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tzuchtige
inzet
Eens te meer hebben al de VU-kandidaten, propagandisten en
steunende leden die het kiesfonds spijsden, zich onbaatzuchtig ingezet om de federalistische stem politieke gestalte te
geven. Er was een onmiskenbare tegenwind. De Vlaams-nationalisten hebben het niet gemakkelijk gehad bij de stembusslag. Wij zeggen aan al de V U - m i l i t a n t e n : kop op en doorbijten. We hebben een kwarteeuw Volksunie-strijd achter de rug ;
morgen zetten we de politieke kamp voort. Inmiddels, onze
beste wensen voor het nieuwe j a a r !
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STANDVASTIG
IN TEGENSPOED
Sta mij toe dat een oud-fronter, nationalist van in zijn jeugdjaren zijn inzicht
geeft over het voorafgaande
In de eerste plaats, nooit, maar dan
ook nooit, heeft een politieke partij
onder dergelijke moeilijke omstandigheden de kiesstrijd moeten aangaan
Zetten wij ze even op een rijtje
— Het Egmont-pakt zelve in zijn geheel niet verwerpelijk, maar bezwaard
met het onzalig inschrijvingsrecht
(Overigens is het mijn overtuiging dat
de ganse Egmont-operatie mets anders IS geweest dan een groot strategisch opzet van de C V P en andere
unitairen om de V U definitief van de
kaart te vegen naar het voorbeeld
RW)
— De aktie der bestuursleden der
grote kultuurverenigingen
— Het trommelvuur van « Gazet van
Antwerpen » en andere Vlaamse bladen tegen het Egmont-pakt Velen vergaten dat de G V A m wezen een fanatieke CVP-krant is Wie hieraan twijfelt leze deze krant van donderdag
21 -12 en de artikelen over de vorming
van een Best Dep in Brabant De
VU-haterij druipt er af
— De reeds van vorige verkiezingen
en toen reeds met enig sukses, gevoerde hetze tegen Hugo Schiltz door
•• Pallieterke »
— De heksenjacht van dit zelfde
blad tegen VU-kandidaten van meer
progressieve strekking, alhoewel de
voorkeurstemmen hiervoor een demokratisch alternatief bieden
— De voortdurende aanvallen van
dit zelfde blad tegen de Borgerhoutse
V U die na de laatste verkiezingen de
deur voor de neus van de C V P dichtklapte
— De demagogische werking van de
diensten van minister De Backer te
Borgerhout, die het middel vond de
St-Erasmussteeg, voor buurtsanenng
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veroordeeld, op enkele dagen voorlopig te laten klasseren Vergelijk hierover het identiek geval van de Neefsteeg te Antwerpen Vergelijk hiermede de jarenlange procedures voor
dringende klasseringen, de bouwvergunningen voor kapitaalkrachtigen in
de zogenaamde onaantastbare Kalmthoutse Heide, de verloedering van
waardevolle historische gevels te Antwerpen enz Belachelijk gewoonweg
— Het steeds weerkerend belachelijk en demagogisch refrein van belastingverlaging van de P V V Dit laatste
wordt echter volgens mij als oorzaak
van stemmenverlies voor de V U ruim
overschat
Een
Vlaams-nationalist
loopt met zo snel over naar de unitaire PVV, temeer dat het VI Blok ten
slotte een alternatief bood
— De volgens mij grootste faktor
over gans Vlaanderen zijn de overtalrijke blanco en ongeldige stemmen
van 17 december II
Een zeer groot gedeelte van deze apolitieke groep heeft voorheen V U
gestemd, omdat zij hierin een vrije,
onafhankelijke
oppositiepartij
zag
wars van alle regenngsdeelname
De reden van deze regeringsdeelname kwam bij hen met over, zij hadden
er geen belangstelling voor, kortom zij
voelden zich bekocht Hun redenenng
was eenvoudig •< Het zijn toch dezelfden, het heeft lang geduurd, maar nu
zitten ze ook in de kaas » Het zal
moeilijk zijn hun vertrouwen te herwinnen
Wat nu echter voor de toekomst"?
Kan de V U bij een nieuwe eventuele
regeringsdeelname waarborgen bekomen voor een eerlijke kommunautaire
regeling binnen de zes maand, via een
omlijnd regeringsprogramma terzake
Een doorspeling naar het parlement is
een verwijzing naar het jaar «stilletjes» door de unitairen van de P V V
uitgevonden Overigens er dient met
meer gestudeerd, de knelpunten zijn
overbekend
Gezien de werkelijke haat tegen de
V U in bepaalde kringen waarmede
dient samehgewerkt zijn deze eventuele waarborgen waardeloos en zal
de V U indien mogelijk opnieuw bij de
bok worden gezet
En nochtans is het de enige weg om
uit immobilisme en tot federalisme te
kunnen komen
Anderzijds blijft de eerlijke en harde
oppositie gesteund op de Vlaamse
volkskracht, ten einde het getij der
verfransing in Brussel en randgemeenten te doen keren, zoals dit vroeger in Vlaanderen gebeurde
De bestuursleden van de V U die dergelijke knoop moeten doorhakken zijn
werkelijk te beklagen i
E 8 D , Borgerhout

BEDENKINGEN
Na de nederlaag van 17 december
denk ik dat het noodzakelijk is, dat
ieder voor zichzelf, het waarom gaat
zoeken Het is een vaststaand feit, dat
onze voorzitter alle zonden op zijn
nek gekregen heeft van het kiezerskorps en dat stemt tot nadenken Het
IS met in Zuid-Afnka, met in Baskenland, met in Rjjsland, en noem maar
op, dat in Vlaanderen de kiesstrijd
gewonnen w o r d t Dat iedere militant
bv aan de hand van een vragenlijst,
bij het kiezerskorps eens nagaat wat
de oorzaken zijn, of dat men het aan
een gespecializeerde firma toevertrouwt
Toch enkele voorstellen
Keiharde
strijd tegen de werkloosheid Keiharde strijd tegen de financiële druk (dus
voor belastingvermindering) Keihar-

de strijd tegen het onverantwoord
optreden tegen al wat belastingen en
BTW betreft (zie de interesten die nu
opgelegd worden en aanzien worden
als onrechtvaardig) Keiharde strijd
voor federalisme, geen enkele toegeving in Brussel Dit alles moet gedaan
worden in het belang van Vlaanderen
Met slogans vanaf nu verstaanbaar
voor iedere Vlaming
M e n moet nu beginnen om alle bewuste Vlamingen, nationalisten of met,
V N P of V V P terug onder de VU-vlag
te brengen, of het nu met onderhandelen gaat of met Nu moet het of het
w o r d t te laat Wij en andere zullen er
nog op terug komen ten bate van
onze partij de V U i
A C te O

NIET UITGESPEELD
Ik ben sinds jaren lezer van «Wij»,
maar geen partijlid — als rijksambtenaar ben ik liefst bij geen politieke
partij aangesloten
Wat ik echter wou zeggen is het volgende Ik vind dat na de jongste verkiezingen met de gekende resultaten
en na diverse kontakten de partij,
haar leiding, haar verkozenen en wellicht nog meer haar niet herkozenen,
toch wat te diep in de put zitten
Persoonlijk had ik nog groter verlies
voor de V U gevreesd Maar zoiets
mag je nooit voor de verkiezingen zeggen , daarmee schep je immers een
verlies-psychose die de dingen nog
veel erger kan maken Omdat ik dergelijk groot verlies vreesde heb ik me
deze keer meer dan vroeger, integendeel, voor de idee ingezet
Ik meen dat, indien na de penkelen
van de laatste twee jaar (Egmontakkoord, regeringsdeelname na tientallen jaren oppositie strubbelingen,
verdachtmakingen, ongunstige verkiezingsomstandigheden sociaal-ekonomische problemen) ongeveer 2/3e
van de kiezers trouw blijft, deze 2/3e
een soliede basis vormen om opnieuw te beginnen bouwen en voort
te werken i Een bres is in de dijk
geslagen, maar de grondvesten zijn
onaangetast Want de echten, de èrnstigen zijn gebleven i

Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, Van Aertselaerstraat 29, Merksem,
maakt bekend dat volgende betrekkingen — zowel
voor personen van het mannelijk als van het vrouwelijk geslacht — te begeven zijn:
35 verplegenden Al
35 verplegenden A2
1 sociaal verplegende
5 vroedvrouwen
1 kinesist
1 apoteker
1 systeem-analist
1 programmeur
2 console-operators
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervlngsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de
bezoldigmgsregelmg zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11, Merksem.
De eigenhandig geschreven a a n v r a a g voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht a a n de heer Chris Morel,
voorzitter van het OCMW, uiterlijk op 15 j a n u a n
1979 toe te komen.

Daarom kop omhoog en voortdoen
Ik begrijp de verslagenheid van de
partijleiding en van de niet-herkozenen Maar eenmaal komen deze laatsten er terug W e mogen daarom ons
geloof in de goede zaak met verliezen
Ik wil er voorts nog aan toevoegen
dat het naar mijn mening voor de
Vlaamse zaak heel wat beter is met
een fraktie van 14 man in de regering
te geraken en deel te nemen aan de
machtsuitoefening, dan met een fraktie van 20 man in de oppositie te zitten
Verder wil ik mijn bewondering uitdrukken voor voorzitter Hugo Schiltz
De manier waarop hij zondag en
maandag voor de tv-camera's de slag
opving en de overige partijleiders van
repliek diende, gaf blijk van hoge
morele moed en soepele openheid
M e n zal met hem blijven rekening houden HIJ IS wellicht de grootste politicus die WIJ momenteel in Vlaanderen
bezitten Want hij is ook groot als
mens
De taak van de V U is met af en haar
rol IS zeker met uitgespeeld Minder
dan ooit mogen partij, leiding, verkozenen en vooral de niet-verkozenen
thans versagen i Er staan ons nog
betere dagen te wachten
Voor alle niet-verkozenen vind ik het
spijtig
voor sommigen meer dan
voor anderen, maar ik zal geen namen citeren Zij zullen nu meer tijd
hebben om hun aktie op andere terreinen te voeren Daarom hoop ik dat zij
de moed met zullen verliezen Want
eenmaal zullen zij er opnieuw zijn Uit
deze loutering zal de V U invloedrijker
dan ooit herrijzen
M V , Oostende

DELES
Wanneer zal de V U de les van de verkiezingsnederlaag b e g r i j p e n ' Hugo
Schiltz meent dat na het RW, de V U
het slachtoffer is van de C V P
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Een neutrale waarnemer (ex-VU-kiezer) weet wel beter Hij ziet een ongeslagen, zelfs versterkt FDF Deze partij had dan ook meer bekomen dan
haar kiezers ooit verwacht hadden
Brussel evenwaardig gewest, faciliteiten tot diep in Vlaams-Brabant, enz.
W I J hebben nood aan een beginselvast Vlaams FDF, dat nooit meer
bereid wordt gevonden tot beschamend
verregaande
toegevingen
Geen federalisme te allen prijze '
Alleen zo kan de partij het vertrouw e n van de Vlaamse kiezer herwinnen
J D Tervuren

Defosset tevreden
Minister Defosset van PTT (en van
het FDF) zal tevreden zijn over de uitslag van de jongste parlementsverkiezingen Niet alleen omdat zijn partij
standhield maar ook omdat V U kamerlid Luk Van Steenkiste (Kortrijk) niet herkozen werd Deze is nochtans een integer en zeer aktief man
Die ook de moed opbrengt de vinger
op de zere plekken te leggen Dit was
sinds jaar en dag het geval met Luks
onderzoek van de augiasstallen in de
ipostcheck en in de sociale dienst van
Posterijen
Steeds zeer goed gedokumenteerd
liet hij niet af de minister te interpelleren en vragen te stellen en opnieuw
te stellen, wanneer de minister naar
zijn gevoel naast de kwestie of onvoldoende antwoordde Het grillig spel
van ons kiesstelsel (wanneer zal dit
belachelijk systeem opgedoekt worden ' ) heeft ervoor gezorgd dat Luk
met w e r d herkozen «Ondankbaar
volk >• zou men tot de naar andere partijen omwille van loze beloften overgelopen kiezers kunnen zeggen Gedane zaken nemen geen keer, maar w e
zijn er rotsvast van overtuigd dat Luk
Vansteenkiste naar de Wetstraat zal
terugkereni
C R - Brugge
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INTERVIEWS MET LAURENCE OLIVIER
THEUN DE VRIES / GASTON VAN CAMP
WILFRIED MARTENS / PANAMARENKO
KEIKO NISHIMOTO / KONING HOESSEIN
FRANCOISE VANDERMEERSCH / PETER
ODELL / LUC DEMEESTER / MARTINUS
STEYN / GERARD MORTIER / GEORGE
BURMENSKY/ ROGER VAN GOOL
KAREL DILLEN/ OLIVIA NEWTON JOHN
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ONZE BOOM
ZAL MORGEN WEER BLOEIEN
In deze donkere dagen tussen Kerst en
Nieuwjaar heb je misschien liefst zin om
stilletjes bij het vuur te gaan zitten en je
wonden te likken. Maar het is je niet
gegund. In deze donkere tijd precies tooien
we onze huizen met groene twijgen. Hoe
kaal ook de aarde Is, sinds mensenheugenis weet men dat juist nu moet gevierd worden omdat het dieptepunt is bereikt en de
klim naar boven weer begint: de dagen langer, levenssappen stijgend. De ondervinding leert ons dat de boom die niet dood is,
weer zal bloeien. En het Vlaams-nationalisme is niet dood. Het zal morgen weer bloeien, als wij niet de bijl aan de wortels leggen
maar wanneer duidelijk wordt wat levende
en dode takken zijn, alleen het dode hout
wordt weggesnoeid.
Hoe dood ook de aarde lijkt, nu is het de
tijd dat het zaaigoed moet worden uitgekozen, dat het alaam wordt hersteld en elke
akker zijn eigen bestemming krijgt. Ook het
perceel waar de oogst vorig jaar is mislukt
of waar de storm het graan tegen de grond
heeft geslagen. Ook het land dat minder
vruchtbaar i s ; onvoldoende werd bemest.
Ziedaar onze taak.
Het IS duidelijk dat het Vlaams-natlonallsme
als politieke stronning niet werd uitgeschakeld. Er blijft een aanzienlijk aantal kiezers
dat ondanks de ekonomische krisis, zijn keu-

ze bepaalt van uit een Vlaamse motivering.
Toch kwam 'deze stroming niet totaal in de
bedding van de V U terecht. Een deel van
deze kiezers verkoos de hoofdbedding te
verlaten en kwam In een zijstroom terecht;
zij het als bewuste keuze voor ultrarechts.
Zij het uit heimwee naar een kompromisloos
radikallsme. Zij het uit een tijdelijk emotionele
oprisping of om de V U een les te geven.
Een deel van onze kiezers heeft in vertwijfeling om de verscheurdheid blanco gestemd.
Een ander deel heeft ons niet meer andersdan-de-andere gevonden en koos dan maar
voor de macht of voor zijn portemonnee. De
jonge kiezers hebben zich te weinig in ons
herkend. De generatie tussen twintig en dertig heeft klaarblijkelijk andere dan communautaire zorgen, hoewel uit de onderzoekingen blijkt dat hun jongere opvolgers weer
even veel overtuigde Vlaamsgezinden telt
dan de generatie van de dertigers die '68 hebben meegemaakt.
Aan de Volksunie om uit dit alles konklusies
te trekken, ook en vooral w a t de vorming
betreft.
Onze kiezers zien In de V U vooral een
Vlaamse partij. Aan ons om dat beeld duidelijk naar voren te brengen en ons niet te laten
afdrijven naar links of rechts, maar iedereen
die oprecht achter de beginselen van onze
partij staat en het « Vlaanderen eerst» als uitgangspunt kiest voor zijn politiek streven of

handelen een plaats te geven in de politieke
aktie.

Gesprek
Vanaf deze verkiezingen zijn wij opnieuw
een partij die het minder van mandaten en
meer van militanten zal moeten hebben.
Onze mandatarissen zullen daarbij ook meer
als militant moeten optreden o m het levend
kontakt met ons kiespubliek te behouden en
te herstellen. Tweederde • van onze kiezers
zijn trouw gebleven aan de V U . Wij mogen
ze niet wegstoten door te vluchten In gemakkelijke woordenkramerij of gevaarlijke ondemokratlsche uitersten. Een derde heeft onze
Realpolitik niet begrepen of veroordeeld. Het
is moeilijk hierin een onderscheid te maken.
Zelf heb ik de Indruk dat niet de Vlaamsdenkenden maar wel de Vlaamsvoelenden ons
deze keer in de steek hebben gelaten. Zij
hebben misschien in het verieden minder
voor ons gestemd uit nationalistische beginselvastheid die oog heeft voor de strukturele
opdracht van de partij, nl. het zelfbestuur reallzeren. Zij hebben ons wellicht meer vaag
gezien als de verdedigers van de Vlaamse
belangen In het algemeen. Het zijn vooral
deze kiezers die zich In hun klesgedrag laten
leiden door de uitspraken van strijd- en kultuurverenlglngen die zich van oudsher meer
om Vlaamse grieven dan om zelfbestuur hebben bekommerd. Wij moeten ook onze rol
als belangenbehartigers opnieuw beklemtonen. Wij hebben tot de Vlaamse strljd-en-kultuurverenigingen enigszins een verhouding
zoals een politieke partij tot een vakbond of
een ziekenfonds: het Is niet hetzelfde en
toch kan je er niet rechtstreeks tegenin gaan.
De vraag wordt natuuriijk gesteld in hoever
wij een gemeenschappelijk doel hebben en
een gemeenschappelijke strategie in de brede Vlaamse Beweging. Het gesprek daarover op gang brengen Is m.l. een belangrijke
opdracht in de komende maanden.
Al deze bedenkingen beogen geen komplete
analyse-met-beslulten na de verkiezingen te
zijn. Zij overstijgen de vraagstelling naar
regeringsdeelname of niet, Egmontpakt of
niet. Daarom moet op alle niveaus in de partij
nagedacht en gediscussieerd worden in dat
brede kader, en niet alleen over de afgelopen
18 maanden. Laat ons dat rustig en zonder
paniek aanpakken, en de gepaste besluiten
trekken.
In de afgelopen maanden is het vers van H.R.
Holst mij dikwijls door de geest gegaan :
« Op de kentering der tijden geboren
in onz'ogen nog d'ondergangen van d'oude
werelden die verbleken
de lippen geplooid ten nieuwen groet
met in ons hart een tweedracht van
verlangen
naar dromen van weleer die wij verloren
en naar de nieuwe wier bloesems
openbreken.
Zo moeten wij door bitere jaren zwerven
het is altijd een strijd en een ontberen
alles in ons beweegt zich als een vloed
en somtijds zinkt het weg alsof we sterven
als een die weggevoerd wordt op een schip
naar vreemde zeeén waar menige kolk hem
wacht, menige klip...»
Misschien is het citaat niet helemaal feilloos.
Misschien is het minder geschikt om de lezer
op te monteren dan om ons te doen nadenken. Maar de WIJ-lezer hoeft met opgemonterd te worden. Ons schip mag dan terug zijn
geslagen, de bemanning spnngt niet over
boord om haar vel te redden. Wij tuigen het
weer op tot het opnieuw zeewaardig Is.
Vorig jaar schreef Ik als nieuwjaarswens :
« Het heimwee naar de toekomst is nog niet
voorbij». Vandaag primeert de vaste wil om
die toekomst waar te maken : een vrij Vlaanderen in rechtvaardigheid. Die strijd voor dat
Ideaal vatten wij aan waar wij begonnen, op
straat, bij ons volk.
Nelly MAES,
uittredend kamerlid, ft,
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Sinds een kwarteeuw ijvert
de Volksunie voor federalism e ; zelfbestuur voor de Vlamingen. De Volksunie wil dit
spoedig en integ^raal bereiken : federalisme op ekonomisch, financieel, sociaal en
kultureel gebied.
Jarenlang
hebben
de
Vlaamsnationalisten
in
de
Wetstraat een eenzame strijd
gevoerd. M a a r door onophoudend door te bijten, door de evidentie van de feiten in het
licht te stellen, werd een grunstige stroming in Vlaanderen op
g a n g gebracht.
Voor de jongste verkiezingen is evenwel gebleken dat de
federalistische opstelling van
de traditionele partijen in grote mate steunt op elektorale
berekeningen. W a n n e e r het
op echte herverdeling van de
macht aankomt, steken de unitaristische lobby's opnieuw het
hoofd op. De Volksunie stond
en staat alleen met de eis voor
integraal zelfbestuur! M a a r
er is meer. Het is niet de eerste
keer dat de pers de v r a a g stelt
n a a r de identiteit, de bestaansreden van de Volksunie. Ook
dit keer, tijdens de verkiezingscampagne, werd in een zekere
pers, wij h e r h a l e n het, geïnsinueerd dat de Volksunie slechts
een tijdelijk verschijnsel hoefde te zijn.

Na een kwarteeuw
Wél wordt geregeld a a n de
Vlaamse opinie voorgehouden
dat de Volksunie, n a de verwezenlijking van het federalisme
t e r m i n a a l zou worden; h a a r
ultieme bestaansreden zou verliezen.
Het moet voor eenieder duidelijk zijn dat men door de
bestaansreden van de Volksunie te herleiden tot deze van
loutere « zweeppartij», men Inderdaad
op
termijn
het
Vlaams-nationalisme als politieke faktor ten dode opschrijft.
Dan ligt de weg n a a r de volstrekte meerderheid in Vlaand e r e n open voor het partijpolitiek k a m p dat sedert Van Cauwelaert altijd op de uitschakeling van het Vlaams-nationalisme heeft aangestuurd, en
dan verdwijnt een kritische
samenhorigheidspartij
op
niet-konfessionele basis.
De Volksunie heeft een originele visie op de wijze waarop
het Vlaamse volk politieke
macht k a n verwerven én uitoefenen. W a a r van de ene kant
de Volksunie een partij is en
moet blijven die zich onderscheidt van de a n d e r e partijen
door h a a r
etische
grondslagen, moet zij anderzijds ook
voldoende macht uitbouwen
om h a a r ideeën a a n het politieke beleid op te dringen. Dat
k a n gebeuren vanuit de beleidsuitoefening zelf, door regeringsdeelname, of vanuit de
oppositie, op lokaal, gewestelijk en nationaal vlak.
Door zich op te stellen als
een Vlaamsnationale
partij
door dik en dun, als een sociaal vooruitstrevende partij,
als een verdraagzame partij
en als een eigen toekomstgerichte partij trekt de Volksunie n a a r het Vlaanderen en
de wereld van v a n d a a g en morgen de lijn door van de Vlaamse Beweging zoals zij leefde
onder meer in de onvergetelijke frontersgeneratie, en in
mensen als Borms en Daens.
Dat blijft het uitgangrspunt n a
een kwarteeuw Volksunie.
WU

WIJ 1

onze weR€LD

Vrede, een hersenschim ?
In zijn kerstboodschap riep de
nieuwe paus, Joannes-Paulus II
de wereld op, de vrede na te streven en de rechten van de mens
te eerbiedigen. Deze toespraak
naar aanleiding van Kerstmis
werd nauwelijks een paar dagen
voorafgegaan door het schrappen van enkele passages uit een
brief van de paus aan zijn voormalige diocesanen in P o l e n !
Hiermee was de paus zelf het
slachtoffer geworden van een
schending van de mensenrechten. Dat het om een lokale censor ging, doet niets af aan deze
droevige vaststelling.
Deze oproep is nochtans niet
overbodig. In eigen land hebben

we bv. het uitblijven van amnestie, waarmee we m.b.t. de nasleep van de tweede wereldoorlog de twijfelachtig « e e r ^ genieten, het laatste land ter wereld
zijn, dat nog niet de spons haalde over de talrijke onrechtvaardigheden van de repressie.
• Er zijn de onverklaarbare oorlogen in Afrika, waarvan de Ethiopische burgeroorlog wel het
meest tot de verbeelding spreekt
Er zijn de bloedige onlusten in
Iran, waar de sjah weigert de konsekwenties te trekken uit de kwasi-algemene eis van het Iraanse
volk, de monarchie door een
(moslim)republiek te vervangen.
Dat Amerika vooralsnog aan de

zijde van de sjah staat, uit vrees
dat zijn verdwijning Iran in het
neutrale kamp zal doen terecht
komen (en dus uit de anti-Sovjetopstelling in het Nabije Oosten) is
een eerder ongezellige vaststelling, omdat het hier om materiële
en strategische belangen gaat, bij
een bondgenoot die reeds tientallen jaren de mensenrechten met
voeten treedt
• Er zijn de onlusten in ZuidOost-Turkije en in andere Turkse
steden, waarbij uiterst rechts zowel als uiterst links aktief zijn. De
Turkse regering is er tot nog toe
niet in geslaagd de terreur te
doen ophouden, alle Ecevits ten
spijt en net zo min als Londen er

in slaagt de IRA het zwijgen op te
leggen. Integendeel na een betrekkelijk lange pauze zijn de IRAbomaanslagen in Ulster maar ook
in Engeland weer schering en
inslag.
• Dan is er het drama van de
Vietnamese vluchtelingen, die per
tienduizenden het nieuwe rode
paradijs ontvluchten en waarbij
reeds duizenden het leven lieten
in overladen schepen en schuiten, die soms in het zicht van de
kusten lek slaan en zinken. Het
jongste incident te Hongkong belicht op genadeloze wijze deze
tragedie.
• ' Tussen Israël en Egypte werd

Baskenland eist
volledige autonomie
Terwijl de ETA onverminderd de strijd tegen de Spaanse politie in Baskenland voortzet is er als uitschieter in het nieuws
over het Spaanse Baskenland, de eenstemmige verklaring
van alle in het Sp)aans parlement verkozen Baskische parlementsleden, waarbij ze een zo groot mogelijke onafhankelijkheid voor de vier Baskische provincies opeisen. De fiskale
ontvangsten moeten integraal aan de Baskische bevolking
toekomen en moeten dus door de Baskische regering geïnd
voorden. Ook moet de Spaanse politie — het symbool van
verdrukking door Madrid — vervangen worden door een
Baskisch politie-apparaat dat alleen verantwoording moet
geven tegenover de Baskische regering. Het aantal materies,
de nog zouden vallen in de bevoegdheid van Madrid, moet
tot een strikt minimum herleid worden.
Deze verklaring van alle Baskische parlementsleden is van
groot belang in de strijd tegen het centralisme in Spanje. Het
is nu overduidelijk dat de overgrote meerderheid van het Baskische volk een radikale federalizering van de Spaanse staat
w e n s t naast de Katalanen en de Andalusiërs. Indien Madrid
dft teken aan de warnd niet zou begrijpen, dan zal het de Basken in fiet separatisme drijven!

nog steeds niet het verlossende
woord gesproken, omdat Israël
aan de Palestijnen een eigen
staat weigert. President Sadat
weigert dan ook, een afzonderlijke vrede te sluiten, o.m. tot ontgoocheling van de Amerikaanse
staatssekretaris Cyrus Vance,
die ook geen akkoord inzake Salt
II (beperking van de strategische
kernwapens) met zijn kollega Gromyko kon bereiken. Dit belette
evenwel niet, dat een topontmoeting Carter-Brezjnev steeds waarschijnlijker wordt ook al heeft
Washington nu diplomatieke betrekkingen aangeknoopt met Peking, dat zijn eis — afbreken van
de
diplomatieke
betrekkingen
met Taiwan (Formosa) — ingewilligd zag. Onderverstaan is dat
Peking zich alsnog van alle militaire akties zal onthouden, om Taiwan manu militari bij de Volksrepubliek in te lijven.
• In Peking zelf winnen de technokraten o.l.v. Teng (vice-premier
en legerstafchef)
voortdurend
veld. De diplomatieke betrekkingen Peking-Washington luiden
trouwens het vrijkomen van een
enorme Chinese markt voor de
Amerikaanse bedrijven in...
• In Latijns-Amerika is er evenmin vrede, velen verblijven in de
gevangenissen en worden gefolterd. Dat IS ook zo geweest in
Cuba, maar thans schijnt Fidel
Castro begrepen te hebben, dat
hij meer voordeel kan halen uit de
likwidatie van zijn repressie. Door
toe te laten, dat de vrijgelaten
opponenten het land mogen verlaten slaat hij twee vliegen in één
klap : zijn imago wordt aantrekkelijker en hij speelt duizenden vijanden k w i j t . .
Maar vrede in de wereld is er nog
niet

Nederlanders weinig zin om zich t e laten tellen
(jeeveedee) «Bestek '81 » (het miljarden-bezuinigingsplan) en de
zaak-Aantjes (met een nasleep die nog wel een tijd zal aanhouden)
zijn in de laatste maand van 1978 in Nederland de grote aandachttrekkers in de media.
Daar is vrij onverwacht een zaak
bijgekomen die zich feitelijk nog in de toekomst moet afspelen, maar
waar men zich nu toch al druk over maakt en bezorgdheid over uits p r e e k t Het is de volkstelling die in 1981 gehouden zou moeten worden, en waaraan zoveel haken en ogen blijken te zitten, dat men alom
druk bezig is met alarm te slaan.
Voor de opwinding — zowel in
het aktiegroepenwezen als in het
pariement — zijn drie redenen. Er
is op de eerste plaats de ervaring
met de vorige volkstelling (die
van 1971), een ervaring waarover
een dik boek vol kommer en ellende geschreven zou kunnen worden. Er is vervolgens de in brede
kring levende beduchtheid voor
het misbruik dat gemaakt zou kunnen worden van de persoonlijke
gegevens die bij een volkstelling
vergaard worden. En ten derde
speelt een rol de ergernis om de
miljoenen guldens die zo'n telling
k o s t guldens die volgens de critici volstrekt overbodig zullen worden uitgegeven.
Boycot
De volkstelling van 1971, voorafgegaan door akties in het hele
land om dit tienjaarlijkse gebeuren massaal te boycotten, liep in
allerlei opzichten uit op een mislukking. Vooreerst deden zowat
driehonderdduizend
Nederlanders niet aan de telling mee.
Van hen waren er enige tienduizenden die de tellers op overduidelijke wijze te verstaan gaven
dat ze niet aan de operatie mee
wilden doen, terwijl een kwart mil-
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joen mensen weigerden de deur
te openen toen de vragenstellers,
gewapend met formulieren en
potloden, op de belknop drukten.
Eens de dus onvolledige telling
achter de rug, raakte men aan de
sukkel met de computers die de
gegevens moesten verwerken. Er
waren voor het karwei 80 miljoen
fjonskaarten nodig, en naar minister Van Aardenne van Ekonomische Zaken enkele dagen geleden
in de Kamer toegaf, waren er
daarvan liefst een miljoen onbruikbaar. Daar kwam nog bij dat de
computers af en toe op hol sloegen. Moest men de uitkomsten
geloven, dan zouden er gemeenten zijn waar tientallen kinderen
van onder de veertien jaar getrouwd of gescheiden waren, en
andere gemeenten waar tal van
jongelui van nog geen twintig jaar
een ouderdomspensioen trokken.
Zulke vaststellingen
vereisten
nieuwe kontroles, de ene vertraging volgde op de andere, en pas
vorig jaar kon de definitieve uitslag bekend gemaakt worden.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de organizatie van de
telling had, moest de regenng echter wél meedelen dat men weinig
aan de uitkomsten zou hebben

omdat het cijfermateriaal intussen verouderd was. Het verbaast
niet dat de mensen die zich die
gang van zaken nog eens voor
de geest halen, thans de raad
geven o m in 1981 maar niet aan
een volkstetling te beginnen.

Daarover is de afgelopen dagen
in de Tweede Kamer al heel wat
gediskussieerd en de meerderheid van de parlementariërs heeft
daarbij het been stijf gehouden.

Stijf been

Ten slotte zijn er dan nog de kosten van de telling. De vorige keer
was men uitgegaan van een raming van 23 miljoen gulden, maar
achteraf bleek dat er heel wat
meer miljoenen meë'gemoeid waren geweest In 1981 zal het om
nog veel hogere bedragen gaan.
Vandaar dat allerlei wetenschapsmensen die zich met onderzoeksmetoden bezighouden, op mogelijkheden wijzen om zonder een
massale volkstelling te houden,

Een tv/eede reden voor verzet
fiangt samen met de angst voor
de nfKjgeÜjkheden die computers
(mits ze goed werken O bieden om
de privacy van de individuele
Nederianders aan te tasten. De
normale bevolkingsregistratie (geboorte, huwelijk, enzJ is voor een
deel al geautomatizeerd, en dit
proces gaat nog steeds verder.
Daarnaast beschikken alleriei instellingen, zoals
verzekeringsmaatschappijen, de
belastingdienst of de ziekenfondsen eveneens over computers die fjersoonlijke gegevens registreren. Men
vreest nu, ondanks geruststellende verklaringen van de centrale
overheid, dat men er in Den Haag
naar streeft om al die verschillende gegevens bij elkaar te brengen zodat men zou beschikken
over een «pKDrtret» van iedere
Nederiander, kompleet met gegevens over gezondheid, inkomen,
godsdienst lidmaatschap van organizaties, en wat al meer.
Het parlement wil daar op geen
enkele wijze aan meewerken.
Vandaar dat van de regering alle
waarborgen worden geëist ter bescherming van ieders persoonlijke gegevens, vooraleer de regering toestemming krijgt om de
volkstelling van 1981 te houden.

Niet vrolijk

toch de gegevens bijeen te krijgen die de overheid nu eenmaal
nodig heeft om haar beleid voor
de toekomst te bepalen. Met beperkte steekproeven zou men volgens deskundigen hetzelfde doel
kunnen bereiken. Ronduit wordt
door mensen die ervaring hebben
met statistieken en dergelijke, gezegd dat een volkstelling nutteloos en overbodig is, en een voorbeeld van onverantwoorde geldsmijterij.
Alles bijeen is het dus geen vrolijk
gesternte waaronder de voorbereidingen van de volkstelling 1981
(want die voorbereidingen zijn in
de ambtelijke wereld natuuriijk al
op gang gekomen) plaatsvinden.
De tegenkrachten
mobilizeren
zich, en dat geeft het opmerkelijke beeld dat Nederiand zich, met
het eindejaarsgebeuren in het
vooruitzicht, zeer «toekomstgericht » opstelt. De regering is daar
blijkbaar zo van onder de indruk
dat ze zopas heett laten weten
dat géén straf opgelegd zal worden aan mensen die over drie
jaar weigeren zich te laten «tellen». Maar of die toezegging de
bereidheid om mee te doen zal
vergroten, is, gezien de omvang
van de kritiek, nog zeer de vraag.
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CVP lonkt naar grondspekulanten
Dat de gemeenteraad van november rond > de Reukens » zou draaien, was al
lang op voorhand geweten. Tijdens de vorige zitting had CVP-burgemeester
De Groof beloofd «inlichtingen in te winnen > over de bedoelingen van
Streekekonomie met dit natuurgebied... De bedoeling was uiteraard alleen
tijd winnen! Toen De Groof tijdens deze zitting weigerde te laten stemmen
over het standpunt van het CVP-kollege, was voor de oppositie de maat v o l :
P W , VU en BSP verlieten samen de raadszaal. De verbaasde CVP was niet
meer in de mogelijkheid nog verder te vergaderen. Meteen is duidelijk geworden dat de Aartselaarse CVP inzake « de Reukens > het spel meespeelt van
haar burgemeester-notaris...

door al wie 16 jaar is en lid wordt van
de Aartselaarse Vlaamse Kring (kosteloos) tegen een kleine vergoeding
ontleend worden.
De biblioteek is ondergebracht In de
Rodenbach, aan de Kapellestraat en
is elke zondag open tussen 10 u. 30
en 13 uur.

Suksesvol
Sinterklaasfeest
Hoewel er dit jaar wat minder kinderen op ons Sinterklaasfeest aanwezig
waren, was de stemming er niet minder om. Nonkel Wim en zijn kindershow zorgden met poppenkast buikspreker en goochelaar voor enkele
aangename uurtjes. Bijna dreigde alles nog in het honderd te lopen toen
gemeld werd dat de Sint met wagenpech had af te rekenen. Met een halfuurtje vertraging verscheen hij dan
toch op de grote afspraak. Hij had
zoals steeds voor iedereen een verrassing en een goed woord meegebracht. Te noteren valt dat het jaarlijks Sinterklaasfeest te Aartselaar
ook wordt bijgewoond door heel wat
kinderen van met-leden Onze aktle
hangt immers niet af van pamfletten
en interpellaties alleen...
(wd)
De VU-raadsleden brengen een bezoek aan « de Reukeds >. V.l.n.r. Marcel
Belis, fraktieleider Rik Thys en Roger Van Hïmpe.
Nerveuze start
De raad was al nerveus gestart doordat, ingevolge de afvi/ezigheid van
een CVP-raadslid, de oppositie evensterk was als de meerderheid. Bij staking van stemmen werd aldus het verzoek van het kollege om over de voorlopige twaalfden voor januari en februari te kunnen beschikken verworpen.
Fraktieleider Rik Thys verweet de burgemeester hierbij de begroting tegen
de voorschriften in, laattijdig in te dienen, wat een grove tekortkoming is.
Het lastenkohier voor de rioleringswerken en de aanleg van een voetpad in de Langlaarsteenweg en voor
de riolerings- en wegenwerken in de
Wullebeekstraat wordt eensgezind
aangenomen. Dit is ook het geval
voor het definitieve ontwerp voor de
bouw van een gemeentemagazijn (ggr
rage).
De gemeentelijke bouwpremie blijft
vastgesteld op 1.000 f r. (-I- 500 f r. per
kind ten laste) en de geboortepremie
blijft op 1.000 fr.
Scherp incident
En dan legt schepen Bogaerts een
verklaring af i.v.m. «de Reukens».
(Het is wel opvallend dat De Groof dit
aan Bogaerts overlaat O Hieruit blijkt
dat het kollege met bereid is bij
Streekekonomie aan te dringen om
het behoud van «de Reukens» als
open landbouwzone. R. Thys haakt
hierop onmiddellijk in en laakt de dubbelzinnigheid van de CVP, die in
augustus 1977 (en ook in haar verkiezingspropaganda in 1976 !) opkwam
voor het behoud van de Reukens,
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maar die nu andere heren schijnen te
dienen. PVV-fraktieleider C. Paulus
vraagt de gemeenteraad zich over
het kollegestandpunt uit te spreken,
maar dit werd door De Groof vlakaf
geweigerd. Toen vonden de VU en de
andere oppositiefrakties dat de maat
vol was en verlieten verontwaardigd
de zaal. De aanwezige belangstellenden konden een meewange glimlach
ternauwernood onderdrukken! (wd)

Toch brengen wij deze week een nieuwe top en vanaf volgende week wekelijks tot het einde van de kampagne.
« K o p op en d o o r b i j t e n ! » ook in deze feestdagen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Luk Vanhorenbeek, Bierbeek
Erik Vandewalle, Izegem
Anny Lenaerts, Wilrijk
Guido Callaert, Opwijk
Jo de Clercq, Heverlee
Koen Van Menen, Heusden
Georgette De Kegel, Ninove
Jan De Roover, Antwerpen
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe
Willy Serpieters, Oostende
Paul Cresens, Diest
Kris Versyck, Gent
Achiel Goderis, Oostduinkerke
VeerIe Thijssens, Ekeren
Jan Caudron, Aalst
Joris Depre, Tervuren
17. Maurits Van Liedekerke, Liedekerke
18. Willem Nollet, Hove
Maurits Passchijn, Meise
20. Mark Devriese, Brugge
Jef Vinex, Erps-Kwerps
. Alfons Griek, Hoboken

588
576
474
456
300
276
.^jf^,.,,^ 264
-.fft-..?; 204
192
180
132
120
84
84
84
84
72
60
60
48
48
48

:

Fit-0-meter te Borgerhout
In het stemmige kader van het Te Boelaerpark heeft het Borgerhoutse gemeentebestuur — mede op initiatief van de gemeentelijke sportraad — opnieuw de
Fit-o-meter ingericht.

Dank!

Aartselaar

De voorbije verkiezingsperiode heeft de abonnementenslag even stil doen vallen.

Langs deze weg dankt en feliciteert
het afdelingsbestuur de heer Jan
Claessens, uit de wijk Savelkoel te
Mortsel, voor zijn inzet tijdens deze
verkiezingsstrijd.
De heer Jan Claessens is 81 jaar
jong, en bracht op eigen initiatief een
bedrag van 5.100 fr. bijeen voor het
verkiezingsfonds van de VU. Hij maakte zelf een voortuinbord, en is zeker
onze oudste busser.

Kortnieuws

De heer Jan Claessens werd zopas
overgrootvader. Onze hartelijke gelukwensen hiervoor gaan tevens naar
«grootvader» Wim Claessens en natuurlijk naar het jonge ouderpaar.

Onze biblioteek is open
Reeds eerder maakten wij melding
van de opening van een gespecializeerde biblioteek te Aartselaar. Vi/erken over de Vlaamse Beweging, Beeldenden Kunsten en Toerisme kunnen.

l^lksunie

Deze openlucht-konditie-omloop werd op 9 december 1978 officieel ingelopen
onder begeleiding van een tiental monitoren.
Het gemeentebestuur en de sportraad nodigden iedereen uit op die school- en
sportvrije zaterdagochtend vanaf 10 uur bijeen te komen op de speelplaats van
de gemeentelijke jongensschool. De turnzaal van de school werd als omkleedruimte ter beschikking gesteld.
Vanuit de school werd kort na 10 u. 30 gezamenlijk naar de start van de nieuwe
fit-o-meter gelopen.
Na enkele woorden van dank aan BLOSO, de sportraad van Borgerhout en alle
andere organismen die het totstandkomen van deze realizatie hebben bewerkstelligd door schepen Geraerts en door voorzitter van de gemeentelijke sportraad Vleugels, wenste burgemeester Dirk Stappaerts bij het doorknippen van
het traditionele lint, de gemeente geluk met deze infrastruktuur, die te dienste
staat van de ganse gemeenschap en drukte tevens zijn hoop uit dat deze fit-ometer een groot sukses moge tegemoetgaan.
Na dit kort officieel gedeelte werd dan iedere aanwezige de gelegenheid geboden een volledige omloop af te leggen.
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Donderdag
BRT 1
15 30 De mislukte bankoverval Cf J
— 16 30 Het leven rondom ons —
18 00 Kuifje — 1805 Rondomons
— 1830 De eilandbewoners ( f )
— 1855 Filopat en Patafil
19 00 Israelitisch-godsdienstige
uitzending 1930 Kijk u i t '
1945 Nieuws - 2010 De Muppet show — 2035 Jaaroverzicht
nieuws 1978 — 22 00 Premiere
— 22 50 Nieuws

BRT 2
2010 praal en tegenspoed der
Courtisanes Creeks) — 21 15 In
de voetsporen van Andre Demedts

NED. 1
14 00 The Nitwits Cf J - 1 4 1 5 P u p py who wanted a boy — 1445
Z w e v e n d boven de Alpen Cdok)
— 1515 Michels verwarde vogeltje - 1830 Sesamstraat - 1845
Paspoort — 1855 Nieuws —
1859 BIJ ons in Maassluis —
1949 Wat heet b e t e r ' - 2 0 2 5
V o o r een briefkaart op de eerste
rang Ckwis) — 21 15 't Zand 33 —
21 35 Nieuws — 21 55 Jaaroverzicht nieuws 1978
2320
Nieuws

NED. 2.
1 8 3 0 T e l e a c - 1855 Nieuws 1859 De astronautjes — 1905
A V R O s toppop - 20 00 Nieuws
— 2027 De vader Abraham
show - 2125 Lillie Cf) - 2215
AVROs
puzzeluur
2325
Nieuws

RTB 1
1600 Tekenfilms 1610 Les
aventures de Pinocchio — 1700
La vie qui nous entoure — 17 30
1 2 3 cinema - 1 8 0 0 D e M u p pet show — 1830 Zigzag —
1845 Antenne-soir - 2 0 0 0 Dierenparken Reportage — 2020
French connection Cfilm) — 22 00
Nieuws — 2215 Le carrousel aux
images

tuners du grand nord Cf) — 14 30
Les visiteurs de Noel — 1600
Cine premiere — 1640 Dieu a
choisi Paris Cfilm) — 1827 Un, rue
Sesame — 18 55 Les oiseaux de
Meiji Jingu Cf) — 1910 Les Tifins
— 1915 Une minute pour les femmes — 19 20 Gewestelijk nieuws
— 1943 C'est arrive un jour —
1953 Trekking Lotto 2000
Nieuws — 20 35 Histoire du Chevalier Des Gneux et de Manon
Lescaut Cf) — 21 27 La ruee vers
lor Cfilm) — 2250 Les nouveaux
chanteurs de charme — 2350
Nieuws

A2
1220 Tekenfilm - 1230 Chiffres
et lettres jeunes — 13 00 Belphegor Cf) — 13 35 Regionaal magazine — 1350 Lage en fleur Cf) —
1403 Aujourdhui madame —
1505 Le passe-muraille CTV-film)
— 1610 L i n v i t e d u jeudi - 1730
Recre A2 — 1810 Tarzan —
1835 C e s t la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
club - 2000 Nieuws - 2 0 3 5 Le
grand echiquier — 2330 Nieuws

FR. 3
1730 Jeugdprogramma — 1855
Tnbune libre — 1910 Nieuws —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten
— 1940 Regionaal programma
— 1955 II etait une fois Ihomme
Cf) — 2000 Les jeux de Noel
Cspel) — 20 35 La peniche du bonheur Cfilm) - 22 05 Nieuws

1215 La bonne franquette —
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715
Cinq a sept agenda — 1720
Recifs Cf) — 1750 Cinq a sept
service et vanetes — 18CX) Le
coffre-fort — 1805 Aktualiteiten
— 1820 Ram-Dames — 1835 Le
coffre-fort — 1840 Systeme D
— 1900 Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 1935 Passé et gagne
— 1947 Entre chien et chat —
1955 Nieuws - 2000 Boney Cf)
— 21 00 Dróles de dames CfJ

Vrijdag
DECEMBER
BRT 1
15 30 Mr Horatio Knibbles Cjeugdfilm) — 1630 Het leven rondom
ons — 18 00 Gum de witte dolfijn
Cf) - 1815 Klein, klem kleutertje
— 1830 Bijtje maakt een appeltaart — 1845 Het Jaar van het
Dorp CEvaluatie) — 19 30 Morgen
- 1945 Nieuws - 2015 Bij de
bloeddnnkende
leeuwemannen
Creportage) — 2045 Een purperen taxi Cfilm) — 2240 Nieuws

BRT 2

ZDF
1450 Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer CTV-film)
- 1615 Heidi - 1700 Nieuws
- 1710 Sindbad Cf) - 1740 Die
Drehscheibe — 1820 Klaeger
und Beklagte Cf) - 1900 Nieuws
- 19 30 V o n Herzen mit Schmerzen — 20 30 Notizen aus der Provinz — 21 00 Heute-Journal —
21 20 Kennzeichen D 22 05
Weit weg von Hagedingen fTVspel) - 23 20 Nieuws

2015 O p leven en dood CTV-film)
— 21 05 Premiere-magazine

NED. 1
14 00 Dier in nood Cdok) - 1500
Nieuwe avonturen van Pegeltje
de sneeuwman — 1525 The
Darts — 1830 Sesamstraat —
1845 Paspoort — 1855 Nieuws
— 1859 De man van Atlantis Cf)
- 19 47 O p volle toeren — 20 30
Derrick Cf) - 2137 Nieuws
21 55 TV-Prive - 22 50 Nieuws

D. 3
NED. 2
930
Sesamstrasse
1600
Sport 7 8 - 1630 Abgeklingelt
— 1715 Hamlet ein Puppenspiel
— 1800 Sesamstrasse 1830
Rockpalast-eFstival — 1905 Will
Shakespeare Cf) — 20 00 Nieuws
— 2015 Die neun Schneider Cf)
— 21 10 Antonius und Cleopatra
Cfilm) — 2235 Berliner Jazztage

TF 1
1200 La biWe en papier — 1215
Reponse a t o u t — 1229 Les
Tifins — 12 33 Midi premiere —
13 00 Nieuws - 13 35 Les aven-

WIJ 8

1855 Nieuws - 1859 Wickie de
Viking — 1927 De Muppetshow
- 2000 Nieuws - 2027 De Illusionist — 21 30 Kant aan m'n
broek — 22 06 Kinderen in de derde wereld — 2246 De alles is
anders show — 2351 Nieuws

RTB 1
1600 Tom et Jerry - 1605 Les
aventures de Pinocchio CfJ —
1700 La vie qui nous entoure
Cdok) - 1730 1 2 3,
Cinema
1800 De Muppetshow
-

Zaterdag
DECEMBER

RTB 2
1955 Los Angeles, les annees Cf)
2045 Vens, een klein bergdorpje Creportage)

ARD
1420 Nieuws - 1425 Der Strick
um den Hals CfJ — 1610 Nieuws
- 1615 Ein Rucksack voll ennnerungen — 1700 Szene 78 —
1745 Der 7 Sinn
1750
Nieuws — 18 00 Intermezzo-lnformationen — 1830 Halb 7 —
1840 Reich und arm Cf) - 1915
Hier und heute — 2000 Nieuws
- 2015 Sachrang Cf) 2200
Plusminus — 22 30 Tagesthemen
- 2300 Der 7 Sinn - 2305 Die
Sportschau — 2330 Ein Himmlischer sunder Cfilm)

ZDF
1100 Rappelkiste - 1450 Tom
Sawyers und Huckleberry Finns
Abenteuer Ctv-film) — 1615 Graficus
Alfred
Kubin
—
1645
Nieuws 1655 Pfiff 1740
Die Drehscheibe 1820 Dich
und Doof — 1900 Nieuws
19 30 Auslandsjournal — 2015
Der Alte Cf) — 21 15 Zwischen
den Jahren — 2200 Heute-Journal - 2220 Aspekte 2305
M o r d mit kleinen Fehlern Cpolitiefilm) — 1 15 Nieuws

D. 3

LUX.

ARD
1430 Nieuws - 1435 Der Strick
um den Hals Cf) — 1610 Nieuws
— 1615 Sie - Er - Es 1700
Hans una Lene — 17 20 Sowieso
— 17 50 Nieuws — 1800 Intermezzo Informationen — 1815
Tennis lieber als Kanonen CfJ —
1915 Hier und heute 1945
Spiel um 4tel vor
8 - 2 0 0 0
Nieuws — 2018 Terugblik op het
voorbije jaar — 21 00 Bios Bahnhof Cshow) — 2230 Tagesthemen - 23 00 Die Rache Ctv-film)
— 0 1 5 Nieuws

1830 Zigzag - 1845 Sept sur
s e p t — 1915 Antenne-soir —
1930 Nieuws — 1955 A suivre
- 2150 Nieuws - 22 05 FoliesBergere Cfilm)

1600 Sport 7 8 — 1630 Anno
Domini 1978 - 1715 Don Qutchotte kampft fuer Windmuhlen
Cdok) — 1800 Sesamstrasse —
1830 Rockpalast Festival
—
1915 Mein vater war Bergmann
2000 Nieuws 2015 Ein
spion nach Mass Ctv-film)

BRT 1
1400 Dag aan Dag — 1430 De
Blauwe Vogel Cfilm) 1630
Open School - 1800 Kuifje
1805 Turli's avontuur Cjeugdfilm)
- 1945 Nieuws - 2 0 1 0 De Koliega's Cf) - 2050 Terioops
21 35 Stile nacht, eenzame nacht
Cfilm) - 2305 Nieuws

NED. 1
1530 Nieuws — 5 3 2 Avro-akademie — 1605 De astronautjes —
1615 Wat je zegt ben je zelf —
1640 Ohvia i Cshow) 1830
Sesamstraat — 1845 Paspoort
- 1855 Nieuws - 1859 Bolke
de beer — 1910 Tedshow —
2040 The streets of San Francisco CfJ - 21 37 Nieuws - 21 53
U ZIJ de glone — 2 2 4 0 Nieuws

NED. 2
1 8 2 5 T e l e a c - 1855 Nieuws 1855 Olivia in koncert Cshow) —
2000 Nieuws - 2027 West Side
Story Cfilm) - 2255 Aktua TV 23 30 Nieuws

RTB
1730 Un ete a Petipsy Cfilm) —
1835 Balourd et Balu 1840
Boite postale J — 1910 Antennesoir - 1930 Nieuws - 2000 Le
jardin extraordinaire — 2030 De
l'or pour les Braves Cfilm) — 22 45
Het tokkelensemble van Nassogne - 2330 Nieuws

F. 1
13 00 Nieuws — 13 30 Les aventuriers du grand nord Cf) — 1430
Les visiteurs de Noel — 1610
Charles Perrault Cdok) - 17 00
Messieurs les gosses Ctv-film) —
1825 Un rue Sesame 1855
Les oiseaux de Meji Jingu CfJ —
1915 Une minute pour les femmes - 1918 Les Tifins - 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
19 45 C est arrive un jour — 20 00
Nieuws - 2035 Harold et Maude
Ctoneel) — 2235 Les nouveaux
chanteurs de charme W o k ) —
23 25 Nieuws

A. 2
1220 Tekenfilms 1230 Chiffres et lettres jeunes Cspel) —
1300 Belphegor Cf) - 13 35 Regionaal magazine — 1350 L a g e
en fleur Cf) — 14 03 Aujourd'hui
madame — 1500 Ademai aviateurCfilm) - 1620 Delta - 1730
Recre A2 — 1810 Tarzan —
1835 C'est la vie - 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijk nieuws — 1945 Top
club - 2 0 0 0 Nieuws 2032
Gaston Phebus Cf)
21 30
Apostrophes — 2245 Nieuws —
2252 Le carrosse d o r Cfilm)

F. 3
1730 Jeugdprogramma — 1855
Tnbune libre — 1910 Nieuws —
19 20 Gewestelijke aktualiteiten
— 1940 Regionaal programma
— 1955 II etait une fois Ihomme
— 2000 Les jeux de Noel
20 30 Rue de I operette du capitole aux Pyrenees — 21 30 Choeurs
et danses de I armee sovietique
— 2230 Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
17 00 Cinq a sept jeunes — 1715
Cinq a sept week-end — 1750
L atout-cuisine du chef — 1805
Le coffre-fort 1810 Cinq a
sept magazine — 18 35 Le coffrefort - 18 40 Systeme D - 19 00
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort —
1935 Passé et gagne — 1947
Entre chien et chat — 1955
Nieuws — 2000 La course autour du monde — 21 00 Quatre
plumes blanches Cfilm)

ARD
1440 Nieuws — 1445 Sesamstrasse — 1515 Frohliche Weichnachten Ckerstspel)
—
1630
ARD-Ratgeber — 1715 Religieus
programma — 17 45 Nieuws —
1748 Skispnngen in Obersdorf
— 18 30 Intermezzo-informationen — 1915 Hier und Heute —
1945 Der 7 Sinn - 1950 Kurz
vor 8 — 2 0 0 0 Nieuws — 2 0 1 5
Die blaue Maus CTV-spel) —
21 55 Nieuws — 2215 Rattenkuche - 2300 THX 1138 CSF-film)
— 0 2 5 Nieuws

ZDF
1500 Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer CfJ —
1
30 Die Muppets show —
17 00 Nieuws - 17 05 Laenderspiegel — 1800 Rockpop —
18 55
Mainzelmaennchenmaerchen die sechs Schwaben —
1900 Nieuws — 1930 Vierzig
Wagen Westwaerts Cwestern) —
21 50 Nieuws — 21 55 Sportoverzicht 1978 - 2 3 2 0 Der Kommis
sar Cf) — 0 2 0 Nieuws

D. 3
1600 Sport 78 - 17 30 De hobbyteek — 1800 Sesamstrasse
— 18 30 Lucifer's Friend - 19 15
Deutsche
Szenen
—
2000
Nieuws — 2015 Jaaroverzicht
1978 - 21 00 Alberto en Carlo
Colombaioni Cportret) — 2200
Hamlet Cfilm) — 2305 Bernstein
dirigiert Brahms

TF 1
13 00 Nieuws — 13 35 Les aventures du Grand Nord Cf) - 1425
Le monde de I accordeon —
1440 Toujours le samedi — 1805
Trente millions damis — 1835
Les Tifins — 18 40 Magazine auto
moto 1 — 19 20 Gewestelijke
aktualiteiten — 19 43 C e s t arnve
un jour — 19 57 Nieuws — 20 35
Numero un special — 21 37 King
Cserie) - 23 15 Giselle Cballet) 2 3 4 5 Nieuws

A2
1335 Nieuws — 1405 Des animaux et des hommes — 1455
Les jeux du stade — 1710 Salie
des fètes — 1800 La course
autour du monde — 1855 Des
chiffres et des lettres — 1920
Gewestelijke
aktualiteiten
—
1945 Top club - 2 0 0 0 Nieuws
- 2035 Gaston Phebus Cf)
21 35 Veronique Coperette) —
2335 Nieuws - 2350 Des compagnons pour vos songes

0005 Tanz in de
0 0 3 0 Die NacWese Csl

FR. 3
17 30 Jeugdprogramma — 1910
Nieuws — 19 20 Gewestelijke aktualiteiten — 19 40 Regionaal programma — 1955 II etait une fois
l'homme — 2 0 0 0 Les jeux de
Noel 2 0 3 0 Mazann CfJ
21 55 Nieuws

LUX.
1215 La bonne franquette —
16 30
Programma-overzicht 11632 Cinq a sec Cf) 1900
Nieuws — 1930 Aventures des
hommes — 1955 Nieuws —
2 0 0 0 Baretta Cf) 2100 C e
sacre grand-pere Cfilm)

Zondag

L

internationale fruhscf
1245 Nieuws l 13IE
spiel — 1345 Maga2
che — 1440 PanTau
Die Gloc en von St-(
— 16 50 Zur goldenen
1735 David Copperf
1830 Nieuws - 18
Gebote Heute Cdok)
Weltspiegel -- 2000
20 05 Nieuwjaarstoes
de Bondspresident opernball Coperette) baret im foyer — 22
der Oper — 0000 Pr<

31 DECEMBER

BRT 1
1000 Euchanstievienng vanuit Essene - 11 00 Doe mee - 11 30
Allemaal beestjes een rat doet rillen Cdok) — 1200 Nieuws voor
gehoorgestoorden — 1500 Sesamstraat — 1525 Sopot 78 —
1645 De vrolijke piraten van het
schatteneiland
Ctekenfilm)
—
1800 Oudejaarsavondkoncert - 1900 De tovermolen CO - 1905
Bijtje in de dierentuin — 19 15 Sn
Lanka Cdok) — 1945 Nieuws —
2000 Sportweekend
2030
Gaston Berghmans-Leo
Martin
show - 2125 Kijk-spel - 2 2 1 0
Black and White Minstrelshow —
23 CX) Micha Marah special —
0 0 1 0 Nu begint het pas goed
Cshow)

ZDF

1300 Nieuws - 130
scheibe — 13 ffi Die
— 1350 Das Dopp
fur die Zukunft — IE
— 1510 Der Hauptmai
penich Cfilm) — 16
lichter '78 - 1800 £
zert 1978 - 1 9 0 0 "
1910 Toespraak van
kanselier - 1920 S
Manege — 2115 Ein
Paar - 2000Jetztg€
richtig los

ARD 3

1600 Ihre Heimat-uns
— 1700 The best c
1740 Sketch - 18
strasse — 1830 Roel
val — 1915 haoiilienki
Nieuws - ?0J05 Nie
spraak van ce bondst
2015 Die BlacKFoeo*
— 21 15 Diatekt-uiL
2 2 5 5 Ustinov s Fern

TF 1

9 1 5 (jodsdienstge i
— 1202 La sequence
teur - 12 29 Les t f i
TF 1 - TF 1 - 1300
13 20 C'est pas sene
Les aventures du gra
— 1510 Le' rendez
manche — ^j 30 Tier
Le sport en yadette.
roi a New Yo"<NCfilm).
animaux du nonde. tifins - 20 TNieuv
V i n c e n t Frar ns, Paul
Cfilm) ^ 30 Sy
Cshow) - 23 2&Smo
blanc — O 20 Soiree

A2

NED. 1
11 00 Euchanstievienng — 12 00
Goede morgen — 1530 Teleac
— 1700 Alles IS niks - 17 23 Wilde ganzen — 1830 Teleac —
1900 Nieuws - 19 05 Stuif es in
— 2005 A v r o s Toppop special
— 2305 Genevieve Cfilm) —
22 00 Voor de vuist weg — 23 55
Vijf voor twaalf — 2 4 0 0 Vuurwerk
— 0015 Geprolongeerd
1978

1258 Top clurt dimar
— 1315 Nieuws
club dimancne — 14
— 1520 Sweet char
1725 Par elles-mêrrM
Nieuwjaarskoncert de 2 — 19 30 Het ni€
2 0 0 0 Nieuws - 20
nuit Cshow) — 2 2 2
les ronds de cuir Ctv-f
Nieuwjaarswensen le nuit

NED. 2

FR. 3

14 00
Internationaal
paspoort
Cshow) — 15 30 Nieuws — 15 32
Countdown 7 8 - 16 22 De Biesbosch Cdok) — 1637 Operation
Petticoat Cf) - 17 02 Studio Sport
1 — 1745 Nationale Parken in
Nederland Cdok) - 1830 Sesamstraat — 1845 Artsenij — 1920
Jaaroverzicht sport 78 - 2 0 3 0
Humanistisch Verbond — 2 0 3 5
Nieuws — 20 40 Nationaal-simplisties zwendelprogramma

17 30 Oiansons en
1800 Rire et sounr
Dom-tom
2000
door Giscard d'Estaii
Les jeux de Noel — ;
pe — 21 40 Maïs r
done pas toute nue
22 20 Nieuws - 22A
I union des artistes
douze coups de mii
Tous en scene Cmust

LUX.

RTB 1
1300 Concertissimo — 1330 Tekenfilm — 1400 La dynastie des
Forsyte CO — 1450 cSalimero —
1510 Visa pour le monde —
1720 Le petit clin d'oeil - 17 30
Belcanto — 1815 Le retour du
saint CO 1910 Kuifje CO
1915
Antenne-soir
—
19 30
Nieuws — 19 55 Chansons a la
carte — 21 15 Pink Panther —
21 20 Le manage de mademoiselle Beulemans Ctoneel) — 2315 De
Muppetshow
— 2 3 4 0 Nieuwjaarswensen — 0005 Show timegood time — 1 50 Le magnifique
Cfilm)

1315 Hei elei kuck (
Cirkus - 1545 Pete
caO — 1645 Le cou
sieCfilm) - 1 8 3 0 L e
est bon enfant Ctone
De man die van be
1930 Nieuws - 193
tion - 20 00'La f o
deurs Cfilm) - 21 3C
de Frangois

Maandj

1 JAN

ARD 1

BRT

1000 Protestanten in de V S A
Cdok) — 1045 Kinderprogramma
— 11 15 Info-show - 12 00 Der

1215 Nieuwjaarskonc
Schansspringen —
vers reizen (tekenfili

28 DECEMBER

1978

Tb'-PROGR/IMIYIKS

>nale frühschoppen —
3UWS i- 13.15 Zwischen13.45 Magazin der wo4.40PanTau(O - 15.10
;!;en von St.-Mane (film).
Zur goldenen Freiheit. —
avid Copperfield (f.). —
leuws - 18.33 Die 10
Heute (dok). 19.20
gel. - 20.00 Nieuws. —
lieuwjaarstoespraak van
Ispresident. — 20.15 Der
I (operette). - 22.00 Cafoyer — 22.15 Show in
r. — 00.00 Prost Neujahr.
> Tanz in der Oper. —
i Nachtese (show).

Buws. - 13.02 Die Dreh— 13 25 Die Biene Maja.
) Das Doppelleben der
-ukunft — 15.05 Nieuws.
Der Hauptmann von Koe(film) 16.45 Schlag8. — 18.00 Silvesterkon'8. - 19.00 Nieuws. —
)espraak van de Bonds-. _ 1920 Stars in der
— 21.15 Ein verrücktes
20.00 Jetzt geht die party
s.

re Heimat-unsere Heimat
) The best of Abba. —
ketch - 18.00 Sesam— 18 30 Rockpalast-festia.lSFamilienkino. - 2000
— 20J)5 Nieuwjaarstoe'an de bondskanselier. —
B BlacK Foeoess (portret).
5 Dialekt-uitzending —
Istinovs Fern-Gesprache

idsdienstige uitzendingen.
; La sequence du specta12.29 Les tifins. - 12.30
F 1. - 13.00 Nieuws. —
est pas séneux — 14.15
ntures du grand Nord (f).
) Let rendez-vous du di- 16.30 Tiercé. - 16.35
t en vadette. — 17.35 Un
« Yor'<..(film). - 19 25 Les
du monde. — 19.55 Les
20 01, Nieuws. - 20 30
Frangois» Paul et les autres
2230 Sylvie Vartan
- 23 ffi Smoking et carré
- 0.20 Soiree dansante.

)p cluö dimanche (show).
5 Nieuws. 13.40 Top
lanche. - 14.30 Heidi (f).
) Sweet charity (film). —
ar elles-mémes. — 18.00
arskoncert - 19.00 Sta19.30 Het nieuwe jaar. —
lieuws - 20.32 La belle
ow). - 2225 Messieurs
s de cuir (tv-film). — 23.55
arswensen. — 0.00 La bel-

>iansons en pieces. —
lire et sourire. — 19.45
n. — 20.00 Toespraak
iscard d'Estaing. — 20.05
t de Noèl. - 20.35 Penelo21.40 Mais n'te proméne
3S toute nue (tv-spel). —
leuws — 22.45 Le gala de
des artistes. — 0.00 Les
;oups de minuit. — 0.10
I scène (musical).

De nachtegalen van Poznan (knapenkoor) — 18.00 De Tovermolen
(f.) - 18.05 Webecca (f) - 18.35
Het leven rondom ons (dok.) —
19.05 Doe mee. - 19.35 Morgen
— 19.45 Nieuws. — 20.00 Dubbel
Dobbel (spel) - 2 0 4 5 Lillie (f.) 21.35 Z o of zo is Mackeben
(show). - 23.00 Nieuws.

NEP. 1
1215 Nieuwjaarskoncert uit Wenen. — 17.45 Skispnngen (Garmisch-Partenkirchen). — 18 30 Sesamstraat. — 18.45 Kortweg. —
1855 Nieuws. — 18.59 Bassie en
Adriaan (f.) — 19.20 Matchpoint
(spel). — 20.10 Simonskoop. —
20.30 Derrick (f.) - 21.37 Nieuws.
- 21.55 Carel Willink (portret). 22.23 Aureole (ballet). 22.50
Nieuws.

NEP. 2
1855 Nieuws. - 18.59 Van hot
naar haar met Dik Voormekaar.
- 1925 Heidi (f.) - 20.00 Nieuws.
— 20.17 Nieuwjaarstoespraak —
20.25 Zeskamp speciaal. - 21.25
De woeste hoogte (toneel). —
23.00 Tot besluit. — 23.10 Nieuws

RTB 1
12.15 Nieuwjaarskoncert. — 13.30
Schansspnngen. — 15.50 Les
aventures de Robin des bois
(film) — 17.30 Kinderprogramma
— 18.00 Jean Pinot médecin d'aujourd'hui (f.) - 18.30 Zigzag. 1845 Festival van Montreux. —
1915
Lundi-Sports.
19.30
Nieuws — 2000 V o s droits. —
2 0 0 5 Hippodrome. - 21.05 Joseph Savioz, guide de Haute-Montagne. — 21.50 De naïeve kunst in
Frankrijk. — 22.50 Nieuws.

RTB 2
2000 L'Etoile (opera-buffo)
21.00 Romeo et Juliette (ballet)

ARP 1
12.00 Nieuws. — 12.10 Trautes
Heim (volks toneel). — 14.05 Pan
Tau (fJ — 14.35 Rockpalast
15.35 Ski-Show 78. - 16.20 Die
Tiefe (dokJ — 17.05 Die kleine
Meerjungfrau. — 18.30 Weltspiegel extra — 20.00 Nieuws —
20.15 Der grosse Blonde mit dem
schwarzen Schuh (film). - 21.40
Prognose '78. — 22.40 Michel
Legrand & Friends (show). —
23.30 Nieuws.

ARP 3

BRT 2

16.00 S p o r t ' 7 8 - 17.30 Straatkinderen in Nairobi (reportage). —
18.00 Telekolleg I: Duits. - 18.30
Joan Baez (show). — 19.15 Familienkino - 2000 Nieuws. - 20.15
Gegen die Spielregein (tv-film). —
21 35 Zizi Jeanmaire. — 22.20 Notfall - Emergency. Reportage.

TF 1
12.15 Nieuwjaarskoncert. — 13.30
Nieuws. — 13.45 Les visiteurs de
Noel — 15.15 Des magiciens. —
16.10 Les gitans de la mer. —
17.00 Tekenfilm. - 17.20 La maison des autres (film). — 18.55
Maunce Chevalier (portreü. —
20.00 Nieuws. 20.30 La vie
secrete de Walter Mitty (film) —
22.15 Kultureel magazine. — 23.15
Nieuws.

A2
12.20 Nieuws. - 12.30 Chiffres et
lettres jeunes. — 13.30 Belphegor
(f.) - 14.00 Les Gaspards (film).
— 15.35 Les noces de Figaro
(opera) — 18.40 Tekenfilm. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 19.20 II était un musicien
(Strauss) — 19.45 Top club. —
20.30
Entrons
dans
l'année
(show). — 21.45 Document de
creation. — 23.00 Nieuws.

NEP. 1
14.00 Husseklus. — 18.30 Sesamstraat. — 18.45 Paspoort - 18.55
Nieuws. — 18.59 Fred Basset —
19.10 EO-kinderkrant
19.35
Van mensen en van stenen (dokJ
— 20.25 Met het oog op '79. —
20.23 Een muzikale ontmoeting. —
20.50 Tijdsein. - 21.24 Ten slotte.
- 21.37 Nieuws. - 21.55 58 miljoen Nederlanders en hun strijdmacht (dokJ — 22.40 Nieuws.

NEP. 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapapa. 19.05 Pinokkio — 19.27
Koning klant — 20.00 Nieuws. —
20.27 Onedin line (f.) - 21.17 De
verleiding (tv-film). - 22.10 Varavisie. — 23.05 Nieuws.

RTB 1
16.00 Tekenfilms. 16.10 Les
aventures de Pinocchio (f.) —
17.00 Na de walvis (dok.) - 17.30
1, 2, 3.. cinéma — 18.00 Jean
Pinot, médecin d'aujourd'hui (f.) —
18.30 Zigzag. - 18.45 TVF Cuisine. — 19.15 Antenne-soir. — 19.30
Nieuws. — 19.55 Chansong —
20.45 Minute papillon. 21.45
Nieuws. — 22.00 Vidéographie

FR 3

RTB 2

17.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. —
19.20 Femmes, femmes, femmes.
— 19.55 II était une fois l'homme.
— 20.00 Les jeux de Noël • spel.
— 20.35 Guépier pour trois abeilles (film). - 22.15 Nieuws.

18.50 Schooltelevisie. - 19.55 Seniorama. — 20.25 Matante Kitika.

LUX.
17.00 Texas nous voila (western)
18.35 Le coffre-fort. 1940
Système D. — 19.00 Nieuws. —
19.30 Le coff re-fort. - 19.45 Passe et gagne. — 19 47 Entre chiens
et chats .. — 19.55 Aktualiteiten.
— 20.00 Charles Aznavour a l'Olympia. — 21.00 Le telephone rose
(film)

Dinsdag
JANUARI

ZDF
11.00 Jaaroverzicht
12.15
Nieuwjaarskoncert.
—
13.30
Sport aktuell. — 15.30 Die Kinder
von Bullerbue ( d o k ) — 16.45
Z w e i Jahrtausende Kindheit (serie). 1715 Nieuws 17.20
.. Damit niemand allein sein muss
(reportage). — 17 50 Der Koreanische
Staatszirkus.
—
19.00
Nieuws. — 19.15 Toespraak. —
19.30 Tannhauser (opera). —
22.30 Nieuws. — 22.45 In des Waldos tiefsten Gründen. — 23.35
Nieuws.

20.10 Het land van de dassen
(dok.) - 20.35 De Kollega's (f J 21.15 L'Histoire d'Adéle H. (film).

J

BRT 1
15.30 Het matrozengraf (jeugdfilm). — 16.25 Het leven rondomons (dok.) — 18.00 De tovermolen
(f.) - 18.05 Sesamstraat - 1830
Reizen naar het onbekende ( d o k )
18.55 Toestand '79 19.35
Morgen
— 1945 Nieuws. —
2 0 1 0 Raffaélla Carra show —
21.10 De Belgische republiek. —
22.00 Jij of wij 7

ARP 1
16.10 Nieuws. — 16.15 Festival. 17.00 Die Kanincheninsel. — 17.20
Bibi Bitter (f.) - 17.50 Nieuws 18.00 Panser Geschichten
—
18.30 Halb 7. - 18.40 lm werk
notiert. — 1915 Hier und Heute
— 19.45 Tip um 4tel vor 8 —
20.00 Nieuws. — 20.15 Kennen sie
Kino ? - 21 00 Report. - 21.45
Detektiv R o c k f o r d : Anruf genügt
(f.) 22.30 Tagesthemen
23.00 Een ballet danst de wereld
rond (dokJ — 0.00 Nieuws.

ZPF
16.30 Mosaik - 17.00 Nieuws. 17.10 De straatkinderen van Bogota (dokJ - 17.40 Die Drehscheibe. — 18.20 Tom & Jerry. —
19.00 Nieuws. — 19.30 Die Braute
des Kurt Roidl (volksstuk). — —
- 21.00 Heute-Journal. - 21.20
GoksF)elen (reportage). — 22.00
Die Gnadenlosen (schelmenfilm).
— 23.40 Nieuws.

Die Strassen von New York, die
Kirche und das Kino (portret). —
23.30 Beriiner Jazztage 1978.

TF 1
13.00 Nieuws - 13.45 Dokumentaire — 14.40 Les visiteurs de Noël.
— 16.10 Ciné première. — 16.45
Ulysse (film). - 18.27 Pour cheque enfant — 1834 L'lle aux
enfants — 18.57 Les oiseaux de
Meiji Jingu (f.) — 19.12 Une minute pour les femmes — 19.15 Les
Tifins — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten — 19.44 C'est arrive un
jour. - 20.00 Nieuws. - 20.35 Histoire du Chevalier des Grieux et
de Manon L'Escaut (fJ — 21.32
L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau (reportage). — 22.30
Chariot et le masque de fer (film)

A2
12.45 Nieuws. - 13 00 Page spéciale. — 13.35 Regionaal magazine. — 1350 Le pélennage (f.) —
14.03 Aujourd'hui madame —
15.10 Le chateau des Carpathes
(tv-film). 17.05 Ski. 17.25
Fenêtre sur... — 17.55 Récré A2.
— 18.35 C'est la vie. - 18 55 Des
chiffres et des lettres. 19 20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
Club. - 20.00 Nieuws 2035
Louis XI (tv-film) - 23 30 Nieuws.

FR 3
17.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tribune libre — 19.10 Nieuws. —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten.
— 1940 Regionaal programma
— 19.55 II était une fois l'homme.
— 2000 Les jeux de 20 heures. —
20.30 Le trésor du Lac d'Argent
(western). — 22.05 Nieuws

12.15 La bonne franquette. —
17.00 Cinq a sept jeunes — 17.20
Docteur Somin Locke (f.) — 17.50
Cinq a sept service et variétés. —
18.00 Le coffre-fort - 18 05 Aktualiteiten. — 18.20 Ram-dames —
18.35 Le coffre-fort. - 18.40 Système D — 19.00 Nieuws. —
19.30 Le coffre-fort. - 19.35 Passe et gagne. — 19.45 Entre chiens
et chats... — 19.55 Nieuws. —
20.00 La petite maison dans la prairie (fJ - 21 00 Garou-Garou le
passé muraille (film).

Woensdag
3 JANUARI!
BRT

16.00 Sport 7 8 . — 16.30 D e carrière van een star. — 17.15 Zeugen
der Z e i t - 18.00 Telekolleg I. 1830
Rockpalast-Festival.
—
19.15
Familienkino.
20.00
Nieuws. — 20.15 Zirkus - Circus Cirque. - 21.00 W e r klopft denn
da an meine Tur ? (film). — 22 30

16.30 Tip-top. - 18.15 De tovermolen (f). — 18.20 Jonger dan je
d e n k t — 18.50 Nancy Drew (O. —
19.35 Morgen. — 19.45 Nieuws.
- 20.20 Happy Days (f) - 2045
Sleur (tv-spel). - 22.25 Nieuws

BRT 2

NEP. 1
14.30 Kerstkadootje. - 14.40 Peppi en Kokki. — 15.10 De luchtbus.
16.05 Maja de bij. 16.30
KRO's wereldcircus. — 17.20 Een
dag zoals vandaag (dok.). — 18 30
Sesamstraat — 18.45 Toeristische tips — 1855 Nieuws. —
1859 Van gewest tot g e w e s t —
19.50 Politieke partijen. — 2000
Arnhem - het verhaal van een ontsnapping. — 21.37 Nieuws. —
21 55 Panoramiek. - 2235 Studio
Sport — 23.05 Nieuws

aandag

NEP. 2

1 JANUARI

— H e t v e r h a a l v a n A d è l e H., l i e f d e s p r e n t o v e r h e t w a r e l e v e n v a n d e d o c h t e r v a n V i c t o r H u g o . Filnn
'an Frangois Truffaut
D i n s d a g 2 j a n u a r i o m 21 u. 4 5 o p B R T 1.

1978

RTB 2
16.45 Interwallonie. — 19.55 Vous
ne l'emporterez pas avec vous
(film).

ARP 1
16.10 Nieuws. - 16.15 Lilian Harvey (portret). — 17.00 Wit maakt
dikker dan zwart (reportage). —
17.50 Nieuws. - 18.00 Reich und
A r m (O. - 18 30 Hit um halb 7 18.40 Reich und Arm. 19.15
Hier und Heute. — 19.45 Tip um 4
tel vor 8. — 20.00 Nieuws.
20.15 Lauter anstandige Menschen (tv-film) - 21.45 Het Duitse hartcentrum in München. —
22.30 Tagesthemen.

ZPF
16.30 Kinder - geboren, und
dann ' (dok.). - 17.00 Nieuws. 17.10 Bis ans Ende der Welt (f). —
17.40 Die Drehscheibe. 1820
Operettemelodieèn.
—
19.00
Nieuws. — 19.30 Menschen in
Manhattan (f) - 2015 ZDF Magazin. — 21 00 Heute-Journal. —
21.20 Starsky & Hutch (O. - 22.05
Noord-leriand
(reportage).
—
22.35 Sorgen ohne noth (tv-spel).
— 0.05 Nieuws.

ARP 3

LUX.

2015 Tentation enfantine (tekenfilm) - 20.25 Hebben en niet hebben (film).
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15.30 Tekenfilm. - 15.35 Le loup
solitaire (jeugdfilm). — 17.00 Feu
vert. — 18.40 Een verhaaltje voor
de kleuters. — 18.45 Katoliekgodsdienstige uitzending. — 19.15
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. —
20.00 Le neveu de rameau (toneel) — 21.45 Histoire de la médecine. — 22.35 Nieuws.

16.00 Sport '78. - 16.30 Te gast in
«Vieux Beriin». — 17.00 Poppenfilm. — 17.15 Zeugen der Z e i t —
1800 Telekolleg - 18.30 Rockpalast-Festival — 1915 Familienkino.
- 20.00 Nieuws - 20.15 Dancing time. — 21.15 Italianamerican
( d o k ) - 22.00 Komedie van William Shakespeare.

TF 1
12.33 Midi Première 13.00
Nieuws. — 1337 Les visiteurs du
mercredi — 17.55 Sur deux roues — 1815 A la bonne heure. —
18.27 Pour chaque enfant —
18.34 L'ile aux enfants - 18.57
Les oiseaux de Meiji Jingu (D. —
19.12 Une minute pour les femmes - 1915 Les tifins - 19.20
Gewestelijke
aktualiteiten.
—
19 44 C'est arrive un jour — 20.00
Nieuws — 20.35 La petite fadette
(tv-spel) - 22.13 Pierre Dac (portret). — 23.20 Nieuws.

ARP 3

ei elei, kuck elei. — 15.00
— 1545 Peter Pan (musi16.45 Le courage de Las). — 18.30 Le commissaire
I enfant (toneel) - 1900
1 die van beren hield. —
ieuws — 19.33 Ciné-sélec20.00'La folie des granfilm). - 21.30 Show Clauigois

euwjaarskoncert. — 13 30
ipringen. — 15.30 Gullizen (tekenfilm) 16.45

RTB 1

18.55 Nieuws. — 18.59 Een stakende mijnwerkersfamilie in Peru
( d o k ) - 19.25 Kenmerk - 20.00
Nieuws 2027 Socutera.
2032 Veronica's popprogramma.
- 21 00 Indonesië (dok.) - 21.15
Info. - 22 00 Fantasy Island (tvfilm). - 23.35 Nieuws.

A2
12.45 Nieuws. — 13.15 Page spéciale. — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Le pèlerinage (f). —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.10 Robinson Suisse (f). —
16.10 Récré A2. - 18.35 C'est la
vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres (spel). — 19.20 Gewestelijke aktualiteiten. — 19.45 Top club.
2000 Nieuws. - 2035 Les
muppets. — 21.05 Mi-fugue, mi-raison. - 22.20 Voir (reportage). —
23.05 Nieuws.

FR. 3
17.30 Jeugdprogramma. — 18.55
Tnbune libre — 19.10 Nieuws —
19.20 Gewestelijke aktualiteiten.
— 1940 Regionaal programma.
— 19.55 II était une fois l'homme
(f) — 20.00 Les jeux de 20 heures.
— 20.30 Un vrai crime d'amour
(film). - 2210 Nieuws.

LUX.
12.15 La bonne franquette —
1630 L'école buissonniére. —
1800 Le coffre-fort. - 18.05 De
nos clochers — 18.20 Ram-dames — 18.35 Le coffre-fort —
18.40 Système
D.
19.00
Nieuws — 19.30 Le coffre-fort —
19.35 Passé et gagne — 19.47
Entre chiens et chats — 19.55
Nieuws - 20.00 Hit-parade. 21.00 Le f lis de Mademoiselle
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Vrije tijd: sport
1978 o n d e r s c h e i d d e z i c h o p s p o r t i e f vlak in m e n i g o p z i c h t
van voorgaande jaren
V o o r e e r s t w a r e n er d e i n g r i j p e n d e s t r u k t u u r v e r a n d e r i n g e n
i n g e v o l g e d e o p s p l i t s i n g v a n d e nationale s p o r t b o n d e n in
taal- of g e m e e n s c h a p s v l e u g e l a e n h e t v a n k r a c h t w o r d e n
v a n het s t a t u u t v a n d e niet b e t a a l d e s p o r t b e o e f e n a a r D e c h a o t i s c h e t o e s t a n d e n die hieruit v o o r t v l o e i d e n w a r e n z o n d e r
v o o r g a a n d e Zij leidden alvast tot een d o o r het Belgisch
O l y m p i s c h k o m i t e e g e o r k e s t r e e r d e aktie die d e o p r i c h t i n g
v a n e e n s o o r t ministerie v a n (of voorD d e s p o r t v o o r d o e l
heeft
Niet enkel naast o o k o p de sportvelden d e d e n zich enkele
g r o n d i g e v e r a n d e n n g e n v o o r In h e t v e r l e d e n w a r e n d e atleten en wielrenners vrijwel steeds onze beste v e r t e g e n w o o r d i g e r s in d e i n t e r n a t i o n a l e t o p k o m p e t i t i e s Z i j z a k t e n in h e t
v o o r b i j e jaar naar d e z e e r b e s c h e i d e n m i d d e l m a a t t e r u g In
h u n plaats t r a d e n Raymond
Ceulemans
voor ons de sportm a n v a n h e t jaar Canne Verbauwen
e n Remi Van
Ophem
o p d e v o o r g r o n d In d e p l o e g s p o r t e n k l o m m e n Club
Brugge
e n Sporting
Anderlecht
op de hoogste platforms
1978 w a s e c h t e r o o k h e t j a a r v a n h e t a f s c h e i d V i e r v a n o n z e
meest representatieve figuren besloten ermee te stoppen
Eddy Merckx
Canne Verbauwen
Jean-Pierre
Coopman
en
Gilbert
Staepelaere

Afscheid van
de kannibaal
Een jaaroverzicht kan onmogelijk
oppervlakkig aan het afscheid van
Eddy Merckx voorbijgaan Een decennium lang beheerste de uit MeenselKiezegem afkomstige kampioen de
wielerkompetities met ongeëvenaard
gezag Misschien kan men in de
geschiedenis betere klassieke wegrenners betere ronderenners betere
klimmers betere tijdrenners en betere
eindspurters aanwijzen
Misschien

Maar in geen geval was ooit iemand
zo «kompleet» als Merckx en zeer
zeker slaagde niemand enn een even
indrukwekkende erelijst bijeen te fietsen Drie wereldtitels Vijf Tours Vijf
G i r o s Ettelijke klassiekers Het uurrekord Beter kan toch echt met Eddy
Merckx werd gedreven door een
tomeloze ambitie en een mateloze
Ijver In de inspanning was hij ongew o o n mild De kannibaal noemde men
hem in het buitenland In zijn beste
periode vrat hij inderdaad elke tegenstand op HIJ was onbedwingbaar en
vaak ook internationaal de terechte
sportman van het jaar Droevig was
wel dat Eddy nooit impact kreeg op
de massa Hij beroerde het hart niet
van de Vlaamse wielerliefhebbers Hij
wekte geen passies zoals Van Steenbergen Van Looy en de De Vlaemincks Hij werd bewonderd maar
niet bemind Zijn direkte begeleiders
waren daar mede verantwoordelijk
voor

Teleurstellend
De Belgische atletieksport heeft een
biezonder teleurstellend jaar achter
de rug De balans is snel opgemaakt
de gebroeders Desruelles sprongen
naar het Europees niveau (Patnck
met de polsstok Enk in het verspringen) en de onvergankelijke Kareltje Lismont voorkwam op de Europese
atletiekkampioenschappen
het
komplete debacle door brons te veroveren in de maraton
BIJ de dames was Lea Allaerts de enige die op peil presteerde Rondom
deze bescheiden opsomming de leegte In zulke mate zelfs dat de leiders
van de atletiekbond meenden aan zelf-
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Afscheid
van Eddy
en Carine

kntiek te moeten doen In ruil voor faciliteiten zullen de atleten voortaan
meer en betere prestaties moeten
leveren De begeleiding zal herdacht
worden
de
selektienormen
verscherpt Of het veel zal uithalen durven WIJ betwijfelen Talent wordt met
besteld Wel kan men door volgehouden inspanning en doordachte traimngsmetoden de individuele begrenzingen enigszins verleggen Remi Van
Ophem bracht daar het bewijs van
Deze sympatieke Brusselaar is al
jaren de heraut van de sport voor minder-validen Ook dit jaar weer vertseterde hij wereldrekords en zegevierde hij in belangnjke internationale ontmoetingen Zijn handel en wandel
getuigt bovendien van een diepe sociale bewogenheid Al jaren verdedigt
hij in de hoofdstad de Vlaamse belangen Persoonlijk vragen wij ons af in
hoeverre dit een beletsel zal vormen
om hem ooit de trofee voor sportverdienste toe te kennen
Hoe dan ook Remi Van 0 £ h e m mag
de zogeheten topsporters van dit land
tot voorbeeld gesteld worden Hij is
zoveel meer dan een prestatiemachine

vast te knopen Enkel vinden wij het
spijtig eigenlijk zelfs onverantwoord
en beschamend dat Carine nooit de
nationale trofee voor sportverdienste
kreeg toegewezen Jarenlang was zij
internationaal onze enige figuur met
niveau Zij verbeterde ruim honderd
Belgische rekords Dagelijks lag zij
uren in het water om het kontakt met
de internationale top te kunnen bewaren ZIJ ervoer weinig dank Het spel
met tienden van sekonden sprak de
massa nooit aan Blijkbaar nog minder
de geachte heren die in Brussel de
hoogste onderscheidingen zo evenwichtig mogelijk (het Waaltje Rahier
kreeg de trofee natuurlijk wel) trachten te verdelen
O p een onopvallende manier kondigde ook Gilbert Staepelaere aan met
de kompetitie te stoppen Elf keer was
de sinjoor nationaal kampioen rallynjden Internationaal had hij zijn plaats
in de subtop Hij laat Colsoul en Lopez
een zware erfenis na

Geen trofee
voor Carine

Het IS kenschetsend dat Canne als
achttienjarige meent het hoogste bereikt te hebben V o o r de zwemsport
IS ZIJ oud Voorbij Wij wensen hier
geen verdere beschouwingen aan

Bewondering
en verwondering
Sporting Anderlecht werd in de loop
van de voorbije week met de nationale trofee voor sportverdienste bedacht W I J gunnen de Brusselaars dit
sukses van harte Al jaren — meer
dan twintig zelfs — zijn zij s lands
belangrijkste voetbalambassadeurs
Viermaal haalden zij een Europese
finale Twee keer wonnen zij een
beker Daarnaast pakten zij als goede «commerg-anten » ook nog tweemaal de Supercup Een beker die de
extra-inkomsten voor de betrokken
klubs uitgezonderd weinig voorstelt
Dat Anderlecht echter in 1978 de trofee kreeg toegewezen vinden wij nogal onwaarschijnlijk Om het heel precies te stellen Anderlecht beleefde al
veel betere jaren Het w o n weliswaar
de Europabeker voor bekerwinnaars
maar de tegenstand in deze stelde op
S V Hamburg na met zoveel voor Por
to Twente en Austna Wien werden
met voor Europese topklubs aangezien Het nam met weg dat Sporting in
Parijs een schitterende finale aflever
de
O p nationaal vlak echter presteerde
paarswit bedenkelijk ondermaats In
de kompetitie liep er altijd wat mis
gebrekkige motivering
opgejaagde
tegenstanders
professionele
vermoeidheid oververzadigd
Kortom
een reeks voorwendsels die geen
objektieve waarnemer voor ernstig
kon aanzien Anderlecht w e r d dus
weer geen landskampioen en ook
geen Belgisch bekerwinnaar Die on
derscheidingen gingen naar Club
Brugge de ploeg van de eerste jaarhelft en naar SK Beveren de ploeg
van de tweede jaarhelft
Club Brugge bereikte eigenlijk het
hoogste wat een Belgische klub vooralsnog vermocht Het speelde op
Wembley de finale van de Europacup
voor landskampioenen en het w e r d
bovendien voor de derde keer in successie landskampioen Prestaties die
geenszins mogen worden onderschat
en die ruim opwegen tegenover het
«aktief» van Anderlecht
W e mogen beweren dat Club vaak
bewondenng en Anderlecht meestal
verwondering o p w e k t e -

Geen vernieuwing

In een breder verband moeten wij
ook de Kemaan Rono vermelden
Deze in Amerika verblijvende Afnkaanse loopautomaat beheerste het
internationale atletiekgebeuren met
verpletterend overwicht Hij verbeterde vier wereldrekords 3 000 m 3 000
m steeple 5000 m en 10000 m De
man slaagde in al zijn ondernemingen
Enkel gelukte hij er met in in België
ook maar een keer tijdig aan de startlijn te verschijnen noch op de « Memonal» noch op de veldloop te
Peer

Totaal onverwacht kondigde Canne
Verbauwen voor een paar weken aan
met het kompetitiezwemmen te kappen Na een seizoen waarin zij enn
slaagde als eerste in de geschiedenis
van de Belgische zwemsport de finale
van een wereldkampioenschap te halen

^ ^ ^

De honderd van
« Mon » Ceulemans
In onze inleiding schoven wij Raymond Ceulemans reeds naar voren als
de sportman van het jaar Niet dat
M o n sterker biljartte dan in de vorige
jaren Omwille echter van zijn honderdste kampioenstitel die hij in het
Amerikaanse Las Vegas naar zich
toehaalde Hij w e r d er nog maar eens
wereldkampioen dnebanden Niets ongewoons maar men gaat in dit land al
te gemakkelijk aan de blijvende prestaties van biljartspelers voorbij Ook
M o n Ceulemans moet werken aan
zijn fysieke konditie Zijn koncentratievermogen is legendarisch geworden
Emotioneel is hij een monument van
beheersing Zijn ambitie waarborgt
een permanente gedrevenheid Toen
hij voor enkele jaren te Antwerpen de
wereldtitel dnebanden aan de opkomende Japanner Kobayashi moest af
staan werd Ceulemans einde plech
tig aangekondigd Hij kwam met absoluut gezag terug Niemand weet wan
neer Ceulemans het allemaal welletjes zal achten Maar vast staat dat hij
in de biljartsport nooit meer zijn gelijke zal kennen

In de zogeheten nevensporten beleefden w e weinig hoogtepunten De jonge Meeuwis worstelde op Europees
niveau Maar daarmee was de kous
voor een flink stuk af Onze motorcrossers werden naar het achterplan
verdrongen In de 500 cc troonde Mikkola boven allen en Roger De Coster
waarschijnlijk voorgoed op de terugw e g kon hem nooit bedreigen In de
250 cc en in de 125 cc waren er voor
de Belgen ook geen onderscheidingen weggelegd Het bilan is pover
voor een echt
motorcrossland
Royal Fresh Air haalde de basketbaltitel nog eens naar Brussel Maar
opwindend was dit geenszins omdat
gebruik werd gemaakt van ervaren
weggekochte spelers Ibis Kortrijk
w o n een tweede volleybaltitel in successie Ook geen verrassing En daarmee belandden w e bij de sportbonden die door de in de aanhef geciteerde struktuurwijzigingen het felst werden geteisterd

m

Over Jean-Pierre Coopman hadden
WIJ het al in een vorige bijdrage Er
weze aan herinnerd dat hij met weimg
middelen erg veel bereikte en de in
ons land doodbloedende bokssport
nieuw leven poogde in te blazen

De Belgische wielrenners
waren
niet langer de meesters in de
pelotons Niemand schijnt vooralsnog bekwaam de voetsporen
van Merckx te kunnen
drukken
De neoprofs leverden geen bewijzen van bekwaamheid
Noch
in de uitslagen noch in het koersverloop traden zij op de voorgrond Guido Van Calster was
de minst ontgoochelende
van
een lichting die veel beloofde en
die naar ons gevoel toch nog
niet mag worden
afgeschreven
Het volle gewicht bleef bijgevolg
op de schouders
van een beperkt aantal ervaringrijke
toprenners drukken Freddy
Maertens
ontgoochelde
in alle opzichten
HIJ won Gent-Gent en daarmee
was het uit Zijn ploeg werd verscheurd door onenigheid en naijver Fred De Bruyne mislukte in
zijn debuut als
sportbestuurder

Niet langer
de meesters
De beste Belgen waren
nog
Roger De Vlaeminck Johan De
Muynck en
Michel
Pollentier
Roger De Vlaeminck won Milaan-San Remo Hij zou de man
van het klassieke
voorseizoen
geworden zijn indien hij de overwinning in Parijs-Roubaix
niet
aan zijn ploegmaat Moser had
gegund In dat voorseizoen behaalden ook Ferdi Vanden Haute en Jozef Bruyere
belangrijke
suksessen
in
Gent-Wevelgem
en Luik Bastenaken-Luik
Johan De Muynck was de t>este
in de Giro Michel
Pollentier
werd opnieuw Belgisch wegkampioen en hij zou zonder
de
onverkwikkelijke
peerhistorie —
de gesel van de doping teistert
nu 'al'
de
gecommercializeerde sporttakken en met enkel de
wielerpelotons
— mogelijk
de
Tour hebben gewonnen
Mogelijk Want in de felle
Bretoen
Bernard Hinault zou hij een moeilijk te bekampen
tegenstander
hebben gevonden
in de slotweek van bedoelde Ronde Hinault was eigenlijk de man van
het voorbije jaar Hij werd kampioen van Frankrijk zegevierde in
de Ronde van Spanje en in de
Tour In het naseizoen trad hij
geregeld op de voorgrond in het
koersverloop
van de belangnjke
wedstrijden
Hinault is een gedroomde kombinatie van veelzijdig talent intelligentie en wilskracht Een kampioen die geroepen schijnt om het wielerget>euren in de komende jaren te
beheersen Zijn gevaarlijkste nvaal wordt wellicht de Italiaan
Moser Francesco beschikt over
talent en temperament
Hij won
op een briljante wijze de Superprestige
na een
opwinende
tweestrijd met Hinault in de Ronde van Lombardije Moser faalde enkel in het Rondewerk In de
Giro waren de bergen hem te
hoog Het blijft zeer de vraag of
hij deze beperking in zijn veelzijdige aanleg zal kunnen
wegwerken
Wereldkampioen
werd de ongemeen sympatieke
Knetemann
Zijn zege was de resultante van
een jaar lang voortreffelijk
ploegwerk van de renners van Peter
Post De gewezen
Nederlandse
pistekampioen bouwde
geduldig
aan een homogene
evenwichtige en veelzijdige formatie
Zijn
ploeg beheerste het naseizoen
(de Grote Herfstprijs en ParijsBrussel — of wat daar moet
voor doorgaan —) en schoof in
de Tour het Belgische
talent
Paul Wellens naar voren
De diepste ontgoochelingen
ervoeren in het voorbije jaar Dieter Thurau Hennie Kuiper Öërrnard Thevenet Lucien Van Impe en Freddy Maertens
Vermeireen we volledigheidshalve
nog
dat Roland Libouton in het jaarbegin wereldkampioen
veldrijden brj de amateurs werd en dat
Enk De Vlaeminck de jongste
maanden aan een even verblijdende als verbazende
comeback werkte
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Schepen Laurent De Backer
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„Ternat wil mooiste markt
van 't Pajottenland!"
O p een perskonferentie te Ternat maakte schepen van ruimtelijke ordening
en leefmilieu Laurent De Backer (VU) een aantal punten van zijn werkprogramma bekend. Ternat omvat verder nog de gemeenten St-Katherina-Lombeek en Wambeek.
Nadat aanvang genomen werd met de ontwerpen van het Biezonder Plan van
Aanleg v o o r de wijken D'Hoef m de deelgemeente Wambeek en
Kapelleveld
in de deelgemeente St.-Katherina-Lombeek, komt nu het centrum van Ternat
zelf aan de b e u r t En dan vooral het Marktplein
Hiervoor werd besloten een konfrontatie aan te gaan met de bewoners en
handelaars van het Marktplein.
Deze vergadering ging door op
woensdag 20 september 1978, met
onverwacht grote opkomst van de uitgenodigde belangstellenden
Aan de hand van plannen, foto- en diamonlages w e r d de problematiek uiteengezet Kwamen aan bod
• de amorfe begrenzing van de
open ruimte door de grote lege percelen schaadt de attraktiviteit van de
gevelwanden en het winkelcircuit,
• de te grote schaal van het plein
(150 m X 180 m) s c h e p t bij g e b r e k ,
aan onentatie, een ongemakkelijke s i - '
tuatie voor de wandelaar,
• er stelt zich een verkeersprobleem onder vorm van gevaarlijk doorgaand verkeer alsook het willekeung
doorkruisen van het plein gekoppeld
aan chaotisch parkeren,
• het plein wordt (behalve bij marktdagen en kermissen) ondoelmatig gebruikt
• er IS een duidelijk gebrek aan
groen
Na deze uiteenzetting volgde een bijzonder geanimeerde gedachtenwisseiing. Opvallend was dat haast iedereen akkoord ging met de standpunten die in de uiteenzetting gegeven werden en dat er dnngend maatregelen dienden genomen te worden
ter bevordering van de attraktiviteit
de veiligheid en het doelmatige gebruik van het Marktplein

Inspraak
Meer dan vijfendertig adviezen werden naar voren gebracht waaruit wij
de belangnjkste citeren

i»

• de krachtige aanpak van het ver
keersprobleem door het "t)emoeilijken » van het doorgaand verkeer en
het opleggen van gericht parkeren,
• het aanbrengen van eenvormig,
aangepast «straatmeubilair», zoals
aanplakborden, verlichtingspalen, bevlagging, e a ,
• het voorzien van ruimte en mogelijkheden voor het spelende kind ,
• het beter struktureren van de donderdagse markt
• de nodige beplantipg aanbrengen
zonder dat de marktaküviteit gehinderd w o r d t ,
• de aanpak van het hygiënische
aspekt openbare toiletten en vuilnisbakken ,
• het revalueren van de taestaande
oude [X)mp als symbool van het
Marktplein
De vergadenng w e r d tjesloten in een
positieve atmosfeer zodat kon hiesloten worden voor de verdere aanpak van de studie de gemeentelijke
planoloog en de stedebouwkundigen
voorstellen te laten uitwerken tot aanpassing en hennrichting van het
Marktplein
« Het Marktplein van Ternat w o r d t het
mooiste van het Pajottenland'» is dan
ook geen utopie i
Bestolen w e r d met de markttjewoners een paar markten in Nederland
te gaan bekijken.

Sodemgebruik en funktes, verkeer
Ruimtelijke opbouw en boomsoorten
Beeldwaarde waarop aangeduid werden de sterk begrenzende wanden,
de mabg begrenzende wanden, de
beeldondersteunende elementen, de
oeeldverstorende elementen, de waardevolle zichten
Een zeefkaart geeft na urtzeven van
de gebieden die in stand moeten
gehouden worden, ^ e n binnengebied dat te urbanizeren blijft, er zouden
een 200-tal woningen kunnen voorzien worden

Inderdaad, het Marktplein van Ternat is dnngend aan « organizatie - toe
BPA Kapelleveld
In de derde deelgemeente S t - K a t Lombeek werd dezelfde werkwijze
gebruikt Bijzonder aan deze studie is
d a t na zorgvukAge aftsakening van de

De geschiedenis van „Leuven Vlaams
O p zaterdag 2 december stelde het
Davidsfonds
het
boek
•< Leuven
Vlaams» of de splitsingsgeschiedenis
van de katolieke universiteit Leuven
aan de pers voor
De konferentie greep plaats in het
Rockoxhuis te Antwerpen Een selekt
gezelschap voorgezeten door de h
Lode Robbroeckx, voorzitter van de
kommissie uitgeverij van het Davidsfonds, omringd door de auteurs Herman Todts en Willy Jonckheere,
mocht een zeer geslaagde voorstelling van het werk beleven
Dat het boek meer dan een klare uiteenzetting van feiten behelst en voor-

EINDELUK
HERUITGEGEVEN
NA 70 JAAR
Het boek van
Pieter Daens
over zijn broer
PRIESTER D A E N S
De originele tekst foto's toegevoegd

zeker een historische waarde zal
behouden, bewees onzes inziens de
belangstelling en de aanwezigheid
van meerdere prominenten, die trouwens zelf aandeel hebben gehad bij
de realizering van de splitsing
Z o tjemerkten wij 0 3 prof E Leemans gewezen voorzitter van 't kqordinatiekomitee Taalregeling Hoger Onderwijs, oud-senator dr M Van Haegendoren, rektor P De Somer en
senaatsvoorzitter R Van de Kerckhove
Hoe het allemaal in zijn werk ging, wie
en wat er een rol in speelde, gesteund
op een ruim onderzoek en met een

Voorintekenen k a n tot
31 januari 1979 door storting van 400 f r. (i.p.v. 450
fr. winkelprijs), verzendkosten inbegrepen, op
rekening
nr.
3300648.793-14 van de UITGEVERU
PIETER
DAENS NV, Spreeuwweg 17, 2850 Keerbergen.
Voor inlichtingen: tel.
016-60.25.47.

/ /

opvallende scherpzinnigheid in de
beoordeling van dit Vlaams-Waals
vraagstuk
Het boek verschijnt trouwens juist 10
jaar na de feiten Inderdaad op 6 juli
1968 w e r d de histonsche beslissing
genomen de Leuvense Alma Mater
zou volledig gesplitst worden in twee
zelfstandige universiteiten De Franse
s e k t e zou uit Leuven verdwijnen
Over de gegrondheid der Vlaamse
eisen slechts dit tot dan beschikte de
mediscfie fakulteit slechts over 25 %
der middelen voor de Nederlandstaligen Dat zulks in het Vlaamse Leuven een nog verder onduldbare situa t e schiep hoeft geen betoog
Buiten het feit dat het Leuvense konfhkt het knstallizatepunt was gaan
vormen in de Vlaams-Waalse tegenstellingen, heeft Leuven eveneens geleid als aanklop tot de diepere inslag
voor de regionalizenng in het algemeen
In 1980 dient de volledige overheveling volbracht Thans zijn nog steeds
2500 tot 3000 Franstaligen te Leuven
Het werk is voorwaar een zeer reële
boeiende brok geschiedenis over een
episode van de Vlaamse Beweging
En mag derhalve met ontbreken bij
hen die kiegaan zijn met het wel en
wee van ons dierbaar Vlaanderen
WW

verschillende bestemmingsgebieden,
er in het hart vam het onderzoeksgebied een woonerf zal uitgewerkt worden volgens de voorschnften die door
de minister zijn uitgewerkt

Jette weigert
gemeentezaal aan
VU-raadslid
Jan De Berlangeer VU-schepen van
de agglomeratieraad en gemeenteraadslid te Jette, protesteert met klem
tegen het feit dat het kollege van burgemeester en schepenen van de gemeente Jette op advies van de h
Parent schepen van Franse Kuituur.
hem de toelating geweigerd heeft een
bal te organizeren op 6 januari 1979 in
de feestzaal van de gemeentelijke
biblioteek, Kardinaal Mercierplein te
Jette
Deze met gemotiveerde beslissing
w e r d genomen ondanks het feit dat
de aanvraag terzake tijdig, 3 maand
voor datum, geschiedde De burgemeester en de schepenen van Jette
organizeren in dezelfde zaal hun bals
Jan De Berlangeer deelt mee dat hij
deze weigering met anders kan interpreteren als de zoveelste boycot
door de gemeente Jette van het
Vlaamse kuituur- en ontspanmngsleven.
Jan D e Berlangeer roept de Vlaamse
bevolking van Jette op solidair te reageren tegen deze en andere antiVlaamse manipulaties van het gemeentebestuur en de grootste waakzaamheid aan de dag te leggen betreffende het verdere beheer van de
gemeentelijke biblioteek en de toegankelijkheid daarvan door de Jetse Vlamingen

BRAMO KEUKENS
TOONZAAL EN BURELEN

Heirbaan 140, BURCHT
TeL 031/52.82.32
Voor hen die full-service wensen uitgevoerd door
specialisten.
Planning - ontwerp - elektriciteit - sanitair - meubelaanpassingen - kunststof - hout - maatwerk.

BPA D'Hoef
Schepen De Backer verstrekte eveneens inlichtingen over het Biezonder
Plan van Aanleg genaamd D'Hoef te
Wambeek
Na de kronologie van de studie konden de elementen opgesomd worden
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die de probleemstelling vormen Hieruit volgende ruwe greep
betaalbare gronden voor eigen bevolking en betaalbare sociale woningbouw, progressief ruimtelijk b>eleid
i s m alle betrokkenen, ongewenste
ruimtelijke ontwikkelingen tegengaan
Omgeving creëren waar het goed is
om te wonen, waar kinderen veilig
kunnen spelen en waar de bebouwing
aantrekkelijk is De nieuwe ingrepen

moeten geïntegreerd worden in tiet
bestaande dorpsweefsel Respekteren van de waardevolle gebiouwen en
landschappelijke elementen
Om dit plan te kunnen opstellen w e r d
aanvankelijk een inventans opgemaakt van de t>elangnjkste aspekten
van dit gedeelte van Wambeek Wij
sommen op

1978

Maak een telefonische afspraak voor vrijblijvend
ontwerp en prijsopgave.

Enkel toonzaal
BERLARY 94 LIER

TEL. 031/80.13.21

ADV.55

WIJ II

Aanbevolen huizen
MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten
alle s o o r t e n , o o k
medikale en anti-allergische matrasse"
Platteau-Lievens,
Portugeess t r a a t 9, 1 7 8 0 T e r a l f e n e , t e l .
053/66.74.56.
VOEDING

-OEPOLDER-

P o l d e r s t r a a t 12, 8 4 5 8 O o s t d u i n kerke
Fruit en g r o e n t e n enz
D u b b e l e v a l o i s - z e g e l s aan alle
leden.

I 3 E L - Tel. 011-53.43.49
(ielegonheidsgr.ifiek : Huwelijk - Gel i o o r l e . Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d e n eti^ etten. Houten drukletters • Rek'amekalenders.

K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
VANDERCRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 919 u Zondag gesloten

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
W o e n s d a g en d o n d e r d a g gesloten
Maandag
dinsdag
vnjdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
n-iddags Tel 0 5 3 / 6 6 87 40

KOETSWERKEN
VAN
DER
MIJNSBRUGGE
« ZONEN.
P e r f e k t e a f w e r k i n g - juiste tint e n A f f l i g e m s t r a a t 18. 1 7 4 2 T E R NAT
(St-Kat-Lombeek)
Tel
053/6682 36

DE O U D E KRING
Cafe VU.Iokaal
Dorpsplein. Heusden-Limburg

FEEST2A,.ENSALONS
DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- BEHANGWERKEN.en
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
A D O L F CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stri|tem

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie.
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle tel. 091-30.06.53

Tel 054/3337 56

stoom

DEN

sanitair

P V B A J BORREVIANS C O C K
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 89
Wi] b o u w e n voor u sleutel o p de
deur
(Adv 24)

KLAUWAERT

CAFE-LOKAAL VAN

VOLKSUNIE
W O Ivl ^ 1 E L G E M

Aragonstraat 6, Lier
Tel. 031-8.15.68

Makelaarskantoor
VERHAEST- PERSYN
Alle beleggingen - leningen verzekenngen.

D A S S T R A A T 23
O P E N : - ZATERDAG
VANAF 19 U .
ZONDAG
VANAF 10 U.

WOONINRICHTING

UITVOERING
CARROSSERIE V A N H O U D T
Alle carrosserieherstellingen

^of Un €*cttl|oortt

Lange Winkelhaakstraat 46,

1

2000 A n t w e r p e n
Tel 0 3 1 / 3 2 2 6 1 4

Restaurant
Feestzaal Café

051-61.16.07

DE NEVE

Lange Zoutstraat 24
St.-Jorisstraat 24
9300 AALST
Tel. 053-21.42.11
WONINGTEXTIEL - WAND- EN
VLOERBEKLEDING

ONTWERP

K e r k s t r a a t 2a, 8 0 6 0
ZWEVEZELE,
tel.

O^aBtïjof ie Keiler
2152 W e c h e l d e r z a n d e
Dagmenu van 12 tot 14 u.
Extra zondagmenu.
Tel. 031/12.07.12

10 %vr.V U . leden
KOSTUUMS

VESTONS BROEKEN -PARDESSUS
OOK 'JAAR MAAT

RICO-KLEDING VERMEESCH
Steenhouwersvest 52, Antwerpen.

Schrijnwerk en meubilering
Jan de Windtstraat 57.

Steeds welkom in
KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11,Gooik
054-33 48.57
U w tweede t h u i s ! •

Welkom

wasautomaten, koelkasten, diepvriezers en verwarming
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAal ter. Tel. 091-74.19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service. Zeer iage prijzen.
KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 0643
Na 18 u 425 46 42

IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 3 1 , 1686Gooik

Tel. 052-44.41.02

02-532 54 81

Tel 053-2183.90

Lokaal van de Volksunie

LEBBEKE & BERLARE

EJN BERT
A s s e s t e e n w e g 117 TERNAT
Tel 0 2 / 5 8 2 1312
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen
Tel 02/268 14 02

D A N N r S C L U B pvba Cafe - Snack
Zaal voor feestelijkheden

Koolmijn-

laan 15, B E R I N G E N - 011-436.376

Maak ook eens kennis met de gezellige sfeer in
Café-Restaurant
SCHUTTERSHOF
Dorpstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015-71 1549

en roomijs
Wilfned BLANCQUAERT
Grote Kouter 47 UITBERGEN
TeL 091-67 57 12

GROEP A 2000
Land v a n W a a s l a a n 50,
St.-Amandsberg - Tel. 091/28.22.44
ALLE L E N I N G E N
Persoonlijke leningen Financieringen - Hypoteken

Industriepark Blok F
9140 ZELE

9300 AALST

KLEDING OKTAAF

Restaurant met verschillende specialiteiten Taverne
met Vlaamse specialiteiten,
zoals koni)n, Vlaams stoofvlees, hutsepot Keizer Karel
Feestzaal ter beschikking,
tot 120 personen

pvba V A N PARIJS

Th. W I L L E M S

Keierberg 25
1700 Asse Tel. 02/452.95.15
Maandasr sresloten

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

ZANHER

TeL 0 3 1 - 3 1 3 5 3 3

Uitbating:
Erna Van Doeren

- UILENSPIEGELH e r b e r g en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742Ternat
Tel 582 13 45
Volksunielokaal

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 56
2440 Geel
Tel 014/58.85.81
Alle dag- en weekbladen

HOF VAN ARAGON

Guchtstraat 105
9310 LEDE
Tel. 053/70.48.75.

deel uitmakend van de AL-AL n v groep ETERNIT
Studie-, ontwerp- en verkoop^ reel voor LIMBURG
J A N C L A E S
Zwane-^ traat 1.
Tel 011/22 Z3 22
Hasselt (centrum)

Industriële brood- en banketbakkerij

Feestzalen

Mechanische schrijnwerkerij

Alle

THIJS

verzekeringen

K o n i n g L e o p o l d l a a n 1,
3 1 8 0 W e s t e r l o Tel 0 1 4 - 5 4 4 8 0 7

MARC ADAMS

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 7,8
NIEUWENRODE
Tel 015/71 1240
Verwarming
herstellingen

JEF
Alle

A . L J ~ A . J _ I keuken- en badkamerinrichtingen

Doe-het-zelf
Bouw- en tuincenter

K L E D I N G LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031/53.70.39

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
K e s s e l s t e e n w e g 38
2260 Nijlen - Tel 031/8188.41

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091-69.28.74
Specialiteit ribstuk op hout
Dinsdagavond en w o e n s d a g
gesloten

lustrerie
marcdevriese
baron ruzettelaan
assebroek-brugge
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4

MARCEL MER^ENS
Verzekeringsmakelaar
Diepestraat 5 5 - 1 8 1 0 W e m m e i

Tel 02-478 5727
De laagste tarieven voor
autoverzekering

Dames-, heren- en kinderkleding

Gemeente Ekeren

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

PVBA
Beverstraat 24-26
Tel 0 5 4 / 3 3 1 0 5

Lanc)£ Z o u t s t r 3 0 2 9 - 3 3 3 6 - 3 8 "
Tel 0 5 3 / 2 1 4 0 6 0

*
K I N D E R A R T I K E L E N plooi- en wnndelw.Tgens
bedjes en wiegen stoelen en l o o p r e k k e n - s c h o m m e l s • k a m e r v e r s i e r m g e n - masinfels
en w a s k u s s e n s - k i n d e r k l e d i n g
SPORTARTIKELEN
allerlei - turnkledij - ruiteruitrustingen - pingp o n g t n f e l s - b a d k l e d i n g en alle t o e b e h o o r t e n - rol- en i j s s c h a a t s e n knmpingnrtikelen - turngerei
SPEELGOED
u i t g e b r e i d e k e u s in m e r k a r t i k e l e n
autobanen elektr treinen der beste m e r k e n - auto» • go-c.irts • trnkloren - poppen - p o p p e n w a g e n s en -wiegjes - b . r e i e n - lesbenaars - borden f i e t s j e s - alle g e z e l s c h a p s s p e l e n - alle s o o r t e n m e k n m e k e n • s c h o o l tassen - borden - tuinmeubelen • tuinschommels
-

ZEER
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VOORDELIGE

PRIJZEN

-

Bij het gemeentebestuur
van Ekeren is een betrekking van TOEZICHTER
OPENBARE WERKEN vakant.
Inlichtingen
en
voorwaarden te bekomen op de
gemeentesekretarie,
Veltwycklaan 27, Ekeren.
Aanvragen met de nodige
bewijsstukken te richten
a a n de heer burgemeester
der gemeente Ekeren uiterlijk op 31 januari 1979.
(Adv. 230)
A p p a r t e m e n t te huur te Zellik 2
slaapkamers, uitstekend
gelegen. G r o t e Ring-autobaan
Anderlecht, Raskinstraat 50, appartement met 2 slaapkamers
-I- g a r a g e , t e h u u r
Inlichtingen • redaktie blad nr
N95

OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN AARSCHOT
Door het O p e n b a a r Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van de stad Aarschot wordt overgegaan tot
het aanwerven in vast verband, n a e e n proefperiode
van één jaar, van volgende betrekking voor de sociale dienst:
1 Maatschappelijk Werk(st)er
De eigenhandig geschreven aanvragen dienen aangetekend te worden gericht a a n de heer Willy Laeremans, voorziter van het OCMW, Begijnhof 21 te 3220
Aarschot, uiterlijk op 15 januari 1979.
Voor bijkomende inlichtingen en voorwaarden k a n
men zich wenden tot het sekretariaat van het
OCMW, Begijnhof 21 te 3220 Aarschot, tel. 01656.79.21.
(Adv. 214)
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Rumoerige raadszitting te Leuven
De Leuvense raadszitting liep weer uit tot drie uur in de ochtend vijftig agendapunten voor de openbare zitting en vier van de V U De besloten zitting telde er zevenendertig Begrotingswijzigingen, de invalsweg naar het stadscentrum vanaf de Mechelse vest, een lening van 16 miljoen voor het struktuurplan, de verhuring van lokalen voor raadplegingen voor zuigelingen en een
type-overeenkomst voor de aanneming van vrije openbare biblioteken v o r m den de voornaamste diskussiepunten De V U wenste de ruimtelijke ordening
en de wegenisinfrastruktuur in de wijk Tiense Poort-Koning Albertlaan
besproken te zien De fraktie deed eveneens een voorstel om, in het raam van
een Vlaams beleid v o o r de stad, een stedelijke aktie te voeren voor het aanbrengen van korrekte Nederlandse opschriften en ten slotte vroeg de fraktie
de schrapping van de voorstellingen van de «gala's Karsenty-Herbert»
2 7 5 miljoen m i n d e r
De gewone begroting sluit nu met een
overschot van 3 0 9 1 6 5 5 7 fr De oppositie verheugde zich om de gezonde
toestand van de Leuvense financiën
maar moest toch de bedenking kv\/ijt
dat nogmaals het bewijs geleverd
w e r d dat het met nodig was de belastingen zo vroeg te verhogen In de buitengewone begroting werden zelfs
voor 275 miljoen werken geschrapt
wegens het met tijdig klaar komen
van de dossiers De schrapping van
die met uitvoerbare uitgaven heeft het
voordeel dat er meer klaarheid komt
in het begrotingsbeleid van de stad
Maar zo stelde fraktieleider E Van
Itterbeek (VU) het gaat met op in een
periode van sociale en ekonomische
krisis de koopkracht van de burgers
aan te tasten door verhoogde belastingen en tegelijkertijd de werken
waarvoor die belastingen gevraagd
worden met uit te voeren
Verzuilde zuigelingen
Er ontstond heel wat herrie toen de
CVP-PVV-meerderheid
een
huurovereenkomst voorlegde voor het huren van een benedenverdieping in
een Heverlees flatgebouw
Daarin
was bedongen dat de stad er zich toe
verbond een lokaal door te verhuren
aan een «komitee voor raadpleging
voor zuigelingen» Je had er het
raden naar hoe dat komitee samengesteld was namen waren er niet genoemd je wist ook met of dat komitee
rechtspersoonlijkheid had enz Al die
onduidelijkheden deden het sterke
vermoeden njzen dat er voordelen
verstrekt werden aan CVP-organizaties Rob Vandezande (VU) spande
zich samen met Lisette Delpierre en
L Tobback (VU) in om wat meer duidelijkheid te verknjgen Frans Vandeneynde (VU) vroeg dat in de raadsbeslissing kort en goed het bedrag van
de huidige huurprijs zou vermeld worden m plaats van de geheimzinnige
wiskundige formule van de indexaanpassing
Struktuurplan

onbevredigend

BIJ monde van VU-raadslid Van Itterbeek weigerde de fraktie de lening
van 16 miljoen fr te stemmen voor de
fazen 1 en 2 van het struktuurplan
Naar verhouding tot de geleverde
prestaties was dat bedrag aan erelonen veel te hoog Er w e r d nogmaals
aan herinnerd dat de V U nooit heeft

Een z o n n i g e tuin het
h e l e jaar d o o r !

HOBBYSERRES
•

Zeer sterke
waterdichte

U Uitvoering
met kitloze

degelijke
konstruktie

en

m
aluminium
beglazing

m Zeer eenvoudige
en niet het minste
houd

montage
onder

U Vaste breedte van 2,80 m en
variërend
m
lengte
tot
1060 m

Vraag ons vrijblijvend folder en
priislijst 11'

Serrebouw
DEFORCHE

Het IS nu gebleken dat het stadsbestuur helemaal geen opdracht gegeven had aan de direkteur van de
scnouwburg o m te Parijs te gaan
onderhandelen over de voorstellingen
voor het seizoen 1978-1979 De man
deed dat op eigen houtje en vroeg
daan/oor verlof aan De stad kwam
ook helemaal met tussen in de reis- en
verblijfskosten De V U zei zo'n handelwijze helemaal met te kunnen dekken
Enkele CVP-raadsleden
begonnen
dan in heftige bewoordingen de Franse Karsentyprogramma s met hand
en tand te verdedigen alsof hun leven
ervan afhing Een ander raadslid de
CVP-er D H a e s e vroeg of er ^ e e n
«alternatieven» waren hij dacht aan
andere goedkopere Franse gezelschappen L Tobback (BSP) haalde
dan een vernietigende toneelbespreking aan uit Pourquoi pas'
en zei
voor de schrapping te stemmen Burgemeester Vansina ontzegde aan
Van Itterbeek het recht om telkens op
Karsenty terug te komen Vandezande repliceerde dat het een raadslid

De herrie laaide nog hoog op toen er
moest gestemd worden over een
typeovereenkomst voor de aanneming van vnje openbare biblioteken
Daarin stond een vetorecht vervat
van het stadsbestuur tegen de aankoop van boeken die met door de lezers verlangd worden Noch de BSP
noch de V U konden vrede nemen
met een artikel dat zo sterk naar censuur rook BIJ de C V P bleken er hardnekkinge verdedigers te vinden van
zo'n censuur
Tiense Poort en omgeving
Het kollege stemde ermee in op
vraag van de V U , om de hele huisvesting en de verkeersinfrastruktuur in
het gebied Martelarenlaan-Komng Albertlaan-Platte-Lostraat en omgeving
in het raam van het struktuurplan te
laten bestuderen De V U bezwoor het
kollege geen verdere fatale ingrepen
te doen

Uitrustingsmateneel & machines voor openbare besturen en a a n n e m e r s van
bouw- en wegeniswerken.
Dijlestraat 13,2850 Keerbergen, tel. 015-51.45.40.
Magazijn: Leuvensesteenweg 75, 3090 Kampenhout,
tel. 016-60.34.73.
LA.dv. 163)

Invalsweg Mechelse vest- stadscentrum
nieuw onderzoek gevraagd
De invalsweg van de Mechelse
vest naar het stadscentrum
wordt hoe langer hoe meer betwist Thans heeft de Milieuraad
van de stad in een schrijven aan
het kollege van burgemeester
en schepenen een nieuw beraad gevraagd Het plan voor de
w e g dateert al van in 1947 Toen
L Tobback (BSP) de vonge
schepen van Openbare Werken, besliste de w e g aan te leggen, stuitte hij op hevig verzet in
de arbeidswijken waar de weg
dwars doorheen moet komen
Het huidige bestuur voert die
plannen uit, ook al is het struktuurplan er met over te spreken

pvba

8700 IZEGEM .
Tel 051/303701 (4 1)

De ontzilting van het zeewater
VU-senator Van In maakte zich in
een parlementaire vraag tot de minister van Volksgezondheid tot tolk van
de betrokken kringen naar aanleiding
van geruchten als zouden de voorziene uitgangspunten op de helling worden gezet en dat aan de Interkommunale voor Zeewaterontzilting verdere
werkingsmiddelen zouden onthouden
worden
Na er in zijn antwoord op gewezen te
hebben dat hij er zich van bewust is
dat West-Vlaanderen het armst is aan
waterproduktiemiddelen deelt de minister mede een krediet van 1 miljard
300 miljoen fr te hebben voorzien in
het ontwerp van het prioritair investeringsprogramma De minister heeft
vijf verschillende oplossingen grondig
laten onderzoeken met het oog op
een bijkomende waterbevoorrading
van W - V I en ook van de kuststreek
om tegemoet te komen aan de seizoen- en industriële behoeften van
deze streek
Als een van de oplossingen w o r d t
het gebruik van afvalkalorieen beschouwd Eens de keuze bepaald

hoopt de minister binnenkort de toestemming van de ministerraad te verknjgen
Ook VU-senator Van Ooteghem stelde een vraag in dit verband Als oplossingen vermeldt de minister het betrekken van water vanuit Antwerpen
(Albertkanaal) en Brussel (Tailfer)
Ook kan men de bestaande spaarbekkens te Kluizen en te Woumen uitbreiden of een nieuw aanleggen in de
IJzervallei In 1975 werd het projekt
voor de ontzilting van het zeewater
opgemaakt projekt dat voor 100 %
door de staat wordt gefinancierd Een
stuurgroep bestaande uit de ontwerper en ambtenaren van Volksgezondheid en Openbare Werken kwam einde vorig jaar met een studie klaar en
wees verschillende distillatieprocedes
aan die de algemene offerteaanvraag
toelaten en waarvoor voornoemd lastenboek als basis moet dienen Een
definitieve beslissing werd echter nog
met genomen Wij menen dat het
thans hoog tijd wordt om een afdoende beslissing te nemen er werd al
lang genoeg gestudeerd

pvba DE ROOVER- Izegem trekt lessen uit verkiezingen
VANWESEMAEL

Het enige argument is dat de
zaak zo ver gevorderd is dat
het bestuur met meer achteruit
kan Fraktieleider Van Itterbeek
vroeg naar aanleiding van een
lening van 30 miljoen ter f inancienng van de werken dat de
gemeenteraad, vooraleer het onheil geschiedt nog de kans zou
knjgen het hele projekt, in het
licht van de nieuwe gegevens, te
bekijken Dat w e r d geweigerd
door de burgemeester De fraktie wenste dan ook, samen met
enkele BSP'ers, de volledige verantwoordelijkheid voor de w e g
aan het stadsbestuur over te
laten

Izegem heeft bij de verkiezingen op
uitstekende wijze standgehouden Zowel voor Kamer en Senaat als voor
de Provincie is het verlies zeer gering
geweest In verband daarmee kunnen
w e veel oorzaken en faktoren naspeuren Er is m i een faktor die zo voor de
hand ligt en ernstig heeft meegespeeld de uitbouw van een flinke
afdelingsstruktuur
Het leden- en abonneesaantal is almaar gestegen Er w e r d een lokaal
VU-blad uitgegeven dat overal mag
gezien worden In het voorbije jaar
zijn nog tal van andere initiatieven
genomen komst van minister Hector
de Bruyne voor de exporterende be
drijven komst van Maurice Coppieters voor de leden evaluatie van het
VU-gemeentelijk beleid voor de leden
een ledeninformatievergadering over
het Egmontpakt 2 kolportages werkbezoeken afgelegd door het plaatselijk bestuur enz De ruggesteun van
dat alles is het groeiend leden- en
abonnementenaantal Het komt erop
aan nu op die wijze verder te werken
Als w e later weer bergop willen dan
moeten w e nu weer aan de slag gaan
Het IS ook precies nu na 17 december 1978 dat w e ons extra moeten
inspannen voor de idealen die ons
nauw aan het hart liggen en voor de
partij die ze belichaamt
W e rekenen dan ook op uw inzet en
medewerking Wie zijn abonnement
nog niet hernieuwde doet het zo vlug
mogelijk I De bestuursleden komen
u w lidmaatschap hernieuwen Doe
hen geen tijd verliezen met nutteloze

DE VLAAMSE TOERISTENBOND stelt voor

V.T.B.-WERELDREIZEN
Z a t e r d a g 7, tot z o n d a g 22 a p r i l
Een tocht van Kaapstad, deels per vliegtuig en deels
per autocar, n a a r Durban Verkenning van Swaziland en bezoek a a n wildtuinen Natuurschoon, faun a en flora, etnische verscheidenheid
Reissom: 66 900 fr plus B T W
MEXICO
Z a t e r d a g 7, tot z o n d a g 22 april
Op een moderne manier, per vliegtuig, volgen v^fi] het
spoor van de oude, grote Indiaanse beschavingen tot
op het schiereiland Yucatan In de Chiapas n e m e n
wi] een kijkje in enkele dorpjes, waar afstammelingen van de Maya's leven en de Spaanse koloniale
kunst komt ook a a n bod
Reissom: 53 250 f r plus B T.W

INDIË en NEPAL

G e n t s e h e e r w e g 120
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kunnen instemmen met de 30 miljoen
voor het struktuurplan Andere steden beperken zich tot bedragen die
liggen tussen de 5 en de 11 miljoen Er
komen zelfs bijkomende kosten bij
voorbeeld ruim 106000 fr voor het
maken van luchtfoto's met het oog op
het tellen van de geparkeerde auto's
in de stad
Karsenty

vnj stond zich met neer te leggen bij
beslissingen van de meerderheid en
het punt telkens opnieuw op de dagorde te plaatsen De V U vroeg dan de
stemming bij naamafroeping De hele
C V P (op een lid na) en de PVV stemden voor Karsenty
C e n s u u r op b o e k e n

WEST-VLAANDEREN

Z a t e r d a g 7, tot z o n d a g 22 april
Een VVL-VTB-studiereis, met verblijf in de beste
hotels Bombay, Aurangabad, Ellora, Ajanta, Oedaipoer, Jaipoer, Amber, Fathepoer Sikri, Agra, Delhi,
Kathmandoe, nu slechts vreemde n a m e n m a a r n a
de reis onvergetelijke beelden
Reissom: 49 990 fr plus B T W

diskussies maar moedig hen aan om
door te gaan i
Kijk in uw omgeving wie er allemaal
nog lid of abonnee zou kunnen worden Noteer namen en adressen en
bezorg die aan mij (tel 3 0 2 6 7 0 ) of
aan een ander bestuurslid O p die
manier levert u een konkrete en
onmiddellijke bijdrage tot een vernieuwde groei van het Vlaams-nationalisme
Enk Vandewalle

LIMBURG
Rechtzetting

Referendum
Tessenderio
Er was afgedrukt
< Volksbelangen
PVV
groepMeeus en BSP (deel van de
meerderheid) stemden tegen deze
demokratische
inspraak
vorm »
Moest zijn
«Volksbelangen
PVV
groepMeeus en BSP (deel van de
meerderheid) stemden voor De
burgemeester en de CVP-groep
van de meerderheid stemden tegen deze demokratische inspraakvorm »

met Vlaamse reisleiding en in Vlaa^is
gezelschap tijdens de

PAASVAKANTIE

SRI LANKA, met Zuid-Indië
Zaterdag 7, tot z o n d a g 22 april
De natuur- en kultuurpracht van het • Schitterende
Lanka», met als toemaatje een proefje van de Dravida-kultuur in Zuid-Indie Reissom: 44 960 fr B.T.W.

NOORD-KAMEROEN
M a a n d a g 9, tot z o n d a g 22 april
De streek van Noord-Kameroen tussen Nigeria,
Tsjaad en het Tsjaadmeer Een fantastische kennismaking met de rjjke verscheidenheid van fauna en
flora, de Kirdis uit het Mandara-gebergte, de Foelbés
uit de vlakte en de Kotokos-vissers langs de C h a n stroom
Reissom: 53 550 fr plus B T W
Programma's op verzoek bij
VLAAMSE TOERISTENBOND
St -Jakobsmarkt 45-47 TeL 031 -34 34 34
2000 ANTWERPEN
Verg nr 1185 kat A
en ook onze kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel,
Genk, Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier,
Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde
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Over „het jaar van Raymond
en eindejaars-verschijnselen
De Vlaamse artiest die in 7 8 het
meest aandacht verdiende (en
kreeg) was Raymond van het
Groenewoud Na een denderende opmars met « Meisjes » ging hij
vooral op de planken in deze lijn
verder en liep alle mogelijke fuiven en balzaaltjes af, die Vlaanderen njk IS i^gj „Vlaanderen boven » raakte hij nog maar eens de
suksessnaar terwijl hij het tussendoor over een heel andere boeg
gooide met eerst een anderhalf
uur kabareteske show in de
Beursschouwburg, en dan het
wat omstreden maar toch geslaagde toneelstuk « Verschnkkelijk verstandig», waarin hij de
hoofdrol voor zich nam De grote
dag voor hem was ongetwijfeld
het optreden voor de 15000 jongeren op Nekka 78, zodat de
liedjes van Raymond, ooit gewoon pianist bij Johan Vermin-

nen, door vnjwel iedereen worden meegeneuried Voor hen, die
Raymond «live » willen of nog als
eindejaarskado aanbieden is de
langverwachte elpee dan uit
Raymond op zijn best, zowel vokaal als tekstueel, in zijn bekendste nummers zoals « Dat dee me
leed» en «Zij houdt van vrijen»
uit de Louisette-tijd, singeltje « Maria, Maria » inkluis, het minder suksesvolle «Gelukkig zijn» en het
mooie «Zjoske schone meid» uit
zijn overgangsperiode, en natuurlijk beide voornoemde singels
Het «miljonairs »-tno van Jean
Blaute, Mich Verhelen en Stoy
Stoffelen wisten hun jarenlange
ervaring vakkundig om te zetten
(«Kamiel in België» - Live-IBC)
Raymond trekt met zijn miljonairs
momenteel door Nederland rond
waar na een televisieoptreden in
Amsterdam het verder gaat naar

# /

Nijmegen, Kaatsheuvel, Rotterdam, het Paradiso in Amsterdam,
om langs de oostkant met Sittard
en Eindhoven terug te komen en
met Den Haag en Bergen-opZ o o m om af te ronden Kortom
zowat zestien data Van harte
gegund, en sukses, R a y m o n d '
Een streekgenoot van Jeanke
Blaute IS een jongen, die reeds
een paar jaartjes op de planken
staat en onder de naam « Gladys
Pink» het oude nummertje van
Question Mart op de schijf zette
Deze Cover van «96 tears» mag
er ongetwijfeld zijn Niet enkel
omdat het origineel onvindbaar
blijft maar om de plezierige aanpak
STEENGOEDE
A N N CHRISTY ZINGT D Y L A N !
Vlaanderens meest onderschatte
zangeres Ann Christy blijft van

zich afbijten Ondanks haar prachtige «Dag vreemde man» of nog
« Oh boy » en vele andere minder
gekende pareltjes, blijft internationale erkenning nog steeds uit
Toch kent ze bij ons bij haar
optredens een enorme waardering, en enkel het feit, dat ze het
bij het betere lied blijft houden in
plaats van helemaal aan het commerciële toe te geven houdt nog
deuren voor haar gesloten Met
twee (onbekende) nummers van
Dylan te brengen blijft ze in haar
zeer persoonlijke stijl verder evolueren, en zowel « Walk out in the
ram » als ommekantje kregen een
lovenswaardige produktie van (alw e e r ' ) Jean Blaute Het plaatje
dat nu in Holland en Engeland
zou moeten worden uitgebracht
om Anneke eindelijk de kans van
haar leven te geven En w e staan
met velen achter haar'
Sergius

Grote denkers uit alle tijden
In gesprekken en uiteraard in boeken worden bijna steeds namen
van grote geesten genoemd of
haalt men zekere teorieen aan,
die men desgevraagd met altijd
weet te omschrijven Het boek
van Edward de Bono onder
bovengaande titel brengt hier wel
een oplossing, door een sobere
en boeiende beschrijving van het
denken van 30 grote denkers De
hoofdbedoeling is met zozeer een
naslagwerk te zijn dan wel om te
benadrukken dat het denken van
een mens beslissende wendingen
aan de geschiedenis kan geven
Meteen wordt toch een syntese
van sommige filosofieën gegeven,
al beperkte de auteur zich met tot
filosofen Columbus bv was geen
filosoof maar is wereldberoemd
als de ontdekker van Amerika,

« dank zij een — geniale — denkfout» De Bono spreekt geen
waardeoordeel uit, omdat hij beseft hoe beslissend de omstandigheden kunnen zijn, waann een originele gedachte ontstaat
en
vrucht draagt
De auteur is algemeen bekend
als de uitvinder van het «laterale
denken » Hij schreef over dit denken uiteraard verscheidene werken en doceerde aan de universiteiten van Oxford, Cambridge
(waar hii momenteel doceert),
Londen en Harvard Een prachtig
geschenkboeki
- The great thinkers », vertaald door Ger
Groot en Hans Vlaanderen 216 biz, 100
illustraties en 30 diagrammen - gebonden
in stempelband 540 fr
In dezelfde reeks « Grote uitvindingen •
door Ralh Stem Elsevier-A'dam/Brussel

Liebrecht

Staatsprijs Letterkunde
voor Ivo Michiels
De dnejaarlijkse staatsprijs voor Letterkunde werd deze week toegekend aan Ivo Michiels voor zijn werk « Een tuin tussen hond en wolf»,
een boek over de repressie in Vlaanderen Een van de juryleden was
onze medewerker Eugene Van Itterbeek
In « W I J » van 26 oktober verscheen van hem een bespreking van het
bekroonde boek, daaruit lichten wij de laatste paragraaf
«/vo Michiels heeft met zijn literaire technieken en inzichten aan het
onderwerp van de repressie, en ruimer nog, aan het tema van oorlog
en vrede in Vlaanderen, een uitzonderlijke artistieke uitdrukking gegeven Als kunstenaar heeft hij tegenover dat nog steeds politiek geladen
onderwerp een zeer menselijk en moreel gaaf standpunt
ingenomen
Door die materie vooral als taalkunstenaar
te verwerken,
heeft
Michiels ook aangetoond dat Vlaanderen met de nodige politieke volwassenheid haar oorlogsverleden aankan »

Ontdek de wereld » in 't Frans ?
De Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde van Antwerpen houdt haar
francofone been nogmaals stijf
Tijdens het winterseizoen 78-79 programmeert ZIJ •• ten geneve van haar
leden» "Ontdek de wereld - voordrachten met kleurenfilms in het
Frans- Alles samen 15 voorstellingen

WIJ
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Wat denkt u daarvan "^
Daarom deze oproep tot u Vlaamsnationalist die nog lid bent van de
« zoo » Vergeet met uw lidmaatschap
voor 1 januan 79 per aangetekende
brief op te zeggen en schrijf er duidelijk in waarom
In Antwerpen betalen wij enkel met
Vlaams geld i
VU-Borgerhout

Mark Van Alstein (31) debuteerde in 1973 met de novelle «Axel
Chanis», zijn eerste roman in
1975 « De Opstand » « Liebrecht»
IS zijn tweede roman en zeggen
w e maar dadelijk het is een zeer
geslaagde roman waarin de auteur peilt naar de ziel van de bourgeoisie, zonder in een betoogtrant te vervallen, maar alleen dat
te doen wat van een romanschrijver mag verwacht worden, nl vertellen Qg ondertitel van deze
roman luidt «De geruisloosheid
van de bourgeoisie» die zich
inderdaad telkens opnieuw aanpast aan de evolutie en er zelfs in
slaagt, van revolutionairen gedegen burgers te maken De voorbeelden liggen voor het grijpen

en een burgerlijk bestaan Ook de
vrouwen spelen uiteraard een rol
in zijn leven, maar Liebrecht is
met de jaren zelfzekerder geworden en relativeert ook deze invloeden, net als hij het zakelijk sukses
weet te relativeren Een zeer
knappe roman die in een adem uitleest
Uitgave De Clauwaert vzv», Leuven - 157
bIz - 225 fr

^;S0?335p-J

Een bruid in
de morgen
Dit toneelwerk, het eerste dat
Hugo Claus schreef voor het grote toneel behoort reeds vele jaren tot het vaste Nederlandse teaterrepertoire De wrangheid van
het gegeven belet een zekere
poëtische sfeer met wat eigenlijk
niet hoeft te verwonderen bij zulk
een knap dichter als de auteur
Het stuk dateert van 1955, in de
sindsdien lange reeks werken
van Hugo Claus (gedichten, verhalen, romans, toneel, filmscenano's)
«Een bruid in de morgen» is het
verhaal van een verkommerde familie van een musicus O m uit de
ellende te geraken poogt men de
simpele zoon uit te huwen aan
nicht Hilda, rijk maar onaantrekkelijk Als de dochter inziet dat zulks
het einde betekent van de zuivere verhouding met haar broer,
pleegt ze zelfmoord
Dit werk is met alleen zeer knap
toneel, het leest ook zeer vlot
Niet te verwonderen dat het aan
zi|n zeventiende druk i s '
Hugo Claus « Een bruid m de morgen >.
toneelspel, 78 bIz. De Bezige Bij, Amsterdam - Voor België NV Contact Antwerpen

De roman is met alleen die van
Hans Liebrecht, jong fabrieksdirekteur maar ook die van zijn
vader en grootvader Tweeentwintig jaar oud verlaat Hans Liebrecht zijn ouders om op eigen
benen te staan, nl zelfstandig handelsreiziger te worden Hij wil
bewijzen dat hij het vaderlijk fortuin en funktie met nodig heeft
om zijn kost te verdienen Maar
uiteindelijk belandt hij toch in de
direkteurszetel Dat belet met dat
hij nog vaak het verlangen koestert, uit zichzelf te treden en een
ander« minder voorgekauwd » bestaan te leiden, een keuze te
doen tussen een kreatief bestaan
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Trillers...
Anonieme moord
door Elizabeth Ferrars
Honderdvijfendertig
bladzijden
spannende kost, die verhaalt van
een moord op een vrouw, wat
gevolgd wordt door een reeks
anonieme telefoontjes en andere
griezelige gebeurtenissen. Een
welhaast klassieke detektive.
Uitgeverij
Utrecht

het

Spectrum

Antwerpen/

Garbo en de
broeders Grimm
door Jaap Marten
Een eigenaardig boek is dit zeker.
Net als Proust gaat de schrijver
op zoek naar de verloren tijd (A
la recherche du temps perdu). Hij
doet dat in briefvorm, die soms
min of meer in een dagboek verandert, elders in een monoloog of
een dialoog. De brieven zijn gericht tot Fritzi ten Harmsen van
der Beek, Gerard Kornelis van
het Reve, Jan Hanio, Remco Campert, Lucebert en Oskar Bens,
leder brief is geïllustreerd met
een foto van de betrokkene.
Zoals zovelen gaat de auteur
terug naar zijn jeugd. Omzien is
inherent aan de mens. De ietwat
zonderlinge titel wordt verklaarbaar door deze terugblik, meer
bepaald in de brief tot G.K. van
het Reve, waarin hij zijn ontdekking van de Garbo-figuur vertelt,
waarvoor hij een mytische en
geen
erotische
belangstelling
had. Op dezelfde bladzijde heeft
hij het over de sprookjes van de
Broeders, Grimm, die sterke indruk maakte op de schrijver.
Daarmee is het «raadsel» van de
titel opgelost. Den Haag en Berlijn zijn de twee steden naar wie
de belangstelling van de schrijver
uitgaat. Het is een bonte optocht
van mensen, grote en kleine gebeurtenissen, kortom een soort
kroniek in briefvorm, waarin schrijver poogt het beeld op te roepen
van een onherroepelijk voorbij
Nederland. En dat met stijl en allure en een scherp waarnemingsvermogen.
Garbo en de broeders Grimm : Querido-Salamander; 189 biz., 85 fr.

De opsterfelijken
door Catherine Duval
In spook- en griezelgenre is Catherine Duval geen onbekende
meer, hoewel ze pas in 1970
debuteerde met « De bruiden van
Lammermoore » en andere makabere verhalen. Vrij vlug daarop
publiceerde ze «Beelden zonder
spiegelbeeld» en «Gezellen van
de dood ».
Catherine Duval werd geboren te
Rotterdam en stond van jongsaf
onder de invloed van haar grootvader, die grote belangstelling
had voor mystieke en okkulte
wetenschappen. Op zesjarige
leeftijd was ze reeds vertrouwd
met de wereld van de geesten en
de kwelgeesten. Aanleiding daartoe waren de bevreemdende boeken van haar grootvader, waarin
ze met toenemende belangstelling snuffelde. De auteur acht zich
verwant met Mory Webb en M.R.
James. Anderen vinden dat ze
meer in het voetspoor van Poe
en Dahl loopt. O m het even, het is
een bizarre wereld waarin de
auteur ons rondleidt. Het begint al
dadelijk met het eerste verhaal
« Paarse Papavers » dat ons herinnert aan een verhaal van Jean
Rey, waar deze fantastische
schrijver het eveneens over de
vierde dimensie heeft. De auteur
weet echter in de beklemmende
sfeer van haar verhalen schoonheid en tederheid binnen te halen,
waardoor ze wit-zwart-tegenstelling vermijdt.
Nijgh en van Ditmar -'s-Gravenhage-Rotterdam • 176 bIz.

De meester van de
nederdaling
door Hella S. Haasse
In deze twee verhalen («De duvel en zijn moer» en « D e Kooi»)
speelt een kunstwerk van een
onbekende Venetiaanse meester
een belangrijke rol, zodat men
kan spreken van een tweeluik
onder een gemeenschappelijke titel. Beide verhalen zijn fascinerend. Vooral in «De Kooi» hangt
de auteur een hallucinant beeld
op van het langzaam verval van
Venetië, stad die hier evenzeer
romanpersonage is als de helden
in deze thriller.
Het eerste verhaal — dat zich in
Nederland afspeelt — dateert
van 1948, het tweede van 1955.
Beide teksten werden met het
oog op onderhavige uitgave door
de schrijfster grondig herwerkt.
Goed en kwaad, echt en onecht
behoren tot de voornaamste mo-

tieven van dit werk, waarin ervan
wordt uitgegaan dat het kwaad
onoverwinnelijk is.
Deze kwasi-roman mag gerust
tot de okkulte literatuur gerekend
worden. De menselijke hartstochten komen er nadrukkelijk
(soms briljant geschreven) tot uiting. Grondig pessimisme overheerst beide verhalen. Z e zijn er
desondanks niet minder boeiend
door.
De meester van de nederdaling:
Querido-Salamander;
144 biz.,
85 fr.

Drie rode rozen
door Abel J. Kerzberg
Het trauma van de tweede wereldoorlog laat Europa niet los.
Meer bepaald de jodenvervolging
dringt zich nog steeds op de voorgrond, zoals in dit boek over de
eenvoudige kleermaker Salomon
Zeitscheck. Voor de oorlog stond
zijn denken in het teken van het
denken over alles. Het verlies van
zijn vrouw, kinderen en familieleden veroorzaakt een vernauwing in zijn denken, ook het
gevolg van de eenzaamheid. Hij
denkt na over schuld en straf en
hoe er zonder schuld toch een
straf kon zijn. In de bijbelse figuur
van Job herkent hij zichzelf, maar
hij denkt de klacht tegen God verder door. Een boek vol symboliek
tot aan het einde, waar de man
Job een bezoek brengt aan het
graf van Salomon.
Drie rode rozen : Querido-Salamander; 124 bIz., 85 fr.

De moordenaar
komt te laat
door Jacques Chabannes
Pierre H. Dubois vertaalde « L'Assassin est en retard », welk verhaal
bekroond werd met de Grand
Prix du Roman d'Avontures. Het
gebeuren speelt zich af in ZuidFrankrijk tegen de achtergrond
van de Pyreneeën. Het milieu is
dat van het kermisvolk dat de
hele streek afreist, van de ene kermis naar de andere. Hoofdfiguur
is de waarzegster Sybila, die in
de kaarten ziet dat een moordenaar op haar afkomt. Z e vergist
zich alleen van d a t u m : hij komt
maar later dan gedacht. Moordenaar en slachtoffer rusten uiteindelijk samen op het kerkhof van
Perpignan...
Uitgeverij Nijgh en van Ditmar - Leopold Den Haag - Adam.

Heimwee naar de kindertijd in verzen
Het boek van
de maand
Het wijdingvolle van de romantische
herbronning van het verleden heeft
ons weerom te pakken. Ons dat is:
allen die bij het boek betrokken zijn,
die leven voor en door en omwille van
het boek.
Waar is alweer de tijd toen men vanop- alle schijn-progressieve daken
schreeuwde dat het boek een wegwerp- en i<onsumptieprodukt moest
worden als al het andere in deze maatschappij. Waar is alweer de tijd toen
een boek per definitie «liefdeloos » en
plak- en vliegwerk moest zijn? Het
pocketboek had de demokratizering
van het boek gebracht en nu zou men
het kind met het badwater weggieten.
Die bedenking hebben wij ons gemaakt bij het verschijnen van het
recente « Boek van de maand», het
door Karel Jonckheere samengestelde Groot verzenboek voor al wie Jong
van hart is. Het Groot verzenboek is
een kanjer van ruim vijfhonderd bladzijden, uitzonderlijk verzorgd van opmaak, papierkwaliteit, grafische uitwerking. Op een ander tijdstip van het
jaar zouden wij daar alleszins minder
entoesiast om zijn, maar de initiatiefne-
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mers hebben het goed bekeken: als
geschenk voor kerstdag en nieuwjaar
moet dit boek wei goed op de marlet
liggen. De illustraties zijn wellicht vooral met het oog op de funktie ge-

M^
Groot verzenboek
voor al
wie jong van hart is

schenk gekozen: gravures uit de
sfeer van Piet Paaltjens, vignetten die
net in evenwicht balanceren op de
strakke koord van de sfeerschepping
en die slechts één verkeerde beweging moeten maken om in de overdrijving en de dekadentie te vervallen.
Uiteindelijk ligt het belang van deze
uitgave natuurlijk op het inhoudelijke
vlak : de keuze van meer dan vierhonderd gedichten voor en rondom kinderen. Niet alle gedichten zijn gelijkwaardig, maar dat kan ook niet in zo'n massa. Maar men kan toch stellen dat wat
onze Nederlandse literatuur aan
speelse tot ontroerende kinderverzen
bezit erin opgenomen is.
Het Groot verzenboek is eigenlijk ook
een gezinsboek, een klasboek. Daarom IS het tematisch opgevat: op
vaders knie en moeders schoot, feesten, beleren door fabels, enz. De
samensteller heeft natuurlijk aangevoeld dat eerst en vooral de volwassenen het zullen lezen, de grote kinderen...
Frans-Jos Verdoodt
Karel Jonckheere, Groot verzenboek
voor al wie jong van hart is, Lannoo
Tielt/Amsterdam 1978, 494 bIz.; 495
fr., zolang de voorraad strekt, nadien
850 f r.

Koen
Sinds 1964 publiceert André de
Ké uit Aalter (43) regelmatig romans. Zijn eerste was « Rusthuis
Bergmans». Thans heeft hij zich
aan een na-oorlogse roman gewaagd, die begint met de bevrijding 1944 en de repressie die
onmiddellijk daarop volgde. Koen
is negen jaar wanneer de «Witten » zijn moeder Greta zogezegd
wegens kollaboratie komen aanhouden, vernederen en bespotten en haar met andere aangehouden vrouwen voor het gemeentehuis te kijk stellen voor
een menigte belust op sensaties.
Dan ziet hij zijn moeder kaal knip-/
pen. Maar het leven gaat verder.
Zijn moeder wordt vlug vrijgelaten en dan begint de struggle for
life van het kleine, vaderloos gezin. Op school tergen de zonen

van de « witten » de zonen van de
«zwarten», maar ook dat gaat
voorbij. Er komen andere mannen
over de vloer, een wildstroper verblijdt Koen en zijn moeder en zuster soms met een dikke haas. Het
gezin is de eerste, kort en klein
geslagen woning ontvlucht en
woont nu op Vloodienveld, het
armengetto van de gemeente.
Greta gaat uit werken en wanneer Koen veertien wordt gaat hij
op stiel bij een bakker, omdat
voortstuderen de financiële mogelijkheden van zijn moeder te
bovengaan.
Geschreven in een intimistische
stijl brengt André de Ké hier het
simpel verhaal van simpele mensen, tevens getuigend van zijn liefde voor de kleine man.
Uitgave Snoeck en Ducaju, Gent - 156 biz.
- 195 fr.

Honderd jaar geheime
Constantino Fitzgibbon schreef dit
boek onder de titel « Secret Intelligence in the Twentieth Century ».
Rudolf Misset vertaalde het in het
Nederlands.
De auteur belicht eerst de achtergronden, met om te beginnen het
ontstaan van de inlichtingdiensten, meer bepaald dan in de huidige eeuw. Spionage en tegenspionage is bij wijze van spreken
zo oud als de straat. Achtereenvolgens gaat schrijver ontstaan
en werking na van de Ochrana
(Rusland), de Secret Service (Engeland), de Abwehr (Duitsland)
en de inlichtingendienst in Amerika.
Fitzgibbon is zelf een gewezen
agent van de inlichtingsdiensten,
maar is ook historicus en romanschrijver. In het tweede deel
beschrijft Fitzgibbon de werking
van de geheime diensten tijdens
de eerste wereldoorlog. In dit zelfde deel gaat hij de werkwijze na
van de diensten in de periode tussen 1919 en 1945. Hij schenkt
vooral aandacht aan het onderscheppen en ontcijferen van kodes, het in de eter sturen van vervalste inlichtingen, een van de
voornaamste metodes in de strijd
tussen de vijandelijke nieuwsdiensten. Die Rote Kapelle is daarvan
één van de boeiendste episodes.
Bondig beschrijft hij in een derde
deel de « derde wereldoorlog », de
taktiek en de strategie van Oost-

West-tegenstellingen. Hij typeert
raak de personages in deze schemerachtige wereld, en zorgt voor
rake en soms kontroversiële interpretaties van raadselachtige affaires zoals bv. de beruchte Operatie Cicero. Uiteraard bespreekt hij
met kennis van zaken die gebeurtenissen, waarbij hij zelf betrokken was. Heel vaak ook worden
in dergelijke zaken de bedriegers
zelf bedrogen, wat de ingewikkeldheid van dit dodelijk spel verklaart.
Dit alles wordt vlot, met grote kennis van zaken en gedegen algemene politieke kennis verteld, wat
van dit boek niet alleen een kostbare dokumentaire maakt maar
eveneens boeit door het vertellerstalent van de auteur.
286 bIz. talrijke noten en een register. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen.
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Het Limburgs parlementair trio:
L I M B U R G . — D e V o l k s u n i e heeft o p 17 d e c e m b e r jl. e e n
z w a r e klap g e k r e g e n ; niet in de t w e e L i m b u r g s e a r r o n d i s s e m e n t e n w e l i s w a a r . ( Z o a l s d e V U ook nog e l d e r s in het
V l a a m s e land standhield.) D a a r zijn v e r s c h i l l e n d e b e l a n g r i j ke r e d e n e n v o o r D e t e g e n w i n d van een t r a d i t i e - s t e r k e
C V P - h e g e m o n i e w e r d tijdens d e v o o r b i j e r e g e r i n g s p e r i o d e
niet extra a a n g e w a k k e r d d o o r de m e e s t v e r s p r e i d e Limburgse krant, die w e i g e r d e d e e l te n e m e n aan een g e o r k e streerde perskampagne tegen de V U .
V o o r a l heeft de V U in Limburg kunnen s t a n d h o u d e n d o o r
het harde d a g - a a n - d a g w e r k van m a n d a t a r i s s e n en militanten. Z i j h e b b e n hun inzet b e l o o n d g e z i e n met g o e d e e l e k t o rale cijfers in een provincie die al te lang een k o l o n i e is
g e w e e s t v o o r Brussel en Luik. H e t d e s t i j d s z w a k k e V U broertje heeft nu in Limburg kunnen realizeren w a t dit keer
in v e r s c h i l l e n d e a n d e r e V l a a m s e g e w e s t e n o n m o g e l i j k is
gebleken stevig standhouden.
Een g o e d e reden v o o r e e n politiek portret, alleszins, en
meteen
ook een eresaluut
aan alle VU'ers die overal In
Vlaanderen
aan dezelfde
federalistische
kar duwen:
voor
meer welzijn, voor een menswaardiger
toekomst
van het
Vlaamse
volk.

ca Voor het eerst heeft de «zachte energie» ruime regenngsaandacht gekregen
Tegelijkertijd ook heeft Rik Vandekerckhove de toekomst van de Limburgse steenkolenmijnen ter harte genomen, en op regeringsniveau gebracht HIJ IS het die in het
kader van het
onderzoeksprogramma
«Energie» een bijzondere aandacht besteedt aan de ontwikkeling van nieuwe
exploitatietechnieken, zoals bij voorbeeld de
steenkoolvergassing
die nog enorme toekomstkansen voor Limburg inhoudt
Tegelijkertijd heeft Rik Vandekerckhove op
ander gebied de Limburgse belangen —
die van het Limburgse volk — verdedigd
Z o bij voorbeeld neemt hij geen blad voor
zijn mond als hij, ook vandaag nog in zijn
funktie als minister herhaaldelijk wijst op
het gevaar van de ondemokratische beslissingsformules die ontstaan door de getrapte demokratie in interkommunales die een
bijzonder slechte vorm van demokratisch
beleid vertonen

Steekhoudende pleidooien
Professor Willy Desaeyere (Zutendaal)
had er begin vorig jaar genoeg van alsmaar
wetenschappelijke rapporten op politieke
tafels te gooien en ze zonder verder
gevolg te zien belanden in de onderste
mimstenele schuiven
Zijn mandaat als
kamerlid voor het arrondissement Hasselt
werd door deNJjiezers h e r n i e u w d , op 17
december behaalde de V U in het kanton
Genk 16 % van de stemmen

HIJ kant zich overigens tegen nog andere
mistoestanden en de betonpolitiek die in
plannen van openbare werken nog steeds
op kosten van de gemeenschap tot stand
dreigen te komen (verkapte A 24 in rasterplan)

Effektief mandaat

Rik Yandekerckhove,
Jaak Gabriels,

Vorig jaar konden w e het geheim van de
Brenovatie belichten de doorbraak van de
V U in Noord-Limburg, met de intrede van
Jaak Gabriels (toen 33 jaar) m het parlement W e mochten schnjven dit Bree-effekt kan nog ver en lang nazinderen
dat
IS bij vonge verkiezingen duidelijk het geval
gebleken Dank zij ploegwerk (Bree heeft
het jongste schepenkollege van ons land)
kon Jaak Gabnels 4 000 voorkeurstemmen
bijboeken, en opklimmen tot bijna 14000
Daar is ruim tien jaar veldwerk aan voorafgegaan

Willy Desaeyere
Nog met zolang geleden geschiedde er in
Limburg een aflossing van de wacht in 7 4
w e r d Rik Vandekerckhove senator en
vorig jaar waren de twee jonge VU-nieuwkomers in de Kamer Jaak Gabnels en Willy Desaeyere
Dit tno IS sindsdien alsmaar aan de w e g blijven timmeren Toen hij voor het eerst als
senator verkozen w e r d scoorde Rik Vandekerckhove ruim 8 000 voorkeurstemmen ,
bij de jongste verkiezingen heeft hij dat cijfer kunnen verdubbelen Al bij al een met
onaardig politiek sukses
Zijn politieke motieven werden aangewakkerd bij het konflikt van de Limburgse mijnsluitingen en met het grote drama dat zjch
destijds in Zwartberg afspeelde
Rik Vandekerckhove (voor «Wij» in 74)
«,4/s medicus heb ik de vertwijfeling
gezien
van die vijfduizend mensen die zomaar op
straat werden gezet Alles wat politiek
gezag had, of anderszins
verantwoordelijkheid droeg ging daar zonder meer aan
voorbij I Daarom heb ik mij met enkele
vrienden als politiek ambteloze burgers in
de strijd geworpen
Wij hebben
gezegd
dat nemen wij niet langer'»

Kordate aanpak
Deze Westvlaamse Limburger (geboren in
Ingelmunster nu gevestigd in Genk) zorgde
inmiddels voor merkwaardige prestaties
Hij betoonde zich meteen een man-van-de-

aktie, wat trouwens een goede eigenschap
IS van een chirurg
HIJ verklaarde bij de aanvang van zijn nationaal politiek mandaat te houden van weldoordachte expenmentele vernieuwing, en
in die zin te zullen dokteren aan onder meer
de volksgezondheid
Dat deed hij ruim drie jaar als gewoon parlementslid maar hij kon zijn inzet vooral nog
opdnjven toen hij begin vong jaar minister
voor Wetenschapsbeleid werd, een moeilijk
departement dat hem evenwel goed toegemeten w e r d
Wetenschapsbeleid was voor hem zeker
geen onbekend departement, onder meer
omdat hij een belangrijke bijdrage leverde
bij de oprichting van het Limburgs Universitair Centrum (LUC)
Rik Vandekerckhove speelde in de voorbije 18 maanden een ongemeen belangrijke
rol om de VU-standpunten met de hem
gekende strakke houding te verdedigen in
de regering, in het kernkabinet en verschillende mimsterkomitees w o Wetenschapsbeleid. Institutionele Hervormingen Leefmilieu en Begroting
HIJ was overigens tot nog toe de belangrijkste dnjfveer in het ministerkomitee dat
w e r d opgericht om de sociale en humane
gevolgen van de repressie weg te werken
Andere belangrijke zetten op het nationaal
politiek schaakbord zijn eveneens de verdienste van de Limburgse VU-senator hij
gaf zo bij voorbeeld de impuls voor de
oprichting van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR)
De wegwerking van de Vlaamse achterstand in het wetenschappelijk onderzoek
w e r d sinds kort daadwerkelijk aangepakt
Een eerste tegenmaatregel om de historische Vlaamse disknminatie ongedaan te
maken is bijvoorbeeld een 50 50 kredietverdeling in de begroting van 79 (tegen vroeger 47 N-53 F) wat betreft de zogenaamde
«geassocieerde Fondsen» van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
Getuige van zijn kordate aanpak is ook het
lanceren van vier nationale onderzoeks- en
ontwikkelingsprogramma s voor sociale wetenschappen luchtverontreiniging, met-nucleaire energie en de medische informati-

In '66 behaalde de V U in het kanton Bree
nog geen 7 % van de stemmen dit keer
scoort de VU-ploeg 40 %
Dat IS zonder meer het gevolg van het afwijzen van elke vorm van politieke mooipraterij (zoals de oubollige CVP-politici in NoordLimburg jarenlang deden) en het voortdurend werken aan konkreet dienstbetoon
O p regionaal vlak w e r d de buurtwerking en
de maatschappelijke begeleiding zeer ernstig aangepakt Waarbij politiek kunst- en
vliegwerk zorgvuldig w e r d gemeden Met
hoorzittingen en dergelijke w e r d een effi
cient sociaal-politiek beleid uitgestippeld en
ter hand genomen Z o bij voorbeeld werd
de slogan « werk in eigen streek » omgezet
in hoopgevende projekten
Het konsekwent standpunt van Jaak Gabnels inzake de beveiliging van het leefmilieu en de aanleg van de omstreden A 24
kreeg eveneens de waardenng van de
bevolking
Het parlementair mandaat w e r d in die zin
effektief gebruikt Z o bij voorbeeld waren
er de tussenkomsten van kamerlid Gabnels
voor de spoedige verbetering van het openbaar vervoer in Noord-Limburg In samenspraak met de inwoners van het graafschap Loon bleef Gabnels met bij de pak
ken zitten tot er ministeriele beslissingen
werden genomen maar pakte de V U uit
met onder meer struktuurplannen stadskernvernieuwing, projekten om kleine en
middelgrote ondernemingen aan te moedigen in Noord-Limburg hun deuren te openen, en met een pasklaar plan (door verkeersdeskundigen uitgewerkt) om het openbaar vervoer aan te passen aan de behoeften van de bevolking

Professor Willy Desaeyere verantwoordde
\/ong jaar dn Wij) zijn beslissing om in de
politieke arena te treden als volgt
'Aanvankelijk dacht ik nog wat te wachten om
het politieke podium te beklimmen Er was
trouwens ook de grote vraag voor mezelf
of een kamergeleerde
wel een stem zou
waard zijn Wie evenwel van nabij toeziet
hoe het ekonomisch federalisme met alle
unitaire krachten wordt bestreden, en hoe
men in Brussel Limburg geen
volwaardige
kansen op ekonomische ontwikkeling
gunt,
kan moeilijk bij de pakken blijven
zitten'
Sindsdien heeft deze geëngageerde hoogleraar zijn politiek pleidooi voor het ekonomisch federalisme met kracht voortgezet,
waarbij hij op diverse debatten en colloquia
van ekonomisten aandachtig gehoor kreeg
Uit het nationaal Planbureau w e r d Desaeyere destijds nog geweerd omwille van zijn
VU-sympatieen
Als lid van de Gewestelijke Ekonomische
Raad voor Vlaanderen hield Willy Desaeyere verschillende pleidooien om Limburg met
een polyvalente ekonomie te bedenken
HIJ tracht nog voortdurend enkele wetenschappelijke rapporten op het politiek forum met konkrete resultaten te bekronen
Z o realizeerde hij een kosten-batenanalyse
omtrent de omstreden Limburgse autoweg
A 24 waarbij zijn konklusies uitgroeiden tot
een heftig pleidooi tegen de geplande autoweg
In andere onderzoeksrapporten kantte Desaeyere zich resoluut tegen de ontwikkeling van de kernenergie wees hij op de
levenskansen van de benzinewinning uit
Limburgse steenkolen benaderde hij op
een originele en ophefmakende manier de
hervorming van de sociale zekerheid (de
idee van een gewaarborgd inkomen w e r d
naderhand door andere partijen overgenomen) en toonde hij op ekonomische gronden aan dat een politiek zelfstandig Vlaanderen ekonomisch perfekt leefbaar is
Willy Desaeyere « Regelmatig erger ik mij
nog aan verklaringen van bij voorbeeld de
woordvoerders van de Belgische patroons
( V B O ) die zomaar beweren dat ekonomisch federalisme voor onze ekonomie een
ramp zou betekenen Er zijn pasklare beleidsmaatregelen voorhanden om in Vlaan
deren de tewerkstelling opnieuw op peil te
brengen Alleen blijven die uit omdat men
in behoudsgezinde kringen het ekonomisch
federalisme vreest of alleszins van de hand
w i j s t >•
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