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EEN NIEUWE 
FRONTPARTIJ ? 

Met de verkiezingen heeft de VU een 
afstraffing gekregen die tot een ern
stig gewetensonderzoek moet leiden 
Het IS duidelijk dat de regeringsdeel
name van de VU een grove fout 
geweest is, die de Vlaamse beweging 
misschien wel 10 jaar achteruit stelt 
Voor velen waren de kompromissen 
onaanvaardbaar, maar dat is zeker 
met het belangrijkste De VU heeft 
ten onrechte met een sterke federalis
tische strekking bij de CVP gere
kend de gebeurtenissen van de laat
ste maanden hebben bewezen dat de 
unitaristen het daar voor het zeggen 
hebben en nog voor lang Vermoe
delijk zal zelfs Martens enkele jaren 
moeten inbinden En kon de V U op de 
Waalse BSP r e k e n e n ' Wachten die 
met met hun federalisme tot de Vlaam
se melkkoe hen mets meer g e e f t ' 
De V U had haar eigen strategie wat 
meer moeten relativeren en in vraag 
stellen zowel intern als extern, haar 
hoogmoedig vasthouden eraan is 
zwaar bestraft Mijns inziens ligt de 
grootste fout van de VU in de poging 
haar reeds aangevatte achteruitgang 
(na 1970) op te vangen met een deel
name aan de macht i p v de oorzaken 
daarvan weg te werken Haar opgang 
tussen 1960 en 1970 was te danken 
aan Vlaamse motivatie en aantrek
kingskracht op de contesterende 
jeugd, op mensen die de verzuiling 
beu waren, op mensen die menen dat 
politiek eerlijker moest — en kon — 
worden bedreven 

Na 1970 schijnt de V U met haar 
Vlaamse overtuiging geen nieuwe kie
zers meer te kunnen aantrekken mis
schien was het moeheid, misschien 
heeft ze de luiste toon gemist of mis-
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schien was het hopeloos Zelfs voor 
sommigen van haar eigen mensen 
werd een TAK een noodzaak Ander
zijds, op het algemeen politiek plan, 
heeft ze duidelijk gefaald Haar pro
gramma's werden almaar konservatie-
ver, haar mandatarissen geraakten 
geïntegreerd in het politieke spel 
Voor een partij gelijk de andere is 
geen idealisme op te brengen, in
tegendeel een idealist kan beter in de 
partij aan de macht blijven, met de klei
ne hoop er iets te kunnen verbeteren 
Ik hoop dat de VU de juiste konklusie 
uit deze verkiezingen zal trekken het 
gevaar is groot dat ze nog konserva-
tiever wordt om de kiezers van het 
Vlaams Blok terug te winnen Daar
door zouden de verkiezingen slechts 
het begin van de doodsstrijd zijn De 
CVP heeft nu ervaring hoe ze nationa
listische partijen moet uitschakelen 
In Vlaanderen is er nog een noodzaak 
aan een Volksunie De Vlaamse zaak 
zal met zo snel opgelost worden als 
er in de nabije toekomst een oplos
sing komt, IS het waarschijnlijk een 
slechte Het federalisme heeft op
nieuw een kans als de Vlaamse BSP 
voldoende vlaamsvoelend zal zijn 
(wat nog jaren kan duren) of als de 
Waalse BSP dat wil (Is een overeen
komst met hen mogelijk '> Of moet 
men trachten de Vlaamse geldstroom 
naar Wallonië op te drogen '>') 
De V U heeft dus wel tijd om van rich
ting te veranderen, om een nieuw kies-
klienteel aan te boren, om een ander 
programma uit te werken, maar ze 
mag met wachten om ermee te begin
nen Dat programma moet met links 
zijn, of gebaseerd op marxistische 
analyse, maar het moet wel eerlijk het 
algemeen belang voorrang geven op 
eigen belang 

Het rapport van Rome, de oliekrisis, 
de huidige werkloosheid, bewijzen dat 
er iets grondig verkeerd is in onze 
maatschappij en er wordt mets aan 
gedaan In Vlaanderen is er nog 
steeds een plaats voor een partij voor 
mensen die het eerlijk menen De 
vraag is of de V U die plaats wel wil 
innemen 

R V , Wilrijk 

RUILVERKAVELING 

Ik heb besloten mijn abonnement op 
«WIJ» niet meer te vernieuwen De 
reden zit hem in de onverantwoorde, 
leugenachtige, om met te zeggen ge-
wild-valse voorstelling van de feiten 
omtrent de ruilverkaveling Dat lezers 
van « W I J » beslist hun eigen mening 
mogen hebben over ruilverkaveling is 
vanzelfsprekend en hun demokra-
tisch recht Doch dat men zo maar 
onwaarheden en leugens laat vertel
len in uw uitgave is onwaardig Zo, om 
maar een voorbeeld te geven de arti
kels waarin propaganda gemaakt 
wordt voor de «fletseling» die zou 
gaan tegen de zogenaamde « gedwon
gen ruilverkaveling» maar die tegen 
de «ruilverkaveling-tout-court» is Zo 
kan ik vele voorbeelden aanhalen van 
in « W I J » verschenen publikaties 
Daar het met bij een toevallige bijdra
ge bleef, heb ik het besluit genomen 
mijn centen met langer te besteden 
aan propaganda tegen een zaak 
waar ik — en vele anderen met mij — 
voor zijn Ik ben er stellig van over
tuigd dat ruilverkaveling een van de 
ingrepen is waardoor de konkurren-
tie-positie van de Vlaamse boer fel 
kan verhoogd worden 

G T Vorselaar 

HET VERTROUWEN 
HERWINNEN 

BIJ de jongste verkiezingen verloor 
onze partij 30 % van haar kiezers 
Het Vlaams Blok won er 75000 De 
ovengen stemden blanco of PVV of 
CVP Dat betekent met dat de andere 
388 000 die nog voor de VU kozen 
het beleid van de VU-top goedkeur
den Er zijn er die gelaten kozen en 
anderen die zoals ik, van hun hart 
een moordkuil hebben gemaakt om
dat ZIJ blijven denken dat de V U nog 
altijd het beste politiek instrument kan 
zijn om de Vlaamse Staat te verwer
ven door federalisme Tenslotte kun
nen CVP noch PVV, noch BSP zich 
scharen achter het Vlaanderen eerst 
Maar dan moet de VU-top terug 
geloofwaardig worden en het vertrou
wen herwinnen Het moet dan ook 
gedaan zijn met sommige artikels in 
« W I J » die de Vlaamsnationale familie 
blijven ergeren 

De bladzijde van Egmont is omge
slagen W I J aanvaarden dat de bedoe
lingen van de top goed waren, maar 
de afstraffing uitsluitend aan de 
Vlaamse pers toeschrijven is de 
Vlaamsnationale familie onderschat
ten Het IS voor een groot gedeelte 
met waar dat zij slecht begrepen 
heeft , of zou de V U het met voldoen
de en niet goed « geexplikeerd» heb
b e n ' 

De VU-arrondissementsraad van 
Brussel-Halle-Vilvoorde had met de 
tekst van het pakt in handen de toe
lichting ervan door leden van de VU-
top aanhoord Bij de stemming die 
erop volgde hebben slechts 27 op de 
135 raadsleden het pakt goedge
keurd En 's anderdaags heeft de 
meerderheid van de partijraad daar
mee geen rekening gehouden Dat 
was de fout Later kwam iets wat er 
uitzag als hardnekkigheid in de boos
heid Als men toen en soms ook nu 
nog verklaart verbaasd te zijn over de 
reakties, dan betekent zulks dat 
«men» op een andere golflengte zit 
Als van de regeringspartijen alleen 
het FDF en de PSC stand houden of 
vooruitgaan dan betekent zulks mets 
goeds voor de Vlamingen Als onze 
voorzitter door de Franstalige partij
voorzitters geloofd wordt om zijn 

loyauteit dan vind ik dat eer kompro-

mitterend 
Als alle Waalse en Brusselse partijen 
van leer trekken tegen de CVP-staat 
dan IS dat voor de CVP een niet ver
diend kompliment Als oudere met 
een vijftigjarig Vlaams-nationalistisch 
verleden, behoor ik met tot degenen 
die de V U willen kleineren en tot een 
zweeppartij bestemmen om steeds in 
de oppositie te zitten Met Andre 
Demedts wil ik ook «Vlaanderens vnj-
heid zien — voor onze dood » 
Maar daarvoor moet de VU zich aan 
enkele stelregels houden 

— Over de grenzen van Brussel 
wordt met meer gepraat En ook in 
het hoofdstedelijk gebied moeten de 
taalwetten toegepast worden 
— De faciliteiten mogen niet uitge
breid worden door mschnjvingsrech-
ten of om het even wat Geen in
spraak van de Franstalige gemeen
schap in de Vlaamse staat 
— Panteit in de federale staat sluit in 
pariteit van de macht in het stadsge
west Brussel 
— Vlaanderen en Wallonië moeten 
gelijktijdig dezelfde maximale autono
me bevoegdheden verwerven en 
liefst zo vlug mogelijk 
— Het IS niet waar dat we al de tijd 
hebben Maar hetzelfde geldt voor de 
Walen Men kan daarmee met ge
noeg rekening houden De faciliteiten 
en de panteit hebben de Vlamingen 
gegeven Wat hebben de Wak;n gege
v e n ' 
Daarom meer dan ooit gedaan met 
geven en toegeven Wij «knjgen» 
immers mets meer dan de Walen 

F O , Wemmei 

DAAROM 

Kop op en doorbijten i Allemaal goed 
en wel, maar als doodgewoon lid van 
de partij en dus behorend tot de 
achterban, stel je je toch vragen 
Waarom leed de V U zulke zware 
nederlaag ' Hoe is het zover kunnen 
komen en wie draagt daarvoor de ver
antwoordelijkheid •? Het antwoord op 
deze vragen luidt 

De partijleiding en in het biezonder 
voorzitter Schiltz hebben ons. Vlamin
gen, een akkoord willen opsolferen 
dat — laat ons een kat een kat noe
men — beledigend w a s ' 

De partijleiding had zulke funeste 
overeenkomst nooit mogen onderte
kenen Men heeft dan getracht het 
onding te hullen in argumentaties, 
mooie woorden en slogans om het zo 
handig mogelijk verpakt aan de goe
gemeente te verkopen 

Politiek bedrijven komt hierop neer 
(de) macht veroveren, de verworven 
macht bestendigen en proberen uit te 
bouwen Kop op en doorbijten de 
partij kreeg een fameuze terugslag 
Het IS duidelijk dat de door de leiding 
gevoerde politiek met de qoede was 

De geleden nederlaag weer goed 
maken daar zal jaren moeizaam 
voor gewerkt moeten worden Als het 
nog gelukt want de leiding van de V U 
geniet in Vlaanderen niet meer het 
vertrouwen Ik wil aannemen dat 
Schiltz het spel niet helemaal alleen 
heeft gespeeld Maar als voorzitter 
past het dat hij voor de resultaten van 
17 december jl konklusies trekt Het 
beste ware het dat hij kordaat ontslag 
zou nemen en als doodgewoon mili
tant aan de basis van de partij zou 
gaan werken 

F D.W, Antwerpen 

VLAAMS BELANG... OF? 

Ik las onlangs in «De Morgen» een 
interview met kamerlid Valkeniers on
der de titel «Schiltz en hofhouding 
moeten weg» 
leder heeft recht op een eigen mening 
en ieder heeft het recht die mening te 
verdedigen Het is echter ongeoor
loofd op deze manier en op dit ogen
blik de partij en meteen de Vlaamse 
belangen te schaden In een partij als 
de CVP teken je hiermee je politiek 
doodvonnis Bij een partij als het VNP 
pleeg je misschien best ogenblikkelijk 
zelfmoord 
Het verleden heeft nochtans het mis
bruik door de tegenspelers van derge
lijke sensatie-uitlatingen voldoende 
aangetoond Ik zou mij bijgevolg ook 
heel wat van dergelijke uitlatingen en 
bedenkingen kunnen maken aangaan
de de goede bedoelingen Iedereen 
moet toch toegeven dat in het artikel 
geen enkel element voorkomt die de 
aanval rechtvaardigt Ik heb dus geen 
gewijzigde mening over Schiltz sedert 
de jongste verkiezingen, maar wel 
over kamerlid Valkeniers 
Ten slotte breng ik toch nog steeds 
respekt op voor de pogingen de drie
ledige gewestvorming om te buigen 
naar wat meer tweeledigheid om de 
Vlamingen wat meer baas in eigen 
huis te maken Het spel werd van 
onze kant misschien wat te eerlijk 
gespeeld maar of dit als verwijt kan 
dienen is een andere kwestie 

JL .T ie l t 

HERPAKKEN 

BIJ de jongste parlementsverkiezin
gen heb ik met de dood in het hart 
voor de Volksunie gestemd Ik was 
een voorstander van de VU-slogan 
van 1977 « Gedaan met geven en toe
geven » Jammer genoeg heeft de par
tijraad er anders over geoordeeld en 
meegedaan met de staatspartijen en 
dit allemaal om een schijnfederalisme 
zonder geldmiddelen te bekomen 
In de oppositie was er niets te berei
ken en in de regering kreeg de VU er 
een slecht akkoord met door i 
Ik hoop dat het partijbestuur zich zal 
herpakken en doen zoals het FDF 
mets toegeven i 

A V , Wevelgem 

VLAAMSE F.D.F. 

Uit een paar lezersbrieven komt de 
ontgoocheling na de VU-nederlaag 
naar boven « Geef ons een Vlaamse 
F D F » Nergens in de Brusselse rand
gemeenten reikt de schoolbevolking 
boven de 10 % nederlandstaligen 
Als de Vlaamse ouders in Brussel het 
nut zelfs met meer inzien om hun kin
deren naar Vlaamse scholen te stu
ren, spijts de enorme inspanningen 
van dr Anciaux om tientallen scholen 
en leerkrachten te redden 
Met het wederinvoeren van de vrij
heid van het gezinshoofd schrikten 
honderden Vlaamse ouders terug 
hun kinderen verder naar Vlaamse 
scholen te zenden 

Dit effekt beoogde PVV-PLP-voorzit-
ter, Descamps Hij verklaarde destijds 
dat de totale verfransing van Brussel 
weldra zou volgen 

Nu zitten wij met de gebakken peren 

J V , Erps-Kwerps 
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Een opiniepeiling gepeild 

Unitaire idee is nog stevig! 
Onlangs werden de resultaten 
bekendgemaakt van een 
opiniepeil ing, die door het I.A.O. 
van 8 tot 12 december verricht 
werd op een steekproef van 
1.204 personen. De peiling was 
er voornameli jk op gericht te 
achterhalen welke de 
kiesbeweegredenen van de 
Belgische bevolking op 17 
december zouden zijn. 

Met voor ogen de betrekkeli jke 
waarde van elke opiniepeil ing, 
draagt een onderzoek ervan 
alleszins bij tot een beter begrip 
van de verkiezingsuitslagen. 

Een belangrijke vaststelling die 
zich dan opdringt is dat het stem
gedrag grotendeels bepaald is ge
worden door het aanbod op so-
ciaal-ekonomisch vlak van de ver
schillende partijen. Het commu
nautaire dossier komt op de laag
ste rang als kiesmotivatie. Slechts 
17,3 procent van de bevolking 
vraagt eerst aandacht voor de 
gemeenschapsproblematiek, ter
wijl zowel in Vlaanderen als Wal
lonië 75 è 80 procent voor een 
priontaire aanpak van de sociaal-
ekonomische problemen pleit. De 
portemonnee lag voor de kiezers 
dus blijkbaar nader dan de staats
hervorming en het federalisme. 

Hierop moet evenwel één korrek-
tie aangebracht worden: de kie
zers van de Volksunie, alsook 
van het FDF en het RW, hechten 
even veel en zelfs meer belang 
aan de gemeenschapsproble
men. Aldus hebben 80 procent 

van de VU-kiezers zich laten inspi
reren door het communautaire 
luik van het partijprogramma. 
De kiezer die van oordeel is dat 
er in dit land geen zinnig sociaal-
ekonomisch beleid meer mogelijk 
is zonder een diepgaande staats
hervorming, heeft geopteerd voor 
de Volksunie. Uit gans de enquê
te blijkt trouwens dat het VU-elek-

toraat een sterk afwijkend pa
troon vertoont ten opzichte van 
het geheel van het kiezerskorps. 
Opvallend is tevens dat deze 
bewuste Vlamingen vinniger rea
geren op konkrete, alledaagse 
Vlaamse grieven, en zich heel 
wat afstandelijker opstellen tegen
over de ingewikkelde staatsher
vorming en het onduidelijke pro-

Sociale onderhandelingen: 

Alleen kijken naar het 
einde van de maand? 
Patroons en vakbonden on
derhandelen over een alge
meen akkoord. De 36-uren-
week was in '78 de struikel
steen. En vermoedelijk 
komt er spoedig geen ak
koord. Geneesheren eisen 
indexaanpassing voor hun 
erelonen. De minister voor 
Sociale Voorzorg onderhan
delt met hen. Eens worden 
zij het niet Maar de erelo
nen van dokters verhogen. 
Evenals die van notarissen, 
die wél Van Elslande's ze
gen kregen. Zo gaat het in 
ons land. Met die vaststel
ling moeten wij het nieuwe 
iaar aanvatten. 
De vergelijking tussen de 
tarieven van de dokters en 
de arbeidstijd van de werk
nemers gaat niet helemaal 
op. Dat is zo met alle verge
lijkingen. Toch is het zinnig 
beide « sociale onderhande
lingen » naast elkaar te zet
ten. 
Iedereen wenst zijn inko
men op peil te houden. Be
houd van de koopkracht is 
een eis die je in elk sociaal 
programma terugvindt De 
manier waarop het ge
schiedt, vertoont evenwel 
duidelijke verschillen... 
Met onze automatische kop

peling van de lonen aan de 
index staan wij als toon
beeld voor de hele wereld. 
Het houdt in dat wie de prij
zen niet wil beheersen, ook 
de lonen niet kan beheer
sen. Daarom kennen wij wei
nig buitenlandse navolging. 
Maar wat bedoeld is als 
een maatregel voor wie 
moet leven van het inko
men dat hij krijgt, werd ook 
ontdekt door hen die leven 
van het inkomen dat zij vra
gen. 
Tegenover die vraag staat 
dan wel een wederdienst 
waar kosten aan verbonden 
zijn die ook door de algeme
ne prijsstijging worden be
ïnvloed. Maar dat is slechts 
zo voor een deel. 

Vragen en krijgen 

De kapper wordt duurder, 
het brood, het openbaar ver
voer, doktersbezoek en lig
geld in een ziekenhuis; je 
betaalt meer aan de elektri
cien en de schilder, én aan 
de notaris. Maar, wat je 
daar méér betaalt, is soms 
een veelvoud van de werke
lijke verhoging van kosten 
en levensduurte. 
Dat kan allemaal niet zo

maar Daar zijn regels voor 
opgesteld. Aanvraag tot 
prijsverhoging, beoordeling 
door de prijzenkommissie, 
beslissing door de minister 
voor Ekonomische Zaken. 
Ondanks verzet van de vak
bonden, di? de verhogingen 
tot een werkelijker verhou
ding willen beperken, wor
den de prijzen toch bijwij
len buitenmatig verhoogd. 
Bedrijfsleiders, notarissen, 
en dokters moeten maar 
vragen. Zoals met de nota
rissen voor wie in het 
staatsblad plots een verho
ging met 20 % werd vastge
steld. En zoals met de busta
rieven. Vergelijk daar maar 
eens je eigen ervaring mee. 
Als wij loonsverhoging vra
gen, dan moeten wij die nog 
altijd krijgen. Hoewel wij 
het zijn die van het open
baar vervoer gebruik ma
ken, en naast onze spoor-
kaartjes ook de belastingen 
betalen om de diensten te 
onderhouden en hun tekor
ten te vereffenen. We hollen 
maar voort en we zien maar 
gelaten wat het einde van 
de maand met zich brengt 

Maar, of onze gemeen
schap dat overmorgen over
leeft ? 

ces van Vlaamse machtsverwer-
ving. Men heeft immers nooit in 
feite kunnen vaststellen welke 
nieuwe mogelijkheden via de 
staatshervorming geboden zou
den worden voor het voeren van 
een eigen politiek, ook ten over
staan van Brussel en Vlaams-Bra-
bant. Het is te zeer bij een, meest
al onbegnjpelijk, juridisch gepo-
ker gebleven. 

Lange weg 

Het «eigen» patroon van de 
Volksunie-aanhang blijkt ook dui
delijk uit de antwoorden op de 
vraagstelling naar de toekomsti
ge staatsstruktuur. 
Ongeveer 60 procent van alle 
ondervraagden spreekt zich uit 
voor een unitair België, 15 pro
cent geeft de voorkeur aan een 
geregionalizeerd België (met 
drie) en 16 procent verwacht heil 
van het federalisme (met twee). 
Voor een splitsing van het land 
wordt door 6,7 procent van de 
geïnterviewden geopteerd. 

Deze cijfers vergen enige nadere 
beschouwingen. Vooreerst is het 
belangwekkend dat de optie voor 
een verenigd België het sterkst 
vertegenwoordigd is in Brussel 
(68 %) en in Wallonië (66,6 %) . In 
Vlaanderen stelt 52 procent van 
de bevolking zich unitanstisch op. 
Dit betekent tegelijk dat het fede
raal gedachtengoed de meeste 
aanhangers in Vlaanderen telt 
(ongeveer 25 % tegenover 
slechts 7,4 procent in Wallonië). 
De verklaring hiervoor moet ge
zocht worden in de opstelling van 
de Volksunie. Sinds een kwart
eeuw ijvert de Volksunie voor 
federalisme: zelfbestuur voor de 
Vlamingen. Jarenlang heeft zij in 
de Wetstraat hiervoor een eenza
me strijd gevoerd. Maar door 
onophoudend deze idee te bena
drukken en te propageren, door 
de evidentie van de feiten in het 
licht te stellen, heeft zij in Vlaande
ren een gunstige stroming op 
gang gebracht. De invloed van de 
Volksunie op de opinievorming in 
het Vlaamse land is onmisken
baar. 

En toch, ontleden we de cijfers in 
Vlaanderen, dan is de Volksunie
kiezer de énige die zich duidelijk 
en ondubbelzinnig schaart achter 
het tweeledig federalisme. Dit in 
tegenstelling met het elektoraat 
van CVP en PVV, dat nog steeds 
voor meer dan drie-vierde niet 
afkerig staat tegenover een uni
tair België. Zo talrijk zijn de fede
ralisten dus nog niet in de zgn. tra
ditionele partijen. 

De resultaten van deze opiniepei
ling, gekoppeld aan de verkie
zingsuitslagen van 17 december, 
moeten ons tot nadenken aanzet
ten. Want hoe relatief peilingen 
ook zijn, negeren mogen we ze 
geenszins. 

De bevolking wenst vooreerst 
een stevige aanpak van het so-
ciaal-ekonomische. Wat de staats
hervorming betreft moet gesteld 
dat de unitaire idee nog stevig 
sluimert in alle, ook Vlaamse par
tijen. En dat op een ogenblik dat 
het parlement grondwetgevende 
bevoegdheid heeft I 
Het 25 jaar lange pleidooi van de 
Volksunie voor federalisme heeft 
overduidelijke sporen nagelaten 
bij de opinievorming in Vlaande
ren. Maar we mogen ons geens
zins ontveinzen dat er nog een 
lange weg voor de boeg ligt 

Vrij onverwacht heeft het Hof, 
na de nogal vage en vrijwel 
vruchteloze informatie-beurt 
van Willy Claes, een échte for
mateur in de arena gestuurd. 
De meeste waarnemers ver
wachtten zich nog aan een tus-
senrondje van de een of ande
re mindere grootheid. Maar 
het is Wilf ried Martens gewor
den, die zich een weigering 
helemaal niet en een misluk
king zo mogelijk nog minder 
kan veroorloven. Wat hij uit 
de informatieronde geleerd 
heeft, zal bitter weinig zijn. Hij 
zal zélf een aantal hete kastan
jes uit het vuur moeten halen. 
Trouwens is het maar billijk 
dat aan de CVP-voorzitter ge
vraagd wordt, de knoop te ont
warren die op 11 oktober door 
zijn partij gelegd werd. 
Het parlement heeft nu welis
waar grondwetgevende be
voegdheid, maar het blijft zeer 
de vraag of deze gelegenheid 
überhaupt wel benut zal wor
den. 

Geen nihilisme 
Ten overstaan van deze situ
atie hoort men in Vlaanderen 
steeds weer stemmen, die bewe
ren dat de Vlamingen niet ge
haast moeten zijn, dat ze best 
kunnen wachten. In « De Nieu
we » schreef Antoon Rossens 
zelfs dat de Vlamingen des
noods tien en twintig jaar de 
tijd hebben. 
Dit zou een fundamentele wijzi
ging zijn in de Vlaamse opstel
ling. Tot voor kort was de leu
ze « federalisme nu » onbetwist 
in heel het Vlaamsgezinde 
kamp. 
Wij zijn de mening toegedaan 
dat de stelling dat «niets doen 
en wachten » het beste voor de 
Vlamingen zou zijn, een ui
terst gevaarlijke stelling is. 
Wat men ook moge beweren 
en welke percentages met een 
zero en drie cijfers achter de 
komma men ook trachtte aan 
te voeren, is onze positie in de 
hoofdstad niet van aard dat 
wij ons wachten kunnen ver
oorloven. Weliswaar is er te 
Brussel een soliede kern van 
Vlaamse intellektuelen en 
ambtenaren, die wel niet meer 
zal schrompelen. Maar de kan
sen om vanuit die kern een 
stuk Vlaams volksleven te her
overen en op te bouwen, ver
minderen van jaar tot jaar. 
Zeer binnenkort komt de twee
de generatie emigranten in 
aanmerking voor het pro
bleemloos verwerven van de 
Belgische nationaliteit en 
wordt met één slag francofoon 
Brussel een paar honderddui
zenden mensen en kiezers ster
ker. 

Ook de Europese evolutie is 
niet van aard om langer wach
ten aanlokkelijk te maken. Het 
voortschrijdend ingrijpen van 
Europese instellingen op aller
lei niveaus van het administra
tief, het sociaal-ekonomische 
en het politiek leven zal het 
federaliseringsproces stellig 
niet vergemakkelijken en 
dreigt het zelfs definitief on
mogelijk te maken. 
De ervaring van de jongste 
jaren heeft ten overvloede ge
leerd dat, als de Belgische 
staat thans niet op de een of 
andere wijze hervormd wordt, 
daarvoor de prijs zal moeten 
betaald worden van een voort
schrijdende onbestuurbaar
heid en het verder afglijden 
naa r de chaos. Een hervor
ming « op de een of andere wij
ze », zonder dat Vlaanderen er 
zijn stempel op drukt, zou ech
ter de ultieme katastrofe kun
nen zijn. 

Het wordt de hoogste tijd dat 
de Vlaamse Beweging zich be
zint over wat zij werkelijk no
dig heeft en wil, en hoe zij het 
zal bereiken. De huidige perio
de van afwachtende onzeker
heid zou één enkel voordeel 
kunnen hebben: ze zou kun
nen benut worden voor een rui
me Vlaamse dialoog over stra
tegie en taktiek, in een atmos
feer die wellicht iets serener is 
dan een paar maanden gele
den, tvo 
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Een Millenium • • • 

De Brusseleirs in de minderheid! 
Brussel, Broekzele, duizend jaar? Een grootse receptie op het stad
huis met burgemeester-notaris Van Halteren in groot ornaat, dat 
zeker. En veel pretneuzen rommedom, met dekoraties en andere pre
tenties. « Nen Brusseleir, da's ne stoeffer...! » « Bruxelles aux Bruxel-
lois, et par consequence : Bruxelles aux Belges .'» Zo lezen we het 
in de ouwegetrouwe « Libre » ; zo is en blijft de mentaliteit van de 
Brusselse Heren die hun eigendom nog niet in handen van Jones, 
Lang en andere Amerikaanse of Britse immobiliënmakelaars gege
ven hebben. Ze worden een minderheid... 
«Bruxelles aux Bruxellois?» ...minder dan ooit, want zelfs Manne
ken Pis weet vandaag niet meer welk E.G.-pakje hem morgen aange
meten wordt. 

Een ommegang méér of minder; 
we zullen trachten het artistiek 
allemaal mee te beleven. Maar, 
over welk Brussel hebben de 
organizatoren van het zoge
naamd « Millenium » het dan wel ? 
Het Brussel van de Vlaamse 

Poort, of dat van de Naamse 
Poort ? Over de door immobiliën-
miljardairs gebombardeerde 
Noordwijk; een operatie die 
slechts kon geschieden door mi
nisteriële en gemeentelijke toe
zeggingen ? 

Als je hem bezig zag, verbaasde het je nooit dat hij van vor
ming eigenlijk veearts was. Hij had er het lijf voor; hij zou stel
lig niet misstaan hebben als «paardemeester» in een angel-
saksisch tv-feuilleton. Een man met zwier, een hoffelijk heen 
Een lijf als een kleerkast, een schone schrandere boerenkop 
en levensgrote handen, waarin zelfs de zwaarste Arriflex-ca-
mera speelgoed leek. Hij torende hoog boven zijn omgeving 
uit Met zijn beide voeten op de begane grond, zonder trapje 
of laddertje, had hij nog overzicht, vogelperspektief oog voor 
samenhangen en verbanden. 
Iedereen kende hem. Voor de volksmensen was hij gewoon
weg dé tv. Hij heeft jarenlang Vlaanderen van jut naar jo afge
rost, op zoek naar het schilderachtige of het sappige of het 
volkse of het menselijke détail voor « Echo ». Hij was natuurlijk 
véél meer dan dat: hij was een intellektueel. die grote reporta
ges heeft gemaakt over grote dingen zoals de «dipenda», 
destijds in Kongo. Het belette hem niet om écht populair te 
zijn, een rondborstige Vlaming onder zijns gelijken, en tóch 
altijd een mijnheer in iedere omstandigheid. 

Dag, Fons 
Robbrechts 

Hij belichaamde naar buiten, op de straat die zijn werkterrein 
was, de grote pioniersperiode van de Vlaamse tv. Het nooit 
getaande aureool van de Bert Leysen-tijd was in hem zicht
baar gebleven. De jongste jaren deed hij het weliswaar iets 
rustiger aan. Hi] had zonen gekweekt die — zo zegde hij niet 
zonder trots — hun vader achter de camera ruimschoots 
waard waren, en die dan ook maar moesten opdraaien voor 
de verre karweien en het onmogelijke nachtwerk. Maar hij 
was de grote vrijwilliger gebleven, geobsedeerd door zijn 
beroep, op ieder ogenblik bereid om een hemd en een tanden
borstel in een valiesje te gooien en naar het een of ander 
kapotgeschoten eind van de wereld te hollen. Hij hield van 
zijn beroep. En hij kende het Zijn stielkennis — die niet alleen 
cameratechniek was maar ook en vooral mensenkennis — 
was legendarisch. Er deden over hem sterke verhalen de ron
de. Hoe hij Achiel Van Acker filmde: de man gewoon op een 
stoel zetten en hem zijn lange verklaring laten opzeggen; de 
camera in gang zetten, even het beeld kontroleren, het geluid 
bijregelen en dan doodgemoedeerd een pint gaan pakken. 
Met het feilloos gevoel om net terug te zijn tegen de tijd dat 
Van Acker aan het eind van zijn bobijntje was en behoefte 
had aan de geruststelling « dat het heel goed was ». 
Eigenlijk een kurieuze loopbaan. Veeartsenij ekonomie en 
dan — door de perikelen van het na-oorlogse Vlaanderen — 
beland in de geschreven joernalistiek. De pen geruild voor de 
camera. De laatste jaren, in het verambtelijkt wereldje van de 
BRT, vaak de baan op in een lastige positie: kamera-man, 
gewoonweg beschouwd als een stukje onontbeerlijke maar 
vervelende technikus, naast een piepjong joernalist die van 
het te behandelen dossier vaak niet eens de helft kende van 
wat de technikus-te-zijnen-dienste er van af wist 
Hij heeft de dood gehad die hij mocht verwachten: gestorven 
in de vreemde, aan zijn beroep. Lucied en wetend. Aan de 
taxichauffeur die hem naar het hospitaal voerde: «Dies ist 
meine letzte Fahrt». 
Dat hij begaan was met « de kwestie >>,• dat hij door dik en dun 
een overtuigd Vlaamsgezinde was hoeft stellig niet de enige 
reden te zijn om hem hier te gedenken. Hij was dat in een rui
mere dimensie: hij was het soort wereldburger dat we graag 
in alle 's Heren landen zagen rondhotsen, omdat hij er de van
zelfsprekende ambassadeur was van de goede eigenschap
pen van ons volk. 

dio Genes. 

Is het ook de bedoeling om feest 
te vieren op een moment dat 
deze grootstad op de rand staat 
— nét niet van het faillissement 
— maar dan toch van een onont
wijkbaar ekonomisch massa
graf? 

Verbeulemansing 
We zouden, zoals sommigen het 
zonder verpinken doen, de lof
trompet kunnen steken omwille 
van de prestaties van een wereld
beroemde stad die een patent 
heeft op de verbeulemansing van 
haar inwoners. 
Maar, Brussel is jammer genoeg 
— historisch ongetwijfeld — ver
uit één van de belangrijkste ste
den van Vlaamse ingezetenen 
(300.000 Vlamingen) waar de poli
tieke macht (Franse en andere 
oorkondes ten spijt) alsmaar erin 
slaagde om de Vlaamse stam tot 
aan de levenswortel te besnoei
en. Bij dat snoei- en hakwerk wer
den zelfs Vlamingen, uitgeweken 
van '< de Vlaanderens », bereid ge
vonden om hand- en spandien
sten te verlenen. 
Brussel, duizend jaar, en morgen 
nog zoveel of veel méér ongenoe
gen van de Vlaamse burgers ? 

Hoe lang wachten de Brusselse 
Vlamingen nu reeds op effektief 
zelfbestuur ? Net zoals de Vlamin
gen in Vlaanderen... Het zijn ze
ker niet de Brusselse Vlamingen 
die dat ziekelijk waterhoofd ge
wenst hebben. 
In internationale ekonomische tijd
schriften mogen we nu lezen dat 
«Brussel de ziektekiemen in zich 
heeft van elke westelijke stedelij
ke agglomeratie ». 
Zo is er het ekonomisch drijfzand 
van de dienstensektor: drievier
den van het bruto regionaal pro-
dukt in de Brusselse agglomera
tie wordt opgebracht door de 
dienstensektor. 
Het Brussels aandeel in het natio
naal ekonomisch prestatievermo
gen (zegge en schrijve BNP) 
daalt van dag op dag. 
In de voorbije tien jaren werden 
de industriële investeringen in het 
Brusselse zomaar gehalveerd. 
Zoveel ci j fers; nog véél meer 
ervaringen. We kennen dat Brus
sel van ons nu wel voldoende. De 
tram 7, die tram 14 opwachtte, 
werden beide van het spoor ver
dreven door een tramlijn die pre
metro gedoopt werd. En ook die 
metropijp zal (volkswijken ten 

De ,onsciiuidige' 
Vlaamse pers 
In zijn hoofdartikel van 15 decem
ber zegde het weekblad «De 
Nieuwe » dat « het ongrondwette
lijk inschrijvingsprivilege een rela
tief onschuldig voordeel» is. 
In zijn hoofdartikel van 5 januan 
stelde hetzelfde blad :« De Vlaam
se revendikaties — niet teoreti-
sche konstrukties zoals «federa
lisme », « staatshervorming » en an
dere speeltuigen van de bour
geoisie — zijn wezenlijk sociaal, 
door wie ze ook worden ver
woord, omdat ze rechtstreeks te 
maken hebben met de rechtvaar-
digheidseisen van een geminori-
zeerd volk». 

In hetzelfde hoofdartikel vroeg 
De Nieuwe verontwaardigd: 
«Waar zijn de Vlaamse scholen 
die in verschillende akkoorden 
reeds werden toegezegd? Men 
ziet ze nergens.» 

Gedurende 18 maanden heeft 
« De Nieuwe » de meest agressie
ve hetze tegen de Volksunie ge
voerd : laster, vuilspuiterij en intel-
lektuele oneerlijkheid waren sche-
nng en inslag. Uiteindelijk ging 
«De Nieuwe» zelfs de lof zingen 
van' Leo Tindemans, vermoedelijk 
als kampioen van het nieuw pro-
gressisme, de politieke duidelijk
heid en het Vlaams radikalisme. 
Dank zij « De Nieuwe » weten wij 
nu dat de hele hetze tegen het 
inschrijvingsrecht eigenlijk betrek
king had op iets dat «relatief 
onschuldig » is en dat federalisme 
het «speeltuig van de bourgeoi
sie» is en dus zeker niet de moeite 
waard om er zich voor in te zetten, 
ten. 

De vraag naar de Vlaamse scho
len te Brussel en het antwoord 
erop is een illustratie van wat 
men onder hetze dient te ver
staan. Hier manipuleert « De Nieu
we» gewoonweg een onwaar
heid. Om te beginnen hebben 
de Volksunie-onderhandelaars in 
de voorbije 18 maanden de uit-
voenng afgedwongen van het 
Vlaams onderwijsakkoord van 

1963 en 1971, in zoverre dat het 
Vlaams Onderwijscentrum beves
tigde dat niet moest aangedron
gen worden op de vestiging van 
nieuwe scholen doch dat eerder 
andere voordelen moesten be
dongen worden. Wat dan ook is 
geschied! 

spijt) tot aan de autoweg naar 
Oostende gegraven worden. Het 
gaat dus in Brussel alsmaar vlug
ger, een bumper aan bumper 
gevecht, alleszins om de stad zo 
vlug mogelijk te ontvluchten. 
De Vlaamse strijd wordt in deze 
stad dan wel enigszins met her
nieuwde kracht gevoerd door in
stellingen — zeg maar de sociaal-
kulturele raden — die voorheen 
tot de politieke droomwereld be
hoorden. Maar de vergulding van 
die politieke wissels stuit dezer 
dagen niet uitsluitend meer op 
Nolsdwarsliggers. Er worden nog 
andere opportunistische spelle
tjes opgevoerd, zoals de tegen
kanting om van Vlaamse zijde 
unaniem te betrachten een sane
rende fusie van gemeenten in het 
Brusselse door te voeren. 

Politieke schaal 
Als de «vervlaamsing van de 
Brusselse Vlamingen », zoals som
migen uit de jongste verkiezings-
cijfers menen te mogen opma
ken, zulk politiek proces maar zou 
kunnen op gang brengen... , 

De politici maken het schoon 
weer... Dat geldt vooral voor de 
Vlaamse verkozenen die in de 
Brusselse agglomeratie enige 
machtspositie toegewezen kre
gen. Het zijn zij die doorslagge
vend gewicht in de politieke 
schaal kunnen werpen. 

Wie heeft trouwens Antonis van 
Bourgondië (in 1415) weer
houden om op het graf van zijn 
zoontje Willem in de Karmelie-
tenkerk te Brussel een eentalig-
Nederlands grafschrift te laten 
aanbrengen?... Toen was de 
tweetaligheid in Vlaanderen nog 
zogeheten sociaal-dominant. 

Dat Millenium van Brussel is 
een Vlaams-nationale aangele
genheid : het gaat niet langer om 
een aantal hofstedelingen die 
ekonomisch wegkwijnen, het 
gaat om de levenskracht van 
een volk dat ook in de hoofd
stad een nieuwe levensadem 
zoekt, en hoognodig dient te her
leven, (hds) 

PAUL VAN OSTAIJEN 
een triestig sinjeur 

knack 

Beter laat dan nooit. In 
het pas uitgeblazen 1978 
was het 50 jaar geleden 
dat Paul Van Ostaijen ge
storven is. Een beetje over 
de valreep brengt Knack 
nu een levensgroot ver
haal over de prins van de 
Vlaamse letteren, door 
tijdgenoot Maurice Gil-
liams een ,.dandy", en 
door zichzelf ,,een triestig 
sinjeur" genoemd, die in 
1918 een gevangenisstraf 
van drie maanden opliep, 
wegens smaad aan kardi
naal Mercier. 

nu te koop ; 35 fr. 
Vraag een gratis nummer 
U kunt kennismaken met Knack op eenvoudige aanvraag te 
richten aan : 
Knack, Dienst Promotie, Meiboomlaan 33, Roeselare, die 
u kosteloos een proefnummer zal toesturen. 

WIJ 4 
11 JANUARI 1979 



KOMM^hT /̂IR 

HET JAAR VAN HET KIND 
Jaar van de vrouw, jaar van het dorp,... en nu, 1979, jaar van het kind. 
De inzet van dit jaar van het kind is geenszins aan onze aandacht 
ontsnapt. Dat wordt ons trouwens onmogelijk gemaakt. Met de 
regelmaat van een klok duikelen er op het algemeen sekretariaat 
mooi verzorgde brieven binnen, voorzien van tekeningen of foto's 
van overvolle klassen. Hierin worden we beladen met de beste 
wensen voor 1979, maar tegelijk met onze neus gedrukt op de 
problemen van het kleuteronderwijs. 
Ouderkomitees van kleuterscholen en kleuterleidsters hebben dit 
jaar gretig aangegrepen om hun miserie, hun problemen 
wereldkundig te maken : overbevolkte klassen. 

maar niet 
van de kleuter! 

Oorzaak hiervan is het huidige, 
voorbijgestreefde systeem van 
schoolbevolkingsnormen op ba
sis van het gemiddelde aantal 
aanwezige kleuters. In conkreto 
betekent dit dat er in Vlaanderen 
momenteel zo'n 2800 kleuterklas
sen zijn met meer dan 25, en 
ongeveer 4.100 kleuterklassen 
met meer dan 20 kleuters Er wor
den zelfs voorbeelden geciteerd 

van scholen waar één kleuterleid
ster de verantwoordelijkheid 
draagt voor 30, soms 40 kleuters. 
En dit, zo wordt opgemerkt, op 
een ogenblik dat er meer dan dui
zend volledig werkloze kleuterleid
sters zijn. 
Om aan deze toestand te verhel
pen moet er volgens de ouders 
en het onderwijzend personeel 
gesleuteld worden aan de school

bevolkingsnormen. De huidige si
tuatie is zowel pedagogisch, als 
hygiënisch onverantwoord. De 
kleuterklas, die een belangrijke ge-
zinsaanvullende taak vervult, 
wordt gedevalueerd tot een ano
nieme massa, waarin het de leid
ster onmogelijk gemaakt wordt 
enige aandacht te besteden aan 
de kreatieve ontplooiing van de 
drie tot vijf-jarigen. 
Een normensysteem zoals dit 
geldt in het lager onderwijs (op 
basis van inschrijvingen), zou een 
aanzienlijke verbetering beteke
nen. Een gemiddelde van 20 kleu
ters per klas zou alleszins de leef
baarheid van de klassen bevorde-

Investeren 

Om de toestand te laten zoals hij 
IS, schermt de overheid met ter
men uit de ekonomische en finan
ciële boekhouding van de staat. 
Er IS geen geld, en de tewerkstel
ling van werkloze kleuterleidsters 
zou te duur uitvallen. 
Dit alles zijn evenwel drogrede
nen volgens de ouders. Door het 
opdoeken van klassen heeft het 

Rijk sinds 1972 ongeveer 500 mil
joen fr. bespaard, en in 1977 lag 
dit cijfer zelfs boven de 600 mil
joen. Lonen voor nieuwe kleuter
leidsters zijn dus niet zo moeilijk 
te vinden wanneer men rekening 
houdt met de verminderde uitga
ven van de laatste jaren, het weg
vallen van de werklozensteun en 
het terugvloeien van de belas
tingen. Daarenboven, wanneer 
men werkloze kleuterleidsters 
zou inschakelen, zou men met 
ongeveer 100 miljoen meer het 
probleem van de overbevolkte 
klassen van de baan kunnen hel
pen. Per arbeidsplaats betekent 
dit een investering van niet meer 
dan 70.000 fr. Een kleine vergelij
king : in de produktieve sektor 
zijn er arbeidsplaatsen die de 
overheid meer dan één miljoen 
Belgische frank kosten! 

Belangrijker is>evenwel dat ook in 
moeilijke jaren prioritair onze 
zorg moet gaan naar datgene 
wat na de krisisjaren het funda
ment zal uitmaken van onze 
samenleving. Een tegemoetko
ming aan de kleuter-eisen zou 
alleszins een tastbare realizatie 
zijn in het jaar van het kind. 

NMBS zonder noodplan 
In een brief aan de h. Chabert, 
minister van Verkeer, vraagt VU-
kamerlid Willy Kuijpers of de 
NMBS een noodplan heeft om 
abnormale weersomstandighe
den het hoofd te bieden. Hij stelt 
deze vraag aan de hand van 
enkele vaststellingen in een paar 
stations. 
Zo moest hier en daar het perso
neel met taxi's worden afgehaald. 
Sommige personeelsleden ontvin
gen een oproepingsvergoeding, 
andere met, wat toch op een dis
criminatie neerkomt. Het baanper-
soneel blijkt ook met over vol
doende werkkledij te beschikken 
om in gure weersomstandighe
den opdrachten uit te voeren. 
Sommigen hebben geen passend 
schoeisel (geen gummilaarzen 
wel gewone werkschoenen) 
De h. Kuijpers is van mening, dat 
bij een noodplan een periodische 
oefening noodzakelijk is. Maar ze 
moeten dan ook effektief zijn. In 
een bepaald station dienen de 
personeelsleden slechts het on
derrichtingsboekje af te tekenen 
wat als «volbrachte oefening» 
geldt. Dit is natuurlijk niet ernstig. 

Potdichte buffetten 

Wat de privé-maatschappijen be
treft die hun aktiviteiten uitoefe
nen dank zij de infrastruktuur die 
de gemeenschap via de NMBS 
ter beschikking stelt, is het niet 
meer dan billijk dat deze privé-on-
dernemingen zich ten dienste stel
len van de NMBS in geval van 
nood. Dit zou kontraktueel moe
ten worden vastgelegd. Dan zal 
men de sluiting van bv. restaura-
tiegelegenheden op het gewone 
uur vermijden, waardoor tal van 
reizigers, wier treinen op zich 
laten wachten, niet hongerig moe
ten ronddolen zoals dat vorige 
week dagen aan een stuk was. 

Nvdr ; Het is al erg genoeg dat de 
winsten in deze parastatale instel
lingen geprivatizeerd en de verlie
zen genationalizeerd worden. 

Tot slot vestigt kamerlid Kuijpers 
de aandacht op de stervormige 
op Brussel gerichte spoorweg
aanleg wat tot gevolg heeft, dat 
de Noord-Zuidverbinding met 

een groot aantal wissels het voor
naamste knooppunt wordt bij ver
anderende weersomstandighe
den. NMBS-technici deelden hem 
overigens mede dat de wisselver-
warming op buisvormige elektro
des geen bevrediging biedt. Hij 
vraagt dan ook, welke maatrege
len de minister overweegt 

Chaber ts falen 

In een interview voor de radio zei 
de minister dat de verwarring op 
het spoor het gevolg was van 
technische problemen. 
We kunnen niettemin de minister 
niet helemaal bijtreden. 24 uren 
vooraf en zeer duidelijk l<wamen 
de waarscliuwingen van de weer-' 

Vraag van 

Willy Kuijpers 

tot 

minister Chabert 

diensten via de media. Hier ble
ven minister en diensten duidelijk 
in gebreke, door geen rekening 
met deze waarschuwingen te 
houden. De voornaamste fout 
van de NMBS-direktie was het 
totaal ontbreken van informatie 
en van opvang van de geblok
keerde reizigers. De reizigers in 
Noord-, Centraal en Zuidstation 
werden van het kastje naar de 
muur verwezen, konden zich niet 
verwarmen en bevoorraden. Het 
Rode Kruis werd slechts de dag 
volgend op de chaos opgeroepen 
tot hulpverlening, wat dan ook 
gebeurde in onverwarmde sta
tions en met gesloten restaurants 
en buffetten! 

Het is niet van vandaag dat we 
als een der hoofdoorzaken van 
de problemen bij de NMBS-Brus-
sel de overkoncentratie van de 
spoorlijnen aanduiden. Reeds in 
normale omstandigheden doen 
zich dagelijks moeilijkheden voor, 
laat staan in geval van sneeuw
storm. Al jaren wordt bv. aange
drongen op een rechtstreekse 
verbinding kust-Antwerpen. 
Sinds enkele maanden is men er 
eindelijk mee begonnen, doch op 
veel te kleine schaal. De Vlaams
nationalisten eisen reeds tiental
len jaren een dekoncentratie en 
decentralizatie van heel wat struk-
turen, o.m. op het spoor. Men vol
hardt echter in de boosheid en 
ook hier speelt de ministeriële ver
antwoordelijkheid. Bij de jongste 
verwarring- was Brussel overdui
delijk de oorzaak, van de blokke
ring.der treinen. 

Struisvogelpolit iek 

Maar dit is nog niet alles. Reeds 
weken lijden de treinen vertra
ging als gevolg van een stiptheids-
staking van de treinbestuurders, 
die een normalere werktijd eisen 
(de huidige laat geen gezinsleven 
meer toe) en de afschaffing van 
de a-sociale boeten. Daar deze 
aktie niet uitgaat van de officiële 
vakbonden (hier blijkt duidelijk 
het misbruik van hun monopoli-
um D weigert de NMBS te onder
handelen met een afvaardiging 
van de treinbestuurders. Pas gis
teren werd een delegatie van 
echtgenotes van treinbestuur
ders ontvangen. Het resultaat is 
ons bij het ter perse gaan nog 
niet bekend. Maar één feit staat 
vast: de minister moet er iets aan 
doen, of straks begint de vertra
gingsellende opnieuw. 
Ook dat IS een prangend aspekt 
van de gemeenschapsproble
men. Hier IS nu eens duidelijk aan
getoond hoe diep de unitaire wan
verhoudingen in het dagelijkse le
ven van honderdduizenden pen
delaars en gewone reizigers ingrij
pen. Zelfbestuur betekent ook 
ontvetting van het Brusselse 
waterhoofd en een verkeerspoli-
tiek die niet door een krankzinnig 
unitaristisch denkbeeld om hals 
wordt gebracht. (Sw) 

Volksunie 
op TV 
Vanavond op BRT 1 om 
19 u. brengt het Vlaams 
pers-, radio- en TV-instituut 
het VU-standpunt. De kamer
leden Jaak Gabriels, Willy 
Kuijpers en Nelly Maes (uit
tredend) zullen er van ge
dachten wisselen met de 
journalisten Johan Struye 
(«Knack») en Jan Van 

Doorslaar «(«De Morgen»). 
Onderwerp: De verkiezin
gen van 17 december en de 
politieke gevolgen ervan. 

Volksunie 
op radio 
De VU-radiotribune is van
avond te horen op BRT 1 
om 19 u. 30. Kamerlid Frans 
Baert zal het woord voeren. 

T3 

< 

BOUWEN? KOPEN? 
VERBOUWEN? 
BOUWGROND? 

WIJ LENEN JE TOT 100% 
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^ ^ Autoweg 
= Weg 
«c= Spoorweg 
O km 100 

Ideologie machteloos 

tegen nationalisme 
fel Vietnam heeft zich een mees
ter getoond in de techniek van de 
infiltratie, gevolgd door de guernl-
la en bekroond door een verover
ingsveldtocht in regel, gewoonlijk 
tegen troepen die machteloos 
staan tegenover de guernlla Dat 
beeld zou weliswaar nu kunnen 
veranderen, want de Rode 
Khmers hebben in de guerrillatak-
tiek niets meer te leren 
Voor het ovenge volgt te Pnom 
Penh slechts de ene dwingeland 
de andere op De Rode Khmers 
hebben na hun overwinning een 
bloedig schnkbewind ingesteld, 
waarbij de ontvolking van de ste
den ten behoeve van het platte

land een schrijnende illustratie is 
van deze kommune-politiek Ook 
in Vietnam werd dit systeem toe
gepast, en het werd er in Zuid-
Vietnam (herleid tot vazal van 
Noord-Vietnam) even medogen-
loos toegepast Vandaar ook de 
massale vlucht van de Zuidvietna-
mese middenstand, die als zoda
nig werd uitgeschakeld en gekol-
lektivizeerd Desondanks ston
den Vietnamezen en Cambodja-
nen als kat en hond tegenover 
mekaar, waaruit we met anders 
kunnen besluiten, dat spijts alle 
ideologische gelijkschakeling, het 
volksnationalisme uiteindelijk het 
laatste woord krijgt Dat de kom-

munisten daaraan een andere 
versie dn Cambodja waren 
«slechte» kommumsten aan het 
bewind, wij brengen u nu de « goe
de ») vastknopen deed in het licht 
van de recente ervaringen (het 
Eurokommunisme, het Chinese 
schisma en nu de « vulgaire » ver-
ovenng van een buurland) bela
chelijk aan Indien het nog moest 
gezegd worden in Cambodja 
hebben de Vietnamese kommu
msten andermaal het masker la
ten vallen Dit houdt meteen ook 
een waarschuwing voor het Wes
ten in, dat zich gelukkig de jong
ste tijd kntischer tegenover het 
oostelijk blok begint op te stellen 

Het verloop van de Vietnamese 
agressie tegen Cambodja, met be
hulp van een rebellenleger, dat 
een «beter kommunisme» blijkt 
voor te staan dan de Rode 
Khmers, is de laatste dagen zo
veel van tempo versneld dat het 
pleit wel beslecht lijkt te zijn Het 
IS duidelijk dat het FUSNK (Ver
enigd Nationaal Front voor de 
Redding van Cambodja) het met 
zou gehaald hebben zonder de 
militaire steun van het Vietname
se leger 
Is dit nu een eerste stap naar een 
Verenigd Indochina (Vietnam, 
Cambodja en Laos — waar Viet
nam ook reeds een militaire voet 
in huis heeft) waarvan zowel Ha
noi als Saigon luidop droomden 
(evenals hun voorgangers trou
wens, want deze veremgings-
drang heeft mets met ideologie te 
maken, des te meer met het natio
nalisme) 
Zal Heng Samrin (leider van het 
FUSNK) nu Pol Pot opvolgen aan 
het staatsroer in Phnom Penh"? 
Het IS terloops opvallend hoe 
«Nederlands» de namen van In-
dochinese figuren en plaatsen 
aandoen, waarbij men soms moet 
glimlachen bij het horen van na
men als Lon Nol of Pol Pot Het 
ziet er toch zo naar uit, nu het 

vast staat dat China (waarbij Pol 
Pot aanleunde) militair met zal 
ingrijpen Peking laat het voorals
nog bij steun aan de tweede Cam
bodjaanse klacht tegen Vietnam 
bij de UNO Daarvoor hebben ze 
een beroep gedaan op het vroe
gere thans bijna vergeten Cam
bodjaanse staatshoofd prins-pre-
sident Norodom Sihanoek Of 
diens tussenkomst in de UNO 
veel zal uitmaken, is twijfelachtig, 
want het gezag van de voormali
ge troonopvolger latere presi
dent bestaat blijkbaar alleen in 
funktie van de Chinese bescherm
heer Vietnam en de anti-Khmers 
houden het bij Moskou en schij
nen daar wel bij te varen In feite 
hebben Moskou en Peking een 
oorlog «per prokuratie» uitge
vochten in Cambodja Ook dat is 
mets nieuws onder de zon 
Indochina is al geruime tijd weer 
in het nieuws Eerst met het vluch-
telingenschandaal, waarbij het 
Westen ovengens met zo'n goe
de, humanistische beurt maakt, 
nu met de verovenng van de 
Cambodjaanse buurstaat welke 
overwinning wel eens zou kun
nen gevolgd worden door de vir
tuele aanhechting van Laos Dat 
daardoor de druk op Thailand zal 
toenemen lijdt met de minste twij-

:^*j>.* 'W^fi^-'^. ^iSQ ^'< 

Geen Europese inspiratie 
De bijeenkomst op het para
dijselijke Guadaloupe van de 
westerse Grote Vier stond 
in het teken van een alge
meen onderzoek van de toe
stand in de wereld Veel lekt 
er met uit, de mogendheden 
zullen zich wel hoeden voor 
indiskreties 
In feite vormen de vier (VSA, 
UK Frankrijk en de BRD) 

een hechter blok dan de EG, 
waar tot nog toe het staats-
nationalisme het goed en het 
slecht weer maakt 

Een voorbeeld daarvan is de 
aanpassing van de zgn 
« groene wisselkoersen » 
(wisselkoersen ten behoeve 
van de landbouw in de EG-

landen) Het blijkt immers dui
delijk dat de aanpassing ge
beurt in funktie van sommige 
leden-landen en met in funk
tie van de Gemeenschap als 
zodanig Ze werd voorge
steld met het oog op de 
nationale belangen Door het 
verzet van sommige landen 
(Frankrijk en Engeland die 
deze keer een bescheiden 

i/r , /////'//'/'''^/M 

verrijzenis van de «entente 
cordiale» vierden) kon geen 
redelijke aanpassing gebeu
ren In feite komt deze aan
passing die met uit de klui
ten IS gewassen neer op 
een verzoek van Frankrijk 
opdat de Bondsrepubliek 
een aantal voordelen, die de 
BRD door passende maatre
gelen verwierf op te geven 
ten voordele van landen (die 
geen verstandige politiek ter 
zake volgden met name 
Frankrijk en ook Engeland) 
Maar al te vaak heeft de 
Bondsrepubliek in Europees 
verband moeten ervaren 
dat haar gezonde en vooruit
ziende politiek ipv beloond 
gestraft wordt Daartegen 
rijst uiteraard te Bonn ver
zet, waar men het beu wordt 
sinterklaas te spelen voor 
«onvolwassen kwajon
gens » De Bondsrepubliek 
kan zich weliswaar als sterk
ste ekonomische macht in 
West- en Midden-Europa 
permitteren, voor sinterklaas 
te spelen maar ook daaraan 
zijn grenzen gesteld 

Dit nieuwe feit bewijst 
slechts dat Engeland en 
Frankrijk de EG misbruiken 
voor hun eigen belangen 
waartegen de BRD en de 
ovenge leden weinig vermo
gen in te brengen Deze mid
delgrote en kleine landen vor
men te weinig blok tegen de 
eisen van de twee grote 
broers Dat is nu weer het 
geval met het voorstel om 
het aantal EG-omgangstalen 
te beperken tot het Engels 
het Frans en het Duits Het 
van in het begin erkende 
Nederlands als vierde EG-
taal dreigt dus uitgescha
keld te worden Omdat men 
voorwendt dat straks naast 
het Deens ook nog het 
Grieks en het Spaans zou
den moeten erkend worden 
Het Nederlands heeft rech
ten, verdiensten die de ande
ren met hebben Maar jam
mer genoeg werken Den 
Haag en Brussel ook hier 
met samen hoewel ze met 
Benelux de eerste stoot ga
ven naar het Europa der 
Zes 
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in 

13-14 januari 

Nationaal vormingsweekend 
van VUJO te Dworp 
VUJO houdt zijn nationaal winter 
weekend op zaterdag 13 en zondag 
14 januari 1979 in «Destelheide» 
vormingscentrum voor de jeugd te 
Dworp 

(Destelheidestraat 36 tel 02 
3585915) 
Begin 13 1 om 10 uur Einde 14-1 
om 18 uur Na de parlementsverkiezin 
gen van 17 december II kan het 
onderwerp moeilijk anders zijn dan 
een bezinning over de huidige situatie 
en over de toekomstige taak en 
opstelling van de Volksunie en over 
de rol van VUJO 

Het tema luidt dan ook «VU wat 
n u ' » 

Op het programma o m 
— kritische analyse van de uit 
slagen 
— waar heeft de V U g e f a a l d ' 
— toekomstige opstelling 
— rol van VUJO 
Deskundige sprekers worden aange
zocht En natuurlijk de spreekwoorde 
lijke gezelligheid en dito sfeer 

Hoe mschri jven ' 

Door te schnjven of te telefoneren 
naar het sekretanaat (Barrikadenplein 

12 te 1000 Brussel 02 219 49 30) en 
door 300 fr over te schrijven op 
onze bankgiro 435-0256851 75 

Hoe te bereiken ' 

— Met de wagen autobaan Brussel 
Parijs E 10 uitrit Alsemberg wegwij 
zer « Dworp > volgen dan « Destelhei 
de» 
— Openbaar vervoer trein Brussel 
Halle bus Halle Ukkel afstappen 
«dne gapers» 

S p r e k e r s 

Prof W De Wachter Nelly Maes 
Luk Vansteenkiste Mark Plattel Ger
main De Rouck Mare Cels Johan 
Sauwens 

Meerhout niet zo slecht op 17-12-78 
Ondanks de zware verkiezingsklap 
pen die de Volksunie zowel nationaal 
als arrondissementeel diende te inkas 
seren boekte de V U in Meerhout een 
vrij behoorlijke winst 
Waar wij bij de vorige gemeente 
raadsverkiezingen met een onvolledi 
ge lijst slechts goed waren voor 273 
stemmen en bij de parlementsverkie 
zingen in 77 voor een ± 400 stem
men hebben wij nu dit aantal weten 
op te drijven tot haast 700 Dat bete 
kent dat de VU m Meerhout met 
12 % van de stemmen gaat lopen 
wat wel niet zo hoog is maar toch 
reeds boven het arrondissementeel 
gemiddelde uitstijgt 
Deze stijging in Meerhout met zijn 
ongeveer 8500 zielen kan enkel en 
alleen toegeschreven worden aan de 
erg aktieve werking van de hele 
bestuursploeg 
Reeds twee jaar valt het VU krantje 

om de drie maanden in iedere bus Tij
dens deze 2 moeilijke beginjaren wis 
ten we eveneens een Vlaamse Vrien 
denknng en een VUJO-kern uit de 
grond te stampen En waarschijnlijk 
wordt 1979 het geboortejaar van de 
Federatie van Vlaamse Vrouwen 
Tel daarbij het dienstbetoon 5 maal 
per maand twee bestuursvergade
ringen per maand voorlichtingsverga 
deringen over gewestplannen en der 
gelijke en onze lopende akties dan 
verdient de bestuursploeg van Meer 
hout zeker de naam «straatk>pers-
ploeg» 

Zo liep een ploeg van ongeveer 35 
mensen begeleid door een geluidswa-
gen op zaterdag voor de verkiezingen 
alle dorpels plat Iedereen mocht van 
ons een VU-appeltje en een pamflet 
in ontvangst nemen O p die zaterdag 
heeft Meerhout kennis genomen van 
het entoesiasme van onze V U men 

Hebt U zich al gerealizeerd dat een schuifdak uw 
autoritten prettiger kan maken "> 

W I J wel 

Maar we doen nog veel meer 

Prijsopgave voor ongevalschade herschik aren alle soorten lakken 
sportieve uitbouwing speciale sierschilderingen plaatsen van 

schuifdaken 

Loop even langs of bel eens 

C A R R O S S E R I E V A N H O U D T 
Alle carrosserieherstelirngen 

Lge W inke lhaaks t raa t , 46 
2000 A N T W E R P E N Tel 031-32 26 14 

sen Daarom dank ik nogmaals spe 
ciaal al deze mensen die ons tijdens 
de koude verkiezingsdagen erg flink 
hebben geholpen Onze kandidaat 
Door Wouters dankt ook langs deze 
weg al zijn kiezers in en buiten Meer 
hout 
Wanneer u dan nog bedenkt dat al 
onze leden hernieuwd werden op een 
na en dat we reeds een flink aantal 
nieuwe gezichten mogen begroeten 
dan merkt u dat ons verkiezingsukses 
schuilt in het dynamisme van onze 
VU-afdeling 
W I J hoeven dus met de schuld van 
een verlies op anderen af te wentelen 
« t Is goed eerst in eigen » 

Welkom 
Alvast hartelijk welkom op ons 5e bal 
op 17 februan in zaal Centrum te 
Meerhout-Gestel Aanvang 20 u 30 

Berichten uit 
Merksem 
B e s t e w e n s e n 

Voorzitter bestuursleden en mandata 
rissen van Volksunie Merksem bie 
den langs deze weg hun weliswaar 
laattijdige maar daarom niet minder 
welgemeende wensen van geluk en 
voorspoed aan voor 1979 aan alle 
leden sympatisanten en hun familie 
aan 
Anderzijds danken de Merksemse 
kandidaten bij de jongste verkiezin 
gen allen die hen hun vertrouwen heb 
ben geschonken door hen met een 
voorkeurstem te hebben bedacht 

Kortnieuws 
uit Borgerhout 
Vrijdag 26 januan om 20 u 30 in zaal 
De Nieuwe Carnot jaarlijkse worsten 
broodavond Inschrijvingen op het se 
kretanaat ten allerlaatste op 20 janu 
an 
Langs deze weg willen wij ons ge 
trouw lid Jos Verbergt reeds geruime 
tijd gehospitaliseerd een spoedig her 
stel toewensen en wij hopen dat 1979 
voor hem en zijn naaste familieleden 
een heilvol jaar mag worden 

TOP 50 
1 Luk V a n h o r e n b e e k B ie rbeek 
2 Enk V a n d e w a l l e Izegenn 
3 A n n y Lenaer ts Wi l r i jk 
4 Gu ido Cal laer t O p w i j k 
5 G e o r g e t t e D e Kege l N i n o v e 
6 J o de C l e r c q Hever lee 

L ieve Favoree l C r a e y n e s t L a u w e 
8 K o e n V a n M e n e n H e u s d e n 
9 Jan D e R o e v e r A n t w e r p e n 

10 W i l y Se rp ie te rs O o s t e n d e 
11 Paul C r e s e n s Dies t 
12 Frans J a n s e g e r s H e r d e r s e m 

Kr i s V e r s y c k G e n t 
14 Jo r i s D e p r e T e r v u r e n 

M a u r i t s Passchi jn M e i s e 
16 Ach ie l G o d e n s O o s t d u i n k e r k e 

V e e r i e Thyssens Ekeren 
J a n C a u d r o n Aa ls t 
M a u n t s V a n L iedeke rke L i edeke rke 

20 Wi l l em Nol le t H o v e 

21 Mark Devnese Brugge 
Jef Vinex Erps Kwerps 
Alfons Crick Hoboken 

24 J De Landtsheer Deurne 
Andre Decroos Zwevegem 
Emiel Vanlangendonck St Katelijne Waver 
William Vandecauter Hofstade 

28 Willy De Kesel Bassevelde 
29 Mia De Prins Kapelle op den Bos 

De Coninck Borgerhout 
Jan Pieter Maes St Niklaas 
Harry Van Herf Zutendaal 
Jozef Labaere Kortrijk 
Jos Truyen As 

35 Gaby Landon Diksmuide 
36 Jozef Dockx Borsbeek 

Edmond Bruggeman Waasmunster 
Oswald Van Ooteghem Gentbrugge 
Michel Tielens Beringen 
Jaak Indekeu Peer 
Jan Lunskens Hoeselt 
Robert Roosens Meerbeke 
L Schillemans s Gravenwezel 
Jaak Pelgrims Tielt 
Luc De Kerpel Oudenaarde 
Simoen Seynaeve Gistel 
Armand Van Scharen Borgerhout 
Hugo Segers Bornem 
Jos Bex Veltem Beisem 
Jef Verhaegen Buggenhout 
Staf Driesen Herenthout 
Betty De Groote Leuven 
George Peeters Houtvenne 
Lucien Beyens Meerhout 
Clem De Ranter Hoboken 
Rik Sohier Poperinge 
Mark Dewinne Herzele 
Robert Vanhoucke De Haari 
Christa Haesevoets Stevoort 
Hugo Nollet Hooglede 
Leo Thys Zandhoven 
Luc Vanhagendoren Vossem 
Luc Van Eesbeeck Denderleeuw 
Piet Severins Zwijndrecht 
P Bom Raskin Lummen 
P Mispelter Rotselaar 

624 
600 
510 
492 
324 
300 
300 
288 
216 
180 
156 
120 
120 
108 
108 

84 
84 
84 
84 
60 

48 
48 
48 
36 
36 
36 
36 
30 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
15 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 58 KERKSTRAAT 
Tel C031)35 98 28 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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W-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
11 JANUARI I 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 
tovermolen (f.). — 18.05 Rondom
ons — 18.30 De eilandbewoner^ 
( f j - 18.55 Lachertjes. - 19.00 
Standpunten (VU). - 19.30 Kijl< 
ui t ! - 19.45 Nieuws. - 20.10 De 
Muppet Show. - 20.35 Panora
ma. — 21.25 Ziegfeld, de man en 
zijn vrouwen (dok. f.) — 22.30 
Nieuws en weertsericht (tot 22.40). 

BRT 2 

2010 Sporttribune. - 20..40 Praal 
en tegenspoed der Courtisanes 
(fJ. - 21.40 Première. 

NED. 1 

18.30 Sesamstraat. — 18.45 Pas
poort. - 18.55 Nieuws. - 18.59 
Calimero (D. — 19.12 De man van 
Atlantis (fJ. - 20.00 Zangeres 
-onder naam. — 20.30 Derrick (f.). 
- 21.35 Nieuws. - 21.55 NOS-tri-
bune. — 22.50 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De Astro-
nautjes (f J — 19.05 De Nederland
se top 30. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Superschot met Avro's tele-
voetbalkanon. — 20.35 Avro's 
wie-kent-kwis. — 21.35 Televizier 
Magazine. - 22.15 Lillie (f.). -
23.05 Avro's sportpanorama. — 
23.35 Nieuws 

RTB 

17.30 Les rendez-vous du jeudi. — 
18.00 Jean Pinot, mèdecin d'au-
jourd'hui (fJ. — 18.30 Zigzag. — 
19.15 Antenne-soir - 19.30 
Nieuws. — 20.00 Autant savoir. — 
20.20 Mado (film). - 22.30 
Nieuws — 22.45 Le carrousel aux 

images. 

ARD. 1 

16.01 Nieuws - 16.15 P.V. van 
een familieprobleem. — 17.00 Kin
derfilm. — 17.15 Unterwegs mit-
Odysseus (f.) — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Von Apfenschande bis Zap-
fenstreich — 18.15 Het geheim 
van de slinger (f) . — 19.15 Hier 
und heute. — 19.45 Spiel urn 4tel 
vor 8. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Anti-semitisme. — 21 00 Bistro. — 
21.45 Wer dreimal luegt. — 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Schulzeit 
(tv-spel). — 0.50 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws - 17.10 Sindbad. 
— 17.40 Die Drehscheibe. — 
18.20 Klaeger und Beklagte (fJ. -
19.00 Nieuws — 19.30 Der gros
se Preis. — 20.50 Die grosse Hilfe 
- 21.00 Heute-Journal - 21.20 
Kennzeichen D — 22.05 Brennen-
de Langeweile. — 23.30 Nieuws. 

ARD. 3 

19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
— 2015 Aerger im Paradies (film). 
— 21.35 Familienrat. — 22.05 Ju
les Vernes Reisen. — 23.00 
Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionale 
programma's. — 13.50 Objectif 
santé — 14.00 Les vingt-quatre 
jeudis — 18.02 A la bonne heure. 
— 18.29 Une rue Sesame. — 
18.57 Les oiseaux de Meijl Jingu 
(f.). - 1910 Les Tifins. - 19.15 
Une minute pour les femmes. — 
1920 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.44 C'est arnvé un jour — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Le vérifica
teur (f.) - 21.22 L'evénement. — 
22.35 Cine première. — 23.10 
Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws. — 1320 Page spé
ciale. — 1335 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pélèrinage (fJ. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 

15.10 Les rues de San Francisco 
(fJ. — 15.55 Les invites du jeudi. 
- 17.25 Fenétre sur. . - 17.55 
Récre A 2. - 18.35 C'est la vie. -
18.55 De chiffres et de lettres. — 
19.20 Politieke partijen. — 1945 
Top club (show) — 20.00 Nieuws. 
- 20.35 Le maréchale d'Ancre 
(film). - 22.35 Première. — 23.05 
Nieuws. 

FR. 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II ètait une fois 
l'homme (f.). — 20.30 De l'or pour 
les braves (film). — 22.05 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 
Rècifs ( 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 - 1840 Système D. 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Le cof
fre-fort. — 19.35 Passe et gagne. 
- 19.47 Entre chiens et chats... 
- 19.55 Nieuws. - 20.00 Pot 
bouille (tv-film). — 21.00 Probe (tv-
film). 

Vrijdag 
12 JANUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie. - 18.00 
Oum, de witte dolfijn. — 18.15 
Klem, klem kleutertje — 18.30 
Open school. — 1900 Dit leuke 
land. — 20.15 De clan van de Sici-
lianen (film) — 22.15 Jeugdteater 
in Vlaanderen. — 22.55 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Portret van een lady (film). 
- 21.00 Kollage (humor). - 22.00 
Dag aan dag. 

NED. 1 

18.30 Sesamstraat - 18.45 Pas
poort. — 18.55 Nieuws - 18.59 
Lucy en Mr. Mooney (f.) — 19.25 
Kwistig met muziek. — 20.40 The 
streets of San Francisco (f.) — 
21.27 Nieuws. - 21.55 Tussen 
toen en toekomst. — 2245 Medi-
datie. — 22.50 Gesprek met de 
minister-president. — 23.00 Alleen 
een kind. — 23.55 Nieuws. 

NED. 2 

18.25 Teleac. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Wickie de Viking (f.). -
1927 De Muppetshow. - 2000 
Nieuws — 20.27 De illusionist (f.). 
- 21 20 Brandpunt. - 21.55 Pie-
ter Pauwei Rubens (f.). — 22.50 
Rondje teater. — 23.45 Nieuws. 

RTB 1 

17 30 Le magazine des jeunes. — 
18.00 Jean Pinot, médecin d'au-
jourd'hui (f.) - 18.30 Zigzag. -
1845 Sept sur sept. - 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 A suivre. — 21 50 Nieuws. 
- 22.05 Hors d'ici (film) 

RTB 2 

19.55 Los Angeles, les années 30 
(f.). — 20.45 Vendfedi sports. 

D 1 

16.10 Nieuws. — 16.15 Chemie en 
landbouw. - 17.00 Joker 79 -
17.50 Nieuws - 1800 Reich und 
Arm (f). — 18.30 Skivakantie. — 
18.40 Reich und Arm (f) . - 19.15 
Hier und Heute. - 20.00 Nieuws. 
- ^0.15 Versprich ihr alles (film). 
- 21.50 Rusminus. - 22.30 Ta
gesthemen. — 23.00 WK skilopen. 
- 23.25 Lobster (f.) - 00.25 
Nieuws. 

ZDF 

16.45 Nieuws. - 16.55 Pfiff. -
17.40 Die Drehscheibe - 18.20 
Dick und doof (film). - 19.00 
Nieuws — 19.30 Auslandsjournal. 
— 20.15 Aktenzeichen. XY.. un-
geloest — 21.15 Die zauberhafte 
Goldie Hawn (show). - 22.00 Heu
te-Journal. - 22.20 Kultureel ma
gazine. — 23.05 Aktenzeichen: 
XY... ungeloest. - 23.15 Dracula 
(film). — 00.35 Nieuws 

D 3 

19.00 Poppenteater. — 19.45 Jour
nal 3 - 2000 Nieuws. - 20.15 
Zeitzeugen. — 21 00 Momente. — 
21 15 Adolf Luther (Portret van 
deze kunstenaar). — 22.00 Ich, 
Claudius, Kaiser und Gott ( f ) . — 
22.50 Gott und die Welt. - 23.20 
Nieuws. 

F 1 

13.00 Nieuws. - 13.35 Regionale 
programma's. — 17 58 A la bonne 
heure. — 1829 Un, rue Sesame. 
— 18.57 Un court métrage (f.). — 
19.12 Une minute pour les fem
mes. — 19.15 Les Tifins. - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 C'est arrive un jour. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Adorable Julia 
(toneel) — 22.10 Piano souvenirs. 
- 23.25 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. — 13.20 Page spé
ciale — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pèlermage (fJ. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.10 Les diamants du président 
( f ) . - 16.00 Delta. - 17.25 Fené
tre sur. — 17.55 Récré A2. — 
18.35 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.45 Top club. — 20.00 Nieuws. 
- 20.32 Sam et Sally ( f ) . - 21.30 
Apostrophes. — 22.45 Nieuws. — 
2252 La chambre de musique 
(film). 

F3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre — 19.10 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 II était 
une fois l'homme (f) . — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. — 20.35 Le 
nouveau vendredi. — 21.30 Rue 
de l'opérette (tv-spel). - 22.25 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cina a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.50 L'a-
tout-cuisine du chef. — 18.05 Le 
coffre-fort. — 18.40 Système D. 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Le cof
fre-fort. — 19.35 Passé et gagne. 
— 19.47 Entre chiens et chats. — 
19.55 Nieuws. — 20.00 La course 
autour du moncfe. — 21.00 Desti-
nées (toneel). 

Zaterdag 
13 JANUARI 

BRT 

14.30 Calamity Jane (western). — 
16.00 Open school. - 18.00 De 
tovermolen (f J. — 18.05 De stads-
jongen (Disneyfilm). — 18.50 Mor
gen wordt het beter Milieupro
gramma). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 De kollega's ( f ) . - 20.50 Ter
loops. - 21.35 Dallas (f.). - 22.25 
Nieuws. - 22.35 Radio- en TV-bal 
1979. 

NED. 1 

15.30 Nieuws. - 15.32 Lappenkat 
( f ) . — 15.45 Kinderen uit de bijbel. 
(fJ. - 15.55 Laurel & Hardy. -
16.15 Peter Ramsay, de dierendok
ter (fJ. — 18.30 Sesamstraat. — 
18.45 Paspoort. — 18.55 Nieuws. 
— 18.59 Kun je nog zingen, zing 
dan mee. — 19.30 KRO's wereld

circus. .— 20.00 De Willem Ruis-
show. - 21.35 Nieuws. - 21.55 
Heil in the Pacific (Oorlogsdrama). 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De Tros 
top-50. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Voor koningin en vaderland (dok. 
f.) — 21.20 Wordt u al geholpen ? 
(f.). — 21.50 Oogst van de angst 
(f.) - 22.40 Aktua TV : aktualitei-
tenrubnek van de Tros. — 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 

19.10 Antenne-soir. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Le jardin extraor
dinaire. — 20.25 La rivale (film) — 
21.55 Houtskool (dok). - 22.45 
Nieuws. — 23.00 Monceau — 
Fleurus (basket). 

ARD 

1410 Nieuws. - 14.15 Sesam-
strasse. — 14.45 EIn Nachmittag 
aus Hamburg. — 16.15 ARD-Rat-
geber. — 17.00 Starke du deine 
Brüder (dok j . — 17.30 Hier und 
heute unterwegs. — 18.00 
Nieuws. — 18.05 Die Sportschau. 
— 19.00 Hier und Heute. - 19.22 
Reich und arm (f.). — 20.00 
Nieuws. — 20.15 Heiratsschwin-
del (Kluchö. - 21.55 Nieuws. -
22.15 Einer allein (film). - 23.40 
Nieuws. 

ZDF 

15.00 Enid Blyton. (fJ. - 15.20 
Tips voor jonge knutselaars. — 
15.30 Sparnng — 16.30 Die Mup-
pets-Show — 17.00 Nieuws. — 
17.05 Landerspiegel. — 18.00 Lou 
Grant ( f ) . - 19.00 Nieuws. -
19.30 Liedercircus. - 20.15 Het 
woord maakt de muziek (show). 
— 21.40 Nieuws. — 21.45 Das 
Aktuelle Sport-Studio. — 23.00 
Die Leute von der Shiloh Ranch 
(f.). - 0.10 Nieuws. 

ARD 3 

19.00 Markt - Wirtschaft - Sozial. 
— 19.15 Sport im Westen. — 
19.55 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Drei Tage in Stettin (TV-
spel). — 21.35 Cantiere internazio-
nale d'arte 1978. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Le monde 
de l'accordeon. — 13.48 Toujours 
le samedi. — 18.05 Trente millions 
d'amis. — 18.35 Les Tifins. — 
18.40 Magazine auto moto 1 — 
19.10 Six minutes pour vous defen-
dre. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 9 1.45 C'est arnvé un 
jour. - 20.00 Nieuws. - 20.35 

Numero un. — 21.37 Les Heritiers 
(f) 

A2 

12.00 Quoi de neuf. - 13.35 Des 
animaux et des hommes. — 14.25 
Les jeux du stade. — 17.05 Salie 
des fêtes. — 18.00 La course au
tour du monde. — 18.55 Des chif
fres et des lettres. — 19.20 Ge
westelijke aktualiteiten. — 19.45 
Top club. - 20.00 Nieuws. -
20.40 Les proces temoins de leur 
temps (f J. - 22.05 Sur la sellette. 
— 22.50 Nocturne. - 23.30 
Nieuws. 

FR. 3 

12.30 Landbouwmagazine. — 
18.30 Jeugdprogramma. — 19.10 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal maga
zine. — 19.55 II était une fois l'hom
me. — 20.00 Les jeux de 20 heu
res. — 20.30 Fète de Broadway 
(film). — 23.15 Nieuws. 

LUX. 
12.15 La bonne franquette. — 
16.32 Super juke-box. - 18.00 
Bonjour Paris ( f ) . — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Aventures des 
hommes. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Baretta (f.). - 21.00 Le chat 
et le violon (operettefilm). 

Zondag 
14 JANUARI 

BRT 

9.00 Voor boer en tuinder. — 9.30 
Doe mee. — 10.00 Euchanstievie-
nng vanuit Ranst-Nillegem — 
11.00 Konfrontatie (debat). -
12.00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14.30 Open school. — 
15.00 Sesamstraat. — 15.25 De 
arme molenaarszoon en het katje 
(animatiefilm). — 16.15 Bolke de 
beer. — 16.25 Studio vnje tijd. — 
17.25 Sportuitslagen. - 17.30 St -
Truiden — Standard (basket). — 
18.30 De tovermolen (fJ - 18.35 
Wachten tot de volgende winter 
(film). - 18.45 Walvissen (dok.) -
19.45 Nieuws. — 20 00 Sportweek
end. — 20.30 Alle schepsels, groot 
en klem (f.) - 21.20 De fluwelen 
Brueghel. — 21.45 De Rozenkava-
lier (opera). — 22.45 Nieuws. 

NED. 1 

11.00 Euchanstieviering. — 16.00 
Teleac. — 17.00 Korte kerkdienst. 
— 17.30 Bencht van de wilde gan
zen. - 18.45 Teleac. - 19.00 
Nieuws. — 19.05 Calimero (f.) — 
19.18 Flash, de kleine otter (dokJ 

— D i l l l n g e r e s t m o r t , maa tschapp i j k r i t i sche sat i re vy/aarin de ver-
vreennding, d e ve rve l ing en d e onversch i l l ighe id van de m o d e r n e 
m e n s o p o n b a r m h a r t i g e w i j ze g e t e k e n d w o r d e n . 
Z o n d a g 14 januan o m 22 u. 30 o p F3. 

— 20.05 TV-Privé. -
ziek uit duizenden. — 
Plus. — 23.05 Sesjui 
23.30 Nieuws 

NED. 2 ~2 

15.30 Nieuws - 15.J 
telt tot zes - 15.57 
meren (dok.) — 16.1 
vens. — 1635 Operal 
(f.) - 17.02 Studio : 
17.50 Sprekershoek. -
len met kinderen. — 11 
straat. — 18 45 Oogst 
19.20 Studio Sport i 
Humanistisch Verbom 
Nieuws. — 2040 Aan i 
Nederland. - 21.15 Al 
ly (f.) - 21 40 The s 
Edward James (dok. 
Nieuws. 

RTB 

12.00 Faire le point 
Nieuws. — 1305 Co 
— 14.00 La dynastie i 
(fJ - 14.50 CaBmero. 
sa pour le monde. — 17 
slagen. — 17 20 Le p' 
— 17.30 Belcanto-ont 
18.15 Le retour du ï 
19.10 Kuifje (f) - 1£ 
— 20.00 Voulez-vous 
21.30 Camera-sports 
Nieuws. 

ARD 1 

10.00 Indianer CdokJ -
Sendung mit der Mai 
Begegnung im Juli (fili 
Der internationale FK 
- 12.45 Nieuws. — 
schenspiel. — 13.45 T 
Woche. - 14.35 Pi 
15.05 Portrat eines Un 
musiker. - 1620 W 
- 16.50 David Coppc 
17.45 Rómische Skizz 
Nieuws. — 1833 Die 
- 19.15 Wir uber ur 
Weltspiegel. - 20.00 
20.15 Tatort (f) - 2 
Sinn — 2155 Nieuvs 
Und Morgen wiedi 
(dok.) - 2245 Lessi 
(dok.) - 23.30 Nieuw 

ZDF 

1025 ZDF-Matinee. -
Sonntagskonzert — 1 
zur Zeit — 13 00 Nieu 
Die Drehscheibe. — 
nik der Woche — 13. 
me. — 14.15 Diebiene 
14.40 Zwei Jahrtaus 
heit. — 15.10 Nieuw 
Danke schón — 15.3( 
mit Stan und Ollie 
Nieuws. — 17 02 Die S 
tage. — 18.00 Tagebu 
Rauchende Colts (f. 
Nieuws. — 1910 Bonr 
tiven. - 1930 Scha 
Weltliteratur - 20.11 
(western). - 21.50 
22.05 Hardy Krüger l 
23.15 Nieuws 

ARD 3 

16.00 Ihre Heimat - l 
mat. - 17.00 Sehen 
— 17.30 Ratgeber-tip 
Pippi Langstrumpf (f 
Schluss mit dem Scl 
19.00 Muddy Waters 
— 19.45 Sport im ' 
19.55 Journal 3 - 2C 
— 20.15 Streng Geheii 
21.00 Erfinderbörse 
— 21.45 KölnerTreff. 

TF 1 

9.15 Godsdienstige u 
— 12.02 La sequence 
teur. — 12.29 Les Tifii 
TF 1 - T F 1. - 13.00 
1320 C'est pas sériei. 
Les rendez-vous du di 
15.30 Tiercé. - 15.35 
volant (f J - 1628Spi 
re. — 17.50 Roman d'i 
(film). - 1925 Kan-
kamouflage (dokJ — 
Tifins. — 20.00 Nieuvv 
Major Dundee (westei 
Koncert. - 23 40 Niei 

A 2 

12.40 Komische filmpj( 
Top club dimanche. — 
(f.) - 15.20 En sav< 
16.20 Petit theatre. — 
sieur Cinéma. — 17.3 
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TU-PROGR/iriMKS 

TV-Privé. — 21.05 Mu-
luizenden. — 22.15 Aktua 
23.05 Sesjun (jazz) — 

3UWS 

9UWS — 15.32 Veronica 
:es. — 15.57 Plassen en 
dok.) - 16.10 Cat Ste-
1635 Operatie Petticoat 

7.02 Studio Sport 1 -
rekershoek, — 18.05 Spe
nderen. — 18.30 Sesam-
18.45 Oogst in beeld. — 

udio Sport 2. - 20.30 
tisch Verbond. - 20.35 
— 20 40 Aan de rand van 
ld. — 21.15 All in the fami-
21.40 The secret life of 

James (dokJ - 22.45 

aire Ie point - 13.00 
— 1305 Concertissimo. 
La dynastie des Forsyte 

k50Ca«mero. - 15.05 Vi-
i monde. — 17.15 Sportuit-
- 17.20 Le p'tit clin d'oeil. 
Belcanto-ontmoeting. — 
retour du Saint (f.) — 

lifje (f) - 19.30 Nieuws. 
Voulez-vous jouer? — 

amera-sports. — 22.45 

lianer CdokJ — 10.45 Die 
I mit der Maus. — 11.15 
mg im Juli (film). — 12.00 
mationale Frühschoppen. 
I Nieuws. — 13.15 Zwi-
el. — 13.45 Magazin der 
— 1435 Pan Tau. — 

rtrat eines Unterhaltungs-
- 1620 W.K. skilopen. 
David Ckjpperfieid (f.) — 
mische Skizzen. — 18.30 
— 18 33 Die Sportschau. 
Wir uber uns. - 19.20 

gel. - 20.00 Nieuws. — 
tort (f) - 21.50 Der 7. 
21.55 Nieuws. - 22.00 

orgen wieder Prugel ? 
• 22.45 Lessing in Berlin 
23.30 Nieuws. 

)F-Matinee. - 12.05 Das 
skonzert — 12.50 Fragen 
- 13 00 Nieuws. - 13.02 
nscheibe. — 13.25 Chro-
Voche - 13.45 Pusteblu-
1.15 Die biene Maja (f.) — 
bwei Jahrtausende Kind-
15.10 Nieuws. - 15.15 
:hön — 15.30 Lachen sie 
1 und Ollie. - 17.00 
- 17.02 Die Sport-Repor-
18.00 Tagebuch. - 1815 
de Colts (fJ - 1900 
- 1910 Bonner perspek-

19.30 Schauplatze der 
itur. — 20.15 Bravados 
). — 21.50 Nieuws. — 
irdy Kriiger (portreO. — 

e Heimat - Unsere Hei-
17.00 Sehen statt Horen 

Ratgeber-tips. — 18.00 
ngstrumpf (fJ — 18.30 
mit dam Schulsport. — 
iddy Waters Bluesband. 

Sport im Westen. — 
jrnal 3 — 20.00 Nieuws. 
Streng (Seheim ! (dok.) — 
finderbörse (reportage). 
Kölner Treff. 

Jsdienstige uitzendingen. 
La sequence du specta-
12.29 LesTifins. - 12.30 
- 1. - 13.00 Nieuws. -
st pas sérieux. — 14.15 
ez-vous du dimanche. — 
rcé. —'15.35 L'Escadron 

— 16 28 Sports premiè-
50 Roman d'un catcheur 

19.25 Kampioenen in 
ge (dokJ - 19.55 Les 
20.00 Nieuws. - 20.35 

indee (western). — 22.55 
— 2340 Nieuws. 

Tiische filmpjes. — 12.57 
dimanche. — 14.30 Heidi 
5.20 En savoir plus. — 
it theatre. — 16.55 Mon-
éma. — 17.35 Chocolat 

du dimanche. — 18.05 Le monde 
merveilleux de Disney. — 18.55 
Stade 2. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
La chatte sur un toit brülant (tv-
film). - 22.25 Jazz. - 23.00 
Nieuws. 

FRr.3 

10.00 Images de... - 10.30 Mosai-
que. — 16.30 Espace musicaie. — 
1730 Jean-Paul Zehacker lit Al
bert Schweitzer. — 18.30 L'lnvité 
de FR 3. - 1945 Dom-Tom. -
20.00 Festival du Jazz. - 20.30 
Haute curiosité (dok.) — 21.20 
Nieuws. — 21.30 Encyclopédie au-
diovisuelle du cinéma 1. — 22.00 
Ciné regards. — 22.30 Dillinger est 
mort (film). 

LUX. ~ 

13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.45 
L'Epée de Monte-Christo (film). — 
18.30 RTL-Théatre. - 19.00 Les 
sentiers de l'aventure — 19.30 
Nieuws. — 19.33 Ciné-sélection. 
- 20.00 Département «S» (f.) -
21.00 A bout de souffle (film). 

Maandag 
15 JANUARI 1 

BRT-1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Tovermolen (fJ — 18.05 Rebecca 
(fJ - 18.35 Open school. - 19.05 
Doe mee. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Dubbel dobbel. - 20.55 Lil-
lie (f.) — 21 45 Wikken en wegen. 

NED. 2 

10.00 Schooltelevisie. — 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Kortweg. — 
18.55 Nieuws. - 19.00 Tom & Jer
ry — 19.10 Daar vraag je me wat 
(dok.) — 19.50 Trinity &Sartana 
(spagettiwestern). — 21.35 
Nieuws. — 21.55 De Benny Hill 
show. — 22 20 Vreemdelingenpoli
tie (dokJ — 23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 19.59 Van hot 
naar haar met Dik Voorrhekaar 
(f.) - 19.25 Heidi (f.) - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Englandspiel 
(dok.) - 21.30 Minivoetbalshow. 
- 22.20 Hier en nu. - 23.00 
Standpunt. — 2315 Nieuws. 

RTB-1 

17.30 1, 2, 3... rimes et racontines. 
— 18.00 Jean Pinot, médecin d'au-
jourd'hui (fJ — 18.30 Zigzag. -
19.45 La communauté frangaise 
de Wallonië et de Bruxelles. — 
19.15 Lundi sports. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Vos droits. — 
20.00 Pierrot mon ami CTV-film). — 
21.30 Nieuws. - 21.45 Styles 

RTB-2 

19.55 Nieuwjaarskoncert. — 20.55 
Un juge, un flic (f.) 

ARD 

16.10 Nieuws. - 16.15 Schaukel-
stuhl - 17.00 Logo. - 17.50 
Nieuws. — 18.00 Das Intermezzo 
bietet an. — 18.30 Gute Laune mit 
Musik. — 18.40 Tiere und Men-
schen (dokJ — 19.15 Hier und 
heute. — 19.45 Spiel um 4tel vor 8. 
— 20.00 Nieuws. - 20.15 Liebe 
zu Lydia (f O — 21.15 Diskussiepro-
gramma. — 22.00 So'ne und So-
ne (fJ. — 22.30 Tagestherrten. -

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.10 Das kalte 
Herz (f.) - 17.40 Die Drehschei-
be. - 18.20 Die Protokolle des 
Herrn M. (f.) - 19.00 Nieuws. -
19.30 Spass mit Musik - 20.15 
Die Angst, nicht geliebt zu wer
den. — 21.00 Heute-journal. — 
21.20 Die Unschuld (film) - 22.05 
Treffpunkt Ue-wagen 4. — 22.35 
Minna von Bamhelm oder das Sol-
datenglück. — 23.25 Nieuws. 

— Rachel, Rachel, portret van een vijfendertigjarige ongehuwde 
lerares en haar menselijk kontakt en sociale verhoudingen. 
Dinsdag 16 januan onn 21 u. 15 op BRT 2. 

ARD-3 

19.00 Hinter den Schlagzeilen. — 
19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Leben lernen - Glocksee-
schule. — 21.00 Momente. — 
21.15 Duell (film). - 23.15 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.35 Regionale 
magazines. — 13.50 Les après-mi-
di de TF 1 d'hier et d'aujourd'hui. 
— 14.25 Les après-midi de TF 1 
d'hier et d'aujourd'hui. — 18.00 A 
la bonne heure. — 18.27 Pour cha-
que enfant — 18.34 L7le aux 
enfants. — 18.57 Les oiseaux de 
Meiji Jingu (f.) — 19.12 Une minu
te pour les femmes. — 19.15 Les 
tifins. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.45 C'est arnvé un jour. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Colère noi
re (film). - 22.08 Pleins feux. -

A 2 

12.45 Nieuws. — 1320 Page spe
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le Pèlerinage (f.) — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
14.35 Valse de Paris (film). -
17.25 Fenétre sur... - 17.55 Ré-
cré A2. - 18.35 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei-
ten. - 19.45 Top club. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 A vee les pre
miers. — 21.40 Question de 
temps. — 22.40 Par elles-mémes. 
- 23.10 Nieuws. 

FR 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19.40 Regionaal 
programma. — 19.55 II était une 
fois l'homme. — 20.00 Les jeux de 
20 heures. - 20.30 Triple cross 
(film). — 22.45 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. - 17.20 
Coup de filet (f.) - 17.50 Cinq a 
sept service et variétés. — 18.00 
Le coffre-fort — 18.05 Cinq a 
sept actualités. — 18.20 Ram-da
mes. — 18.35 Le, coff re-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 
Nieuwsoverzicht — 20.00 La vie 
de Marianne (O. - 21.00 Deve-
nez speakerine a télè-Luxem-
bourg (finale). 

Dinsdag 
16 JANUARI 1 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
tovermolen — 18.05 Sesamstraat 
- 18.30 Open school. - 19.00 
Lachertjes. — 19.05Het Humanis
tisch Verbond. — 1935 Morgen. 
— 19.45 Nieuws. - 20.10 The 
magie of Mark Wilson (goochel-

show). — 20.35 Verover de aarde. 
- 22.05 Jij of wij? - 22.35 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 De verliezers (dok.). -
20.35 De kollega's (fJ. - 21.15 
Rachel, Rachel (film). 

NED. 1 

18.30 Sesamstraat - 18.45 Pas
poort. — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Fred Basset — 19.10 EO kinder
krant. — 19.35 De teruggang van 
het regenwoud (natuurfilm). — 
20.05 Zo maar een vrouw. — 
20.15 Israel '72. - 20.50 Tijdsein. 
- '2124 Tenslotte - 21.35 
Nieuws. — 21.55 58 miljoen Neder
landers en de mooie natuur (dok). 
- 22.40 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Barbapa-
pa. - 19.05 Pinokkio (f.) - 19,27 
Koning klant. — 20.00 Nieuws. — 
2027 Onedin Line (f). - 21.17 
Ons goed recht (f.). — 22.27 Vara
visie. — 23.22 Nieuws. 

RTB 1 

17.30 1, 2, 3... Cinéma. - 18.00 
Jean Pinot medécin d'aujourd'hui 
(f). - 18.30 Zigzag. - 18.45 TVF 
cuisine. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Chansong. 
— 20.45 Comptes a rendre. — 
22.00 Nieuws. — 22.15 Vidéogra-
phie. 

RTB 2 

18.45 Tekenfilm. — 18.50 Tribunes 
économiques et sociales. — 19.55 
Seniorama — 20.25 Li peron d'or 
(Waals dialekt). 

ARD 1 

16.10 Nieuws. — 16.15 Oude ade
laars en hun herinneringen (dok) 
— 17.00 Das Mondgeschicht — 
17.20 Bibi Bitter (f). - 18.00 Ran
ser Geschichten - 18.30 Pillnitz 
(dok). - 18.40 lm Werk notiert. -
19.15 Hier und Heute. - 19.45 
4tel vor 8. — 20.00 Nieuws. -
20.15 Was bin ich (tv-kwis). — 
21.00 Report. - 21.45 Detektiv 
Rockford: Anruf genuegt (f.). — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Tour
nee (ballet). - 00.00 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.10 Hermilla, 
een Peruaans herdersmeisje 
(dok). — 17.40 Die Drehscheibe 
- 18.20 Tom and Jerry. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Revolution in 
Frankfurt (film). - 21.00 Heute-
Journal. — 21.20 Mit Vollgas in die 
Wohlstandskrise. - 22.00 Nur 
Pferden gibt man den Gnaden-
schuss (film). — 23.55 Nieuws. 

D 3 

18.00 Sesamstrasse. - 18.30 Tele-
kolleg I. - 19.00 Jan Palach war 

ein Fanal (dokJ. — 19.45 Journal 
3. - 20.00 Nieuws. - 20.15 
Schauplatz Greetsiel (reportage). 
— 21.00 Momente. -21 .15 Dave 
Allen (humor). — 22.00 Immer 
Arger mit... - 22.30 Der Elternfü-
hrerschein. — 23.00 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws — 13.45 Les aprés-
midi de TF 1 . Le regard des fem
mes. — 18.00 A la bonne heure. 
— 18.25 Pour chaque enfant. — 
18.34 LTIe aux enfants. — 18.57 
Les oiseaux de Meiji Jingu (f J. — 
19.12 Une minute pour les fem
mes. - 19.15 Les Tifins. - 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 C'est arnvé un jour. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 A la recherche 
des civilisations perdues (dok). — 
21.30 Arouapeka (show). - 22.25 
Archives du vingtiéme siècle. — 
23.20 Nieuws 

A 2 

12.45 Nieuws. — 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pèlennage (fJ. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
17.25 Fenétre sur... — 17.55 Re-
cré A2. — 18.35 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijke aktualitei
ten. - 19.45 Top club. - 20.00 
Nieuws. — 20.40 La chasse au 
diplöme (film). — 23.30 Nieuws. 

FR. 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f.). — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 La révolte des 
Indiens Apaches (western). — 
22.05 Nieuws. 

LUX. 
12.15 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.20 
Docteur Simon Locke (f.). — 17.50 
Cinq a sept services et vanétés. 
- 18.00 Le coffre-fort. - 18.05 
Aktualiteiten. — 18.20 Ram-da-
mes. — 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 La petite maison 
dans la prairie (f). — 21.00 La ville 
dont le prince est un enfant (tv-
film). — 22.55 Les potins de la 
cométe : horoskoop. — 22.57 Pro
gramma-overzicht woensdag. 

Woensdag 
17 JANUARI 1 

BRT 1 

16.30 Tip-Top. — 18.15 De Tover
molen (f.). — 18.20 Jonger dan je 
denkt — 18.50 Nancy Drew (f). 
- 19.45 Nieuws. - 20.15 Happy 
days (f.). - 20.40 Hemel en Aarde 
(TV-spel). — 22.10 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Hoe stil was mijn dal (film
pje). — 20.20 Twee grote smoelen 
(film). — 22.05 Debat over vracht-

NED. 1 

15.30 Berebios. - 17.15 Blokfluit 
spelenderwijs. — 18.30 Sesam
straat — 18.50 Toeristische tips. 
- 18.55 Nieuws - 18.59 Van 
gewest tot gewest — 19.50 Politie
ke partijen (D'66). - 20.00 Marie 
Cune (dok. f J. - 20.55 Biologisch 
tuinieren. — 21.30 Nieuws. — 
21.55 Panoramiek. - 22.35 Studio 
Sport — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 

RTB 1 

18.55 Nieuws. — 18.59 Kinderen 
van de Sovjetunie (dok.). — 19.25 
Kenmerk. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Socutera. — 20.32 James 
Last live in de Royal Albert Hall. — 
21.20 Informatie op woensdag. — 
22.45 Nieuws. 

17.00 Feu vert. - 18.40 Emilie. — 
18.45 Katoliek-godsdienstige uit
zending — 1915 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws - 20.00 Les jeunes 
filles (TV-spel). - 21.30 Histoire 
de la médecine. — 22.25 Nieuws. 
- 22.40 Arts hebdo. 

RTB 2 

18.45 Interwallonie — 19.55 Mon
sieur Smith au Senat (film). — 
22.00 Creations super 8. - 22.50 
Einde van de uitzending. 

ADR 1 

15.40 Nieuws. - 15.45 Patenkin-
der (show). — 16.30 Kunst-Stücke 
mit Jaap. — 17.20 WK. Skilopen. 
— 17.50 Nieuws. — 18.00 Reich 
und arm (fJ. — 19.15 Hier und 
Heute. — 19.45 Hit om 4tel vor 8. 
— 20.00 Nieuws. — 20.15 Radie-
schen (film). 

ZDF 

16.15 Trickbonbons. - 17.00 
Nieuws. — 17.10 BIS ans ende der 
Welt (f). - 17.40 Die Drehschei
be. - 18.20 Ko-Ok. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Menschen in 
Manhattan (f.). - 20.15 ZDF-ma-
gazin. — 21.20 Starsky & Hutch 
(f.). — 22.05 Trefpunkt Ue-wager 
4. — 22.35 Minna von Barnhelm 
Oder CTV-spel). — 0.30 Nieuws 

ARD 3 

19.00 Tier-report (dokJ. - 19.4E 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. -
20.15 Mittwochs in... - 21.45 Drei-
zack. — 22.00 Der 7. Sinn. — 
22.05 Der Leichendieb' (film). -
23.15 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.52 Sui 
deux roues. — 18.05 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant. — 18.34 L'lle aux enfants. — 
18.57 L'étang de la breure (fJ. — 
19.12 Une minute pour les fem
mes. - 19.15 Les Tifins. - 19.2C 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
19.44 C'est arnvé un jour. — 20.0C 
Nieuws. — 20.35 La souscriptior 
(TV-spel). - 22.03 De lever (dokJ 
— 23.00 Nieuws. 

A 2 

1245 Nieuws. - 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pèlerinage (fJ. — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.15 Robinson suisse (fJ. — 
16.10 Rècré A2. - 18.35 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijke aktu
aliteiten. - 19.45 Top Club. — 
20.00 Nieuws. - 20.32 Mi-fugue 
mi-raison. — 20.45 Les Muppets. 
— 21.10 Mi-fugue, mi-raison. — 
22.25 Pierre porte. — 2320 
Nieuws. 

FR 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 II était 
une fois l'homme (fJ. - 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 
Hold-up a la Milanaise.(film). — 
22.05 Nieuws. 

LUX 

12.15 La kKinne Franquette. — 
16.30 Ecole buissonnière. — 18.00 
Le coffre-fort — 18.05 De nos clo-
chers. — 18.20 Ram-dames. — 
18.35 Le coffre-fort - 18.40 Sy
stème D. — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Le coffre-fort - 19.35 Pas-
se et gagne. — 19.47 Entre chiens 
et chats. - 20.00 Hit-parade. — 
21.00 Etes-vous fiancee a un ma-
rin Grec ou a un pilote de ligne? 
(film). 
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Vrije tijd: sport 
Hormonale doping 
voor oeverloze prestatiedrang 
Toen wij voor een veertiental dagen in ons jaaroverzicht eerder ter
loops aanstipten dat « de gesel van de doping nu al de gecommercia-
lizeerde sporten teisterde en met enkel de wielerpelotons» wisten 
wij nog niets over de verklaringen van de uit Oost-Duitsland gevluch
te atlete Renate Neufeld Haar woorden werpen overigens geen 
nieuw licht op de dopmgproblematiek maar haar wedervaren is wel 
kenschetsend voor de situatie waarin vele topsporters momenteel 
verkeren Daarom dit korte relaas 

Renate Neufeld werd in 1976 
Oostduitse kannpioene over de 
4 X 400 meter met haar klub 
TSC Berlin Zij was een atlete 
met aanleg In de voorbereidings-
penode op het zomerseizoen 
1977 werd zij door haar trainer 
verzocht zogezegde vitaminepil
len in te nemen Renate kreeg arg
waan en weigerde aanvankelijk 
Er werd direkt gedreigd met re
presaillemaatregelen 
Renate gaf toe Na korte tijd tra
den de eerste bijverschijnselen 
op de omvang van de benen 
nam toe en er traden pijnlijke 
spierverhardingen o p , de stem
banden produceerden ofwel 
hees gebrabbel ofwel helemaal 
geen geluid, er ontstond baard
groei , de maandstonden bleven 
uit Renate konstateerde dat an
dere atletes met net dezelfde « bij
verschijnselen » worstelden 
De geloofwaardigheid van het 
verhaal staat buiten twijfel De 
gevluchte atlete bracht immers ta
bletten en poeder als bewijs mee 
De resultaten van het onderzoek 

van het « materiaal •> logen er met 
om In het Instituut voor Sportwe-
tenschap in Keulen konkludeerde 
men dat het ging om anabolica, 
spierversterkende middelen die 
bekend staan onder de scheikun
dige naam van dehydrochloorme-
tyltestosteron Doel van het ge
bruik der middelen is uiteraard 
een verbetering van de presta
ties Vrouwen kunnen naar het 
mannelijk prestatieniveau toe
groeien Dat er naast de fysieke 
verandenngen ook psychische 
wijzigingen kunnen optreden kan 
hooguit als bijkomstig worden be
schouwd 
Voor Renate was de kous na 
haar vlucht nog met af Haar 
vader, leraar aan de sportschool 
van Oost-Berlijn, werd op staan
de voet ontslagen en haar zus, 
een bekwame handbalspeelster, 
werd direkt uit de vereniging ge
sloten Tot zover de feiten 

Verlegd 

Het ligt helemaal met in onze 
bedoeling andermaal uit te wei-

Sport kortweg 
9 Rik Schoofs bezorgde de 
Belgische atletieksport een op
kikker van formaat door in de 
Sylvester-corrida van Sao Pau
lo tweede te eindigen achter de 
Fransman Rhadouane Bouster 
Een prestatie die geenszins 
mag onderschat worden Rik 
liet heel wat atleten met een 
grotere reputatie achter zich 
Schoofs, een atleet uit Borg
loon die zoals vri jwel alle Lim
burgse atleten de roem en de 
eer van Club Luik helpt be
stendigen, IS een postbediende 
die 's nachts werkt te Brus
sel HIJ slaapt het grootste ge
deelte van de dag en traint 's 
ochtends na en 's avonds voor 
het werk 

9 Het winterweer heeft de 
sportaktivi teit in het voorbi je 
weekend zo goed als lamge
legd Naast de onvermijdel i jke 
<• Ijsberen - waren enkel de 
veldlopers en veldri jders bedri j
vig Niet zonder fatale gevol
gen Enk De Vlaeminck die aan 
een schitterende wederopstan
ding bezig was en zaterdag 
nog afrekende met wereld
kampioen Zweifel kwam te 
Overi jse voort i jd ig ten val Tij
dens een ultieme opwarming 
ging Enk legen de grond Een 
lichte hersenschudding en 
een sleutelbeenbreuk die Enk 
alsvast uitschakelt voor het na
tionaal kampioenschap en ook 
zijn kansen voor deelneming 
aan het wereldkampioenschap 
zwaar hypotekeert Doodjam
mer 

den over de « sportpolitiek » in de 
Oostbloklanden Zij is genoeg
zaam gekend De prestaties van 
de Russische, Oostduitse, Bul
gaarse en andere Roemeense at
leten en atletes — om maar de 
voornaamste te noemen — wer
den al eerder met een skeptisch 
oog bekeken Het is algemeen 
geweten dat bedoelde naties met 
sportprestaties de deugdelijkheid 
van hun politiek systeem willen 
bewijzen We verwijzen in dit ver
band nog naar de opkomst van 
Cuba als « sportnatie » i 

toe Duidelijk is dat de topspor
ters momenteel hun toevlucht ne
men tot middelen die met met de 
klassieke en bijgevolg ook ruimer 
verbreide apparaturen kunnen 
worden opgespoord De praktijk 
wil absoluut de voorsprong op de 
wetenschap behouden De daar
aan verbonden gevaren worden 
gewillig over het hoofd gezien De 
prestatiedrang is allesoverheer
send 
Daarom geloven wij dat de sport-
filozofie — of de omschrijving 
van die prestatiedrang — in de 

Sportbrandputtt 
Belangrijker vinden wij evenwel 
dat andermaal bewezen werd dat 
de dopingpraktijken zich hebben 
verlegd van het gebruik van amfe
tamines — de dood van Tom 
Simpson op de Mont Ventoux — 
naar het veelvuldig aanweden 
van hormonale doping, het ge
bruik van de anabole steroiden 
Dit geldt uiteraard met enkel voor 
de Oostbloklanden In de laatste 
weken van 1978 legden ook 
Jean-Luc Vanden Broucke en 
Bernard Thevenet desbetreffend 
onthullende verklanngen af 
Namen doen er ovengens met 

onmiddellijke toekomst hoogdnn-
gend dient ontwikkeld te worden 
Te meer daar men ook in dit land 
— ZIJ het langs verschillende, en 
zelfs uiteenlopende wegen — ij
vert voor de verstaatsing van het 
sportgebeuren 
Wanneer de prestatie een presti-
gemiddel in alle domeinen van het 
sociaal-maatschappelijk leven is 
geworden zit het kwaad aan de 
wortel Onherroepelijk En daar 
gaan we in dit land precies naar 
toe Vorige week reeds hadden 
we het over de initiatieven van 
het B O K en de sportbonden 

9 Raymond Ceulemans heeft 
in het Nederlandse Emmeloord 
een 104e bil jartt i tel gewonnen 

Hi | werd er weer Europees 
kampioen bandstoten Nadat 
hij op de voorlaatste dag van 
het kampioenschap eerder ver
rassend verloor van de Frans
man Connesson achtte de Ne
derlander Vultink zijn uur ge
slagen In de finale zou hij aan 
een remise genoeg hebben 

Het verliep anders Wi j citeren 
Ben De Graaf, de Nederlandse 
journalist en TV-kommentator, 
een specialist ter zake «Vul
tink speelde met een houten 
arm Hij werd bedolven onder 
het spel van de maestro De lift 
waann Vultink dacht te zitten, 
stort te in i j l tempo naar om
laag » Verdere kommentaar 
schijnt ons overbodig Ceule
mans zal het wel met bij die 
104 titels laten 

Mon werd gisteren uitgeroepen 
tot de sportman van hef jaar ' 

9 De achtt ienjange Carine 
Verbauwen die eind 1978 be
sloot te stoppen met de kompe-
t i t iesport werd gisteren uitge
roepen tot de sportvrouw van 
het jaar Mooie bekroning op 
het einde van een blitzcarriere 

9 Jean-Marie Pfaff is de nieu
we gouden schoen Hij werd 
maandag gelauwerd als de bes
te voetballer in België t i jdens 
1978 Pfaffke groeide inder
daad snel naar de top van 's 
lands voetbal De doelman van 
Beveren is een biezonder ambi
tieuze knaap Eergierig Ge
steld op erkenning Pfaffke wil 
prof worden Het is zeer de 
vraag of dit bij Beveren zal 
mogeli jk zijn 

Projekteer deze even in het bo
ven geschetst kader Studies ver
gemakkelijken Soldaat voor de 
formaliteit Betere — lees finan
cieel sterker ondersteunde — be
geleiding van de topatleet Scher
pere selektienormen Eigen do-
pingonderzoek Is verduidelijking 
nodig •? 

Welk wordt het toekomstbeeld 
van de Belgische sportwereld "^ 
Indien de regering inspeelt op de 
verzuchtingen van de-leiders van 
de grote sportbonden zijn de 
gevolgen eigenlijk met meer te 
overzien Men schept dan een 
kader waann ook het sportbeleid 
van Oostbloklanden zou kunnen 
gedijen De sportloopbaan zo aan
trekkelijk mogelijk voorstellen 
aan jonge mensen De meest 
waanzinnige faciliteiten in onder
wijs en leger Het ruimste geldge
win dn het Westen) en prestigege-
win dn het Oosten) in de kortst 
mogelijke tijd Om dit te verwezen
lijken een bereidheid tot de ns-
kantste ondernemingen Een zor
geloze medische « begeleiding » 
Ze willen het dopingonderzoek im
mers zelf uitvoeren en het geheel 
absoluut uit de sfeer van de pena-
liteit halen 

Wil dit land, deze natie, absoluut 
een stel opgefokte topatleten om
wille van het internationale presti
ge dat daar blijkt van uit te gaan ? 
Moet het BOK tijdens de ope
ningsplechtigheid van de grote in
ternationale kompetities trots kun
nen uitpakken met een voor een 
klein land abnormaal omvangrijk 
aantal topatleten"? Moeten onze 
sportmensen worden opgeleid 
voor een leven van vijf en in 
zeer uitzonderlijke gevallen tien ja-
en 7 

België heeft in het verleden een 
aantal grote kampioenen voortge
bracht Reiff Thijs Moens, Roe-
lants Puttemans, Lismont en de 
betreurde Ivo Van Damme Zij 
haalden de top met eigen — mis
schien voor enkelen met altijd zui
vere — middelen Momenteel ont
breekt het dit land aan een « gro
te belofte » In meerdere sporttak-
ken ovengens Maar moet dit een 
aanleiding zijn om het sportkader 
te herscheppen En zo ja, mag dit 
dan op het uitsluitende advies 
van sportleiders die atleten al te 
vaak gebruiken om de eigen pres
tige- en machtshonger te stillen"? 
Kunt U, beste sportliefhebber, 
met een tijdje leven zonder Olym
pische medaillewinnaars binnen 
de eigen grenzen"? Heeft U inter
nationale sportsuksessen nodig 
om in het buitenland met vakantie 
te kunnen gaan"? Wordt de waar
de van een volk afgemeten aan 
de prestaties van zijn kampioe
nen "? Of aan de morele kracht 
van zijn denken ^ Ook zijn den
ken over sport "̂  Wij durven nog 
verhopen dat het ministerie van 
Kuituur — of wordt er eerlang 
een sportsekretanaat ge
schapen 7 — zijn bezorgdheid 
om de recreatieve sportbeleving, 
hoe gebrekkig vaak ook uitge
voerd zal laten primeren op 
deze voor de top- en kompetitie-
ve sporten Of leven wij nu al in 
het Oostblok waar jonge turn
sters hormonen krijgen toege
diend om de groei en vrouwelijk
heid af te remmen Want die scha
den het heiligste der heiligen de 
prestatie i 
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FILMTHEATERS! Vossem houdt de kop op 

studio 
12 TOT 17 JANUARI 1979 

KURSAAL TURNHOUT 
Vrijdag 18 u, zaterdag 15 u -
20 u 30, zondag 18 u, maandag 
en dinsdag 20 u 30, woensdag 
18u KT 

Live and let die 
Film van Jan Fleming met Roger 
Moore als James Bond 

Vrijdag 20 u 30, zaterdag 18 u. 
zondag 15 u en 20 u 30, woens
dag 15 u KT 

Grease 
Vijfde en laatste week met John 
Travolta, Olivia Newton-John 

NIVWF - woensdag, 20 u 30 
KNT 

Serpent's Egg 
van Ingmar Bergman met Liv Uil-
man en David Carradine 

LEUVEN 1 
16u KT 

SemITough 
van Michael Ritchie met Burt 
Reynolds, Kris Kristofferson, 
Jill Clayburgh 

18 u Achtste week KNT 
Convoy 

van Sam Peckinpah met Kris 
Kristofferson, Alec MacGraw 

20 u 

van 

Achtste week 
De Klompenboom 

Ermanno Olmi 

KT 

13 u 30 KT 
23 u 15 Tweede week 

Hitler een carrière 

LEUVEN 2 
14u KT 
20 u Vijfde week 

Revenge of the Pink 
Panther 

met Peter Sellers 

16u KT 
22 u Vierde week 

Pane e Cloccolata 
van Franco Brusati 
± 18u -24u KNT 

L'Etat Savage 
Film van Francis Girod, met Ma-
rie-Chnstine Barrault, Claude 
Brasseur, Jacques Dutronc 

TERVUREN 
Zondag13u 30-16u KT 

Woody Woodpecker 
Tekenfilmfestival van Walter 
Lantz 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30, 
zondag 18 u K T 

Pane e Cloccolata 
Van Franco Brusati, met Nino 
Manfredi 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 

Konvooi 
van Sam Peckinpah, met Kns 
Kristofferson, Ali MacGraw, 
Burt Young 

NIVWF - donderdag 20 u 30 K T 
Un moment d egarement 

van Claude Bern met Jean-Pier-
re Manelle en Victor Lanoux 

TIENEN 

l 

Vrijdag, zaterdag 20 u , zondag 
19u 

L'Hótel de la Plage 
Film van Michel Lang met Guy 
Marchand, Daniel Ceccaldi 

Vrijdag 22 u, zaterdag 15 u, 
17 u 30 en 22 u, zondag 14 u, 
16 u 30 en 21 u, maandag, dins
dag, woensdag 20 u 

Jaws 
(deel 2) 

Film van Jeannot Szwarc, met 
Roy Schelder, Lorraine Gary, 
Murray Hamilton 

en bijt door 
Met een zekere dosis optimisme trok 
de Vossemse afdeling naar de verkie-
zingsdag Er was immers hard ge
werkt plakken (proficiat mannen O, 
bussen, persoonlijke inbreng, enz On
ze schepen Frans Trappeniers fun
geerde immers als lijstduwer op de 
Kamerlijst De globale stembusuitslag 
kwam bij ons als een zeer koud stort
bad over Plaatselijk hadden wij het 
immers prima gedaan Ruim 40 % der 
Vossemse stemmen (2600 inw), wer
den op VU-lijsten uitgebracht Eén 
stembureau van Vossem heeft lang 
op zich laten wachten, zo hing de Leu
vense kamerzetel lange tijd aan een 
zijden draadje 

Op de jongste bestuursvergadering 
hebben wij die uitslag nog eens ont
leed en overschouwd Te Vossem 
hoeven wij ons geen verwijten te 
maken wij gaan geregeld vooruit i 
Daarom keurde ons VU-bestuur een 
motie goed (gericht aan de partijvoor
zitter en het partijbestuur) waann 
gesteld wordt dringend naar de voe
dingsbron terug te keren en opnieuw 
een zuiver Vlaams-nationalistisch 
standpunt in te nemen Ook ons arron-
dissementsbestuur werd bedacht met 

een schrijven waarin gevraagd wordt 
dat de arrondissementele mandataris
sen steeds het standspunt van haar 
basis zou vertolken 
Neen, wij laten te Vossem het hoofd 
met hangen Wij werken verder, op 
naar de 200 leden 
BIJ de jaarwending hebben wij de Vos
semse bevolking duidelijk en omstan
dig ingelicht over de stand van zaken 
na de verkiezingen Hiervoor zorgde 
onde voorzitter, Alfons Van Den 
Abeele Ook een aangepast kalender-
tje werd in gans Vossem gebust 
Vossem werkt Weldra ontvangt el
ke dienstplichtige een geschenk ter 
gelegenheid van «De week van de 
Soldaat» 
En op 9 maart volgt een tweede leden-
test, een groots, Vlaams gezellig 
samenzijn 
Zo leeft de Vossemse afdeling en zet 
ze haar werking in 1979 voort het 
hoofd fier omhoog i 
Alex Vander Hulst, gemeenteraadslid 

Welkom te Glabbeek 
De VU-afdeling Glabbeek nodigt le
den, vrienden en sympatizanten uit op 
het VU-bal in dancing Lusthof te 
Kapellen (Glabbeek) 
Het feest gaat door op zaterdag 27 ja
nuari 

Vorst 

In het land van Clochemerle... 
De Brusselse gemeente 

Vorst blijft in het politiek nieuw^s 
BIJ de installatie van de gemeente
raad en de verkiezing van de 
schepenen, viel het bestuursak
koord tussen de PSB, PSC en PL 
uiteen toen de toenmalige socia
list Lismonde i p v de h Bosch-
loos, liberaal (PU verkozen werd 
Een resem socialistische raadsle
den liep toen over naar het PDF, 
waardoor deze de absolute meer
derheid verkreeg i De socialisti
sche burgemeester Degroeve is 
het enig socialistische lid van het 
kollege Hij wordt omringd door 8 
FDF-schepenen Een der schepe
nen, de h Chevalier, verliet het 
FDF en nam ontslag 
Het schoonste moest nog komen 
Het gemeenteraadslid Thuneux 
van «Eenheid Vorst» diende bij 
de Raad van State een verzoek 
in, tot nietig verklanng van de ver
kiezing van het schepenkollege 
Reden de konvokatie van de 
nieuwe gemeenteraad gebeurde 

met eentalig Franse brieven i 
De Raad van State heeft zopas 
(na 2 jaar) arrest geveld waarbij 
de verkiezing van de schepenen 
ongeldig wordt verklaard Daar 
het schepenkollege echter nog 
slechts uit de burgemeeester be
staat, moet het schepenkollege 
van vóór 1977 de nieuwe ge
meenteraad samen roepen i Ze 
moeten echter ook nog lid zijn 
van de nieuwe gemeenteraad 
Dit IS het geval voor vijf schepe
nen De vraag rijst meteen naar 
de wettelijkheid van de in de 
penode tussen 1977 en 1978 
genomen besluiten van het sche
penkollege Tevens vraagt men 
zich af, of er met opnieuw een dui
veltje uit de doos zal spnngen bij 
de verkiezing van de nieuwe 
schepenen 
En dit stelletje dorpspolitiekers 
durft dan betogende Vlamingen 
toeschreeuwen «Keer naar uw 
dorp» en beschouwt zich als de 
navel van de wereld 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

PVBA 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bed|es en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversieringen - >wastafels 

en wnskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei • liirnkledii riiiteructrnstingen ping-
pongtafels badkleding en alle toebelioorten rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen tiirngerei 
SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen aLitobanen -
elektr treinen der beste merken • autof - go carls • trakloren pop
pen poppenwagens en -vliegjes b reien lessenaars - borden • 
fietsjes - alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken - school

tassen • borden - tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken. 

Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
tel. 016-60.34.73. LAdv. 163) 

Voor wie met 
streekpers wil 
beginnen 
De afdeling Tielt heeft een nieuwe 
drukmachine gekocht om op een gro
ter formaat te kunnen werken 
Graag verkocht ze de andere machi
ne aan een VU-afdeling (offset -
maximum formaat folio - in zeer goe
de staat). 
Meer inlichtingen kunnen bekomen 
worden bij Juul Vande Walle, tel. 
051-40.13 18 (gelieve te bellen voor 
10 u. 's morgens). Er kunnen ten 
bewijze van de kwaliteit ook recente 
nummers worden bezorgd van met 
de aangeboden machine gedrukte 
publikaties. 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn — Aalst 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de Stad Aalst, heeft bij de 
verplegings-, verzorgings- en bijstandsdiensten een 
betrekking van DIETIST(E) opengesteld 
De kandidaten moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 AALST, en dienen 
met de bewijsstukken uiterlijk op maandag 22 janu
ari 1979 ter bestemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de 
wet tot economische heroriëntering van 04.08.1978, 
genaamd anticnsiswet, is de opengestelde betrek
king toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen op de personeelsdienst, (tel. 053-21.23.93 - bin-
nenpost 104). 

(Adv. 223) 

Reeks vormingsavonden 
te Buggenhout 

en Lebbeke 
PROGRAMMA 
1ste zondag Van de tweede scheiding der Nederlanden tof de 
1ste wereldoorlog 
(België gesticht als Franse vazalstaat — Arm Vlaanderen — Het 
mirakel van de Vlaamse Beweging — Rol van het Liberalisme — 
Katolieke staatspartij — Opkomend socialisme — Daensisme — 
Beginnend zelfbestuundee) 
2de zondag In de vaart der volkeren. Van de aktivistische strijd 
voor zelfbestuur tot aan de 2de wereld-oorlog. 
(Aktivisme '14-'18 — De frontbeweging — Vlaams-nationale partijvor-
ming — Bormsverkiezing (1928) — De grote taalwetten — De weg 
open naar federalisme (1936 — 1940) — Links-rechts tegenstel
lingen) 
3de zondag Van de ramp voor Vlaanderen van wereldoorlog II tot 
het Egmontpakt. 
(Kollaboratie - Oost-front - Repressie - Koningskwestie — 
Schoolstrijd — Herbeginnend nationalisme — Volksunie — De over
winningen van de jaren '60 — Leuvenstrijd — FDF — Kwestie Brus
sel — Grondwetsherziening 70 — Egmont) 
4de zondag Vlaanderen naar Europa 

(Strijd van andere volkeren zonder staat — De bevrijdende idee van 
het federalisme — Het Europa der Volkeren als veilige weg voor het 
Europa van de Geest) 
Hoe verloopt zo'n zondag-voormiddag ' 
Na een kennismaking met het didaktisch matenaal volgt een inleiding 
De meeste tijd wordt echter besteed aan de bespreking waar jij dus 
een inbreng kan doen, of vragen stellen, of discussieren, enz 
Waar? 
Deze 4-delige vormingskursus wordt op 2 plaatsen georganizeerd tel
kens 's zondags voormiddag vanaf 9 u 30 
Buggenhout 28 januan en 11 februari in de zaal Rerum Novarum, 
Kerkstraat, Buggenhout 
Lebbeke 4 en 18 februan in de podiumzaal van Ons Huis, L Dubois-
straat, Lebbeke 
Nadere informatie, meer inlichtingen, vervoerproblemen of wat dan 
ook je kan steeds terecht bij 
« Vlaamse Kring » 
Freddy Boeykens, Lindedreef, Buggenhout 
Jef Mannaert, Maalderijstraat, Buggenhout 
Mane-Louise Verrest, Verbindingstraat 11, Buggenhout (Tel 
334754) 

VUJO 
De Mol Johan, Brusselsesteenweg 21, Lebbeke (Tel 
Van Der Poten Koen, Visstraat 59, Denderbelle (Tel 
Verhaegen Jef, Lentepark Buggenhout 

21 37 41) 
02-2194930) 

VU-Verkiezingsfonds 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

430/ 0691071 /34 
H V D B, Zandhoven 500 
AR.St -Andr ies 500 
A .M, Dilbeek 500 
DM,Di lbeek 500 
MB,Evergem 200 
J V , B e r t e m 1000 
RN,St-Nik laas 500 
J V W , M e c h e l e n 1000 
RD,Dentergem 500 
PH-MS-Kl in iek Overpelt 1000 
WVP,Kon ings lo . . 2.000 
VU-V\/akken 1.000 
V ,Opwi j k 500 
vu-Schaarbeek 15000 
A V W , M a c h e l e n 1000 
K A , Antwerpen 2500 

Totaal 9e lijst 713.496 
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Evolutie van de beroepsbevolking 
in West-Viaanderen 

In voorbereiding tot het opmaken van 
het ontwerp van gewestelijk plan 
1981-85 en als intern werkdokument 
tot het bepalen van het eigen beleid 
werd door het direktiekomitee van de 
raad van beheer van de Gewestelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij West-
Vlaanderen een nota behandeld over 
de «Prognose van de aktieve bevol
king in West-Vlaanderen 1975-85» 
De vooruitberekening van de beroeps
bevolking tot 1985 houdt rekening 
met het invoeren van de verlengde 
leerplicht tot 16 jaar tegen 1980 en 
het effekt van de maatregelen inzake 
brugpensioen Voor de vrouwen is 
een verdere toename van de deelna
me aan het beroepsleven in rekening 
gebracht 

Op grond van zuiver demografische 
elementen was er na 1975 een ver
snelde aangroei van het aantal be-
roepsaktieven belangrijk hierbij is 
dat het aantal personen dat de pen
sioenleeftijd bereikte vanaf 1975 
terugliep (invloed van eerste wereld
oorlog) terwijl de toetreding van jon
geren stijgend verliep (toename van 
het aantal geboorten in absolute cij
fers tot 1964) De toename van de 
aktieve bevolking werd bovendien 
nog fel ondersteund door een aanzien

lijke groei van de participatiegraad 
van de vrouwen 

Het effekt van het demografisch ver
schijnsel blijft zich bij de mannen door 
zetten tot omstreeks 1985 Bij de vrou
wen voor wie de pensioenleeftijd vijf 
jaar vroeger bereikt wordt dan bij de 
mannen verdwijnt het effekt van het 
demografisch verschijnsel groten 
deels omstreeks 1979-80 maar ver 
wacht wordt dat de participatiegraad 
verder een aanzienlijke groei zal verto
nen vooral in de leeftijdsgroepen van 
25 jaar en meer omdat het uittreden 
uit het beroepsleven van beroepsak-
tieven veel geringer wordt dan in het 
verleden 

BIJ de raming van het verloop van de 
beroepsbevolking zijn twee hypote-
sen verrekend zoals dit het geval 
was bij de prognose van de totale 
bevolking 

In een eerste hypotese is aanvaard 
dat in alle Westvlaamse arrondisse
menten de migratiesaldi grosso modo 
zullen behouden blijven op het niveau 
van de periode 1970- 75 in een twee
de hypotese is rekening gehouden 
met een daling van de vertrekover-
schotten in de arrondissementen Dik-
smuide leper Roeselare en Tielt 

De resultaten van de prognose van 
de beroepsbevolking zijn als volgt 

Voor de periode 1980-'85 valt te reke
nen met een aangroei van de beroeps
bevolking in West-Vlaanderen van 
25000 a 27000 personen dit is een 
toename die nog ruim 9000 eenhe
den groter is dan tijdens de periode 
1975-80 

Na 1985 zal de toename van de 
beroepsbevolking eerder gering wor
den omdat dan het effekt tot uiting 
zal komen op de beroepsbevolking 
van de felle daling van het aantal 
geboorten vanaf 1965 

ZO^H 5€RC}C 
Gevraagd : 
Reisgenote(n) VI voorn da-
me(s) tussen 45 en 60 vak reis 
Bahamas eil Vliegt vanaf zat 
17/2 t e m zat 3 /3/79 of 24/2 
t e m 10/3/79 Tel 057-201910 

Adv 225 

A r r o n d i s s e m e n t (a) 

Brugge 
Diksmuide 
leper 
Kortrijk 
Oostende 
Roeselare 
Tielt 
Veurne 

West-Vlaanderen 

1975 

95010 
17620 
40050 

106170 
49000 
53170 
33000 
17660 

€ e r s t e h y p o t e s e T w e e d e h y p o t e s e 
1980 1985 

100490 108400 
17840 18170 
40550 41920 

110730 117930 
50900 52570 
54720 57570 
34130 35970 
18250 19110 

1975 1980 
95010 100490 
17620 18040 
40050 40720 

106170 110730 
49000 50900 
53170 55240 
33000 34 480 
17660 18250 

411680 427610 452640 411680 428850 

1985 
108400 

18700 
42650 

117930 
53570 
58780 
36650 
19110 

455 790 

lustrerie 
mare de vriese 
baron r u z e t t e l a a n 56, brugge 
baan b r u g g e - k o r t r i j k 
t e l e f o o n 050-35 74 04 

ve r l i ch t ing t e g e n b e t a a l b a r e pr i j zen 

s t e e d s aan de spi ts 
m e t de m e e s t r e c e n t e k r e a t i e s 

n u . . . spec ia le v o o r w a a r d e n ! 

(a) Begrenzingen geldend vanaf 1 januari 1977 

Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti allergische ma 
trasse" 

Piatteau-Lievens Portugees-
straat 9 1780 Teralfene tel 
053/66 7456 

lOEL-Te l . 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk • Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - Reklame-
kalenders. 

CAFE FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 9230 Melle -
lel 091 300653 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031 /537039 

Dames- heren- en kinderkleding 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

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

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

F E E S T Z A , . : N SALONS 

DE LAN0SK1>IECHT 
Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafeigerief 
Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 

Tel 031/37 45 72 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal Stri|tem 
Tel 054/3337 56 

MARCADAIVIS 

Mechanische schnjnwerkeni 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053/7048 75 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN V O L K S U N I E 

DASSTRAAT 23 W ü M 1̂ 1 E L G E M 
OPEN -ZATERDAG VANAF 19 U 

ZONDAG VANAF 10 U. 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St-Jorisstraat 24 
93D0 AALST Tel. 053-21 42 11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vf jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
rr-iddags Tel 053/66 87 40 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091 69 28 74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

£t?rnit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestel l ing 
02/452.76.67 Toonzalen 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Wester lo Tel 014-54 4807 

P V B A J BORREVIANS r O C K 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
de ir (Adv 24) 

Feestzalen 

H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031 8 1568 

Makelaarskantoor 

VERHAEST- PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen 

Kerkstraat 2a 8060 

ZWEVF7FLE 

tel 051 61 1607 

(gaötï)of ie IKeî er 
2152 Wechelderzande 

Dagmenu van 12 lot 14 u 
Extra zondagmenu 
Tel 031/1207 12 

Steeds welkom m 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11, Gooik 

054-3348 57 
Uw tweede thuis ' 

We lkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31 1686Gooik 

02 532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

• UILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 582 1345 

Volksunielokaal 

G A S T H O F M A L P E R T U S 
B e e l d s t r a a t 10 
ST N I K L A A S 
Te l 031/7673 44 

R e s t a u r a n t m e t v e r s c h i l l e n 
de s p e c i a l i t e i t e n T a v e r n e 
m e t V l a a m s e s p e c i a l i t e i t e n 
zoa ls k o n i j n V l a a m s s too f 
v lees h u t s e p o l K e i z e r K a 
re l 
Feestzaa l t e r b e s c h i k k i n g 
to t 120 p e r s o n e n 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
\ 2440 Geel 

Tel 014/5885 81 
Alle dag en weekbladen 

EJN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadru mie van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer m 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015 711549 

Industriële brood en banketbakkeri} 

en roomijs 

Wil f r ied BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091 67 57 12 

GROEP A 2000 
Land van Waaslaan 50, 

• St.-Amandsberg - Tel. 091728.22.44 

ALLE LENINGEN 
Persoonli jke leningen -

Financieringgen - Hypoteken 

w a s 
v n e 
Z a n 
W i r 
A a l 
D u i 
serv 

Z A N H E R 
a u t o m a t e n k o e l k a s t e n 
zers e n v e r w a r m i n g 
k e r - c e n t e r G i l b e r t D e z i 
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2260 Nijlen - Tel 031 /818841 
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Tel 053 2183 90 
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Volkskunstgroep 
Heiveld-Opwijk 
Opwi|k — Toen er 5 jaren geleden enkele mensen Conder Impuls van 
Harry De Bock) het mitiatief namen om m Opwijk te starten met een 
volksdansgroep, kon en durfde niemand voorspellen dat deze groep 
5 jaar later zou uitgroeien tot eén van de grootste volkskunstgroe
pen in Vlaanderen Vijf jaar na haar ontstaan immers telt de groep 
zowat 190 leden Dit sukses viel de groep echter niet zomaar in de 
schoo t . 

Aan het woord zijn Ludwig Van den Broeck en Patrick De Smedt, 
resp. voorzitter en sekretaris van de groep en beiden lid van het eer
ste ogenblik 

weg t 
uit het I 

— Vanwaar de naam VVKB-Hei-
v e l d ' 
De naam Heiveld is erg nauw ver
bonden met de Opwijkse geschie
denis (Heiveld was de naam van 
een plaats in Opwijk) VVKB is de 
afkorting van de « Vlaamse Volks
kunst Beweging », die volkskunst
groepen uit alle Vlaamse provin
cies groepeert Vanaf het ont
staan van de groep sloten we 
aan bij deze organizatie 

V laams-na t i onaa l 

— Gebeurde die aansluiting be
wust ? 
Dit IS een nogal complexe vraag 
Ja en nee, zou ik zeggen Aanvan
kelijk sloten we aan wegens de 
voordelen (op volkskunstvlak) die 
de aansluiting bij een overkoepe
lende organizatie zoals de VVKB 
biedt ik denk bv aan het kontakt 
met andere (aangesloten) volks
kunstgroepen dat vergemakke
lijkt wordt, het volgen van (volks
dans) kursussen dat mogelijk 
wordt, de steun bij het organize-
ren van festiviteiten die we krij
gen, ed Naderhand dan geraak
ten we meer en meer doordron
gen van een andere uitstraling 
van de VVKB naar de groepen 
toe, nl van het Vlaams-nationaal 
karakter ervan 

V l a a n d e r e n 
in Europa 

— Hoe komt dit tot uiting ' 
«Ik kan dit illustreren aan de hand 
van het volgende De Europeade, 

een internationale laarlijkse ver
broedering van volkskunstgroe
pen uit alle vrije volkeren van 
Europa, is een Vlaams initiatief 

Meer bepaald gaat dit uit van de 
heer Mon De Clopper uit Antwer
pen, die voorzitter is van het Euro-
peadekomitee en tevens natio
naal voorzitter van de VVKB Wel
nu, « eenzaamheid in de verschei
denheid» IS de belangrijkste doel
stelling van de Europeade Men 
tracht maw een te zijn onder 
elkaar, terwijl men de verschei
denheid van de verschillende vol
keren respekteert In die zin 
wordt Vlaanderen beschouwd en 
erkend als volwaardig kultuurpa-
tnmonium binnen Europa, net zo
als Wallonië trouwens Tijdens de 
Europeade van dit jaar in Wenen, 
was de heer M Coppieters, voor
zitter van de Nederlandse Kultuur-
raad aanwezig als afgevaardigde 
van de Vlaamse gemeenschap » 

— Hoe speelt uw vereniging 
daarop in ' 
« Wat onze volkskunstgroep be
treft, mogen we wel zeggen dat 
het uitgesproken Vlaams karak
ter duidelijk tot uiting komt Wij 
zijn Vlaamsnationaal, maar dit bo
ven alle partijpolitiek Wij leunen 
dus met aan bij een Vlaamsnatio-
nale politieke partij Bovendien 
vind ik dat een vereniging zoals 
de onze zich niet moet bezig
houden met het organizeren van 
zuiver Vlaamsnationale aktivitei-
ten (zoals de organizatie van een 
11 juli-viering bv), hiervoor be

staan er immers genoeg andere 
Vlaams-nationale groeperingen 

Wel moeten we trachten dit 
Vlaams-nationalisme zo veel mo
gelijk uit te drukken langs de 
volkskunst om, en dit zowel op 
lokaal als internationaal vlak De 
recentste illustratie hiervan werd 
geleverd tijdens ons volksdans-
festival dat doorging van 21 tot 
23 juli dit jaar Naast onze eigen 
groepsvlag wapperden de Vlaam
se Leeuw en de Europese vlag 
broederlijk naast elkaar, waar
door we de doelstelling « Vlaande
ren in Europa » in het licht stelden 
Dit werd trouwens door de toe
schouwers erg op prijs gesteld » 

V o l k s d a n s f e s t i v a l 

— Je sprak daarnet over jullie 
festival. Hoe ben je op die idee 
gekomen en hoe is het verlo
pen ? 

« WIJ moesten op een bepaalde 
manier ons 5-jarig bestaan vieren 
en dat deden we op de voor ons 
meest passende wijze, nl door 
het inrichten van een volksdans
festival Hiervoor spraken we en
kele Vlaamse volkskunstgroepen 
aan Sneyssens uit Evergem El-
ckerlyc uit Antwerpen en Zanne-
kin uit Veurne Bovendien kregen 
we gedurende de dagen van het 
festival een Provengaalse groep 
op bezoek, die werd onderge
bracht bij gastfamilies 

Daar het de eerste keer was dat 
WIJ 'n volksdansfestival inrichtten 

en daar het ook een primeur was 
voor Opwijk, hadden wij weinig 
houvast om te voorzien of het al 
dan niet zou welslagen Dit stond 
echter onze werkijver bij de voor
bereiding ervan met in de weg 
We vroegen de medewerking 
van het gemeentebestuur, de aus
piciën van het ministerie van Ne
derlandse Kuituur, richtten een ko-
mitee ter aanbeveling op en zet
ten een grote reklamecampagne 
op langs kranten, radio, affiches 
en grote reklameborden De voor
bereiding stak dus goed in elkaar 
Het festival werd dan ook een 
sukses Op het volksbal dat we 
organizeerden heerste een nog 
nooit meegemaakte « ambiance » 
Op de dag van het festival zelf 
kregen we liefst 1 000 toeschou
wers Bovendien viel ook de fol
kloristische optocht doorheen Op
wijk erg in de smaak De optocht 
werd gevormd door alle aanwezi
ge volkskunstgroepen en verschil
lende kultuurverenigingen uit Op
wijk zelf (Harmonie, Stroblazers, 
KLJ vendeliers en -sters, de Hop-
duvel) 

Deze Opwijkse aanwezigheid be
nadrukte het feit dat dit festival 
ook georganizeerd werd in het 
teken van «het jaar van het 
dorp" Ons eerste festival is dus 
een geweldig sukses geworden 
zodat alle zware inspanningen 
vlug waren vergeten Bovendien 
verwierf onze jonge groep hier
door een vaste plaats in het 
Opwijks kultureel leven 

Ak t i v i t e i t en 

— Waaruit bestaan jullie belang
ri jkste aktiviteiten ? 

" Eerst en vooral is er onze weke
lijkse dansronde 's vrijdags (gedu
rende 2 uren wordt er dan ge
danst en soms gezongen) Elke 
maand hebben onze leden de 
kans «manden te vlechten» (het 
materiaal hiervoor werd door de 
groep aangekochü Ook verzor
gen we regelmatig optredens in 
en buiten Opwijk en in het buiten
land Daarbuiten zijn er nog gouw-
dansdagen, waarop alle groepen 
van de gouw aanwezig zijn, ande
re aktiviteiten door VVKB inge
richt zijn de meiboomplanting en 
het nationaal dansfeest Ook ne
men we deel aan nationale kur
sussen De laatste ervan (square-
dansen of Amerikaanse cowboy-
dansen genoemd) ging door te 
Opwijk Om wat geld in het bakje 
te krijgen organizeren we een 
jaarlijks bal en een spagettizwier 
die volgend jaar zal doorgaan op 
21 en 22 april Ook met te verge
ten zijn ons kerstfeest en het mei-
zingen een aloude traditie op de 
vooravond (nacht) van 1 mei 
waarbij de jongens gaan zingen 
aan het balkon van het huis waar 
de meisjes wonen en hen een 
symbolische bloem met een be
paalde betekenis overhandigen » 

K inde rg roep 

— Jullie hebben ook een kinder
groep ? 

«Inderdaad Vorig jaar zijn we 
ermee gestart voor kinderen van 
4 tot 12 jaar Dit als inzet van ons 
5-jang bestaan Dat het een groot 
sukses geworden is, bewijst ons 
aantal leden, nl meer dan 130 De 
wekelijkse aktiviteiten ('s zater
dags) bestaan uit zang en dans, 
verwerkt in een tema Daarbuiten 
wordt er aandacht besteed aan 
allerhande feestjes als St-Maar
ten, Kerstmis, karnaval e d Boven
dien zijn we dit jaar in oktober 
gestart met een jeugdgroep voor 
12-16-jarigen Hierdoor wordt de 
kloof tussen kindergroep (—12 j) 
en de grote groep f - f 16 j) over
brugd » 

T o e k o m s t 

— Hoe ziet de toekomst er u i t? 

« Voor de onmiddellijke toekomst 
zullen we met een zeer zwaar pro
bleem af te rekenen hebben Het 
lokaal dat wij twee jaar geleden 
van het gemeentebestuur volle
dig ter beschikking hebben gekre
gen, dient te worden verbouwd 
tot een gebouw voor de BBO-
school WIJ hopen nu dat het 
gemeentebestuur ons (zoals be
loofd) een ander lokaal zal ter 
beschikking stellen Een vereni
ging zoals de onze kan immers 
met zonder een ruim lokaal 
Voor de rest zijn we, mi, op goe
de weg en in gunstige evolutie, 
zonder dat we daarom luchtkaste
len moeten gaan bouwen Een 
groep leeft slechts door haar 
leden en de inzet van elkeen 
ervan zal het wel en wee van 
onze groep bepalen » 
— Veel sukses « Heiveld i» 
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Alle schepselen groot en klein 

Kind in de buurt 
Willem Brakman is de auteur van 
het levensverhaal van Jan Oud 
de vereenzaamde en apatisch ge-
v*/orden kunstenaar die maar zel
den meer door de muze bezocht 
wordt Tot er zich plots een kente
ring voordoet tot er weer inspira
tie IS bezoek scheppend vermo
gen Het beeld van een lief ver
moord meisje blijft om hem heen 
zweven Zou er op zijn leeftijd 
nog tijd en plaats zijn voor een 
« Lolita "-avontuur *? Dit psycholo
gisch proces zet zich voort met 
de «studie» van de moordenaar 
die hem tegelijk deernis en afkeer 
inboezemt Het zielig einde komt 
in het ziekenhuis waar de op zich 

zelf teruggevallen Jan Oud de 
laatste adem uitblaast 
Willem Brakman is geen gemak
kelijk schrijver Hij is a h w een 
symbolistisch schrijver bij wie 
droom en werkelijkheid vaak 
nauw met mekaar verweven zijn 
Wie van subtiel proza houdt 
komt hier aan zijn trekken 

112 biz Salamander-reeks Querido 
Amsterdam Mooie omslag van Her-
manus Bersenk Van dezelfde schnj-
ver verscheen in dezelfde reeks 
«Een winlerreis- «De blauw-zilve-
ren koning», «Zes subtiele verha
len » • Glubkes oordeel » en • Over 
het monster van Frankenstein » (no
velle en essay) 

In de greep 
«The return of the screw» van 
Henry James verscheen vorig 
jaar in de Nederlandse vertaling 
van Annelies Hazenberg 
Henry James is een bij ons ten 
onrechte onbekend schrijver 
(1843-1910) HIJ schreef met al
leen vele romans novellen korte 
verhalen en toneel hij kan ook als 
een van de vaders van het gnezel-
verhaal worden beschouwd «In 
de greep» is zo een van die thril
lers Het verhaal speelt zich af op 
een afgelegen landgoed De twee 
kinderen van de meestal afwezi
ge eigenaar zijn toevertrouwd 
aan een goevernante die bij het 
begin van het verhaal pas in 
dienst IS Ze wordt al dadelijk 
gekonfronteerd met geestersver-
schijningen van een overleden be

diende en van haar voorgangster 
Deze geesten komen telkens te
rug omdat ZIJ hun verderfelijke 
invloed op de twee kinderen wil
len voortzetten Ze hebben daar
bij echter zonder de waard gere
kend IC de nieuwe goevernante, 
die vastberaden en ondanks een 
maar al te begrijpelijke angst de 
strijd tegen de demonen aan
bindt Het hele verhaal is het ver
haal van deze vaak ongelijke 
strijd 
De auteur weet goed de lugubere 
sfeer van dit «spooklandgoed» op 
te roepen evenzeer peilt hij naar 
de diepte van de menselijke ge
voelens en aandriften 

Prisma Boeken - Uitgeveni Het 
Spectrum Utrecht/Antwerpen 

Het regenhuis 
En andeire verhalen van F Van
den Bosph De auteur is geen 
veelschrijverJn de vijftien jaar na 
het verschijnen van «Het Regen-
huis» kwamen er slechts drie ver
halen bij Van die vier blijkt «Het 
pegenhuis» het beste te zijn dat 
de schnjver gunstige kritiek en 
geestdnftige reakties opleverde 
Het voormalige Nederlands Indie 
IS de plaats waar drie van de vier 
verhalen zich afspelen In het vier
de dat te situeren is in Zweden 
loopt er toch een Indische 
«draad» door het verhaal aan de 
hand van de Indische herinne 
nngen van het hoofdpersonage 
Aan het einde van het boek is 
trouwens een Indonesische woor

denlijst toegevoegd De schnjver 
betrekt in zijn verhalen met alleen 
de natuur en de mensen in de 
handeling maar ook huizen en 
gebouwen wat tot een zeer le
vendig beeld leidt «Het Regen-
huis» IS daarvan trouwens een 
typisch voorbeeld Achter dit de
cor smeult echter het geweld dat 
vroeg of laat tot een uitbarsting 
komt 
In feite zijn deze verhalen de neer
slag van het intens beleefde ver
bonden met een soort ode aan 
de levensvreugde en dus hele
maal met vervuld van heimwee 

115 bIz Omslag Barbara van Don
gen Prijs f 1650 Quendo Amster
dam 

Dit IS met alleen de titel van een 
populaire Britse tv-serie het is 
ook de titel van een sprankelend 
autobiografisch verhaal van de 
belevenissen van een dierenarts 
in het Schotse heuvellandschap 
Onder de naam James Herriot is 
hij bekend als schrijver 
Onvermijdelijk denkt men aan de 
Nederlandse romanfiguur dr Vlim-
men wanneer men de belevenis
sen van diens Britse kollega leest 
We voegen er dadelijk aan toe 
dat James Hernot geen Bntse 
Vlimmen is en dat Vlimmen geen 
Nederlandse Hernot is Er zijn 
natuurlijk — en dat is onvermijde
lijk — raakpunten Alleen reeds 
de artsenpraktijk zelf verleidt tot 
vergelijkingen al is er alles wel 
beschouwd met zoveel verschil 
tenzij het landschap Maar de 
mensen zijn verre gelijk de Schot
se zuinigheid is even groot als 
deze van de Nederlandse boer 
De schrijver studeerde in de Mil-
chead School en promoveerde 
tot dokter in de veeartsenijkunde 
aan het beroemde Glasgow Vete-
nnary College waarna hij be
noemd werd tot assistent in het 
noorden van het graafschap 
Yorkshire 
Het IS absoluut geen reklame-
overdrijving wanneer de uitge
vers betogen dat James Herriot 
een rasverteller is een verteller 
die plots met een boek uit de ano
nimiteit treedt dat dadelijk een 
best-seller is Hoewel we vaak 
skeptisch staan tegenover het 
verschijnsel best-seller Met «Alle 
schepsels groot en klem» verover
de de auteur op slag de harten 
van duizenden Britten die zoals 
bekend dierenliefhebbers (tot in 
het bizarre) zijn Maar het zijn met 
alleen de viervoeters die de be
langstelling wekken van de au
teur ook de «tweevoeters» wor
den ten tonele gevoerd Om er 
soms duchtig van langs te krijgen 
echter steeds «in a British way» 
James Herriot zou geen groot ver
teller zijn zonder tegelijk een 
scherp waarnemer te zijn van het 
gedrag van de vier- en tweevoe-

De zwarte 
ruiter 
Symbolisme, irrealiteit bevreem
ding, noem maar op het zijn 
slechts omschrijvingen voor de in-
druk(ken) die deze in 1940 voor 
het eerst verschenen boek van 
Simon Vestdijk van bij de eerste 
regels oproept Men zegt soms 
dat een boek boeiend is wanneer 
het van het prille begin boeit Dit 
IS hier ontegensprekelijk het ge
val Een kasteelheer en de bezoe
kende ik-figuur zien zich tegen
over elkaar geplaatst met tussen
in de raadselachtige verschij
ning van de zwarte ruiter die de 
verteller een der mooiste legen
den noemt en het al even raadsel
achtige invalide meisje, dat diabo-
lo speelt en de dorpse jeugd in dit 
spel inwijdt Het lijkt wel een dool
hof met alleen van plaatsen maar 
ook van gevoelens Het meisje 
dochter van de heer van Ruiter-
stem wordt verliefd op de ik-fi-
guur doch verdwijnt spoorloos 
met de zwarte ruiter tijdens een 
reusachtige heidebrand Het 
schrijverstalent van Vestdijk 
maakt deze bruuske overgang 
mogelijk omdat deze gebeurtenis
sen als vanzelfsprekend beschre
ven zijn Knapi 

Bi) dezelfde uitgeverij verschenen in 
de Salamanderreeks van dezelfde 
auteur nog «De dood betrapt» 
(1955) «De Ziener» (1959) «Juffrouw 
Lot» (1963) en «De onmogelijke 
moord» (1960) 

ters Er komen kostelijke passa
ges om het hoekje kijken Nu 
eens moet hij m een stal vol mug
gen op de rug liggend een koe hel
pen bij het baren van een kalfje 
ofwel moet hij een schatrijke dou-
airiere gerust stellen nopens haar 
Pekmeesje, dat helemaal met ziek 

is tenzij van de vele bonbons 
waarmee zijn meesteres hem let 
terlijk volstopt Ofwel is het een 
wenend meisje dat haar zieke 
poes bij de veearts brengt of een 
knaap wiens lievelmgshond zich 
bij het stoeien bezeerd heeft Gro
tendeels echter speelt dit aktieve 
leven zich af op afgelegen keuter-
boerderijen waar het naakte be
staan van de kleine boer afhangt 
van zijn dieren Best dat het met 

altijd knorrige boeren zijn waar
mee dr Hernot m kontakt komt 
ook boerendochters kunnen lief 
en schoon zijn 
Na «Alle schepsels groot en 
klem» en aangezet door de reuze-
bijval publiceerde dr Hernot een 
vervolg op zijn kleurrijke verhalen 
onder de titel «Onze schepping 
stralend schoon» De held van 
het verhaal is nu getrouwd met 
de aantrekkelijke Helen en heeft 
zich geassocieerd met Siegfried 
Opnieuw gaan we met hem op 
het pad naar nieuwe kennisma
kingen met interessante maar 
soms ook allesbehalve aantrekke
lijke arrogante en brutale vlerken 
die wanneer de klassieke druppel 
de even klassieke emmer doet 
overlopen er ducfitig van langs 
krijgen Kortom twee heerlijke 
boeken I Een verademing m deze 
zwartgallige tijd 
335 bIz Uit hef Engels (All creatures 
great and small) vertaald door AD 
Anemaet De titel is ontleend aan 
een gedicht van Cecil Frances 
Alexander 
Het tweede deel is getiteld «Onze 
schepping stralend schoon» (All 
things bright and beautiful) en werd 
vertaald door W G M Vander Veere-
Doyer en Van Feldbrugge 
Forum Boekerij AD MG Stok -
Zuid-Hollandse uitgeversmaatschap
pij BV Baarn (Ned) 

(Ekonomie en etiek in de Vlaam
se Beweging met plan van de ver
schillende Belgische ekonomi-
sche machtsgroepen) 
Een schitterende ontmaskering 
van de Belgische belangengroe 
pen die Vlaanderen m hun klau
wen houden 
Een onthulling van de banden tus
sen de holdings en politici van de 
traditionele partijen die gezonde 
politieke beslissingen onmogelijk 
maken 

Eindelijk een boek dat efficient en 
offensief de wegen en middelen 
aanduidt waarlangs en waarmee 
Vlaanderens vijand de Belgische 
staat en zijn handlangers moet 
bekampt worden 
Tenslotte ook een boek dat een 
wegwijzer is voor de opbouw van 
een waarachtige zelfbewuste en 
vooruitstrevende Vlaamse maat
schappij 
Prijs 160 fr (verzendingskosten 
exclusief) 

Concept voor een federale grondwet 
door Maurits Van Haegendoren, 
oud-senator 
Pnjs 100 fr + 15 fr verzendings
kosten 
Deze beide publikaties zijn te bestel
len bi| Dienst Publikaties Vor
mingscentrum Ld Dosfel vzw - Ben-

nesteeg 4 - 9000 Gent - Tel 091-
23 08 24 - door storting op bankgiro 
068-0640740-82 met vermelding van 
het aantal publikaties 
Ze kunnen ook afgehaald worden op 
voornoemd adres van 9 u tot 12 15 u 
- 13 u tot 1630 u 
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Ontmoeting 
met Rembrandt 
Hoeveel boeken er reeds ver
schenen zijn, gewijd aan het schil-
dersfenomeen Rembrandt, hetzij 
als voorwerp van een kunstkri-
tisch onderzoek, hetzij als roman
figuur, is niet meer te tellen. Noch
tans maken op dit aantal de kunst
historische werken een minder
heid uit. Vooral de laatste jaren 
zijn er steeds meer kijkboeken 
verschenen, steeds zwaarder en 
groter van omvang, steeds schit
terender qeprezenteerd, maar 
met weinig tekst, die niet door 
zovele kopers gelezen wordt. 
Daarom lazen we met veel be
langstelling «Ontmoeting met 
Rembrandt» door de bekende 
kunstkenner Kenneth Clark. Het 
dient trouwens gezegd dat er in 
Engeland — meer dan bvb. in 
Frankrijk of Duitsland — steeds 
grote belangstelling heeft be
staan voor de beroemde mole
naarszoon uit Leiden. 

Kenneth Clark getuigt van zich 
zelf, dat hij zijn boeken over Rem
brandt «vanuit zijn levenslange 
bewondenng » heeft geschreven. 
Daarvan getuigt zijn wetenschap
pelijke studie << Rembrandt and 
the Italian Renaissance». Uit dit 
boek putte hij voor het thans in 

Nederlandse vertaling voorliggen
de «An introduction to Rem
brandt», dat feitelijk de vrucht is 
van een reeks lezingen voor de 
BBC in opdracht van de Ash-
wood Trust. Nadruk werd daar
bij gelegd op het grafische werk 
van de Amsterdamse grootmees
ter omdat zijn emoties, zijn den
ken en zijn geloof het meest tot 
uiting komen in zijn grafisch 
werk, een vaststelling die we voor 
rekening laten van de auteur, die 
overigens zijn apologetische be
nadering van Rembrandt niet loo
chent. Zijn werk houdt dus geen 
rekening met de jongste bevindin
gen over Rembrandt als mens. 
De myte van de ingoede Rem
brandt kreeg nochtans onlangs 
een deuk door de ontdekking van 
bepaalde dokumenten, waaruit 
blijkt dat Rembrandt zich niet zo 
keurig heeft gedragen tegenover 
zijn eerste huishoudster, na de 
dood van Saskia, Geertje Dircks. 

Dat doet natuurlijk niets af van 
zijn werk, ook al schieten niet alle 
pijlen in de roos. Evenmin aan 
onze waardering voor deze volk
se Rembrandtstudie, waarin Ken
neth Clark achtereenvolgens de 
zelfportretten, de rebel, de roem, 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 

wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

waarachtig, er bleek calci
u m en magnes ium en na
t r ium en al die dingen die 
op het etiket vermeld 
staan, in te zitten. 
Navraag bij een bevriend 
dokter, die overigens nu 
ook een overtuigd Tönis-
steiner-drinker is, bevestig
de da t : 

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 

1. ziekte der urine-afvoer-
kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 

b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

2. chronische maagslijm-
vliesontsteking. Herstel
len na darmontsteking. 
Zenuw- en funktionele 
storingen. 

3. chronische ontsteking 
der luchtpijpen (pharyn
gitis tracheïts, chroni
sche spastische bronchi
tis, allergische huidaf
fectie). 

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

Wie meer wil weten over 
Tönissteiner, het levende 
water, neemt best even 
kontakt met Abts, Tiense
steenweg 128, Korbeek-Lo. 
Deze zal er dan wel voor 
zorgen dat je dit levens
water gemakkelijk aan 
huis krijgt. 

(advertentie) 

Mansportret door Rembrandt Hij vernieuwde het portretgenre, vaak door meerdere personages in beeld te 
brengen. Samen met Frans Hals is Rembrandt een grootrpéester van het portret Maar ook nog van zovele 

andere genres, waar een Hals verstek moest maken. 

de jaren van bezinning en Rem
brandt en de bijbel (hij wordt wel 
eens de prediker met het palet 
genoemd) behandelt. 

Hoewel wij zelf al jaren lezen 
over Rembrandt, troffen we bij 
lezing van onderhavig boek de
tails aan, die we niet kenden en 
die de grondigheid van Clarks 
kennis van Rembrandt bewijzen. 

Kenneth Clark gaat in dit boek op 
zoek naar de Rembrandt achter 
het schilderij en vindt daarvoor in 
de lange reeks zelfportretten een 
gedroomde gelegenheid tot een 
soort psycho-analyse. Zo is het 
bvb. de schrijver een raadsel dat 
juist rond Saskia's dood de toen 
geschilderde zelfportretten het 
meest zelfingenomen aandoen. 
Van verdriet is er geen spoor... 

Voor wie met Rembrandt, zijn 
werk, zijn medemensen en zijn 
tijd wenst kennis te maken is d' ' 
boek inderdaad een welkome in
leiding. (RC) 

Uitgeverij Hef Spectrum - Utrecht/ 
Antwerpen - 160 biz. (noten inbegre
pen) - 15 zeer mooie kleurplaten) -
145 zwart-wit-reprodukties. Verta-' 
ling door Nelleke Van Maelen. 

«Jaar van het kind» met 
muzieic ingezet 
Sedert de opkomst van de « Beat
les» in het begin der zestigerja
ren is de mondigheid van de 
jeugd sterk toegenomen om in 
mei '68 tot een hoogtepunt uit te 
groeien. Ook in de muziekwereld 
is er wat veranderd. De kinder
sterretjes zoals Shirley Temple, 
Conny Froeboess, Wilma en an
dere Heintjes blijven aan de lo
pende band gefokt om het levens
lied in stand te houden. Steeds 
meer wordt voor elke leeftijd, ook 
de allerkleinsten gezorgd. En kin
derplaatjes zijn er dan ook bij de 
vleet in produktie. En de onderwij
zeressen zijn hierbij dikwijls in 
klasverband de beste promoto
ren. Denk maar aan het Smurfen
lied, of nog het momenteel druk-
verkochte Marsupilaminummer-
tje, dat even voor Sinterklaas ver
scheen en een welkom cadeautje 
was voor eindejaar. 
De Gentse kinder-teatergroep 
«Stekelbees» heeft zopas een 
eerste elpee uit getiteld «Als wij 
willen spelen» (IBC-4B054-
23819). Een poppenteater dat na 

vier jaar is uitgegroeid tot een fijn 
kinderteater met professionele ak-
teurs en voor talrijke kinderscha
ren te gast was. De plaat kan 
hand in hand gaan met Zaki's 
radioprogramma op donderdag: 
hedendaags, milieubewust, pittig, 
doorweven van popklanken, kort
om fijn van aanpak, direkt aan
sprekend voor lagere-schoolleef-
tijd. In de eigen taaltje verwoord 
en met daadwerkelijke inbreng 
van de kinderen van de school 
«De Buurt» die hoorbaar entoe-
siast met de Stekelbezen mee
doen. Een fijne produktie, te Kuur-
ne opgenomen in « Kritz », met de 
teksten op blad in de hoes gete
kend door een « Juul». 

De plaat « Zingen voor kinderen » 
heeft daarentegen de bal misge
slagen. Waar «Stekelbees» zich 
in de kinderwereld heeft inge
leefd blijft de tweede produktie 
met liedjes van Lieven, Jan De 
Vuyst, Raymond, Big Bill en een 
paar anderen van onze Vlaamse 
popwereld vanuit het standpunt 

«grote mensen» naar beneden 
kijken. Tekstueel noch muzikaal 
spreekt deze plaat aan, na een 
nochtans fijn inleidend «Opa». 

Voor de groteren zijn er jeugdhui
zen, de «Sfinks» aan de Heuvel
straat te Boechout heropent mor
gen vrijdag (12 jan.) om 20 u. haar 
vernieuwd « café », terwijl heelwat 
aktiviteiten op het programma 
staan voor het nieuwe seizoen. 
Zaterdag bij voorbeeld start de 
batik-kursus, die tien weken lang 
loopt van 10 tot 12 uur onder lei
ding Van Ly Van den Boogaert. 
Verder zijn nog tien kritische film
avonden, groepen voor persoon-
lijkheids-vorming en kreativiteit 
een vijftal literaire avonden, krui-
den-kursus op vrijdag, jazz-gym-
nastiek, folk uit Ierland, klassieke 
koffiekoncerten, wandeltocht 
door de Hoge Venen op 28 janu
ari en tijdens dat weekeinde ook 
de opvoering van drie eenakters 
van Samuel Becket. En met boom-
ke-wies af te sluiten. 

Sergius 
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Joris Depré; 

< Weer voorspellen met vrouwenhaar... en een sigaar.» 

UKKEL, dinsdagmiddag. — « Volgend weekend krijgen we guur win
terweer, geprefabriceerd door polaire maritieme luchtmassa's. Dat 
betekent winderig weer, veel bewolking, koud (wel geen bijtend vries-
weer), met lichte dooi overdag, en lichte vorst 's nachts. We mogen 
ons verwachten aan regen, hagelbuien, en smeltende sneeuw... IJzel-
vorming behoort al evenzeer tot de mogelijkheden. Omdat energieke 
luchtmassa's naar onze streken duikelen is zelfs een stormdepressie 
niet uitgesloten.» Ziezo, dat is de nieuwjaarsgroet van weerman 
Joris Depré, die op het KMI te Ukkel dag-op-dag mede het weer 
maakt, met talloze « geplotte » kaarten, diagrammen, een apart kode-
taaltje, een geplet vrouwenhaar, en de onafscheideli jke sigaar... Dat 
de treinwissels dagenlang vastgevroren raakten is volgens Joris 
Depré hoegenaamd niet de fout van een uit de band gesprongen 
vorstman, want zo uitzonderli jk is m<;er dan tien graden onder nul 
voor onze streken nu ook weer n ie t ! 

Hoe zit dat weer 
nu weer? 

— Een ongewone vraag voor een 
weerman, al l icht: welk weertje heb
ben we nu gehad...? 
Joris Depré : «Je bedoelt dat vries- en 
sneeuwv/eer "> Dat is pas écht ons ste
vig winterweer Ik weet het, we heb
ben een aantal zogenaamd zachte win
ters achter ons, zodat dit nieuwjaars
weer bij velen is aangekomen als een 
Siberische verrassing Een weerman 
heeft echter wat dat betreft een goed 
geheugen, wij leven en werken im
mers met klimatologische periodes 
van telkens dertig jaar Zo'n afge
sloten periode betreft de jaren dertig, 
veertig, vijftig Nu zitten we in de klima
tologische periode '60-1990 Wel, wie 
met ons de vorige periode over-
schouwt, zal moeten toegeven dat in 
feite vnestemperaturen tot min 15 gra
den met zo uitzonderlijk zijn Een 
rekordcijfer in Ukkel is iets minder 
dan 19 graden onder nul » 
— Die wissels van de treinsporen 
kunnen dus spoedig nog eens klem-
geraken ? 
Joris Depré : «Als het waar is dat zij 
slechts een vorst van 13 graden aan
kunnen, dan kan ik inderdaad voorspel
len dat het hoegenaamd niet uitge
sloten IS dat een hardnekkige vorstpe

riode het treinverkeer nogmaals eer
lang lam kan leggen. Slechts diegene 
die zich in ons land voorziet op een 
vorst van 15 tot 20 graden, maakt een 
goede kans om zonder grote zorgen 
gure winters te trotseren die geregeld 
tóch opduiken » 

Eksteroog 
— Ter attentie van minister van Ver
keerswezen Jos Chabert vermelden 
we nog deze KMI-c i j fers : 19 graden 
vorst in Oostende in februari '29; 30 
graden onder nul in Rochefort in janu
ari '40... De maximumdikte van de 
sneeuwlaag in Ukkel bedroeg deze 
eeuw 35 centimeter. 
Joris Depré gelooft wel dat de weers
voorspell ing nog adekwater kan ge
maakt worden, maar lange-termijn-
vooruitzichten zijn nog niet voor mor
gen. 
Joris Depré: «De meteorologische 
voorspellingen hebben al een enorme 
vooruitgang geboekt, maar bij ons is 
het momenteel toch echt met mogelijk 
om op wetenschappelijke basis langer 
dan één week voorop een weersevolu-
tie te schetsen Er zijn goede po
gingen, maar we beschikken over nog 
te weinig gegevens om ons te wagen 

aan bijvoorbeeld een maandprognose 
Dat wordt dan een eksteroogvoorspel
ling, alleszins wetenschappelijk met 
steekhoudend » 

— Uw weerdienst werkt dag-op-dag, 
24 uur op de 24, om de bevolking, de 
hulpdiensten, de bouwvakkers, de we
genwacht, de zeelui en de duivenmel
kers t i jdig op de hoogte te brengen 
van het soort weer of onweer dat 
onze streken morgen en overmorgen 
naar alle waarschijnl i jkheid zal berei
ken. Hoe komt zo'n weersvoorspel
ling tot stand ? 

Joris Depré : «Het KMI werkt met de 
modernste snufjes telexen, compu
ters, satellieten, en vooral staan wij in 
verbinding met alle «weertempels» 
van de wereld, in het biezonder deze 
van het noordelijk halfrond We wer
ken ook nog samen met andere dien
sten zoals bijvoorbeeld de luchtmacht 
Vooraleer een weerkaart getekend 
wordt (er zijn grondkaarten en hoogte-
kaarten), worden uiteraard eerst tal 
van waarnemingen verricht De grond-
waarnemingen en de hoogtewaarne
mingen (radiopeilingen) geven samen 
een dnedimensioneel beeld van de 
atmosfeer Komen daar nog de foto-af
drukken bij gewone foto's en infra-
roodopnamen Dat alles samen geeft 
een indrukwekkende reeks van detail- • 
informatie, die mede met de hulp van 
een computer verwerkt wordt Nadat 
de kaarten «geplot» zijn, dit is nadat 
de symbolen aangebracht werden, 
kan de weerman aan het werk om met 
zijn ervaring de kaarten te ontleden, te 
interpreteren, en een verantwoorde 
voorspelling te maken » 

— Hoe dikwij ls gebeuren die waarne
mingen ? 

Joris Depré: «Zoals gezegd krijgen 
WIJ informatie van andere weerdien
sten, maar zelf zorgt het KMI voor vier 
belangrijke weersvoorspellingen (6 -
12 - 18-24 uur) Behalve de kaarten 
en foto's, werken wij nog steeds met 
een ballon die vier keer per dag wordt 
opgelaten Met deze ballon meten wij 
zeer nauwkeurig de vochtigheid, de 
temperatuur en de luchtdruk, waarbij 
bovendien de sterkte en de richting 
van de heersende winden genoteerd 
worden Dat is allemaal mogelijk door 
een klein apparaatje dat aan zo'n bal
lon IS bevestigd en onder meer is uitge
rust met een geplet ontvet vrouwen
haar » 

— Weersvoorspel l ingen met een 
vrouwenhaar ? 
Joris Depré: «Jawel mannenhaar 
schijnt hiervoor kwalitatief minder
waardig, het kan met voldoende ge
plet worden Dat haartje moet dan die
nen om de vochtigheid in onze lucht
massa's te meten Deze ballon stijgt zo 
hoog tot hij door de verminderde lucht
druk uit mekaar ploft, dat is op 30 tot 
35 km hoogte meestal » 
— En die foto's... 
Joris Depré: «Die zijn zeer belangrijk 
WIJ kunnen als wij dat wensen zelfs 
om het half uur infra-roodfoto's laten 
afdrukken van het wolkendek (geno
men vanop 36000 km afstand) waar
bij WIJ een goed visueel beeld krijgen 
van de weersgesteldheid in ons konti
nent en elders Daar kunnen we ook 
nog een Amerikaans fotosysteem aan 
toe voegen dat ons nog meer detailin
formatie verschaft Als wij beroep 
doen op Meteosat (het infra-roodsys-
teem) dan duidt de computer op de 
foto's zelf de ligging van de landen 
aan, wat de lektuur van deze dokumen-
ten vergemakkelijkt» 
— Na al die mekaar aanvullende 
waarnemingen, en na de registratie 
op kaarten, foto's en diagrammen 
schiet de weersvoorspeller dan aan 
het werk. Dat moet niet meer zo moei
lijk zijn... ? 

Weermaker ? Nieuwsmaker! 
Joris Depré: «Dat vergt heel wat 
ervaring, en zelfs overleg met kolle
ga's De kunst bestaat er namelijk in 
op de verschillende weerkaarten de 
scheidingen in de luchtmassa's te ont
dekken Vooral zijn ook kleine botsin
gen in de luchtlagen van belang Daar
uit kunnen we immers invloedrijke en 
belangrijke storingen lichten (zoals bij
voorbeeld ijsregen) die naar onze stre
ken overgewaaid komen Het gaat er 
immers om de krachten in de luchtla
gen tegen mekaar af te wegen, en 
daarbij moeten we vooral steunen op 
interpretaties Dat is vooral voor detail-
voorspellingen van doorslaggevend 
belang, zoals zal het morgenvroeg ja 
dan neen ijzelen •?>' 

Jor is Depré zet t i jdens ons bezoek 
een weinig opmonterend weerbericht 
op band voor het telefoon-weerbe
richt : polaire luchtmassa's, lage tem
peraturen, regen, hagel, sneeuw mo
gelijk... 
Een boeiende job heeft zo'n weer
man. Telkens opnieuw in de nabije 
toekomst kijken, voorspellen wan
neer weer de krokussen zullen bloei
en. En ook al eens verrast worden 
door een plotse koerswending van 
de «geostrof ische wind», cyclonen 
en anticyclonen. . 
Maar dat betekent ook dat hij er dag 
en nacht bij moet zijn ; ook op nieuw
jaarsnacht bi jvoorbeeld. De weerman 
werd toen hoegenaamd niet verrast 
door de sneeuwman en de vo rs t ; de 
bevoegde diensten voor openbaar 
vervoer lagen toen daarentegen 
klaarbli jkeli jk niet wakker van de 
weersvoorspell ingen, die net zoals el
ke doordeweekse dag vier keer per 
dag de grillen van de natuur met de 
zere plekken aanduiden... De weer
man wordt wel eens ten onrechte 
afgeschilderd als een grappenmaker, 
veeleer dan een weermaker. Als de 
nood het hoogst is, dan wordt de 
weerman veruit de belangrijkste 
nieuwsmaker van de dag. Zo ook in 
de voorbi je dagen, en overmorgen 
opnieuw. 

Hugo De Schuyteneer 
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