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LIEVER NIET 

Ik ben een van de duizenden vroege
re VU-kiezers die, naar de woorden 
van H Schiltz, «de wijze waarop de 
partij een belangrijk stuk Vlaams zelf
bestuur wilden verwezenlijken» heeft 
afgewezen 
Mijn besluit om op 17 dec 1978 met 
voor de V U te stemmen, stond reeds 
eind mei 1977 vast De aanvallen die 
« W I J » tegen de anti-Egmonters heeft 
gericht, hebben dat besluit alleen 
maar versterkt Op 18 dec heb ik mij 
voorgenomen om volgende maal te
rug de VU-rangen te vervoegen, in de 
overtuiging dat de partij terug een 
echte Vlaams-nationale partij zal wor
den Dat voornemen is op losse 
schroeven komen te staan door de 
publikatie in « Wij» van 4 jan van een 
uittreksel uit het VVB-ti jdschrift« Brus
sel, ook onze hoofdstad» 
De manier waarop de redaktie ^en 
passage uit het artikel van Bert Joo-
sen (dat ik volledig gelezen heb) uit' 
haar verband rukt en daardoor een 
andere betekenis geeft is effenaf wal
gelijk 

Ik ontzeg de « Wij «-redaktie het recht 
om ook maar de minste kntiek te leve
ren op «De Standaard» of om het 
even welke andere krant, zolang zij 
op die manier verder gaat Als deze 
praktijken de voorafbeelding zijn van 
de door de VU voorgestelde Vlaamse 
Staat dan toch liever met i 

M D, Kessel-Lo 

HANDTEKENING 

Mevr Spaak en andere politieke lei
ders verklaren voor de TV dat Schiltz 
een eerlijk man is, die zijn handteke
ning met verloochent, spijts alles Som-
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mige buitenstaanders noemen zulks 
« een dodelijke omhelzing » 
-Persoonlijk en met mij de mensen die 
de politieke evolutie van dichtbij vol
gen zien het anders Schiltz en andere 
regeringsleden, met Tindemans voor
aan, hebben hun handtekening ge
plaatst onder een bepaalde tekst, die 
Tindemans voor het Parlement zou 
verdedigen 
Deze handtekening heeft Tindemans 
verloochend en Schiltz met, dat is de 
ware toedracht en mets anders Wie 
kan daar graten in vinden ' 

J V , Erps-Kwerps 

NIET DOEN 

In « WIJ » van 11 -1 -1979 schrijft F D W 
uit Antwerpen, dat voor onze voorzit
ter ontslagname het beste zou zijn 
Zouden de anderen die de maanden
lange laster en leugens verspreid heb
ben dit met doen ' F D W weet wel 
welke heren ik bedoel, die zijn toch 
door ons verkozen Weet F D W wel 
als onze voorzitter aftreedt (gedwon
gen of vrijwillig) de Volksunie veel 
leden en nog meer kiezers verliest, en 
ook nieuwe leden die velen van ons 
zullen maken dit jaar ' ' Wie acht 
F D W bekwaam om het voorzitter
schap van de V U waar te nemen, een 
van die lasteraars misschien "̂  Ik blijf 
mijn vertrouwen stellen in Schiltz en 
de Partijraad, als men die tot aftreden 
dwingt verliest de Volksunie meer 
stemmen Op mijn adres twee en in 
onze buurt nog vele anderen Een 
lezer van «WIJ», sinds 50 jaar in de 
Vlaamse beweging, reeds veel geof
ferd en bereid voor de VU met onze 
voorzitter nog meer te doen 

E V K, Antwerpen 

TAK RICHT 
WANDELGROEP OP 

In de schoot van het Taal-Aktie-Komi-
tee werd een Vlaams-nationale wan-
delgroep opgericht, die de naam 
«Tijl» meekreeg Haar zetel werd in 
Gent gevestigd De bedoeling van 
deze vzw «Wandelgroep Tijl» is de 
wandelsport te bestendigen in de 
bedreigde Vlaamse taalgrensgebie-
den, zoals daar zijn Voerstreek, Ko
men, Edingen, Ronse, Vloesberg 
Ook zal de wandelgroep tochten orga-
mzeren in De Brusselse agglomeratie 
en aan de kust Ook zal zij deelnemen 
aan verscheidene marsen door het 
leqer en de rijkswacht ingericht 
BIJ de verkiezingen voor de Raad van 
Beheer werd de heer Erwin Brentjens 
uit Berchem tot voorzitter verkozen, 
mevrouw Willockx uit Gent en de 
heer Henk Kuypers uit Kortenberg 
werden respektievelijk als sekretaris 
en ondervoorzitter aangeduid Bij de
ze eerste statutaire vergadering werd 
ook het eerste vaandel, een zwarte 
leeuw op geel veld, aan de voorzitter 
van de wandelgroep overhandigd In
middels werden reeds regionale groe
pen opgericht in Brussel, Gent, Ant
werpen. Aarschot. Bilzen en Turnhout 
Hét lidgeld voor deze vereniging be
draagt 50 fr en dit bedrag kan gestort 
worden op naam van Ene Cromme-
lynck. Smidsestraat 118, 9000 Gent 
onder K B nr 446-4585771-42 In ruil 
daarvoor wordt iedereen verzekerd 
voor eventuele ongevallen en kniqt 
men alle berichten omtrent deze ver
eniging toegestuurd 

De opnchting van deze wandelgroep 
zal eerstdaags in het Staatsblad ver
schijnen 
Als eerste aktiviteit trekt wandel
groep Tijl op 28 januan naar Sint-Mar-
tensvoeren De wandelaars verzame
len om 11 u op de Grote Markt van 
Bilzen Voor alle inlichtingen hierom
trent kan men terecht bij de heer Ene 
Crommelynck tel 091-226896 

E W , Berchem 

DF-DIALOOG 

In de TV-konfrontatie van 14 januan 
II maakte de voorzitter van de VU, 
melding van het feit dat hij 6 maal het 
Davidsfonds had aangeschreven om 
te praten over de staatshervorming 
en de raad van beheer van het 
Davidsfonds dit steeds weigerde, ter
wijl andere Vlaamse verenigingen een 
dialoog met schuwden De houding 
van het Davidsfondsbestuur geeft 
aanleiding tot enkele bedenkingen 
Als de invloed van de CVP in een 
Vlaamse kultuurvereniging zo groot 
IS, dat ZIJ weigert met de VU te praten, 
heeft het dan nog zin lid te blijven van 
zulke vereniging en doet men er met 
beter aan zijn geld of vrije tijd aan 
andere dingen te besteden ' 

F L, Vilvoorde 

VOLKSVERLAKKERIJ 

In de « Gazet van Antwerpen » van 13 
en 14 januari schrijft Karel De Witte 
in zijn kritisch bekeken « De Vlaamse 
partijen hebben ons formeel bebofd 
te zullen streven naar een tweeledig 
federalisme» Bij m'n weten heeft noch 
de CVP, noch de BSP, noch de PVV 
(hoe kon het anders) zich uitgespro
ken voor een tweeledig federalisme, 
alleen de Volksunie heeft dit ondub
belzinnig gedaan Waarom schrijft 
een CVP-gezinde krant zulke din
gen ' Om de CVP schoon te wassen 
en de Volksunie te schaden"? Verder 
schrijft de CVP-journalist nog:« natuur
lijk IS een vergelijk met de franstaligen 
met mogelijk zonder toegevingen, 
maar als er toegevingen moeten ko
men, mogen deze nooit of te nimmer 
worden gedaan op essentiële pun
ten" Eigenaardig, toegevingen reeds 
nu in overweging genomen in de 
«Gazet van Antwerpen» door een 
CVP-journalist Wil hij ons voorberei
den op een uitbreiding van de Brussel
se agglomeratie, een versterking van 
de faciliteiten in de zes Brusselse 
randgemeenten, het inschnjvings-
recht, het spelen van de Franstalige 
gemeenschapsraad in de 6 Brusselse 
randgemeenten, of nog andere din
gen ' Konkrete toegevingen ver
noemt hij met Waarom"? Omdat het 
hem onmogelijk is zulks te doen zon
der vroeger ingenomen standpunten 
te verloochenen Zoals het hem ook 
gemakkelijk viel de Volksunie aan te 
vallen om de «toegevingen » zonder 
daarbij te laten blijken dat het hem om 
een uitschakeling van de VU. als poli
tieke uitdrukking van de Vlaams-natio
nale beweging ging 

J V D. St -Martens-Latem 

STEMRECHT VOOR 
GASTARBEIDERS? 

Als je 't mij vraagt waarom n i e f 
Maar even geduld a u b Niet als « Bel
gen » laten kiezen i De Belgische 
strukturen zijn aan 't doodbloeden 
Misschien brengt 1979 ons de laatste 
«Belgische» regering Dus wanneer 
we een Vlaams parlement en een 
Vlaamse regering hebben, die door 
het soevereine volk zijn aangesteld, 
dan begint de pret Elke gastarbeider 
die zich bij ons thuis voelt en hier vijf 
jaar woont, kan de Vlaamse nationali
teit aanvragen Wanneer hij de identi

teitskaart van Vlaming op zak heeft is 
hij automatisch ingeschreven op de 
kiezerslijsten Waarom zou hij met 
mogen kiezen, als hij zich gedraagt 
als Vlaming en o a zijn kinderen 
alleen naar Nederlandstalige scholen 
zendt, en belasting betaalt aan de 
Vlaamse dee ls taat ' Toekomstmu
ziek, denkt u "̂  Dertig jaar geleden 
heb ik het eerste manifest voor zelfbe
stuur mede ondertekend Ik kwam 
pas terug uit Duitse gevangenschap 
en meende hierdoor met alleen België 
een dienst te bewijzen, maar vooral 
Vlaanderen groot te maken Nu, op 
een ogenblik dat we zo dicht bij het 
doel gekomen zijn, kunnen we niet 
meer terug Na de beslissende slag 
heten wij de gastarbeiders welkom 
als Vlaamse medeburgers 

G W , Maasmechelen 

DEAFGROND 

Het IS nu duidelijk geworden dat er op 
Vlaams-nationaal gebied met de V U 
mets meer is aan te vangen, nu de 
voorzitter en zijn bestuur aanblijft Ik 
ben een der eerste na-oorlogse natio
nalisten aaf miin stem reeds aan de 
Vlaamse koncentratie. heb menige 
nachten met zonder gevaar de eerste 
na-oorlogse jaren gaan plakwerk 
doen voor de V U en nu is alles te ver
geefs geweest 

Zelfs in de meest radikalen geloof ik 
met meer 
Ik kan hier tientallen handtekeningen 
rondhalen van nationalisten die het
zelfde denken als ik 
De afgrond gaapt i 

D G, Aarschot 

JAAR VAN HET KIND 

Zou het met van schijnheiligheid blijk 
geven, indien we de liefde voor het 
kind slechts lieten beginnen vanaf de 
geboorte "̂  Wij willen leven en wel
zijn voor het kind Dan moeten we dit 
leven beschermen gedurende zijn he
le ontwikkelingsfaze vanaf negen 
maanden voor de geboorte tot aan de 
puberteit Vooral die negen maanden 
verborgen leven zijn een onmisbare 
schakel in de gewaarborgde kontinu-
iteit van dit kleine menselijke bestaan 
Wat de aborteurs er ook van denken 
W e moeten dus tegen dekadentie en 
hypocrisie blijven ageren, zolang dit 
nodig blijkt 

G W . Maasmechelen 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

90/0 LENING 1979-1987 
RENTE. — 9 % 's jaars vanaf 7 februari 1979. 
EFFEKTEN. - Toonderobligaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 
en 500.000 frank. De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing 
afgeleverd. 
AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop. 
TERUGBETALINGSPRIJS. — Tegen het pari op de eindvervaldag van 
7 februari 1987. 
UITGIFTEPRIJS. - 99,25 %. 
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze 
•worden genoteerd. 

INSCHRIJVING 
van maandag 22 januari tot 

dinsdag 6 februari 1979 
Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde da tum een einde •worden 

gesteld. 
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationa
le Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wissel-
agenten en de ertoe gemachtigde financiële instellingen van de open
bare sektor en spaarkassen. 
De uitgifteprijs is volledig te betalen bij de inschrijving: hetzij in spe
ciën, hetzij in obligaties van de lening 1972-1979-1987, teruggenomen 
tegen het pari van de nominale •waarde, koepons nr. 8 op 14 februari 
1980 en volgende aangehecht. 

Brussel, 15 januari 1979. De Minister van Financiën, 
G. GEENS 

(Adv. 229) 
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Glifdend land 
Het jaar 1979 is slecht begon
nen. De sneeuw van Oude
jaarsavond is vandaag, drie 
weken later, zijn allerlaatste 
schilderachtigheid kwijt. 
Wat blijft is een overlast niet 
alleen voor wie zich moet ver
plaatsen, maar ook en vooral 
voor dié groepen, die al van
zelf minder of slecht aan 
hun trekken komen in ons 
bestel en in deze ekonomi-
sche krisis. 
De vooruitzichten worden ie
dere dag nog somberder. 
Aan de ekonomische krisis 
komt geen einde. De werk
loosheid neemt niet af. Wel 
integendeel wordt de sane
ring van onze zieke bedrijfs
takken ons voorgerekend in 
termen van weer zoveel af
dankingen. De cijferdans 
van de tekorten wordt ge
woonweg onheilspellend. In 

Een toetssteen voor de posi
tieve ingesteldheid van de toe
komstige regering wordt alles
zins de wijze waarop de ont
wikkelingssamenwerking zal 
aangepakt worden. Want tot 
op vandaag is onze samen
werking met de boeiende en 
bewegende Derde Wereld 
slechts een bron van herrie en 
ergernis geweest. Het Bel
gisch ontwikkelingsbeleid 
heeft dringend nood aan een 
fundamentele heroriëntering 
en herstrukturering, teneinde 
reëel te kunnen bijdragen tot 
de ontwikkelingskansen van 
de Derde Wereld. 

Om dit objektief te kunnen ver
wezenlijken moet er een doel
matig en aangepast beleidsin
strument aanwezig zijn. De 
hiervoor opgerichte overheids-
'nstelling, het ABOS voldoet in 
geen enkel opzicht hieraan. 
De wantoestanden op het hui
dige ABOS zijn voldoende ge
kend. De benadeling van de 
Vlaamse gemeenschap m de
ze sektor eveneens. En met 
het installeren van taalkaders 
kan deze ongunstige situatie 
voor de Vlamingen niet opge
lost worden. 

Er bestaat maar één afdoend 
geneesmiddel: resoluut steve
nen naar de federalizering 
van de internationale samen
werking en bijgevolg de split
sing van de ontwikkelings
samenwerking naar de volks
gemeenschappen toe. In de 
huidige officiële ontwikkelings
samenwerking komt de 
Vlaamse gemeenschap hele
maal niet aan bod. Dat geldt 
niet alleen inzake personeel of 
universitaire samenwerking 
en de buitenlandse beursstu-
denten, maar ook voor de 
eigen visie op dit beleid. 

Bij de openingsvergadering 
van de Kultuurraad voor de 
Nederlandse Kultuurgemeen-
schap, zitting 1977-78, vestig
de voorzitter M. Coppieters 
terecht de aandacht op 't feit 

het stelsel van de sociale ze
kerheid is een put ontdekt, 
die straks de 30 miljard zal 
overtreffen. Algemeen wordt 
verondersteld dat het begro
tingstekort in 1979 de hon
derd miljard zal overtreffen, 
wat de oorspronkelijke ra
ming met minstens één-vijf
de tot één-vierde zal overtref
fen. Het pensioenstelsel der 
zelfstandigen is faljiet; de re
serves van het pensioenstel
sel der werknemers zullen 
dit jaar gehalveerd zijn. 
Tegen deze sombere achter
grond moet een overgangsre
gering nu al meer dan twee 
maanden de dingen min of 
meer beredderen. Het va
cuum duurt al veel langer : 
het is ontstaan in de eerste 
helft van oktober, toen de 
regering Tindemans struikel
de over de verdeeldheid bin

nen de CVP. Het is een mage
re troost dat de huidige pre
mier daadkrachtiger is dan 
de vorige. Van een over
gangsregering zijn nooit defi
nitieve oplossingen te ver
wachten i ze liggen trouwens 
niet in haa r bevoegdheid. 
Het land heeft dringend een 
regering nodig, die de din
gen ter hand neemt. Welke 
ook de samenstelling van de
ze regering zal zijn, ze zal 
gekonfronteerd worden én 
met de dramatische sociaal-
ekonomische toestand én 
met de staatshervorming. De 
jongste jaren is ten overvloe
de gebleken dat men op het 
ene domein niet naa r oplos
singen kan gaan zonder" het 
andere erbij te betrekken. De 
sociaal-ekonomische proble
men en de zgn. communautai
re problemen zijn zo onont

warbaar met mekaar verwe
ven, dat zij mekaar geen prio
riteit gunnen en dat iedere 
frigo-politlek op voorhand 
veroordeeld is. Daarenboven 
heeft het huidig parlement 
grondwetgevende bevoegd
heid. Op deze bevoegdheid is 
ook en vooral aangedrongen 
van Vlaamsgezinde zijde, 
met grote eenstemmigheid. 
De bedoeling daarbij kan 
toch niet geweest zijn deze 
eis te stellen, om hem nadien 
ongebruikt te laten. 
Bij de jongste verkiezingen 
zijn er meer dan een half mil
joen blanco en ongeldige 
stemmen geweest. Praktisch 
zevenhonderd duizend kie
zers hebben, door een blan
co-stem of door een protest
stem, het klassieke politieke 
spel doorkruist. Dat is bijna 
één op zeven kiezers, in een 

land waar stemplicht is ! 
Zoals te voorspellen was heb
ben de verkiezingen de oplos
sing van de fundamentele 
vraagstukken in genendele 
vergemakkelijkt. Wel in
tegendeel ! Ook de pre-elekto-
rale sfeer rond de sociale ver
kiezingen en rond de Europe
se vervaldag van 10 juni ver
gemakkelijken de zaken niet. 
Als de kiezer de oplossing 
niet heeft vergemakkelijkt 
en als de oplossing deson
danks dringend nodig is wil 
het land niet verder glijden, 
dan zal er van de verantwoor
delijke politici méér moed 
dan in het verleden nodig 
zijn. 
Tenzij men het land verder 
wil laten glijden, tot op het 
punt waar de schreeuw om 
een «sterke man» begint. En 
de demokratie eindigt! tvo 

Ten overstaan van de ontwik
kelingslanden moeten zij kun
nen optreden als volledig af
zonderlijke, aan mekaar 
vreemde entiteiten. 
Gezien het groot overwicht 
van Franstalig personeel en 
van Franstalige projekten zul
len zowel voor de multilaterale 
als voor de bilaterale hulp een 
hele reeks overgangsmaatre
gelen vereist zijn. Ook daarin 
voorziet deze blauwdruk. 
Voorgesteld wordt daaren
boven in de overgangsfaze 
twee aparte staatssekretaria-
ten voor ontwikkelingssamen
werking en internationale kul-
turele betrekkingen op te rich
ten, gehecht aan de resp. mi
nisters voor Vlaamse en Waal
se aangelegenheden. 

Test-case 
Deze blauwdruk is gesneden 
brood voor de formateur en 
de toekomstige regering. En 
nieuw kan dit alles toch niet 
klinken. Dezelfde stellingna
men vinden we terug in de ver
kiezingsprogramma's van de 
vier Vlaamse politieke partij
en. 
Voor de Volksunie is het dui
delijk dat dossiers zoals de 
federalizering van het Bel
gisch ontwikkelingsbeleid 
doorslaggevende test-cases 
zullen zijn voor vertrouwen of 
wantrouwen. Bij de grond
wetsherziening kan trouwens 
op dit vlak slechts een optie in 
overweging genomen wor
den : toewijzing van de ontwik
kelingssamenwerking in globo 
aan de gemeenschappen. 
Want, het is de hoogste tijd 
dat Vlaanderen met de nieu
we wereldrealiteit leert leven 
en dat het zich in de wereldge
schiedenis opnieuw als een 
natie gedraagt, samen met Eu
ropa en met andere kleine vol
ken en landen, ook uit de Der
de Wereld, een alliantie vormt 
gericht op samenwerking, ver
standhouding en wederzijdse 
ontwikkeling 

Dossier Ontwikkelingssamenwerking \fikkelingssamenwerking 

dat het in Vlaanderen, on
danks alle frustraties, bruist 
van bewustzijn en belangstel
ling Dat bewijzen het aantal 
vriiwilligers, de nationale cam
pagnes en de ontelbare werk
groepen en bewegingen voort
durend. «In haar eigen duide
lijk eigen visie legt onze kul-
tuurgemeenschap de klem
toon op de eigen kulturele en 
menselijke ontwikkeling van 
de volken van de Derde We
reld». 

Blauwdruk 
In een memorandum aan de 
heer formateur en aan de par

tijvoorzitters heeft het Vlaams 
Internationaal Centrum een 
gedetailleerde blauwdruk uit
gewerkt tot valorizatie van de 
deelname van de Vlaamse ge
meenschap aan de konkrete 
ontwikkelingssamenwerking. 
Het uitgangspunt is duidelijk: 
zonder verwijl moet de ontwik
kelingssamenwerking volgens 
de gemeenschappen georga-
nizeerd worden. Zelfs zonder 
enige wettekstverandering of 
grondwetsherziening kan een 
begin gemaakt worden met 
de federalisering van heel de
ze sektor. De kulturele kredie
ten, die ongeveer tweederde 
tot drievierde van de ABOS-

Toetssteen voor 
nieuwe regering 

begroting bedragen, kunnen 
moeiteloos opgedeeld worden 
naar de Nederlandse en Fran
se kultuurgemeenschap, en al
dus in hun gekulturalizeerde 
vorm door de beide Kultuurra-
den behandeld. 
Uiteraard zal de bestaande 
unitaire begroting in die zin 
moeten aangepast worden. 
Ook voor de innerlijke admini
stratieve reorganizatie van 
ABOS naar de gemeenschap
pen toe is geen federalizatie-
pakt vereist. Onder de admini
strateur-generaal van ABOS, 
die een koördinerende funktie 

heeft en tegelijk een gemeen
schappelijke dienst beheert, 
kunnen twee Agentschappen 
voor Ontwikkelingssamenwer
king opgericht worden. Met 
name een Vlaams Agent
schap en een Frans Agent
schap voor Internationale Kul
turele Samenwerking. 
Onder het gemeenschappelijk 
deel zouden kunnen ressorte
ren een algemene inspektie 
en een reeks afdelingen zoals 
informatika, centraal perso
neel en juridische dienst. Ook 
de multilaterale fondsen die 
via de centrale overheid be
steed worden, zouden hier 
kunnen ondergebracht wor
den. 

Qua taal moet dit unitaire deel 
samengesteld zijn op basis 
van de geldende taalwetten 
terzake 
De begroting voor de agent
schappen kan vastgesteld 
worden volgens de verdeel
sleutel die inzake de kultuur-
kredieten wordt gehanteerd. 
De interne verdeling van de 
begroting moet door de agent
schappen zelf gebeuren, in 
samenwerking met de Kuituur-
raden. Zij moeten tevens be
schikken over de ruimste ad
ministratieve autonomie en 
moeten daarom gemachtigd 
zijn hun eigen begroting ter 
stemming voor te leggen, en 
een eigen programmatie van 
de hulpverlening op te stellen. 
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Vandaag de dag... 

« Loyale 
Tindemans» 
De heer Tindemans heeft zo 
lang mogelijk met de gedachte 
gespeeld om de Euro-verkiezin
gen te organizeren in één Belgi
sche kiesomschri jving. Waar
schijnli jk speelde daarbij zijn 
intieme wens mee om de waar
de landgenoten van de Noord
zee tot in de verste bossen der 
Ardennen de kans te geven, op 
zijn naam te stemmen. Een 
«Tindemans-effekt» niet al
leen in Vlaanderen, maar ook 
in Wallonië. 
De Tindemans-gezinde pers in 
Vlaanderen liet trouwens geen 
enkele gelegenheid voorbi j
gaan om aan te stippen over 
wat een groot gezag de ex-pre
mier beschikte ook in Wallo
nië, hoe hij ook daar be
schouwd werd als een loyaal 
man, alseen waardig gespreks
partner, als een polit icus van 
één woord. 

« Loyale Schiltz» 
Dezelfde Vlaamse pers schept 
er thans een niet onverdacht 
genoegen in, iedere positieve 
uitlating van een Waals of fran
cofoon polit icus over Schiltz 
dik in de verf te zetten. Als 
FDF-voorzitster Spaak of PS-
voorzitter Cools zeggen dat 
Schiltz een loyaal man is die 
woord houdt, dan komt dat dik 

in de verf. Met de uitgesproken 
of onuitgesproken bijbedoe
ling van : zie nou maar eens 
hoe slecht die VU-voorzitter is, 
met al de pluimpjes die hij van 
de francofonen krijgt. 
Wat men in de Vlaamse pers 
echter zelden of nooit leest, is 
wat de francofonen zeggen 
over de onderhandelaar 
Schi l tz : loyaal en trouw aan z'n 
woord, ja dat wel, maar onver
zettelijk en keihard bij de on
derhandeling. Zowel Spaak als 
Cools als Nothomb hebben 
dat gezegd. Maar deze informa
tie is blijkbaar niet belangrijk 
genoeg om ze door te geven 
aan het Vlaamse krantenpu-
bliek... 

Les in 
geschiedenis 
« Pourquoi Pas ?» is de jong
ste weken de geschiedkundige 
loer opgegaan en trachtte zijn 
lezers nog eens haarfijn uit te 
leggen, hoe het eigenlijk in Bel
gië tot een Koningskwestie 
was gekomen en waarom Leo
pold III het deksel op de neus 
kreeg. 
Toen het VNV (17 Kamerze
tels) en Rex (21 Kamerzetels) 
een akkoord sloten, zegt Pour
quoi Pas ?, was Leopold III 
zozeer opgeschrikt door deze 
dreigende desintegratie van de 
Belgische staat, dat hij onmid
delli jk maar besloot om de 

Gentse universiteit te ver
vlaamsen. 
Zo leert men de geschiedenis 
aan Franstalige kant : de ver-
vlaamsing van Gent onder 
druk van < het opkortiend fas
cisme ». 
Men hoeft echt geen histori
cus te zijn om te weten, dat 
Gent vervlaamst werd volle ze
ven jaar vooraleer het fameuze 
akkoord VNV-Rex (trouwens 
een doodgeboren kind) tot 
stand kwam. 

De « ayatollah » 
Men weet dat André Cools 
nooit verlegen is om een krach
tige term of een beeldende uit
spraak. Van hem stamt de nieu
we bijnaam, die Tindemans de 
jongste ti jd heeft gekregen : de 
« ayatollah van Edegem ». 
Niet slecht gevonden, zouden 
we zeggen. In zijn Edegemse 
verbanning zit Tindemans even 
geduldig-ongeduldig, even reli
gieus-verontwaardigd als de 
Iraanse ayatollah te Parijs te 
wachten, op wie zijn been zal 
breken en op wie zijn neus zal 
schenden. 
Geens, die van CVP-zijde mee
gestuurd werd met Martens 
om de besprekingen met de 
socialisten te houden, zal het 
hem wel komen vertellen. 

Bureaukratie 
In uw krant ook de geschiede
nis gelezen van de Bruggeling 
die even vergeten had zijn ver
zekering in kennis te stellen 
van het feit, dat hij een nieuwe 
auto had gekocht ? Die de dag 
daarop een proces-verbaal 
kreeg ? Die ingevolge deze pe-
kelzonde veroordeeld werd tot 
een geldboete en het verlies 
van het recht om gedurende 
twee maanden een auto te 
besturen ? Die achteraf dus op
nieuw eksamen moest doen 
om zijn ri jbewijs terug te kri j 
gen ? Die mislukte in de prakti
sche proef? En die dientenge
volge nu al zeven maanden 
zonder auto zit, alhoewel zijn 
broodwinning er van afhangt? 
Voor die man is dat een drama 
en voor z'n gezin al evenzeer. 
Kan het nou écht niet, dat de 
burger beschermd wordt tegen 
de vaak groteske en zware 
gevolgen van bureaukratie ? 

Alle partijen zijn het er al lang 
over eens, dat er bij voorbeeld 
een ombudsman zou aange
steld worden, precies om zo'n 
gevalletjes niet te laten verwor
den tot menselijke drama's 
voor de betrokkene en zijn 
gezin. 
Maar er komt niets van ! 

Ce jargon vaseux 
Sprekend over de Nederland
se taal zei desti jds een bekend 
Waals prelaat dat het Neder
lands (Vlaams) slechts «een 
modderig dialekt» was. 

Sindsdien is een radikale ver
andering ingetreden. En onze 
taal wordt zelfs aan menige bai-
tenlandse universiteit onderwe
zen, o.m. in de Sovjetunie, zo
als bli jkt uit het antwoord van 
het « Bulletin van de Sovjetrus-
sische ambassade» op vraag 
van een Vlaamse lezer. Gid-
sen-tolken kunnen in hun eigen 
instituten nl. te Moskou en te 
Leningrad Nederlands stude
ren. Aan vier Sovjetrussische 
universiteiten is er een leer
stoel : de Lomonosov-universi-
teit te Moskou, de Zjdanov-uni-
versiteit te Leningrad, en op
nieuw te Moskou aan de Uni
versiteit voor Internationale 
Betrekkingen en het Maurice 
Thorez-InstituuL Ook in Japan 
wordt op universitair niveau 
Nederlands gedoceerd. En in 
zovele andere universiteiten 
en instituten. 
Dat belet sommige Franstalige 
kultuuridioten niet op de vraag 
«Spreekt u Neder lands?- te 
antwoorden met «Dieusoit loué, 
non !». Te Bruxelles uiter
aard... 

Vlaamse 
kulturele aktiviteit 
Reeds vaak werd er op gewe
zen, dat de Vlamingen bij ge
mis aan strukturen te Brussel, 
niet voldoende aan hun trek
ken komen. Staatssekretaris 
Vik Anciaux heeft daarin gron
dige verandering gebracht. 
Zonder alles wat er in dit ver
band gebeurt toe te schri jven 
aan de VU-bewindsman, mo
gen we toch stellen dat de 
atmosfeer te Brussel op dit 
vlak veranderd is. Kijk bv. 
maar eens naar het Vlaams kul-
tureel programma te St.-Pie-
ters-Woluwe: kleinkunst 

De „zaak Bernaerts il 

(Frans Halsema), toneel (Bed
den met Liesbeth List en Dimi-
tr i Frenkel Frank), wekeli jkse 
f i lmvoorstel l ingen met klem
toon deze maand op de Ita
liaanse fi lm (de Vlamingen ver
schansen zich niet in een kultu-
reel getto), klavierrecital (Karl 
Engel), enz. Eens de strukturen 
verstevigd en men zal nog 
ogen zetten. 

Dure geschenken ? 
VU-kamerlid Wil ly Kuijpers 
vestigde in een schri jven aan 
de h. Defosset, minister van 
PTT de aandacht op de geruch-
4en (Vlaamse postzegelkringen 
en de pers) als zou n.a.v. de 
bijeenkomst van de PTT-minis-
ters van de EG een aantal post
zegelverzamelingen uit de 
staatsreserve ten geschenke 
zou gegeven zijn. Dit schijnt 
weliswaar de gewoonte te zijn 
voor een uitgifteperiode van 
plus minus 5 jaar. Deze keer 
zou het echter gaan om de ver
zameling 1849-1977, ter waar
de van een half mil joen fr. 

Het kamerlid stelde daarop di
verse vragen : juistheid van de -
berichten ; wie ontving een ge
schenk ; wie neemt hiervoor de 
verantwoordel i jkheid; de juis
te handelswaarde; de motive
ring ; is dat geen misbruik van 
het gemeenschappeli jk erf
goed ; ontvingen de minister 
en/of zijn ambtenaren een 
tegengeschenk en zo ja, welk. 
Verder vraagt het kamerlid een 
overzicht van de postzegelre
serves met verzamelwaarde 
bij de PTT em wie er de jong
ste 8 jaar een geschenk vanuit 
deze reserve ontving. 

Aline Bernaerts is op een paar dagen tijds van een vrijwel onbekend vrouwmens tot 
een 'zaak» geworden de zaak-Bemaerts. 

BIJ de jongste verkiezingen had de PVV — net zoals trouwens de Volksunie — in 
het Waalse arrondissement Nijvel een lijst ingediend Door het subtiele spel van 
apparentering in de nog altijd niet gesplitste provincie Brabant is het immers moge
lijk, een zetel te veroveren te Nijvelmet de stemmenoverdrachten van de arrondisse
menten Brussel en Leuven. Het volstaat daartoe, een lijst in te dienen zelfs als die 
lijst praktisch weinig of geen stemmen haalt 

Dit IS natuurlijk een gekke bedoening Geen enkel zinnig mens zou deze toestand wil
len t>estendigd zien Van Vlaamse zijde is trouwens vrijwel iedereen het er over 
eens. dat de provincie Brabant moet worden gesplitst Alleen het is nog met zover 
En in afwachting behoort het tot het volkomen wettelijke en normale demokratische 
spel, dat partijen lijsten indienen daar waar zij zetels kunnen behalen Vooral wan
neer deze zetel kan worden behaald met apparentenngsoverdrachten van zuiver 
Vlaamse stemmen 

Aan mevrouw Aline Bernaerts (PVV) viel de zeldzame eer en het genoegen te 
beurt, verkozen te worden als senator in het arrondissement Nijvel Volgens de huidi
ge wetgeving behoort ze daarmee automatisch tot de Franse Kultuurraad, onafge-
zien van haar taalgroep of de herkomst van haar stemmen Ook dat is een gekke 
bedoening Maar wet is wet iedere Belg wordt geacht gelijk te zijn voor de wet en 
dus ook Aline Bernaerts 

De Franse Kultuurraad heeft daar anders over beslist Na vier uur geharrewar en 
bakkeleien besliste deze Raad, dat de Menpaiscfie dame Aline Bernaerts niet in zijn 
schoot mag zetelen 

De grote heksenjagers in de Franse Kultuurraad, de ferventste tegenstanders van 
het lidmaatschap van mevrouw Bernaerts waren precies diegenen, die bij vorige ver
kiezingen frankofone lijsten indienden in de Vlaamse arrondissementen Leuven (om 
er de laatste frankofone profs te strikken) of Turnhout (om er het half dozijn franko
fone kernspecialisten te Mol te strikken) hiet waren precies diegenen die te Brussel 
het spel gespeeld hebben van de zogenaamde Vlaamse kandidaten op frankofone 
lijsten paarden van Troje die m de Nederlandstalige vesting werden binnengesmok
keld om er Vlaamse zetels te bezetten 

Dat de Franse Kultuurraad zich vrij wil houden van « Vlaamse smetten », komt ons 
als zeer begrijpelijk voor De aanwezigheid van Franstaligen m onze Kultuurraad 
zou ons ook een doorn in het oog zijn Maar dat daarvoor de wet moet worden ve<--
kracht en dat de voorstanders van deze wetsverkrachting precies dezelfden zijn, 
die steeds opnieuw maar Vlaamse instellingen en Vlaams grondgebied willen 
besmetten met hun frankofone opdringerigheid, is hoe dan ook met te begnjpen 
We vinden dat mevrouw Aline Bernaerts en haar partij, de PVV, het zich te gemak
kelijk maken door zich neer te leggen bij het frankofone veto Zij hebben de wet aan 
hun kant en ze zouden het maar hogerop moeten schoppen tot wanneer ze krijgen 
waarop ze recht hebben 

Dat zou als bijkomend voordeel hebt>en, de onwezenlijkheid aan te tonen van de uni-
taristische toestanden die nog altijd de dingen m Brabant bepalen 

Een blaam dus voor de frankofone heksenjacht Maar ook een blaam voor wie met 
als verkozene des volks en dus als hoeder van de rechtsstaat tot het uiterste vecht 
voor het recht om even gelijk te zijn voor de Belgische wet dan wie dan ook. 
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Treinreizigers slachtoffer 
van direictie en valebond 
De - Loko o-vnendenkring van de treinbestuurders, die beweert 3000 
van de 4000 treinbestuurders te groeperen, heeft dus besloten de 
stipfheidsaktie nog strenger toe te passen Dit betekent dus nog 
meer ongemakken m het treinverkeer, waarvan m eerste instantie de 
pendelende arbeiders, bedienden en ambtenaren het slachtoffer zijn 
Heeft reeds iemand eraan gedacht, de Loko te vragen, de stiptheids-
aktie tijdens de spitsuren op te schorten ten einde de kol legas loon-
trekkenden met nodeloos op te houden in de stations, vooral na de 
ellende die ontstond door het barslechte winterweer Dit zou de 
gewettigde aktie er des te sympalieker op maken 

S ind i kaa l m o n o p o l i e 

De huidige toestand is een recht
streeks gevolg van t monopolie 
dat het ACV ABVV en libera
le vakbond zich toeeigenden 
toen besloten werd de sindikaten 
een officiële erkenning toe te zeg 
gen of te onthouden Door de 
kleurpartijen werd ervoor ge
zorgd dat alleen de sindikaten 
van de gele rode en blauwe fami
lies erkend werden Dit slaat met 
alleen op officiële onderhande-
lingsrechten van de sindikaten 
maar ook op hun vertegenwoordi
ging in allerlei officiële en parasta-
tale instellingen Hoewel het aan
tal neutrale gesindikeerden vnj 
hoog was werden de kleinere 
vakbonden uitgesloten Het ge
volg daarvan is dat de drie kleur-
sindikaten het schoon en slecht 
weer maken en (dat is onvermij
delijk) misbruik maken van hun 
monopolie 

Ontsporing 

We stellen dit eens te meer vast 
in het huidig konflikt op het spoor 
De NMBS weigert rechtstreeks 
met de Loko te onderhandelen 
met omdat ze dat met wil maar uit 
vrees voor de vakbonden die het 

alleenrecht van onderhandelen 
opeisen De vakbonden wiilen de 
gneven van de treinbestuurders 
alleen onderzoeken en behande
len in het kader van gans het 
NMBS-personeel Dat de treinbe
stuurders een aparte groep met 
eigen specifieke moeilijkheden is 
weigeren de vakbonden in te 
zien Zo hebben ze bij de onder
handelingen voor n nieuwe KAO 
niet aangedrongen op de ver
soepeling van het reglement 
waardoor de boeten zoveel mo
gelijk zouden uitgeschakeld wor
den De afschaffing van de exa 
mens waaraan zelfs ervaren 
treinbestuurders regelmatig on
derworpen worden werd met ge
vraagd Met een derde gnef het 
ontredderd familieleven werd 
evenmin rekening gehouden 

Dit is geen stellingname tegen de 
vakbonden wel tegen een speci
fieke misgroei van het sindikalis-
me Wat is er normaler dat een 
machinist met wenst op te draai
en voor vertragingen waaraan hij 
geen schuld draagt"? Waarom 
moet een treinbestuurder abnor
maal lange diensttijden kloppen 
waardoor een normaal familiele
ven in het gedrang komt en die 
tevens de veiligheid door over

spanning bedreigen"? Waarom 
bonifikaties geven die door boe
ten afgeroomd worden"? 
De Loko-Vlaanderen ging voorlo
pig met in op het voorstel van de 
Waalse kollega s om een algeme 
ne staking te houden op 15 febru
ari Deze staking komt er wan
neer direktie en sindikaten in de 
boosheid volharden En dan ligt 
heel het Belgisch spoorverkeer 
lam met alle gevolgen vandien 
ontreddenng van de administra
tie de nijverheid en de handel 
sluiting van scholen enz 

Fatale centralizermg 

Het IS met de eerste keer dat we 
op een andere oorzaak van de 
moeilijkheden op het spoor wij
zen met name Brussel De centra-
lizatiewoede van de Belgische 
staat heeft alle spoorverkeer af
gestemd op Brussel knooppunt 
van de nationale en internationale 
lijnen Van enige ontlasting en 
decentralizenng op het net te 
Brussel is nog steeds geen spra
ke hoewel het verkeer tussen 
Brussel Zuid en Brussel Noord 
oververzadigd is We beschikken 
met over de jongste cijfers maar 
het dagelijks verkeer tussen Br 
Noord-Centraal-Zuid bedraagt bij 
de 1 000 tremen i Dat is met lan
ger vol te houden en precies op 
dit vak lopen heel wat treinen ver
traging op ook bij het binnen- en 
uitrijden van het Zuidstation het 
grootste station van de drie maar 
het minst modern gestruktureerd 
Pas sinds enkele maanden is er 
een rechtstreekse verbinding Ant-
werpen-Kust (om de twee uur) 
Het IS nochtans overduidelijk dat 
op dit trajekt het verkeer veel 

Sociale zekerheid faljiet 
De sociale zekerheid is failliet 
Elke post ervan zit in de rode cij
fers Zo was het al in 1978 En de 
tekorten nemen dit jaar nog toe 
tot ruim 30 miljard zelfs De staat 
zal nog 16 miljard meer moeten 
bijdragen waardoor de staatstus-
senkomst dit jaar 171 miljard zou 
moeten bedragen En de staats
kas vertoont al een tekort van 
meer dan 100 miljard De inko
mens van de twee miljoen men
sen die op de sociale zekerheid 
aangewezen zijn hangen aan een 
zijden draadje 

Aan sociale zekerheid wordt 610 
miljard uitgekeerd Dat is ruim 
een kwart van het gehele bruto 
nationaal produkt van het land 
En dat is bijna de helft van wat 
alle beroepsaktieve mensen sa
men op een jaar aan inkomen ver
werven 

Twee miljoen mensen zijn recht
streeks afhankelijk van de sociale 
zekerheid Dat zijn de 300 000 vol
ledig werklozen en de 50000 
gedeeltelijk werklozen De zie
ken 130000 met een ziekte van 
korte duur en 140000 langdurig 
zieken 60000 mensen die aan 
een beroepsziekte lijden en 
120 000 slachtoffers van arbeids
ongevallen Ten slotte wordt aan 
1 2 miljoen mensen een pensioen 
uitbetaald waarvan 450000 aan 
weduwen 

Voor 1 8 miljoen kinderen wordt 
bijslag uitbetaald Dat betekent 
een aanvulling van het inkomen 
van 900000 gezinnen 

Wie ziek is krijgt een deel van 
zijn kosten terugbetaald De ziek

teverzekering betaalde terug op 
226 miljoen doktersbnefjes op 81 
miljoen medikamenten van bij de 
apotekers op 23 miljoen dagen 
verblijf in ziekenhuizen 
De sociale zekerheid verschaft 
ook werk In de centrale admini
stratie werken 6000 ambtenaren 
en in de parastatalen 15000 De 
prive-orgamsmen die belast zijn 
met de uitvoenng van de sociale 
zekerheid tellen ook nog eens 
20000 personeelsleden 
En dan is er de hele ziekenzorg 
De 20000 geneesheren en de 
20 000 para-medici De 60 000 ver
pleegsters en technisch perso
neel en de 40 000 mensen die ook 
in de ziekenhuizen werken 
Al die inkomens bijslagen terug
betalingen en tewerkstelling heb
ben ook hun ekonomisch belang 

De 610 miljard van de sociale 
zekerheid vertegenwoordigt een 
derde van de pnve-konsumptie 
En de sektor ziekenzorg heeft 
naast zijn rechtstreekse tewerk
stelling van 180000 mensen ook 
zijn invloed op de tewerkstelling 
en bedrijvigheid van tal van ande
re sektoren voornamelijk van de 
farmaceutische nijverheid 
En nu IS die zo belangnjke sociale 
zekerheid failliet In 1977 kon al
leen het overschot van 6 miljard 
op de pensioenen er voor zorgen 
dat er nog een overschot was 
van 2 miljard Was er vong jaar 
dan globaal 9 miljard tekort dit 
jaar worden het er 31 miljard De 
helft daarvan zal nu ontbreken 
voor de uitbetaling van de pen
sioenen de andere helft voor de 
ziekteverzekenng 
En net nu die tekorten zo snel 
hoog oplopen heeft ook de staat 
die al van jaar tot jaar meer bij 
droeg in de sociale zekerheid ook 
globaal een snel oplopend tekort 
We zitten in een nefaste kring
loop De beheersgewoonten uit 
de voorgaande jaren deugen met 
meer Er moet dnngend worden 
opgetreden De temas zijn al 
jaren bekend fiskale fraude kapi-
taalvlucht prestigeprojekten 

steek- en zitpenningen buitenspo
rige pensioenen en voorrechten 
Wie de verantwoordelijkheid 
heeft moet worden verplicht die 
te dragen En wij moeten die ver
antwoordelijkheid ook zelf ver
werven Om zelf inkomsten en uit
gaven te bepalen Om werk en 
welvaart rechtvaardiger te verde
len p d b 

•ntensiever kan gebeuren Het is 
met toevallig dat de verbinding 
Brussel Antwerpen dagelijks ver
traging oploopt 

Grondige herziening 
ve re i s t 

De regeling van ons spoorver
keer IS dus aan een grondige her
ziening toe zowel wat de treinbe
stuurders betreft als wat de de-
centrahzatie aangaat Het beleid 
van de opeenvolgende ministers 
heeft terzake weinig verbeterd 
Het personeel gaat vrijuit die 
mensen doen wat mogelijk is en 
werken onder zeer ondankbare 
omstandigheden Is het met ken
schetsend dat de aanwerving 
500 nieuwe treinbestuurders zo 
weinig sukses kent en dat bij een 

werkloosheid van driehonderddui
zend ^ Moest het beroep van 
machinist aantrekkelijker zijn dan 
zou men met lang op die 500 moe
ten wachten En deze 500 zijn 
nochtans nodig voor een vlottere 
en sociale dienstregeling We 
moeten kost wat kost uit deze 
fatale knngloop geraken willen 
we voorkomen dat het treinver
keer in ons land weldra de weg 
opgaat van landen waar men het 
met vertrek en aankomst met zo 
nauw neemt Welke bewindsman 
maakt er een erezaak van onze 
spoorwegen te rationalizeren 
zich over onrealistische sindikale 
oekazen heen te zetten en het 
spoor weer zijn vroegere faam 
terug bezorgen die nu nog 
slechts bestaat op reklame-affi-
ches en folders 
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Op 17 januari jl stemde onge
veer 70 th van het Groenlandse 
kiezerskorps voor een beperkte 
autonomie van het grote eiland 

Groenland is met ziin 2 1 miljoen 
vierkante km het grootste eiland 
ter wereld doch telt slechts 
50 000 inwoners Op 1 mei treedt 
de autonomie in voege en zal 
Groenland ophouden een provin
cie te zijn van Denemarken Toch 
wordt het geen totale onafhanke
li jkheid, want defensie buiten
landse polit iek en muntstelsel 
bli jven in Deense handen Daar
entegen zal Groenland vrij kun
nen beslissen of het tot de EG 
zal toetreden waarvan het reeds 
deel uitmaakt als Deense provin
cie Vermits Groenland een deel
staat wordt heeft Kopenhagen 
zijn voormalige kolonie het recht 
toegezegd zelf voor een al dan 
niet EG-lidmaatschap te kiezen 

Zeer waarschijnli jk zal Groen
land wanneer het officieel het 
EG-lidmaatschap vraagt eerst 
een tijdlang vrede moeten nemen 
met associatie Voorlopig schijnt 
het standpunt van de EG te zijn 
dat Groenland volledig onafhan
kelijk moet zijn wil het volwaar
dig lid worden 

GROENLAND 
Twee polit ieke partijen beheer
sen het polit ieke leven in Kalatlit 
Nunaat (zoals Groenland in ei
gen taal heet) nl de centrum
rechtse Atassut-parti\, die het be
houd van het kristeli jk Deens kul-
tuurpatroon voorstaat en de 
l inks-social ist ische S;m;uf-partij, 
die de hele macht over Groen
land opeist Een derde groepe
ring de Alaqatigilt-parti\, bepleit 
de terugkeer naar het Eskimo
stamverband en een aan de na
tuur aangepaste levenswijze (ze 
gaan dus veel verder dan onze 
ecologisten) De groep heeft 
maar weinig aanhang 

Enkele jaren geleden dreigde het 
mis te lopen tussen Groenland 
en Denemarken, toen het eigen
domsrecht van de grondstoffen 
ter sprake kwam Volgens de 
Deense mijnwet van 1965 waren 
alle natuurlijke grondstoffen ei
gendom van de Deense staat 

Dat zat de Groenlanders dwars 
en in 1973 keurde de Landsraad 
een motie goed waarin werd 
gesteld dat Groenland eigenaar 
was van de grondstoffen Na 
veel over en weer gepraat kwam 
het tot een kompromis er werd 
een zelfstandig mijnburo opge
richt samengesteld uit evenveel 
Denen als Groenlanders Wan
neer moet beslist worden over 
de ontginning van bepaalde delf
stoffen heeft iedere groep een 
veto-recht Het belang daarvan 
bli jkt uit hef feit dat men lange 
ti jd hoopte olie te winnen, hoe
wel de hoop daarop na vele 
vruchteloze boringen vervlogen 
IS Men treft wel uranium aan 
maar het is moeilijk exploiteer-
baar Er werden reeds 25 700 ton 
uranium gelokalizeerd maar tot 
ontginning werd nog niet overge
gaan Een beslissing kan echter 
met lang meer op zich laten wach
ten de subsidies door Kopenha
gen aan Groenland zouden ver
dwijnen en het overschot van de 
opbrengst zou fifty-fifty verdeeld 
worden De nood aan eigen kapi
taal en de huiver voor de invloed 
van een grootmacht verklaren 
waarom de meeste Groenlanders 
alsnog liever voorteten uit de 
Deense ruif vooral nu ze prak
t isch baas zijn in eigen huis 

Geef Europa sterke vleugels 
Maar... welk Europa? 
Iets meer dan een maand is er nu 
verlopen sedert de verkiezingen 
van 17 december Aan een nieu
we regenng zijn we nog met toe 
maar zeker is dat we op 10 juni 
dus binnen een viertal maanden 
nog eens extra ter stembus trek
ken om afgevaardigden aan te 
duiden voor het Europese parle
ment 
Voor de eerste maal zal dus ook 
de Europese burger betrokken 
worden bij het streven naar Euro
pese eenwording Nieuw is de 
idee niet Ze werd reeds geop
perd tijdens t Kongres van Den 
Haag in 1948 en neergeschreven 
in de Verdragen van Parijs (op
richting EGKS 1951) en Rome 
(oprichting EEG en Euratom 
1957) Het zou evenwel duren tot 
op de topkonferentie van Parijs in 
1974 eer deze mooie woorden in 
daden werden omgezet be
sloten werd zo spoedig mogelijk 
algemene verkiezingen te organi-
zeren En nu, vijf jaar later zijn we 
zover tussen 7 en 10 juni zullen 
ruim 180 miljoen Europese kie
zers hun stem uitbrengen op een 
Kandidaat voor het Europees par
lement 
Te allen kante wordt voorge
houden dat deze « histonsche mijl
paal » in de geschiedenis van 
Europa de weg opent voor het 
Europa van de burgers naast dat 
van de staten « Geef Europa ster
ke vleugels », « Europa is onze 
troefkaart» en « Stem voor uw 
toekomst» zijn de slogans waar
mede de informatiediensten van 
de Gemeenschap uitpakken om 
de openbare opinie in Europese 
zin te sensibilizeren En wanneer 
we de eerste luxe-folder van de 
Europese Volkspartij mogen gelo
ven dan zal er na 10 juni een par
lement geboren zijn dat met al
leen een antwoord brengt op alle 
Europese penkelen maar tevens 
redding voor ons eigen afbrokke
lend Belgisch bouwwerk 
Deze straffe koffie-verklanngen 
zullen alleszins nodig zijn om de 
Europeanen zelf te boeien voor 
de nakende verkiezingen Uit re
gelmatig gehouden opiniepei
lingen spreekt enkel een geringe 
interesse en onverschilligheid 
Men verwacht er met veel goeds 
van De helft van onze landgeno
ten stelt geen belang in deze 
stembusgang en opteert voor 
een gezellige gezinstnp moest 
er in ons land geen kiesplicht 
bestaan Even beduidend is de 
vaststelling dat het gros van de 
ondervraagden totaal onwetend 
IS over het Europees reilen en zei
len Men kan hen dit moeilijk ver
wijten De belangstelling van de 
media voor « dat ding van Straats
burg» zoals De Gaulle het Euro
pees parlement betitelde is ook 
met zo denderend En in gods-
naarri wie heeft nog een heldere 
kijk op de duizenden technische 
verordeningen die jaarlijks van de 
Euro-pers rollen"? 
Het belang van deze eerste Euro
verkiezingen mag met overdre
ven noch onderschat worden Zij 
hebben meer dan een symboli 
sche betekenis maar vormen 
geenszins het sluitstuk en de 
bekroning van het jarenlange stre
ven naar Europese integratie In
tegendeel gesteld kan worden 
dat ZIJ op dit ogenblik de enige 
merkbare uiting zijn van vooruit
gang in de Gemeenschap 

De rechtstreekse aanduiding van 
410 «Misters Europe» gerugge-
steund door het kiezerskorps 
gebracht wordt in de stramme en 

ter plaatse trappelende Euro-ma
chine Want hoe zonderling het 
ook moge klinken reële politieke 
beslissingsmacht heeft het Euro
pees parlement met Een vergelij
king met het nationaal halfrond 
gaat helemaal met op De term 
« Europees parlement» is dan ook 
nogal hoogdravend Hij drukt op 

houdt de belofte in dat via een 
shock-effekt opnieuw beweging 
de vraag welk Europa ' 
Hoe moet het Europa dat nog 
met bestaat worden opge
bouwd "? Welke zijn de bouwste
nen daartoe"? Of heel konkreet 
wie beslist hoe wat en voor wie "^ 
Daarenboven zijn deze ambitieu-

Europees vlak eerder een vrome 
wens dan een realiteit uit 
Door eigen inzet bekwaamheid 
en dynamiek zal het te verkiezen 
parlement boven het niveau van 
praatbarak moeten uitgroeien De 
protektionistische en nationalisti
sche reflexen van de moedertjes 
«staat» zuilen daarbij met erg 
behulpzaam zijn 
Het IS dan ook verbazingwek 
kend de vage kompromispro-
grammas aangevuld met een re
sem nationale wensen van de 
verschillende nogal kunstmatig 
gevormde Euro-partijen te aanho
ren (Tussen haakjes de eigen 
nationale waslijst van beloften 
houdt het denkbeeldig gevaar in 
dat het Europees aksent wordt 
verlegd naar de nationale politie-

ze Euro-programma s met meer 
dan een projektie van de nationa
le programma s op Europees ni
veau De eigenheid van Europese 
problemen wordt met in rekening 
gebracht En n onderscheid tus
sen materies die best regionaal 
en plaatselijk worden beslecht en 
specifiek Europese matenes 
wordt met gemaakt 
Als volksnationale partij heeft de 
Volksunie zich steeds positief en 
opbouwend kritisch ingesteld 
tegenover het Europees integra 
tieproces De ontvoogdingsstrijd 
van het Vlaamse volk werd 
steeds in een ruimer Europees 
perspektief gesitueerd Getuige 
hiervan het feit dat onder impuls 
van de Volksunie Vlaanderen 
met inbegnp van de Vlaamse 

Dat evenmin een Europa van de 
Staten is dat een rem betekent 
voor verdere Europese eenma
king en waarin het zwijgen wordt 
opgelegd aan de «sinn fein»-
stemmen van volkeren en minder
heden Maar dat een federaal 
Europa IS op basis van de volke
ren en de streken 
De Volksunie wenst dat Europa 
zodanig ingericht wordt dat voor 
de oplossing van problemen tel
kens de eisen van doelmatigheid 
dit verantwoorden gerefereerd 
wordt naar de beleidsknngen die 
het nauwst bij de betrokkenen 
staan De kleinschaligheid moet 
de voorrang krijgen met alleen 
omdat het dikwijls overeenstemt 
met de wetten van de ekonomi-
sche efficiëntie maar vooral om
dat het beantwoordt aan diepe 
menselijke behoeften 
Dit belet met oog te hebben voor 
specifieke Europese problemen 
die slechts efficient benaderd kun
nen worden vanuit een samen
werking van de Europese volke
ren Een Europees programma 
moet zich dan ook beperken tot 
deze problemen die met meer op 
kleinschalig niveau beslecht kun
nen worden Enige voorbeelden 
verduidelijken deze stelling De 
Europese politiek inzake milieube
leid zal zich voornamelijk moeten 
bezighouden met problemen die 
voortspruiten uit de vervuiling die 
grensoverschrijnend is en uit de 
noodzaak tot koordinatie in aan
palende gebieden Eenzelfde re-
denenng geldt voor materies zo
als staal en textiel voor proble
men die voortvloeien uit het vrij 
verkeer van personen de vesti
ging van multinationale onderne
mingen en dergelijke meer 

ke toestand Of is dit gevaar 
reeds een realiteit en zullen de 
verkiezingen van 7 tot 10 juni een 
test-case worden voor binnen
landse aangelegenheden"?) Deze 
programma s houden helemaal 
geen rekening met de Europese 
realiteit Vooreerst zijn zij snel 
snel door een aantal technici sa 
men-geraapt alsof er reeds een 
Europese volksvertegenwoordi
ging met reële bevoegdheden be
staat alsof er reeds een Europe
se regenng bestaat alsof Euro
pa reeds bestaat Zij zijn oogver
blindend knap vaag en luxueus 
maar geven geen antwoord op 

Brusselaars als een gesloten 
volksgemeenschap naar Europa 
gaat Wat de onverdeelde erken
ning inhoudt van het bestaan van 
het Vlaamse j /o l k ook op Euro
pees vlak 
Vlaanderen heeft een eigen 
plaats in het Europa van morgen 
Het Europa van morgen dat met 
een unitair volgens Jakobijns mo
del georganizeerd Europa is Na 
een jarenlange stnjd op het thuis
front tegen de centralistische 
wurggreep van het <• Belgique de 
papa» bestaat er met de minste 
hunker naar een nieuwe strijd op 
het Euro-forum 

.Vanuit deze achtergrondbe 
schouwingenen inzichten zal de 
Volksunie opstappen naar de eer
ste Europese verkiezingen De 
Vlaamse gemeenschap heeft er 
alle belang bij als dusdanig m het 
Europees parlement vertegen
woordigd te zijn Het is de taak 
van de Volksunie ondubbelzinnig 
de stelling van de federale struk-
tuuropbouw van Europa te verde
digen Het IS haar taak dat Vlaan
deren morgen een plaats knjgt in 
een Europa dat geen einddoel is 
maar een noodzakelijke stap in 
de nchting van een wereldge
meenschap ( J A ) 
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tussen 
volkeren 

staten Q 

D it overzicht over wat 
bewogen heeft op de 
fronten van de 

volkse stri)d brengen wi| met 
om te doen zoals alleman of 
zoals verleden )aar Wi| menen 
integendeel dat het nodig is de 
gebeurtenissen van een heel 
jaar eens te overschouwen van 
uit volks-nationale hoek omdat 
niemand anders het doet 

We moeten ons beperken tot 
die volkeren waarover iets 
meer konkreet te vertellen valt 
dan dat zig voor hun bestaan 
verder vechten Of zulke berich
ten ons bereikten heeft vaak 
van het toeval afgehangen 

Weinig verandering in Spanje 
Nadat einde 1977 de Spaanse regering een zwak
ke vorm van zelfbestuur (eerder een soort decen-
tralizatie met autonomistisch etiket) verleend had 
aan Galicie, Baskenland, Catalonie en Andalusie 
fieeft tiet voorbije jaar niet veel nieuws meer 
gebracht in deze zin 
Wel heeft de Spaanse ministerraad besloten om 
met ingang van het lopende schooljaar (1978-79) 
de Catalaanse taal op het programma te plaatsen 
van het officieel onderwijs in (romp)Catalonie 
Let wel Het Catalaans blijft een vak, wordt met 
voertaal en het is dan nog een fakultatief vak Zul
ke kleine verbeteringen schijnen daar evenwel toch 
gewaardeerd te worden De toestand is er in elk 
geval rustig Wat met kan gezegd worden van het 
Baskenland Wat voldoende is voor Catalanen is 
daarom nog met voldoende voor Basken Het ziet 
ernaar uit dat eerste-minister Suarez de hardnekkig
heid van de Baskische separatisten onderschat 
heeft en meteen een goede kans gemist om door 
een ruimere autonomie het ET A-geweld te doen 
wegebben Nu is het aantal moorden nog nauwe
lijks bij te houden Daar heersen Noordierse toe
standen 

Bommen in Frankrijk 
De Basken in Frankrijk houden zich veel stiller Wel 
verschaffen zij uitwijkplaatsen aan achternagezette 
ETA-guerrillero's en moeten zij het dan ook beleven 
dat Spaanse impenalistische vnjschutters tot bij 
hen deze Basken komen neerschieten 
De Ocatanen blijven zich roeren zoals vorig jaar 
met kultureel werk en bewustzijnsverdieping De 
(tegenwoordig overheersende) linkse vleugel van 
de Occitaanse beweging heeft ten minste eenmaal 
het internationale krantenmeuws gehaald toen zij, 
samen met andere linksen, van Larzac opmarcheer
de naar Parijs Larzac is een groot gebied in Lan-
guedoc, waar de Franse regenng een groot leger
kamp wil vestigen Wat natuurlijk het ongenoegen 
opwekt van de aldaar wonende boeren van de zich 
gekolomzeerd achtende Occitanen en van al wie 
zich verzet tegen elke vorm van (westers) militans-
me 
Met Corsica zijn de Fransen nog lang met in het rei
ne De aanslagen van anti-Franse en pro-Franse 
bommenleggers volgen elkaar in gezwind tempo 
op, zonder dat aan de wortel van het kwaad (de ver-
fransing) geraakt wordt 
Ook Bretagne blijft onrustig Tijdens de zomer 
pleegde het zgn geheime Bretonse leger een ter
reuraanslag op het wereldberoemde paleis van Ver
sailles Hiervoor werd heel wat kunsthistorische 
schade aangencht doch de druk van de verfran-
sing geenszins verlicht noch bijkomende sympatie 
gewonnen bij het Bretonse volk En een aantal Bre
tonse nationalisten zijn nu voor langere tijd uitge
schakeld 

Britse Kelten ontwapenen niet 
Dat er met de Kelten met te spotten valt ondervin
den de Engelsen bijna dagelijks soms in Engeland 
zelf en zeker in Noord-lerland Op 5 oktober II was 
het precies tien jaren geleden dat een regelmatige 
en vreedzame lerenbetoging voor «Civil Rights» 
(zeg maar «mensenrechten») in Derry door de 
(niet-lerse) politie brutaal uiteengeslagen werd 
Sedertdien is de guernlla opnieuw ontbrand en het 
zieltogende IRA herrezen met als saldo 1 863 
doden en 20000 gewonden Nog steeds bezetten 
14 OOG Bntse soldaten hun Belfasts bruggehoofd in 
Ierland 
In het Schotse distrikt Garscadden werden tussen
tijdse verkiezingen gehouden Met 16 507 stemmen 
werd een Labourman verkozen, zoals dit daar ai 
lang gebeurt Maar ook de Schotse Nationalisti
sche Partij verbeterde haar positie met 11 507 
stemmen haalde zij dubbel zoveel als de konserva-
tieven 

In België verdeeldheid brj Vlamingen 
en bij Duitsers 
In de Lage Landen gaat het gelukkig geweldlozer 
toe In België heeft het Egmontpakt, een poging tot 
invoering van een schuchter zelfbestuur, schip
breuk geleden op de verenigde klippen van mensen 
die het pakt te verregaand en van anderen die het 
te minimalistisch (en deels zelfs te kapitulerend) 
vonden 
De bespreking van de anti-krisiswet bood het Belgi
sche parlement een onverwachte gelegenheid om 
te tonen dat zij de Duitsers in België recht willen 
laten wedervaren 
En deze gelegenheid heeft het eens te meer 
gemist De PRLW-senator tevens burgemeester 
van Eupen, Evers, diende een amendement in om te 
bekomen dat de Raad van Beheer van de Nationa
le Investenngsmaatschappij zou bestaan uit «10 
Franstaligen, 1 Duitstalige en 11 Nederlandsta-
ligen » Minister van Financien Geens (CVP) wees 
het amendement af het moest aan de wijsheid van 
de Walen overgelaten worden of er een Duitstalige 
bij kon De heer Evers had goed te betogen dat de 
bescherming van de Duitstaligen met alleen van 
Walen maar ook van Vlamingen en dus van een Bel
gische wet moet afhangen zijn amendement werd 
weggewuifd met 100 stemmen tegen 20 (waaron
der 2 Waalse socialisten, 1 PSC'er en de hele VU-
fraktie) 
Het voorval illustreert duidelijk het imperialisme van 
de Walen en de onverschilligheid van de niet-natio-
nalistische Vlamingen ter zake 
Is het dan te verwonderen dat de meeste Belgische 
Duitsers zich neerleggen bij het schijnbaar onont
koombare vooruitzicht dat zij eerlang bij een Waal
se deelstaat zullen ingedeeld worden"? De Belgi
sche partijen die daar een bijhuis hebben beijveren 
zich om een paar zetels en nog enkele andere waar
borgen binnen een Waalse struktuur in de wacht te 
slepen 

Een jaar 
volkse 
strijd 

Alleen de PDB ziet verder en scherper, zij wil 
Duits-Belgie los van Wallonië en pleit voor een 
soort Vlaams-Waalse voogdij over Belgisch-Duits 
gebied (1) 
De verkiezingen op 17 december II hebben uitgewe
zen dat hun aanhang niet stijgt maar ook met 
afneemt (20 a 30 %) 
Over Nederland hangt in volks-nationaal opzicht de 
stilte des doods Hoe weinig belang ook zgn des
kundige Nederlanders aan hun eigen taal hechten 
bleek weer eens uit een advies van een kommissie 
aan onderwijsminister Pais Dit advies beoogt mets 
minder dan de afschaffing van het vak ontleding in 
de moedertaal Wel dient hier aan toegevoegd dat, 
toen dit uitlekte, een kleine storm is opgestoken in 
de openbare mening 
Van dood, maar met van stilte, is anderdeels wel 
sprake in de betrekkingen tussen de Nederlandse 
regering en de utopistische Zuidmolukkers Twee 
van deze laatsten hebben precies een jaar geleden 
een der hunnen neergeschoten omdat hij geacht 
werd, het ideaal van een Vnje Molukse Republiek 
te hebben verraden (het slachtoffer de heer Kuhu-
wael, was ooit oud-mimster in de Zj idmolukse 
schimregenng) Er is nadien niet veel opzienba
rends meer gebeurd, spijt de hardnekkige weige
ring van Nederland om politieke steun te verlenen, 
die er nochtans wel af kan voor minder vreedzame, 
meer betwistbare maar tevens meer in de mode lig
gende politieke formaties als de SWAPO in Zuid-
West-Afnka 

Vagen de Italianen er hun laars aan ? 

Fnulie, in het uiterste noordoosten van Italië wordt 
meer en meer bewust van zijn (Rhaestische) identi
teit Op 25 juni zorgden de autonomisten voor een 
politieke -aardverschuiving bij de gemeenteraads
verkiezingen in Trieste Burgemeester werd inder
daad de autonomist Mantio Cecovini 

Op 1 en 2 augustus kwam de verantwoordelijke 
voor de " Karntner Heimatdienst» naar Trieste over
leg plegen, omdat blijkt dat de Slovenen op dezelf
de wijze plannen beramen tegeri Kannthie als 
tegen Friulie 

De Duitsers trekken zich terug 
Over Duitsland kan er met veel bericht worden Ver
meldenswaard IS wel het overlijden op 75-jarige leef
tijd van dr Fritz Stuber Oostenrijks staatsburger 
en groot-Duits nationalist die tot aan zijn dood 
«Volksturmkampfer» geweest is en o m jarenlang 
hoofdredakteur van het goed verzorgde « Eckartbo-
te» een van de zeldzame volksbewuste tijdschrif
ten die in het Duitse taalgebied verschijnen 
Uit vroegere verspreide nederzettingen in Oost-Eu 
ropa wijken nog tamelijk veel Volksduitsers naar de 
Bondsrepubliek uit Tijdens de eerste helft van 1978 
waren er dat 4 731 uit de USSR, 16554 uit Polen, 
354 uit Tsjechoslovakije, 148 uit Honganje, 4999 uit 
Roemenie, 107 uit Joegoslavië en 3 uit Bulgarije, 
samen 26 896 
Dit aantal ligt iets hoger dan dat voor het hele jaar 
1977 Alleen uit Roemenie en Joegoslavië zijn er 
minder gekomen 
In Oost-Europa zijn er met minder nationaliteiten-
vraagstukken dan in het westen Politieterreur en 
censuur zorgen er voor dat heel wat onbehagen 
verkropt wordt en de rest meestal geen publiciteit 
krijgt Ook het buitenbeentje Roemenie maakt het 
zijn met-Roemeense mensen met gemakkelijk Toch 
wordt bv nog Duits kultureel leven gedoogd, al 
gaat het dan meestal om Duitse vertalingen van de 
partijlijn, met om autentiek Duits volksleven 
In 1978 werd niettemin de 200>"^ verjaring herdacht 
van de eerste krant die te Hermannstadt (ook in 
Duits-Roemeense teksten moet men nu «Sibin» 
schrijven) werd uitgegeven het « Theatral Wochen-
blatt» De kommunistische partij nam deze herden
king te baat om een nieuw blad uit te geven « die 
Woche Organ des Kreiskomitees der RKP und des 
Kreisvolksrates Sibin » 

En in Amerika, Afrika, Azië... 

In Canada blijven de Fransen afstand nemen van 
hun Engelse medeburgers 
In de Verenigde Staten smeult de rassenkwestie 
tussen blank en zwart en worden de Indianen ver
der weggepest door de blanken 
Brazilië gaat ongestoord door met het opjagen en 
bij gelegenheid uitroeien van zijn hinderlijke Indiaan
se inboorlingen, gedreven als de blanken en half-
bloeden er zijn om op korte termijn het Amazonege
bied uit te persen wat de ecologische en genocide 
gevolgen hiervan ook mogen wezen 
De Afrikaanse staten handhaven krampachtig de 
onzinnige grenzen die hen door hun kolonialistische 
voorgangers werden nagelaten Toch wordt daar af 
en toe storm tegen gelopen De meest spectaculai
re storm was wel de poging van de Somaliers om 
hun volksgenoten in Ethiopië met hun staat te ver
enigen Russen en Cubanen hebben daar tijdig een 
stok voor gestoken, ook al is de kous nog met af 
Dat IS ze ook met in Eritrea Waarbij men de Eri-
treers met als een volk mag beschouwen De oorza
ken van hun anti-Ethiopische opstand zijn ook met 
alleen van etnische aard 
De toestand in Zuidwest-Afnka is in volle ontwikke
ling Afgezien van andere politieke beschouwingen, 
kan men met ontkomen aan de volgende vaststel
lingen De UNO en de wereldopinie erkennen als 
vertegenwoordiger van dit gebied alleen de SWA
PO Deze orgamzatie is principieel umtaristisch, 
erkent dus slechts een zgn Namibisch volk, dat met 
echt bestaat In feite zijn het de Ovambo's (het 
grootste van een achttal daar wonende volkeren) 
die de SWAPO beheersen 
Daar tegenover staan de pogingen van Zuid-Afnka 
om 1 p v een unitaire een federale staat op te bou
wen, op grondslag van de volkerenverscheiden-
heid De verkiezingen die in de herfst met het oog 
hierop werden gehouden gaven een grote meerder
heid te zien voor zulke struktuur Maar de SWAPO 
en dus de UNO erkenden die verkiezingen met Ze 
zullen nog eens moeten overgedaan worden, onder 
het toezicht van de UNO 
Wat IS er aan de hand in Azie ? 
Het IS wel overbodig, te wijzen op de voortdurende 
oorlog tussen joden en Arabieren 
Spelen etnische motieven een rol in de Cambod-
jaans-Vietnamese krijgsvernchtingen ? 
In welke mate is het Iraanse anti-sjahoproer een 
uiting van oosterse afkeer tegenover al te snelle, 
onverteerde verwestersing"? 
Intussen woedt een stille oorlog verder in Beloeds-
jistan en maken Iraakse Arabieren verder jacht op 
weerbarstige Koerden 

Het IS overal wat En dat zal zo blijven, zolang de 
politieke verantwoordelijken de volkerenverschei-
denheid met als uitgangspunt nemen voor het 
samenleven van de mensen op deze aarde 

Karel Jansegers 
(1) Onder de slagzin 'Werden wir Wallonen oder blei
ben wir Deutschsprachige Belgier''' 
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Thomas Leeflang schreef een 
boek over de western onder de 
— gedeeltelijk verkeerd — ver
taalde titel « Het goede, kwade en 
slechte in het wilde westen» De 
oorspronkelijke titel van de wes
tern waarnaar de Nederlandse 
vertaling wijst luidt immers « The 
good, the bad and the ugly», welk 
laatste woord «lelijk» betekent. 
Het had dus moeten zijn « De goe
de, de slechte en de lelijke » Maar 
dat IS slechts een kleine schoon-
heidsfout in deze welkome uitga
ve Want wie houdt er met van de 
«horse opera» "^ Wie van ons 
heeft er in zijn jeugd met ge
dweept met een of andere held 
van het wilde westen, zoals bv 
Tom MIX, Buffalo Bill, William 
Boyd, dichter bij ons «Bonanza» 
en daar tussendoor de klassie
kers zoals «Stage coach» van 
John Ford En vergeten we de 
parodies met op de western zoals 
«The wistful widdow of wagon 
gap» met Budd Abbot en Lou 
Costello of « Way out west» van 
Hall Roach met Stan Laurel en Oli
ver Hardy, volgens veel critici de 
beste langspeelfilm van het komi
sche duo. Hoe populair de wes
tern was blijkt bv. uit het feit dat 
de eerste kleurenfilm een wes
tern was nl. « The train of de lones
ome pine » (1956) van Henry Hat
haway met Henry Fonda (een eer-
sterangsakteur, die echter in heel 
wat westerns roem oogstte, om
dat hij nu eenmaal zijn rollen op 
een hoger vlak tilde). 
Het IS moeilijk uit de duizenden 
westerns de beste te halen maar 
algemeen worden als hoogte
punten beschouwd «The great 
trainrobbery », « Stagecoach », 
-Shane», - The Oxbow Incident», 
enn dichter bij «Once upon a 
time in the west», «Mac Kenna's 

galerij 
• Tot 15 februari a.s. stelt Bill 
Vazan uit Montreal zeven om
vangrijke foto-mozaieken ten-
toon. Hij prezenteert eveneens 
drie videotapes over zijn re-
searchwerk. Van maandag tot 
vri jdag 10 tot 18 u. Kultureel 
Centrum Canada, Loksum-
straat 8 te Brussel. Hi | verwierf 
vanaf 1970 bekendheid in N.
Amerika en Europa. 

• In de Galerij Brabo, Des-
guinlei 100 te Antwerpen, stelt 
pater A. Gaillaerde zijn werk 
tentoon, dageli jks van 14 tot 
17 u., zaterdag gesloten Anton 
van Wilderode opent de exposi
tie op donderdag 8 februari om 
20 u. 
• In het Kultureel Centrum 
Heusden-Zolder heeft vanaf 
vri jdag 26 januari een Frans 

MasereeZ-tentoonstelling 
plaats. Inleiding door de h. Hu
go Camps, hoofdredakteur van 
- H e t Belang van Limburg». 

• Het Brussels PVSK stelt 6 
verschil lende exposit ies voo r : 
Pattern Painting, Carl André, 
Claude Rutault, Marie-Jo Lafon-
taine, Jacques Lizene en Topor, 
allen tot 18 februari. Ingangen 
Koningsstraat 10 en Raven-
stein 10 te Brussel. 

• Recente tekeningen van 
kunstenaar Mare Gijsels zijn te 
zien in het oud-jezuietenkolle-
ge te Halle (Brab.) De tentoon
stell ing loopt van 3 tot en met 
11 februari. Elke dag van 16 tot 
20 u., zaterdag en zondag van 
10 tot 20 u. (Atelier Luckxstr 
51, 1680 Lennik, tel. 02-
532.47.36). 

Hulde aan de 

denopera 
gold» en «The Shootist» zonder 
« High Noon » te vergeten i 
Het Italiaanse neo-realisme in de 
film heeft ook geleid tot een merk
waardig verschijnsel in het wes
tern-genre de zogenaamde spa-
getti-western Welnu, precies de
ze Italiaanse westerns hebben de 
Amenkaanse westerns uit het 
slop gehaald waann ze reeds 
jaren zaten te verkommeren De 
beste western van de jongste 
jaren is nog steeds «Once upon 
a time in the west», waarin nu 
eens alles samenvalt een goed 
verhaal, een puike vertolking, een 
zeer goede sfeerstemming (met 
het minst door de muziek van 
Ennio Morncone, waarvan een 
LP op de markt kwam die als 
broodjes verkocht) en een mees
terlijke regie De spagetti-wes-
terns hebben de westerns uit het 
slop gehaald vooral door de men
selijker voorstelling van de helden 
en zoals gezegd het realisme, 
waardoor de cowboy weer ten 
tonele verschijnt zoals hij was • 
een van vet en zweet stijf^taand 
kostuum, ongeschoren, ongewas
sen, kortom een nogal gemeen 
personage Zoals de «goeden» 
verschijnen in deze westerns in 

een « make up >• en een kledij die 
in mets van de kledij van de 
«slechten» verschilt Hebben 4^ 
Italianen van de Amenkanen ge
leerd qua regie en sfeer, de Ame
nkanen hebben van de Italianen 
«de schoonheid van het lelijke» 
geleerd in de westerns, die sinds
dien zijn ontstaan De belangstel
ling voor de westerns dooft nooit 
helemaal uit Dat kan men aan de 
hand van dit met entoesiasme 

geschreven boek zelf vaststellen 
Onderhavig boek is een zeld
zaamheid in de Nederlandse publi-
katies schitterende studiewerken 
en kijkboeken over de Western 
zijn uiteraard voor het leeuweaan
deel van Amenkaanse auteurs 
Daarom is het rijk geïllustreerd 
en vlot lezend boek van Leeflang 
welkom Het verstrekt allerlei we
tenswaardigheden over de wes
terns, achtergronden, het geeft 

een beknopte bibliografie, een na
menlijst van films en akteurs (de 
meeste grote Amerikaanse ak
teurs zijn in minstens een wes
tern opgetreden), kortom het is 
een welkom vade mecum voor 
de western-fans. En dat zijn we 
allemaal' (re) 

« Het goede, het kwade en slech
te in het Wi lde Westen •, 159 biz. Uit
geveri j Het Spectrum, Utrecht-Ant-
werpen. 

Herinnering aan Joods Amsterdam 
Einde vorig jaar verscheen onder bovengaande titel bij De Bezige 
Bij een boek, samengesteld door Philo Bregstein (1932), auteur en 
kineast en door Salvador Bloemgarten (1924), historicus en muziek
recensent. Joka Bloemgarten-Barends verzorgde de tekst. Het boek 
is samengesteld uit 77 vraaggesprekken, die niet werden «opge
smukt» en die daardoor hun originaliteit nog sterker behouden dan 
wanneer de auteurs tot een bewerking zouden zijn overgegaan. In fei
te werden deze vraaggesprekken afgenomen ten behoeve van een 
film « Op zoek naar joods Amsterdam », die Bregstein draaide na de 
700e verjaring van de stad Amsterdam. Toen de film niet zo uitge
breid als gedacht moest worden gemonteerd, kwamen Bregstein en 
Bloemgarten op de idee, de interviews in boekvorm uit te geven. Het 
aantal interviews werd opgedreven, zodat het een werk van 340 bIz. 
werd. 

Van de oude jodenbuurt te Am
sterdam bestaat er met veel 
meer. Enkele jaren geleden be
zochten we het Rembrandthuis in 
de Jodenbreestraat Het stond er , 

bij wijze van spreken moederziel 
alleen, alle omringende huizen wa
ren afgebroken in het kader van 
een operatie «stadsherstel», die 
w ^ wel ais een te radikale m-
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Portret van een rabbijn door Rembrandt (ets uit ca. 1630) 

greep aanvoelden. Dat dit ook 
met de Jodenbreestraat moest 
gebeuren, waar Rembrandt zo
veel rabbijnen, joodse geleerden 
en kooplieden heeft geportret
teerd, kwam als des te pijnlijker 
over 
Maar gedane zaken nemen geen 
keer Het is trouwens zo dat er 
van de joodse kolonie te Amster
dam bitter weinig is overgeble
ven De deportatie van de Neder
landse joden, waarvan het groot
ste gedeelte uit Amsterdam, trau-
matizeert tot op vandaag onze 
Noorderburen Wij in Vlaanderen 
kennen dit gevoel met, omdat er 
bij ons, Antwerpen uitgezonderd, 
zeer weinig joden waren De hui
dige joodse gemeenschap be
perkt zich tot een met zeer grote 
gemeenschap te Antwerpen, 
waar heel wat joden bedrijvig zijn 
in de diamanthandel (net als hun 
rasgenoten destijds te Amster
dam) De Amsterdammers zijn er 
nog steeds niet overheen, dat 
zovele van hun joodse stadsgeno
ten met meer teruggekeerd zijn 
uit Duitse gevangenschap Niet 
voor mets werd Amsterdam als 
een van de meest tolerante ste
den in West-Europa beschouwd 
In feite waren de Amsterdamse 
joden tot vlak voor de tweede 
wereldoorlog goed op weg via 
een assimilatieproces geleidelijk 
volledig geïntegreerd te worden 
in de Nederlandse gemeenschap 
Dit blijkt o a uit het vervangen 
van het Jiddisch als schnjf- en 
spreektaal door het Nederlands 
Naarmate dit integratieproces 
voortschreed kwamen steeds 
meer joden in zgn niet-joodse 
beroepen terecht Oorspronkelijk 
waren het de sefardische joden 
(Portugees) die zich te Amster
dam als kooplieden vestigden 
Toen de Oosteuropese joden (as-
jkenazim) kwamen breidde de 
joodse aanwezigheid zich gevoe
lig uit Desondanks is er in Am
sterdam nooit een echt jodenget-
to geweest al hokten de joden 
wel samen Toen ze echter advo-
kaat, geneesheer, journalist, amb

tenaar e.d.m. konden worden, ver
loor het « getto » van zijn aantrek
kingskracht en «weken» vele 
joodse intellektuelen naar andere 
stadsgedeelten uit, echter toch 
nog tamelijk dicht bij de jodenwij
ken en de synagogen. Ze kwa
men ook in de vakbeweging en 
de politiek terecht (Polak) 
Na deze inleiding volgen dan de 
eigenlijke joodse vertellers, die 
hun hennneringen aan joods Am
sterdam opdiepen, vaak pittig ge
kleurd en volgens een indeling als 
volgt beroepen, godsdienst, de 
oude jodenbuurt, emancipatie, jo
den en knstenen, uitgaansleven 
en ontspanning, immigratie, zionis
me, oorlog en de jaren voor 1940, 
1940-45 en na 1945 
Een verklarende woordenlijst en 
biografische aantekeningen slui
ten het boek af 
Amsterdam is voor vele Vlamin
gen geen onbekende Men be
weert dat deze Hollandse hoofd
stad de meest Vlaamse is van de 
Nederlandse steden Het Vlaams 
aandeel in de bloei van Amster
dam, die leidde tot de gouden 
eeuw, IS stellig met gering ge
weest door de grote inwijking 
van Vlaamse kooplieden, geleer
den, ambachtslieden, zee
vaarders enz De geschiedenis 
van de Amsterdamse joden om
spant toch wel vier eeuwen en 
maakt een belangrijk deel uit van 
de geschiedenis van de haven
en handelsstad aan het IJ 
De gesprekken knopen bijna let
terlijk aan bij alle uitingen van het 
leven Zelfs de sport bij de A'dam-
se joden ontbreekt met Sommige 
vertellingen lezen als een roman, 
met dien verstande dat het om 
«romans» heet van de naald 
gaat Dit is stellig een boek dat 
een specifiek en belangrijk doch 
zeer weinig gekend aspekt be
licht van de Amstelstede (re) 

•• Herinnenng aan Joods Amster
dam » door Philo Bregstein, Salva
dor Bloemgarten en Joka Bloemgar
ten-Barends Uitgeveri j De Bezige 
Bi|, Amsterdam Keurig ingebonden 
en geprezenteerd 
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Brussels Millenium feestelijk ingezet nH$t 

«Brusselt ik zeen a geire» 
Vorige vrijdagavond ging in de 
Brusselse Beursschouwburg de 
première van de Revue-reeks, en 
het spektakel was meteen een 
hoogtepunt van de Milleniumfees-
ten. Heel wat vooraanstaanden 
luisterden met hun aanwezigheid 
het gebeuren op, daar waren 
staatssekretaris Vic Anciaux en 
zijn kabinetschef Erik Van Ler-
berghe. Verder merkten we nog 
tal van vooraanstaanden op. 
Het werd een pittige avond, met 
als twee opvallende hoofdvedet
ten Rita Deneve en konferencier-
akteur Jan Theys, wiens liedje 
« De dag van toen »... en de herin
neringen omtrent de « Follies Ber
gère » in de jaren '49 en '50 best 
aanbracht. De auteurs van de 
Revue zijn Beursdirekteur Frans 
Van Langendonck en de welge-
kende Anton Peeters, die als jong 
akteur bij de Follies zijn debuut 
maakte. Een fijne opeenvolging 
van sketches over het oude Brus
sel in zijn meest verscheidene 
aspekten: de bloemenverkoop-
sters op de Grote Markt (ofte 
Nedermerckt eertijds), op het 
«bureau van de polies», over de 
vrouw in het leger, de pollutie, het 
leven in het staminee, de Kajoebe-
reirs (mannen die in de vuilnisem
mers scharrelen), maar ook de 
drie maal twintigers van toen, Tisj-
ke (Patrick) met zijn akkordeon. 
Kortom liedjes uit de tijd van 
toen, met nieuwe teksten, maar 
op zijn Brussels, omgeven van 
ballet en kledij uit de autentieke 
Follies-Bergèrestijd. -
Het hele gedoe werd in mekaar 
gestoken door Anton Peeters, die 
spijtig genoeg maandag voordien 
ziek viel en vervangen werd door 
André Dumont. Vermeldens
waard zijn Emmy van Es, een 
« ancien » van de Follies, het kwar
tet van Al van Dam en Lia Lee, 
Magali, « Slisse » Jan Reusens en 
Lowie van «T'lieg Plafond». De 
volgende 16 opvoeringen zijn 
praktisch uitverkocht en waar
schijnlijk zullen weinigen hun 
moeizaam bemachtigd plaatsje af
zeggen. Hopelijk wordt de reeks 
verlengd en krijgen de Vlaamse 
verenigingen van de randgemeen
ten de kans deze revue mee te 
maken. In deze zin zou men trou
wens weer aan het werk kunnen : 
er zijn goeie schrijvers voor een 
echt Brusselse revue, we hebben 
de nodige artiesten, en er is 
publiek voor... Volkse ontspan
ning voor de vele Vlamingen uit 
het Brusselse, en meteen een 
nieuwe band met de Vlaamse 
aard en kuituur die ondanks alles 
te Brussel groeit en bloeit. 

Sergius 

De Strangers, 
Queen en anderen 
op koncerttoer 
Met hun nieuwe elpee zijn «De 
Strangers - weer aan de slag. De 
plaat zelf is een degelijke produk-
tie (door Al van Dam verzorgd) 
geworden. Voor de vele liefheb
bers van deze plezante mannen 
is ook een minitoer gepland met 
drie data in de Antwerpse Aren-
bergschouwburg : vrijdag 26 janu
ari, 23 februari, en 1 maart. De 
andere optredens zijn het Kiel-
park op 2 februari; het Kultureel 
Centrum te St.-Truiden op 16 
februari. Deze week ook twee 
belangrijke namen op de affiche, 
die elk hun zeer eigen publiek zul
len lokken: Herman van Veen is 
vrijdag (26 jan.) en zaterdag
avond in het Brusselse Paleis 
voor Schone Kunsten terwijl de 
Britse popgroep « Queen » op zelf
de data en uren de koncert-mas-
todont te Vorst zal vullen. 
Gruppo Sportivo zet haar tien
daagse verder met vrijdag zaal 
«Lux» te Herenthout, zaterdag 
de « Select» te Schepdaal en zon
dagavond « De Wal» te Stekene. 
Van maandag tot donderdag zijn 
ze achtereenvolgens telkens om 
20 u., in de Brusselse Janson 
(VUB), de Alma 2 te Leuven, 
Genk, Gent, Charleroi en de Bnel-
poort te Deinze 

Sergius 
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Hoe zit dat nu met die icomende ijstijd? 
(t.v.) Het winterse weer dat ons op de laatste dag van 1978 zo plots 
kwam overvallen, heeft veel vragen doen rijzen over de evolutie van 
het klimaat. Hier en daar hoort men de meest gedurfde veronderstel
lingen. Sommigen beweren zelfs dat de UFO's er wat mee Ie maken 
hebben. 

Een daarbij aansluitende vraag is de mogelijke invloed van het weer 
op het gedrag van de mens. Rond dit tema werken reeds jaren kllma-
tologen van de hele wereld samen. Volgende maand is het dan zo 
ver. Al deze wijze weermannen komen dan samen te Zurich om op 
een Wereldklimaatkongres van gedachten te wisselen over deze en 
andere vragen. 
De BRT-dienst Wetenschappen vond deze bijeenkomst een gepaste 
aanleiding om een aflevering van Verover de Aarde aan dit onder
werp te wijden. Wie deze programma's van nabij volgt, weet dat zij 
steeds nuchter, aantrekkelijk en de moeite waard zijn. 
Graag een paar punten uit dit rijk gestoffeerde programma. 

De jongste jaren was er nogal 
wat te doen over een klimaatsaf-
koeling met een 5e ijstijd als 
kroonstuk. Het programma in 
kwestie «Wankelbaar even
wicht» neemt deze veronderstel
lingen als uitgangstema. 
W e nemen onze voorspellingen 
voor werkeli jkheid: we ver
plaatsen ons naar het laatste 
kwart van de twintigste eeuw, we 
verplaatsen ons naar een aarde 
die ruim 5 graden warmer is dan 
de huidige. Op het eerste gezicht 
een biezonder aantrekkelijk toe-
komstperspektief: heerlijk lange, 
heerlijk warme zomers (aanvan
kelijk afwisselend met vrij strenge 
winters). Maar weldra blijkt, als 
we de weerevolutie van 1996 tot 
2000 volgen, dat die toekomst 
veel minder aangenaam is dan 
we verwachten. Fenomenen die 
bij hoogste uitzondering optre
den, zouden regel worden : torna
do's en orkanen. De laatste soort 
zou ook bij ons zo frekwent optre
den dat we ze (naar Amerikaan
se gewoonte) ook met alfabe-
tisch-opvolgende meisjesnamen 
zuilen benoemen. Ook wij zullen 
grijpen naar de «orkaanbestrij-
dingstechnieken» waarmee men 
in de jaren '60 beginnen experi
menteren is. En het tornado- en 
orkaangeweld is maar een inlei
ding. De klimatologen van 1998 
maken zich vooral ernstige zor

gen i.v.m. het gedrag van de zee 
en vnl. i.v.m. het gedrag van het 
zuidpoolijs. Temperatuurverho-
ging leidt tot een intense afsmel-
ting van die reusachtige ijskap
pen. De gevolgen: onze kustlijn 
verplaatst zich van de huidige 0-
meter-lijn landinwaarts... 
Dat toekomstbeeld is «versierd» 
met een reeks beelden die voor

dien nooit op televisie kwamen. 
Tijdens de opnamen in de VSA 
werden dagen doorgebracht in 
het filmarchief van de NOAA (de 
Amerikaanse Atmosfeer- en 
Oceaan-administratie) met een 
weelderige oogst van nooit-gezie-
ne tornado's, orkanen, enz. 
In het tweede deel van het pro
gramma wordt dit toekomstbeeld 
geëvalueerd. En gaat rnen op 
zoek naar een mogelijke samen
hang met onze industriële bescha
ving. Om daar een antwoord op 
te krijgen, werd te rade gegaan 
bij de meest vooraanstaande kli
matologen van de VSA. 
Deze zoektocht brengt mee dat 
de kijker een heleboel "nevenef-
fekten» te horen krijgt zoals b.v. 
de kwetsbaarheid van de vlies
dunne ozonlaag die het menselijk 
leven beschermt, enz... 
Wankelbaar evenwicht, een afle
vering van Verover de Aarde, 
dinsdag 30 januari om 21 uur op 
BRT 1. 

Signalement is een nieuwe praat-
show. De bedoeling is bekende 
Vlamingen beter en op een ande
re manier te leren kennen, er 
werd aan bepaalde invalshoeken 
gedacht, zoals astrologie, grafolo
gie en psychologie. 
Karel Balbaert uit Mechelen ver
zorgt de grafologie. Als astroloog 
treedt Sigfried Kromhout Van der 
Meer op, als psycholoog prof. dr. 
Julien Quackelbeen van de RU-
Gent. 
Ivonne Lex prezenteert deze 
twaalf uitzendingen. 

((Signolementi), 

een nieuwe 

praatshow 
Signalement komt om de maand 
op een vrijdag op het scherm, tel
kens wanneer een nieuw teken 
van de dierenriem begint (2e net). 
Op 26.1.79 wordt begonnen met 
de « Waterman » Jan Decleir. 
Op 23.2.79 volgt in het teken van 
de « Vissen » Jef Geeraerts. 

«Ram» Walter Van 

Stier» Toots Thiele-

METEOSflT '•^h.H 1_ Dfif ,, TINE 1245 OMT (NORTH. CU " i ; . J. '2 
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Op 23.3.79 
den Broeck. 
Op 20.4.79 
mans. 
Op 25.5.79 «Tweelingen» Urba-
nus van Anus, 
Op 29,6.79 «Leeuw» prof d r A. 
Heyndrickx. 
Later volgen nog o.m. Micha Ma-
rah, Walter Capiau en Octave Lan-
duyt. 
Deze bekende Vlamingen bren
gen op hun beurt door hen geko
zen gasten mee en ook iemand 
— uit de muziek- of kleinkunstwe-
reld. 
Bij Jan Decleir is dat Wannes 
Van de Velde — bij Jef Geer
aerts Zjef Vanuytsel — bij Walter 
Van den Broeck Raymond Van 
het Groenewoud — bij Toots 
Thielemans Nicolas Fizzman — 
bij Raymond Ceulemans Theo 
Mertens. 

25 JANUARI 1979 WIJ 9 



TI/-PROGR/1MMKS 

Donderdag 
25 JANUARI I 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
tovermolen ( f ) — 1805 Rondom
ons — 1830 De eilandbewoners 
( f ) — 1900 Standpunten — 
19 30 Kijk uit I - 19 45 Nieuws -
2010 De Muppet-show - 20 35 
Panorama — 21 15 Centennial 
(film) - 2300 Nieuws 

BRT 2 

2010 Sporttnbune - 2040 Praal 
en tegenspoed der Courtisanes 
Cf) - 2145 Premiere 

NED. 1 

18 55 Nieuws — 18 59 Bij ons in 
Almen — 1949 Alternatieve ge
neeskunde — 2025 Voor een 
briefkaart op de eerste rang — 
21 15 Pastoraat en psychiatrie — 
21 37 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Denkbeeld — 
2305 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De astro-
nautjes Cf) - 19 05 De Nederland
se top-30 — 2000 Nieuws -
20 27 Superschot met Avro s tele-
voetbalkanon — 2035 De Vader 
Abraham-show - 21 30 Lillie Cf) 
— 2220 Televizier magazine — 
2300 Av ros sportpanorama — 
23 30 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie - 17 30 Les 
rendez-vous du jeudi — 1800 Le 
jeune Fabre ( f) — 1830 Zigzag 
- 1845 Spectacle - 1915 An-
tenne-soir — 19 30 Nieuws — 
2000 Network (film) - 2200 
Nieuws — 22 15 Le carrousel aux 
images 

RTB 2 

1915 Overname RTB 1 - 2000 
Network (film) - 2200 Debat 
n a v de film 

ARD 
1610 Nieuws - 1615 Reidooi 
aan kinderloze vrouwen — 1700 
Baerenstreiche (film) — 1715 Un-
terwege mit Odysseus — 1750 
Nieuws — 18 00 Von Affenschan-
de bis Zapfenstreich — 1815 Die 
unsterblichen Methoden des 
Franz Josef Wanninger — 1915 
Hier und Heute — 19 45 Spiel um 
4tel vor 8 — 2000 Nieuws — 
2015 Het nieuwe familierecht in 
de praktijk — 21 00 Internationale 
TV-diskoteek — 21 45 Wer drei-
mal Luegt (kwis) — 22 30 Tages-
themen — 2300 Dorothea Merz 
(tv-spel) — 0050 Nieuws 

ZDF 

17 00 Nieuws — 1710 Sindbad 
( f ) - 1740 Die Drehscheibe -
1820 Klaeger und Beklagte ( f ) -
1900 Nieuws - 1930 Dalli-Dalli 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Kennzeichen D - 22 05 Willi und 
die Kameraden (tv-spel) — 23 25 
Nieuws 

D. 3 

1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Jane Fonda (portret) — 
21 00 Holocaust ( f ) 

TF 1 

1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
programma — 13 50 Objectif san-
te — 14 00 Les vingt-quatre jeu-
dis — 18 02 A la bonne heure — 
1829 Un rue Sesame - 1857 
L etang de la Breure ( f ) — 1915 
Une minute pour les femmes — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
19 44 C est arrive un jour (reporta
ge) - 2000 Nieuws - 2035 Le 
verificateur (tv-spel) — 21 32 L'en-
jeu — 2238 Edgar Faure in de 
« Academie Frangaise» — 23 35 
Nieuws 

A. 2 

12 40 Nieuws - 13 20 Page spe
ciale — 1335 Regionaal magazi
ne — 1350 Le pelennage ( f ) — 
1403 Aujourd'hui madame — 
1515 Les rues de San Francisco 
( f ) — 1555 Linvjte du jeudi -
1725 Fenètre sur — 1755 Re-
cre A 2 - 18 35 C'est la vie -
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Politieke partijen - 2000 
Nieuws — 2040 Mireille Mathieu 
(show) - 2320 Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
Ihomme ( f ) — 2000 Les jeux de 
20 heures - 2030 Cadavres 
exquis (triller) — 22 25 Nieuws 

LUX 

1200 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 20 
Recifs ( f ) - 1750 Cinq a sept 
service et variétés — 1800 Le 
coffre-fort — 1805 Aktualite'ten 
- 18 20 Ram-Dames - 18 3b Le 
coffre-fort — 1900 Nieuws — 
1935 Passé et gagne - - 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Aktuahteiten - 2000 Pot-bouille 
( f ) — 21 00 Maigret et la jeune 
morte (tv-film) 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Oum de witte dolfijn ( f ) - 1815 
Klem klem kleutertje - 1830 
Open school — 1900 Lachertjes 
— 1905 Er IS werk aan de basis 
- 1945 Nieuws - 2015 Wacht 
tot het donker wordt (thriller) — 
22 00 De ontvoogding van het kin
derboek — 22 50 Nieuws 

BRT 2 

2015 Portret van een lady ( f ) — 
21 00 Praatshow rond akteur Jan 
Decleir 

NED. 1 

1855 Nieuws - 1859 De man 
van Atlantis ( f ) — 1945 Op volle 
toeren — 2030 Dernck ( f ) — 
21 30 Nieuws — 21 55 Ramses en 
Liesbeth — 2250 Gesprek minis
ter-president — 23 00 De lieve 
vrede (dok) - 2330 Nieuws 

NED. 2 

18 55 Nieuws - 18 59 Wickie de 
Viking (O - 1920 De Muppet-
show - 2000 Nieuws - 2027 
De bastaard ( f ) - 21 30 Brand
punt — 2205 Pieter-Pauwel Ru
bens ( f ) - 2300 De alles is 
anders show — 0005 Nieuws 

RTB 1 

1730 Le magazine pour les jeu
nes — 1800 Le jeune Fabre ( f ) 
- 18 30 Zigzag - 1845Sep tsu r 
sept — 1915 Antenne-soir — 
1930 Nieuws — 1955 A suivre 
- 21 50 Nieuws - 2205 Lombre 
des chateaux (film) 

RTB 2 

1845 Tom en Jerry — 1853 Syn-
dikale vorming — 19 55 Los Ange
les les annees 30 ( f ) - 2045 
Vendredi sports 

ARD 

1610 Nieuws - 1615 Geen 
plaats voor Indianen (dok) — 
1700 Teletechnikum - 1750 
Nieuws - 1800 Heidi ( f ) -
1830 Het lied van de schikgodin
nen — 1915 Hier und Heute — 
2000 Nieuws — 2015 Einsame 
Gegner (film) - 22 00 Plusminus 
- 2230 Tagesthemen - 2300 
Die Sportschau — 2325 Lobster 
( f ) - 0025 Nieuws 

— W a c h t tot he t donker wordt, dege l i j ke b ibber f i lm waar in de w r e e d h e i d van e e n gangs te r t r i o het 
m o e t a f leggen tegen d e sch rande rhe id van een b l inde v r o u w 
V r i j dag 26 januan o p BRT 1 o m 20 u 15 

ZDF 

1645 Nieuws - 1655 Pfiff -
1740 Die Drehscheibe - 16 20 
Dick und Doof (film) - 1900 
Nieuws — 19 30 Auslandsjournal 
— 2015 Gauner gegen Gauner 
( f ) — 21 00 Ein Platz fuer Gespen
ster - 2200 Heute-Journal -
2220 Kultureel magazine — 
23 05 All die netten Fremden (film) 
- 0015 Nieuws 

ARD 3 

1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Z B (dok) - 21 00 Holo
caust ( f ) 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les tifins — 1233 Midi-Premiere 
- 1300 Nieuws - 13 35 Regio
naal programma — 1802 A la 
bonne heure — 1829 Un rue 
sesame — 1857 L etang de la 
Breure ( f ) — 1912 Une minute 
pour les femmes — 1915 Les 
tifms — 19 20 Gewestelijk nieuws 
— 19 44 C est arrive un jour (kor
te reportage) — 20 00 Nieuws — 
2035 Vanete - 21 35 Turandot 
(opera) — 0000 Nieuws 

A 2 

12 45 Nieuws - 13 20 Page spe
ciale — 13 35 Regionaal magazi
ne — 1350 Le pelennage ( f ) — 
1403 Aujourdhui madame — 
1515 Les diamants du president 
( f ) - 1600 Aktualiteiten - 17 25 
Fenetre sur — 1755 Recre A2 
- 1835 Ces t la vie - 1855 Des 
chiffres et des lettres — 1920 
Gewestelijk nieuws — 19 45 Top 
club - 20 00 Nieuws - 2035 
Sam et Sally (O - 21 35 Apos
trophes - 22 50 Nieuws - 22 57 
Une vie (fiInrO 

FR 3 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro 
gramma — 19 55 II etait une fois 
Ihomme ( f ) - 2000 Les leux de 
20 heures — 2030 Le nouveau 
vendredi — 21 30 Amicalement 
vótre (show) — 2215 Nieuws 

LUX. 

12 00 La bonne franquette — 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 50 
Culinair magazine — 18 05 Le cof
fre-fort — 1810 Cinq a sept maga
zine — 1835 Le coffre-fort — 
19 00 Nieuws - 19 30 Le coffre-
fort — 1947 Entre chiens et 
chats — 19 55 Aktualiteiten — 
20 00 La course autour du monde 
— 21 00 Le volcan interdit (film) 

Zaterdag 
27 JANUARI 

BRT 1 

1400 Wielrennen (WK-veldnjden) 
- 1600 Open school - 1800 
De tovermolen — 18 05 Laurel en 
Hardy — 1840 Over jachtwach
ters en stropers (dok) — 1945 
Nieuws - 2010 De kollegas ( f ) 
- 2055 Terloops - 21 40 Dallas 
( f ) - 2230 Nieuws 

NED. 1 

1530 Nieuws - 1537 De film 
van Ome Willem — 16 07 Tarzan 
en de diamantendieven (film) — 
17 30 Nederlandse kampioen
schappen schaatsen — 18 30 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
1845 Nieuws - 1859 Bolke de 
Beer - 1910 Ted show - 20 40 
The Streets of San Francisco ( f ) 
- 21 37 Nieuws - 21 55 U zij de 
glorie — 2240 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Tros 
top 50 - 20 00 Nieuws - 20 27 
Voor koningin en vaderland ( f ) — 
21 35 Wordt u al geholpen ' ( f ) -
21 55 Oogst van de angst ( f ) — 
2245 Aktua TV - 2340 Nieuws 

RTB 

1515 Grand pnx de la chanson 
Wallonië 1978 - 1645 In diman-
de Manedje (Waals toneel) — 
17 30 La preuve par set — 18 35 
Boule et Bill (f> - 1840 Boite 
postale J — 1910 Antenne-soir 
- 19 30 Nieuws - 19 55 Le jar-
din extraordinaire — 20 25 Le sau-
vage (film) - 2205 48 a la une 
(dok) - 2255 Nieuws 

ARD 

11 55 WK skien - 1410 Nieuws 
— 1415 Sesamstrasse — 14 45 
Berliner Nachmittag — 1730 Hier 
und heute unterwegs — 1800 
Nieuws — 1805 Die Sportschau 
- 1900 Hier und heute - 1922 
Die Grashupfer Pioniere der Flie-
gerei - 20 00 Nieuws - 2015 
Die Jubilann (toneel) - 2150 
Nieuws — 22 10 Wider den Tiens-
chen Ernst — 23 40 Panik in New 
York (film) - 1 00 Nieuws 

ZDF 

1500 Pippi Langstrumpf (film) — 
16 30 Die Muppets-show - 17 00 
Nieuws — 17 05 Landerspiegel 
- 1800 Lou Grant ( f )1900 
Nieuws - 19 30 Direkt - 2015 
Die Herren Dracula (film) - 21 50 

Nieuws — 21 55 Das aktuelle 
Sport-studio — 2310 Die Leute 
von der Shiloh Ranch ( f ) - 020 
Nieuws 

ARD 3 

1830 Blickpunkt Studium — 
1900 Markt Wirtschaft Sozial 
— 1915 Sport m Westen — 
1955 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Fernsehspiel des Mo-
nats — 21 45 El Comarron (reci
tal) 

TF 1 

1300 Nieuws — 1335 Le monde 
de I accordeon — 13 48 Toujours 
le samedi — 18 05 Trente millions 
damis — 1835 Les Tifins — 
1840 Magazine auto-moto I — 
19 10 SIX minutes pour vous defen-
dre — 19 20 Gewestelijk nieuws 
— 1945 Ces t arnvé un jour — 
2000 Nieuws - 2030 Show ma
chine — 21 37 Le nche et le pau-
vre ( f ) - 22 30 Tele-foot I -
2330 Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws - 1335 Des ani-
maux et des hommes (dok) — 
14 25 Les jeux du stade — 1705 
Salie des fètes — 1800 La cour-
se autour du monde — 18 55 Des 
chiffres et des lettres - 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Top 
club - 2000 Nieuws - 2040 
Les insulaires (TV-spel) — 21 45 
Alain Decaux raconte — 2245 
Figaro-ci figaro-la — 23 25 
Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 40 Regio
naal programma — 1955 II etait 
une foi I homme — 20 00 Les jeux 
de 20 heures - 20 30 Le Prus-
sien (TV-spel) — 21 55 Nieuws 

LUX 

1200 La bonne franquette — 
16 32 Super juke-box - 1800 
Bonjour Paris Cf) - 1900 
Nieuws — 19 30 Aventures des 
hommes — 19 55 Aktualiteiten — 
2000 Baretta ( f ) - 21 00 Josette 
(film) 

Zondag 

[ 28 JANUARI 

BRT 1 

9 00 Voor boer en tuinder — 9 30 
Doe mee — 1000 Euchanstievie-
ring vanuit Beigem — 11 00 Kon-
frontatie (Debat) — 12 00 Nieuws 
gehoorgestoorden — 14 00 Wiel 

rennen (WK-veldnjder 
Open school — B 
straat — 1625 Toen; 
16 55 Het vliegende eil 
film) - 1745 Sportu 
1830 De tovermolen ( 
De Nijl stroomopwaarl 
1845 Okavango (dok 
Lachertjes — 1945 

20 00 Sportweekend -
schepsels groot en t 
21 20 Standrecht (T 
2225 Nieuws 

NED. 1 

1700 Korte kerkdien' 
Een bencht van de w 
- 1900 Nieuws — 
mensen op het koncei 
19 55 Hier Panjs (Jan 
20 05 Moordspel f 
2205 Het boek (Lite 
ne) — 2245 Nieuws 

NED. 2 

15 00 Schaatsen - 1! 
- 1532 Dr Dolittle ( 
De Waddenzee (f) 
Midem (show) — 16 
Pettycoat (f) - 1 
sport 1 - 1750 Sf 
— 1805 Spelen met 
18 30 Sesamstraat — 
nij - 19 20 Studio Spe 
Humanistische verboi 
Nieuws - 2040 Gra 
de grote matheid (det 
Nieuws 

RTB 

1200 Faire le point 
1300 Nieuws - 130 
simo — 14 00 La dyna 
syte ( f ) - 1450 Cal 
1505 Visa pour le 
1715 Sportuitslagen 
pt i t dm doeil - 173( 
Majorque — 17 55 La 
toresque (dok) — 18 
du Saint ( f ) - 1910 
1915 Antenne-soir 
Nieuws - 2000 Le 
nees (show) — 21 
sports — 22 35 Nieu 

ARD 

10 00 Indianer (dok) 
derprogramma — 11 
te jahre (film) - 120( 
tionale fruhschoppei 
Nieuws — 1315 Z 
- 1430 Pan Tau ( 
Weder tag noch Stur 
W K skien - 1650 
perfield ( f ) - 1745 
— 1830 Nieuws -
Sportschau — 191 
uns — 19 20 Weltspu 
Nieuws - 2015 D 
Huhnerstall (tv-film) 
7sinn — 21 50 Nieu 
Pensioen in buropa 
Monde (dok) - 23: 

ZDF 

1200 Nashville (sho 
Fragen zur zeiL — 1 
- 1302 Die Drel 
13 25 Chronik der 
13 45 Pusteblume — 
ne Maja Cf) — 14 ' 
dressuur — 1510 Ni€ 
« Dein ist mem ganze 
eert) - 17 00 Nieu 
Die Sport Reportage 
gebuch - 1815 Rai 
( f ) - 1900 Nieuws 
ner Perspektieven -
rol - Abscheid von 
d i e s ' (Reportage) 
die Liebe hmfallt (poe 
Nieuws — 21 30 Te 
nung (TV-film) — 2 

ARD 3 

16 00 Ihre Heimat - ui 
— 17 00 Seheo sta 
17 30 Ratgeber-tips 
Langstrumpf (f) — 
aus der Drogensze 
Rockpalast — 19 
Westen - 1955 , 
2000 Nieuws — 
geheim ( f ) - 21 00 
Schalls - 21 45 K 

TF 1 

915 Godsdienstige 
— 1202 La sequeni 
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IPHVi 

TlZ-PROGR/^nriKS 

WK-veidrijden). - 15.30 
:hool. - B.00 Sesam-
• 16.25 Toerisme 79. -
t vliegende eiland (Teken-
17.45 Sportuitslagen. — 
tovermolen (f.). — 18.35 

troomopwaarts (dok.). — 
cavango (dok.). — 19.35 
ïs. — 19.45 Nieuws. — 
Drtweekend. - 20.30 Alle 
s, groot en klein (f.). — 
tandrecht (TV-spel). — 

i 
)rte kerkdienst. — 17.30 
:ht van de wilde ganzen. 
Nieuws. — 19.05 Jonge 

op het koncertpodium. — 
3r ParijS (Jan Brusse). — 
/loordspel (Toneel). — 
ït boek (Literair magazi-
12.45 Nieuws. 

haatsen. — 15.30 Nieuws 
Dr. Dolittle (f.). - 15.57 

Idenzee (il - 16.10 De 
show). — 16.35 Operatie 
It (f.) _ 17.02 Studio 

— 17.50 Sprekershoek. 
Spelen met kinderen — 

samstraat. — 18.45 Artse-
20 Studio Sport 2 - 20.30 
tische verbond. — 20.35 
— 20.40 Grand gala van 
matheid (debat). - 23.10 

aire Ie point (debat). — 
euws — 13.05 Concertis-
14.00 La dynastie des For-
- 1450 Calimero (f.). -

'isa pour Ie monde. — 
jortuitslagen. — 17.20 Le 
d'oeil - 17.30 Festival de 
e. - 17.55 La Wallonië pit-
! (dok). - 18.20 Le retour 

(f.). - 19.10 Tintin (f.). -
Antenne-soir. — 19.30 

— 20.00 Les belles an-
how). - 21.20 Camera-
- 22.35 Nieuws. 

*aner (dok.). - 10.45 Kin-
ramma — 11.15 Verfluch-
(film). - 12.00 Der interna-
frühschoppen. — 12.45 
— 13.15 Zwischenspiel. 

O Pan Tau (f.). - 1500 
ag noch Stunde. — 16.20 
lën. - 16.50 David Cop-
(f.). - 17.45 Bilderratsel. 

O Nieuws. - 18.33 Die 
hau. — 19.15 Wir über 
19.20 Weltspiegel. - 20.00 

— 20.15 Der Fuchs im 
itall (tv-film). - 21.45 Der 
- 21.50 Nieuws. - 21.55 
n in Europa. — 2240 Le 
(dok.) — 23.25 Nieuws. 

lashville (show). — 12.50 
zur zeit — 13.00 Nieuws 
)2 Die Drehscheibe. — 
Dhronik der Woche. — 
jsteblume. — 14.15 Die bie-
a (f.) - 14.40 Natuur of 
ir - 15.10 Nieuws - 15.30 
it mem ganzes Herz » (kon-
- 17.00 Nieuws. - 17.02 
)rt-Reportage. - 18.00 Ta-

— 1815 Rauchende colts 
9.00 Nieuws. - 19.10 Bon-
spektieven. — 19.30 Südti-
bscheid von einem Para-
Reportage). - 20.15 Wo 
ie hinfallt (poëzie). - 21.15 
, - 21.30 Tage der Hoff-
rv-fllm). - 23.05 Nieuws. 

ire Heimat - unsere Heimat. 
)0 Seheo statt hoeren. — 
latgeber-tips. — 18.00 Pippi 
•umpf Cf.). - 18.30 Ein weg 
•r Drogenszene. — 19.00 
ilast — 19.45 Sport im 
1. - 19.55 Journal 3. -
Nieuws. - 2015 Streng 

(f.). - 21.00 Die Welt des 
. - 21.45 Kopf urn Kopf. 

odsdienstige uitzendingen. 
2 La sequence du soecta-

teur. - 12.29 Les Tifins. - 13.00 
Nieuws. — 13.20 C'est pas se-
rieux. — 14.15 Les rendez-vouz 
du dimanche. — 15.25 Jaar van 
het kind. — 16.15 Sports premiè
re. — 18.11 Terreur dans le ciel 
aV-f i lm). - 19.25 De Chinese 
Panda (dok). - 19.55 Les Tifins. 
— 20.00 Nieuws. — 20.35 Le 
Tueur (film). — 22.03 Le dit de 
Guillaume de Machault (film). — 
23.35 Nieuws. 

A2 

13.15 Nieuws. - 13.40 Top dub 
dimanche. - 14.30 Heidi (f.). -
1520 En savoir plus. - 16.20 Petit 
theatre. — 16.55 Monsieur cinè-
lection — 20.00 Les brigades du fi
che. — 18.00 La course autour du 
monde. - 18.55 Stade 2. - 20.00 
Nieuws. — 20.35 L'Appel de la 
forét (tv-film). - 22.20 Fenétre 
sur... — 22.50 Nieuws. 

ZDF 

FR. 3 

17.30 Un comedien lit un auteur. 
— 18.30 Rire et sourire. — 19.45 
Dom-Tom. — 20.00 Grande para
de du jazz. — 20.30 De kunst en 
de dood. - 21.20 Nieuws. -
21.30 Encyclopedie audiovisuelle 
du cinema. — 22.00 Cine regards. 
- 22.30 La Califfa (film). 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.45 
Sur la piste du Rhinoceros Blanc 
(film). — 18.30 Autoscopie. — 
19.00 Les sentiers de l'aventure. 
— 19.30 Nieuws. - 19.33 Cine-sé-
lection. 1-20.00 Les brigades du ti-
gre (f.). - 21.00 Big Guns (film). 

Maandag 
29 JANUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
De Tovermolen (f.) — 18.05 
Achille (f.) - 18.10 De vijf (f.) -
18.35 Open school. - 19.05 Doe 
mee. — 19.45 Nieuws. — 20.15 
Dubbel dobbel. - 21.00 Lillie (f.) 
— 21.50 Inspraak '79 : Onder leer-
kontrakt. — 22.40 Nieuws. 

NED. 1 

18.55 Nieuws. — 18.59 Bassie en 
Adriaan (f.) - 19.20 Matchpoint 
(spel). — 20.10 Simonskoop. — 
20.30 Derrick (f.) - 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Typisch Martine (Bijl). — 
22.45 Nieuws. 

NED. 2 

18.25 Opeti school/Teleac. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Van hot 
naar haar met Dik Voormekaar 
(f.) - 19.25 Heidi (f.) - 2000 
Nieuws. — 20.27 Englandspiel (f.) 
— 21.30 Een spel van kat en muis 
(TV-spel) - 22.20 Hier en nu. -
23.00 Standpunt. — 23.15 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1, 
2, 3... Rimers et racontines. — 
18.00 Le jeune Fabre. — 18.30 Zig
zag. — 18.45 Les chrétiens dans 
la vie sociale. — 19.15 Lundi-
sports. - 19.30 Nieuws. - 20.00 
Les moyens du bord (TV-film). — 
21.30 Nieuws. — 21.45 Elementair, 
mijn beste Einstein. 

RTB 2 

19.55 Vrouwen in de wereld. — 
20.50 Un juge, un flic (f.). 

ARD 

16.10 Nieuws. - 16.15 Schaukel-
stuhl. - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Das Intermezzo bietet an. — 18.30 
Spiel um halb 7. - 18.40 Alarm. 
— 19.15 Spiel um 4tel vor 8. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Liebe zu 
Lydia (f.) - 21.05 Kunstschaat
sen. — 21.15 Der lange Marsch 
zum Wohlstand (dok.) - 22.00 
So'ne und So'ne (fJ - 22.30 
Tagesthemen. — 23.00 Auf und 
davon (film). — 00.45 Nieuws. 

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 Fahrt ins Blaue. — 20.15 
Kinder Kinder. - 21.00 Heute-
Journal. — 21.20 Tage der 
Hoffnung aV-f i lm). - 23.00 
Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Schulen in de DDR (dok.) 
- 21.00 Momente. - 21.15 Die 
verschworenen Kinder (film). — 
23.00" Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Les après-midi 
de TF 1 d'hier et d'aujourd'hui. — 
14.25 Les aprés-midi de TF 1 
d'hier et d'aujourd'hui. — 18.00 A 
la bonne heure. — 18.27 Pour che
que enfant. — 18.34 L'lle aux 
enfants. — 18.57 L'Etang de la 
Breure (f.) — 19.12 Une minute 
pour les femmes. — 19.15 Les 
Tifins. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 C'est arrive un 
jour. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
L'Homme qui venait de l'Atlantide 
(f.) — 21.55 Debat (n.a.v. de film) 
- 23.00 Nieuws. 

A2 
12.45 Nieuws. - 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pélerinage (f.) — 
14.05 Aujourd'hui madame. — 
15.10 L'Une et l'autre. - 17.25 
Fenétre sur.. — 17.55 Recrè A2. 
- 18.35 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 . Top 
club. - 20,00 Nieuws. - 20.35 
Show Gilbert Bécaud. - 21.35 
Question de temps. — 22.35 Par 
elles-mémes. — 23.05 Nieuws. 

FR. 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 II était 
une fois l'homme (f.) — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 
French connection II (film) — 
22.20 Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
17.00 De cinq a sept jeunes. — 
17.15 Cinq a sept agenda — 
17.20 Coup de filet (f.) - 17.50 
Cinq a sept service et variétés. — 
18.00 Le coffre-fort. - 18.05 Aktu
aliteiten. — 18.20 Ram-dames. — 
1835 Le coffre-fort. - 18.40 Sy-
stème D. — 19.00 Nieuws. — 
19.20 Le coffre-fort. - 19.35 Pas
sé et gagné. — 19.47 Entre chiens 
et chats. — 19.55 Aktualiteiten. — 
20.00 La vie de Marianne (f.) — 
21.00 Le ranch de l'injustice (film). 

Dinsdag 
30 JANUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Tovermolen (f). — 18.05 Sesam
straat. — 18.30 Open School. — 
19.00 Toestand '79. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Gunther Gebel 
Williams, De Koning van de Ring 
(Circus). — 21.00 Verover de aar
de. — 21.50 Jij of WIJ ? (kwis) -
22.15 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Een eindje door het woud 
(dok.) - 20.35 De kollega's (f) -
21.20 IF... (film) 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. — 18.55 
Nieuws — 18.59 Fred Basset — 
19.10 De mooiste verhalen uit de 
Bijbel. — 19.35 Op de grens van 
zout en zoet. (dok). - 20.00 Het 
ontstaan van de bijbel (dok). — 
20.28 Van u wil ik zingen. - 20.50 
Tijdsein. — 21.24 Tenslotte. — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 58 miljoen Ne
derlanders en de lagere school, 
(dok). - 22.55 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Barbapa-
pa. - 19.05 Pinokkio (f) - 19.27 
Koning Klant. - 20.00 Nieuws. -
20.27 Onedin lijn (f). - 2 1 . 1 7 Haak 
in met Mary (show) — 22.10 Vara 
visie. — 23.05 Nieuws 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1, 
2, 3... cinéma. — 18.00 Le jeune 
Fabre (f). - 18.30 Zigzag. -
18.45 TVF cuisine. - 19.15 Anten
ne-soir. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Special Midem (show). — 20.45 
Minute Papillon. — 21.45 Nieuws. 
— 22.04 Videographie. 

RTB 2 

18.45 Israëlitische uitzending. — 
19.55 Seniorama. — 20.35 Theatre 
de Toone. 

ARD 

16.10 Nieuws. — 16.15 Tauchsta-
tion (dok.). - 17.00 77 Tiere und 
ein Ochse. - 1"'.20 Bibi en de ted
dybeer (film) — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Heidi (O - 18.30 Branden
burg (dok) - 18.40 lm werk 
notiert. — 19.45 4tel vor 8. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Ein Ratz 

— If, real is t ische s c h e t s als e e n m e s s c h e r p e revo l tek ree t van een 
e igent i jdse j e u g d t egen instel l ing als schoo l , de rel igie en het militaris
me. 
D insdag 30 januar i o p B R T 1 o m 21 u. 20. 

für Tiere (dok.). — 21.00 Report. 
- 21.45 Owen Marshall, Straf-
verteidiger ( f ) . - 22.30 Tages
themen. - 23.00 Voetbal. -
23.45 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Kinder 
rund um die Welt. — 17.40 Die 
Drehscheibe. — 18.20 Tom & Jer
ry. - 19.00 Nieuws. - 19.30 Geld-
sorgen (tv-spel). — 21.00 Heute-
Journal. — 2120 Textiel van over
zee (dok). - 22.05 Die Hexen-
jagd (film). — z3.55 Nieuws. 

ZDF 

19.00 Londonderry (dok.) - 19.45 
Journal 3 - 20.00 Nieuws. -
20.15 Schauplatz Duesseldorf. — 
21.00 Momente. — 21.15 Dave 
Allen. - 22.00 Hilferufe. - 23.15 
Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.45 Le regard 
des femmes. — 18.00 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant — 18.34 L'ile aux enfants. — 
18.57 L'ètang de la breure (f). — 
19.12 Une minute pour les fem
mes. — 19.15 Les Tifins. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.44 
C'est arrive un jour. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 L'Odyssée sous
marine de l'équipe de Cousteau. 
(dok). - 21.33 Livres en féte. -
22.50 Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws. - 1320 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pélerinage (f). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
17.45 Fenétre sur... — 17.55 Re-
cre A2 - 18.35 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club. - 20.00 Nieuws. 
— 20.40 Les Frangais et la justice. 
— 23.35 Nieuws. 

FR. 3 

18.55 Tribune libre (Ckimmunauté 
de Taizé). — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 Regionaal programma. 
— 19.55 II était une fois l'homme. 
(f). — 20.00 Les jeux de 20 heures. 
— 20.30 Le trésor des Montagnes 
Bleues (western). — 22.05 
Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 1720 Doc-
teur Simon Locke (f). — 17.50 
Cinq § sept service et variétés. — 
18.00 Le coffre-fort. - 1805 Aktu
aliteiten. — 18.20 Ram-dames — 
18.35 Le coffre-fort. - 1840 Sy-
stème D — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Le coffre-fort. — 19.47 Entre 
chiens et chats... — 19.55 Nieuws. 
— 20.00 Ardéchois, coeur fidele 
(f.). — 21.00 Le concierge (film). 

Woensdag 
31 JANUARI 

BRT 1 

15.30 Open school. - 16.30 Tip
top. — 18.15 De tovermolen. — 
18.20 Jonger dan je denkt. — 
18.50 Nancy Drew (f). - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Happy days (f). 
— 20.40 Spend, spend, spend. 
(TV-spel). — 22.05 Fundamenten. 
(Nobelprijswinnaars). — 22.55 
Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Carmen (Opera). 

NED. 1 
10.00 Schooltelevisie. - 15.40 
Lappenkat (f). — 15.55 Laurel en 
Hardy — 16.15 De grote klok (f). 
— 17.00 Kinderen uit de bijbel. — 
17.10 Black Beauty (f). - 18.30 
Sesamstraat. — 18.45 Toerist,-
sche tips. — 18.59 Van gewest tot 

gewest. — 19.50 Politieke partijen. 
— 20.00 Marie Curie (dokJ. — 
20.55 Kabaret. - 21.35 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Panoramiek. - 22.50 Studio 
Sport. - 23.35 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Kinderen 
van de Sovjetunie (dok). — 19.25 
Kenmerk. - 20.00 Nieuws. -
20.27 Socutera (dok.) - 20.32 
Lauenstadt (O. - 21.20 Horowitz 
at the white house (recital). — 
22.30 Nieuws. 

RTB 1 

14.15 Schooltelevisie. - 17.00 
Feu ver t - 18.40 Emilie (f). -
18.45 Katoliek-godsdienstige uit
zending. — 19.15 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 2O00 Entre
chats (Toneel). - 20.50 L'enfant 
et la sociétè. — 21.40 Nieuws. — 
21.55 Arts-hebdo. 

ARD 

16.10 Nieuws. — 16.15 Manegen 
der Welt. - 17.00 Eine Woche vol
ler Samstage. — 17.50 Nieuws. — 
18.00 Die Grashuepfer - Pioniere 
der Fliegerei (dok.). - 18.30 Was 
gibt's neues?. — 18.40 Die Gras
huepfer - Pioniere der Fliegerei 
(dok.). — 19.15 Hier und heute. — 
19.45 Hit um 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Das Veilchen 
(toneel). 

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.10 Bis and 
Ende der Welt (f). - 17.40 Die 
Drehscheibe. — 18.20 Buehne 
frei... — 19.00 Nieuws. - 19.30 
Menschen in Manhattan (O. — 
20.15 ZDF-Mmagazin. - 21.00 
Heute-Journal. - 21.20 Starsky 
und Hutch (f). - 22.05 Tage der 
Hoffnung. (TV-film). - 23.25 
Nieuws. 

ARD 3 
19.00 De haaien van Enewetak 
(dok.). - 19.45 Journal 3. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Mittwochs in... 
- 22.00 Der 7 Sinn. - 22.05 Ich 
folgte einem Zombie (film). — 
23.10 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.52 Sur 
deux roues. — 18.05 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant. — 18.34 L'lle aux enfants. — 
18.57 UEtang de la Breure (f). — 
19.12 Une minute pour les fem
mes. - 19.15 Les Tifins. - 1920 
Gewestelijk nieuws. — 19.44 
C'est arrive un jour. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Paris-Vichy (mu
sical). — 22.03 La part de vérité. 
- 22.50 Ciné première. - 23.00 
Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pélennage (f). — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.15 Robinson Suisse (f). — 
16.10 Récré A 2. - 18.35 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top Club. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Mi-Fugue, 
Mi-Raison. — 21.55 Kunstschaat
sen. — 22.55 Nieuws 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. - 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 II était 
une fois l'homme. — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 Le cré-
puscule des Dieux (film). — 23.35 
Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne Franquette. — 
16.30 L'Ecole buissonniére. — 
18.00 Le coffre-fort. - 18.05 De 
nos clochers. - 18.20 Ram-Da-
mes. - 18.35 Le coffre-fort. -
18.40 Systéme D. - 19.00 
Nieuws. - 19.30 Le coffre-fort -
19.35 Passé et gagne. — 19.47 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Aktualiteiten. - 20.00 Hitparade. 
— 21.00 Gigi (musical). 
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Toptennis: enkel om het geld 
De Luikenaar Bernard Boileau 
werkte zich in de loop van het 
voorbije seizoen op tot 's lands 
beste tennisspeler Op de nationa
le kampioenschappen zette hij 
een punt achter het jarenlange 
meesterschap van Patrick Hom
bergen. Ook in de Koningsbeker, 
waarvoor België in de voorbije 
veertien dagen tegen respektieve-
lljk Joegoslavië, Polen en Roeme-
r ië speelde, bewees hij langzaam 
maar zeker naar het internationa
le niveau op te klimmen Boileau 
kon weliswaar met beletten dat 
België dnemaal verloor, maar hij 
zorgde toch vaak voor sterk 
tegenspel. 

De tennistop halen loont anders 
wel de moeite. In de voorbije 
week werd bekend gemaakt hoe
veel de topspelers in 1978 «offi
cieel » verdienden Borg, Connors, 
Gerulaitis, Vilas en newcomer 
John Mc Enroe stapelden de mil
joenen op Aanzienlijk meer dan 
roemrijke voorgangers als Laver, 
Emerson, Rosewall en Newcom-
be. De nieuwste generatie tennis-
vedetten bakt het overigens naar 
de mening van de ITF (Internatio
nale Tennisfederatie) financieel al 
te bruin. Connors en zijn vrienden 
zijn van oordeel dat zij per jaar 
slechts aan een paar belangrijke 
toernooien (Wimbledon en For
rest Hills bijvoorbeeld) dienen 
oeel te nemen In deze illustreren 
zij hun meesterschap Daarna 
gaan zij, zoals de wielrenners na 
de Tour de France in de talloze 
criteriums, in een eindeloze reeks 
viermanstoernooitjes het grof 
geld opstrijken Zo kreeg Antwer
pen eind vong jaar de heren Borg 
en Gerulaitis op bezoek Okker 
en Cox waarborgden de figuratie 
Een gans jaar lang overigens 
negeerden de topspelers de noch
tans rijk begiftigde Grand Prix-

toernooien die de hoeksteen van 
het wereldtennis vormen. Spora
disch maakte één of andere ve
dette er zijn verschijning. Daarin 
moet dit jaar verandering komen. 
De Internationale Tennisfederatie 
wil de topspelers verplichten aan 
zes Internationale Kampioen, 
schappen (Grand Prix-toernooi-
en) deel te nemen. Ook mogen zij 
nog slechts gedurende twintig we
ken « wilde • wedstrijden (de voor
noemde viermanstoernooien) spe
len. 

Het blijft zeer de vraag of de top
spelers zich bij deze nieuwe regle
mentering zullen willen neerleg
gen Die zes verplichte toernooi
en zien we ze nog wel spelen. 
Maar de vaak door de publiciteit 
en de televisiestations gesponsor
de wilde wedstrijden zullen de 
heren heus geen zeven maand 
op een jaar naast zich neerleg
gen Hun bankrekeningen in Mo
naco en Liechtenstein achten 
Borg ea. Connors veel belang
rijker dan de geloofwaardigheid 
van het tennisgebeuren De top-
tennissers profiteren maximaal 
van de gunstige omstandigheden 
Hun sport beweegt zich ondanks 
alles nog altijd in de elitaire sfeer 
De toegangsprijzen voor het ge
beuren in Antwerpen bewezen 
dit overduidelijk Bovendien is ten
nis een telegenieke sport Uitste
kend te vangen op het kleine 
scherm De sponsoring is met 
overdadig (kwantitatief) maar 
meestal zeer mild (gencht op een 
koopkrachtig publiek) Het zilver 
en het goud wordt de tennisspe
lers momenteel m de schoot ge
worpen Ze hoeven zich met eens 
te bukken om het op te rapen. 
Daaraan zal de Internationale 
Tennisfederatie wel mets kunnen, 
en wellicht ook mets willen, veran
deren. 

9 Derde week zonder kompe
titievoetbal. Met pijn in het hart 
zag de KBVB zich verplicht al 
de wedstrijden, ook deze van 
de in likwiditeltennood verke
rende eerste klasse-klubs, af te 
gelasten. Het opstellen van het 
«inhaalprogramma > wordt al
maar gekompliceerder. Onver
laten durfden het zelfs aan 
voor te stellen het vrije week-
•inde voor een midweekinter-
land in te vullen met kompetitie
matchen Maar hoe zouden on
ze professionals van de natio
nale ploeg nu in vijf dagen 
(want je kunt ze zaterdagavond 
doen spelen) twee keer«gemo
tiveerd > aan een match begin
nen "> Voetballers zijn toch ook 
maar mensen. 

# Hans Posthumus, de gewe
zen middenvoor van Racing 
Mechelen en Lierse, werd afge
keurd voor topvoetbal. De nu 
31-jarige Nederlander geraakte 
al direkt na zijn transfer van 
Lierse naar NEC op de sukkel. 
Rugletsel. Er volgden operaties 
zonder enige beterschap. Hans, 
die ooit topschutter van onze 
nationale kompetitie was, werd 
aangeraden het voetbal vaar
wel te zeggen. 

• Voor een paar weken had
den wij het over het initiatief 
van het BOK en de sportbon
den om van de informateur de 
oprichting van een ministerie 
of staatssekretariaat voor de 
sport te eisen. Inmiddels publi
ceerden de meeste kranten de 
brief van monsieur Moliet aan 
de informateur. Ons standpunt 

terzake is de lezer bekend. 
Toch kunnen wij niet nalaten 
uw aandacht te vragen voor 
een paar - veelzeggende » pas
sages uit de brief. 
1. - Anderzijds heeft de toepas
sing van de dekreten van de 
kultuurraden (van 2 maart 1977 
en 22 december 1977), houden
de erkenning en subsidiëring 
van de sportbonden, dekreten 
die zijn ontstaan uit politieke 
overwegingen die geen uit
staans hebben met de sportbe-
weging, bij de nationale sport
bonden veel onbehagen ge-

nationale bond te overwegen in 
het kader van de gemeenschap
pelijke kultuurkredieten. 
In ons land hebben wij bij 
gevolg twee soorten sportbon
den, deze die de dekreten toe
passen, dus gesplitst zijn en 
toelagen ontvangen voor wer
king, voorbereiding en deelna
me aan grote internationale 
wedstrijden en de andere die, 
met kennis van zaken, zich uit
gesproken hebben voor het be
houd van hun unitaire struktuur 
omdat zij van oordeel waren 
dat een splitsing slechts zou 

schapen. 
Een deel van deze bonden 
heeft zich gesplitst in twee 
regionale liga's met een «over
koepelend » orgaan dat noodza
kelijk is ingevolge de sportreg-
lementen van de Internationale 
Sportbonden en het Internatio
naal Olympisch Komitee die 
per sport slechts één bond per 
land erkennen en die de natio
nale olympische komitees, en 
dus ook het onze, verplichten 
hetzelfde standpunt in te ne
men. Wat de gesplitste sport
bonden betreft, wordt de wer
king van dit overkoepelend or
gaan bedreigd door de budget
taire beperkingen die door bei
de genoemde dekreten werden 
bepaald. Het zou gemakkelijk 
zijn de subsidiering van de 

leiden naar versnippering van 
de krachten wat zeker schade
lijk zou zijn voor de kwantitatie
ve en kwalitatieve ontwikkeling 
van hun sport Hierdoor ontvin
gen zij geen steun meer van de 
staat Dit heeft voor gevolg 
daf er een discriminatie is on
der de beoefenaars van de ver
schillende sportdisciplines 
evenals een aanzienlijke daling 
van hef rendement en ook een 
zekere moedeloosheid bij de 
onbezoldigde sportbestuur
ders. • 
2. - Het toekennen van een sta
tuut aan de topatleten, die door 
hun prestaties, inspanningen 
en opofferingen ons land glans
rijk vertegenwoordigen en een 
voorbeeld zijn voor de jonge
ren die hierdoor aangezet wor

den tot sportbeoefening. Hun 
de mogelijkheid bieden zich 
ernstig voor te bereiden, maar 
ook hun sociale promotie verze
keren is voor de gemeenschap 
en voor de staat een dwingen
de plicht» 
3. - Hervorming en medebe
heer van het nationaal sport
fonds dat praktisch uitsluitend 
werkt met bijdragen van sport
lui en supporters en waarvan 
de inkomsten bestemd zijn, vol
gens de wens van de wetgever, 
voor de ganse sportbeweging, 
wat niet het geval is, aangezien 
de — naar ons oordeel verkeer
de — interpretatie van de admi
nistraties tot discriminerende 
verdelingen leiden.» 
Wij geloven dat aandachtige 
lektuur van bovengenoemde 
drie uittreksels de lezer meer 
leert dan welke kommentaar 
dan ook Het gaat de heren 
enkel om de centen. En om 
niets anders 

• Wat wij vorige week al lie
ten doorschemeren is intussen 
werkelijkheid geworden. De 
basketliga van eerste en twee
de klasse-klubs heeft de oplos
sing gevonden voor het geval 
Vermeersch. De klubs geven 
forfait wanneer ze tegen Ant
werpse in hel veld moeten. 
20 — 0 zonder meer. Zo promo
veert Antwerpse dit jaar naar 
eerste klasse en wordt het vol
gend seijoen nationaal kam
pioen zonder spelen. Intussen 
heeft de Antwerpse rechter de 
basketbond en Antwerpse BC 
(waarbij Vermeersch) een • af
koelingsperiode » opgelegd. Te

recht Want het begint niet 
meer op een gekkenhuis te 
gelijken. Het is er een. 
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Gedurfde VU-standpunten 
in Antwerpse gemeenteraad 
ANTWERPEN - De begrot ingsde
batten en aansluitende zitt ingen ga
ven de VU-frakt ie opnieuw de gele
genheid naast gegronde krit iek alter
natieve standpunten naar voor te 
brengen. 
Zo hoort het. Zo is het steeds 
geweest. 
Nochtans werd in het verleden wei
nig oor verleend aan, niettemin, zeer 
degeli jke inzichten en voorstel len 
vanwege de VU-fraktie. 
Di t bracht VU-raadsl id Anita Viaene 
ertoe, alvorens haar tussenkomst te 
houden, enkele bedenkingen te ma
ken. 

En wel dat het eigenlijk een vrij eigen
aardige situatie is, om als nog geen 
dertiger, gedurende acht jaar — en 
nog steeds — het jongste gemeente
raadslid te zijn. In 1970 vi/as het blijk
baar mogelijk om een 21-jarige naar 
de Antwerpse gemeenteraad te stu
ren. Zij zag daarin een aanduiding 
voor het tijdsklimaat. Sindsdien is dat 
dus niet meer gebeurd. 
Nu, na bijna 12 jaar politieke aktiviteit 
in de ruime zin en dus acht jaar 
gemeenteraadsmandaat, blijkt het 
voor Anita dat het toch zo ontzettend 
lang duurt om iets te veranderen, om 
iets te verbeteren, om een beslissing 
te treffen. En wanneer zij even een 
balans opmaakt van vroegere tussen
komsten, stelt zij vast dat voor een 
aantal dingen er wel wat gebeurde. 
Maar andere gedurfde voorstellen, 
die zij met de VU-fraktie verdedigde, 
door het Kollege als niet mogelijk of-
niet realiseerbaar werden beant
woord. Want uit een verdere vaststel
ling blijkt dat ondertussen wél een 
aantal voorstellen, zij het dan onder 
andere of enigszins veranderde vorm, 
door het Kollege werden overgeno
men en doorgevoerd. 
Voor een aantal andere punten bleef 
de situatie echter ongewijzigd. 
En na deze bedenkingen stelde ons 
raadslid, in verband met de stedelijke 
miljardenbegroting, een aantal sterk 
geformuleerde vragen en suggesties, 
en dit op de voor de stad meest 
gevoelige of noodzakelijke vlakken. 

D i e n s t v e r l e n i n g 

Waar de personeelsuitgaven momen
teel, en dit voor de eerste keer bijna 
10 miljard zullen bedragen, rijst toch 
wel de vraag of het daarmee gemoeid 
gaande potentieel aan mensen wel 
optimaal wordt ingezet ten behoeve 
van de bevolking. Meerdere klachten 
van personen, verenigingen en organi-
zaties moesten aanhoord worden. Er 
stelt zich het feit of een ombudsman 
of een ombudsinstantie voor deze 
stad niet dringend noodzakelijk is. 
Verder of het inrichten van sociale 
wijkcentra, waar de bevolking ter 

Herhaaldelijk heeft Anita Viaene 
het probleem van de opvang 
van drugverslaafden aan de or
de gebracht Het is inderdaad 
niet te loochenen, dat in een 
stad zoals Antwerpen, een aan
tal mensen leven die met deze 
problemen gekonfronteerd wor
den. Al te vaak worden zij be
schouwd als misdadigers met al
le gevolgen vandien. 

Wanneer opvang 
van 

drugverslaafden? 
Helaas ontbreken de voorzienin
gen om deze mensen van hun 
problemen af te helpen. Ofwel 
worden ze gestraft, ofwel wor
den ze opgevangen in een psy
chiatrische afdeling wat een wer
kelijke genezing van verslaving 
uitsluit Er dient zowel medische 
als psychologische begeleiding 
en verzorging te zijn, en in onze 
stad is hiervoor aan openbaar 
initiatief niets voorzien. 
Raadslid Viaene verzocht de 
burgemeester dan ook met aan
drang, het oprichten van een 
werkgroep te overwegen, met 
vertegenwoordigers van het 
Stadsbestuur van het OCM\N 
en dergelijke. 

Hier mag nu eenmaal niet ver
der geïmprovizeerd worden. 

VU-Verkiezingsfonds 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

430/ 0691071 /34 
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VU-Ekeren 3.000 
vu-Drongen 2.000 
G.V.H.,'s Gravenweze! 1000 
G.D.,Veurne 500 
Totaal 11de lijst 736.496 

plaatse voor allerlei problemen zou 
terecht kunnen, niet kan overwogen 
worden. Het open stellen van de dien
sten na de gewone kantooruren, zij 
het dan niet alle dagen van de week. 
Het aanwenden van de computer, als 
middel om bepaalde diensten (vooral 
loketdiensten) te decentralizeren. 
Deze politiek zou systematisch die
nen gevoerd vooral met het vooruit
zicht op een groot-Antwerpen, waar 
het kontakt van de burger met het 
bestuur anders heel wat problemen 
zal veroorzaken. 

Tewerkste l l ing en 
Havenstruktuur 

Wat de bezorgdheid voor de tewerk
stelling betreh, dient gesteld dat zo
wat 80.000 werknemers in en rond de 
haven aktief zijn. Nochtans blijft Ant
werpen, ook niet gespaard van de 
algemene krisis. 
Waar vrij algemeen wordt gesteld dat 
onze toekomst ligt in bedrijven met 
spitstechnologieën, die hoog-gespecia-
lizeerde produkten voortbrengen kan 
de vraag gesteld worden of het Ant
werps stadsbestuur niet voortdurend 
aan prospektie zou moeten doen om 
nieuwe bedrijven aan te trekken. 

E n e r g i e p r o b l e m a t i e k 

Bij het bekijken van de werkingskos
ten van de Metropool stelt men vast 
dat zeer hoge bedragen moeten ge
spendeerd worden aan energiever
bruik. Men denke aan licht en verwar
ming, bijna een half miljard voor elek
trische stroom en brandstoffen... 
Het stadsbestuur kan door het stellen 
van voorbeelden een stuk meehelpen 
wat de energiebesparing betreft. 
Antwerpen kan b.v. ook eens denken 
aan alternatieve energiebronnen. 
Waarom geen gebruik van zonne-
energie bij het verwarmen van zwem
baden, scholen, kinderkribben, enz.? 
En dit is helemaal niet zo utopisch als 
het klinkt. 

De wijk Luchtbal bekomt reeds warm
te en warm water, dank zij de afval
warmte van de elektriciteitscentrale 
van Merksem. 
Er dient verder onderzocht of het niet 
mogelijk zou zijn bij het oprichten van 
nieuwe wijken, warm water van de 
kerncentrale van Doel te benutten 
voor stadsverwarming in de Antwerp
se agglomeratie. 
Het propageren van isolatietechnie
ken in de woningen dient ook verder 
omder aandacht gebracht 
Niet alleen met de energie maar met 
alle andere grondstoffen dient zuinig 
omgesprongen. 
Als voorbeeld kan papier gesteld, 
waarvan de administratie tonnen ge
bruikt. Kan niet overwogen worden 
zoveel mogelijk gebruik te maken van 
«kringloop- of recyclage papier»? 
Het is niet alleen financieel voorde
liger, men spaart er grondstoffen mee. 
En men steunt er de eigen industrie 
mee I 

W.W. 

(Volgende week brengen wij verslag 
uit van de tussenkomsten van raads
lid Staf De Lie) 

De tijgersprong van Guido Callaert 
W i j z i jn me t de laa ts te t o p - t w i n t i g e r b o v e n de 100 p u n t e n 
ge raak t . En da t w i l w a t z e g g e n ! 
D e l i j s t t r e k k e r G u i d o C a l l a e r t — d ie z i ch t o t v e r l e d e n w e e k 
o p v a l l e n d k o e s t h i e l d a c h t e r de z w a r e j o n g e n s — is deze 
w e e k me t een t i j g e r s p r o n g zo maar i neens b o v e n de 700 
p u n t e n g e w i p t . 
W a t bez ie l t deze man ? Ru ik t h i j de zo b e g e e r l i j k e kaap van 
de 1.000? 
Z e k e r is da t z i jn o n m i d d e l l i j k g e v o l g da t z o m a a r n ie t o n g e 
s t r a f t zal la ten . En o f ze ge l i j k h e b b e n . Er ik, Luk, A n n y , G e o r 
g e t t e en de ande ren . . . 

P-20 
1. 
2. 
3. 
4. 
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10. 
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1 3 

1-5. 

17. 

20. 

G u i d o Cal laert , O p w i j k 768 
Erik Vandev\/al le, I zegem 672 
Luk V a n h o r e n b e e k , B ie rbeek 624 
A n n y Lenaer ts , Wi l r i j k 570 
G e o r g e t t e D e Kege l , N i n o v e 420 
L ieve Favoree l -Craeynes t , L a u w e 372 
K o e n V a n M e n e n , H e u s d e n 312 
J o d e C le r cq , Heve r lee 300 
Wi l ly Serp ie te rs , O o s t e n d e 252 
Jan D e Roover , A n t w e r p e n 216 
Paul C r e s e n s , D ies t 168 
René V a n d e n Cru i j ce , A s s e , •. • • 144 
Ach ie l Goder i s , O o s t d u i n k e r k e 132 
M a u r i t s Passchi jn , M e i s e 132 
Frans Jansegers , H e r d e r s e m 120 
Kr i s V e r s y c k , G e n t 120 
Jo r i s D e p r é , T e r v u r e n 108 
Jan C a u d r o n , Aa ls t 108 
M a u r i t s V a n L iedekerke , L i edeke rke 108 
Je f V inex, E r p s - K w e r p s 103 

ANTWERPEN 
Nieuws uit Ekeren 
Welkom 
Op vrijdag 23 februari e.k. in de feest
zaal «De Boterham», Veltwijcklaan 
23 te Ekeren. Aanvang : 21 u. Inkom : 
80 fr. Tombola met mooie prijzen. Iede
reen hartelijk welkom. Breng uw fami
lie, vrienden en kennissen mee I Hoe 
meer leeuwen des te meer vreugde 
en levenskracht! Nadere inlichtingen 
steeds te bekomen op het VU-sekre-
tariaat, Geestenspoor 72, Ekeren. 
Tel.: 41.04.41. 

K o l p o r t a g e 

VUJO Ekeren richt in samenwerking 
met VU-Ekeren een kolportage in op 
zaterdag 17 februari e.k. Samenkomst 
om 13 u. Gravenlaan 25 te Ekeren. 
Vrijwilligei s zijn zeer welkom ! 

Rouw te 
Borgerhout 
O p 16 januar i II. o v e r l e e d te 
B o r g e r h o u t , op negen t i g j a r i 
ge l ee f t i j d de heer Fel ix Van 
de W a l , v a d e r van L a m b e r t 
V a n de W a l , V U - g e m e e n t e -
raads l i d van B o r g e r h o u t . 
L a n g s deze w e g w i l h e l V U -
a f d e l i n g s b e s t u u r B o r g e r 
hou t n o g m a a l s v r i e n d L a m -
be r t en de ande re f am i l i e l e 
d e n van de a f g e s t o r v e n e 
haar m e d e l e v e n in d i t t r i es 
te uur be tu igen . 

JANUARI 
26 HEIST: 12e nacht der Zuiderkempen om 21 uur in zaal Eden, 

Bergstraat te Heist-op-den-Berg. Orkest : Danny Derby & The 
Pirots. Inkom : 60 fr. 

27 NIEL: 9e Volksunie dansfeest om 20 u. 30 in zaal Familia, Dorp
straat. Orkest : The Family. Inkom : 80 fr. 

FEBRUARI ' 
7 ANTWERPEN : Filmavond ingericht door TAK over de «Voer». 

Om 20 uur in het Oranjehuis, Hoogstraat 69. Spreker: Ward Her
mans. Inkom : 40 fr. 
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— 25 j dame, diploma van lager 
secundair onderwijs met ver
schillende jaren ervanng hulp
boekhouding en dactylo zoekt 
een half-time betrekking in de 
streek van Brussel 

— 18 j meisje met diploma van 
kokkin A2 - C O O V I Ander-
lecht zoekt een passende be
trekking in kliniek, school of ge
lijkaardige dienst 

— Licentiaat en licentiate in de 
kinesiterapie zoeken een part-ti
me betrekking in de vierhoek 
Halle, Ninove, Aalst, Brussel 

— Vlotte 27 j jongeman met 
goed voorkomen, diploma huma
niora 
Talenkennis Nederlands, Frans, 
Engels en goede noties Duits en 
met ervaring in sociaal sekreta-
naat zoekt een gepaste betrek
king in de streek van Brussel 

— 38 j tv\/eetalig man met 'n 
diploma van de ekonomische hu
maniora en 17 j ervaring in een 
grote mutualiteit zoekt een nieu
we betrekking in deze sektor na 
een tijdje gewerkt te hebben in 
de handelssektor 

— Licentiaat en licentiate in de 
kinesiterapie zoeken een part-ti
me betrekking in de vierhoek 
Halle Ninove, Aalst, Brussel 

Voor verdere inlichtingen Dr J 
Valkeniers Volksvertegenwoor
diger, Ninoofse steenweg 11, 
1750 Schepdaal Ctel 

02/5691604) CN 96) 

Zelfstandige autovoerder uit 
Heist-op-den-Berg zoekt drin
gend een betrekking van auto
voerder in dienstverband Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015/21 79 00 Referentienum-
mer 1582 

Ervaren handelskorrespondent 
•4-talig machineschrift, steno, te
lex -I- alle bureelwerk, zoekt full
time betrekking te Brussel of 
omgeving Vrij vanaf 1/2/1979 
Tel 02-4781782 N 97 

G R O O T - G E N T 
Verkoper van kleinmeubelen 
met bestaande klienteel, zoekt 
vaste betrekking Zich wenden 
Senator O Van Ooteghem, 
Oud-Strijdersstraat 29, 9219 
Gentbrugge Tel 091-3072 87 

Voor 
werkzoekenden 

Indien U uitkeringsgerech
tigde werkloze bent, licen
tiaat kunstgeschiedenis en 
bij voorkeur eveneens het 
aggregaat hebt behaald of 
houder bent van een diplo
ma humaniora en indien U 
geïnteresseerd bent te wer
ken aan het projekt om het 
schoolbezoek aan de musea 
in Brussel te begeleiden en 
te stimuleren treedt dan zo 
snel mogelijk in kontakt 
met Kaat Dutreeuw, Staats-
sekretariaat Nederlandse 
Kuituur, Handelsstraat 44, 
1040 Brussel. Tel. 02-
512.66.60. 

ADV. 230 

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

OOK 'JAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 

Steenhouwersvesl 52, Antwerpen. 

Tel. 031-3135.83 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
TeL 

WETTELIJK 

58 KERKSTRAAT 
[031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 

Jonge taalleraren gevraagd 

Het ministerie van Nationale 

Opvoeding en Nederlandse Kul-

tuur Dienst voor Internationale 

Kulturele Betrekkingen deelt 

mede dat een aantal plaatsen te 

begeven is van Belgische onder

wijsassistenten in de Franse en 

Nederlandse Taal voor Italië, 

Duitsland en Groot-Brittannie 

Leeftijdsgrens 30 jaar 

Italië: (Frans) 

Voorwaarden diploma van 

leraar of lerares, minimum 2 

jaar studie aan een instelling 

van hoger onderwijs 

Duitsland: (Nederlands en 

Frans) 

Voorwaarden 2 jaar studie 

aan een universiteit en met 

goed gevolg eksamens afgelegd 

te hebben Leraar of lerares 

met universitair diploma 

Groot-Brittannië: (Frans) 

Voorwaarden 2 jaar studie 

aan een instelling van hoger 

onderwijs en met goed gevolg 

eksamens afgelegd te hebben Di

ploma van leraar of lerares 

Inlichtingen en inschrijvings

formulieren kunnen bekomen 

worden op het Ministerie Na

tionale Opvoeding en Neder

landse Kuituur Bestuur voor In

ternationale Kulturele Betrek

kingen, Kortenberglaan 158 te 

1040 Brussel 02-735 61 40-49 Toe

stel 352, 420, 421 

Uiterste inschrijvingsdatum 

16 februari 1979 

> 

Aanbevolen huizen 
MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti-allergische ma
trassen 

Platteau-Lievens, Portugees-
straat 9, 1780 Teralfene, tel 
053/667456 

I 3 E L - Tel. 011-53.43.49 

.•-• legenheidsgrnf iek : H u w e l i j k • G e -
: il )orte. Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d en et i -
-1 I ten. H o u t e n d r u k l o t t e r s • Rek lame-
• . i le i iders-

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcel la Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle -
tel 091-300653 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanslraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031/5370.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

FEESTZA>.EN-SALONS 
DE LANOSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schildersiraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Dames en he rea m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

lot mannen van t vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Stri | lem 
Tel 054/3337 56 

MARC A D A M S 

Mechanische schr i |nwerker i | 

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 O M M E L G E M 
OPEN -ZATERDAG VANAF 19 U 

ZONDAG VANAF 10 U. 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St-Jorisstraat 24 
9300 AALST Tel. 053-21 4211 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
LINOENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKÈLGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vr.jdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
mddags Tel 053/66 87 40 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-692874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

DROOGKUIS-WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33,2400 M O L 
014/31 1376 

CE-N STUDIO 

02-428.69.84 
— Industr iële fo tograf ie 

— Mode/arch i tektuur 

— Huweli jksreportages. 

L e o n T h e o d o r s t r a a t 36 
1090 B r u s s e l 

DE OUDE KRING 
C a l e V U I o k a a i 

Dorpsplein Heusden Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Westerlo Tel 014-544807 

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

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

W I J bouwen voor u sleutel op de 
deur (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 

ZWEVEZELE, 

tel 051-61 1607 

(ia0tï)of ie Keiler 
2152 Wechelderzande 

Dagmenu van 12 tof 14 u. 
Extra zondagmenu 
Tel 031/J2.07.12 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis me ' sfeer 
Brusselbaan I I . G o o i k 

054-3a4857 
Uw tweede thu i s ! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31 , 1686 Gooik 
02 532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

• U ILENSPIEGEL-
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternal 
Tel 582 1345 

Volksunielokaal 

GASTHOF MALPERTUS 

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

Restaurant met verschil len
de specialiteiten Taverne 
met Vlaamse specialiteiten, 
zoals koni jn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-
rel 

Feestzaal ter beschikking 
tot 120 personen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014 /588581 
Alle dag en weekbladen 

EJN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 R A M S D O N K 

Tel 015 711549 

Industriële brood- en banketbakken; 

en roomijs 

Wil f r ied BLANCQUAERT 

Grote Kouier 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 -

Financier ingen - Hypotekeri ' 

F R I T U U R - E E T H U I S I N G R I D 
O l e n s e w e g 4 1 , W e s t e r l o 

( V o o r t k a p e l ) , t e l 014-213696 
V r a a g p r i ] z e n v o o r u w f e e s t m e -
nu 's S p e c i a l i t e i t e n 
A l l e d a g e n v e r s e m o s s e l e n 

KUNSTGEBIHEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 425 4642 

pvba VAN PARIJS 

Industriepark Blok F 
9140 ZELE 

Tel 052-44 4102 

Doe-het-zelf 

Bouw- en tumcenter 

SPECIALIST VOOR 

AL UW FEESTEN! 

/7^<->S Verzorgde keuken, 

[ j V w W j demokratische prijzen, 

><k^s^^ uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nij len - Tel 031/81 8841 

Th. WILLEI^S 

Schri jnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 

9300 AALST 

Tel 053-218390 

lustreiie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050/35404 
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HIER HEBT U DAN UW KADO VOOR DEZE WINTER 

VANAF VANDAAG 
BRENGT SUCCES KLEDING MEYERS 

10.000 LUXE KLEDINGSTUKKEN 
UIT TE KIEZEN AAN 

20% -25 y< O KORTING 

mm\^ mM^ 
l OPEN: 

Alle werkdagen 
van 9 tot 20 uur. 

Zaterdag 
van 9 tot 18 uur. 

Zondag gesloten. 

DE VOLLEDIGE GLOEDNIEUWE 

WINTERKOLLEKTIE IS 

NU 3 MAAND OUD. 

GRATIS!! 

B O N voor 2 
koffie's in de 
koffieshop 

GELDIG TOT 10/2/79 

EN MOET NU BUITEN.... ZELFS AAN HALVE PRIJS!!! 

NU LIGT UW PROFIJT BIJ 

boomsestwg 35 aartselaar 
SUCCES KLEDING MEYERS 

25 JANUARI 1979 1¥IJ IS 
üak^ 
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Stad Leuven koopt hoofdzetel 
Kredietbank 
De ruimste aandacht ging ti jdens de gemeenteraad van 15 januari naar de 
aankoop van een banicgebouw van de K''edietbank in de Muntstraat Daar
mee hing de uitbreiding samen van de huurovereenkomst met een Leuvens 
restauratie-bedrijf, waar de stad nu drie verdiepingen van in huur neemt om 
er stadsdiensten in te vestigen. Een verder belangrijk punt was het voorstel 
om de studie te beginnen van de aanpassingswerken van de door de stad aan
gekochte Sint-Geertrui-abdij. Voorts dient de aandacht gevestigd op het voor
stel om onder de sporthal te Kessel-Lo een afdeling van de stedeli jke biblio-
teek te vestigen. Ten slotte betwistte de VU de aanleg van een gedeelte van 
de Lange Loweg op de grens van Kessel-Lo met Bierbeek. 

L a n d b o u w w e g e n en 
v e r k a v e l i n g e n 

De stad zal, samen met Bierbeek, 
voor 8 miljoen verbeteringswerken 
doen aan de Lange Loweg Er komen 
daar twee verkavelingen bij van een 
tachtigtal woningen Dat betekont dat 
op een beperkt gebied, bovenop de 
Lobergen een koncentratie komt van 
ruim 120 woningen Daarvoor moet 
nu een bijkomende verkeersverbin
ding aangelegd worden VU-raadslid 
Van Itterbeek vond dat de stad met 
alleen de verkeerslast van die verka
velingen moest slikken, maar ook een 
gedeelte van de financiële last van de 
aanleg van de weg moet dragen, dit 
alles terwille van een grondspekulant 
Burgemeester Vansina weerlegde dit 
door te zeggen dat hij allerlei maatre
gelen zou treffen om de automobilis
ten, die langs Kessel-Lo zouden rij
den, te ontmoedigen waardoor de 
verkeershinder tot een minimum zou 
herleid worden De verkeersweg 
wordt aangelegd met landbouwkredie
ten 

S I n t - G e e r t r u i - a b d i j 

Raadslid Tobback CBSP) vroeg of de 
stad in de abdij socia'e woongelegen-
heden zou scheppen Schepen van 
Ruimtelijke Ordening F Knops zei dat 
het kollege daaromtrent nog geen 
beslissing had genomen en dat de 
voorgenomen studie dat moest uitwij
zen De VU heeft het stadsbestuur 
steeds gesteund in zijn opzet om de 
abdij te saneren in het raam van de 
stadskernvernieuwing Raadslid Van 
Itterbeek betreurde alleen dat er zo 

weinig begeleiding is van de raadsle
den bij het verwezenlijken van het pro-
jekt HIJ kloeg ook het gebrek aan 
bestuurlijke maatregelen aan van de 
stad, bij voorbeeld tegenover de twee 
personen die de bewaking hebben 
van de abdij Met hen werd geen 
enkele overeenkomst afgesloten Van 
de belangrijke plantenrijkdom werd 
nog geen inventaris opgemaakt door 
de plantsoendiensten Ook over de 
gemeenschapsfunkties die er in de 
abdij zouden ondergebracht worden, 
werd de kommissie kuituur met eens 
geraadpleegd 

D e k o n c e n t r a t i e van de 
s t a d s d i e n s t e n 

In verband met de aankoop van het 
Kredietbankgebouw oordeelde R 
Vandezande (VU) dat de prijs van 
ruim 60 miljoen te hoog was Eigenlijk 
was de bank de zwakke partij, want 
ZIJ wilde er weg Voorts betreurde het 

Firma 
VAIM DOOREN 

Hout 

aeriUt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE MARLIER 1 
TeL 452.66.37 
02/452.76.67 

Thuisbestelling 
Toonzalen 

raadslid dat er geen kostenraming 
gemaakt was van de verbouwing 
Voorts betwijfelde hij of de koncentra
tie van de stadsdiensten in zo'n enge 
ruimtelijke omgeving wel zo aantrek
kelijk IS Ten slotte vreest hij dat de 
stad ook de hand zal leggen op de 
Vlaamse Leergangen, waarvan nu al 
de parking werd aangekocht Ook 
daar zal de stad opnieuw de zwakke 
partij zijn Fraktievoorzitter Van Itter
beek betoogde dat de VU-voorstan-
der blijft van de centralizering van 
de stadsadministratie, doch met be
houd van de loketdiensten in de deel
gemeenten Echter een koncentratie 
van de stadsadministratie in de kern 
van de oude binnenstad zal een dom
per zetten op de verdere leefbaarheid 
in de stadskern, die volledig •• verkan-
torizeerd» wordt Ook op dat punt 
wordt het in de maak zijnde stniktuur-
plan over het hoofd gezien Voorts zal 
het nieuwe bankgebouw het Mgr 
Ladeuzeplein ontsieren Eveneens is 
het onaanvaardbaar dat in de koop
overeenkomst de aankoop door de 
stad gekoppeld is aan een beding 
over de bouwtoelating als de bank 
geen bouwtoelating krijgt gaat de 
koop met door Als het juist is dat vol
gens de burgemeester de stad vra
gende partij was dan heeft de bank 
met dat beding op een handige wijze 
de stad het mes op de keel gezet En 
nu maar afwachten of de hogere over
heid de overeenkomst zal goedkeu
ren 

D e Pa t r ia 

Tijdens de besprekingen werd nog 
vernomen dat het stadsbestuur zin
nens IS aan de interkommunale Inter
leuven een studie op te dragen voor 
de bouwplannen op het terrein van de 
vroegere Patria Daar zou onder meer 
een ondergrondse parking komen, on
der meer voor de meer dan duizend 
personeelsleden van de stad die in de 
smalle Muntstraat komen werken 
Raadslid Tobback betwijfelde of die 
opdracht wel tot de bevoegdheid en 
de mogelijkheden van de interkommo 
nale behoorde 

^ 

%• 

% 

p.v.b.a. ^ 

stijlmeubelen 

^ • 

.% 

'S 

Echte or ig ine le s t i j lmeube len d ie -
bu i ten enke le eksemp la ren - on 
v indbaar zi jn g e w o r d e n h e b b e n 
een gewe ld ige en s t e e d s h o g e r e 
waarde , te d a n k e n aan he t mate
riaal en kons t ruk t i e techn iek d ie 
e e u w e n g e t r o t s e e r d h e b b e n Het 
o u d e b e p r o e f d e a m b a c h t w o r d t 
in K u n s t w e r k s t e d e T o n y Wa te r 
s c h o o t w e e r u i t geoe fend zoals 
we lee r en gee f t als resul taat e e n 
meube l zoals het autent ieke, ge
ra f f ineerd van v o r m en a fwer 
k ing 

M a a k een u i t s t ap naar onze n i eu 
we m e u b e l z a a k 

T E R S C H O O T E P.V.B.A. 
E e g e n e n , ^ 

9 3 2 8 S C H O O N A A R D E , 

S t e e n w e g W e t t e r e n - D e n d e r -

m o n d e 

Tel. 052/42.21.56 

Slu i t ingsdag 
D o n d e r d a g 
O p e n i n g s u r e n 10-12 
en van 13 to t 19 u. 30 

^ Eegene-
l l Schoonaarde 

g Dendermonde Steenweg Gent Tel. 052/42.21.56 
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BRABANT 
K<iunD€e 
JANUARI 

27 HERENT: VU-bal in de Sporthal te Winksele om 20 u 30 Optre
den van Ann Christy en de Top Hits 

FEBRUARI 
3 GROOT-BIJGAARDEN-ST.-ULRIKS-KAPELLE Vierde groot 

Breugelfestijn met hutsepot, ossetong en forel vanaf 18 uur in 
feestzaal Nachtegaal, Brusselstraat 87 te St-Ulriks-Kapelle Ook 
op zondag 4 februari vanaf 11 u 30 

10 KORTENBERG . VUJO-kabaretavond met de groep Toost, lau
reaat van het humorfestival te Knokke-Heist 1978 Aanvang om 
20 u 30 in de parochielokalen van Kortenberg Voorverkoop 
60 fr Inkom 80 fr 

Dilbeek naar kwisfinale 
Op 2 februan 1979 wordt om 21 u in 
het Rijkscentrum van Herentals de 
finale gespeeld van de interkommuna
le kwiswedstri jd «Het Dorp van het 
Jaar» 
Volgende ploegen treden in het gelid 
Begijnendijk, Dilbeek, Herentals, Lon-
derzeel en Mol 
In principe was deze kwiswedstri jd 
voorbehouden aan ploegen, die via 
de officiële gemeentemstanties in
schreven 
Daar dit in Dilbeek met gebeurde 
kreeg, dank zij de sportieve geest van 
de organizerende Artiestenklub. de 
groep « Volks » van dokter Valkeniers 
de kans om mee te doen De Dilbeek-
se ploeg is vooral samengesteld uit 
studenten, goed omringd door enkele 
ervaren kwissers 
Onze strategie verklappen wij met, 
alhoewel mag geweten zijn dat zij 

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

VORMINGSCYCLUS 

Vlaamse problemen 
van gisteren, morgen 
en overmorgen 
1. K o l l a b o r a t i e , r e p r e s s i e , a m 

nes t i e 
Kort overzicht van de problematiek 
W O I aktivisme, repressie, amnestie 
W O II kollaboratie, repressie en epu-
ratie, amnestie en de opruiming van 
sociale en humane gevolgen van de 
repressie 

2. H o e s t e r k s taa t de V l a a m s e 
e k o n o m i e : e k o n o m i s c h f e d e 
r a l i s m e 

Vlaanderen en de multinationals -
(jeugd)werkloosheid een internatio
naal probleem - klare taal over staal 
en over gastarbeid een noodzaak 
of een recht - ekonomisch federalis
me het rood van de klauwen 
3. Eu ropa : het Eu ropa de r v o l k e 

ren - E u r o p e s e v e r k i e z i n g e n 
Naar een Europa der volkeren of een 
Europa der s ta ten ' ' 
10 juni Europese verkiezingen hoe 
en waartoe ' 
W a a r - W a n n e e r ? 
Kultureel Centrum Strombeek-Bever 
(Grimbergen), kleine vergaderruimte 
vnjdagavond 23 februari 2 maart en 9 
maart om 19 u 30 Gratis toegang - uit
gebreide dokumentatiemap 
Algemene kursusbegeleiding Walter 
Luyten, V C L Dosfel v z w 
Orgamzatie Karel Bulsfonds Gnmber-
gen - VUJO land van Grimbergen 
(Stephane Rummens Beigemse stwg 
146, 1850 Gnmbergen, tel 269 31 60) 

steunt op de teorie van Vlaamse 
meesters in 't vak zijnde Tijl en Rey-
naert Dit betekent dus dat het vel van 
de beer duur zal kosten 
Kaarten aan 100 fr kunnen bekomen 
worden bij 
Dr Jef Valkeniers Ninoofsesteenweg 
211 Schepdaal tel 5691604 Jef De 
Ridder, Kasteelstraat 43, Dilbeek tel 
569 37 59 Jan Segers Oudstnjders-
straat 46, Dilbeek tel 5694896 Jo-
see Nauwelaerts, Palokestraat 146, 
Dilbeek tel 4653958 J.S 

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. (Adv. 183) 

VAB-VTB geeft 
amateur-kineasten 
kans 
Gele t o p het s u k s e s van de ach t 
v o o r g a a n d e dr ie jaar l i jkse w e d 
s t r i jden v o o r amateur f i lms, organ i -
ze ren de V T B - V A B in het najaar 
1979 de 9e u i tgave e r van Hier 
zi jn, zoals v o o r h e e n , alle amateur 
f i lms toege la ten d ie niet me t han
de lsdoe le inden g e m a a k t zi jn, in 
d e f o r m a t e n 8 en 16 m m , in wi t -
z w a r t of in k leu ren D e meded in 
g e n d e f i lms zul len w o r d e n ge
k e u r d per f o rmaa t en o o k per 
reeks , namel i jk f i lms d ie t o e n s m e 
of fo lk lo re to t o n d e r w e r p h e b b e n , 
dokumenta t ie f i lms , speel f i lms, ani
mat ie- en genre f i lms Het aantal 
f i lms per dee lnemer is b e p e r k t to t 
t w e e per r e e k s Elke fi lm m o e t 
v a n een k lankbege le id ing e n / o f 
k o m m e n t a a r in he t Nede r l ands 
v o o r z i e n zi jn 

O m mee r dege l i j ke f i lms te kun 
nen b e k r o n e n hee f t de bonds le i -
d ing besl ist het bed rag aan pr i j 
zen te v e r h o g e n to t 250 000 fr 
W e r d e n d n e jaar ge leden 114 
i ngesch reven f i lms v o o r g e s t e l d 
d o o r 89 dee lnemers , dan w o r d e n 
di t jaar zeke r n o g meer inschr i jv in
g e n v e r w a c h t Inschr i j v ings fo rmu
l ieren k u n n e n aangev raagd wor 
d e n in het VTB-sek re tanaaL Sint-
J a k o b s m a r k t 45, te A n t w e r p e n 

G e v r a a g d : 

UITBATER-GERANT 
voor gevestigd café «Vlaamse Kring» te Liedekerke 

(Volksunie-lokaal) 

Kandidaturen en nadere inlichtingen R. Couck, Vijf-
hoekstraat 15, 1770 Liedekerke 

Tel 053-66 64 85 vanaf 18 u of tel 053-66 57 10 vanaf 
19 u. 
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verstandig sparen 
bij de N««KN 

Een deel van zijn inkomsten over
houden IS vandaag een hele prestatie, 
't Zou dan ook spijtig zijn mocht u 
niet de beste belegging zoeken voor 
uw spaargeld. Uw N.M.K N.-agent 
kan u daarbij helpen 

xccr rendabel uw geld uit
zetten, voor de loopli|d die 
u best past. i>at is verstandig 
sparen bii de NMKN 
BIJ de N.M K.N. krijgt een klein be
drag evenveel aandacht als een grote 
belegging Loop dus gerust eens langs 
bij uw N M.K.N.-agent Zeg hem 
hoeveel u wenst te plaatsen, wanneer 
u over de opbrengst wenst te beschik
ken, welk doel u hierbij nastreeft, 
kortom, geef hem alle inlichtingen die 
zullen toelaten voor u het meest ren
dabele spaarplan op te stellen. 

vele beleggingsmogeHik-
heden, de ervaring 
van uw NMKN-agent en de 
Staatswaarborg 
Uw N.M K N.-agent zal u wijzen op 
de voordelen van kasbons, groeibons, 
kasbons met progressieve rentevoet, 
kapitalisatiebons, die hij u aanbiedt 
tegen interessante rentevoeten. Of op 
het rendement van de zicht- en ter
mijnrekeningen bij de N M.K N En 
op iedere frank die u bij de N M.K N. 
belegt, krijgt u de Staatswaarborg! 

en om u het leven eenvou> 
diger te makeni biedt uw 
NMKN-agent u ooit de bank-
servke, d k u van een belang
rijke finandcle instelHng ab 
de NMKN mag verwachten 
— — i200agenten tot uw dienst 
gZjl Raadpleeg de Gouden Gids -

rubriek Banken 

U kunt zich ook wenden tot 
een agentschap van de Nationale 
Bank van België, de hoofdzetel en de 
agentschappen van de ASLK, de dis-
kontokantoren, de maatschappelijke 
zetel van de N M.K N. 

i 
KREDIET.0NUVERHEID 

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig de wel van 16 3 1919 
Maalschappchjlce Zetel WatcriooUan 16- 1000 Brussel-Tel 02/513 62 80 - HRB 2008 - PCR 000-0030500-42 

FILMTHEATERS 

studio 
26/1 - 1/2 

LEUVEN 1 
1615-22 u 

PREMIERE 
Newsfront 

13 u 30 4e week 
Hitler a Career 

KT 

20 u 2e week KT 
Herfst Sonate 

Met Ingnd Bergpnan en Liv Ull-
mann 
Een film van Ingmar Bergman. 

18u-24u KT 
La cage aux folies 

Met Ugo Tognazzi en Michel 
Serrault 
Een film van Edouard Molinaro 

LEUVEN 2 
16 u 2e week KT 

Hooper 
Met Burt Reynolds 

20 u 2e week KNT 
The Medusa Touch 

Met Lino Ventura, Lee Remick 
en Richard Burton 
Een film van Jack Gold 

14u-18u-22u KT 
Force 10 from Navarone 

Met Barbara Bach, Edward Fox 
en Robert Shaw 

24u KNT 
Sex whit a smile 

Met Marty Feldman en Sydne 
Rome 

TIENEN 
Vnj 22 u - zat 17 u 15-22 u -
zond 16u-21 u - maand 20u -
dinsd 20 u - woensd 20 u KT. 

Force 10 from Navarone 
Met Robert Shaw Harnson 
Ford Franco Nero en Edward 
Fox 

Vrij 19 u 30 - zat 15u-19u 30, 
zond 13 u 30-18 u 30 
3de en laatste week KNT 

Jaws II 
Met Roy Scheider en Lorraine 
Gary 

Donderdag 20 u 30 ' KT 
America at the Movies 

Met Woody Allen Buster Kea-
ton Burt Lancaster John Way
ne Charlie Chaplin en vele ande
ren 

TERVUREN 
Vrij 18 u 30-21 u - za 13u 30-
16u- l8u 30-21 u - zo 13u 30-
16u-18u 30-21 u -ma 18 u 30-
21 u - di 18 u 30-21 u - woe 
13 u 30-16 u-18u 30-21 u - do 
18u30 KT 

Grease 
Met John Travolta en Olivia 
Newton John 

Donderdag 20 u 30 KNT 
Una Giornata Particolare 

Met Sophia Loren en MarceUo 
Mastroianni 
Een film van Ettore Scola 

KURSAAL TURNHOUT 

Zo en woe 15 u 7e week K T 
Grease 

Met John Travolta en Olivia 
Newton John 

Vrij 20 u 30 - zat 15 u-20 u 30 -
zo18u KT 

La Carapate 
Met Pierre Richard 
Een film van Gerard Oury 

Vnj en zat 18 u - zo -ma-di 
20 u 30 - woe 18 u 

Convoy 
Met Kns Knstofferson en All 
Mac Graw 
Een film van Sam Peckinp)ah 

Woensdag 20 u 30 KNT. 
America at the Movies 
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Onwettige handel in de scholen? 
VU-kamerlid Jan Caudron vestig
de de aandacht van de minister 
van Nationale Opvoeding op on-

Gemeentekursus te 
Aalst 
VU-afdeling Aalst in samenwerking 
met Politiek Kaderinstituut (PKI) ncht 
in kursus « De gemeente als politiek 
werkinstrument» 
Data en onderwerpen: 12 279 «de 
gemeentelijke begroting » , 19 2 79 
« doeltreffende oppositievoering » , 
12379 «aktief sociaal dienstbe
toon » , 19 3 79 « gemeentelijk jeugd
beleid » . 26 3 79 «de gemeente en 
het leefmilieu » , 9 4 79 « gemeentelijk 
kultureel beleid» 
Plaats lokaal «Gulden Vlies», Espla
nadeplein 13, 9300 Aalst 
Aanvang elke kursusavond vangt 
aan om 20 u stipt en eindigt om
streeks 23 u 
Deelnemersbi jdrage: voor de 6-deli-
ge cyclus 250 fr , per avond 50 fr 
Voor verdere inlichtingen • PKI, Tnbu-
nestraat 14, 1000 Brussel - Mark De 
Jaeger, kursusleider Vormingscen
trum Ld Dosfel, Bennesteeg 4 te 
9000 GENT (tel 091/230824) 

wettige handelspraktijken in de 
scholen Deze handel geschiedt 
op grote schaal en komt neer op 
een miljoenen bedragende belas
tingsontduiking, terwijl de handel-
drijvende middenstand van deze 
oneerlijke konkurrentie de dupe 
IS 

Bedoelde scholen verplichten 
hun leerlingen een aantal school-
benodigdheden zoals boeken, 
turnuitrustingen e a in de school 
zelf te kopen 

Daar de schooldi-
rekties geen handel mogen dnjven 
en dus geen BTW-nummer heb
ben, kopen ze rechtstreeks bij de 
fabrikanten, zonder BTW te be
talen, om ze nadien met winst te 
verkopen 

Deze winsten worden 
met ingeschreven zodat de schat
kist een tweede keer inkomsten 
moet ontberen En zulks op het 
ogenblik dat men aan belastings
verhoging denkt i De h Caudron 
vraagt de minister dan ook of dat 
de taak is van het onderwijs en 
welke maatregelen hij voorziet 

DIRK MARTENS 
N I N O V E 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wondelwngens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken - schommels - kamerversiermgen • wastafels 

en waskijssens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij - ri i iteruitrnstingen - pmg 
pongtafels badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - auto i • go-carts - trakteren pop
pen poppenwagens en wiegjes - b reien lesbenaars borden 
fietsjes • alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken • school

tassen • borden - tuinmeubelen tuinscliommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

EINDELIJK 
HERUITGEGEVEN 

NA 70 JAAR 

Het boek van 
Pieter Daens 

over zijn broer 

PRIESTER DAENS 
De originele tekst -
foto's toegevoegd 

Voorintekenen kan tot 
31 januari 1979 door stor
ting van 400 fr. (i.p.v. 450 
fr. winkelprijs), verzend
kosten inbegrepen, op 
rekening nr. 330-
0648.793-14 van de UIT
GEVERIJ PIETER 
DAENS NV, Spreeuw
weg 17, 2850 Keerbergen. 
Voor inlichtingen: tel. 
016-60.25.47. 

LIMBURG 

FVV-kanton Beringen aktief 
Zowat een half jaar geleden werd 

onder impuls van Marleen Desayere 
in kanton Beringen gestart met een 
FVV-afdeling 

Dat dit geen doodgeboren kind 
was bewijzen de tainjke leden die toe
traden en een reeks interessante ini
tiatieven In juli trokken 50 dames uit 
Tessenderio, Heusden Zolder en Be-
nngen naar de hoofdstad Tijdens de 
voormiddag werd onder de leiding 
van een socioloog Brussel eens van
uit 'n ander oogpunt bekeken Voor 
de lunch had onze Limburgse minister 
Rik Vandekerckhove gezorgd op zijn 
kabinet terwijl in de namiddag het Par
lement het toneel werd van een vrou
welijke invasie uit Limburg 

Op 4 oktober werd definitief ge
start met de onvermijdelijke bestuurs-
verkiezing en een praatje over de 
organizatie van de rechterlijke macht 
in ons land door Therese Gobert 
Samen met de afdelingen Hasselt en 
Genk beluisterden we in de maand 
november in het Kultureel Centrum 
van Hasselt een spreekbeurt door 
Nimia Van Speybroek over de situatie 

van de vrouw in de Kerk In december 
besloten we het jaar 1978 met een 
denderende wijnavond 

Ook 1979 brengt een gevuld en 
gevaneerd programma o a een 
avond door Ene Van Thielen over 
" Burgerdienst en Pacifisme » een vis-
avond te verzorgen door Maria Ja
cobs , in de lente een uitstap met gans 
de familie naar de Hoge Venen een 
avond over gastarbeiders een avond 
over jeugdmisdadigheid, en nog veel 
meer 

Dames uit het kanton Beringen die 
intersse hebben voor ons program
ma, geven hun naam en adres door 
aan Marleen Desayere of aan 1 der 
bestuursleden 

Samenstelling van het bestuur 
voor Tessenderio Irene Camps, The
rese Gobert Roza Wijckmans en Lily 
Pais voor Heusden Germaine Bal-
caen Hilda Lemmens en Julia Vaes 
voor Beringen Mana Jacobs, Irene 
Cuppens, Elza Daniels en Mieke Sche
pers voor Zolder Simonne Jans-
sens 

L P a l s 

Vereniging Vlaamse 
Ziekenfondsen 
stuurt memorandum 
aan Martens 
De Vereniging van Vlaamse Zieken
fondsen meent dat de federalizering 
van de strukturen Cinstellingen, admini
straties en diensten) van het RIZIV en 
de ziekenfondsen zich opdnngt 
Het beheer ervan moet onder de 
bevoegdheid vallen van de twee 
volksgemeenschappen 
De Vereniging van Vlaamse Zieken
fondsen meent dat federalizering van 
het land waarbij deze strukturen der 
Volksgezondheid met ressorteren on
der de bevoegdheid van de deelsta
ten totaal ontoereikend is 

tmedegedeeld) 

Tafelbarbecue te 
Beveren 
Deze heeft plaats op woensdag
avond 7 februari om 19 u 30 in de 
bovenzaal van de Centrumschool 
Deze tafelbarbecue bevat een volledi
ge maaltijd, bestaande uit diverse 
vleessoorten, sausen, salades, stok
brood, boter en als dessert, geflam
beerde perzik a la fine champagne 
U betaalt hiervoor 300 fr voor leden 
en 350 fr voor met-leden Wijn of 
spuitwater per glas tegen betaling te 
verkrijgen 

Uiterste datum van inschrijving maan
dag 5 februan as bij Vlaamse Vrou
wenbeweging Nele te Beveren 

VU-schepenbal 
te Denderleeuw 
Op zaterdag 3 februan gaat om 21 u 
het nachtbal van VU-schepen Wil-
fned De Metsenaere door 

Het dansorkest Kees Brug en zijn 
artiesten verzorgen de avond die 
plaatsheeft in sporthal Osiris in het 
sportpark 

Stergids 
voor Affligem 
In de reeks van de grote VTB-gid-
sen voor Vlaanderen heeft de 
Vlaamse Toeristenbond een Ster-
gids voor Affligem uitgegeven 

Dit fraai boek, geschreven door 
Laurens van der Schueren, de 
Ijverige en ter zake zeer bevoeg
de VTB-vertegenwoordiger te He-
kelgem, behandelt eerst geschie
denis en huidige toestand van de 
vermaarde meer dan 900 jaar 
oude benediktijnenabdij van Affli
gem, met haar bisschoppenhuis, 
middeleeuwse ruines, sobere 
kloosterkerk en Kultureel Cen
trum 

Vervolgens worden vijf wande
lingen (ze vertrekken en eindigen 
telkens te Affligem, de nieuwe 
gemeente die nu Hekelgem, Teral-
fene en Essene omvat) uitvoerig 
beschreven met, waar nodig, his
torische uitleg BIJ elke wandeling 
IS een kaartje gevoegd 

Behalve in Hekelgem, Essene en 
Teralfene voeren de wandelingen 
ons insgelijks in Oost-Vlaanderen 
naar de dorpen Meldert en Moor-
sel, thans ingelijfd bij de stad 
Aalst 

Hekelgem is het tot buiten de 
grenzen bekende zandtapijten-
dorp Op onze wegen ontmoeten 
we vele merkwaardigheden Zij 
zetten ons aan deze streek, met 
zoveel afwisseling, te bezoeken 
De stergids wijst ons de weg en 
verrijkt onze toeristische bagage 
Dit werk, in fraai meerkleung geplasti
ficeerde kaft en met vele illustraties 
(87 biz 12 cm breed X 21 cm hoog) is 
te koop in al de VTB-boekhandels 
tegen slechts 100 fr 90 fr voor leden 
van VTB of V A B Prijs te verhogen 
met 15 fr als over de post moet wor
den toegezonden 

OOST-VLAANDEREN 
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ST.-AMANDSBERG VU-nieuwjaarsreceptie in zaal «Tijl» om 
20 uur Iedereen welkom 

GROOT-NINOVE: VU-ledenfeest in zaal Jachthoorn, Kerk
straat te Outer-Lebeke Om 19 u 30 ontvangst met aperitief 
Om 20 uur feestmaal met tussendoor welkomswoord en toe
spraak over de Europese verkiezingen door volksvertegenwoor
diger Willy Kuijpers 

ST.-NI KLAAS .11e nacht van Europa om 21 uur in hotel Serwir 
Inkom. 120fr 2 orkesten Team Work, Maro, Dnve in Disco
teek 

MELLE : 10e volksuniebal in zaal Flormanie om 21 uur met het 
orkest The Rice Will's 

10 GROOT-HERZELE Zesde VU-dansavond om 21 uur in zaal 
Kontakt te Hillegem Orkest Satelitte Sound Inkom 60 fr 

Vormingscentrum L Dosfel - Vlaamse Kring - VUJO 

Reeks vormingsavonden 
te Buggenhout 

en Lebbeke 
PROGRAMMA 
1ste zondag Van de tweede scheiding der Nederlanden tot 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 akf ivist ische str i jd 
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 — Leuvenstnjd — 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 

W a a r ' 
Deze 4-delige vormingskursus wordt op 2 plaatsen georganizeerd tel
kens s zondags voormiddag vanaf 9 u 30 
Buggenhout 28 januari en 11 februan 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 
Marie-Louise Verrest, Verbindingstraat 11, Buggenhout (Tel 
3347 54) 

VUJO 
De Mol Johan, Brusselsesteenweg 21, Lebbeke (Tel 21 3741) 
Van Der Poten Koen, Visstraat 59 Denderbelle (Tel 02-21949 30) 
Verhaegen Jef, Lentepark Buggenhout 

Üet ^aling^utó 
1910-1975 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

J A N PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 
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Heeft West-Vlaanderen in '81-'85 
woningen te kort? 
Het direktiekomitee en de raad van beheer van de Gewesteli jke Ontwikke
l ingsmaatschappij West-Vlaanderen hechtten onlangs goedkeuring aan een 
raming van de huisvestingsbehoeften voor de periode 1981-85, uitgevoerd 
door de studiediensten van de GOM-West-Vlaanderen. 
Bij de raming van de huisvestingsbehoeften werd rekening gehouden met de 
verwachte aangroei van het aantal gezinnen, de behoefte aan vakante wonin
gen om een vlotte woonwissel ing toe te laten (woonmutatiereserve), behoef
ten aan nieuwbouw en rehabil itatie tot sanering van het woningbestand, 
behoeften ingevolge verbouwingen, bestemmingswijzigingen, voort i jd ige slo
pingen, oververdel ing en integratie van woningen. De vraag naar vakantiewo
ningen en tweede verbl i jven is buiten beschouwing gelaten. 

De behoefte aan woningen ingevolge 
de aangroei van het aantal gezinnen 
blijft g root , de daling van het aantal 
geboorten Csinds 1965) zal de vraag 
naar v\/oningen, althans kwantitatief 
beschouwd, nog met beïnvloeden in 
de periode 1981-85 Voor de penode 
1981-85 dient voor West-Vlaanderen 
nog gerekend te worden op een toe
name van het aantal gezinnen van 
19700 a 20700 eenheden, dit met 
tegenstaande de aangroei van de 
totale bevolking beperkt zal blijven tot 
6800 a 10500 personen Verschuivin
gen in de leeftijdsopbouw van de 
bevolking, een nog stijgende nuptiali-

n f ^ ^ ^ 

teit, toename van alleenwonenden en 
dergelijke leiden in de periode 
1981 -85 tot een aangroei van het aan
tal gezinnen die nog groter wordt dan 
in de voorbije jaren 
De woningmutatiereserve werd, reke
ning houdend met de graad van ver
stedelijking, migratiedrukte en dergelij
ke voor de onderscheiden West-
vlaamse arrondissementen tjepaald 
op 1,5 a 3 % van het aantal nieuwe 
gezinnen, in aanmerking nemend dat 
de leegstand van woningen op huidig 
ogenblik voldoende groot is, onder 
voorbehoud van sanering van dit 
bestand. 

43.500 o n b e w o o n b a r e g e b o u w e n 

Gebruik makend van gegevens uit de 
peilingsenquétes van het Nationaal In
stituut voor de Huisvesting naar de 
kwaliteit van het woningbestand, 
werd het aantal «ongezond niet-ver-
beterbare woningen» in West-Vlaan
deren geraamd op 43500 eenheden 
(exclusief vakantiewoningen en twee
de verblijven) Sanenng in een peno
de van 20 jaar betekent een jaarge
middelde van 2 175 woningen, wat 
meer dan 2,5 maal zoveel is als wat in 
het verleden werd gerealizeerd Ge
steld wordt dat zoveel mogelijk dient 
gestreefd naar vernieuwing ter plaat
se en dat in het raam van de stads- en 
dorpsherwaardering zal dienen be
paald te worden of al dan met een 
gedeelte van deze woningen nog 
voor rehabilitatie in aanmerking komt 
Verder is eveneens gesteld dat abso
luut moet voorkomen worden dat ver-
beterbare ongezonde woningen van 
slechte struktuur zouden afglijden 
naar de kategone ongezond onverbe
terbaar . voor West-Vlaanderen gaat 

WEST-VU\ANDEREN 

Wel en wee uit 
Oostende- Diksmuide 
In m e m o r i a m 

Op 13 december werd ons lid Mevr. 
Simonne Roose (weduwe van Alfons 
Wielockx) te Mariakerke uitgeleide 
gedaan 
Z i | was de moeder van Mieke en 
schoonmoeder van Jef Nagels, ar-
rondissementssekretar is en gemeen
teraadsl id van onze stad. 
Zoals haar man, bekend hypnotiseur 
en stichter van de Frontparti j in het 
Oostende van toen (!), heeft zij het 
volle pond gekregen bij de repres
sie Nadat zij eind januari 1944 haar 
zoon Hugo verloor aan het Oost
front sloeg een genadeloze repres
sie haar gezin vol ledig uit mekaar. 
Tegen de volksvreemde achtergrond 
van het einde der «Belle Epoque», 
dat hoogti j vierde in Oostende en 
waarin zij opging zoals haar familie, 
was zij nochtans van jongsafaan een 
nationaliste uit één stuk, en zou dit 
bl i jven met een merkwaardige trouw 
tot aan het einde van haar aards 
bestaan. 

B i | de uitvaart was haar generatie 
dan ook merkwaardig talri jk aanwe
zig. Wi j bieden aan de familie en aan 
onze arr. sekretaris onze innige deel
neming aan. 

In m e m o r i a m 

Op 13 december liep de dekanale 
kerk van Diksmuide nokvol kriste-
nen en Vlamingen. Een talri jke rou
wende familie nam afscheid, midden 
vele vrienden en kennissen, van 
Omer Laridon, vader van onze arr. 
penningmeester Gaby Laridon, de 
schoonvader van onze schepen Lie
ve Vandamme en vader ook van Jef 
Laridon, ons lid uit De Panne. 

Overledene had van de Heer veel 
talenten meegekregen : hij had letter
l i jk verstand van a l les . wat uit zijn 
vaardige handen kwam was ver
zorgd. Hij was vader van een groot 
gezin van acht kinderen, en een met 
een vaste kristeli jke levensopvat
t ing, waarvan hij geen duimbreed 
afweek. Met f ierheid heeft hij de bro
den gebakken die tot offergaven 
dienden op de wi jdingsmis van zijn 
neef, monseigneur Laridon 
Toen aan de bisschop zijn dood 
werd meegedeeld, zet mgr.: «Hi j is 
van het altaar naar de hemel ge
gaan >. 

Wi j bieden aan mevrouw en de 
prachtige Vlaamse familie onze inni
ge deelneming aan. 

V l i j t i g e o o i e v a a r 

Op 6 januari kwam Hildeke, dochter
tje van onze penningmeester uit de 
Vuurtoren, Herman Defurne & Marie-
Paule Vanwijngaerden , 
Op 8 januari was het de beurt aan 
Schil la, dochter van Enk Schalt in en 
Claudine Vandensteen (Centrum); 
Op 13 januari kwam een stamhouder 
Tony bij ons aktief VUJO-bestuurs-
lid Fernand De Deyn en Mia Goe-
maere ! (Centrum). 

P le r s -ba l 

De VU-afdelingen en de VU-frakties 
van Oostende betreuren dat het « Bal 
van de Burgemeester», naar aanlei
ding van het twintigjarig jubileum van 
het burgemeesterschap van de heer 
J Piers, aanleiding geeft tot misver
stand bij de bevolking 
Inderdaad, de heer Piers is burge
meester van alle Oostendenaars 
Daarom betreurt de VU dat deze vie-
nng gemonopolizeerd wordt door de 
CVP Om die reden worden de frak-
ties verzocht met aan het bal deel te 
nemen 

Mocht er een hulde komen, ingencht 
door alle partijen, om dit ambtsjubi
leum te vieren, zal de Volksunie zich 
daar gaarne bij aansluiten 

Aardewerk en 
faience 
te Brugge 
Woensdag 10 januari gmg in het audi-
tonum van het Vormingsinstituut de 
eerste spreekbeurt door « Aardewerk 
en faience» door drs Paul Peremans 
uit Gent 
Niettegenstaande de grote tegenwer
king van de weermaker, hadden tien
tallen zich naar de eerste avond 
gewaagd, en ze waren alle^i, buitenge
woon opgetogen Volgende woensda
gen 24, 31 januari en 7 februan gaan 
de spreekbeurten verder 
Gezien een uitgebreide syllabus 
( ± 100 biz) te koop wordt aangebo
den, IS het voor iedereen zeer gemak
kelijk nog bij de kursisten aan te slui
ten Wie dus wil, kan gerust bij
springen, ZIJ zullen praktisch geen 
nadeel hebben de eerste avonden te 
hebben gemist 

Om praktische redenen ware het 
zeer goed vooraf even op te bellen op 
nr 050-31 93 05 van de Federatie 
Vrije Tijd en kulturele Vorming te St -
Michiels-Brugge (meegedeeld) 

het hietbij om ongeveer 5300 wonin
gen 
De ovenge behoeften aan woningen, 
ingevolge voortijdige sloping, bestem
mingswijzigingen en dergelijke wer
den voor West-Vlaanderen voor de 
periode 1981-85 geraamd op onge
veer 2750 eenheden 

35.000 n i e u w e n o d i g 

De totale behoefte aan woningen, 
exclusief vakantiewoningen en twee
de verblijven, bedraagt voor West-
Vlaanderen voor de penode 1981-85 
ongeveer 33800 a 34800 eenheden, 
waaronder nagenoeg 10 900 voor sa
nenng van ongezonde onverbeterba
re woningen, zoveel mogelijk via ver
nieuwbouw ter plaatse en rehabilitatie 
te realizeren, supplementair is zeker 
nog te voorzien in de rehabilitatie van 
ongeveer 5300 woningen die onge
zond zijn, met slechte struktuur, maar 
nog voor verbetering vatbaar 

J )e bouwaktiviteit tijdens de penode 
1981 -85 moet in West-Vlaanderen ze
ker nog gehandhaafd worden op het 
peil van de jaren 1971-75 

Arrondis
sement 

Brugge 
Oostende 
Veurne 
Kortrijk 
Diksmuide 
leper 
Roeselare 
Tielt 

Behoeften van 
demogr oorspr 

en vakante 
woningen (a) 

6289 
3179 

794 
5133 

389 a 531 
943 a 1 167 

2211 a 2594 
1 290 a 1 543 

20.228 a 21.230 

Sanering 
ongezonde 
onverbeter

bare 
woningen 

3340 
835 
750 

2915 
360 
625 
690 

1360 

10.875 

Behoeften 
wegens 
tijdige 

slopingen 

1000 
350 
125 
550 
25 

200 
300 
200 

2.750 

Totdal 

10629 
4364 
1669 
8598 

774 a 916 
1 768 a 1 992 
3201 a 3584 
2850 a 3103 

33.853 a 34.855 

Te rehabili
teren ongez. 
verbeterb. 
woningen 

met slechte 
struktuur 

1065 
186 
308 

1792 
76 

239 
685 
949 

5.300 

(a) Voor de arrondissementen met vertrekoverschotten zijn twee mogelijkhe
den in aanmerking genomen, een eerste hypotese gaat uit van vertrekover
schotten zoals in de penode 1971-75 en een tweede hypotese houdt rekening 
met dalende vertrekoverschotten 

Nieuws 
uit 
Blankenberge 

V o o r d r a c h t 

De plaatselijke Vlaamse Kulturele 
Kring heeft voor haar tweede winter
voordracht een zeer aktueel onder
werp uitgekozen Op maandag 29 
januari om 20 u 30 gaat nl in het ste
delijk kleinkunstteater een voordracht 
door met als onderwerp drugs (stuff) 
Deze voordracht en gespreksavond, 
in aanwezigheid van ex-verslaafden, 
wordt ons gebracht door de heer Enk 
Broekaert, programma-direkteur aan 
het drugsvrije terapeutisch instituut 
" De Kiem» te Scheldewindeke De 
toegang is gratis 

F e e s t a v o n d 

Onze plaatselijke afdeling van V U 
heeft op zondag 14 dezer voor haar 
leden weerom een prachtavond inge
richt in de drankgelegenheid 't Vis-
sershuis aan de haven Elkeen werd 
er gratis vergast op een apentief en 
een lekkere koude schotel Benevens 
onze plaatselijke mandatarissen had
den ook dezen van het arrondisse
ment er aan gehouden deze avond bij 
te wonen Zo mochten wij, benevens 
de arrondissementele voorzitter Jan 
Frai en zijn dame, de heer Sintobin, 
volksvertegenwoordiger P Leys en 
oud-senator Van In begroeten Het 
lokaal was werkelijk te klem om alle 
aanwezigen te herbergen Alle inricfv 
ters en medewerkers van deze heug
lijke avond verdienen onze werkelijke 
dank Bijzonder moeten wij hier de 
onvermoeibare nieuw benoemde 
feestkommissans John Louwage een 
pluimpje op de hoed steken voor zijn 
gepresteerde organizatie 

Z I t d a g 

Te uitzonderlijke titel zal volksver
tegenwoordiger P Leys geen zitdag 
houden op de eerste dinsdag van de 
maand februari Deze zal nu door
gaan op woensdag 14 februari van 20 
tot 21 u zoals gewoonlijk in het spijs-
huis Béarnaise, De Smet de Naeyer-
laan 86 Iedereen is welkom 

Zakje zout voor minister Chabert 
•1. 

Hoe de « slechteweermiserie » bij de publieke opinie leeft ondervond minister Jos Chabert tijdens het 
radioprogramma «Met wie in de drie ?». De minister kreeg met alleen een hele boel ongezouten kri
tiek naar het hoofd maar zijn sekretaris in de sketch (Bert Joris) kreeg zelfs een zakje zout kado. Het 
nummertje werd opgevoerd door de lolvereniging « Gents Amusement» De misnoegde treinreiziger 
werd gespeeld door Theo Daese. De rol van de vaak groenlachende minister werd gespeeld door 

niemand minder dan Jos Chabert 

VVV-wandeling te 
Mesen 
De eerste geleide wandeling van 
VVV-Westvlaamse Bergen in 1979 
gaat door te Mesen Zondag a s 28 
januari vertrekken de wandelaars 
stipt aan de Mesense kerk om 
14 u 30 Het IS aangeraden goed 
schoeisel mee te brengen De wande
ling maakt een knng rond het stadje 

zodat de koepeltoren van de Sint-Ni-
klaaskerk steeds in het gezichtsveld 
blijft De V V V hoopt spijts het winter
weer toch een goed groepje wande
laars aan de start te knjgen 

De nieuwe wandelkalender 1979 is 
nog steeds' (mits antwoordzegel) te 
knjgen bij VVV-Westvlaamse Bergen, 
streekhuis Malegijs, 8949 Kemmel 
(tel 057/444710) 

Ito 
25 JANUARI 1979 

Welkom te Zarren 
(Kortemark) 
De VU-afdelingen Kortemark-Handza
me en Zarren-Werken, nodigen de 
vrienden en sympatizanten uit op de 
zangavond met Miei Cools. 
Deze zangavond gaat door op zon
dag 11 februari om 18 uur, in de zaal 
Riva Stadenstraat 54 te Zarren. 
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Jumpingkampioen 
Juul Ceulemans noemt 
voortaan man en paard! 

KEERBERGEN — Een gemeente gekend om haar vele rekreatiemogelijkheden 
(vijf maneges) moet 'n beetje thuis zijn in de paardenwereld en ten minste één 
jumpingkampioen leveren. Maar m Keerbergen wonen er alvast twee die beho
ren tot de top van het jumpinggebeuren in ons land. Erik Wauters en Juul Ceule
mans. 
Beiden zijn goede vrienden, aan mekaar gewaagd en doen als het moet hun 
Vlaams woord m de Belgische paardesportkringen waar Vlaanderen blijkbaar 
alleen goed is om de muscle te leveren 
Een van beiden, Juul Ceulemans, gingen wij ten huize opzoeken. Hij is de meest 
omstreden van de twee, de minst gemakkelijke ook. Een Vlaamse krant bericht
te eind 1978 in een verslag over de jumping van Brussel: «Juul Ceulemans 
zorgt voor gebruikelijke herrie ». 
Wat bezoekt deze jonge kampioen en gezellige flapuit? Waarom heeft hij het 
regelmatig aan de stok met de heren van de federatie van de Belgische paarde-
sport 7 Heeft het wat te maken met de sport of is het een communautair misver
stand zoa\s een Franstalig sportjournalist het ooit omschreef? Feit is dat Juul 
Ceulemans voortaan van plan is steeds man en paard te noemen ! 

« Ik win graag !» 
Juul Ceulemans zegt van zichzelf dat 
hij een volksjongen is en dat ook wil 
blijven Hij is de zoon van Jan Ceule-
nnans, een aannemer in bouwwerken 
en kleinzoon van Jules Ceulemans, de 
oud-burgemeester van Keerbergen 
Deze grootvader was jarenlang de 
sterke figuur in de gemeente, een 
volkse burgervader ook die het volle 
vertrouwen van zijn medeburgers ge
noot 

Keerbergen is een met samengevoeg
de gemeente en de lijst van grootva
der Ceulemans — die in 1976 een 
akkoord met de VU had aangegaan 
— zou opnieuw in de meerderheid zijn 
geweest ware het met dat een derde 
partner bezweek voor de CVP-aanbie-
dingen Hoe dan ook, de lijst Ceule
mans en de VU belandden in de oppo
sitie 

Niet getreurd regelmatig ziet men 
peetvader Ceulemans met zoon en 
kleinzonen nog opstappen als muzikan
ten in de fanfare Sint-Cecilia waarvan 
grootvader voorzitter is 
In deze sfeer groeit Juul op Hij zal een 
doorbijter worden, een harde Een win
ner want de Ceulemansen zijn win

ners, van grootvader op kleinzoon 
Desnoods hard tegen hard En het 
kan, tegen alle verwachtingen in wordt 
Juul Ceulemans in 1975 kampioen van 
België jumping i 
Juul Ceulemans is de oudste van vier 
Als zesjarige mag hij voor het eerst op 
vakantie naar zee Op het strand en in 
de duinen rijden kinderen op pony's 
HIJ wil dat ook wel eens Moeder Ceu
lemans schiet een kleurenfoto van 
haar zoontje-op-een-pony, de klassie
ke vakantiefoto Vandaag zijn deze iet
wat verkleurde kiekjes de zorgzaam 
behandelde eerste foto's van een 
kampioenencarnere 
Kleine Juul is zo weg van paarden dat 
hij de begeleider mag helpen paarden 
voeren, aan de leiband een wandelin
getje maken 
Thuis IS de liefde met over Juul volgt in 
een Keerbergse manege de eerste les
sen, als hij negen is rijdt hij zijn eerste 
wedstrijd HIJ loopt haast alle rennen 

« Ik laat al mijn zenuwen in de pad-
doek, eens in de arena zie ik alleen 
de hindernissen Ik ben doodsbang 
voor fouten en maak dat ik zo vlug 

mogelijk wegkom ! » 

bij de landelijke bond mee, de beste 
amateurs komen er samen Met zijn 
zeventien wordt hij goed bevonden 
om senior te worden en stapt over 
naar de Belgische federatie Zijn eer
ste internationale wedstnjd — een 
proef met vijf disciplines — wordt een 
mislukking, hij moet de strijd staken 
In 1974 wint hij de grote pnjs van 
West-Berlijn, een wedstrijd voor twee
de rangsruiters Geen grote overwin
ning maar toch genoeg om er weer in 
te geloven en zich voor te bereiden op 
het kampioenschap van België 
Van kollega Erik Wauters koopt vader 
Ceulemans het paard Grey Mist Juul 
voelt zich vlug thuis bij het beest en 
wint het vertrouwen Zij worden een 
uitstekende kombinatie en beiden win
nen de fel begeerde kampioenentitel 
Ondertussen bouwen vader en zoon 
een eigen stal op, vier tot vijf paarden 
die bestendig klaar zijn Twee daarvan 
komen regelmatig in het nieuws Grey 
Mist en Rinaldo Met hen behaalt Ceu
lemans zowel in binnen- als buitenland 
mooie resultaten 
In alle Europese landen mag hij op het 
ereschavotje, met koningin Elisabeth 
en haar paardenminnende familie zit 
hij aan tafel, hij wordt in een adem 
genoemd met Paul Schockemohie en 
vindt zijn naam terug bij de eersten in 
de wereldranglijst 77- 78 En zo zou je 
nog een paar regels kunnen doorgaan 
En toch zit Juul Ceulemans met in de 
gratie van de hoogste jumpingheren te 
Brussel 
Een maand terug schreef een krant 
«De jumping was nog met begonnen 
of een schuimbekkende Juul Ceule
mans tierde dat iedereen het kon 
horen — ook de mensen van de fede
ratie — zijn verontwaardiging uit over 
het feit dat hij hier (de jumping van 
Brussel) maar met een paard per 
avond mag starten » 
Wat IS er eigenlijk aan de hand met 
deze jongeman"? Waarom proberen 
sommigen hem het leven moeilijk te 
maken •? Wil men Ceulemans uit de 
arena "? Het duurt een tijdje eer de jon
ge kampioen daar een antwoord op 
geeft 

« Congratulations sir ! » 
De Federatie van de Ruitersport is 
een van oudsher gesloten franskiljons 
klubje waar oude eerbiedwaardige he
ren het voor het zeggen hebben Deze 
laatste Belgen, waaronder velen van 
blauwen bloede, hebben het eigenlijk 
nooit goed kunnen velen dat eenvoudi
ge jonge mensen uit Vlaanderen de 
top konden bereiken Wanneer deze 
jongelui door hard werken een plaats
je veroveren in de wereldranglijst dan 
IS het hek helemaal van de dam Deze 
zelfzekere jonge mensen hebben dan 
doorgaans nog de euvele moed om 
zichzelf te zijn hun eigen taal te spre
ken en hun eigen geaardheid met te 
verhezen in dit opgesmukt en gefabri
ceerd wereldje waar bourgeois en 
nieuwnjken het schoon weer maken 
Zo'n omgeving ligt Juul Ceulemans en 
zeker vader Ceulemans — de eige
naar van de paarden — met Het is 
dan ook reeds meermalen voorgeval
len dat na het rijden van een wedstrijd 
een hartig woordje gewisseld wordt 
tussen de heren uit Brussel en de 
heren uit Keerbergen 

Het spreekt vanzelf dat de heren van 
de federatie zoiets met nemen De zelf-
zekerheid waarmee de Ceulemansen 
zich in de jumpingwereld begeven 
steekt hen de ogen uit en is de basis 
van het ongenoegen 
Zo vraagt Juul zich nog steeds af 
waarom hij met werd uitgestuurd om 
mee te doen aan de Europese kam
pioenschappen Vanwege de federatie 
werden een hele boel mogelijke maar 
vooral onmogelijke argumenten uit de 
hoek gehaald om Ceulemans thuis te 
houden Zo mag hij in sommige wed-
stnjden maar met een paard meedin
gen en wordt regelmatig gezegd dat 
zijn paarden met startklaar zijn Ten 
onrechte want de federatiedokter be
wees reeds het tegenovergestelde 
Deze kleinerende toestand wordt zo 
erg dat Juul eind vong jaar na de jum
ping te Brussel ontmoedigd uitnep 
« Wat ik de heren van de Federatie 
gedaan heb, weet ik '» 

Een van hen vond het zelfs nodig hem 
na een overwinning in het Engels te 
feliciteren «Congratulations sir'» 
Alhoewel de Ceulemansen steeds fla
mingant zijn geweest is Juul het zo 
nog meer geworden 
Uiteraard spreken wij over het de
kreet tot splitsing van de sportbonden 
Juul Ceulemans begrijpt het initiatief in 
zijn Belgische kontekst maar al te 
best, maar ziet er ook de nadelen van 

Ceulemans • « Wanneer dit land 4 rui
ters naar een internationale wedstrijd 
stuurt zullen het twee Vlamingen en 
twee Walen zijn De Walen zullen het 
eigenlijk met verdienen om afgevaar
digd te worden want de derde en de 
vierde Vlaamse ruiter is nog beter dan 
de eerste twee Waalse '» 

Naar Moskou ? 
« Onze verhouding met de federatie is 
zo geëvolueerd dat mijn vader er sterk 
over nadenkt mij uit de kompetitie 
terug te trekken Het zijn ten slotte zijn 
paarden De ontgoocheling en de ont
moediging zijn zo groot dat de goes
ting je bekruipt om er inderdaad mee 
te stoppen Ik reageer anders Juist nu 
wil ik er mee doorgaan om die heren 
in Brussel te laten zien wat wij waard 
zijn 

ZIJ weten goed genoeg dat hun tijd 
haast voorbij is ik ken zelfs een lid van 
het federatiebestuur dat op hoge ou
derdom nog Nederlands is gaan leren, 
de man zag eindelijk in dat een goede 
relatie met de Vlaamse ruiters drin
gend nodig IS Nee, ik wil er met mee 
stoppen Ik wil bewijzen wat een 
Vlaamse ruiter waard is Ik bereid me 
dan ook zeer bewust voor op de Euro
kampioenschappen te Rotterdam m 
augustus en misschien zit er ook nog 
een selektie voor de Olympische spe
len van Moskou in Als ik verder goe
de uitslagen blijf halen zal men met mij 
met blijven handelen zoals gewoonlijk 
Weet je dat ik ook voorgeselekteerd 
was voor de spelen in Montreal ^ Ook 
daar vond men een aantal redenen 
om mij thuis te laten » 
Juul Ceulemans herhaalt wat hij ons 
reeds bij het begin van het gesprek 
verklaarde «Je mag van mij gerust 
aannemen dat ik met meer met mij zal 
laten sollen Als men in Brussel denkt 
dat WIJ boerkes zijn omdat wij van de 
buiten komen dan is men er geweldig 
naast 
Ceulemans zal voortaan met meer 
zwijgen en zeggen hoe de zaken in 
mekaar zitten' 
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