendre» («Men 
houdt zich niet genoeg bezig met 
de Vlamingen, men weet ze niet 
te vangen»). En ze bedoelde in
derdaad «vangen», want zowel 
het Hof als de. Belgische regering 
in Le Havre toonden zich op zijn 
zachtst uitgedrukt' onwillig om 
voor de Vlaamse problematiek 
een oplossing te ontwerpen. En 
R. pleit ervoor dat Frankrijk ten 
minste niet naast de Vlaamse 
kwestie zou kijken. 
Zo gezien lijkt het erop dat R. een 
scherper inzicht had dan de hoog
ste Belgische kringen. 
Zo eenvoudig is het nu eenmaal 
ook niet. 

Maar Rouquerol en zijn vrienden 
hadden nog andere plannen in 
hun mars. 

GELD UIT FRANKRIJK OM 

VLAMINGEN ^ | I J M E N 

WIJ 14 27 JULI 1978 



KRITircH D€K€K^r 

kultuurpolitiek in Vlaanderen 
Plannen 
Zijn omgang met Belgische in
stanties onder wie de koning en 
de koningin zijn gesprekken over 
de betekenis en het «gevaaf» 
van de Vlaamse Beweging heb
ben Rouquerol een aantal plan
nen doen oppotten Ze dragen 
allemaal hetzelfde etiket «opera
tion de charme» t o v de Vlamin
gen 
Het sluitstuk ziet hij in een Franse 
kulturele uitstraling vanuit Rijsel 
naar Vlaanderen toe hier zou 
tevens een informatiecentrum 
over Vlaanderen moeten funge
ren voor de Franse diensten 
In een eerste versie (brief van 17-
1-1919) denkt hij met alleen aan 
Vlaanderen maar aan het hele 
Nederlandse taalgebied en zelfs 
aan wat later Benelux zal heten 
HIJ weet dat er een heel-Neder
landse beweging bestaat die wel
iswaar nog geen onmiddellijk ge
vaar oplevert Maar stel je eens 
voor schnjft hij dat we met een 
sterke staat « de langue germani-
que •> aan Frankrijks noordergren-
zen te doen knjgen i Het zou voor 
ons een voortdurende bedreiging 
z i j n ' 
Franknjk moet absoluut een stu
die- en informatiecentrum over 
het Nederlandse taalgebied krij
gen De universiteit van Rijsel is 
daarvoor het best geschikt En hij 
noemt het letterlijk «een luister
post aan de Vlaamse grens» 
(«servant de poste d'ecoute a la 
frontiere flamande») 

•> Frankrijk moet nauwkeurig ge
ïnformeerd zijn over wat ge
beurt aan zijn grenzen Het 
moet permanent beschikken 
over een instrument dat infor
meert over de publieke opinie 
bij zijn buren, om er dan ook te 
kunnen op inspelen 
Het komt me voor dat zo'n 
instrument, buiten die van de 
bestaande diplomatieke kana
len het best verzorgd kan wor
den door de universiteit Een 
centrum voor Nederlandse stu
dies, een speciale - school» of 
een instituut van de Vlaamse 
taal, ingeplant in de Rijselse 
universiteit, zou uitstekend die 
rol vervullen We zouden ten 
slotte ook aan uitwisselingen 
kunnen doen tussen Ri/sel en 
de universiteiten van Leiden, 
Groningen en Gent • 
(Rouquerol in een schrijven van 

17-1-1919) 

R 's plan circuleert blijkbaar goed 
in alle betrokken diplomatieke 
diensten De Franse ambassa
deur in Den Haag is met entoe-
siast We kunnen dat afleiden uit 
een nieuw schrijven van R op 19-
3-1919 Een eerste bezwaar be
treft de Groot-Nederlandse bewe
ging Daar ziet de Franse gezant 
nog zo n gevaar met in Maar R 's 
voorstel om uitwisselingen te or-
gamzeren van Gent (kroningen 
en Leiden met Rijsel doet hem 
toch huiveren Dat zou precies de 
Groot-Nederlandse gedachte in 
de hand werken i En het zou de 
Frans-Vlamingen op een gevaarlij
ke wijze de weg naar het noor
den tonen i 
Maar R is daarmee hoegenaamd 
met uit het veld geslagen Hij zet 
nu alles op het argument Vlaam
se Beweging om Panjs voor zijn 
plannen op te warmen 

- Hoe dan ook het flamingantis-
me leeft en is aktiever dan ooit 
Het vormt een gevaar voor de 
eenheid van België en dat bete
kent dus ook een gevaar voor 
Frankrijk » 

(Rouquerol in een schrijven van 
19-3-1919) 

• i 

nnir 
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Volgens R moet Franknjk het 
«taaiargument» dat de Vlamin
gen zo nauw aan het hart ligt uit
buiten En hij pleit nu voor een 
bescheidener plan voor Rijsel 
een centrum voor Vlaamse litera
tuur (« un centre de litterature fla
mande a Lille») 

llluzies 
Op het eerste gezicht is R een 
van de weinige Fransen die inza
ke de Vlaamse Beweging met 

met de ogen in de zakken rond
liep Toch zou het naïef zijn in 
hem een gedegen Vlaminge-
nvriend te zien R heeft goede 
informanten maar de Vlaamse 
Beweging nee, daar kan hij echt 
met inkomen Daar kijkt hij tegen
aan als de traditionele koloniale 
machthebber tegen een inlandse 
kuituur HIJ IS het type van de 
onbewuste taalimpenalist die zich 
maskert achter wat neerbuigen
de vriendelijkheid 
Enkele voorbeelden ter illustratie 
Hoewel hij elders blijken geeft 
beter te weten, ziet hij «de hand 
van Duitsland« achter de Frontbe
weging (brief van 20-10-1918) Er 
bestaan natuurlijk wel «oprecht 
loyale flaminganten» Maar die 
kunnen « straks weer verleid wor
den door heimelijke Duitse propa
ganda» (idem) Het taaiargument 
van de Vlamingen is een senti
mentele aangelegenheid, met een 
sociale achtergrond die de flamin
ganten kennelijk met zien (brie
ven van 20-10-1918 en 19-3-
1919) 

•< In werkelijkheid is het Vlaams 
een tweederangstaal zonder 
toekomst waarmee een klein 
volk nooit helemaal aan zijn 
trekken komt Een van de 
meest efficiënte middelen om 
de Vlamingen voor ons te win
nen bestaat erin hen te strelen 
in hun taaimanie 

De zekerste metode om het 
te bestrijden (bedoeld is het 
anti-Franse aspekt van de 
Vlaamse Beweging), bestaat er
in (ekskuus dat ik in herha
lingen moet vervallen) ons te 
interesseren voor de Vlaamse 
zaken, of ten minste de schijn 
te wekken ons ervoor te inte
resseren, en als tegengewicht 
tegelijkertijd een aktieve Fran
se kultuurpropaganda (litera
tuur, toneel, enz) te voeren » 
(Rouquerol in een brief van 19-3 

1919) 

Er is meer 
R realizeerde zich niet dat zijn 
voorgestelde « belangstelling » 
voor de Vlamingen onvermijdelijk 
in botsing moest komen en met 
de unitair denkende frankofone 
machthebbers in België en met 
de eigen Franse politiek in België 
R mocht inderdaad beter zijn 

Historicus Ene Defoort 

energie verknallen tegen de 
haast permanente anti-Vlaamse 
hetze in de Franse pers Zolang 
die bestond kon een «operation 
de charme » maar moeilijk slagen 
De door R gesuggereerde « sym
patic» en «belangstelling» had
den zich op den duur onvermijde
lijk ook moeten doorzetten tegen
over de hele Vlaamse Beweging 
en dus ook tegenover het verne
derlandsingsproces dat een de
cennium later zou beginnen R 
heeft met beseft dat zelfs het 
Vlaamse Nederlandstalige kultu
rele leven, waar Frankrijk dus 
best wat mocht naar lonken, ook 
een stuk Vlaamse Beweging was 

Een vergeten plan ? 
Zijn R's plannen helemaal in de 
kartons blijven steken"? 
Dat IS haast onmogelijk De idee 
IS blijven rijpen Trouwens rond 
die tijd zou Prof Paul Fredericq 
van (jent korte tijd enkele kolle
ges over Vlaamse literatuur ge
ven in Parijs 

(Het IS vanzelfsprekend dat R's 
intenties heel wat anders waren 
dan wat de Nederlandstaligen nu 
zouden willen met een Neder
lands instituut te Rijsel O 
In 1926 kwam de toelating om 
aan de katolieke universiteit van 
Rijsel een kursus Nederlandse 
taal en letterkunde te creëren 
Het aanvankelijk entoesiasme 
van Frans-Vlamingen en Belgi
sche Vlamingen was spoedig en 
voorgoed de grond ingeboord 
Deze leerstoel heeft nooit in enig 
opzicht effekt van belang gehad 
Wie iets afweet van de schildpad-
snelheid waarmee de leerstoel 
Nederlands vanaf 1948 van start 
IS gegaan aan de officiële Rijselse 
universiteit, is geneigd zich vra
gen te stellen over de mate waar
in overwegingen in Rouquerol en 
zijn meerderen nog nagespeeld 
hebben, geremd of gestimuleerd 

hebben 
Deze boeiende dokumenten zul
len al wie begaan is met de aan-

C Verschaeve 

wezigheid van onze taal in Frank
rijk toch ernstig tot nadenken 
stemmen 
Het heeft zeker geen zin dat wij 
gillen van vreugde bij een zeldza
me Franse maatregel ten gunste 
van onze taal Het verleden heeft 
geleerd dat je best eerst enkele 
jaren uitkijkt of er wat ernstigs 
van terechtkomt 
Ten slotte ligt het voor de hand 
dat de Vlamingen maar echt aan 
een kultureel beleid naar het bui
tenland toe zullen zijn, als ze over 
de nodige strukturen de nodige 
zelfstandigheid en de noodzakelij
ke Vlaamse politieke macht be
schikken 
Een Rouquerol zou voldoende 
moeten zijn 

Enk Vandewalle 

(1) Dr Guido Provoost, Vlaanderen 
en het militair-politiek beleid m Bel
gië tussen de twee wereldoorlogen, I 
(1976) en II (1977) 

(2) Dr Ene Defoort, Franse diploma
tieke rapporten (1918-1919), in het 
Jaarboek De Franse Nederlanden, 
1978 Adres Stichting Ons Erfdeel 
V.ZW, Munssonstraat 160, 8530 Rek-
kem Prijs 550 B fr 
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Onze vreemde straatvrienden 
i ^* - , ' ^ .t-iiA TfiA-^ .SAi( ' jaaKÉ*y *i*s»TK*j" ™ («-.->rf -Ml #i,tL.',S*?«GaiaSS8i'.-ü^»"3 ?!» 

M O L E N B E E K - N O O R D W i J K . - De immigranten, 
gastarbeiders, komen van steeds vérder. En ze krij
gen ook meer vaste voet aan w a l ; dat is wat men 
noemt een sociologisch gegeven. 
In onze steden beheersen de Marokkaantjes, Turken 
en andere jongens en meisjes van immigranten voor
al tijdens weekends, feest- en vakantiedagen, het 
straatbeeld in wat is overge.bleven van de volkse 
buurten. 

Die jeugdige bende leeft zich uit in spelletjes die niet 
zelden bij veel omwonenden kwaad bloed zetten. Er 
worden immers wel meer kwajongensstreken uitge
haald dan het bij-toeval stukgooien van een ruit. 
Daar is een goede reden voor : de gastarbeidersge
zinnen hebben last van nun verblijf in een vreemd 
land (want wij zijn vreemden voor hen), en onder 
meer wegens de bekrompen behuizing nemen hun 
kinderen de straat in als speel- en leefruimte. 
Terwijl geen enkel minister zich daadwerkeli jk bekom
merde om het lot van de immigranten, hebben enkele 
vrijwilligers in dp voorbije jaren evenwel opmerkelijk 
verdienstelijk w t r k geleverd. 
Z o bijvoorbeeld, reeds tien jaar lang, in de Brusselse 
«Foyer» te Molenbeek. 

L 

Hoe belangrijk het beter onthaal 
van gastarbeiderskinderen in 
Brussel is, kunnen we misschien 
best illustreren met dit ci jfer: wel
dra leven er in de hoofdstad dub
bel zoveel vreemdelingen als Vla
mingen. Waarbij de kinderrijke ge
zinnen haast uitsluitend bij gastar
beiders moeten genoteerd wor
den. 
Die duizenden kinderen zoeken 
een speeltuin, en vinden die jam
mer genoeg haast uitsluitend op 
straat. 
Tien jaar geleden besliste Paul 
Steels, een sociaal werker, iets 
konkreets te verrichten om de 
nood van honderden gastarbei
derskinderen in de Brusselse 
Noordwijk te lenigen. 
Er werd een vzw opgericht, ge
naamd «Foyer», een benaming 
die de vreemde kinderen enigs
zins vertrouwd in de oren klinkt. 
Paul Steels, in zijn dossier over 
tien jaar jeugdzorg: «De bedoe
ling blijft het inrichten van een vei
lige haven voor deze kinderen 
van gastarbeiders als eerste 
voorwaarde ter bescherming te
gen het verplichte leven als straat
kinderen in de jungle van een 
grootstad.» 

Dat is niet van een leien dakje 
gelopen. Getuige daarvan is de 
« signalenkrant» van de Foyer. 
De straatrakkers die in een veili
ge thuishaven worden opgevan
gen bedrijven haast elke dag 
ondeugende misstappen die for
meel juridisch als delikten kunnen 
omschreven worden. 
Weglopen van huis, kleine en gro
te diefstallen, straatgevechten, 
haaglopen tijdens de schoolu
ren... het zijn tientallen feiten die 
dikwijls de autochtone wijkbewo
ners sterken in hun afwijzende 
mening over het gedrag van 
vreemdelingen. 

Paul Steels: «Doorheen al deze 
feiten lopen een aantal duidelijke 
konstanten zoals: de radeloos
heid van de kinderen zelf en van 
hun ouders. Zo zegt de gastar
beider tegen de politie wel eens: 
neem mijn zoon a.u.b. mee, en de 

jeugdige kwajongen tegen de 
jeugdrechter: wat moet ik doen 
om geplaatst te worden ?» 
Dit alles vat de Foyer op als «sig
nalen» voor een gemis aan een 
reële thuis, een gebrek aan aan
dacht, verveling, gevoel van onvei
ligheid. .." 

Werkkracht 
Het lot van die immigrantenkinde
ren gaat ons allen aan; alleen al 
om het feit dat driekwart van de 
schoolbevolking in het Brusselse 
kinderen van vreemdelingen zijn, 
overwegend Marokkanen en 
Turken. 
Met te schimpen op hun onver
poosd ruitentikken en op hun 
vreemd gedrag worden deze jon
ge mensen in hun levenswandel 
geenszins in de goede richting 
voortgeholpen. 
Paul Steels: « Wij trachten pre
ventief te werken, met opvang en 
begeleiding van de kinderen, en 
dit gedurende een dertigtal uren 
per week. Tijdens deze openings
uren, gespreid over zes dagen 
van de week (alleen maandag is 
de «Foyer» gesloten) bereiken 
wij een honderdtal kinderen van 
gastarbeiders. Acht op de tien 
ervan zijn Marokkanen en Tur

ken, terwijl bij de tientallen andere 
nationaliteiten ook nog Joegosla-
ven en Albanezen aanzienlijk ver
tegenwoordigd zijn. Maar, wij be
geleiden eveneens verschillende 
kinderen uit Belgische marginale 
gezinnen.» 
Uit een sociologisch onderzoek is 
gebleken dat deze Foyer zowat 
600 gezinnen voorthelpt met hun 
spel- en opvoedingszorgen. 
Een groep van dertien opvoeders 
en sociaal assistenten, en een 
onontbeerlijke kring van vrijwil
ligers, helpt de kinderen zich uit te 
leven in een sportzaal, speel
pleinen, TV- en filmzaal, biblioteek, 
ateliers allerhande, een volksres
taurantje en ook met een aantal 
jaarlijkse uitstappen. 
De meisjes hebben afzonderlijke 
ontspanningszalen, een keuken, 
en een naai-atelier. Zij trekken 
ook geregeld in kleine groepjes 
naar het bos, terwijl de jongens 
regelmatig voetbal-, volley- en bas--
ketbalkompetities houden. 
Dergelijke infrastruktuur kan al
leen tot stand gebracht worden, 
en overeind gehouden worden, 
met een uitzonderlijke onbaat
zuchtige werkkracht. 
In het geval van de «Foyer» te 
Molenbeek bestendigen de initia
tiefnemers reeds ruim tien jaar 
hun missionarissentocht. 
Waarmee zij geenszins kunnen 
vermijden dat her en der in de 
stad tal van vreemdelingenwijken 
tot stand komen. In de verstede
lijkte leefgemeenschap, met 
bouwwerven, afbraakbuurten en 
krotwijken blijft de jeugddelin-
kwe.itie een besmettelijke kanker. 

Onoplosbaar? 
De kansarme jongeren van 
vreemde gezinnen verdienen 
evenwel een leefbare toekomst
kans. 
Daarvoor zorgt de « Foyer», voor 
een honderdtal gezinnen Maar 
de initiatiefnemers kijken op te
gen een gebrekkige financiële sti
mulans om hun pogingen waar te 
maken. 

Immers, precies de bevolkingsex
plosie van deze groep kansar
men is momenteel nog zeer 
groot. 

Paul Steels: « Wordt dit alles niet 
teveel over het hoofd gezien ter
wijl men zoveel energie en aan
dacht besteedt aan de verstand
houding en het samenleven van 
twee kultuurgemeenschappen in 
Brussel ? Wordt Brussel niet snel 
een multlraciale gemeenschap 
die — als men de toestand ver
der in bovenvermelde richting, 
laat groeien — evolueert tot een 
onoplosbaar probleem ? Wordt 
als gevolg daarvan de binnenstad 
niet onveiliger, groeien getto's en 
stijgt de jeugdkriminaliteit snel? 
Op al deze vragen antwoordt de 
«Foyer» met een «ja», en stelt 
dat het hoogdringend tijd is om 
de nodige voorzieningen te tref
fen voor een leefbare gemeen
schap van morgen.» 

De initiatiefnemers, waaronder 
Paul Steels, die tien jaar geleden 
hun «Foyer» voor kinderen van 
gastarbeiders inrichtten, hebben 
metterdaad voor de politici de vin
ger op de immigranten-wonde ge
legd. Er blijft immers het pro
bleem van een passend onthaal-
beleid, het bewerkstelligen van 
een wederzijds begrip, en vooral 
het besef dat onze vreemde 
straatvrienden hoe dan ook in de 
voorbije jaren medeburgers zijn 
geworden. 

In de «Foyer» van Molenbeek 
worden alleszins stevige vriend
schapsbanden gesmeed, (hds) 

y MENSEN VAN BIJ ONS 
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