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OPIMI^S 

NOOIT 
VERSCHENEN 

Op 26 november 1978 stuurde ik een 
lezersbnef naar De Standaard T o e n -
publikatie uitbleef, nam ik telefonisch 
kontakt met de heer Hugo De Ridder 
Op mijn vraag w/at er van de publikatie 
terecht zou komen, verzekerde hij me 
«dat alle ingezonden brieven zouden 
worden gepubliceerd » Het ging duide
lijk om de brief rond de verkiezingen 
« Mijn» brief is nooit in De Standaard 
verscheneni 

E P L , Brugge 

VERSLAGGEVING 
PARTIJRAAD (1) 

Tegenover de expliciete verslagen in 
«de pers», waarvan «WIJ» zegt dat 
ze er weer wat van maakt, houd ik 
graag, en velen met mij, de juiste 
omstandige toedracht gelezen in 
«WIJ», over zaterdag II Niets daar
van Als WIJ het verslag in «WIJ» en 
de éne resolutie lezen, konfrontatie en 
TV hebben gezien, dan is er niets 
gebeurd en heeft «de pers» inder
daad lezers en kiezers bedrogen 
Alleen de Waals-Brusselse pers en de 
RTBRT heeft de officiële waarheid 
met 85 % Egmont begrepen Nu, 
85 % IS al beter dan 100 % van voor 
de verkiezingen Daar is blijkbaar 
mets gebeurd verder, de feiten heb
ben ongelijk gekregen (wie zei dat 
weer '5 , on prend les mémes et on 
recommence, zoals in de 4e republiek 
(Men neemt de zelfden, en het begint 
aan het zelfde) Moeten wij op die 
basis en voorlichting een gesprek 
beginnen dat door velen gewenst 
wordt '> Een slecht begin alleszins 

W K , Lede 
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VERSLAGGEVING 
PARTIJRAAD (2) 

In «WIJ» van 18 januari kregen we 
een zeer algemeen relaas over de 
speciale partijraad, m de trant van 
«de hh Jonssen, Maton, enz zijn aan 
het woord gekomen» Maar wat heb
ben die mensen gezegd ' Is het met 
erg dat we op «'t Pallieterke» aange
wezen zijn om te vernemen wat er op 
die raad werd naar voren gebracht, 
en dat we dit niet kunnen vinden in 
het officieel blad van onze partij 

A D, Wakken 

Red. — De vergaderingen van de 
Partijraad zijn — in tegenstell ing 
met bvb. Parti jkongressen of Dia-
loogdagen — besloten parti jverga-
denngen waarop de pers niet is toe
gelaten en waarover geen verslagge
ving volgt, tenzij aan de parti j leden. 
De arrondissementele afgevaardig
den in de Partijraad zijn gehouden, 
in hun arrondissement op de Be-
stuurs- en Raadsvergaderingen ver
slag uit te brengen over de vergade
ringen van de Partijraad. Ze beschik
ken daartoe uiteraard over, naast 
hun eigen geheugen en hun aanteke
ningen, een uitgebreid schriftel i jk 
verslag De leden van de arrondisse
mentele Raad op hun beurt beschik
ken zodoende over alle gegevens 
om verslag uit te brengen in de afde
lingen. Deze elementaire regels van 
de interne part i jdemokratie zijn sta
tutair vastgelegd. 

Indien U rn een of ander blad « ver
slagen » leest van de Partijraad, dan 
zijn er twee mogeli jkheden. Ofwel 
zijn het gefingeerde verslagen, ofwel 
heeft een lid van de Raad de interne 
demokratie met geëerbiedigd en 
heeft hij de deontologische regels 
overtreden door naar buiten bekend 
te maken wat binnen de interne par
t i jdemokratie dient behandeld te wor
den en te bli jven Het zal doorgaans 
wel een mengelmg van de twee zijn I 

IEDER ZIJN 
WAARHEID 

Ik las, dat sommige van onze mandata
rissen in dag- en weekbladen op een 
ongeoorloofde manier uitvallen tegen 
voorzitter Hugo Schiltz en het partijbe
stuur van de VU 
Meer en meer ben ik er nu nog — 
zoals de overgrote meerderheid in de 
Vlaams-nationale middens — van 
overtuigd, dat de VU geen betere 
voorzitter kan hebben Ik ben er van 
overtuigd, dat andere partijen hem 
ons benijden Ook hij is geen perfekte 
mens, maar wie dit wel is, kome naar 
voor 
Maar als iets misgelopen is, dan 
beginnen sommigen te zoeken naar 
een zondebok Ik hoor het de onverge
telijke idealist en wroeter tot ter dood 
voor Vlaanderen, Jeroom Leundan 
nog zeggen « Het is als een vloek, die 
op Vlaanderen ligt dat telkens, als er 
iets in het bereik ligt, scheuring in de 
gelederen komt en de Vlamingen 
tegen elkaar opgejaagd worden » De
ze woorden sprak hij bij de splitsing 
tussen het V N V en het Verdinaso In 
de meer dan 50 jaren, dat ik in de 
Vlaams-nationale gelederen sta als 
simpele soldaat, hebben wij zeer veel 
ontgoochelingen gekend Maar wij 
hielden de kop omhoog en beten 
door Tot het aetii keerde en vele goe

de werkers, maar ook arnvisten bij
kwamen Deze laatsten heb ik het 
best leren kennen na de bevnjding in 
de interneringskampen en het ge
vang In tegenspoed kwan een mens 
groot zijn of klem i Daar waren som
migen «groten' heel klein en veel 
"kleinen" heel groot Dan werd er 
ook naar zondebokken gezocht en 
gevonden Deze waren toen de wa
pendragers Daaronder ook de oost-
fronters i Tegenover mensen, die toen 
hun jong leven voor een ideaal inzet
ten, schandalig' 

Nu begint dit terug Moest elk eens 
eerst beginnen met een zelfonder
zoek Dit zou reeds veel oplossen 
Heeft een ieder, waar en wat hij ook 
was of IS, zich steeds als Vlaming 
gedragen"? Ook als dit materieel of 
financieel iets kostte ' Er wordt nooit 
iets bereikt zonder offers Dit hebben 
WIJ hier langs de kust ook ondervon
den Ook hier was poging tot brood
roof troef, biezonder in de tijd, dat de 
Vlamingen nog financieel zwak wa
ren Zeer welgemeend breng ik hulde 
en dank aan deze Vlamingen, die op 
de voorposten staan, waar ook in 
Vlaanderen en die kunnen zeggen 
" Stantvastisch is gebleven mijn hert 
in tegenspoed» 

Wat mij ten slotte nog zeer zwaar op 
de maag ligt is het feit, dat men perso

nen, die — naar mijn mening terecht, 
misschien voor anderen ten onrechte 
— meenden dat men uit de onvrucht
bare oppositie moest treden en die 
men daarvoor uitkreet als «verra
ders' Feit dat door bijna de ganse 
pers in een geest van kristelijke naas
tenliefde met onverhoolde vreugde 
aangehaald werd 

De Gentenaars vermoordden lichame
lijk Jacob van Artevelde Sommige 
Vlamingen pogen nu strijders, die het 
goed menen, geestelijk te vermoor
den Arm Vlaanderen i Heeft men met 
dezelfde energie gereageerd tegen 
deze personen, die oorzaak waren 
van een van de grootste nederlagen, 
namelijk de grondwetsherziening 
van 1970"^ En wanneer de betoging 
te Halle met zijn eisen en ultimatums 
aan de toenmalige regenng een slag 
in het gezicht van de Vlamingen bleek 
te zijn geworden ' En bij al de toege
vingen «met de dood in het hart» 
toen de VU er niet bij was '> Waar ble
ven al de tegenstanders van n u ' 
Waarheid is, dat de VU een doorn is 
in het oog van de eeuwig klagende 
minimalisten, die er nu een gelegen
heid in zagen om een lastige vnend 
O te nekken Al het andere is larie 

Een ieder verlangt terug eenheid in de 
s tn jd , maar dan moet men ook af
stand doen van de gedachte ik, naar 
voor en met allen 

A I , Middelkerke 

MEER NUANCE 

VLAAMSE 
NIEUWJAARSGROET 

Aan allen die nog met de verkiezings
kater zitten, aan allen die zich sedert
dien misschien vragen stellen en, wie 
weet, het met meer zien zitten wil ik 
even een fragment van de Nieuw-
jaarsgroet van Rodenbach in herinne
ring brengen Alhoewel meer dan hon
derd jaar geleden gedicht, schijnt hij 
meer dan enige andere wens voor 
ons allen te zijn geschreven als nieuw-
jaarsgroet voor 1979 

Vooruit de jonge Vlaamse schaar 
Vooruit door het beginnend jaar, 
Vooruit' eenieder hou zich sterk' 
Vooruit met ons misprezen werk. 
Vooruit tot spijt van die 't benijdt. 
Vooruit spijts laster en verwijt. 
Vooruit spijts onverschilligheid 
en lafheid en kwaadwilligheid, 
spijts ontrouw en spijts misverstand, 
spijts vijand en spijts dwingeland. 
Vooruit I 

W S , Hasselt 

In uw nummer van donderdag 25 
januan las ik met belangstelling het 
artikel «Treinreizigers slachtoffer van 
direktie en vakbond», waarmee wel 
ongeveer iedereen zal instemmen 

Erger wordt het waar de schrijver 
opmerkt «moest het beroep van 
machinist aantrekkelijker zijn, zou 
men met langer op die 500 moeten 
wachten ». 
In hoeverre steller van het artikel hier 
de nagel op de kop slaat weten we 
met, vermits we met kunnen oordelen 
over de lonen die bij de spoorwegen 
betaald worden Misschien had schnj-
ver van het bewuste artikel er beter 
aan gedaan te schrijven «moest het 
beroep van dopper voor velen niet zo 
aantrekkelijk zijn, dan zou men met 
langer op die 500 moeten wachten.» 
Want het lijkt ons toch een schande, 
dat er op de 300 000 werklozen geen 
500 valabele werkwilligen gevonden 
worden die bereid zijn de handen uit 
de mouwen te steken, liever dan op 
de kosten van de gemeenschap te 
teren En deze zienswijze neemt hoe
genaamd mets weg van het feit dat 
we 100 % akkoord zijn met het uitke
ren van werklozensteun waar dit ver
antwoord blijkt 

W e menen dan ook dat het weekblad 
« W I J » een meer genuanceerde hou
ding zou mogen aannemen 

M J , G e n t 

ZOUT OF GEEN ZOUT 

Dne weken winter zitten er dik op 
Enorme tijd werd er verspeeld aan 
nutteloze uren Minister Chabert en 
andere grote pieten weten de schuld 
van de onberijdbare wegen aan het 
zoutgebrek Mag ik er op wijzen dat in 
alle gemeenten en steden van ons 
land vele jonge stempelaars mets lie
ver vroegen dan met schop en spade 
de wegen vrij te maken ' Deze jonge 
mensen werden omzeggens nergens 
aangesproken door de verantwoorde
lijke overheid 

Hier hapert wat Men fluistert dat b v 
in het Leuvense de burgemeesters 
schrik hadden om de wegen vrij te 
maken 
Deze betonwegen werden door aan
nemer V aangelegd en die volgens 
de kranten merkelijk onder de norma
le dikte vallen Er is zelfs daarover een 
gerechtelijk onderzoek bezig Moet er 
nog zout zijn ' 

J V , Erps-Kwerps 

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) 

WIJ t 1 FEBRUARI 1979 
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Het moeilijk gesprelc 
Wilfried Martens zit niet op rozen. De 
besprekingen met de PSC en de socialisten 
in de eerste formatieronde hadden zijn 
reeds beperkte maneuvreerruimte zeker 
niet vergroot. Hij dreigde gedreven te wor
den tot op het punt waarop hij ofwel forfait 
moest geven, ofwel een weke flank tonen. 

Hij is — voorlopig ? — aan dit dilemma ont
snapt door, zoals te verwachten, aan alle 
partijen een tekst voor te leggen. Om dan op 
basis van de antwoorden een selektie met 
het oog op de tweede formatieronde te 
maken. 

De • Kernideeën» die hij aan de partijen 
voorlegde bevatten, zoals men van een intel
ligent man als Martens kan verwachten, 
een aanta l waardevolle ideeën. Maar veel 
wijzer is men er niet door geworden. Op de 
essentiële knelpunten voor een toekomstige 
regeerverklar ing is Martens uitzonderlijk 
vaag gebleven. Aanleiding om «neen» te 
zeggen zat er niet in. Alle aangeschreven 
partijen hebben dan ook geantwoord met 
een «ja, maar . . .» Zo ook de Volksunie. 
Sinds eergisteren is Martens met de tweede 

besprekingsronde begonnen. Onderhande
lingen in de echte zin van het woord zijn het 
nog niet. Het is nog steeds een verkennings-
ronde waarbij moet uitgemaakt worden of 
de zeer grote tegenstellingen, die gebleken 
zijn uit de antwoorden van de partijen, kun
nen overbrugd worden om tot onderhande
lingen te komen. 
Temidden van de vele onduidelijkheden in 
dit formatieberaad is alvast het antwoord 
van de Volksunie zeer duidelijk. Spreken ja, 
m a a r op basis van wat de Vlaamse gemeen
schap essentieel bekommert : eerbied voor 
het beginsel van de niet-inmenging in 
Vlaams-Brabant en de gelijkwaardigheid 
van de Vlamingen te Brussel. Spreken over 
een basisoptie die ondubbelzinnig streeft 
n a a r de verwezenlijking van een fundamen
teel en radikaal federalisme, met voor de 
Vlamingen één parlement en één regering, 
bevoegd over het hele Vlaamse grondge
bied, waarbij de Vlamingen in Brussel on
verbreekbaar deel uitmaken van de Vlaam
se politieke gemeenschap. 
Binnen het aldus bepaalde kader trekt de 
Volksunie een duidelijke lijn: zij stelt een 
rad ikaa l zelfbestuur prioritair . 

Naast deze duidelijke bepaling van de ran
gorde der objektieven zoals ze door de 
Volksunie werd bepaald, heerst er in het 
Vlaamse kamp heel wat onduidelijkheid. 
Het Vlaamse front, zoals het bestaan heeft 
tussen de Vlaamse partijleiders tijdens de 
vorige regering, bestaat of funktioneert 
niet meer. 

Daartegenover staat het eensgezinde, gera-
dikalizeerde franstalige front dat nog 
steeds geen kr imp geeft. 
In Vlaanderen zelf is nog een nieuwe consen
sus gegroeid en wordt het aanbod van de 
Volksunie, om te komen tot een breed en 
spoedig gesprek over de strategie van de 
Vlaamse Beweging, slechts langzaam en 
aarzelend tegemoet getreden. 

In deze omstandigheden ontvlucht de Volks
unie h a a r verantwoordelijkheid niet. De wij
ze waarop zijzelf de voorwaarden bepaald 
heeft waarin zij kan deelnemen aan een 
gesprek, is een waarborg voor het feit dat 
men op h a a r mag betrouwen: zij weet wat 
zij wil en zij weet wat het zwaarst weegt. 

T V Q 

Lambermont: 
met staatshervorming 
uit Icrisis geralcen 
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Het land heeft hoogdringend be
hoefte aan een nieuwe regering ; 
een bewindsploeg die kordaat 
optreedt, die niet langer om de 
hete polit ieke brij draait. De eko-
nomische krisis vreet de funda
menten van onze samenleving 
immers erg aan. Vandaar wel
licht dat sommigen graag zou
den zien dat de formateur en de 
onderhandelaars allereerst de 
ekonomische en sociale voetan
gels zouden aanpakken, en om 
snel te kunnen werken, het dos
sier van de staatshervorming 
voor een ti jdje opzijschuiven. Zo
als dat vroeger nog geregeld is 
gebeurd : de door Vlaamsnatio
nalisten aangeklaagde i jskastpo-
litiek dus. 

Die struisvogelpoli t iek mag een 
nieuwe regering geenszins voe
ren, want het moment is nu wel 
gekomen om goede lessen uit 
het verleden te t rekken: het 
sociaal-ekonomische en kommu-
nautaire kunnen nimmer van me
kaar losgekoppeld worden. Een 
uitweg uit de krisis — die én eko-
nomisch én maatschappelijk is 
— kan slechts gevonden wor
den als meteen ook getracht 
wordt die jarenlange kommunau-
taire hypoteek te lichten. 

De eis «federalisme nu» mag 
van de regeringstafel niet weg
gewuifd worden. Wie zulks wel 
doet bewijst de Vlaamse ge
meenschap, bewijst het gehele 
land, een slechte dienst. 

De huidige ekonomische krisis, 
die vooral sedert de oliekrisis van 
het begin der zeventiger jaren 
tastbare vormen aannam, is onge
twijfeld van strukturele aard en 
heeft een internationale verwe
venheid en inslag De oorzaken 
en aanleidingen van de huidige 
algemene ekonomische terug
gang en malaise situeren zich in 
een samenspel van allerhande 
faktoren, die zich op wereld

schaal hebben doorgezet en ze
ker in ons ekonomisch afhankelijk 
en exportgericht land nog sterker 
dan elders hun invloed laten gel
den 
Het samenspel van tal van ekono
mische speldeprikken droeg 
eveneens bij tot schoksgewijze 
maatschappelijke verandenngen, 
waarbij de strukturen sneller gin
gen evolueren dan de mensen. 
we krijgen nu de volle lading van 
die evolutie 

Curve ombuigen 
W I J krijgen des te meer harde 
klappen omdat het ekonomisch 
model van dit land bijvoorbeeld 
op verlammende wijze doorkruist 
wordt door een ekonomisch on
verantwoorde kompensatiepoli-
tiek, die wel door ieder ekono
misch zinnig denkend mens 
wordt afgekeurd, maar waar in 
de unitaire Belgische strukturen 
door de bewindslui toch niets 
afdoends aan gedaan werd 
Onder meer op haar kongres van 
de Arbeid, vong jaar, heeft de 
Volksunie aangeduid in welke zin, 
op basis van het volksnationalis-
me, onze samenleving de wel-
vaarts- en welzijnscurve ten goe
de kan ombuigen De vlaamsna-
tionalisten verwachten strukturen 
die een etische uiting zijn van de 
sociale en maatschappelijke bete
kenis van het individu, als lid van 
een gemeenschap 
Dat betekent voorrang van het 
sociale op het individuele, maar 
meteen ook de noodzaak om het 
sociale dermate uit te bouwen 
dat de enkeling met in verdruk
king komt 
Het federalisme — de uitbouw 
van een Vlaamse politiek autono
me gemeenschap — is hierbij 
een metodisch beginsel 
Een van de VU-programma-
punten luidt « Het moet opnieuw 
de moeite waard zijn te werken, 
te sparen en te ondernemen » De 

moeite waard, heeft betrekking 
op de financiële waardenng, 
maar ook en vooral op de maat
schappelijke waardenng van de 
inzet in de gemeenschap Hiertoe 
IS een heroriëntering van het eko
nomisch beleid noodzakelijk, met 
onder meer een vernieuwd te
werkstellingsbeleid 

Kleine schaal 

In deze ekonomische krisis zal de 
noodzakelijke herorientenng 
naast een zekere ekonomische 
ortodoxie, ook geïnspireerd moe
ten zijn op hetgeen in het verhel
derende en meer dan ooit aktuele 
werk « Hou het klem » van Schu
macher zo dringend naar voren 
komt een ekonomie waarbij de 
mens weer meetelt 

De volksnationale visie wordt 
zeer duidelijk als volgt gety
peerd « Veel van het huidig natio
nalisme van kleinere naties en het 
verlangen naar zelfbestuur en zo
genaamde onafhankelijkheid is 
gewoon een logische en rationele 
reaktie op de behoefte aan regio
nale ontwikkeling Mensen kun
nen alleen zichzelf zijn in kleine 
overzichtelijke groepen Daarom 
moeten we leren denken in de zin 
van een gelede struktuur, die 
opgewassen is tegen een veel
heid van eenheden op kleine 
schaal Als het ekonomisch den
ken dit met kan bevatten, is het 
nutteloos » 

Wie nu nog durft beweren dat 
het kommunautair dossier kan los
gekoppeld worden van een ver
nieuwd ekonomisch beleid slaat, 
wat de Vlaamse beweging be
treft, de bal mis Het recente mil-
jardendossier over het staal heeft 
dit nog een duidelijk bewezen 

Verspillende kompensatiepolitiek 
moet een einde nemen , dat kan 
slechts door een spoedige en 
grondige staatshervorming 
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De leefruimte voor het gestandaardizeerde mini-ge
zin anno 1979. 
In 1977 waren er in België per duizend inwoners pre
cies evenveel sterfgevallen als geboorten: 12,2. De 
nulgroei. In het Europa der Negen (12,8 geboorten 
tegen 11,0 sterfgevallen) lagen alleen West-Duitsland 
(9,7 tegen 12,1) en Luxemburg (11,1 tegen 12,2) nog 
lager. 
Gevolgen daarvan zijn o.m. de steeds zwaarder wor
dende onderwijs- en pensioenfinanciering en de enor
me expansie van de sociale voorzieningen ten laste 
van de ekonomisch aktieven die steeds minder in 
aantal worden. 
Van welke zijde en vanuit welke opvattingen men 
deze gegevens ook benadert, zij vormen een der 
kernproblemen van onze tijd. 

1 FEBRUARI 1979 WIJ 1 
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Hoboken 

Vlamingen in 
Rusland? 
Volgens de Vervierse vereni
ging < De Kerk der Stilte » zou
den In de Sovjetunie nog alti jd 
een aantal Belgen gevangen 
gehouden worden sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Onder 
hen zouden er zowel Belgi
sche krijgsgevangenen uit de 
Duitse Stalags zijn als oud-
strl jders van het Vlaams Le
gioen. 
De vraag is gesteld. Wat gaat 
onze minister van Buitenland
se Zaken doen om ze beant
woord te krijgen ? 
Het zou ons verbazen dat er 
vandaag, 33 jaar na de oorlog, 
nog velen de Goelag zouden 
overleefd hebben. Wel blijft 
sinds 33 jaar de vraag naar 
honderden en honderden land
genoten, die spoorloos verdwe
nen zijn -ergens in het Oos
ten». 

Franse 
kerncentrale 
bedreigt natuur 
De Franse milieugroep « Nord 
Nature > waarschuwt tegen de 
schade aan de natuur door het 
lozen van radio-aktieve vloei
stoffen en gassen door een 
kerncentrale te Grevelingen 
(Gravelines). In een straal van 
60 km (tot Oostende en een 
gedeelte van Zuld-Engeland) 
zouden radio-aktieve afvalstof
fen en gassen mens, dier en 
natuur bedreigen. De giftige 
stoffen zouden ook het leven 
in zee bedreigen. En meteen de 
visvangst. 
Verscheidene burgemeesters 
van Noordfranse gemeenten 
hebben geprotesteerd tegen 
het feit, dat ze niet werden 
geraadpleegd. « Nord Nature » 

stuurde in dit verband brieven 
naar de burgemeesters van 
Oostende, Nieuwpoort en De 
Panne om steun voor een peti-
tie-aktie «pour sauver Ie 
Nord ». Er wordt gestreefd naar 
het verzamelen van 100.000 
handtekeningen. 
Het is onverantwoord dat Bel
gië noch Engeland werd ge
raadpleegd door Parijs in een 
nochtans ook voor deze lan
den zeer belangrijke aangele
genheid. 

Willy Kuypers 
warmt zich op 
In deze koude winterperiode is 
ons Leuvens kamerlid zich 
bli jkbaar reeds aan het opwar
men voor het komende parle
mentair seizoen. Er gaat haast 
geen dag voorbi j , of hij neemt 
een initiatief dat doorgaans 
ook in de dagbladpers ruime 
weerklank vindt. 
Zi jn brieven en vragen teiste
ren ettelijke departementen en 
parastatalen. Een deel van zijn 
inspiratie heeft hij opgedaan 
uit het barre winterweer zelve : 
zijn aanklacht tegen het ontbre
ken van een noodplan bij de 
spoorwegen. Daarmee was de 
NMBS nog niet van hem af: 
het probleem van de lokomo-
tiefbestuurders en van de on
duideli jke verhouding van de 
Spoorwegmaatschappij met 
een paar neven- en onderorga-
nizaties inspireerde hem 
eveneens. 
Hij wijdde daarenboven heel 
wat aandacht aan het PTT-
schandaal van het handeltje in 
postzegelverzamelingen, aan 
een voorstel tot besparingen 
bij de Euro-verkiezingen, aan 
het lot van in de Sovjetunie 
nog steeds vastgehouden of 
verdwenen landgenoten enz. 

Taal verhoudingen 
in bankwezen 
De woordvoerder van de lande
lijke bediendencentrale (LBO) 
stuurde aan de voorzitter van 
de bank Lambert te Brussel 
een open brief, waarin hij zijn 
beklag maakt over de taaiver
houdingen in deze instelling. 
De vakbondsafgevaardigde 
verwijt de direktie geen hand 
uit te steken om de taaitoestan
den te saneren ondanks her
haalde beloften en het sussen 
van de vertegenwoordigers 
van de LBC met detailtoegevin
gen. Tweede verwi j t : alle be
leidsbeslissingen worden door 
mensen uit één kultuurgroep 
voorbereid, wat zou kunnen 
vermeden worden door de be
noeming van Vlaamse beleids
mensen. Met een beetje goede 
wil is dit te verwezenlijken. Ver
der gaat de centrale dienst 

voort, aan de provinciale kanto
ren in Vlaanderen de jaarreke
ningen in het Frans voor te leg
gen. Het schrijven verwijst dan 
naar de komende federalize-
rlng en de weerslag die zulks 
op het zakenleven zal hebben. 
In feite komt heel dit gedrag 
neer op wat zoethoudertjes en 
de bestendiging van het voorlo
pige. Ook de centrallzatiepoli-
tiek In de bank wordt als onde-
mokratisch van de hand gewe
zen. 
We vragen ons af, wat deze 
direktie zal doen, wanneer het 
taaidekreet Vandezande na de 
federalizering van het land zal 
toegepast worden. Waarschijn
lijk — m het Frans — moord 
en brand schreeuwen over 
«ces impérialistes fla-
mands »... 

De visie van Gerio 
Enkele dagen geleden heeft 
prof. Aloïs GerIo, voorzitter 
van het Vermeylenfonds, op de 
algemene vergadering van zijn 
vereniging te Brugge zijn kijk 
gegeven op de recente rege-
ringskrisls. 
•• Deze krisis », zo verklaarde 
hij, < is in de eerste plaats 
gewild door diegenen die het 
immobil isme en het unitarisme 
willen bestendigen. Diegenen 
die te allen prijze een Belgi
sche bondsstaat willen vermij
den, die het Egmontontwerp 
461 met tegenzin onderschre
ven, maar in hun hart bli jven 
zweren bij de onvoltooide sym
fonie van de grondwetsherzie
ning 1970-71. Echt machiavel
l ist isch was het, terzelfderti jd 
de indruk te willen wekken 
Vlaamser te zijn dan de Volks
unie. Een bijkomende, haast 
niet opgemerkte oorzaak was 
de volstrekte onwil van de 
CVP-senatoren om harakiri te 
plegen. Vandaar de Malse met
ten en de nederlaag van Wi l -
fr ied Martens. Deze nederlaag 
werd mogelijk gemaakt door 
de al te grote onstuimigheid 
van een Franstalig parti jvoor
zitter. » 
Het is duideli jk dat GerIo met 
deze laatste opmerking André 
Cools bedoelde. 

Demokratie ook 
voor 
Duitse Belgen ? 
Een gemeenschap is zo demo-
kratisch als ze geli jkwaardige 

ichten wil geven aan kleinere 
groepen met een eigen identi
teit. Langzamerhand is men in 
België de « derde Belgen », de 
Duitstaligen uit het arr. Ver-
viers, gaan erkennen. Te traag 
en op te weinig terreinen om 
hun overleving en zelfstandige 
ontplooi ing echt mogelijk te 
maken. Het zelfbewustzijn van 
deze Duitstalige groep is na 
de zware oorlogsjaren geluk
kig gaan sti jgen toen de dege
lijke groep van de PDB daar 
bij elke verkiezing het vuur 
steeds scherper aan de sche
nen van de traditionele partijen 
ging leggen. Men kan de eisen 
van deze gemeenschap niet af
doen als de uitdrukking van 
een rumoerige minderheids
groep. 

Vorig jaar hebben tegen de 
CVP'ers van het gebied in zo
wel PDB'ers als liberalen en 

socialisten geëist dat bij een 
grondwetsherziening een ei
gen uitvoerend lichaam aan de 
streek zou geschonken wor
den, verantwoordeli jk in demo-
kratische zin tegenover de ge
kozenen van de Duitse kultuur-
raad te Eupen. 
Vorige legislatuur ook heeft 
Wilfr ied Martens in een radio
vraaggesprek toegegeven dat 
het beste zou zijn dat niet 
alleen de kulturele zaken maar 
ook de andere regionale aange
legenheden door de verkoze-
nen van wat nu nog kultuur-
raad, dan gewestraad, zouden 
moeten uitgeoefend worden. 
Nu men zogezegd weer eens 
naar definitieve oplossingen 
wil voor het volkerenprobleem 
zijn we benieuwd of formateur 
Martens deze rechtvaardige 
oplossingen voor Duits-België 
zal willen gestand doen. 

Tindemans voor 
kumul 
Leo Tiridemans heeft deze da
gen opnieuw een lans gebro
ken voor de kumul tussen een 
nationaal en een Europees par-
lementsmandaaL 

De redenen die hij daarvoor 
doet gelden, zijn reeds lang 
bekend en verdienen trouwens 
wel enige aandacht: hij wil het 
Euro-parlement niet zien als 
een bergplaats voor mislukte 
nationale polit ici en hij meent 
dat de kumul van aard zal zijn 
om een gunstige invloed te 
hebben op het peil en de kwali
teit der Euro-parlementairen. 

Het pleidooi zou alvast aan 
geloofwaardigheid winnen, 
moest het gehouden worden 
door een niet-gegadigde... 

Zwijgen is goud" 
Oude keuterboerkes uit de Limburgse mijnstreek plegen nog wel eens peinzend 
over hun pijpje heen naar de terrils aan de einder te staren en te zuchten: *Daar 
zaten wij vroeger maar turf in de haard te stoken, en we wisten niet dat de kolen 
onder ons gat lagen ». 
We kunnen ons levendig voorstellen, hoe Jos Van Eynde dezer dagen een gelijkaar
dige oprisping heeft gehad. "Daar zaten wij met Volksgazet maar rustig failliet te 
gaan, en we wisten niet dat we op goud zaten » 
Ach en ach en ach, hoe spijtig toch dat het raadsel zo vlug is opgelost De goud-
schat van Volksgazet sprak tot onze rijkste verbeelding en joeg ze op hol Negen
honderd vijftig goudstukken, netjes opgerold — gelijk kosters en onderpastoors dat 
plachten te doen met het geld uit de schaal — in een papieren wikkel En wat voor 
een wikkel de verslagen van de Antwerpse gemeenteraad uit de jaren 1947-1948. 
Onze herinnering ging op zoek naar het klimaat van die jaren en onze fantazie vulde 
aan. Was men er toendertijd op Volksgazet van overtuigd dat de Grand Soir 
nakend zou zijn, dat vadertje Stalin zijn horden over de Elbe westwaarts zou laten 
zwermen, dat de Mongolen en de Tartaren en de Kozakken hun paarden zouden 
drenken aan het Schijn ? En zette de een of andere slimmerd — bijvoorbeeld Jos 
Van Eynde zelf — het hebben en houden van Volksgazet om in handzame goud
stukjes, gemakkelijk te transporteren en nog gemakkelijker uit te geven en om te 
wisselen in alle 's hieren landen, waar toevlucht zou gezocht moeten worden ? Een 
appeltje voor de dorst om in het een of ander nieuw Limoges de hotelrekening te 

betalen ? Om het enkele maanden uit te kunnen zingen in Barbotin-les-Thermes, alvo
rens terug te keren naar het bezette vaderland, of verder te trekken naar God-weet-
waar? 

De waarheid die, wat onze fantasie betreft,-al te vlug aan het licht kwam, was 
anders. Maar toch niet zo helemaal Jan Luys, een inmiddels overleden beheerder 
van Volksgazet, had de goudschat gauw-gauw gekocht in 1940, bij de Duitse inval 
Hij verstopte hem heel de oorlog onder de grond. En slechts na de oorlog heeft Luys 
— of iemand anders — de rolletjes in papieren wikkels gemaakt en ze gedeponeerd 
in een sindsdien en tot voor kort vergeten bankkluis. 

Molter zou er van af geweten hebben. Maar Molter, die inmiddels ook al is overle
den, bolde het op Volksgazet af met slaande ruzie. Misschien heeft de wetenschap 
dat er ergens in die kluis een fortuin lag dat buiten het bereik bleef van de grijpgrage 
klauwen van zijn intieme vijanden op Volksgazet, zijn laatste jaren en dagen met 
Schadenfreude verlicht 

Of misschien hadden ze daar op Volksgazet allemaal zo'n slecht geweten, dat nie
mand aan niemand dierf vragen « hoe of het nu eigenlijk zit met de centen die er nog 
zouden moeten zijn*. 
De schat wordt zoals dat ambtelijk heet, «bij het aktief van S.M Ontwikkeling 
gevoegd". Luys moet zich in zijn graf omkeren, als-hij zijn 750 goudstukken ziet rol
len naar de vele, vele schuldeisers. 

dio Genes 
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ACW en CVP 

In het ACW-weekblad «De 
Volksmacht > schreef hoofdre-
dakteur Leo Pauwels een arti
kel over de verhouding van de 

volks 
macht 

arbeidersbeweging tot de poli
tiek. 

We citeren : - De globale kriste-
lijke arbeidersbeweging waar
in alle deelorganizaties verbon
den zijn, heeft uitdrukkelijk ge
kozen voor één partij: voor de 
CVP'. En verder : «De positie 
van het ACW in de CVP moet 
nog worden verstevigd, want 
dat brengt veel meer aarde aan 
de dijk dan teoretische pala-
bers zonder politiek engage
ment: 

Het hekken blijft dus aan de 
oude sti j l . 

Taalkaders 
de Bruyne 
De francofone pers gaat lelijk 
te keer tegen Hector de Bruy
ne omdat hij, zo schri j f t de 
Franstalige pers, «prof i teert 
van de periode der lopende 
zaken van het overgangskabi
net » om in de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse Han
del de taalkaders vast te leg
gen : 60 "/o voor de Nederlands-
taligen, 40 Vo voor de Fransta-
llgen. 

Tegen deze « eenzijdige» (zo 
noemen ze het) beslissing van 
minister de Bruyne zijn een 

' aantal Franstalige en Waalse 
verenigingen in het geweer ge
gaan. 

De kwestie van de taalkaders 
In deze Dienst was al lang een 
hangende en uiteraard dus lo
pende zaak. Dat Hector de 
Bruyne orde op zaken stelt 
a lvorens zijn kabinet te verla
ten is niet alleen een verdien
ste, maar zelfs een doodgewo
ne p l ich t Ook, maar niet alleen, 
van Vlaams standpunt u i t 

VORST: 

Stiptheidsaktie bij spoor 
De linkse periodieke pers vindt 
de belangstelling van wat ze de 
rechtse pers noemt voor de stipt-
heidsstaking van de treinbestuur
ders verdacht Nochtans heeft de
ze stiptheidsstaking meer dan ge
wone nieuwswaarde, vermits dui
zenden pendelaars rechtstreeks 
de gevolgen ervan aan den lijve 
voelen. Ten tweede getuigt de 
berichtgeving en de kommentaar 
van een normale belangstelling 
voor het konflikt tussen een in 
aantal kleine maar door een sleu
telpositie machtige «vrienden
kring» tegen de direktie van de 
NMBS en tegen de vakbonden, 
van een positieve benadering. 
Twee van die bladen vinden zelfs 
het «spectaculair optreden van 
een VU-kamerlid » een aparte ver
melding waard op haar reaktie 
tegen de «reaktionaire pers ». Het 
gaat hier om Willy Kuijpers wiens 
sociale bewogenheid en inzet al 
langer dan van vandaag gekend 
IS. Wanneer hij het enige parle
mentslid is, dat tot nog toe belang
stelling voor de aktie van Loko 
toonde, dan is daarmee eens te 
meer aangetoond dat andere par
tijen en parlementsleden een per
soonlijke inzet met oirbaar ach
ten. 
Intussen is een ontwerp-Kollektie-
ve Arbeidsovereenkomst 1978-
1979 tussen de NMBS en de 
vakbonden van het spoor afge
sloten. Loko was daarmee niet 
tevreden omdat aan de specifie
ke noden van de Loko-bestuur-
ders te weinig wordt tegemoet 
gekomen. De vakbonden wen
sen dat niet, omdat ze vrezen dan 
In een zgn. kategorieel korporatis-

me terecht te zullen komen. Noch
tans leg de leiding van Loko er 
de nadruk op, dat ze geen antisyn-
dikalisme huldigt doch slechts 
een drukkingsgroep binnen de 
syndikaten wenst te zijn. Van hun 
kant hebben de syndikale leiders 
zich ingespannen om via een glo
baal akkoord toch aan sommige 
Loko-verzuchtingen tegemoet te 
komen. 
Wat behelst deze nieuwe KAO ? 
We sommen even op : het optrek
ken van het organiek minimum; 
verbetenng van het begin van de 
loopbaan; verdere gelijkschake
ling van het arbeiderspersoneel 
en het administratief personeel 

Konflikt 
basis

vakbond 
(waarmee men in 1977 van start 
ging). Wat meer bepaald de Lo-
ko-bestuurders betreft, wordt ge
streefd naar een verbetering van 
het premiestelsel en naar een 
nauwkeuriger omschrijving van 
de maatregelen tot herklassering 
van ongeschikte treinbestuur
ders. In de dienst- en rusttijden 
wordt een tussenpoos ge
schapen in twee prestaties van 
13 op 14 uren, terugbrengen van 
de arbeidsdag tot 9 uren maxi
mum. Verder bepaling van uur 

mJ'^' * 

van begin en einde van de kom-
pensatieverloven. Als zeer belang
rijk wordt de uitbreiding van het 
inspraakrecht geacht bij het op
stellen van de zgn reeksen (dien
sten). Dit is ongetwijfeld een stap 
in de richting van de Loko-eisen. 
Een 2e belangrijke maatregelen
reeks IS het opdrijven van de aan
wervingen, belangrijkste mogelijk
heid om de dienst- en rusttijden te 
kunnen naleven. Dit bleef tot nog 
toe dode letter. Dat de vakbon
den zeer goed beseffen dat hier 
de schoen wringt blijkt uit de her
haalde nadruk op de versnelde 
aanwerving en opleiding. Er is 
sprake van 500 aanwervingen, 
doch daarvan vallen reeds 200 
gepensioneerden weg. In 8 jaar 
tijds werd het korps treinbestuur
ders met 20 t.h. verhoogd. Men 
voorziet dat tegen 1 oktober a.s. 
900 aanwervingen nodig zullen 
zijn. In de voorbije 12 maanden 
werden trouwens 1 000 leerling-
bestuurders aangeworven. 

H i j lacht , 
h i j is ge l ukk i g . . . 

.. hij werkt bij de NMBS... Zo 
gelukkig is hij nu weer niet als 
men bv een Interview tussen een 
machinist en het weekblad « Ama-
da » leest. « Wij vragen geen wed
de van een Boeing-plloot, maar 
we zijn minstens even lang weg 
van huis als hij. Perioden van 9 tot 
10 dagen waarin zonder rustda
gen gewerkt wordt zijn geen uit
zonderingen. Reglementair heb
ben we recht op een vrij weekein
de per maand, maar zelfs dat 
krijgen we regelmatig niet. De 
vakantie valt voor ons tussen 5 
mei en 15 oktober. Een beurtsys-
teem is ingesteld zodat slechts 
om de drie jaar het maximum, een 
twee weken durende vakantie 
tijdens de zomermaanden valt 
Reizen met vrouw en kind zit er 
dan ook voor ons niet in». Vol
gens het reglement mag een trein
bestuurder niet meer dan 5 km 
van zijn werk wonen. Men laat de 
vele uitzonderingen oogluikend 
toe. Tot wanneer je durft eisen 
stellen... 
De lokomotiefbestuurders — dat 
stellen we telkens opnieuw vast 
— willen boven alles een humani-
zering van hun moeilijk werk. Ze 
krijgen slechts traag gehoor. Er 
zal dus moeten aangedrongen 
worden. Het is dus best mogelijk 
dat de Loko-bestuurders half 
februari een 24-urenstaking zullen 
houden. Dat zal meteen een dag 
worden zonder vervoer. En zon
der werk. 

En bovendien 

hoe kwetsbaar wij toch zijn 
Het ziet er naar uit dat de napijn 
van de winterellende ellendig 
zal zijn, en lang zal aanslepen. In 
verschil lende bedri j fssektoren 
wordt een eerste balans opge
maakt van de vorstmiserie. Het 
wordt een peperdure rekening 
die in deze ekonomisch moeil i j
ke ti jden hard zal aankomen. 
Bekijken we bi jvoorbeeld de 
bouwsektor. Daar kraakt een en 
ander in zijn voegen. Het gespe-
cializeerd weekblad « Het Bouw
bedrijf > meldt in zijn jongste edi
tie dat de vorst aan het Fonds 
voor Bestaanszekerheid van de 
Bouwvakarbeiders (FBZ) elke 
dag 60 miljoen frank kos t Het is 
geweten dat bouwvakkers 
«vorstver let» uitgekeerd kri j
gen. De uitgaven hiervoor over
treffen nu reeds ver het gemid
delde van de jongste jaren. 
Half januari waren de reserves 
voor het vorstverlet reeds aardig 

geslonken. Tijdens de «histori
sche winter» van 1962-1963 
kreeg het Fonds voor Bestaans
zekerheid een aderlating van 1,8 
miljard frank. Schnjft Het Bouwbe
dri jf: nu het gemiddelde dagbe-
drag van de vorstvergoeding per 
arbeider 325 fr. bedraagt en 
iedere dag vorst momenteel 60 
miljoen frank kost zou de som 
van de reserves van het Fonds 
met de nieuwe inkomsten van 
één jaar, nauwelijks volstaan om 
het Fonds voor Bestaanszeker
heid van de Bouwvakarbeiders 
uit de rode cijfers te houden. 
Een andere winterse nasleep be
treft de verdere levenskracht van 
de bouwondernemingen. Verschil
lende kleine ondernemingen kun
nen nauwelijks teren op reser
ves... De wekenlange inaktiviteit 
betekent een gemis aan levens
noodzakelijke inkomsten, terwijl 
in die periode de lasten (bijvoor

beeld leningen) verder moeten ge
dragen worden. 
In de bouwnijverheid stelt men 
niet zonder grote zorg de vraag: 
zal het aantal faillissementen dat 
in deze sektor in normale, omstan
digheden al ongezond hoog ligt 
ingevolge de onverwacht strenge 
winter niet nog toenemen ? Ove-
ngens zal de vorstmiserie ook nog 
om andere redenen een ferme 
hap zetten in het budget van veel 
gezinnen. Tal van bouwwerken 
vertonen met de dooi hun zere 
plekken. Een en ander is het 
gevolg van het ontbreken van de 
nodige voorzorgen. Bijvoorbeeld 
wat betreft de funderingen van 
een huis: om besparingen moge
lijk te maken werd in de voorbije 
jaren wel eens drastisch ge
snoeid in de funderingsdiepte. 
Ook ander beton-, metsel- en pla-
fonneringswerk kreeg her en der 
te weinig bescherming mee, zo

dat de oplopende vorsttemperatu-
ren diepe sporen dreigen na te 
laten. 
Evenzeer uit besparingsoverwe
gingen, of om toe te geven aan 
modegrillen, werd lichtzinnig om
gesprongen met materialen die 
een uiteenlopend uitzettingsver
mogen hebben 
Kortom, in de bouwwereld zullen 
dure vorstrekeningen aangebo
den worden. En dat alles als 
gevolg van een uiteindelijk korte 
vorstperiode die magertjes uitvalt 
bij het winterweer dat niet zo ver
afgelegen landen jaar na jaar ken
nen. 
Of, hoe kwetsbaar onze maat
schappij er wel op geworden is : 
een hele ekonomische sektor, 
een Fonds voor Bestaanszeker
heid, kraakt in zijn voegen. 
Waarbij de overheid overwegend 
de houding aanneemt van gela
ten afwachten. 

...Is er tijdens het weekend in Hobo
ken zwarte sneeuw gevallen: roet 

...Is de vervuiler alweer de fameuze 
Metallurgie. 

...Werd op het ministerie van Volks
gezondheid met CVP'er Luk D'Hoo-
re overeengekomen dat gedurende 
een week zal geobserveerd worden 
of dat goedje schadelijk is. 

...Is Hoboken nu een schandelijke 
vlek aan het worden op het blazoen 
van Volksgezondheid, maar blijkt 
men er in Brussel vooralsnog niet 
van wakker te liggen. 

...Terwijl Hoboken gratis lood be
deeld krijgt wordt nu in het Limburg
se Dilsen kwik uitgedeeld ; in sinaas
appelen. 

...Bleken ook dit keer de officiële 
waarnemers eerst afwijzend te reage
ren, tot de bittere werkelijkheid toch 
werd ingezien en toegegeven. 

...Zijn er weer perikelen rond de 
index van konsumptieprijzen. 

...Kanten de vakbonden zich tegen 
de invloed van de witte produkten 
uit 'n supermarkt waarbij de index
agenten van de overheid buiten spel 
worden gezet en het indexcijfer dus 
ongekontroleerd op en neer kan 
gaan dansen. 

...Meldt de werkgroep Canisvliet in 't 
Sas-van-Gent dat er zich in de Canis-
vlietkreek paratyfusbacteriën bevin
den. 

..Is de koningin dinsdagmiddag naar 
de Middagen van de Poëzie geto
gen, ter gelegenheid van de der
tigste verjaardag van die manifesta
tie. 

...Noteren WIJ dit jaar de vijfentwin
tigste jaargang, en verwachten we 
dus een dezer weken in onze redak-
tielokalen... 

...Werd in Sint-Jans-Molenbeek 
door de socialisten in opvolging van 
de overleden burgemeester Edmond 
Machtene, de heer Henri Pevenage 
voorgedragen als burgemeester. De 
heer Pevenage is 70 jaar; zijn tegen
kandidaat was 71 jaar De jongste 
heeft het pleit dus gewonnen. 

...Hebben de Brusselse Vlamingen 
bij het prille begin van dit jaar-van-
het-kind een primeur gekregen : een 
speel-o-teek. 

Dat is inderdaad een uitleendienst 
van speelgoed, die ter beschikking 
staat van de Nederlandstalige kin-
derverblijven en peutertuinen in het 
Brusselse. 

...Gelezen in de krant: «Volvo werft 
personeel aan >. Het bericht werd 
niet tegengesproken... En kan minis
ter Spitaels effe gelukkig zijn. 

...Deelt het Nationaal Syndikaat van 
de Rijkswacht te Brussel mee dat de 
rijkswachters ontgoocheld en verbit
terd zijn; onder meer omdat nog 
geen eigen tuchtstelsel werd uitge
werkt en de gewaarborgde verdedi
ging voor tuchtraden nog immer ont
breekt Hopen we dezer dagen onbe
rispelijk weggebruiker te zija 

...Is ons land een nieuw radiopiraat 
ri jk: « Radlo-Actif > is dinsdagavond 
op 102 Megahertz de ether ingegaan 
om de bevolking in te lichten over 
de werking van «Les amis de la ter-
re >, en op te roepen tot verzet tegen 
de verdere uitbouw van kernenergie. 

En bovendien 
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Volksunie aan formateur 

ffJcir mciar rr 

Nadat formateur Wilfr ied Martens in de week na 15 januari aparte 
besprekingen had gevoerd met de kristen-demokratische en socialis-
'tische partijen en toen gebleken was dat deze besprekingen tot geen 
oplossing hadden geleid, zette hij zijn ideeën over de regeringsvor
ming op papier. Dit dokument, een bundel van een veertigtal bladzij
den onder de titel « Kernideeën voor een vierjarig regermgsbeleid », 
maakte hij over aan alle partijen die voor een regeringsvorming in 
aanmerking komen met het verzoek, dat ze zich zouden uitspreken 
over het feit of zij de « Kernideeén » al dan niet beschouwen als een 
uitgangspunt voor verdere besprekingen. 

Als laatste in de rij heeft het Partij
bestuur van de Volksunie verle
den zondag een antwoord ver
strekt In de dagen die daaraan 
vooraf gingen hadden reeds alle 
partijen een antwoord gegeven, 
dat best kan omschreven worden 
als «ja, maar » Ze formuleer
den, ieder vanuit hun eigen pro
gramma en prioriteiten, een be
vestigend antwoord dat echter 
telkens een aantal vragen om ver-
duidelingen of 'n aantal sugges
ties en aanvullingen omvatte Dit 
lag in de aard der dingen De 
tekst van de formateur — die vrij 
uitgebreid in de dagbladpers is 
verschenen — is op vele essentie-
Ie punten zo vaag en algemeen 
dat men hem met met een 
«neen» kan beantwoorden en 
dat hij als het ware schreit om ver
duidelijking en aanvulling 
Het «ja, maar «-antwoord van 
de Volksunie is dan ook een vrij 
uitvoerig dokument geworden, 
waann zeer uitdrukkelijk wordt 
hennnerd aan de standpunten die 
door de Partijraad van 13 januan 
werden geformuleerd 
We laten hieronder de integrale 
tekst van de brief aan de forma
teur geworden 

Mijnheer de Formateur, 
Uw brief van 23 Januari en het 

bijgevoegde dokument ^Kern
ideeén - werden door de Volks
unie grondig onderzocht en in 
de bevoegde instanties bespro
ken. 

Dientengevolge deel ik U hier
bij het antwoord namens de par
tij mee. 

Uit de stellingname van de 
Partijraad van 13 januari jl. blijkt, 
dat een eventuele regeringsdeel
name door de Volksunie niet 
wordt uitgesloten. Overeenkom
stig deze beslissing kunnen wij 
bijgevolg deelnemen aan bespre
kingen over een regeerakkoord, 
waarin basisopties worden opge
nomen die tegemoet komen aan 
essentiële bekommernissen van 
de Vlaamse gemeenschap en 
aan de uitspraak van het Vlaams 
kiezerskorps dat duidelijk eer
bied heeft geëist voor het begin
sel van de niet-inmenging in 
Vlaams-Brabant en de gelijk
waardigheid van de Vlamingen 
in het hoofdstedelijk gebied 
Brussel. 

Tevens moet naar onze me
ning uit deze basisopties ondub
belzinnig blijken dat de regering 
streeft naar de verwezenlijking 
van een fundamenteel en radi-
kaal federalisme, dat voor de Vla-
mmgen leidt naar de totstandko
ming van één Vlaams Parlement, 
één Vlaamse regering, beschik
kend over eigen financiële mid
delen en eigen administraties, 
bevoegd over het hele Vlaamse 
grondgebied, waarbij de Vlamin
gen in Brussel onverbreekbaar 
deel uitmaken van de Vlaamse 
politieke gemeenschap. 

De bevoegdheden, toegekend 
aan dit parlement en deze rege
ring, moeten reëel en verstrek-

Voorafgaandelijk: 

-Federalizeren 
schoolpaict 

-Splitsing ABOS 

-Repressie 
en epuratie 

-Waterverdragen 
kend zijn en naast kulturele ook 
financiële, ekonomische en so
ciale aangelegenheden omvat
ten. 

Wij menen bijgevolg dat in dit 
opzicht bijkomende ophelde
ringen vanwege de formateur ge
wenst zijn, vermits naar onze 
mening het de taak is van de for
mateur en niet van de partijbe
sturen of de partijvoorzitters, de 
basisgegevens van zijn program
ma voldoende duidelijk te bepa
len. 

De vier hoofdstukken, behan
deld in uw « Kernideeén », beant
woorden ook naar onze mening 
aan de hoofdopdrachten die de 
komende regering zal moeten 
uitvoeren. 

In bijgevoegde nota vindt U 
hierover een eerste reeks beden
kingen en wensen van de Volks
unie. 

Ingaande op uw laatste vraag, 
en zonder dat deze opsomming 
als limitatief kan beschouwd 
worden, wenst de Volksunie ver
der in het regeerakkoord opge
nomen te zien: 

1. Aan de Nationale School-
paktkommissie moet opdracht 
gegeven worden de mogelijk
heid tot federalizering van het 
schoolpakt onmiddellijk te on
derzoeken, teneinde in de toe
komst de kulturele autonomie in 
onderwijsaangelegenheden vol
ledig te realizeren. 

2. Aan de Vlaamse Interuniver
sitaire Raad en de Conseil Inter-

universitaire francophone moet 
gevraagd worden binnen korte 
termijn aan de regering voorstel
len te doen voor de toepassing 
van de kulturele autonomie in de 
sektor hoger onderwijs. 

3. Het Algemeen Bestuur voor 
Ontwikkelingssamenwerking 

moet gesplitst worden in een 
nederlandstalige en een fransta-
lige direktie. 

4. Het dossier repressie en 
epuratie moet onmiddellijk be
handeld worden door de rege
ring teneinde ook op dit vlak te 
komen tot de definitieve verzoe
ning. 

5. Inzake de waterverdragen 
moet een spoedige en gewaar
borgde afhandeling van het dos
sier ertoe leiden dat deze verdra
gen binnen korte termijn onder
tekend worden. 

Uiteraard zijn wij bereid onze 
opmerkingen en voorstellen des
gewenst toe te lichten. 

HugoSchiltz, 
voorzitter 

In de bij de brief gevoegde nota 
worden een aantal opmerkingen 
over de « Kernideeén » van de for
mateur gemaakt 
BIJ het hoofdstuk « Sociaal-ekono-
misch beleid» dnngt de V U aan 
op een betere besteding van de 
overheidshulp • geen centen meer 
voor verlieslatende of veroordeel
de bedri jven, overheidshulp voor 
rendabele bedrijven in speerpunt
sektoren. Speciale aandacht 

wordt gevraagd voor de zelfstan
digen, de kleine en middengrote 
ondernemingen, de duidelijkheid 
in de ondernemingsstruktuur, de 
rol van de kaders Naast de globa
le belastingdruk mag evenmin de 
globale parafiskale druk ver
hoogd worden In de sociale ze
kerheid moet men herdenken in 
funktie van werkelijke noden en 
een wezenlijk herverdelend ef-
fekt 
In het hoofdstuk «Staatshervor
ming» worden, naast de opmer
kingen die reeds in de brief zelve 
werden gemaakt, vragen gesteld 
naar de instanties die te Brussel 
bevoegd zullen zijn voor de twee
talige instellingen, naar de wijze 
waarop de Vlamingen op ge
meentelijk vlak aan hun trekken 
zullen komen in de hoofdstad De 
VU-riota gaat akkoord met een 
ruime parlementaire inspraak, 
maar stelt dat de regeerverkla
ring deze inspraak fundamenteel 
en duidelijk moet onenteren 
In het hoofdstuk «Welzijnsbe
leid» wordt alvast gesteld dat dit 
beleid m beginsel behoort tot de 
bevoegdheid van de gemeen
schappen Naast aandacht voor 
het onderwijs wordt ook gepleit 
voor een open kultuurbeleid, voor 
het gezinsbeleid, de bejaarden en 
de gehandicapten 
Het hoofdstuk « Ons land in Euro
pa en de wereld » bevat een aan
tal opmerkingen over de opbouw 
van de Europese Gemeenschap, 
de internationale solidariteit, vre
de en veiligheid en het defensie
beleid 

Partijraad 
Het Parti jbestuur heeft dins
dagnamiddag de Volksunie-
delegatie aangeduid om 
deel te nemen aan de be
sprekingen met de forma
teur. Het zijn, naast voorzit
ter Schiltz, de senatoren 
Van der Eist en Jorissen. 
Dinsdagavond vergaderde 
de partijraad om een ver
slag te horen over de poli
tieke toestand. De parti j
raadsleden werden in ken
nis gesteld van alle informa
tie, die tot op dat ogenblik 
voorhanden was. De verga
dering, die een louter infor
matief karakter had, was 
goeddeels gewijd aan de be
spreking van de polit ieke 
toestand. 
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De Vlaamse federalisten 
en 

* 

de Europese verkiezingen 
De Volksunie heeft van meet af aan een positieve houding 
aangenomen ten aanzien van het streven naar Europese 
eenwording. Steeds heeft zij gesteld dat de toekomst van 
Vlaanderen moest geplaatst worden in een ruimer perspek-
tief namelijk de groei van Europa tot een federalistisch 
gestruktureerde eenheid. 

Het is in het kader van deze principiële programmatische 
stell ingname van de partij dat de Europese verkiezingen 
die aangekondigd worden moeten gesitueerd worden. 

Vandaar dat wij moesten wijzen : 1. op het belang van deze 
verkiezingen, belang dat noch mag overschat worden noch 
mag onderschat worden ; 2. op wat programmatisch het 
hoofdaksent bij deze verkiezingen zou moeten zijn ; 3. wel
ke de konklusies hieruit zijn die de Volksunie als partij 
trekt. 

INZET 
Het belang van deze verkiezin
gen ligt hoofdzakelijk in de kans 
die zij bieden opnieuw beweging 
te krijgen in het proces van de 
Europese eenwording. Het is 
voor eenieder duidelijk dat de 
Europese strukturen, zoals zij tot 
dusver funktioneren geleid heb
ben tot verstarring en immobilis
me. De laatste jaren werd geen 
wezenlijke vooruitgang meer ge
boekt wat betreft de opbouw van 
een supra-nationale struktuur. 
De nationale staten en rege-
nngen zijn zwaar gaan drukken 
op de Europese besluitvorming 
en de ekonomische krisis heeft 
ten allen kant de protektionisti-
sche en nationalistische reflexen 
opgeroepen. 
Het rechtstreeks verkiezen van 
het Europees parlement zou voor 
gevolg kunnen hebben dat dit par
lement meer als aktieve druk-
kingsgroep gaat optreden, ge
steund als het zich zou voelen 
door een rechtstreeks mandaat 
van het kiezerskorps. 
Dit moet duidelijk aan de kiezers 
gezegd worden vermits deze an
ders de illusie zouden hebben dat 
zij afgevaardigden kiezen voor 
een parlement dat beslissings
macht heeft, wat niet het geval 
zal zijn. 
Het is natuurlijk een beetje een 
zonderlinge toestand dat men de 
mensen moet trachten te motive
ren om aktief deel te nemen aan 
verkiezingen voor een instelling, 
waarvan men aan de andere kant 
moet toegeven dat zij geen politie
ke beslissingsmacht heeft. Het zal 
er op aankomen dat de partijen 
desbetreffend een zeer eerlijke 
houding tegenover het kiezers
korps aannemen, daar,, zoniet de 
ontgoocheling en frustratie na
dien wel eens erge gevolgen voor 
de Europese gedachte zou kun
nen hebben. 
Vanzelfsprekend zal de dyna
miek die van dit gekozen parle
ment kan uitgaan in grote mate 
mede bepaald worden door de 
kwaliteit van de mensen die er 
deel van zullen uitmaken. Dit 
schept een bijkomend probleem, 
daar men van de ene kant wenst 
dat de leden van het Europese 

parlement zouden gerekruteerd 
worden onder de meest gezag
hebbende politici van de diverse 
landen terwijl men anderzijds aan 
deze mensen vraagt te gaan zete
len in een parlementaire vergade
ring, die geen werkelijke beslissin
gen kan nemen. 
Wanneer men in het licht daarvan 
overweegt wat een Europees poli
tiek programma kan of zou moe
ten zijn met het oog op de aan
staande Europese verkiezingen is 
het duidelijk dat hierbij in grote 
mate rekening moet worden ge
houden met de werkelijke moge
lijkheden van het te verkiezen par
lement. 
Europa bestaat nog niet. Het 
heeft dus geen zin met program
ma's naar de Europese verkiezin
gen te gaan die met dit feit geen 
rekening houden en geformu
leerd worden alsof er reeds een 
Europese volksvertegenwoordi
ging en een Europese regering 
bestaat die funktioneert zoals 
bvb. het parlement en de regering 
in België. 

Welk Europa ? 
Het allereerste probleem dat tus
sen de Europeanen duidelijk 
moet uitgediskussieerd worden is 
de vraag, volgens welke struk-
tuurbeginselen men het Verenigd 
Europa wil opbouwen. De vraag 
namelijk of men streeft naar een 
unitair georganizeerd Europa vol
gens het centralistische Jacobijn-
se model, dan wel of men streeft 
naar een konfederatie van Euro
pese staten, dan wel of men 
streeft naar een federaal opge
bouwd Europa op basis van de 
volkeren en de streken. Deze 
vraag moet centraal gesteld wor
den in de programma's voor de 
komende Europese verkiezingen. 
Het IS namelijk dit probleem dat 
allereerst aan de orde moet ge
steld worden. 
Het heeft geen zin grote Europe
se politieke programma's te ont
vouwen wanneer men niet vooraf 
zegt welk Europa deze politiek 
zou moeten voeren. 
Deze vraag heeft trouwens 
enorm veel te maken met de 
opvatting over de demokratie. 
Dit Europese struktuurprobleem 

IS verre van opgeklaard en er zal 
nog heel wat moeten gedebat
teerd worden tussen unitaristen, 
federalisten en confederalisten 
op Europees niveau vooraleer 
men een duidelijk inzicht krijgt in 
de blauwdruk van de toekomsti
ge verenigde staten van Europa. 
Naast dit struktuurprobleem zijn 
er vanzelfsprekend ook de speci
fieke Engelse politieke proble
men. Daarbij willen wij stellen dat 
men beslist moet vermijden ge
woonweg de nationale politieke 
programma's op Europees niveau 
te projekteren. De eenmaking 
van Europa vindt haar motivering 
in het feit dat bepaalde proble
men niet meer op regionaal of 
nationaal niveau kunnen geregeld 
worden en slechts doelmatig kun
nen behandeld worden door de 
samenwerking van de Europese 
volkeren Bijgevolg moet een Eu
ropees politiek programma zich 
beperken tot precies die proble
men, die niet meer op eigen 
niveau kunnen behandeld wor
den. 
Dit betekent dat bij voorbeeld in 
de sociale sektor de Europese 
politiek zich hoofdzakelijk zal 
moeten bezighouden met de pro
blemen die voortspruiten uit het 
vrij verkeer van personen, uit de 
problematiek der gastarbeiders, 
het vraagstuk van de gelijkwaar
digheid van de diploma's en der
gelijke meer. 
Dat wat betreft de milieuzorg de 
Europese politiek zich hoofdzake
lijk zal moeten bezighouden met 
de problemen die voortspruiten 
uit de grensoverschrijdende ver
vuiling en uit de noodzaak tot 
koördinatie in aanpalende stre
ken. 

Op ekonomisch gebied zal de 
Europese politiek zich hoofdzake
lijk moeten bezighouden met het 
programmeren van sektoren die 
alleen op Europees niveau vol
doende dimensie verkrijgen om 
het hoofd te kunnen bieden aan 
de grote mutaties die zich op 
wereldvlak dienaangaande vol
trekken. Daarbij denken wij aan 
staal, textiel, scheepsbouw. 
Verder is er het probleem van de 
Europese welvaartsspreiding en 
het nader bij elkaar brengen van 
het welvaartspeil van de verschil

lende Europese streken. In dit ver
band IS er tevens het probleem 
van de multinationale ondernemin
gen waarvoor én een gedragsko-
de én een juridisch statuut van 
Europees niveau tot stand moet 
gebracht worden. 
Essentieel blijft steeds dat men er 
over waakt dat het Europees poli
tiek niveau zich slechts bezig
houdt met die problemen die op 
dat niveau thuishoren en zich niet 
mengt in de regionale en plaatse
lijke aangelegenheden die nog 
best regionaal en plaatselijk kun
nen behandeld worden. 

VLAAMSE STEM 
Het is in het licht van deze 
beschouwingen dat de Volksunie 
de Europese partijvorming en de 
deelname aan de Europese ver
kiezingen benadert. 
Vermits: 1. het Europees parle
ment geen politieke beslissings
macht zal hebben en 2. de eerste 
vraag in de rangorde van drin
gendheid deze IS over de Europe
se strukturen, komt het ons voor 
dat de Vlaamse gemeenschap 
als dusdanig in het Europees par
lement moet vertegenwoordigd 
zijn. De Volksunie zal dan ook als 
dusdanig als partij aan de Europe
se verkiezingen deelnemen daar 
zij het als haar opdracht be
schouwt in het Europees parle
ment de stelling van de federale 
struktuuropbouw van Europa on
dubbelzinnig te verdedigen. Wij 
moeten zorgen dat Vlaanderen 
zijn plaats krijgt in Europa. 
Intussen zal zich tevens duide
lijker aftekenen welke politieke 

frakties en groepen eenzelfde 
struktuurpolitiek voor Europa 
wensen te volgen. De Volksunie 
heeft op dat gebied reeds kontak
ten met verschillende partijen in 
andere landen. Zij verkiest even
wel aan te sturen op een fraktie-
vorming na de verkiezingen dan 
wel op een vrij artificiële Europe
se partijvorming voor de verkie
zingen. 

Het is de mening van de Volks
unie dat deze Europese partijvor
ming op dit ogenblik trouwens vrij 
artificieel voorkomt en op dubbel
zinnige basissen berust. 
De vraag is of deze Europese par
tijen niet noodgedwongen zou
den evolueren tot partijen van het 
Amerikaanse type, waar de pro
grammatische identiteit volkomen 
vervaagt en op het achterplan 
geschoven wordt ten voordele 
van de gezamenlijke machtsuitoe
fening als motivering tot partijvor
ming. 
Een ietwat geforceerde Europese 
partijvorming houdt trouwens 
naar ons gevoelen het gevaar in 
dat omwille van deze partijvor
ming de Europese strukturen vrij 
unitair zullen opgevat worden. 
Tot besluit zou ik de houding van 
de Volksunie willen typeren als 
een nuchtere en daarom mis
schien wel typisch Vlaamse bena
dering van een belangrijk gebeu
ren, waarvan op termijn de gevol
gen voor onze gemeenschap der
mate belangrijk zijn dat wij vast
beraden onze eigen plaats in dit 
gebeuren moeten innemen, in
dachtig de werkgroep van wijlen 
August Vermeylen «Vlaming zijn 
om Europeeër te worden ». 
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Vlaanderen kreeg zijn eigen vereniging 
voor industriële archeologie 

GENT — Op 21 oktober van verleden jaar werd te Gent gestart met 
de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA). Om 
deze doop luister bij te zetten werd beroep gedaan op een zekere dr. 
RA. Buchanan, een vooraanstaand Engels geleerde en pionier van 
de industriële archeologie in zijn land. 
Deze Vlaamse vereniging is er gekomen na de jarenlange slaap waar
in het Nationaal Centrum voor industriële Archeologie was gesuk
keld. Dit centrum dat in 1974 was opgericht met fondsen van het 
Gemeentekrediet ging vooral ten onder aan moeilijkheden van per
soonlijke aard tussen de leden. Nadat een samengaan met organiza-
ties uit Wallonië ( Er waren voortdurend moeilijkheden en betwis
tingen) niet haalbaar bleek werd resoluut de knoop doorgehakt. Er 
werd een Vlaamse vereniging opgericht met aan het hoofd een soor-
tement truimviraat: de historicus Adriaan Linters, de architekt Wal
ter Slock en de kunsthistoricus Joris De Schepper 
Met één van hen, Adriaan Linter (Hasselt °1951) gingen wij te Gent 
praten. 

De term Industrial archaeology 
werd in het begin van de vijftiger 
jaren voor het eerst in Engeland 
gebruikt, in het jaar 1955 konnt hij 
voor in het tijdschrift The Ama
teur Historian 
Vrij vlug daarna waaide het be
grip over naar de meeste West
en Oosteuropese landen, later 
naar de Verenigde Staten, Austra
lië en nu onlangs naar Japan 
Eigenaardig genoeg zou België, 
het tweede gemdustnalizeerde 
land ter wereld, een der laatsten 
zijn om de monumenten van be
drijf en techniek voor studie en 
bewaring te aanvaarden 

Studie en bewaring 

Pas sedert einde 1971 kwam het 
onderwerp in Vlaanderen ter 
sprake, en het duurde tot de win
ter van 1975 voor het grote 
publiek met de term kon kennis
maken de tentoonstelling «En 
toen kv^am de machine - Kennis
making met de industriële ar
cheologie» die op dat ogenblik in 
de Brusselse Passage 44 ge
houden werd, lokte ruim 82.000 
bezoekers 

Het dekreet van 3 maart 1976 tot 
bescherming van monumenten 
en stads- en dorpsgezichten nam 

de term «Industnele archeologie » 
op als één der motivaties die tot 
bescherming aanleiding kunnen 
geven Sedert begin 1978 werd 
bij de Rijksdienst voor Monumen
ten- en Landschapszorg een « Bu
reau voor Industnele Archeolo
gie en Molenzorg» ingesteld Ten 
slotte werd op 1 mei 1978 een 

Vlaamse Vereniging voor Indus
tnele Archeologie v z w opge-
ncht Op 21 oktober 1978 zou de 
vereniging definitief van start 
gaan 
De «industriële archeologie» 
heeft betrekking op de studie en 
de konservatie van het erfgoed 
der industriële periode Bij ons 
sedert het einde der 18de eeuw, en 
omvat gebouwen, machines, voor
werpen, enz die vergand houden 
met de produktie, de woonvoor-
waarden, het transport, handel en 
distributie, kommunikatie maar 
eveneens met nieuwe metoden en 
produktiewijzen die zich als gevolg 
van gewijzigde maatschappijom-
standigheden in de landbouw door
zetten 
BIJ al deze onderwerpen worden 
de konkrete levensomstandighe
den, de histonsche bronnen (do-
kumenten, tekeningen, plans, fo
to's, ) en de mondelinge overle
veringen die nu nog geregis
treerd kunnen worden, worden 
niet los van elkaar qezien 

Ploegwerk 
Adriaan Linters «Dit inzicht is 
belangrijk Men doet immers met 
aan industnele archeologie om
dat men een aantal mooie foto
boekjes wil samenstellen over ou
de hoogovens, vlasfabnekjes, si
lo's, stations of dergelijke 
Men moet evenmin aan industrië
le archeologie doen uit heimwee 
naar de bloeitijd van het indus-
tneel kapitalisme Dus helemaal 
geen retro-mode i» 
Industnele archeologie wil ook de 
leer van de mens en de machine 
zijn Het IS daarom duidelijk dat 
de aanpak met bij één man kan 
blijven of bij een discipline maar 
dat een volledige samenwerking 
nodig IS tussen (kunst)histonci, in
genieurs, architekten, geografen 
En Adnaan Linters wil er zelfs 
een dokter bi] 

Adnaan'Linters «Wie beter dan 
een geneesheer kan ons vertel
len dat de industne aan de basis 
ligt van een aantal arbeidsziekten 

De VVIA-verantwoordelijken : Joris De Schepper, Walter Slock en Adriaan Linters (rechts). 

Ook dat IS industnele archeolo
gie I 
Maar met alleen deze specialisten 
zullen hun inbreng hebben 
Slechts een brede samenwerking 
van alle mogelijke geïnteresseer
den kan de industriële archeolo
gie vnjhouden van wereldvreem
de en teoretische beschouwin
gen die misschien wel goed zijn 
om een geleerd boek te stofferen 
maar daar zijn wij mets mee Hoe 
veel interessanter zou het met 
zijn iemand aan het woord te 
laten die dagelijks aan een machi
ne gestaan heeft en nog staat"? 
De arbeider dus i» 
Om aan leden en medestanders 
de sociale aspekten van hun 
werk duidelijk te stellen nodigde 
de VVIA op 12 februan as de 
Duitse prof Gunther naar Gent 
uit Deze zal er komen praten 
over De sociale gevolgen van het 
bewaren van arbeidershuizen 
De prof in kwestie is zelf geruime 
tijd in zo'n huis gaan wonen en wil 
over deze ervanng een en ander 
kwijt 

Met laarzen 
en schuurborstel 
Nu de VVIA zo'n half jaar aan het 
werk IS kan men zeggen dat het 
een groot sukses is geworden In 
deze maanden werden reeds 
zo'n 200 geinteresseerdei^ lid van 
de vereniging 40 % zijn afkom
stig uit Oost-Vlaanderen en de 
rest gelijk verspreid over alle 
Vlaamse provincies Tainjke ver
zoeken om informatie, reakties op 
oproepen enz lopen dagelijks bin-
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De vereniging stuurt een drie
maandelijkse nieuwsbnef VVIA-
berichten naar haar leden die 
steeds beroep kunnen doen op 
de verantwoordelijken voor het 
organizeren van lezingen met 
film- en diavoorstellingen. De 
VVIA wil een persoverzicht 
samenstellen waann alle nieuws
berichten over industriële archeo
logie zullen voorkomen. Tevens 
wordt de uitgave van een Jaar
boek 1979 voorbereid waann een 
"totaal overzicht van het indus
trieel-archeologisch gebeuren in 
Vlaanderen van het voorbije jaar 
zal terug te vinden zijn Onder de 
leden bevinden zich met alleen 
geleerden maar evengoed ar
beiders, studenten en werklozen, 
zelfs huismoeders. Waarom met ? 
Vooral belangrijk is, zegt Adriaan 
Linters, dat allen wanneer het 
moet onze vereniging kunnen bij
staan, desnoods met de laarzen 
aan ergens op een braakliggend 
terrein rond een vergeten fabriek 
of steenbakkerij of met een sta
len schuurborstel in de hand om 
een stoommachine netjes te ma
ken. " 

Internationaal aanwezig 
De jonge Vlamingen van de 
VVIA zijn ook op het internationa
le vlak aanwezig. Dat de Vlaamse 
industriële archeologen internatio
naal bij zijn blijkt duidelijk uit het 
feit dat de Vlaamse delegatie, 
samen met de Nederlanders, 
geen genoegen nemen met de 
vage tekst van het lA-kongres 
van Le Creusot (1976) en een 
eigen tekst opstelden en naar 
voor brachten (Zweden 19783 
werden deze ongehoorde stel
lingen, door de organizatoren ver
der uitgewerkt, overgenomen... 
«Deze internationale kontakten 
brengen natuurlijk heel wat leerrij
ke ontdekkingen mee. Toen de 
VVIA onlangs de meer dan dne 
ton bedrijfsdossiers van de Gent
se firma Carels-Vande Kerckho-
ve in handen kreeg, las het daann 
dat dit bednjf vroeger stoomma
chines uitvoerde naar zowat de 
hele wereld. Langs deze interna
tionale kontakten kon het VVIA 
weer wat meer te weten komen 
over deze uitgevoerde produkten 
en weten we waar we in het bui
tenland moeten gaan zoeken.» 

Groot Verdriet 
W I J vragen naar het Grote Ver
driet van de VVIA-mensen. 
Adriaan Linters : « Zoveel om elke 
dag te wenen. Het station van 
Istinove. De jeneverstokerij Stel-
lingwerff-Theunissen te Hasselt 
(sinds 1975 wettelijk beschermd) 
geraakt meer en meer in een 
belabberde toestand. Wringerij 
tussen een aantal mensen en 
overheidsdiensten schuift alles 
op de lange baan. Het gebouw 
brokkelt verder af. De zaak van 
de houtloods te Overpelt ligt nog 
zwaar op de maag. De Metallurgie 
Hoboken-Overpelt bezat een 
loods gemaakt van pitchpine (een 
harde dennensoort) zonder één na

gel in mekaar gestoken. Dit ge
bouw was een unicum uit de 19e 
eeuw. 
Met de eigenaar hadden wij een 
akkoord : hij liet ons dit uitzonder
lijk bouwsel maar moesten zelf 
zorgen voor het verplaatsen. Wij 
dachten dat dit een klusje voor 
de genietroepen kon zijn. Het ant
woord van Defensie was negatief 
wegens... gebrek aan perso
neel. .. 
De loods werd afgebroken, het 
hout is in stukken gezaagd. 

Andere weinig vrolijke voorbeel
den zijn de treinlokomotieven. 
Het Spoorwegmuseum in het 
Noordstation te Brussel is zo 
dood als een pier en krijgt geen 
kat op bezoek. In Wallonië lopen 
twee stoomtreinen met toeristen, 
wanneer in Vlaanderen 2 organi-
zaties en 1 privè-instelling vragen 
om hetzelfde te doen antwoordt 
de NMBS dat dat niet kan. 

Heel wat archieven van 
bedrijven liggen te wachten 
om geklasseerd te worden 
maar de mensen en de 
ruimten zijn er niet. Een 
dossier van 12.000 stuks 
over de ontginning van 
een Limburgse 
mijn vindt geen plaats 
om opgeborgen te worden. 

België is op dit ogenblik het 
wingewest 
van Nederlandse 
en Duitse musea, men 
koopt hier alles weg. Komt 
de tijd nog dat wij onze 
eigen weefgetouwen in het buiten
land zullen moeten gaan bekij
ken? 

Al deze en andere droeve berich
ten zijn gevolgen van een gebrek 
aan beleid. Daarom ook wil de 
VVIA haar leden helpen met prak
tische tips. Hoe kunnen zij zelf 
een beschermingsdossier in me
kaar steken en een klasserings
procedure aanvragen. 
Het spreekt vanzelf dat nog met 
alle kanalen gegraven zijn om 
morgen te redden wat moet ge
red worden. 
Daarom ook ziet de VVIA het als 
haar belangrijkste opdracht alle 
Vlamingen aan te spreken, be
wust te maken opdat niets onher
roepelijk verloren gaat... De band 
met ons verleden werd al te vaak 
beschadigd, een morgen zonder 
gisteren is gevaarlijk... 
De Vlaamse Vereniging voor In
dustriële Archeologie staat ter be
schikking van alle orgamzaties en 
scholen die meer willen weten 
over ons verleden in de industrië
le revolutie. Kontakt kan opgeno
men worden met VVIA, Postbus 
30,9000Gent-12. 

De NMBS breekt ongestraft 
monumenten off 
i977r^"''^9 14 november 
l y / / begon men tijdens hpt 
verlengde weekeinde van 11 
tot 15 november helemaal 
onverwacht aan de a t o u w 
van het treinstation te Nino-
ve. Ondanks een door het 
m^^stene van Nederlandse 
Kuituur ingezette bescher-
mingsprocedure en ondanks 
vele protesten vanwege qe 
e n ^ T ' ' " : "^^"datar issS 
raad die meer dan 80 soco-
Ï " ^ ; ; f ^verenigingen om
vat gooiden bulldozers de 
muren omver 

Het station van Ninove was 
d ie^dn ' " ^ ^ ' '^*^^« ^^^«ons 
teKt J.K Cluysenaer ontwor
pen werden voor de toenma-
'ae Dender-en Waes-Spoor-
l^n die op initiatief van de 
Societe Générale aanqelead 
werd. Een aantal a n d e S t ï 
tions verdwenen vroeaer 

ra 'a r ÏK^ ' ^ ^ ^ " Lokeren 1 1 
raardsbergen en van Lede 
dat van Zandbergen staï t 
op het «vernieuwingsplan» 
van de NMBS, dat va'n S t 
schijnt voorlopig gered te 
f f °"^dat na de afbraak 
van Ninove de onderlinge 
strijd tussen de NMBS-archi-
tekten beslecht schijnt te 
2Un. (Men fluistert dat de 
afbraak van Ninove een 
kompromis was om aldus 
net station van Aalst -

Het station van Ninove: einde 
van een monument.. 

waarrond reeds eerder her

den . f ° " *^ *^^ " - te red-

En de NMBS gaat maar ver

der met zijn afbraakpolitiek 

z o n qn ' * »• ^e*"®" er 
Van ^^tVTSZ 
?eer waardevol Oostende 
Oudenaarde, Tienen, Zand 
bergen Willebroek, V i W 
de en Oostkamp ° ' " 

° ! n i y ™ " ^ ^ « ' station 
van Antwerpen komt noa da 
ael/jks ,n het meuws O D dl 
ogenblik loopt in het S r i i se 
kultuurcentrum Bobourg een 
merkwaardige tentoonstel ferror^— - d l 

een ' " a f w ^'^V-enaer was 
een van de grootmeesters 

•:.a^*M|^üs*-4_ 

vande19e-eeuwsearch,tek-
tuur. Hjj tekende naast g a ï -
ruen (de St.-Hubertusgaferij 

t f o n f ^ f ^'' ^^-^ v°°^al sta
tionsgebouwen. Hij schreef 
een eigen Ideologie van de 
stationsarchitektuur Vol 

gens hem moesten de sta
tions gevarieerd zijn, de 
v^achtende reiziger ^mocht 
z c h met vervelen door 
steeds eentonige standaard-

stations geïntegreerd wor
den m de omgeving en het 

dfoen 7 ^ ^ " ' ^ ® ' ' " " ' ^ eerbie
digen. Zo was het voor Cluy
senaer dan ook logisch dat 
hij met alleen het station ont
wierp maar eveneens de he
le s ationswijk, zoals het te 
Aalst en te Kortrijk het geval 

Te Brussel verdween een museum... 
Eind 1826 vroeg koning Willem 1 
Jacob Canzius-Onderwijngaart 
naar Brussel te komen. Deze 
heer was naast burgemeester 
van Emmerich ook nog advokaat, 
notaris, instrumentenmaker, lesge
ver in expenmentele natuurkun
de. Koning Willem belastte hem 
met de oprichting van een f\Au-
seum voor Kunsten en Nijverhe
den. Het jaar daarop werd even
eens besloten tot de bouw van 
een Paleis van de Nijverheid. 
Jakob Canzius bracht zijn hele 
bezit mee naar Brussel; een rijk 
gestoffeerde biblioteek en een 

.even rijke kollektie instrumenten. 
Verder kocht hij, eens te Brussel, 
een fysikakabinet bestaande uit 
667 voorwerpen, sommige van 
zeer grote waarde. 
Omdat hij na de Belgische Onaf
hankelijkheid weigerde de eed 
van trouw aan het nieuwe regime 
af te leggen neemt Canzius ont
slag. Op 3 september 1831 werd 
hij vervangen door Napoleon Bau-

wens, een afstammeling van Lie
ven Bauwens. Nadat hij nog pro
beerde zijn persoonlijke bezit
tingen terug te knjgen — wat 
hem geweigerd werd — verliet 
Canzius in 1833 België en over
leed enkele jaren later in zijn 
geboortestad Delft. En hier begint 
de lijdensweg van het Museum 
voor Kunst en Nijverheden. 
De biezonder kostbare kollektie 
bleef tot 1840 ondergebracht in 
een oude woning, het hotel Mos
selman, die verdween bij de aan
leg van de Noord-Zuid-verbin-
ding. 
Vanaf 1841 tot 1883 verschijnen 
regelmatig verslagen over de wer
king van het museum, in 1846 
wordt zelfs een inventans van de 
kollektie gepubliceerd: een op
somming van 2390 voorwerpen I 
In 1861 wordt aan het museum 
een Nijverheidsschool toege
voegd, maar er is ook nog een 
natuurkundig en scheikundig la
bo, een gespecializeerde openba-

Hef station van Oostende (1912): op het afbraaklijstje van de NMBS... 
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De textielfabriek La Lieve» (1880) aan de Wiedauwkaai te Gent: in 
afbraak... 

re biblioteek, een geologische ver
zameling mineralen en vanaf 
1875 worden kosteloze lessen in 
fotografie gegeven. 

Tussen 1861 en 1875 betaalt het 
ministerie van Binnenlandse Za
ken voor meer dan een half mil
joen fr aan personeels- en mate-
naalkosten Wat een enorm be
drag voor die t i jd ! 

In 1885 verhuizen de Nijverheids
school en de kollekties naar het 
Zuidpaleis waar er twee jaar later 
een gedeelte door brand vernie
tigd wordt. 

In 1932 wordt de Nijverheids
school omgevormd tot het nog 
bestaande Institut des Arts et 
Métiers dat een nieuw onderdak 
krijgt. De kollekties verhuizen 
waarschijnlijk mee naar het scho
lengebouw dat in 1940 gebruikt 
wordt om vluchtelingen op te van
gen en later als rijkswachtkazer
ne. 

Het museum dat van een onschat
bare waarde is voor ons indus
trieel verleden werd nooit door 
een Koninklijk of ander Besluit 
opgeheven en bestaat dus nog 
alhoewel er tot nu toe niets, maar 
dan ook niets van teruggevonden 
werd... 

Uit een oppervlakkige lezing van 
de inventaris van het museum 
moet er zowat alles aanwezig 
geweest zijn wat in die tijd aan 
instrumenten, machinerie en alle 
dokumenten daarover in de we
reld aanwezig was. Daarom dne 
vraagjes: 
— Wat is er met het instituut 
gebeurd, 
— Waar zijn al de bezittingen 
heen ? 
— Waar zijn de subsidies naar
toe die in al die jaren naar het 

MVL museum vloeiden ? 
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Dubbel hoog bezoek 
Noord- "en Zuid-Amerika ontvin
gen deze week hoog bezoek: 
paus Joannes-Paulus II en Deng 
Xiaopeng, vice-premier van de 
Chinese Volksrepubliek en vol
gens velen de eigenlijke leider 
van partij en staat. President Hoa 
Kwo Peng zou slechts een over
gangsfiguur zijn, waarop Deng 
naast de feitelijke macht ook als 
zodanig ten gepasten tijde offi
cieel naar voor zou treden. 
Beide bezoekers hebben kompro-
mis en zeker konservatisme ge
meen. Beiden worden gekonfron-
teerd met virulente linker- en rech
tervleugels en beiden pogen «de 
kerk in het midden» te houden. 
Het bezoek van Joannes-Palus II 
is qua ontvangst een klinkend suk-
ses geweest: miljoenen Mexica
nen en toeristen hebben de paus 
van Rome een uitbundig welkom 
toegejuicht. Dit heeft de paus niet 
belet, de waarschuwende vinger 
te heffen tegen zowel een te «los
bandige toepassing» van Vatica-
num II als een te star vasthouden 
aan voorbijgestreefde vormen. 
De paus aarzelde niet uitdrukke
lijk abortus en echtscheiding af te 
wijzen. Hij ging nog verder, door 
de noodzakelijkheid van het celi

baat voor priesters te benadruk
ken, precies in dit werelddeel 
waar een niet onaanzienlijk ge
deelte van de klerus in konkubi-
naat leeft, wat vaak gepaard gaat 
met uitgesproken politieke aktivi-
teit en inschakeling in het produk-

tie-proces als priester-arbeider, 
veeleer dan als herder en zielezor-
ger. Het is immers normaal dat 
een priester, die een (illegaal) 
gezin sticht voor het onderhoud 
ervan moet werken. Dit is het 
grondig verschil met b.v. destijds 

de priesters-arbeiders in Frank
rijk, die over het algemeen wel 
nauwgezet het celibaat bleven 
aankleven. 

Joannes-Paulus waarschuwde 
ook voor spectaculaire socio-poli-
tieke houdingen bij de klerus, als
mede tegen extremistische ideolo
gieën, die onverenigbaar zijn met 
het katolicisme. In plaats van 
zich bezig te houden met allerlei 
experimenten zouden sommige 
priesters er goed aan doen, terug 
te keren naar het kristelijk geloof. 

De klerus moet eerst priester zijn, 
eerst een geestelijke gids, geen 
sociale leider of ambtenaar van 
een tijdelijk gezag. Hier raakt de 
paus het eeuwig misverstand aan 
tussen dienst in de kerk en in de 
staat. 

De nieuwe paus blijkt een even 
Maria-devoot te zijn als Plus XII 
(hij zou geen Pool zijn) hoewel tot 
nog toe niet in het extravagante 
zoals dat bij papa Pacelli het 
geval was. Het alternatief in een 
kerk die de middenweg moet kie
zen (ook omdat Kristus geen poli
ticus was maar een herder) is de 
grootst mogelijke zorg voor de 
armen. Deze •< konklusie» komt 

Militarizering 
van Nederlandse politie dreigt 
(jeeveedee) — Dreigt de bevoegde Nederlandse overheid het hoofd 
te verliezen waar het betreft de bestri jding van kriminaliteit en ter
reur? Deze vraag kan men meer en meer horen stellen in het land, 
niet alleen bij burgers die menen dat het al bij al redelijk meevalt met 
ernstige geweldmisdrijven, maar ook door polit ici en zelfs door lei
dende figuren uit de pollt ievakbonden. Er is inderdaad een ontwikke
ling aan de gang die het land dreigt op te schepen met een hard 
getraind en geleid polit ie/eger naast de traditionele rijks- en gemeen
telijke polit iekorpsen. Mil i taire taken en polit ieopdrachten worden 
immers meer en meer vermengd en men is nu al doende, zekere poli-
tiepelotons uit te rusten met militaire wapens. Wapens die niets 
meer van doen hebben met het beschermen van de burgers tegen 
geweld en krimineel gedrag, maar overduideli jk aangemerkt dienen 
te worden als aanva/swapens. 

Natuurlijk heeft men ook in Neder
land erkend dat het nodig is spe
ciale voorzorgsmaatregelen te ne
men tegen binnenlandse terreur-
akties en tegen geweldmisdrijven 
van buitenlanders op Nederland
se bodem. De gijzelingsakties van 
de afgelopen jaren (in de Franse 
ambassade in Den Haag, in de 
gevangenis van Scheveningen, 
nog vrij recent de treinkapingen 
door Zuidmolukkers) en het op
treden van leden van de West-
duitse Rote Armee Fraktion (on
der andere in Amsterdam en 
Utrecht) hebben zeker aange
toond dat het nodig was de ter
reurbestrijding stevig aan te pak
ken. Daar zal men zeker geen 
b>ezwaren tegen horen. 
Maar wat wel ernstige onrust 
veroorzaakt is het feit dat men zo 
langzamerhand niet meer weet 
v«iar de politie ophoudt en waar 
het leger begint. Met daarbij de 
omstandigheid dat het allemaal 
op een zekere geheimzinnige wij
ze gebeurt Er wordt nauwelijks 
informatie over gegeven en plot
seling blijkt de bevolking voor vol
dongen feiten te staan. Zo lekte 
puur toevallig uit dat Nederlandse 
politiemensen naar Engeland wer
den gestuurd om daar een keihar
de training te ondergaan. En even 
onverwacht bleek de politielei
ding begonnen te zijn met de 
oprichting van zogeheten «arres

tatieteams» die gebruik mogen 
maken van automatische wa
pens. « Kogelsproeiers » zoals ze 
in het jargon genoemd worden. 
In de jaren zestig toen het nogal 
eens tot rellen kwam, met name 
in de hoofdstad Amsterdam, kon 
de politie steeds een beroep 
doen op bijstand door zogenaam
de «mobiele eenheden», ge
vormd uit agenten die naast de 
normale politiewapens (karabij
nen en pistolen) beschikten over 
rieten schilden, wapenstokken, 
traangaspatronen en dergelijke. 
Het inzetten van die «mobiele 
eenheden » leidde er wel eens toe 
dat mensen (soms raddraaiers, 
soms ook onschuldige toeschou
wers) gewond werden, maar in 
het algemeen vielen de gevolgen 
mee, zeker als men in aanmer
king neemt dat het er bij sommige 
rellen fel aan toe ging. 
Met die « mobiele eenheden » kon 
men uiteraard weinig onderne
men tegen gijzelingsakties. Daar
tegen werden speciale scherp
schutters ingezet die de beschik
king kregen over automatische 
snelvuurwapens. Zij moesten, al
dus hun opdracht, « dodend » kun
nen schieten. Daarvoor waren zij 
speciaal opgeleid, onder andere 
in de Engelse schietscholen waar 
ook de Britse militairen voor het 
politiewerk in Noord-lerland wor
den klaargemaakt 

Kan men nog accepteren dat har
de gijzelingsakties een hard poli
tieoptreden rechtvaardigen (zij 
het in kombinatie met psychologi
sche taktieken waar men, zoals 
enige malen bewezen werd, ook 
een oplossing mee wist te berei
ken), de grens tussen politieoptre
den en ingrijpen door het leger 
ging vervagen toen in enkele 
gevallen leger- en marine-eenhe-
den te hulp werden geroepen. De 
zwaardere bewapening van de 
militairen leidde ertoe dat de mi
nisters van Justitie en Binnenland
se Zaken ervoor gingen pleiten 
dat ook de politiebewapening zou 
worden verscherpt, en dat leidde 
tot de oprichting van de hier
boven al genoemde «arrestatie
teams». Eenheden van zeven 
man sterk, die zo zwaar zijn 
getraind en gewapend dat men 
ze nauwelijks nog tot de politie 
kan rekenen. 
Dat er zich omstandigheden kun
nen voordoen waarin de hulp van 
een « arrestatieteam » onvermijde
lijk IS, zal niemand ontkennen. 
Daar richten zich dan ook de 
bezwaren niet tegen. Wel veront
rust het velen dat de hogere poli
tieleiding met plannen rondloopt 
om zulke teams ook in te zetten 
bij alledaagse ongeregeldheden. 

bij voorbeeld op de tribunes van 
sportvelden of in treinen waar 
agressieve voetbalsupporters de 
boel vernielen. Het is duidelijk dat 
daann een geweldig gevaar 
schuilt De zaak hoeft maar iets 
uit de hand te lopen en er is grote 
kans op een bloedbad. 
Tegen een zodanige militarizering 
van de politie zijn er terecht pro
testen gerezen. Zo zei het kamer
lid Stoffelen kortgeleden dat 
«angst de richtlijn is geworden 
voor de organizatie en bewape
ning van de politie ». Stoffelen, die 
uiteraard terreurbestrijding nood
zakelijk vindt, vreest dat bij het 
inzetten van zo zwaar bewapen
de teams van mannen die «do
dend » moeten kunnen opereren, 
de rechtsstaat wel eens in gevaar 
zou kunnen komen omdat «de 
rechter niet meer de straffen uit
deelt, maar de politie». 
Er IS ook een openlijke protestak-
tie gekomen van de Nederlandse 
Politiebond, een vakorganiza-
tie met zestienduizend leden. 
Voorzitter Van der Linden van 
deze bond vreest « komplete mili
tarizering van de politie». Zijn 
bond zal zich ook verzetten tegen 
de vorming van een soort «op
roerpolitie» naar Frans model. 
Al met al lijkt het er inderdaad op 
dat een aantal politieautoriteiten 
in het land nogal paniekerig aan 
het organizeren is geslagen. En 
dat staat in schrille tegenstelling 
tot de zorg (en de hoeveelheid 
geld) die men over heeft voor het 
op peil houden van het gewone 
politieapparaat dat — gelukkig 
maar — bij hoogste uitzondering 
met harde kriminaliteit en terreur 
wordt gekonfronteerd. Die gewo
ne politieman moet het nog altijd 
stellen met een verouderd en 
ondeugdelijk pistool. En van de 
zevenhonderd politieposten op 
het platteland zijn er door gebrek 
aan mankracht meer dan zeshon
derd 's nachts gesloten... 

eerder vaag over en dreigt het eti
ket «liefdadigheid» opgeplakt te 
krijgen. Men kan de armoede niet 
louter met liefdadigheid be
strijden, doch wel via socio-kultu-
rele strukturen. 
Deng Xiaopeng komt daar tegen
over als een nuchtere business
man over. Hij is de drijvende 
kracht achter een zo mogelijke 
bliksemsnelle aansluiting van de 
Chinese ekonomie en militaire 
macht bij de westerse technolo
gie en bewapening. Van hem 
stamt de boutade «een kat moet 
muizen vangen, ongeacht de 
Kleur van haar pels». Men kan 
niet duidelijker zeggen, dat de 
modernizering van China in alle 
opzichten belangrijker is dan de 
ideologie. Op deze achtergrond is 
de relativering van Mao een lo
gisch gevolg van deze zakelijke 
aanpak. Men vraagt zich trou
wens af, wat er feitelijk te Peking 
gebeurt. Er wordt openlijk gespro
ken over de schending van de 
rechten van de mens, tot en met 
op muurkranten. Dit gaat ge
paard met verdere ineerherstel-
lingen, zoals van de gewezen bur
gemeester van Peking en de we
duwe van wijlen staatspresident 
Lioe Tsjao Shi. Burgemeester 
Peng Theng verscheen destijds 
voor een «tribunaal» van even
tjes 80.000 rode wachters, tegen
over wie hij zich als een kronke
lende aardworm moest vernede
ren. Nergens ter wereld (tenzij in 
Afrika) werd de spreud « sic trans
it gloria mundi» meer toegep>ast 
dan in de Volksrepubliek. 
De liberalizering laat zich ook al 
op het gebied van de mode gel
den : voor het eerst zijn te Sjan-
gai vrouwen op straat gekomen 
modieuzer gekleed dan de grote 
massa, die er in vormloze unifor
men bijloopt. 
Blijkbaar hebben de Chinese lei
ders nog steeds de positie stevig 
in handen. Zo werd reeds gewaar
schuwd voor «overdrijvingen» in 
de muurkranten. Te Washington 
(waar Deng de eer te beurt viel 
als een staatshoofd te worden 
ontvangen) praten Carter en 
Deng zowel over ekonomie als 
over politiek. Peking tracht zo han
dig mogelijk de tijdbom Taiwan te 
ontmijnen: Taiwan zou wel deel 
uitmaken van de Chinese Volksre
publiek doch zou zijn eigenheid 

(tot en met de kapitalistische eko
nomie) mogen behouden. Als 
men «oompje» Deng moet gelo
ven (bijnaam die op grote popula
riteit wijst) dan zou Taiwan zelfs 
een gedeelte van leger en politie 
mogen behouden! 
Het resultaat van dit hoge bezoek 
uit Peking kan men gerust voor
spellen ; voor de Amerikaanse in
dustrie opent zich een nooit ge
droomd afzetgebied. Voor Wash
ington is China meer en meer een 
immens tegengewicht in Azië voor 
de Sovjetinvloed (die zich thans 
op het Indochinees schiereiland 
uitbreidt). 

De ommekeer te Peking is zon
der meer Sfjectaculair te noemen 
met dien verstande dat de « chine-
zerijen» deze keer in het voor
deel van het Westen uitvallen, 
hoewel ergens toch nog twijfel 
blijft bestaan, precies omdat Pe
king zulk een gladde beoefenaar 
van «chinezerijen» is... 
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Vrije tijd: televisie 

De Grote Vakantie 
van 36 

19 juii 1936. De meeste vooraan
staande families van Barcelona, 
hebben reeds hun vakantieverblij
ven in de heuvels opgezocht. Dit 
deed ook de ganse familie Corti
na, samen met hun verwanten 

en buurman Ernesto. Plots verne
men ze dat generaal Franco van
uit Noord-Afrika, zijn gewapende 
nationalistische opstand tegen de 
Republiek is begonnen. Ook in 
het vakantiedorp worden gewa

pende sympatizanten van Franco 
door de bewoners tot overgave 
gedwongen. De familie Cortina 
wordt zwaar geschokt door het 
zien van al dat geweld en wordt 
ook niet gespaard door de ideolo
gische tegenstellingen van die 
•woelige dagen. 
Buurman Ernesto is dan ook niet 
gelukkig wanneer Regomier en 
Virginia, die bekend staan als 
overtuigde fascisten, bij hem on
derdak komen vragen. De meid 
Encarna daarentegen is een over
tuigde kommuniste. Haar sociale 
bewogenheid en idealistisch poli
tiek engagement trekt Quique, 
het neefje van de Cortina's bie-

zonder aan tot grote bezorgdheid 
van zijn vader Porco. Ondertus
sen woedt de burgeroorlog ver
der en eist genadeloos zijn tol. 
Paco wordt gedood, Encara's 
broer sneuvelt en ook Quique die 
vrijwillig dienst neemt in het leger 
van de Republiek, keert niet meer 
terug. Wanneer de zomer ten ein
de loopt besluiten de Cortina's en 
ook de andere families in een uit
zichtloze machteloosheid niet 
naar Barcelona terug te keren en 
in de bergen het einde van de oor
log af te wachten. 
Alhoewel ze op die manier een 
daadwerkelijke deelname aan de 
strijd vermijden, ontsnappen ze 
niet aan de harde konfrontatie 
met hun langzame materiële en 
geestelijke aftakeling. 
Deze film werd in 1976 door Jai
me Camino (° 1936) gedraaid en 
kreeg een Nederlandstalige on
dertiteling. 

Dinsdag 6 februari om 21 u. 05 
op BRT 2. 

Hoe het kind 
kind werd 

Iknack 
in 

Brussel, 
meer 
dan 
ooit 

deze week reportages en 
bijdragen over 

Anderlecht 
waar iemand geen hoofd
chirurg mocht worden, 
omdat hij Vlaming is 

Slokop Brussel 

De hoofdstad moet, voor
al wat de dienstensektor 
betreft, dringend worden 
ontvet, en meer inspraak 
geven aan Vlamingen 

^ ^ 

DONDERDAG 1 FEBRUARI 
RTB - 20 u. 20 — The drowning-
pool. 
Politiefilm van Stuart Rosenberg 
met Paul Newman. Ingewikkekie 
stereotiepe detectivefilm met 
komische en ruwe tonelen waar
in te veel verdachten rondlopen. 

F2 - 20 u. 40 — Adieu l'ami 
Politiefilm van Jean Herman met 
Alain Delon. Een stuntelige ko
pie van de Amerikaanse gang
sterfilm. 

F 1 - 22 u. 45 — Voyage de 
noces 
Zedendrama van Nadine Mar-
quand-Trintignant met Jean-
Louis Trintignant, Ontrouw en ja
loersheid vormen het onder
werp van dit zedendrama dat 
met losse dramatisch niet gemo
tiveerde episodes aan elkaar 
hangt 

VRIJDAG 2 FEBRUARI 
BRT - 20 u. 15 — Von Ryan's 
Express 
Oorlogsfilm van Mark Robson 
met Frank Sinatra. Onwaar
schijnlijk maar boeiend en grim
mig ontsnappingsverhaal van 
een trein krijgsgevangenen, die 
het pientere plan van de Ameri
kaanse kolonel Ryan op het 
gepaste ogenblik ten uitvoer 
brengen. 

F 2 - 22 u. 57 — Au iiasard Bal
thazar 
Symbolisch drama van Robert 
Bresson met Anne Wiazmsky. 
Tevens bezinning over het mys
terie van het kwaad, in de sobe
re poëtische stijl eigen aan Bres
son. 

ZATERDAG 3 FEBRUARI 
BRT - 14 u. 30 — Stormy wea
ther 
Muzikale film van Andrew L Sto
ne met Lena Horne Muzikale 
komedie met een doorzichtig lief-
deshistorletje, dat blijkbaar 

slechts moest dienen om een 
aantal shownummers aaneen te 
rijgen, overgoten met 'n jazzy-
saus. 

RTB - 20 u. 25 — Le moutarde 
me monte au nez 
Komedie van Claude Zidi met 
Pierre Richard. Op een luchtige 
en zwierige manier worden de 
rechtse politici met hun puri-
teins-hypokriete houding op de 
korrel genomen. 

ZONDAG 4 FEBRUARI 
F 1 - 20 u. 35 — Le Sauvage 
Humoristische film van Jean-
Paul Rappeneau met Yves Mon-
tand. Vakkundige, cynische 
avonturenfilm, opgevat als een 
modern gesofistikeerd film-
sprookje met Montands flegma 
en Deneuve's elegantie als blik
vangers. 

F 3 - 22 u. 40 — Viaggio in Italia 
Psychologische film van Rober
to Rossellini met Ingrid Berg
man. Interessant fllmgegeven, in 
een sobere filmtaal omgezet, 
over een Brits echtpaar dat tij
dens een reis door Italië met 
Interne problemen krijgt af te 
rekenen. 

MAANDAG 5 FEBRUARI 
F 3 - 20 u. 30 — Le dernier bai-
ser 
Komedie van Dolores Grasslan 
met Annie Girardot Zwaartlllen-
de tragi-komedie waann ge
toond wordt hoe iedereen op 
dezelfde wijze reageert tegen
over de liefde. 

F 1 - 20 u. 35 - La Faille 
Politieke thriller van Peter Fleisch-
mann met Ugo Tognazzi. Ont
goochelende politieke thriller 
over de vrijheidsberoving In een 
autoritaire staat De film is een 
samenraapsel van filmgenres, 
van dokumentaire tot aktle- en 
seksfilm toe. 

DINSDAG 6 FEBRUARI 
F 3 - 20 u. 30 — All the brothers 
were valiahL 
Avonturenfilm van Richard Thor
pe met Robert Taylor De drama
tische en sentimentele avontu
ren van twee broers, allebei wal-
vlsvaarders, zeer spectaculair 
maar konventioneel uitgewerkt 

RTB - 20 u. 35 — Le tunnel 
Dramatische film van Kurt Bern
hardt met Madeleine Renaud. 
Fantastische avonturenfilm over 
het aanleggen van een tunnel 
onder de Atlantische Oceaan. 
Zeer sober gefotografeerd en 
boelend gebleven door de in
slaande montage. 

WOENSDAG 7 FEBRUARI 
RTB - 19 u. 55 — Strawberry 
Statement 
Dramatische film van Stuart 
Hagmann met Bruce Davison. In
teressante en vaak aangrijpen
de weergave van een studenten-
contestatie In de VS, verfilmd 
door een ploeg jonge mensen In 
een zeer moderne filmtaal in een 
aangrijpende cinéma-véritè-stljl. 

BRT - 20 u. 15 — La Carozza 
d'Oro 
Commedia dell'arte van Jean Re
noir met Anna Magnanl. Een ver
rukkelijk schouwspel In de trant 
van de commedia dell'arte, naar 
« Le Carosse du St-Sacrement» 
van Prosper Mérimèe. 

F 3 - 20 u. 30 — The execution 
of private Slovik 
Dramatische film van William 
Bradford Huie met Martin 
Sheen. Zeer menselijke en au-
tentleke geschiedenis van de eni
ge Amerikaanse soldaat die tij
dens de WO 2 voor het execu
tie-peloton werd gebracht Ook 
het afschuwelijke van het blind 
ooriogsmekanisme komt er de
gelijk tot uiting. 

In voorbije tijden kende het kind 
niet altijd een rooskleurig be
staan. Reeds op zeer jeugdige 
leeftijd werd het aan het werk 
gezet en in opvoeding en onder
wijs zwaaide men duchtig met de 
plak. Vóór 1750 werd elk kind 
beschouwd als een volwassene 
in zakformaat. Enkel baby's en 
kleuters genoten een biezondere 
behandeling wegens hun lichame
lijke afhankelijkheid. Deze perio
de was zeer kor t Het kind moest, 
gezien de harde levensomstandig
heden, zo vlug mogelijk weerbaar 
gemaakt worden. 
In de 18e eeuw ontstaan nieuwe 
opvattingen over het kind. Voort
aan aanvaardt men dat het kind 
op een hem eigen wijze denkt en 
voelt Deze mening kon enkel 
ingang vinden bij de begoede 
klassen. Daar hoefde het kind 
geen kleine volwassene meer te 
zijn, het kon rustig genieten van 
een veilig en beschermd leven. Bij 
het proletariaat ging.het er echter 
heel anders aan toe. Maar ook bij 
de armere klassen kwam er in de 
19e eeuw en het begin van de 
20e eeuw een geleidelijke verbe
tering in het lot van de kinderen. 

Moeizaam kwamen wetten tot 
stand i.v.m. kinderarbeid en onder
wijs. Ook de hygiënische omstan
digheden werden verbeterd. In 
1923 werd voor het eerst een ver
klaring van de «rechten van het 
kind» geformuleerd. Zo kon in 
de 20e eeuw het kind in alle 
milieus kind worden. Maar zijn kin
deren in onze tijd gelukkig ? 
Op deze vraag probeert men een 
antwoord te geven in het pro
gramma «Daar ben je nog te 
klein voor». 

Dinsdag 6 februari om 20 u. 55 
op BRT 1. 

Vlaams Brabant 

de Vlaamse gemeenten 
rond de hoofdstad zijn het 
beu om alleen maar als 
Brusselse bouwgrond te 
worden beschouwd; 
Vlaams Brabant is méér 
dan een randgebied. 

Het Kaaiteater 

Een eerste overzicht van 
dit door Vlamingen in de 
hoofdstad opgezette in
ternationale teaterfestival 

Folies Bergère 

Een fotoreportage over 
de revival van de volkse 
revue in Brussel 

Schaart>eek 

het dreigend failliet van 
een arrogant gemeente
bestuur 

Het Instrumenten
museum 

Dat Brusselse museum 
herbergt een van de origi
neelste kollekties van de 
wereld, maar menig kost
baar instrument staat er 
te verkommeren. 
Waarom ? 

knack 
nu te Icoop 35 fr. 
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Tl/-PROGR/^MMK9 

Donderdag 
1 FEBRUARI I 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 
tovermolen. — 18.05 Rondomons. 
— 18.30 De eilandbewoners ( D 
— 18.55 Lachertjes. - 19.00 Kijk 
uit I — 19.05 Standpunten — 
19.45 Nieuws. — 20.10 De Mup-
pet show. — 20.35 Panorama. — 
21.25 Centennial ( f ) - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Sporttribune. - 20.40 Praal 
en tegenspoed der Courtisanes 
( f j — 21.45 Het museum voor 
schone kunsten van Latem en 
Leiestreek. — 22.05 Première. 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie. - 18.55 
Nieuws. - 18.59 Lucv & Mr. 
Mooney CfJ — 19.25 Minivoetbal-
show. — 20.15 Englandspiel ( dok j 
— 21.15 Ander nieuws vandaag. 
— 21.35 Nieuws. — 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Kompone-
ren, een les. — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De astro-
nautjes (f.) — 19 05 De Nederland
se top-30 - 20.00 Nieuws. -
20.27 Superschot met Avro's tele-
voetbalkanon. — 20.35 Muzikale 
hartewensen. — 21.25 Lillie (f.) — 
22.15 Televizier magazine. — 
2255 Avro's sportpanorama. — 
23 25 Nieuws. - 23.30 E.K. schaat
sen. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. — 17.30 
Pierre Fabien ( f ) — 18.00 Le jeu
ne Fabre (f.) - 18.30 Zigzag. -
19.15 Antenne-soir. - 1930 
Nieuws. — 20.00 Taxi-stop. — 
20.20 La toile d'araignée (film). — 
22.05 Nieuws. - 22.20 Le carrou
sel aux images. 

ARD 1 

16.10 Nieuws. - 16.15 Sie - Er -
Es. — 1700 Barenstreiche (film). 
— 17.15 Unterwegs mit Odysseus 
(dok.) - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Stars erzahlen. — 18.15 Die un-
sterblichen Methoden des Franz 
Josef Wanninger (f.) — 19.15 Hier 
und Heute — 19.45 Spiel um 4tel 
vor 8. - 2000 Nieuws. - 2015 
lm Brennpurkt. — 21 15 Der Su-
perschuss — 22.30 Tagesthemen. 
- 2300 ARD-Sport extra. -
00.00 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Sindbad 
(fJ - 17.40 Die Drehscheibe -
1820 Klager und Beklagte (f.) -
19.00 Nieuws. - 19.30 Auf gehts -
mit Max Greger unterwegs 
(show) — 20.30 Notizen aus der 
Provinz. — 21.00 Heute-Journal. 
— 21.20 Burger fragen - Politiker 
antworten. — 22.20 l a g e der Hoff-
nung (tv-film). — 0.30 Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Kamevalistische Hitpa
rade '79. — 22.00 Kuituur vandaag. 
- 22.30 Geschichte im Wider-
streit — 23.15 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13 35 Regionaal 
programma — 13 50 Objectif san
té — 14 00 Les vingt-quatre jeu-
dis. — 1802 A la bonne heure. — 
18.27 Pour chaque enfant. — 
18.34 L'lle aux enfants - 18.57 
L'Etang de la Breure (f.) - 19.12 
Les Tifins — 1913 Une minute 
pour les femmes — 19.20 Gewes
telijk nieuws — 19 44 C'est arnvè 
un jour. — 20 00 Nieuws — 20 35 
Le vérificateur ( f ) — 21.33 Aktuali-

teitenrubriek. — 22.35 Nieuws. — 
22.45 Voyage de noces (film). 

A 2 

12.45 Nieuws. - 13.20 Page spe
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Le pélerinage (f.) — 
14.02 Aujourd'hui madame. — 
15.10 Les rues de San Francisco 
(f.) — 15.55 L'lnvité du jeudi. — 
17.25 Fenétre sur... — 17.55 Ré-
cré A 2. - 18.35 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et de lettres — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top Club. - 2000 Nieuws. 

- 20.40 Adieu l'ami (film). - -
22.15 Courte échelle pour grand 
écran. — 23.00 Kunstschaatsen. 
- 23.30 Nieuws. 

FR. 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19 40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f.) — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 La carrière 
d'une femme de chambre (filml. 
- 22.15 Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 
Recifs (f.) — 17.50 Cinq a sept ser
vice et variétés. — 18.00 Le cof-
fre-fort. — 18.05 Aktualiteiten. — 
18 20 Ram-dames. - 18.35 Le cof-
fre-fort. — 18.40 Systeme D. — 
19.00 Nieuws - 19 30 Le coffre-
fort. — 19.35 Passé et gagne. — 
19.47 Entre chiens et chats... — 
19.55 Nieuws - 20.00 Pot-bouille 
(fJ — 21.00 Maigret et la grande 
perche (f J 

Vrijdag 
FEBRUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 1800 
Gum, de witte dolfijn ( f ) . — 18.30 
Open school. — 19.00 Dit leuke 
land. - 1945 Nieuws. - 2015 
Von Ryan's express (film). — 
22.05 KTRC. 

BRT 2 

20.15 Portret van een Lady ( f ) . — 
21.00 Noord-Zuid. - 22.15 Dag 
aan dag. 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. — 19.05 Lo
ve boat (f.) — 19.55 Twee voor 
twaalf (kwis). - 20.35 Sonja's 
goed nieuws show. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Hennnenng aan 
Camillo Torres (dok). - 2225 
George en Mildred (f.). — 22.50 In 
Haagsche Knngen. — 23.55 
Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Wickie de 
Viking (fJ. — 19.20 De Muppet-
show. — 20.00 Nieuws. — 20.27 
De Bastaard ( f ) . - 21.30 Brand
punt. - 22.05 Pieter Pauwei Ru
bens (f.) - 2300 Folies Parisien-
nes (show). — 23.50 Nieuws. — 
23.55 EK. Schaatsen. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 Ma
gazine d'actualités — 18 00 Le jeu
ne Fabre ( f ) . - 18.30 Zigzag. -
1845 Sept sur sept — 1915 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws — 
19.55 A suivre. — 21 50 Nieuws. 
— 22.05 Histoire d'une pêche 
(film) 

RTB 2 

18.45 Formation syndicale — 
19 55 La lumiére des justes (f.). — 
2050 Vendredi Sports. - 21.50 
Europese kampioenschappen kun
strijden op het ijs. — 22.50 Einde 
van de uitzending 

Het verhaal van een zonde, Poo lse melo- f i lm waar in de schi jnhei l ige samen lev ing o p e e n apar te 
w i j ze b e s c h r e v e n w o r d t V r i j dag 2 februar i o m 22 u. 05 o p RTB. 

A R D 

16.10 Nieuws — 16.15 Abenteuer 
Scheidung (dok) - 17.00 Alles 
klar? - 17.50 Nieuws. - 18.00 
Heidi (f.). - 18.30 Tip um halb 7. 
— 18.40 Strichweise heiter. — 
19.15 Hier und Heute. - 20.00 
Nieuws - 20.15 Das Glas Was
ser (film). — 21 40 Rationalizenng 
van bedienden. — 22.30 Tagesthe
men. - 23.00 Tatort (f.) - 0.30 
Nieuws. 

ZDF 

16.45 Nieuws. - 1740 Die Drehs
cheibe. — 18.20 Dick und Doof. — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Auslands-
journal - 20.15 Derrick ( f ) . -
21.15 Brehmstierleben (dok.). — 
2200 Heute-journal. - 2220 As-
pekte. — 22.50 Sport am Freitag. 
— 23.40 Dracula jagt mini-Maed-
chen (film). — 1.10 Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
— 20.15 een kritische reis door 
Angola. — 21.00 Momenta — 
21.15 Rebecca Horn . der Ein-
taenzer. — 22.00 Ich, Claudius, Kai
ser und Gott (f.) — 22.50 Gott 
und die Welt. - 23.20 Nieuws 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
magazine. — 14.05 Schooltelevi
sie. — 17.57 A la bonne heure. — 
18.27 Pour chaque 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 Geweste
lijk nieuws — 19.44 C'Est arrive 
un jour - 20 00 Nieuws. — 20.33 
La paix du dimanche (toneel). — 
22.00 Expressions. - 23.00 
Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws. - 13 20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 La pélerinage (f.). — 
14.02 Aujourd'hui madame. — 
15.00 Les diamants du président 
(f) . - 1600 Delta - 17.25 Fené
tre sur... — 17.55 Recrè A2 — 
1835 C'est la vie. - 1855 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijk nieuws — 19.45 Top 
Club. - 20.00 Nieuws - 20.35 
Un juge, un flic ( f ) - 22.57 Au 
Hasard Balthazar (film). — (film). 

FR. 3 

1910 Nieuws — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1940 Regio
naal programma — 19.55 II était 
une fois l'homme (f.) — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. — 2030 Le 
nouveau vendredi. — 21.30 La 

Pastorale (TV-spel). 
Nieuws. 

22.35 

LUX. 

12.00 La bonne Franquette. — 
17.00 Cinq a sept jeunes — 17.15 
Cinq a sept week-end — 17.50 
L'Atout-cuisine du chef — 18.05 
Le coffre-fort - 18.10 Cinq a 
sept magazine — 18.35 Systéme 
D. - 19.00 Nieuws. - 19.30 Le 
coffre-fort — 19.35 Passé et gag
ne. — 19.47 Entre chiens et 
chats. - 19.55 Nieuws - 20 00 
La course auteur du monde. — 
21.00 Le train pour la station ciel 
(film). 

Zaterdag 
FEBRUARI 

BRT 1 

14.30 Stormy weather (muzikale 
film). - 15.50 Bolke de beer. -
16.00 Open school. - 18.00 De 
tovermolen. — 1805 De grot van 
Malachi (f). — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Eurosong. - 21.10 Zwart
wit (f). - 21.35 Dallas (fJ. - 22.25 
Nieuws. 

NED. 1 

10.15 Open school - Teleac. — 
15.00 W K . schaatsen. - 15.30 
Nieuws. — 15.32 Blokfluit spelen
derwijs. — 16.00 De astronautjes 
(O. - 16.10 Wat je zegt ben je 
zelf. - 16.35 Stuif es in. - 18.30 
Sesamstraat — 18.45 Paspoort 
- 18.45 Nieuws. - 18.59 Kuifje. 
- 19.45 George Zamfir (panfluit). 
- 19.55 Columbo (f). - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Music gallery III. 
- 22.50 Avro's sportpanorama 
- 2305 Socutera - 23.15 
Nieuws. 

NED. 2 

17.00 Studio Sport extra. — 
18.25 Teleac. - 1855 Nieuws. -
18.59 De Nederlandse hitparade 
- 20.00 Nieuws - 20.27 Voor 
koningin en vaderland (f) — 21.20 
Wordt u al geholpen ' (f). — 21.50 
Oogst van de angst (f) — 2240 
Aktua tv — 23.35 Nieuws -
23.40 EK. schaatsen. 

RTB 1 

15.55 Jardinage — 16.25 Interwal-
lonie. — 17.25 La preuve par set 
- 18.35 Boule et Bill - 1840 Foll-
lies. — 19.10 Antenne-soir — 
19.30 Nieuws. - 19.55 Le jardin 
extraordinaire — 20 25 La moutar-
de me monte au nez (film). — 
22.05 48 a la une - 23.00 Basket
ball (F leurus-Standard) . — 23.35 
Nieuws. 

ARD 

14.10 Nieuws. — 14.15 Sesam-
strasse. — 14.45 Der Killer von 
Alabama (film) — 1545 Country 
& western music. — 16.15 ARD-
Ratgeber. — 17.00 Evangelische 
Wochenschlussandacht — 17.30 
Hier und Heute unterwegs. — 
18.00 Nieuws. — 18.05 Die Sport-
schau. — 19.15 Hier und Heute. — 
19.22 Die Grashupfer - Pioniere 
der Fliegerei. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Am laufenden Band. — 
21.45 Nieuws - 22.05 Eine Sa-
che unter Freunden (film). — 
23.35 Nieuws. 

ZDF 

15.00 Der grosse Tierbandiger 
(film). — 15.55 Linoleumsnijden' 
(tips). — 16.05 Enid Bly ton: fünf 
Freunde geraten in Schwiengkei-
ten (O. - 16.30 Die Muppets-
Show. - 17.00 Nieuws. - 17.05 
Landerspiegel — 18.00 Lou Grant 
(f). - 19.00 Nieuws. - 19.30 Bea
te S (O. - 20.15 Rio Grande (wes
tern) - 21.55 Nieuws. - 22.00 
Das aktuelle Sport-Studio. — 
23.15 Der Kommissar (f). — 00.15 
Nieuws. 

D. 3 

18.30 Bildungstribunal. — 19.00 
Markt - Wirtschaft - Sozial. — 
19.15 Sport im Westen — 19.55 
Journal 3. - 20.00 Nieuws -
20.15 Einspruch zur Sache (dok.). 
— 21.50 Alfred Brendel spielt 
Schubert. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
16.32 Super juke-box. - 18.00 
Bonjour, Paris (f). — 19.00 
Nieuws — 19.30 Aventures des 
hommes. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Baretta (f). - 21.00 Ainsi 
sont les femmes (muzikale film). 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 14.03 Toujours le 
samedi. — 18.05 Trente millions 
d'amis. — 18.35 Les Tifins. — 
1840 Magazine auto moto I. — 
19.10 Six minutes pour vous défen-
dre. — 19.20 Gewestelijk nieuws 
— 1944 C'est arrive un jour. — 
1955 Nieuws. - 20.35 Numero 
un. — 21 37 Le riche et le pauvre 
(f) - 2233 Télé Foot I - 23.15 
Kunstschaatsen — 23.35 Nieuws. 

A 2 

12.00 Quoi de neuf? Informatie. 
— 1215 Poigne de fer et seduc
tion (f). — 12 45 Nieuws. — 13.35 
Des animaux et des hommes. — 
14.25 Les jeux du stade. — 17.05 
Salie des fétes — 18.00 La cour-
se autour du monde. — 18.55 Des 

chiffres et des l€ 
Gewestelijk nieuw 
Club. - 20 00 Niei 
nuit des Cesars. -
Bouvard ontvang 
2310 Terminus 
23.50 Nieuws. 

FR. 3 

18.30 Jeugdpro 
19.10 Nieuws. -
lijk nieuws — 19 4i 
gramma. — 19.55 
l'homme (f) - 20 
20 heures - 2 
bèbè (tv-spel). — 
l'organisation (tv-
Nieuws. - 23.00 i 

' 4 FE 

BRT 

9.00 Open Schoo 
Mee. - 1000 In 
van André Demedt 
frontatie (debaO. -
voor gehoorges 
12.30). - 14.30 Vc 
der - 15.00 Si 
15.25 Veronica ( 
16.50 Laurel « n F 
Sportuitslagep. — 
ball (Kortrijk — 
18.25 De Toverm 
Van pool tot eve 
Nieuws — 20.00 
- 20.30 Alle sche 
klein ( f ) - 21.20 
(show) - 22.50 N 

NED. 1 

11.00 Omroeppart 
Teleac. - 17.00 
geloofsopvoeding, 
richt van de wili 
1800 WK Schaa 
Teleac. - 19.00 N 
KRO'S wereldcirc 
de voetsporen vai 
mans. — 21.15 
komen. - 22.05 [ 
bed show - 22.5 

NED. 2 

15.00 W K schag 
Nieuws. - 15.32 ^ 
zes. - 15.57 De V 
16.10 Goud van ou 
ratie Pettycoat ( f ) , 
sport 1. - 17.50 
— 18.05 Spelen n 
18.30 Sesamstraat 
en hoe zit het noi 
19.20 Studio spe 
Humanistisch Ver 
Nieuws. — 20.40 
21.10 Hollands Sp 
in the family (f) . -
— 22.40 Nieuws. 

RTB 

11.00 Eucharistiev 
Faire le point (d< 
Nieuws — 13.05 
— 14.00 La dynas 
( f ) . - 1450 C 
sneeuwklas — 15 
monde. — 17.15 
— 17.20 Le p'tit cli 
W K . kunstrijden, 
tour du Saint ( f ) . 
— 19.15 Antenn( 
Nieuws. - 20.00 
ma. — 21 15 Cc 
22.30 Nieuws. 

ARD. 1 

10.00 Indianen (do 
Sendung mit -der 
Ilse Biberti. Portre 
lijnse aktnce). — 1; 
tionale Fruehscho 
Nieuws. — 13.15 / 
Eine Ewigkeit — 
der Woche — 14 
der Sonne — 14 
- 15.15 Die Zeit 
- 16.55 Der Dokt 
Vieh (f.) - 17. 
energiebronnen -
- 18.33 Die J 
19.15 Wir ueber 
Weltspiegel — 
(dok.). - 20.15 I 
meesters — 21. 

WIJ n 1 FEBRUARI 1979 



Tl/-PROGRi^MMKS 

es et des lettres - 1920 
estehjk nieuws — 1945 Top 

- 2000 Nieuws - 2030 La 
des Cesars - 22 25 Philippe 
'ard ontvangst gasten — 
I Terminus les etoiles — 
> Nieuws 

) Jeugdprogramma's — 
) Nieuws - 1920 Geweste-
euws — 19 40 Regionaal pro-
ima — 1955 il etait une fois 
ime Cf) - 20 00 Les jeux de 
leures — 2030 On purge 

(tv-spel) - 21 30 Echec a 
Jnisation (tv-film) — 2240 
ws — 2300 Cavalcade 

ondag 
4 FEBRUARI 

Open School - 930 Doe 
— 1000 In de voetsporen 

indre Demedts — 11 00 Kon-
rtie (debaO - 1200 Nieuws 

gehoorgestoorden (tot 
) — 14 30 Voor boer en tuin-
— 1500 Sesamstraat — 

Veronica (gezinsfilm) — 
Laurel «n Hardy — 17 25 

tuitslagep - 1730 Basket-
(Kortnjk — Oostende) — 

De Tovermolen — 1830 
pool tot evenaar — 1945 
VS — 2000 Sportweekend 
)30 Alle schepsels groot en 
( f ) - 21 20 A gift a song 
v) - 2250 Nieuws 

y_\ 

Omroepparochie — 15 30 
c — 1700 Oecumenische 
ifsopvoeding — 1730 Be-
van de wilde ganzen — 
WK Schaatsen - 1845 

c - 1900 Nieuws - 1905 
S wereldcircus — 2025 In 
jetsporen van Felix Timmer-

— 21 15 Ik zag Cecilia 
•n. — 2205 De ver van m'n 
show — 2250 Nieuws 

)• 2 

W K schaatsen - 1530 
f/s - 1532 Veronica telt tot 
- 1 5 5 7 D e V e l u w e ( d o k ) -
Goud van oud — 16 35 Ope-

Pettycoat(f) — 1702 Studio 
1 — 1750 Sprekershoek 

505 Spelen met kinderen — 
Sesamstraat — 1845 Ot 

ae zit het nou met Sien ' — 
Studio sport 2 — 2030 

anistisch Verbond - 2035 
NS - 2040 Herenleed -

Hollands Spoor - 21 40 All 
; family CfJ — 2205 Bomen 
>40 Nieuws 

Euchansbeviering — 12 00 
Ie point (debat) - 1300 

NS — 1305 Concertissimo 
JOO La dynastie des Forsyte 
— 1450 Calimero in de 
jwklas — 15 05 Visa pour Ie 
Ie — 1715 Sportuitslagen 
' 20 Le p'tit clin d'oeil - 1730 
kunstrijden — 1802 Le re-

du Saint ( f ) - 1910 Kuifje 
915 Antenne-soir - 1930 
(VS — 2000 Zygomaticora-
— 21 15 Camera-sport — 
Nieuws 

yj 

Indianen (dok) — 10 45 Die 
ung mitxter Maus — 11 15 
Jiberti Portret van deze Ber 
aktnce) — 12 00 Der interna-
e Fruehschoppen — 1245 
NS — 1315 Acht Sekunden -
Ewigkeit — 1345 Magazin 
Voche — 1440 Ein Platz an 
Jonne — 1445 Pan Tau ( f ) 
515 Die Zeitmaschine (film) 
i 55 Der Doktor und das liebe 

( f ) — 1745 Alternatieve 
jiebronnen — 1830 Nieuws 
1833 Die Sportschau -

Wir ueber uns - 1920 
spiegel — 2000 Nieuws 
) — 2015 Honden en hun 
iters — 2105 Aus einem 

Deutschen Leben CTV-film) 
23 30 Nieuws 

ZDF 

1030 ZDF-matinee - 1200 Das 
Sonntagskonzert — 1250 Fragen 
zur Zeit - 13 00 Nieuws - 13 02 
Die Drehscheibe — 1325 Chro-
nik der Woche — 13 45 Pusteblu-
me Een dak boven het hoofd — 
1415 Die Biene Maja ( f ) - 1440 
Het industne-tijdperk (dok) — 
1510 Nieuws - 1530 Segein 
statt Sitzen (reportage) — 1600 
Reportage over een ongewone 
Berlijnse wijk — 16 30 Nieuws — 
1632 Die Sportreportage — 
1800 Tagebuch - 1815 Raum-
schiff Enterprise (fJ - 190C 
Nieuws — 19 10 Bonner Perspek-
tiven — 19 30 Sport aktuell — 
20 00 Ein verruecktes Paar (verha
len) - 21 00 Nieuws - 21 15 Vik-
toria en haar Huzaar (operette) 
— 23 30 Nieuws 

ARD 3 

1600 Ihre Heimat - Unsere Hei
mat — 1700 Sehen statt horen 
- 1730 Postfach 10 19 50 -
1800 Pippi Langstrumpf ( f ) -
1830 Warum gleich zum Arzt 
gehen ' - 19 00 Rock 'n'Roll Mu
sic — 1945 Sport im Westen — 
1955 Journal 3 — 2000 Nieuws 
— 2015 Streng geheim i (dok) — 
21 00 Muziek (fysisch gezien) — 
21 45 Bette Midler (show) -
22 30 Chicago 1930 ( f ) - 2315 
Tips fur Laser 

LUX. 

1315 Hei elei, kuck elei - 1645 
Manns et marraines (film) — 
1830 RTL-theatre - 1900 Les 
sentiers de l'aventure — 1930 
Nieuws — 1933 Cine-selection 
— 20(X) Les brigades du tigre ( f ) 
— 21 00 Pas de pnntemps pour 
Marnie (thriller) 

TF 1 

9 15 Godsdienstige uitzendingen 
— 11 55 Midi moins sept — 12 02 
La sequence du spectateur — 
1229 Les Tifins — 1230 Nieuws 
uit de tv-wereld — 1300 Nieuws 
— 1320 Ces t pas serieux — 
1415 Les rendez-vous du diman-
che - 1530 Tiercé - 1535 
L'homme qui venait de lAtlantide 
(fJ — 1658 Sports première — 
17 40 Le triangle du diable (tv-f ilm) 
— 1925 Baby's in de zoo van 
Zurich — 1955 Les tifins — 
2000 Nieuws - 2035 Le sauva-
ge (film) — 2218 Koncert — 
23 05 Nieuws 

A 2 

1240 Filmpjes uit de oude doos 
— 1257 Top club dimanche 
(show en speO — 1315 Nieuws 
— 1340 Top club dimanche — 
1430 La trilogie de la villegiature 
— 1520 En savoir plus - 1620 
Petit theatre - 1655 Monsieur 
cinema (filmkwis) — 17 35 Choco
lat du dimanche — 18 05 Le mon
de merveilleux de Disney — 
1855 Stade 5 - 2 0 0 0 Nieuws -
2035 La terre de la grande pro
messe (film) — 2300 Nieuws 

FR. 3 

1635 Prelude a lapres-midi Klas
sieke muziek — 1730 Un come-
dien lit un auteur — 1830 Linvite 
de FR 3 - 1945 Dom-Tom -
2000 Grande parade du jazz — 
20 30 Ribennes-en-Lozere (dok) 
- 21 30 Nieuws - 21 40 De der
tiger jaren (dok) — 2210 Cine-re-
gards — 2240 Voyage en Italië 
(film) 

Maandag 
FEBRUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 De 
tovermolen — 18 05 De vijf ( f ) — 
1830 Open school — 1900 Doe 
mee - 1930 Kijk uit - 1945 
Nieuws — 2015 Micro-Macro — 

2050 Lillie ( f ) - 21 40 Wikken en 
wegen — 2220 Nieuws — 2240 
Open school 

NEP. 1 

11 00 Schooltelevisie - 18 30 Se
samstraat — 1845 Kortweg — 
1855 Nieuws — 1859 Wie van 
de drie — 1930 Verkeren in het 
verkeer - 2020 AVRO's platen 
panel — 21 35 Nieuws - 21 55 
De terugkeer van de Saint ( f ) — 
2250 Nieuws 

NEP. 2 

1855 Nieuws - 1859 Heidi ( f ) 
— 1925 Van hot naar haar met 
Dik Voormekaar ( f ) — 2000 
Nieuws — 2027 Geheim com
mando (oorlogsverhalen) — 
21 45 Showroom — 2245 Hier en 
nu — 2315 Tot besluit — 2325 
Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie — 17 30 1 
2, 3 Rimes et racontines — 
1800 Le jeune Fabre ( f ) - 1830 
Zigzag — 18 45 La pensee socia-
liste — 1915 Lundi-sports — 
1930 Nieuws — 1955 Jundisch 
advies - 2000 Holocaust ( f ) -
22 25 Nieuws 

ARP 

1610 Nieuws - 1615 Schaukel-
stuhl — 1700 Logo-Montagsma-
gazin — 1750 Nieuws — 1800 
Ach du lieber Himmel — 1830 
Spiel urn halb7 - 1840 Der 7 
Kontinent — 1915 Hier und Heu-
te — 19 45 Spiel um 4tel vor 8 — 
2000 Nieuws — 2015 Liebe zu 
Lydia ( f ) - 2105 Bildspazier-
gang — 21 15 48 Stunden — 
21 45 Einmal Oesterreich und zu-
ruck (dok) — 2230 Tagesthe-
men — 2300 Jagd ohne Skrupel 
(film) — 00 30 Nieuws 

ZPF 

1700 Nieuws - 1710 Danke 
schon, es lebt sich (dok j — 17 40 
Die Drehscheibe — 18 20 Die Pro-
tokolle des Herrn M ( f ) - 1900 
Nieuws — 1930 Hitparade — 
2015 Hoe sparen de Duitsers - En 
hoe maken zij schulden ' — 21 00 
Heute-Journal — 21 20 Blauer 
Himmel, den ich nur ahne (tv-spel) 
— 2250 Nieuws 

P-3 

1900 Hinter den Schlagzeilen — 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
- 2015 Schulen in der DDR 
(reportagesene) — 21 00 Momen-
te — 21 15 Damals in den Flitter-
wochen (film) — 2305 Nieuws 

LUX. 

12 00 La bonne franquette — 
1700 Cinq a sept jeunes - 1720 
Coup de filet ( f ) - 1750 Cinq a 
sept service et variétés — 1800 
Le coffre-fort — 1805 Aktualitei-
ten — 18 20 Ram-dames — 1840 
Systeme D — 1900 Nieuws — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuws — 20 00 Festival van San 
Remo — 21 00 L'homme de la plai-
ne 

TF 1 

1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
magazine — 13 50 D'hier et d au-
jourd'hui — 1425 D'hier et d'au-
jourd'hui — 17 58 A la bonne heu-
re — 1829 Un rue Sesame — 
1857 L'etang de la Breure ( f ) — 
1912 Une minute pour les fem
mes - 1915 Les Tifins - 19 20 
Gewestelijk nieuws — 1944 
Ces t arnve un jour — 2000 
Nieuws — 20 35 La faille (thriller) 
— 2225 Le nouveau cinema alle
mand (reportage) 

A 2 

1725 Fenêtre sur — 17 55 
Jeugdprogramma — 1835 Ces t 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws — 2035 Exclusif 
du Midem (show) — 21 40 Ques
tion de temps — 2240 Bande a 
part — 23 15 Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1940 Regio
naal programma — 1955 II etait 
une fois l'homme (fJ — 2000 Les 
jeux de 20 heures — 2030 Le der
nier baiser (film) — 22 05 Nieuws 

Dinsdag 
FEBRUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
tovermolen — 18 05 Sesamstraat 
- 1830 Open school — 1900 
Muzieksien special — 1945 
Nieuws — 2010 Dolle dinsdag — 
2055 Kijk mensen (Jaar van het 
Kind) - 21 45 Jij of wij - 22 10 
Gastprogramma (Het vrije 
woord) — 2240 Nieuws 

BRT 2 

2010 Allemaal beestjes — 2040 
Op een goeie wei — 21 10 De gro
te vakantie van '36 (film) 

NEP. 1 

11 30 Schooltelevisie — 18 30 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
1855 Het kleine huis (f) - 1950 
Iedereen doet het toch"? - 20 20 
Veednjven (dok) — 2038 Sinfo-
nia voor stnjkers nr 10 — 2050 
Borstkanker — 21 35 Nieuws — 
21 55 Den Haag vandaag — 
2210 Fabeltjeskrant voor de grote 
mensen — 2220 58 miljoen Ne
derlanders misdaad en straf — 

NEP. 2 

1855 Nieuws — 1959 Barbapa-
pa - 1905Pinokkio - 1927 De 
ombudsman — 2000 Nieuws — 
2027 De Onedin lijn (f) - 21 17 
Hoe bestaat het ? - 21 42 Geor
ge en Mildred (f) — 2210 Vara-vi-
sie — 2305 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie - 1730 1, 
2, 3 Cinema — 1800 Le jeune 

Fabre (f) - 1830 Zig-zag -
1845 TVF-magazine feminin — 
1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 19 55 Michel Fugain et 
sa compagnie (show) — 2055 
Des lois et des hommes — 2210 
Nieuws 

ARP 

1540 Nieuws — 1545 Te voet 
door de Elzas (dok) — 16 30 Der 
Wolf und die Frau - 1720 W K 
skien — 1750 Nieuws — 1800 
Heidi — 18 30 Sendung und Echo 
- 1840 lm Werk notiert - 1915 
Hier und Heute — 19 45 Spiel um 
4tel vor 8 - 2000 Nieuws -
2015 Die Montagsmaler - 21 00 
Monitor — 21 45 Detektiv Bock-
ford Anruf genugt (f) — 

ZPF 

1700 Nieuws — 1710 Daudi, een 
jongen uit Kenia (dok) — 1740 
Die Drehscheibe — 1820 Tom & 
Jerry — 1900 Nieuws — 1930 
Zwischen zwei Feuern (western) 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
•<Wir Frauen sind unbezahlbar» 
— 2200 Kurzfilm International — 
2245 De violist Gidon Kremer — 

P 3 

1800Sesamstrasse - 1830Tele-
kolleg I algebra — 1900 Eigen 
(reportage over de beklimming) 
- 1945 Journal 3 - 2000 
Nieuws — 2015 Stroom uit de 
zee - 21 00 Momente - 21 15 
Ich und mem Bruder (f) — 21 45 
Monitor im Kreuzfeuer 

LUX. 
17 00 Cinq a sept jeunes — 17 20 
Docteur Simon Locke (O — 17 50 
Cinq a sept service et vanetes — 
1800 Le coffre-fort - 1820 Ram-
dames — 1835 Le coffre-fort — 
1900 Nieuws — 1935 Passé et 
gagne — 1947 Entre chiens et 
chats — 1955 Nieuws — 2000 
Ardechois, cceur fidele (f) — 

F 1 

1300 Nieuws - 1345 Le regard 
des femmes — 1425 Le regard 
des femmes — 1800 A la bonne 
heure — 1829 Un, rue Sesame 
— 1857 Letang de la Breure (f) 
— 1912 Une minute pour les fem
mes — 1920 Gewestelijk nieuws 
— 1944 Ces t arnve un jour — 
2000 Nieuws - 2030 Des pay-
sans (reportage) — 21 33 Arou-
apeka (show) — 2225 Question
naire — 2300 Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws — 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une suedoise a Pans 
— 1400 Aujourd'hui madame — 
17 25 Fenêtre sur — 17 55 Jeugd
programma — 1835 Tips voor 
konsumenten — 1855 Des chif
fres et des lettres — 1920 Ge
westelijk nieuws — 1945 Top 
club - 2000 Nieuws - 2040 Si 
vous ecoutiez vos enfants'? — 

F 3 
1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme — 20 00 Les jeux de 20 
heures — 2030 La perie noire 
(film) — 22 25 Nieuws 

Woensdag 
7 FEBRUARI! 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip-
Top — 1815 De tovermolen CO 
- 1820 De Hardys - 1905 
Israelitisch-godsdienstige uitzen
ding - 1945 Nieuws - 2015 
Happy days Een plezierig feuille
ton van de Amerikaanse tv — 
2040 Pech Eenakter - 21 40 Per
sona — 2210 Musiceren in het 
Rockoxhuis — 2240 Nieuws 

BRT 2 

2015 De gouden koets (film) — 

21 55 Tussen twee beschavingen 
(dokJ 

NEP. 1 

11 00 Schooltelevisie - 1530 Hu
mor uit de oude doos — 1610 
Maja de bij — 16 35 De luchtbus 
— 1830 Sesamstraat - 1845 
Toeristische tips — 18 55 Nieuws 
— 1859 Van gewest tot gewest 
— 1950 Politieke partijen — 
2000 Nationaal songfestival 1979 
— 2100 Cinevisie - 2137 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Fabeltjeskrant voor 
de grote mensen — 22 20 Panora-
miek - 2300 Studio sport — 

NEP. 2 

1855 Nieuws — 1859 Op weg 
naar huis — 1925 Kenmerk — 
2000 Nieuws - 2017 Diabetici 
— 2032 De illusionist (O - 21 20 
De god van Borne (dok) - 2210 
Sanford en zoon (f) — 22 35 Zes 
dagen in een Afnkaans zieken
huis — 2315 Nieuws 

RTB 1 

— 1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 2000 Pnntemps en 
hiver Ctv-spel) - 21 13 High blood 
pressure Cdok) — 21 55 Nieuws 
— 22 00 Kunstaktualiteit - 22 45 

RTB 2 

1845 Interwallonie - 1955 Des 
fraises et du sang Cfilm) 

ARP 

1750 Nieuws - 1800 Die Gras-
huepfer - Pioniere der Fliegerei — 
1830 Hit um halb 7 - 1840 Die 
Grashuepfer - Pioniere der Fliege
rei — 1915 Hier und Heute — 
1945 Hit um 4tel vor 8 - 2000 
Nieuws — 2015 Was waeren wir 
ohne uns Cdok) — 

ZPF 

19 00 Nieuws - 19 30 Der Sport-
Spiegel - 2015 Bilanz - 21 00 
Heute-Journal — 21 20 Die Stras-
sen von San Francisco CO — 
22 05 Het erfgoed van de Indios in 
Mexico Creportage) 

P. 3 ~ 
1945 Journal 3 — 2 0 0 0 Nieuws 
— 2015 Mittwochs in — 2210 
Frankenstein Cgnezelfilm) — 2315 
Nieuws 

LUX. 
1630 Ecole buissonniere — 1800 
Le coffre-fort — 18 05 De nos clo-
chers — 1820 Ram-Dames — 
1840 Systeme D spel — 1900 
Nieuws — 1935 Passé et gagne 
— 1947 Entre chiens et chats 
— 19 55 Nieuws — 20 00 Hit-Para-
de - 21 00 La Rolls-Roye jaune 
Avonturenfilm 

TF 1 

1300 Nieuws - 1337 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1810 A la bonne 
heure — 1827 Un, rue Sesame 
— 1857 Letang de la Breure CO 
— 1912 Une minute pour les fem
mes — 1915 Les Tifins — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1944 
Ces t arrive un jour — 2003 
Nieuws — 2035 Pierrot mon ami 
Ctv-film) 

A 2 
1245 Nieuws — 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une suedoise a Pans 
CO — 14 03 Aujourd'hui madame 
— 1510 Robinson Suisse CO — 
1610 Jeugdprogramma — 18 35 
Ces t la vie — 1855 Des chiffres 
et des lettres — 1920 Geweste
lijk nieuws — 1945 Top Club — 
2000 Nieuws — 2040 Les Mup-
pets — 21 05 Ml fugue, mi-raison 
— 2220 Reportages - 2310 
Nieuws 

FF̂ . 3 

1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme CO — 2000 Les jeux de 
20 heures — 20 30 L execution du 
soldat Slovik Cfilm) 
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Dopingaffaire in de doofpot 
De winterstop is de sport met heilzaam Tenminste niet d i rekt Niet 
enkel omwille van het gebrek aan inkomsten Ook, en zelfs vooral, 
omwille van de bedenkingen die door gebrek aan een aktuaiiteitsge-
beuren overal worden losgeweekt Over sponsoring en doping, over 
begeleiding en infrastrukturen 
Zo kreeg de klassering van het dopingonderzoek na Anderlecht-Bar-
celona ongewone aandacht m de pers Op de Nederlandse televisie 
kreeg Peter Post in de Alles is anders show van Aad van den Heuvel 
zware meppen te inkasseren wanneer hij de sponsoring van de top
sport tot een «gemeenschappelijke plicht» meende te moeten ver
heffen BIJ een en ander maken wij graag enkele bedenkingen 

De prokureur des konings heeft 
officieel bevestigd dat de vervol
gingen tegen de Anderlechtspe-
lers die zich na afloop van de 
Europacupnnatch tegen Barcelo
na weigerden te onderwerpen 
aan een dopingonderzoek wer
den stopgezet Reden is dat men 
de verstandhouding met het 
Spaans voetbal lees de Uefa 
met wil vertroebelen Er werd zij
delings op gewezen dat Ander-
lecht door genoemde dopingon
derzoek al meer dan genoeg 
schade had geleden Barcelona 
ging immers van de veronderstel
ling uit dat de Brusselse klub het 
dopingonderzoek had uitgelokt 
met de bedoeling een paar 
Spaanse spelers te betrappen 

Dit bleek maar al te duidelijk tij
dens de terugmatch toen Ander-
lecht in de van haat doordrongen 
sfeer van Nou Camp ten onder 
ging 

Dat dergelijke reden door klub-
supporters kan worden uitge
dacht willen WIJ nog aanvaarden 
Dat klubleiders ze overnemen wil
len WIJ met enige moeite geloven 
Maar dat officiële instanties met 
dergelijke bedenkingen kunnen 
rekening houden, vinden wij on
waarschijnlijk en beschamend 

W I J begrijpen dat vertegenwoor
digers van sportbonden die kon-
stant onder dopingverdenking le
ven zoals de wielerbond steige
ren W I J steunen professor De 
Backere wanneer hij verontwaar
digd reageert tegen de ministers 
van Justitie en Volksgezondheid 
W I J geloven echter dat een paar 
aksenten bi| de benadering van 
het probleem verkeerd werden 
gelegd 
Niet de spelers treft enig verwijt 
Meer Zij hebben zelfs nooit ge
weigerd De afwijzende houding 
tegenover het onderzoek werd 
omschreven in de bestuurska
mers Door de leiders van de 
betrokken klubs en de bonzen 
van de Belgische voetbalbond 
De KBVB dat bleek maar al te 
duidelijk uit de interviews die se-
kretaris-generaal Roosens in ver
band met het seponeren van de 
omstreden zaak toestond, ver
schuilde zich achter het onaf
wendbaar chauvinisme dat uit 
dergelijke onderzoeken bij inter
nationale wedstnjden zou blijken 
Voor hem staat het vast dat de 
bezoekers, waar ook altijd posi
tief zullen worden bevonden De 
Uefa zelf voerde ook al een paar 
onderzoeken uit Maar uitsluitend 
wanneer de twee betrokken ploe-

'^^^lÊ'Ë^rtw^ ̂  
• Vorige week woensdag 
speelden te Oostende de Belgi
sche en Franse militaire voet
balploegen tegen mekaar Uit
slag 1 — 1 Niet belangnjk. Ken
schetsend was echter dat in 
deze partij zes gele kaarten 
werden uitgedeeld Hetgeen 
wijst op de krijgszuchtige be
doelingen van beide teams Dat 
de Belgen viermaal op geel 
keken, vinden wij normaal De 
eerzucht van Kolonel Francis-
se wordt immers uitsluitend ge
streeld door strijdvaardige sol
daten-voetballers 
• De Fransman Bernard Dar-
niche heeft de rally van Monte 
Carlo gewonnen voor de 
Zweedse favonef Bjorn Walde-
gaard Om dit te verwezen
lijken diende de gewezen Euro
pese rallykampioen een unieke 
prestatie te leveren hij won de 
tien speciale proeven van de 
laatste bergetappe Nooit had 
iemand hem zulks voorgedaan 
De beruchte > Nacht van de lan
ge messen • werd de Zweedse 
favonet fataal Hij stootte to
taal onverwacht op een paar 
rotsblokken die op de weg 
lagen Hetgeen de mogelijkheid 
van sabotage liet veronderstel-
leu 
• Vorige week heeft Jan Pu-
linx in • Het Laatste Nieuws» 

een reeks artikelen aan «de 
sfeer op Anderlecht» gewijd 
Gewoon een dekmantel om de 
lof van trainer Raymond Goet-
hals te zwaaien Op de meest 
doorzichtige manier Eigenlijk 
kwamen de interviews met O 
Vanden Stock, Nico De Bree, 
Rob Rensenbnnk, Ludo Goeck 
en uiteindelijk het «feestvar-
ken > zelf op het volgende 
neer «Raymond is de groot
ste, de bekwaamste de beste 
de eerlijkste de vrankste, de 
meest geslepen de meest om 
de financiële welstand van zijn 
klub bekommerde trainer van 
alle tijden > Enkel heeft hij pro
blemen om zijn ploeg die meer 
talent bevat en over betere 
mogelijkheden beschikt dan ge
lijk welke andere Belgische 
klub aan een nationale titel te 
helpen Maar Raymond vindt 
dat laatste met zo belangnjk 
Nietwaar Jan Pulinx' 

• Albert Zweifel (profs) en Vi-
to Dl Tano (amateurs) zijn de 
nieuwe wereldkampioenen 
veldlopen met de fiets op de 
rug In het Italiaanse Saccolon-
go lieten de Belgische veldrij
ders het inderdaad afweten En 
terecht De titeliaces hadden 
mets meer met veldnjden te 
maken Er diende vrijwel uitslui-

Tom Simpson een herinnering op de Mont Ventoux 

gen in een neutraal land speel
den 

Dat bondsleiders en de heer 
Roosens heeft toch al vaker be
wijzen van bekwaamheid afgele
verd zo n onwaarschijnlijke rede
nering durven verkondigen vin
den WIJ ronduit onterend voor alle 
jundische instanties Hij voegde 
er nog aan toe dat de KBVB 
geen bezwaar heeft tegen onder
zoeken bij nationale kompetitie
wedstrijden Wellicht met Je kunt 
de bestaande wetten met altijd 
negeren en overigens begrijpt de 
sportliefhebber wel dat de dan op 
het spel staande (financiële) be
langen aanzienlijk geringer zijn 
Roosens merkte nog op dat de 
organizatie van de desbetreffen
de dopingkontroles bij de wieler

bond al volledig op punt staat 
omdat de behoefte daaraan bin
nen die bond wellicht groter is 
dan binnen de onze Van lef en 
onbeschaamdheid gesproken 
Want iedereen weet toch dat 
voetballers «zuiver» sport bedrij
ven Ooit gehoord van omkoperij 
of doping"? Nee toch 
De kommentaar uit het Ander-
lechtse Astridpark bleef anders 
opvallend sober En ook dat ver
wondert ons met We kennen de 
Brusselse klubleiders goed ge
noeg om te weten dat zij met 
graag aanstoot geven Bierbrou
wer Vandenstock zou nooit op 
eigen houtje tot de weigenng 
besloten hebben Hij wist die be
wuste avond al wat er nadien zou 
geschieden Alles gebeurde in di-

tend gelopen te worden in een 
afstotelijke modderbnj Zoiets 
gebeurde voor een tiental jaren 
ook nog geregeld in België 
Maar sindsdien zijn onze orga-
nizatoren onder druk van de 
gebroeders De Vlaeminck wij
zer geworden Op de wereld
kampioenschappen slaagt men 
er echter telkens weer in ge
woon onberijdbare parkoers 
uit te stippelen Beschamend is 
het En hoogtijd dat de KBWB 
officieel protest aantekent bij 
de Internationale Wielerume te
gen dergelijke mistoestanden 

Wel waren wij bereid Bert Ver
meire bij te treden toen die na 
afloop van de kampioenschap
pen het opmerken dat onze 
amateurs het misschien wel 
wat te gemakkelijk opnamen 
Ex-wereldkampioen üboton en 
Pol De Brouwer, twee van onze 
beste amateurs, deinzen er im
mers niet voor terug om 
«zeer» hoge startgelden te ei
sen 

• Te Hechtel begon zondag 
het motorcrossseizoen 1979 
Zoals het een zomersport be
taamt op de laatste zondag van 
januari Raymond Heeren werd 
de eerste winnaar Wereldkam
pioen Mikkola kwam er nog 
met aan te pas En ook hier 
alvast deining Omtrent de nieu
we barema's Of beter nog 
omtrent de nieuwe prijsrege
ling De piloten dreigden alvast 
met een staking We houden 
het in het oog 

• De Algemene Vergadenng 
van de Belgische Basketbal
bond heeft alvast een wijze 
beslissing genomen Vanaf vol
gend seizoen mogen in de 
hoogste klasse nog twee bui
tenlanders per ploeg aantre
den In de tweede klasse nog 
een En daarna geen meer in de 
nationale afdelingen Alvast 
een afdoend middel om de klei
nere klubs tegen «zichzelf» te 
beschermen Nu dit geregeld is 
kan men misschien ook met de 
« grotere» klubs beginnen Wij 
hopen 

rekte samenspraak met de voet
balbond die eerder ook al rond
om alle mogelijke wettelijke bepa
lingen dribbelde wanneer zij dit 
opportuun achtte Het zal in de 
toekomst overigens nog gebeu
ren Daarom is het dubbel spijtig 
dat de jundische instantes zich 
zo jammerlijk lieten manipuleren 
ZIJ hadden de gelegenheid moe
ten aanwenden om de hoogharti
ge voetbalbestuurders zo zwaar 
mogelijk te tackelen De wetten 
gelden ook voor de machtigste 
sportbond van dit land Een sport
bond die zijn voorzitter na de ver
gadering van het Uitvoerend Ko-
mitee het verkondigen dat «zijn» 
bond inzake doping geen kontro-
les wenst uit te voeren en even
min behoefte voelt te «verklik
ken » Ontstellend i 

Konf ipleet o n m i s b a a r 

De topsport ligt overigens als
maar vaker overhoop met de wet
ten van landen en volkeren In 
Nederland kwam Peter Post zich 
in een televisieprogramma open
lijk beklagen over de gebrekkige 
medewerking van de sportpers 
om de sponsoring van de top
sport op gang te houden Peter 
ploegleider en pisteuitbater stel
de het allemaal erg eenvoudig 
"Zonder sponsoring — lees op-
zichtelijke publiciteit — is top
sport onmogelijk geworden Daar
om moet de sportpers de naam 
van de sponsors zo vaak moge
lijk en zo opzichtelijk mogelijk ver
melden De ploeg Peter Post be
staat met Er bestaat enkel de 
ploeg Tl-Raleigh McGregor Om
wille van hun financiële inspannin
gen hebben de sponsors recht 
op — lees goedkope sluikrekla-
me — publiciteit» 
Toen de afgevaardigde van de 
Nederlandse pers Peter Post liet 
opmerken dat de sportjoernalis-
tiek met tot taak heeft de top
sport in leven te houden en nog 
minder de specialisten van de 
sluikrekame (via de televisie) ook 
meester te laten worden van de 
krantekolommen kon de duidelijk 
misnoegde Peter Post daar mets 
tegenover zetten Het werd hem 
zelfs helemaal te bar toen men 
enkele beelden liet zien uit de 
recente Rotterdamse zesdaagse 
waar renners reden over een 
band publiciteit en eigenlijk nog 
nauwelijks zichtbaar waren voor 
het oog van de televisiekijker 
Peter stelde dat hij, als orgamza-
tor van bedoelde «vertoning» 
zonder die publiciteit van de wie-
lerliefhebbers tot zestig gulden en
treegeld zou moeten vragen om 
uit de kosten te komen Hij ging 
bijna onderuit toen iemand in de 
studio liet opmerken dat de door 
hem onmisbaar gewaande top
sport dit allemaal had uitgelokt 
(de dopingproblematiek inbegre
pen) en dat het voor heel wat 
«bewuste» sportliefhebbers alle
maal met meer hoefde Voor ons 
ook met Zeker niet wanneer wij 
daags nadien vernamen dat orga-
nizator Post aan ene Bernard 
Hinault 90000 (negentig duizend) 
frank per zesdaagseavond uitbe
taalde Daarmee was voor ons de 
cirkel gesloten Uitkomen doet Pe
ter Post er met meer De vicieuze 
cirkel van de topsport blijft ge
sloten tot de faillissementen (hoe 
liefderijk zij ook worden omhuld) 
te menigvuldig worden We herwij
zen in dit verband alvast al naar 
het verdwijnen van de Ronde van 
Spanje Maar dat zal de heren 
topsporters een zorg wezen Zij 
stellen toch zo graag dat zoveel 
eenvoudige mensen vreugde en 
voldoening puren uit hun presta
ties (en geldgewin) 
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De Beweging van de Tachtigers 
Volgend jaar herdenkt de literaire 
wereld de zogenaamde bewe
ging van de Tachtigers, waarmee 
dan 1880 bedoeld is Het blad van 
de « beweging » verscheen echter 
pas in 1885 en stond aanvankelijk 
vooral de personencultus van de 
dichter Willem Kloos ten dienste, 
hoewel deze heel wat minder 
voor de 80-erbeweging had ge
daan dan bv de jonge schrijver 
Willem Paap 

Beroemde namen zijn er in elk 
geval aan deze beweging verbon
den Behalve Willem Kloos waren 
er Albert Verwey, Fredenk Van 
Eeden, F Van der Goes en de 
reeds vermelde Willem Paap Het 
begin ervan had weinig revolutio
nairs om het lijf De jongturken 
kregen gastvrijheid in Het Haag
se Weekblad, De Nederlandse 
Spectator van de brave Care! 
Vosmaer, in het maandblad van 
Jan ten Brink en in het weekblad 
De Amsterdammer De ont
vangst was met onverdeeld en-
toesiast, vooral met toen vanaf 
1885 het blad De Nieuwe Gids 
verscheen die in De Gids werd 
aangevallen, wat dan weer npos-
tes uitlokte zoals Van Deysel de 
oude dichters en schrijvers rond
uit « suffe broekjes van de vorige 
generatie» noemde of nog «het 
mal volkje van vijftigjarige zuige
lingen » 

De eigenlijke aanleiding tot de 
Tachtigers was Marcellus Emants 
geruchtmakend gedicht in drie 
zangen Lillith, « dat door de tradi-
tionelen verguisd werd en door 
jongeren werd opgehemeld, die 
in hem de antiburger en de kun-

Willem Kloos 

stenaar van het zuivere woord 
herkenden» (Anneke Reitsma in 
De Nieuwe Linie dd 17 januan 
1979) Dat de «beweging» zich 
met tot de literatuur beperkte 
doch bv ook bescheiden ijverde 
voor de vrouwelijke ontvoogding 
blijkt uit het werk van Emants 
Hoezeer de nieuwe generatie 
zich ook als individualistisch ging 
bewegen, toch was er ruime be
langstelling o m als gevolg van de 

De akrobatische poëzie 

van Willie Verhegghe 
BIJ de uitgevenj Van Hyfte te Ertvelde verscheen eind voria 
jaar de dichtbundel «Circus Ricardo» De bundel, een hon
derdtal pagina's, kreeg de ondertitel andere akrobatieen tus
sen leven, liefde en dood mee Verhegghe behoort tot de 
kunstgroep HAM die zowel beeldende als schrijvende kunste
naars verenigt en waarvan L P Boon zowat de peetvader is 
De gedichten werden geschreven tussen 1971 en 1978, som
mige werden eerder gepubliceerd, andere met 
De bundel uitgegeven in samenwerking met de dichters-
groep Dimensie kreeg een omslag van de graficus Camille 
D Have mee De dichter zal het ons met kwalijk nemen als wij 
schnjven dat zijn bundel hoogten en laagten bevat, begrijpe
lijk als men verspreide gedichten uit zo n lange periode onder 
een band samenbrengt 
Toch graag enkele uitschieters vermelden Gedicht voor 
Pablo Neruda, Seizoenen van het leven vijf gedichten bij vier 
etsen van Jurgen Schneider en de Gedichten voor overleden 
grootvaders de dode grootvaders van de dichter en zijn 
vrouw 
Wie de dichter Verhegghe kent weet dat hij voor mets terug
schrikt en dood, leven, liefde politiek, ja zelfs een lied voor 
onze abdijen onder de titel circus samenbrengt Dat maakt hem 
zo aantrekkelijk arrogant Al bij al een aardige bundel van een 
jonge dichter die met zijn mets ontziende beeldenspel heel wat 
poëzielezers deed blozen 

JE DOET ER GOED AAN JE KINDJES HET BESTE UITJE 
MOND TE GEVEN. 

ie doet er goed aan je kindjes 
het beste uitje mond te geven, 
eten, drinken en lieve woorden 
malse stukjes rundvlees kipperug, varkenslever met uitjes, 
kikkerbilletjes zo uit de heldere beek en lange zachte zinnen 
over zuivere lucht en pure natuur 
En om de hoek loeren dooddoeners 
als daar zijn 
de stinkfabriek met haar kankerschouw 
'n mooie grote boot die in de gulle schoot 
van moeder mare nostrum 
lekker zijn oliebehoefte doet 

«Circus Ricardo» van Willie Verhegghe bij uitgevenj Van 
Hyfte, Lindenlaan 28, te 9068 Ertvelde, 220 fr 

sociale rol die de schrijvers toen 
mm of meer speelden (wat op 
zichzelf ook met nieuw was ver
mits oudere generaties dat ook 
gedaan hadden en aan de ont
voogding van het volk werkten, 
zoals bv een Conscience «die 
zijn volk leerde lezen») 

In De Nieuwe Linie verschijnt 
sinds 3 januan jl een reeks artike
len gewijd aan de Tachtigers Tot 
nog toe verschenen bijdragen 
van Jan vander Vegt, Anneke 
Reitsma en Ton Van der Stap 
Naarmate we dichter bij 1980 
komen zullen wel meer beschou
wingen verschijnen over dit lite
rair fenomeen (dat trouwens gelij
ke tred houdt met de speciale 
evolutie, waann een Fredenk Van 
Eeden een aktieve rol speelde 
o m met zijn mislukt experiment, 
nl de stichting van een commu
ne) We mogen ons ook verwach
ten aan herdrukken van de tach
tigers, het uitgeven van een selek-
tie uit hun werk en aan het ver

schijnen van essays Dit alles 
past ovengens goed bij de huidi
ge retro-rage 

En dan te bedenken dat Willem 
Kloos bv een tijdgenoot was van 
een volksdichter als Jan Pieter 
Heye wiens liederen iedereen 
kende Ton van der Stap tekent 
hierbij aan (DNL van 3 jan) « De 
beweging van Tachtig heeft aan 
dit type poëzie (volkspoëzie) een 
einde gemaakt En afgezien van 
alle binnen-literaire kwalifikaties is 
dit misschien wel het meest eige
ne van de poëzie van de twintigja-
ngen /an toen Zoals met de 
Tachtigers voor het eerst het 
beroep van literator ontstond zo 
hebben ze ook voorgoed van de 
poëzie een exclusieve zaak van 
literati gemaakt» Deze vaststel
lingen onderstrepen des te meer 
de kloof die zou ontstaan tussen 
de dichters en het volk, poëzie 
die uiteindelijk in louter experi
ment zou terechtkomen, zelfs met 
meer begrijpelijk voor insiders 

Wiener Sangerknaben 

in Vlaanderen 
ü e gekende Wiener Sangerkna
ben zijn opnieuw op ronde Na de 
Bondsrepubliek, het Groother
togdom IS het nu in Vlaanderen 
Wie interesse mocht hebben kan 
deze zingende knapen horen en 
zien op woensdag 7 februari 20 
u 30, Sint-Laurentiuskerk te Loke-
ren (B), 091-484986, donderdag 
8 februan 13 u 45, Sint-Lauren-
tiuskerk te Lokeren (B), 091-
4 8 4 9 8 7 , vrijdag 9 februan 20 u. 
Stadsschouwburg te Brugge (B), 
050-31 93 76 en 050-33 07 33 , 
dinsdag 13 februari 20 u Kultu-
reel Centrum te Sint-Truiden (B), 
011-763354, woensdag 14 febr 
20 u 30, .Dekanale Kerk te 
Peruwelz (B), 069-772207, don
derdag 15 februan 20 u 30, Sint-
Leonardus Kerk te Zoutleeuw 
(B), 011-789084, vrijdag 16 febr 
20 u 15, Stadsschouwburg te 
Kortrijk (B) 056-215465 zater
dag 17 februan 20 u, St-Jozefs-
instituut te Mere (B), 053-
219140 zondag 18 februan 16 
u, Paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel, 02-5138750 

Belgisch kultureel 
centrum Amsterdam 
In het voorjaar van 1980 hoopt 
men het Belgisch Kultureel Cen
trum op «De brakke grond» te 
Amsterdam te kunnen openen 
Dit vernemen we in het jongste 
nummer van Neerlandia — Alge
meen Nederlands Tijdschnft (nr 4 
- 1978 - 82e jaargang) 
De keuze van Amsterdam was 
geen probleem, vermits deze 
stad de meest « Vlaamse » stad is 
van Nederland Het is inderdaad 
een feit dat de meeste Vlamingen 
zich te Amsterdam echt thuis voe
len 
In het zelfde nummer nog «De 
Egmond Hustinxpnjs en het 
A N V » De uitreiking van de Vis-
ser-Neerlandia Prijzen en de Eg-
mond Hustinxpnjs, De Nederland
se Kastelen een nationaal kultuur-
bezit, De weg naar verdere inte
gratie ligt open (M Dittrich) en de 
vaste rubriek Spiegel der Neder
landen 
Zoals steeds grafisch uiterst ver
zorgd en geïl lustreerd Abonnement 
375 fr Losse nrs 65 fr Rekening 
408-7012051-83 ten name van ANV-
Vlaanderen Redaktie Joseph Plat-
teaustraat 16, Gent 

De koncerten worden georgani-
zeerd door Azymuth het Cen
trum voor Internationale Kulturele 
betrekkingen. Torenstraat 11, te 
9100 Lokeren (091-4849 86) 
waar ook alle inlichtingen over 
koncerten van andere klassieke 
formaties kunnen bekomen wor
den 

• In de universitaire campus 
te Diepenbeek stelt de Japan
se fotograaf Eikoh Hosoe ten
toon van 10 tot 25 februan as 
Opening n jd 9 februai om 19 u 
door de h J Coenen, kuituur-
ambtenaar van de provincie 
Limburg De reeks is een soort 
beeldverhaal met autobiografi
sche inslag, waarin ervanngen 
uit de kinderti jd de oorlog en 
de naoorlog verwerkt zi)n In 
dezelfde campus wordt van 22 
tot 25 februari de tentoonstel
ling •< Het wetenschappeli jke 
boek » gehouden 

galerij 
• Tol donderdag 25 februan 
loopt m de galen) Rik Deknudt 
te Deinze (Gentstraat 61), de 
tentoonstelhng van werken van 
kunstschi lder Roger Deschri)-
ver uit Aalter Het gaat om klas
sieke landschappen maar ook 
om aanklagende tekeningen 
een soort protest tegen de ver
loedering van mens en natuur 
Dageli jks van 14 u 30 tot 19 u, 
zaterdag tevens van 10 tot 12 u 
Dinsdag gesloten 

• Frans Van den Bremt stelt 
fotografieën tentoon op uitnodi
ging van de Vrienden van Carya-
t ide en de KVS te Brussel, in 
de foyer van deze laatste tot 
en met 14 februari Woensdag 
tot zaterdag van 19 u af en 's 
zondags van 14 tot 17 u 

Geboort ig van Meerbeke heeft 
hij zijn atelier in de Richard 
Neyberglaan 144 te 1020 Brus
sel Hl) streeft vooral naar har
monie tussen de technische 
middelen en de artistieke ex
pressiviteit 

• Roland Rens (Aarschot, 
1952) stelt zijn beeldhouwwerk 
tentoon in de kunstgaleri j Em
bryo, Justus Lipsiusstraat 20 te 
Leuven, van 2 tot 25 februan In 
opdracht van de bakkersvereni
ging maakte hij een levens
groot beeld, bestemd voor de 
winkelstraat (Diestsestraat) te 
Leuven Opening door Rene De-
pret op vnjdag 2 februari om 
20 u 30 Er worden in deze gale
rij permanent werken tentoon
gesteld van heel wat heden
daagse kunstenaars 

Luuk en Lonneken 
blijven avonturieren 

lyyk en lonnefce 
spelen tandarts 

'f^-^. 

kh!' 

)ci( h n d f s 

Bij de uitgeverij Lannoo te TIelt verschijnen de avonturen van Luuk 
en Lonneke, broer en zus De jonge is vijf jaar, het meisje vier. 
Jac Lmders schreef deze verhaaltjes samen en Lie illustreerde de 
boekjes die steeds zo'n 15 hoofdstukjes bevatten. 
Tot nu verschenen zes deeltjes vol spannende avonturen. Een goed 
boek is altijd graag gegeven en even graag gekregen! 
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Herman van Veen: 
een nar die kaal wordt 
Herman Van Veen is met zijn Har
lekijntroep in Vlaanderen voor 
een zevental avonden. Na de 
stadsschouwburg te Leuven, het 

^«^^^r 

De Brabantse volksmuziek
groep 't Kliekske maakte ter 
gelegenheid van haar tienja
rig bestaan 'n instrumenta
le prachtplaat die een aanra
der is voor alle fervente folk-
liefhebbers. «Instrumen
taal "-Vlaamse volksmuziek, 
IS een reeks uit het handge
schreven muziekboek dat 94 
melodieën bevat, die op en
kele na onbekend gebleven 
waren. Werk van een Petrus 
Josephus van Belle, uit Via-
ne, Oost-Vlaanderen (1743) 

Tien jaar 
't Kliekske 
«op de Plaats-', zoals 
achteraan vermeld. Vermoe
delijk plaatselijke koster, die 
ons die rijke schat naliet. De 
prachtige versierde klap-
hoes geeft alle inlichtingen 
omtrent de inhoud en drukt 
twee van de handschriften 
af, op de plaat terug te vin
den. De groep 't Kliekske 
(Rosita, Oswald Tahon, Wil-
fned Moonen en leider-instru-
mentenbouwer Herman de 
Wit die de liederen be
werkte), maakte werk van 
deze jubileumplaat, tech
nisch verzorgd in de Steur-
bout-studio's te Gent. Kort
om een welkome aanwinst 
voor onze Kultuurschat. Na 
tien jaar: doe zo voort Kliek
ske. Sergius 

Sukseselpee getekend: 
Yerminnen en gitaar 
Het is in deze inflatoire tijden mis
schien eens goed gewoon rond
om ons te kijken en voor eigen 
talent wat meer chauvinist te wor
den. En aldus het veelgebruikte 
« Sant in eigen land » uit het Groe
ne Boekje te kunnen schrappen. 
Johan Verminnen is en blijft een 
van onze meest talentvolle zan
gers, en is met zijn nieuwe elpee 
door het vele verschenen mate
riaal bij de jaarwisseling verge
ten. Zijn jongste plaat, die hij zelf 
produceerde, kreeg de titel Als 
mijn gitaar me helpt (op Biram nr. 
6450-926) en spreekt voor zich
zelf. Tijdens een gesprekje met 
Johan in het ouderlijke huis te 
Wemmei kwam het er ook op 
neer dat de plaat het resultaat is 
van de samenwerking met zijn 
vier muzikanten. Gitarist Jean-Ma-
rie Aerts en pianist Tars Lootens 
(die Koen de Bruyne vervangt) 
hebben zich helemaal in de typi
sche Verminnen-stijl ingewerkt, 
op de achtergrond stevig ge
steund door het ritme van de 
twee oude getrouwen, Yvan de 
Souter aan de bas, en drummer 
Firmin Timmermans. Voor Johan 
betekent deze plaat «de neerslag 
van een zelfopgelegde periode 
non-aktlef om te kunnen schrij
ven.» Ze bestaat behalve twee uit 
allemaal oorspronkelijke num
mers. Veel belang hecht Johan 
aan het gedichtje van de betreur

de dichter Jotie THoof t dat op 
het binnenblad is afgedrukt. 
«Zijn gedichten spreken voor 
zichzelf, en ook mijn liedjes zijn 
de verwerking van persoonlijke 
observatie, in heel eenvoudige 
woorden. Daarom ook voel ik 
niets voor een tekstblad erbij De 
plaat is een kroniek van mezelf 
en met stukjes leven van anderen 
erbij» was zijn eenvoudige kom-
mentaar. 
Bij het beluisteren wordt het 
gauw duidelijk dat het weer hele
maal Johan zelf is. Wat hij ver
woordt als «ik stopte mezelf in de 
liedjes en in de produktie ». 
De titelsong zal hem alvast gehol
pen hebben met een plaatsje in 
de voor het grote publiek niet te 
versmaden Vlaamse Toptien. 
Maar ook de rest van het mate
riaal is goed onthaald, en beschei
den merkt Johan op dat ze onver
wacht goed verkoopt. De vele 
aanvragen voor optredens en 
reakties bewijzen het alvast. 
Mark van Garsse bespeelt als 
gast-artiest de akkoestische bas 
in de licht swingende samba « Bar 
Tropical», een nummertje op 
tekst van zijn vriend Frank De 
Crits. En de bewering dat Johan 
weinig engagement aan de dag 
legt is in dit en ook volgende num
mers meteen ontzenuwd. Over
duidelijk komen hier geen slogans 
aan bod maar wel een persoonlij

ke stellingname en de bekommer
nis om de vergeten mensen, de 
eenzamen, zij die het anders had
den gewild. Zo bijvoorbeeld over 
een vrouw alleen, in «Maandag-
verdriet», eenvoudig maar fijn ver
woord, met doordringende saxso
lo van Pietro Lacerignola tussen
door. De Brusselse moog-specia-
list Dan Lacksman, die pracht-
werk verrichtte op de singel 
« Laat me nu toch niet alleen », her
schept deze sfeer met vocorder, 
piano en polymoog in het afslui
tende «Oostende in the rain». 

Kant twee bezingt de probleem
pjes tijdens het rondtoeren en 
een toevallige «Avond thuis», in 
bluesy swingende big bandstijl, 
de «Helden van vroeger» die 
moe zijn, en hun liedjes bijna ver
geten. Hij werpt de vraag op, bij 
het zien van die net-geklede vo'-
gelingen en andere Mormonen, 
wanneer de Messias terugkomt, 
als gospel opgevat. 

En dan een van zijn geliefkoosde 
temata, het leven als vagebond in 
de stad, «Tussen zwervers en 
drinkers», voor mij het meest 
sprekende nummer van de plaat, 
sterk en overtuigend, in de stijl 
een Eric Andersen of nog Tom 
Waits waardig. Om in alle een
voud af te sluiten met het mooi 
gezongen «Een voor jouw, een 
voor mij», dat in de zachte chan
sonstijl gebracht Johan in een 
nieuwer daglicht stelt, en aan
toont hoe hij ook vokaal rijper 
steeds maar verder evolueert. 

Sergius 

paleis voor Schone Kunsten te 
Brussel zijn de jongens op 7, 8 en 
9 februari in de koningin Elisa-
bethzaal te Antwerpen. 

Wie van Veen denkt zegt knappe 
organizatie, affe muziek, geluid en 
licht. 
Voor de voorstelling van zater
dag 27 januari te Brussel waren 
zeker nog zo'n 200 stoelen leeg. 
Het slechte weer of is de zater
dagavond geen avond meer om 
naar Paleizen en schouwburgen 
te gaan ? 
Het veelzijdig talent van van 
Veen is genoeg bezongen, hij kan 
het omdat hij het durft. Hij scha
kelt even vlot van de dans naar 
de konferentie als naar het mu
ziekinstrument over. Hij pakt een 
gemakkelijk met klassiek uit als 
met swing. Hij kent zijn stiel, te 
goed zelfs, te gestroomlijnd. Je 
vraagt je voortdurend af of het 
allemaal niet te bestudeerd is 
want misschien is van Veen verlo
ren mocht het ooit tot een onver-
hoede improvizatie komen. 
Van Veen verrast af en toe met 
spitse woordspelingen. (Zij had 
Dgen met uitzicht op zee) maar 
van Veen is het best in de kombi-
natie lied-dans waarin hij met zijn 
balletervaring en zijn rubberen lijf 
de zaal aan het gieren krijgt. 
Ongetwijfeld is het Patersnum-
mer en het daaropvolgende 
tam-tamspektakel het beste van 
zijn show. Ontroerend en gedurfd 

zijn interpretatie van Heer Jezus 
heeft een hofken waarmee hij zijn 
optreden begint en besluit. 
Verder niks dan goeds over van 
Veens muzikale begeleiders waar
in Erik van der Wurff (piano) en 
Harry Sacksioni (gitaar) de meest 
gegeerden zijn. 
Gerard Jongerius die het licht 
onder handen heeft haalde er 
deze keer een spetterende groe
ne laserstraal bij wat het showef-
fekt nog meer aanscherpte. 

Nog even krit isch: ons inziens 
maakt van Veen te veel alluzie op 
het mannelijk geslachtsdeel wat 
zijn optreden vaak een te lullig 
tintje geeft, dat kan wel even aar
dig zijn maar gaat ook weer zo 
gauw vervelen. Van Veen ver
dient beter. 

Toch de waardering voor deze 
rasechte kunstenaar, grappenma
ker en levenslustige nar die het 
maar niet kan laten te zeggen dat 
hij zich in Vlaanderen zo goed 
thuis voelt. 

Herman van Veen liet 15 LP's in 
het Nederlands persen, 7 in het 
Duits en binnenkort een in het 
Engels, zes boeken vonden de 
weg naar de boekhandel en bin
nenkort loopt een serie op de 
Nederlandse TV De wonderlijke 
avonturen van H.v.Veen. 

Een kleinkunst en show-stichting 
Harlekijn Holland, Kerkdijk 11, 
Westbroek geeft het gelijknamige 
tijdschrift uit. 
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Stichting Vic Anciaux 
steunt sociale initiatieven 
Te Brusse l w e r d een veren ig ing 
z o n d e r w i n s t o o g m e r k o p g e n c h t 
onde r benaming «Stichting Vic 
Anciaux » 

D e z e St ich t ing hee f t to t doe l initia 
t ieven te s t eunen en te b e v o r d e 
ren die ger ich t zi jn o p de socia le 
v e r b e t e n n g van kansa rme indivi 
duen en dee lg roepen in de N e d e r 
landstal ige K u l t u u r g e m e e n s c h a p 
van België O n d e r kansa rmen 
w o r d e n mensen ve rs taan die in 

ve rsche idene v lakken — de 
woons i tua t i e de werks i tua t i e de 
scho l ingsgraad en de dee lne 
m ing aan het ku l turee l en maat 
schappe l i j k leven ach te r z i jn op 
de si tuat ie van de gem idde lde 
i n w o n e r van dit land 

M e t het o o g o p d e daadwerke l i j 
ke onde rs teun ing van soor tge l i j 
k e ini t iat ieven zal d e S t i ch t ing 
jaar l i jks een pr i js t o e k e n n e n aan 
p e r s o n e n ve ren ig ingen of pr ivaat 
rechte l i j ke o rgan i smen 

V o l g e n d e cn tena zul len daa r toe 
in ach t g e n o m e n w o r d e n het ini 
t iat ief m o e t reeds ge ru ime t i jd 
bez ig zi jn en w a a r b o r g e n m 
h o u d e n inzake kont inu i te i t de 
k le inschal igheid in het b i j zonder 

STICHTING VIC ANCIAUX 
Het embleem van de Stichting 

De Vlaamse 
Toeristenbond 

de Vlaamse 
Automobliistenbond 
steunen voortdurend met woord en 
daad onze Nederlandse kuituur en 
alle belangen van het Vlaamse volk 

Steun de VTB-VAB, als lid, 
als automobilist, als reiziger, 

als lezer van boeken 

U kunt dat m elk van onze 18 kanto
ren en bi) elke bondsvertegenwoor
diger 

Hoof dsekretariaat: 
Sint-Jakobsmarkt 45, 
2000 Antwerpen. 
Tel. 031-34.34.34 

(Advertentie) 

d e d i rek te w e r k i n g m e t k a n s a r m e 
m e n s e n het s t r ev en naar on t 
v o o g d i n g naar s t ruk tu ree l ingri j 
p e n in d e o o r z a k e n van d e 
k a n s a r m o e d e de ge ïn teg ree rde 
en p lura l is t ische w e r k i n g 

Pe rsonen of ve ren ig ingen d ie m e 
nen aan deze cr i ter ia te vo ldoen 
k u n n e n hun kand ida tuur v o o r de 
pr i js 1979 ind ienen bij het sek re ta 
naat van de S t i ch t ing Hertogen 
dreef 68 te 1170 Brussel u i ter 
lijk op 1 maar t 1979 T i jdens een 
akadem ische z i t t ing o p 24 maar t 
1979 zal de pr i js p lecht ig w o r d e n 
u i tgere ik t 

M e n kan ook lid w o r d e n alle 
in l icht ingen o p b o v e n s t a a n d 
ad res 

— 25 j dame diploma van lager 
secundair onderwijs met ver 
schillende jaren ervaring hulp 
boekhouding en dactylo zoekt 
een half time betrekking in de 
streek van Brussel 

— 18 j meisje met diploma van 
kokkin A2 C O C 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 
mora 
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 tweetalig 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 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
13 

17 
18 
19 
20 

COP • t o 
Guido Callaert Opwijk 
Enk Vandewalle Izegem 
Luk Vanhorenbeek Bierbeek 
Anny Lenaerts Wilrijk 
Georgette De Kegel Ninove 
Lieve Favoreel Craeynest Lauwe 
Koen Van Menen Heusden 
Jo de Clercq Heverlee 
Kris Versyck Gent 
Willy Serpieters Oostende 
Jan De Roover Antwerpen 
Paul Cresens Diest 
Frans Jansegers Herdersem 
Veerie Thyssens Ekeren 
Maunts Passchijn Meise 
Rene Van den Cruijce Asse 
Achiel Godens Oostduinkerke 
Jan Caudron Aalst 
Jef Vinex Erps Kwerps 
Maunts Van Liedekerke Liedekerke 
Joris Depre Tervuren 

"̂  

840 
696 
684 
582 
432 
384 
312 
300 
276 
276 
216 
180 
144 
144 
144 
144 
132 
120 
113 
108 
108 

1750 bchepdaal 
02/5691604) 

(tel 
(N96) 

sekretariaatsadres (tel 031 
34 30 02) alle werkdagen tussen 
10 en 18 u (NI 02) 

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 
015/217900 Referentienum 
mer 1582 

Wie heeft werk voor een vrouw 
met diploma beroepsschool tus 
sen 45 en 50 jaar oud die gaar 
ne elke job zal aanvaarden be 
houdens schoonmaken ' Gaar 
ne bereid tot bijscholing Erva 
ring in handel Schrijven bureel 
blad (N98) 

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 

Drukker uit Mechelen met rui 
me ervaring in de drukkerijbran 
che zoekt dringend betrekking 
in Mechelen of omgeving 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 referentienr 1589 

(NI 01) 

Vlaamse Mutualiteit 
Antwerpen-Turnhout 
zoekt 

Dit pas opgerichte ziekenfonds 
van Vlaams nationale strekking 
vraagt voor zijn Centraal Sekre 
tariaat te Antwerpen (Bisschop 
straat 41) werkloze jongeren 
die mits vrijstelling van stempel 
kontrole willen meewerken aan 
de administratie en/of de boek 
houding 

Handelsingenieur 24 j zoekt 
passende betrekking in Limburg 
en ook buiten de provincie Zich 
wenden VU sekretariaat 
Nieuwstraat 7 3538 Helchteren 
tel 011 5337 25 (NI 00) 

Geïnteresseerden worden ver 
zocht kontakt op te nemen met 
de h Eddy Gaublomme op het 

Openstaande betrekking in het 
biezonder tijdelijk kader te Leu 
ven gezocht uitkeringsgerech 
tigde werkloze volksgericht be 
reid zelfstandig avondwerk te 
verrichten Vlaams nationaal be 
wust beroepsvorming boekhou 
ding en/of sociale wetgeving in 
zicht in sociale problematiek Bij 
voorkeur tussen 25 en 45 jaar 
Bereid zijn het arrondissement 
Leuven na een tijd te bewonen 
Kontakt opnemen met kamerlid 
Willy Kuijpers Swertmolen 
straat 23 3020 Herent tel 016 
229642 (N99) 
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VU-voorstellen voor 
Wilrijks Jaar van het Kind 

ANTWERPEN 

Wanneer CVP-burgemeester Fabre afwezig is — en de raad geleid wordt 
door eerste schepen Huysmans — gaat het er in de Wilr i jkse raad meestal 
een ietsje te gemcedeli jk aan toe om ernstig werk te leveren Toekomstige 
interpellanten moeten daar — zeker bij een overladen agenda — aan denken 
en zo nodig een punt laten verdagen naar een volgende zitt ing Tot zover 
deze technische opmerking, over naar de dagorde 

N o g de « bistige » winden 

Fraktieleider Pol Van der Gucht vond 
het kras dat een studiebureau voorbe
reidend werk moet doen voor een stu
die door de V U B ( i v m de windhin-
der aan de Bist) daar waar men voor 
deze gegevens normaal had moeten 
kunnen terugvallen op de gegevens 
van de aannemer van het Bistprojekt 

(De PVV-er Rombouts merkte 
schalks op dat «dat toch allemaal 
«onder kontrole» van het gemeente
bestuur gebouwd was •> O Onze frak-
tie stemde tegen bij de stemming ook 
al omdat zij het effekt van de voorge
stelde maatregelen in twijfel trekt 
Andre De Beul waarschuwde voor de 
verkoop van grond uit een gebied 
waarvan de bestemming met vast
staat 

BIJ de plannen tot aanleg van een nieu
we straat tussen Doornstraat en J 
Op de Beecklaan pleitte G Van Nuf-
fel (PVV) voor de aanleg van een 
woonerf waarbij tegelijk een binding 
zou gelegd worden tussen de buurt 
en het nieuwe OCMW-dienstencen-
trum 

Veel kritiek was er ook op de nieuwe 
verkeerssituatie na het in gebruik 
nemen van de Bevrijdingstunnel 
(tussen Ring en Boomsesteenweg) 
Er IS door het verdwijnen van de opnt 
aan de Kruishofstraat heel wat over
last van zware voertuigen ontstaan 
dn deze uithoek van de gemeente) 

interpel lat ies 

De PVV-er Lauwers had het dan in iet
wat bombastische bewoordingen 
over hinder en vervuiling onder een 
gedeelte van de brug aan de Boom
sesteenweg en over het houden van 
een referendum rond het samengaan 
van de gemeente met Antwerpen dn 
1983) Wat betreft dit 2e punt waar

schuwde Andre De Beul voor het hou 
den van referendums zonder ervaring 
— de Zwitsers zijn een uitzondering 
— en wees hij er tevens op dat het 
CVP en PVV zijn geweest, die tot 
de «fusies» hebben besloten Het 
VU-standpunt ter zake is dat men de 
onafwendbare «fusie» — waarom 
zou men uitzondering maken voor 
Antwerpen ' — moet voor zijn en de 
gemeente dermate inrichten dat zij 
ook in het nieuwe geheel goed blijft 
funktioneren 

Rombouts (PVV) bracht sneeuw en 
IJS in de raad Schepen Huysmans 
zei «dat men het uiterste gedaan 
had» maar dat belet met dat wijken 
als Meerland Oosterveld en Elsdonk 
er niettegenstaande er openbaar ver 
voer moet rijden triestig bijliggen i 

Franskiljon Gielen (CVP) is wel een 
moedig man Hij durft zijn partijgeno 
ten in het kollege al eens een voet 
dwars zetten Ook deze keer had hij 
het over het gevaarlijk vrachtverkeer 
op de Boudewijnlaan (waarop T Ver
hoeven ook al meer dan eens tussen
kwam) Dat een inhaalverbod mis
schien technisch met kan tot daar 
toe maar dat men de toestand sinds 
maanden blauw-blauw laat is gewoon 
schandalig i 

Jaar van het Kind 

En dan was er onze eigen Mia Damen 
— de 2e VU dame die op korte ter
mijn een belangrijke tussenkomst 
houdt I — met een aantal praktische 
voorstellen voor het Jaar van het 
Kind Mia stelde eerst vast dat wat 
tot nu toe werd aangekondigd hoofd 
zakelijk is afgestemd op de lagere-
school-leeftijd Ook de tieners moeten 
aan hun trekken komen 
Vandaar vooreerst een aantal open-

20 jaar VU te Boom 
Zaterdag 20 januan werd te Boom de 
slotviering gehouden van het 20-jarig 
bestaan (1958-1978) Deze vienng 
gepland voor 10 dec 78 werd uitge
steld door verkiezingswerking 

BIJ een flinke opkomst (lokaal « Nele » 
was eivol) werd eerst een feestmaal 
aangeboden waarna de sekretans 
Rene Boeynaems de aanwezigen toe
sprak HIJ dankte alle medewerkers 
en gaf een overzicht van twintig jaar 
VU-werking te Boom De grote en de 
kleine politiek werd even onder de 
loep genomen Met enkele plezierige 
hennneringen besloot hij zijn toe
spraak 

Daarna nam oud volksvertegenwoor
diger de heer Reimond Mathijsens als 
speciale gast het woord Hij dankte 
en herinnerde eraan dat toen hij arron 
dissementsvoorzitter was hij ook de 
afdeling Boom heeft medeopgericht 
HIJ dankte vooral de h en mevr Meu-
leman bij wie hij vele jaren het dienst 
betoon heeft verzorgd Ook alle vroe
gere en huidige mwrdankte hij voor 
hun onbaatzuchtige inzet Boom heeft 
steeds mogen rekenen op zijn biezon-

dere aandacht Vervolgens haalde hij 
enkele humonstische voorvallen tij
dens zijn parlementaire loopbaan aan 
Sekretans Boeynaems dankte den 
nog heel biezonder mevr Pauwels 
echtgenote van onze voorzitter Jan 
Pauwels omdat zij er toch pnjs op 
stelde aanwezig te willen zijn De h 
Jan Pauwels is met een hartinfarkt 
opgenomen in de kliniek H Familie 
Na enkele kritieke dagen is Jan nu 
zover hersteld dat hij zelf reeds heeft 
gezegd «onkruid vergaat met» 
Petrus Claes gaf mevr Pauwels een 
prachtige bloementuil en zei «Jean-
neke we weten dat de Jan nu niet 
alles meer mag eten maar nog wel 
alles mag zien De wensen voor een 
spoedig herstel vergezellen deze bloe
men naar kamer 70 » 

P R O F I C I A T 

Eer kleine nieuwe Vlaming met een 
legendansche naam komt onze ran
gen versterken Koen Dewael 
Een dikke proficiat aan ons bestuurs 
lid Raymond Dewael en echtgenote 
Marcella Ceunen 

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

onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel 031/2198 15 Ook's zondags open 
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deur-dagen bij de gemeentediensten 
waar de jonge Wilnjkenaren iets mee 
te maken hebben Men moet zich met 
beklagen over een gebrek aan politie
ke interesse bij de jongeren wanneer 
men zelf met voor ze open staat Als 
aanmoediging van het toneelleven 
voor de jeugd stelde ons raadslid 
voor gratis inkomkaartjes uit te delen 
voor een speciale jeugdvoorstelling in 
de gemeentelijke feestzaal «De 
Kern » 

Ten slotte pleitte Mia naar analogie 
met het draad-circus Corocord in het 
Antwerpse Nachtegalenpark voor de 
opnchting van een dergelijk «speel
tuig » in het park Steytelinck Dit 
draadcircus blijkt bij de kinderen goed 
aan te slaan en de stad plant er zelfs 
een 2e aan de St-Andnesplein » 
Wanneer schieten de mannelijke VU-
kollega s wakker uit hun winterslaap ' 

(wd) 

Anny blijft het doen ! 

Op 25 januari noteren wij Anny Le-
naerts als vrouwelijk topwerver nog 
steeds op de vierde plaats Met een 
klem « efforke » zit daar zeker nog een 
derde plaats in Ge moet het maar 
kunnen zeggen ze in Antwerpen i 

ihfHLI 
FEBRUARI 

3 WILRIJK VU-bal in het vernieuwde Gasthof St Camillusstraat 
17 Om 20 u 30 Orkest «The Playmates- Inkom lOOfr 

4 MORTSEL Optreden van toneelgroep «Streven» «Dienst en 
BTW inbegrepen » Schrijver R Verheyen en regie Paul De Mul
der Om 20 uur in zaal Centrum Osylei 43 te Mortsel Inkom 
100 fr 

7 ANTWERPEN Filmavond ingencht door TAK over de «Voer» 
Om 20 uur in het Oranjehuis Hoogstraat 69 Spreker Ward Her
mans Inkom 40 fr 

9 NIJLEN V U J O s derde kleinkunstavond met Johan Verminnen 
in zaal Nilania Kesselsesteenweg 

9 TONGERLO-WESTERLO Filmavond «Het vertrek van het I e 
kontingent van het Vlaams legioen de begrafenisplechtigheid 
van Staf De Clercq en De landdagen van het VNV » Om 20 uur 
in de Kapellekeshoef te Tongerio 

10 AARTSELAAR VU-bal in de Gemeentelijke Feestzaal om 20 
uur orkest The Scarfs Inkom 100 fr Voorverkoop 80 fr 

10 HERENTHOUT Kempisch zangfestival met optreden van zang
koor Harbalorifa uit de kleinkunstgroep De Ponzanten uit St-Pie-
ters-Lille en de humorist Werner Boons uit Noorderwijk Om 20 
uur in zaal Lux Markt Inkom 80 fr 

17 EKEREN VUJO-petitie tegen de fusie Groot-Antwerpen 
Samenkomst om 13 uur in cafe De Pelikaan Oude baan 44 te 
Ekeren-Donk Mee te brengen 1 balpen 

„SOS Schelde-Rupei" 
begint informatiekampanje 
De Schelde-Rupelstreek is een nood-
gewest Dat weet iedereen Haar 
sociaal-ekonomische aftakeling 
wordt pijnli jk bevolkingsdal ing, be
dri j fsslui t ingen en groeiende werk
loosheid, buitenissige mil ieuverloe-
dering 

Werk- en aktiegroepen en andere 
groeperingen wil len met een mani
fest een hand reiken aan ieder die 
samen de problematiek van de 
Schelde-Rupelstreek wil bekampen 

Reeds in het verleden werden voor 
stellen geformuleerd en uitgetekend 
voorstellen die getuigen van een to-
taal-visie « Enkel door de samenhang 
van sociale verschijnselen te bestude
ren kan men immers tot waardevolle 
oplossingen komen ook voor de 
tewerkstelling een symptoom van het 
Schelde-Rupel-syndroom Beschouw 
onze streek als een huis om in te 
wonen Zoals u pas in uw huis kunt 
wonen als een aantal voorzieningen 
dat huis bewoonbaar maken zo kun
nen we ook pas in een streek leven 
als een aantal voorzieningen die 
streek leefbaar maken De meest ele
mentaire leefomstandigheden zijn in 
onze streek erg geschonden 

De lucht die wij ademen stinkt naar 
steenbakkerijen en afvallucht van de 
chemische bedrijven op de Rupel-lin-
keroever In Hemiksem stinken de 
reeds bestaande chemische opslag
plaatsen Schelle klaagt over «acci
dentele» lozingen van Interescaut 

Het water Tgv onoordeelkundige 
zandwinningen in de Westerschelde 
blijft de Schelde Rupelriool een be 
stendige overstromingsdreiging niet
tegenstaande sporadische dijk-
werken 

De bodem N'euwe industrieterrei 
nen en woom/iji<en worden gepropa
geerd terwijl voorstellen tot herwaar
dering van het bestaande worden 
genegeerd De bodem van Hoboken 
en omgeving stikt van het lood 

Onwil of onkunde leiden tot beleidsbe 
slissingen die onze streek van de kant 
in de gracht helpen Alle bedrijven 
worden aangetrokken naar de «groei
pool» Antwerpen zodat een even 
wichtige kleinschalige arbeidssprei-
ding onmogelijk wordt De afval is ech 
ter wel voor onze streek Deze stort-
politiek brengt zeker geen tewerkstel 
ling maar leidt enkel tot financiële ont
waarding van eigendom De demokra-
tische besluitvorming wordt hierbij 
grof geweld aangedaan niettegen

staande tweemaal 5 700 wettelijke be
zwaarschriften allerlei akties en alter
natieve voorstellen krijgt de PVBA 
Van den Bosch toch zijn vergunning 
om te storten in het natuurgebied van 
de Schelse kleiputten 

Men zal het hier met bij laten in 
Hemiksem is een aanvraag hangende 
tot installatie van een opslagplaats 
voor chemische en giftige afval We 
kunnen het rijtje verder afgaan in 
Niel Boom Terhagen Rumst worden 
putten gebruikt voor afvalstortingen 
« De Rupelstreek is afvalstreek - dat 
IS de onuitgesproken maar enig inge
vulde beleidsoptie voor onze streek 

De rest zijn holle woorden ijdele ver 
kiezingsbeloften Onze streek en haar 
bewoners verdienen beter De ruimte
lijke mogelijkheden om wonen wer
ken en ontspannen te verzoenen zijn 
volop aanwezig Deze te benutten 
ipv ze op te offeren aan eenzijdige, 
overbodige en verkeerde stortpraktij-
ken IS een kollektieve verantwoorde
lijkheid waar ook u deel in heeft» 
Aldus een eerste pamflet van een 
informatiecampagne als voorberei
ding tot de manifestatie van 24 febr 
an 

De orgamzatoren hebben het vooral 
gemunt op dne objektieven die ze als 
volgt omschrijven 

Te Hoboken Geen rechtgeaard 
mens kan nog aanvaarden dat na 
oprichting van kommissies na uitgave 
van een ministerieel 23-punten pro
gramma een berg leugenachtige infor 
matie onbetaalbare gerechtelijke pro
cedures het loodgehalte in het kinder 
bloed blijft I Dit door te lange uitvoe
ringstermijn voor dan nog ontoerei
kende normen op te leggen aan de 
Metallurgie De jongste «zwarte 
sneeuw »-val bevestigt deze zorg 
Even onaanvaardbaar zijn de twee 
nieuwe superstorten 

Te Schelle waar de uitbatingsvoor-
waarden ongestraft van het oude 
stort overtreden worden tegen het 
advies van O C M W gezondheidsin-
spektie en alle 15 geneesheren van 
Niel en Schelle en tegen de wil van 
5 700 burgers 

Te Hemiksem waar 4 500 burgers 
wettelijk bezwaar aantekenen tegen 
de hangende aanvraag voor de instal
latie van een opslagplaats van che
misch en giftig afval 

Een brede informatiecampagne wordt 
besloten met een massale manifesta
tie op zaterdag 24 februan as 

OPENBAAR 
CENTRUM 

VOOR 
MAATSCHAPPE

LIJK 
W^ELZIJN VAN 
ANTWERPEN 

Plaatsen van 
loodgieter 

De bediening van loodgieter 
wordt openverklaard 

Bruto-aanvangswedde 
26716 fr of 27 598 fr naarge
lang de kandidaten gerech
tigd zijn op standplaatsver
goeding of op haardtoelage 
Een vergelijkend eksamen 
zal afgenomen worden, waar
na een werfreserve zal wor-
aen aangelegd met een gel
digheidsduur van 3 jaar, die 
zal aanvang nemen bij de 
benoeming van de eerst in 
aanmerking komende kandi
daat 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, en een mi-
litieattest inleveren 
Diplomavereisten getuig
schrift van lager secundair 
technisch onderwijs loodbe-
werkmg voorheen diploma 
A3, A4-1 of B6/B2, ofwel 5 
jaar praktijk m loodbewer-
kmg 
Leeftijdsvoorwaarden de 
leeftijd van 21 jaar bereikt 
hebben en deze van 40 jaar 
met overschreden hebben 
op 2 3 1979 Toepassing der 
wetten van 3 8 1919, 27 5 1947 
en 277 1961 
Een biezondere reglemente
ring op de standplaatsver-
plichting is van toepassing 
Inschrijvingsrecht 120 fr 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsformu
lier te bekomen op de 7e 

Afdeling/Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn, Lange Gasthuisstraat 39, 
Antwerpen (tel 3109 70 -
32 98 35) 
De aanvragen dienen toege
komen te zijn uiterlijk op 
2 3 1979 op het Sekretanaat 
Lange Gasthuisstraat 33, Ant
werpen 

(Adv 233) 
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Raadslid Staf De Ue bepleit 
gezond samengaan 
van tewerkstelling en leefmilieu 
ANTWERPEN. — Tijdens de jongste gemeenteraadszitt ing hield VU-raadsl id 
Staf De Lie een aandachtig beluisterd pleidooi. 
Staf De Lie is niet aan zijn proefstuk, ook in de Antwerpse provincieraad liet 
hij reeds heelwat van zich horen. Telkens waren zijn tussenkomsten er op uit 
de Antwerpse belangen te dienen. 
Zo werden regelmatig moties ter stemming gelegd die verband hielden met 
de Waterverdragen, de Antwerpse luchthaven, het vijfjarenplan e.d. 
Staf De Lie is een veelzijdig man. Hij begon zijn tussenkomst met de luchtha
ven van Deurne om te eindigen in zijn Polderland 

De luchthaven van Deurne is een 
Onderdeel van de Antwerpse haven 
en een noodvt/endigheid voor de Ant
werpse groeipool 
BIJ de vele argumenten pro is er de 
jongste tijd een belangrijk initiatief bij
gekomen Namelijk de uitbouw van 
de zakenluchtvaart, waann belangrij
ke Antwerpse Havenfirma's betrok
ken zijn Het bewijst dat de Antwerp
se zakenwereld het belang van de 
luchthaven aanvoelt, en wil waarde
ren De vraag tot oprichting van nieu
we verbindingen o m met Duitse en 
Franse luchthavens moet gesteld 
worden 

Voor de « chartervluchten » is de Ant
werpse markt eveneens toonaange
vend zo IS 24 % van het met gere
geld passagiersverkeer afkomstig uit 
de provincie Antwerpen-toerismerei-

in de Antwerpse 

gemeenteraad 

zen geven 23,4 % en zakenreizen 
zelfs 29,4 % uit Antwerpen 
Er dient dus dnngend geijverd te wor
den voor een betere uitrusting van 
de bestaande luchthaven En de pro
paganda voor de huidige mogelijkhe
den en verbindingen zou mede door 
het Stadsbestuur ter hand dienen 
genomen En dan dacht Staf aan de 
Dienst voor Toerisme en aan de 
Prospektiediensten van de Haven 
die o m in het buitenland nuttig werk 
kunnen leveren En dan gaat het niet 

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in ha^r helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg^ dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een acl^ttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 
Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

Tönissteiner Sprudel 
speciaal aanbevolen is bij 
de bestrijding van : 
1. ziekte der urine-afvoer-

kanalen. 
a) reinigen der nieren, 
urinewegen, blaas- en 
voorstanderklier (pros-
tatis). 
b) reinigen bij nierste
nen ; ook fosfaat- en 
karbonaatstenen. 

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

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

4. ziel^teverschijnselen bi) 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

op te beweren dat de luchthaven 
met op ons grondgebied zou liggen 
Leefmi l ieuproblemen 

Maar raadslid De Lie is vooral de 
man van de Noorder-polderdistrik-
ten Vanzelfsprekend komt hij hier
voor regelmatig op Even gesprok
keld uit zijn vragen 
Zal de Weeltjeshoeve te Zandvliet 
bij de aanleg van de Schelde-Rijn-
weg behouden b l i j ven ' Wordt hier 
een tolcentrum opgericht voor het 
grensoverschrijdend goederenver
keer? Is het ondenkbaar dat hier
voor de laatste landbouwgronden 
worden opgeofferd "̂  Zo ja, dan moe
ten andere met gebruikte terreinen, 
die waarschijnlijk nooit gebezigd zul
len worden, voor aangesproken wor
den 

De lucht- en waterverontreiniging en 
het vraagstuk van de afvalstoffen 
verkreeg eveneens een beurt Voor
al het probleem van de afhandeling 
bij oproepen-klachten laat veel te 
wensen over 
Waar bij de waterverontreiniging de 
Antwerpse regio en de Antwerpse 
nijverheden een grote inspanning 
hebben gedaan, bleef de Brusselse 
agglomeratie schromelijk in gebreke 
Nochtans is i v m de waterverdragen 
nogmaals gebleken hoeveel belang 
er dient gehecht aan het zuiverma-
ken van Schelde en Maas Staf De 
Lie vond dat het Antwerps Stadsbe
stuur te weinig op krachtdadige wij
ze de stem laat horen bij de centrale 
Brusselse instanties 
W i j k r a d e n 

Verder is er een stilstand vastge
steld bij het zoeken van een oplos
sing voor het storten van industriële 
afval, terwijl er in de noorderdistnk-
ten hinderlijke rookontwikkeling nog 
steeds gevaar oplevert 
Ons raadslid brak eens te meer een 
lans voor het behoud van het dorps
karakter van Berendrecht en Zand
vliet En het instellen daartoe van de 
reeds herhaaldelijk gevraagde wer
kelijk te verkiezen raden, zijnde deel
gemeenten en gedecentralizeerde 
dienstverleningen Deze formule zou 
trouwens dienstig zijn voor de ge
meenten die in 1983 zullen samenge
voegd worden 

Het openbaar vervoer, en vooral de 
taneven vormen nog steeds een oud 
zeer Staf hoopt dat voor 1979 einde
lijk de discnminatie ten opzichte van 
de Polderbewoners zal weggewerkt 
worden 
Tevens vroeg hij aandacht voor nog 
bestaande problemen i v m ruimtelij
ke ordening en de adviezen van de 
regionale kommissie Vanwege het 
kollege kreeg hij dienaangaande nog 
steeds geen bevredigend antwoord 
Het VU-raadslid eindigde met een 
verzoek tot de burgemeester voor 
het wegwerken van een beslissing 
ten nadele van de plaatselijke kermis 
te Lillo Waarop, indien enigszins 
mogelijk, beloofd werd welwillend op 
in te gaan 
Tot slot zouden wij de lezer willen 
vragen een en ander Czie ook « WIJ » 
van vorige week) te toetsen aan de 
VU-politiek gevoerde op nationaal 
vlak 
Er liggen meerdere aanknopings
punten 
Alles loopt traag, men wordt met 
begrepen, vaak afgewezen en op 
een onverantwoorde wijze voor 
schut gezet En toch worden haast 
alle tussenkomsten achteraf, langs 
een achterpoortje naar binnenge
haald W.W. 

Nieuws uit Ekeren 
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 ' Hoe 
meer leeuwen des te meer vreugde 
en levenskracht' Nadere inlichtingen 
steeds te bekomen op het VU-sekre-
tanaat, Geestenspoor 72, Ekeren 
Tel 410441 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

WETTELIJK 

5 ö KERKSTRAAT 
(031)35.98.26 
ERKEND OPTICIEN 

De Stormstuw... 
de grote onbekende? 
De werk- en aktiegroep «SOS-Wes-
terschelde» die sinds haar opr ichtng 
in 1976 (na de ramp te Ruisbroek) 
akties voert tegen het overstromings
gevaar in het Schelde-Rupelbekken, 
organizeert met de medewerking van 
het ministene van Ojaenbare Werken 
en het Antwerps Stadsbestuur, een 
voorlichtingsavond over het miljarden-
projekt -Stormstuwplannen» en no
digt iedereen en vooral de nog altijd 
bedreigde bevolking dnngend ui t ' 
Deze belangrijke voorlichtings- en de
batavond met als tema «De storm
stuw de grote onbekende ' » gaat 
door in het « Archief en Museum voor 
het Vlaams Kultuurleven», Minder-

Aartselaar 
B a l k a a r t e n v e r k o o p l o o p t v l o t 
Regelmatig gaan ploegen bestuurs
leden en sympatizanten de straat op, 
om van deur tot deur balkaarten te 
verkopen Afgezien van het financieel 
resultaat van zo'n aktie, mag_men er 
het psychologisch effekt ook met van 
onderschatten 
Persoonlijk kontakt, hoe vluchtig ook, 
15 nog steeds veel beter dan tien onge
lezen pamfletten En de mensen mo
gen er ook wel eens aan hennnerd 
worden dat de V U met bij de pakken 
blijft zitten 

G e s l a a g d e f i l m a v o n d 

Op 19 januan ging in de «Roden-
bach» een filmavond door, verzorgd 
door R Hoyaux, met zijn film over de 
Eskimo's C3e film zelf is prachtig en 
het was dan ook spijtig dat met wat 
meer mensen het winterweer hadden 
getrotseerd om hem mee te bekijken 
De Aartselaarse Vlaamse Knng heeft 
alvast wind m de zeilen en in de toe
komst mag men zich zeker nog aan 
andere interessante initiatieven ver
wachten 

B i b l i o t e e k 

Er nog even aan hennneren dat onze 
gespecializeerde biblioteek (Vlaamse 
Beweging, Toerisme en Beeldende 
Kunsten) elke zondagmorgen open is 
tussen 10 u 30 en 13 u Al wie lid 
wordt van het A V K kan tegen een 
kleine vergoeding interessante wer
ken ontlenen Minimum-leeftijd is wel 
16 jaar 
Adres «Rodenbach», Kapellestraat 
Aartselaar. (wd) 

VU-fanfare 
Kempenland 10 jaar 
In net teken van haar 10-jang bestaan 
brengt de VU-fanfare-Drumband 
«Kempenland» een «Winterkoncert» 
op zaterdag 17 febr om 19 u in feest
zaal Nilania, Kesselsesteenweg te Nij-
len Aanvankelijk was dit koncert ge
pland op zaterdag 10 febr, doch door 
omstandigheden buiten Kemfjenlands 
wil moest dit koncert naar 17 febr ver
schoven worden (op toegangskaar-
ten staat 10 febr ) Vlaamse vrienden, 
die reeds toegangskaarten gekocht 
hebben bv bij uitstap in december te 
St-Amands, gelieven hiermee reke
ning te houden 

De oproep van Kempenland in « WIJ » 
om onze VU-fanfare de oude Fron-
tersmarsmuziek te bezorgen groeide 
uit tot een ontroerend iets 
Meerdere muziekpartituren werden 
ons toegezonden met de al of met ver
meende Frontersmars Telefoonoproe-
pen om het bedoelde stuk te komen 
afhalen en een dame kwam zelfs van 
de kant van Dendermonde om het 
stuk naar Nijlen te brengen Zo heeft 
Kempenland nu een rijke verzameling 
aan Vlaamse liederen waarvan wij 
met eens het bestaan vermoeden en 
de Frontersmars is er bij i 
W I J danken alle «WIJ«-lezers die on
ze oproep hebben beantwoord en bij 
onze volgende uitstappen spelen wij 
de Frontersmars i Fr van Dessel 

broedersstraat 22 te Antwerpen De 
avond gaat door op dinsdag 6 febr 
1979 om 20 u 
Woordvoerders van het ministerie 
van Openbare Werken zijn de h 
Demoen, direkteur-generaal, de h 
Theuns, inspekteur-generaal van Brug
gen en Wegen en de h Roovers, van 
het Waterbouwkundig Laboratorium 
van Borgerhout 
Er zal gepoogd worden een antwoord 
te geven op volgende en andere vra
gen 
— Zal die stormstuw gans die massa 
water kunnen s t u i t e n ' 
— Zal die stormstuw wel werken op 
het juiste ogenblik "> 
— Zullen er, eens die stuw geïnstal
leerd, geen overstromingen meer 
z i j n ' 
—• Zal de scheepvaart met belem
merd worden ' 
— Zullen de nodige tientallen miljar
den wel gevonden worden om het 
projekt te financieren ' 
— Zijn er geen goedkopere en mis
schien betere p r o j e k t e n ' 
— Is gans die prestige-planning wel 
verwezenlijkbaar en geen zoethouder
tje voor de door overstroming be
dreigde bevo lk ing ' 

GEMEENTE 
EDEGEM 

Volgende betrekkingen zijn 
te begeven en een werfreser-
ve wordt aangelegd: 
TWEE BETREKKINGEN 
VAN GESCHOOLD WERK
MAN (VROUWl A - SCHRUN-
WERKER. 
Bruto aanvangswedde: 
25.153 fr. (index en haardgeld 
inbegrepen). 
Voorwaarden: 18-40]., Belg, 
militieplichten volbracht 
(mann. kandidaten), goed ze
delijk gedrag, diploma lage
re secundaire beroepsschool 
ofwel 3 jaar vakpraktijk, me
dische goedkeuring. 
EEN BETREKKING VAN GE
SCHOOLD WERKMAN 
(VROUW) A - SCHILDER 
Bruto aanvangswedde: 
25.153 fr. (index en haardgeld 
inbegrepen). 
Voorwaarden: 18-40j., Belg, 
militieplichten volbracht 
(mann. kandidaten), goed ze
delijk gedrag, diploma lage
re secundaire beroepsschool 
ofwel 3 jaar vakpraktijk, me
dische goedkeuring. 
TWEE BETREKKINGEN 
VAN HALFGESCHOOLD 
WERKMAN (VROUW) -
KARLADER REINIGINGS
DIENST 
Bruto aanvangswedde: 
25.153 fr. (index en haardgeld 
inbegrepen). 
Voorwaarden: 18-40j, Belg, 
militieplichten volbracht 
(mann. kandidaten), goed ze
delijk gedrag, getuigschrift 
van lager onderwijs, medi
sche goedkeuring. 
Aanvragen: Eigenhandig ge
schreven, uiterlijk op 23 fe
bruari 1979 op een postkan
toor afgegeven, vergezeld 
van een eensluidend ver
klaard afschrift diploma (of 
bewijzen van vakpraktijk). 
De overige bewijsstukken 
zullen gevraagd worden na 
het eventueel lukken in het 
voorgeschreven eksamen 
Verdere inlichtingen: ge-
meentesekretanaat, tel. 
570118,toestel403 (Adv.234) 
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Stuurloze bespreking 
van Leuvense begroting 
LEUVEN — De Leuvense gemeenteraad heeft er drie volle avonden op gezet 
om de begroting te bespreken. Maar dat was nog niet genoeg, vermits de 
openbare bespreking in de raad, aan het slot van de derde zitt ing, om één uur 
's nachts, afgebroken werd. Het CVP-PW-ko l iege wilde ermee doorgaan, des
noods tot vroeg In de ochtend, maar de BSP-VU-opposit ie vond dit onmense
lijk en vroeg een vierde zitt ing. Om uit hef slop te geraken werd dan in over
leg met de burgemeester beslist de bespreking stop te zetten en tot de stem
ming over te gaan, alhoewel belangrijke funkties als het sociaal beleid, de 
ruimteli jke ordening, de volksgezondheid, de huisvesting, nog helemaal niet 
aan de beurt gekomen waren. Die hoofdstukken zullen behandeld worden in 
de kommissies, achter gesloten deuren. De VU-fraktie vond dit een zeer jam
merli jke procedure, omdat een onderwerp als het maatschappeli jk beleid 
juist betrekking heeft op zovele kansloze groepen in onze samenleving en 
juist daarom de nodige aandacht zou moeten opeisen. Maar er was geen 
andere oplossing. De VU legde zich dan noodgedwongen neer bij het voor
stel, maar zal, zo nodig, punten toevoegen aan de agenda's van de volgende 
gemeenteraden. 

BRABANT 

Drie zittingen 

en nog 

geen einde! 

V a n w a a r al d ie m o e i l i j k h e d e n ? 

Alle frakties zijn er zich van bewust 
dat het zo met langer meer kan duren 
met die ellenlange maratonzittingen 
Er zijn vele faktoren de raad telt 
dneenveertig leden, waarvan er een 
tiental schepen waren in de vroegere 
deelgemeenten Zij kennen het klap
pen van de zweep De oppositie is 
ook vast besloten om haar kijk op het 
stedelijk beleid duidelijk in de verf te 
zetten In het algemeen kan je zeggen 
dat die visie vooruitstrevend is en 
schril afsteekt tegen de meer behou
dende, bureaukratische aanpak van 
de meerderheid De BSP en de VU 
worden kennelijk ongeduldig omdat 
ze zien hoe de stad verder ontvolkt 
en verkrot Daarmee hangt ook de 
groeiende vervuiling van de stad sa
men Het stadhuis geraakt niet verlost 
van zijn steigers, aan de Sint-Pieters-
kerk moeten de herstellingswerken 
nog beginnen Dat zijn als het ware 
symbolen van de bestuurlijke stilstand 
waarin de stad zich bevindt 
Er loopt ook iets mank met de organi-
zatie van de Desprekingen De burge
meester legt veel geduld aan de dag 
en geeft aan de raadsleden de nodige 
ruimte om hun tussenkomsten te hou
den Hierbij wordt hij sterk bekriti-
zeerd door de raadsleden van zijn 
eigen meerderheid, die vrijwel nooit 
het woord kunnen en mogen nemen 
De fraktievoorzitters werden, op eén 
bijeenkomst na, nog nooit bijeengeroe
pen om zich te beraden over de werk
zaamheden van de gemeenteraad 
De burgemeester nam in die zin nog 
nooit een initiatief In de vergade
ringen IS hij zelf ook zeer dikwijls en 
lang aan het woord, waardoor zijn 
eigen schepenen geen of weinig kans 
krijgen hun beleid toe te lichten of te 
verdedigen 

Wat de bespreking van de begroting 
zelf betreft, die dan toch een 
bedrag vertegenwoordigt van 
1 390 474 340 fr aan gewone uitga
ven, werd er slechts éen vergadering 
gehouden van de kommissie van Fi
nancien Die vergadering is zeer 
vruchtbaar gebleken Maar de ver
schillende hoofdstukken van de be
groting zijn nog nooit het voorwerp 
geweest van toelichtende bespre
kingen in de kommissies openbare 
werken, ruimtelijke ordening, kuituur, 
onderwijs, Maatschappelijke zaken, 
enz Alles moet nu in openbare zitting 
gebeuren Een ander punt is dat dit 
laar de begroting een grondige techni
sche wijziging onderging Voortaan 
worden alleen maar kredieten inge
schreven voor werken, waarvan de 
bundels tijdens het begrotingsjaar 
zelf zullen uitgevoerd worden Al de 
andere werken werden er uitgehaald, 
ook al waren de ontwerpen al goedge
keurd in de gemeenteraad Nieuwe 
werken stonden er helemaal niet in 
vermeld Zodoende leek het wel een 
«dode» begroting Op vele punten is 
ze ook al voorbijgestreefd Men zal nu 
met ellenlange lijsten van bijkredieten 

moeten werken Het gevolg is dat het 
begrotingsdokument helemaal geen 
weerspiegeling meer is van het beleid 
en als politiek dokument sterk is aan
getast Bovendien is het dokument 
moeilijk leesbaar geworden 

A n a r c h i s t i s c h e t o e s t a n d 

Anderzijds werden er tijdens de 
raadszitting zelf door bepaalde sche
penen zoveel nieuwe werken aange
kondigd, die met in de begroting 
staan, dat geen mens meer een goe
de kijk heeft op het inwendige even
wicht van de begroting De financiële 
programmatie lijkt zoek Waarschijn
lijk heeft het schepenkollege al die 
moeilijkheden schromelijk onder
schat Bovendien bestaat er bij sommi
ge leden van de meerderheid de in 
het openbaar uitgedrukte neiging om 
de oppositie uit te schakelen en de 
wet van de meerderheid op te leggen 
De BSP- en VU-frakties verdedigen 
met klem de rechten van de raadsle
den, ongeacht of zij tot de oppositie 
of tot de meerderheid behoren Ze wil
len zich niet laten muilbanden 

Het voordeel van de huidige impasse 
IS dat er eindelijk zal moeten gepraat 
worden De huidige blokkenng van de 
bespreking van de begroting en van 
de gemeenteraad is een onaanvaard
bare toestand Het is een feit dat een 
derde van de begroting met het voor
werp geweest is van een bespreking 
in openbare zitting Daar kan ernstige 
kritiek op komen Het gezag van de 
gemeenteraad van Leuven komt hier
bij in het gedrang Met de huidige 
anarchistische toestand is de demo-
kratie met gediend 

Eugene VAN ITTERBEEK 

VORMINGSCYCLUS 

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

n e s t i e 
Kort overzicht van de problematiek 
W O I aktivisme, repressie, amnestie 
W O II kollaboratle, 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. E u r o p a : he t E u r o p a d e 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 staten "^ 
10 juni Europese verkiezingen hoe 
en w a a r t o e ' 
W a a r - W a n n e e r ? 
Kultureel Centrum Strombeek-Bever 
(Grimbergen), kleine vergaderruimte, 
vrijdagavond 23 februan, 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 
Organizatie Karel Bulsfonds Grimber
gen - VUJO land van Grimbergen 
(Stephane Rummens, Beigemse stwg 
146, 1850 Gnmbergen, tel 26931 60) 

FEBRUARI 

3 GROOT-BIJGAARDEN-ST.-ULRIKS-KAPELLE: Vierde grooi 
Breugelfestijn met hutsepot, ossetong en forel vanaf 18 uur in 
feestzaal Nachtegaal, Brusselstraat 87 te St -Ulnks-Kapelle Ook 

* op zondag 4 februan vanaf 11 u 30 

3 R O O S D A A L : VU-eetfestijn in de Nieuwe zaal bij wwe Cris-
peels (nabij de kerk) vanaf 18 uur Ook op zondag 4 februan 
vanaf 12 uur en op maandag 5 februan vanaf 18 uur 

10 GRIMBERGEN . V U J O s zesde dansende Tee met D J Snoepie 
in Wauxhall om 20 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 

17 JETTE : Etentje van de Vlaamse Vnendenknng te Jette vanaf 18 
uur in het St-Pieterskollege, J B Verbeystraat Inkom 100 fr 

Mark Gysels met tekeningen te Halle 

V a n 3 to t 11 rebruar i s te l t d e Lenn ikse kuns tenaar M a r k Gyse l s ten 
t o o n in het oud -Jezu ie tenko l l ege te Halle M a r k Gyse ls , die o p 17 
f e b r u a n 1951 te Halle g e b o r e n w e r d w o o n t s inds 15 jaar in he t 
Pa jo t ten landse Lennik. He t gaat o m recen te po t l ood teken ingen en 
w i e he t w e r k van G y s e l s e e n bee t je ken t w e e t da t o o k d e z e ten 
toonste l l ing d e moe i te w a a r d zal zi jn. 

D e ten toons te l l i ng loop t van 3 t o t en m e t 11 f eb ruan Elke dag van 
16 to t 20 u., z a t e r d a g en z o n d a g van 10 t o t 20 u. (A te l i e r : Luckxst r . 
5 1 . 1680 Lennik , te l . 02-532.47.36). 

VU-Verkiezingsfonds 
Barrikadenplein 12 1000 Brussel 

430/ 0691071 /34 
M e t d e z e 12e lijst w o r d t he t mi l joen bere ik t . He t s p r e e k t van
zel f da t n o g moge l i j ke s to r t i ngen — h o e klein ook — graag 
zul len aanvaard w o r d e n . 
V a n w e g e part i j le id ing en d e redak t ie harte l i jk dank aan d e z e 
gul le s t e u n I 

V U - G r o o t Roese la re 1.000 

V U - L e m b e e k 3.000 
H.W., R o e r m o n d 500 

Totaal 12de lijst 740.996 

S t e u n f o n d s M a u r i t s C o p p i e t e r s 289.819 

Algemeen totaal 1.030.715 

Gevraagd: 
UITBATER-GERANT 

voor gevestigd café « Breugelhof » te Opwijk 
(Volksunie-lokaal) 

Kandidaturen en nadere inlichtingen: Jos Mes-
kens, Heirbaan 14, 1820 Opwijk. 

FILMTHEATERS 

studio 
1 FEBRUARI 1979 

LEUVEN 1 
13 u 30 5e week K T 

H i t l e r a C a r e e r 

20 u 3e week K T 

H e r f s t S o n a t e 

16 u 15 3e week K N.T 
22 u 

The M e d u s a T o u c h 

18 u 1 5 - 2 4 U 2e week K T 

La c a g e aux f o l i es 

Een film van Edouard Molinaro 
met Ugo Tognazzi en Michel 
Serrault 

LEUVEN 2 
2e week K T 15 u 30 

20 u 
F o r c e 10 f r o m N a v a r o n e 

Met Barbara Bach, Edward Fox 
en Robert Shaw 

22 u 2e week 
Sex with a smile 

Met Marty Feldman en 
Rome 

KNT 

Sydne 

1 3 u 30 ,17u 45 ,24u 
Premiere Leuven 

O d d s a n d Evens 
(Paar en o n p a a r ) 

K T 

TIENEN 
Zaterdag 15 u , 
zondag 14 u K T 

C i n d e r e l l a 
( A s s e p o e s t e r ) 

Van Walt Disney 

Vnjdag, zaterdag 19 u. 30 
zondag 18 u 30 

2e week K T 

F o r c e 10 f r o m N a v a r o n e 

Van Guy Hamilton met Robert 
Shaw, Harnson Ford, Barbara 
Bach. Franco Nero 

Vnjdag 22 u, zaterdag 17 u -
22 u 
Zondag 16 u - 21 u 
Maandag, dinsdag, woensdag 
20 u K T 

La C a r a p a t e 

Film van Gerard Oury met Pier
re Richard, Victor Lanoux . 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 K.N.T 

U n a g i o r n a t a p a r t i c o l a r e 
(Een b i e z o n d e r e dag ) 

TERVUREN 
Z o n d a g l S u . 30 ,16u. K.T. 

Assepoester 

Van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u, 20 u. 30 
Maandag, dinsdag, woensdag 
2 0 u 3 0 2 e w e e k K T 

G r e a s e 

Met John Travolta, Olivia New-
ton John. 

NIVWF 
Donderdag 20 u 30 

The D a m n e d 

XURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag 18 u - 20 u 30 
Zaterdag, zondag 15 u, 18 u, 
20 u 30 
Maandag, dinsdag 20 u 30 
Woensdag 15 u, 18 u K.T. 

O d d s and e v e n s 
(Paar en o n p a a r ) 

NIVWF 
Woensdag 20 u 30 

U n a g io rna ta pa r t i co l a re J 
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Oppositie met wisselend 
sukses in Tessenderio 
In de Looise gemeenteraad blijft Volksbelangen de motor van de opposit ie 
Dossierkennis en polit ieke verantwoordeli jkheidszin maken Rik Decoster 
tevens provincieraadslid Therese Gobert Mil Pals en Karel Wijckmans tot 
het gevreesde kwartet van de raad ledere raadszitting opnieuw stellen zij de 
improvizatie van de meerdprheid aan de kaak, maar vaak is het kloppen aan 
dovemansoren 

Huisvuilophaling 

Sinds 1 januari 78 was door de meer 
derheid een nieuv^ie regeling voor het 
ophalen van het huisvuil ingevoerd 

Op 18 december jl kv\/am de meerder 
heid weer af met een andere regeling 
voor 79 nl het laten ophalen van het 
huisvuil door de Interkommunale 
IVNWL Daar het dossier nog heel 
wat leemten vertoonde vroeg Rik 
Decoster nog niet toe te treden tot 
deze interkommunale De meerder 
heid keurde de toetreding goed en zo 
trad al een week later een nieuwe 
regeling in dienst en dit tot groot onge 
noegen van de bevolking die ervoor 
financieel moet opdraaien 

Kinderheil 

Reeds een tiental jaren is het kinder 
heil en de prenatale raadpleging on 
dergebracht in de lokalen van de 
muziekschool boven het politiekom 
missariaat Door Volksbelangen werd 
deze schandelijke huisvesting ieder 
jaar weer aangeklaagd smalle en stei 
Ie trap gebrek aan sanitair en kleedio 
kalen lawaai enz Ook nu pakte The 
rese Gobert weer uit met een stevig 

en kleurrijk pleidooi en vroeg ze kon 
kreet 6 miljoen in de begroting te voor 
zien om een aangepaste bouw voor 
deze raadplegingen mogelijk te ma 
ken Men moet weten dat vorig jaar 
de V V V zo maar eventjes 7 miljoen 
van vandaag op morgen ter beschik 
king kreeg om een overbodige cafeta 
na te bouwen i Het voorstel van Th 
Gobert werd eens te meer afgewe
zen Toch heeft ditmaal haar tussen 
komst een gunstig gevolg gehad 
want binnen korte tijd zullen op de Vis 
markt andere lokalen gehuurd wor
den voor het onderbrengen van het 
kinderheil en de prenatale raadple 
gingen 

Phillips Petroleum 

De beroenng rond de inplanting van 
een nieuwe chemische vestiging blijft 
het gemeentelijk gebeuren beheer 
sen Zo keurde de gemeenteraad 
voor enkele weken een voorstel van 
Mil Pals goed om advies te vragen 
aan de Werkgroep Leefmilieu van het 
ministene van Volksgezondheid 
Van de andere kant werd een voor
stel tot verbetering van de weg 
Schoonhees afgewezen Deze weg 

wordt dan de toegangsweg tot PP 
en IS dus al een prachtig cadeau aan 
P P dat er nog met staat en zelfs nog 
geen uitbatingsvergunning heeft i 
Eveneens werd het prijsaanbod door 
het komitee tot aankoop voor de ont
eigening van de gemeentegronden 
ten voordele van P P afgewezen 

De gemeenteraad blijft dus eensge 
zind de nieuwe vestiging afwijzen i 

Merken we nog op dat op een debat 
avond Cvoor een bomvolle zaal O over 
de vestiging van PP al de tegenstan
ders aanwezig waren maar dat de 
voorstanders (de burgemeester en 
de CVPD en PP hun kat stuurden 
Omdat mensen belangrijk zijn i LD B 

LIMBURG 
KflL€nD€R 
FEBRUARI 

16 NEEROETEREN Flor Grammens spreekt over «60 jaar harde 
Vlaamse Uilenspiegelkamp » Om 20 u in het Kultureel Centrum 
te Neeroeteren Inkom gratis 

16 HOESELT Filmavond • Het gewest Kempen-Limburg » zes jaar 
bestaan in beeld Om 20 uur in cafe ABC Tongersesteenweg 
Ingencht door St-Maartensfonds Werkknng Limburg 

Rellen tussen herrieschoppers 
en rijkswacht in de Voerstreek 
VOEREN - Zondag II wandelde 
wandelgroep •< Tijl > voor de eerste 
maal door de prachtige met sneeuw 
bedekte Vlaamse Voerstreek 

Met een vijftigtal moedigen begonnen 
ze de wandeling rond 13 u 30 te Teu-
ven 

Er waren naar schatting 200 rijks
wachters op de been gebracht ze 
hadden alle belangrijke punten afge 
zet BIJ het begin van de wandeling 
werd door de burgemeester verbo
den de vlag van wandelgroep •< Tijl » 
mee te nemen Het komt ons voor dat 
men in de Voer alleen vlaggen met 
Waalse Hanen op mee mag nemen 

Twee maten twee gewichten ? vroe
gen de wandelaars zich af 

Rustig verder wandelend naar Sint 
Martens-Voeren had de rijkswacht 
een eerste schermutseling met Waals 
gezinden In Sint Martens Voeren be 
gonnen de herrieschoppers de rijks
wacht te bekogelen met ijskegels en 
trachtten zo een doorbraak te force 
ren De njkswacht reageerde gepast 
Men noteerde onder de betogers 
enkele gekwetsten 
Ondertussen liep wandelgroep «Xi| l" 
rustig verder genietend van het 
mooie landschap Om 16 u 30 bereik
te de wandelgroep terug haar vertrek 
punt Toch enkele rechtzettingen 
— Wanneer men in sommige kran
ten spreekt over een betoging dan is 
dit niet de juiste weergave van de fei 
ten Wel zijn er 50 mensen gaan wan
delen in de Voer 

— Er IS nooit een lijfelijk kontakt 
geweest tussen de leden van de wan 
delgroep en de Waalse herrieschop
pers er IS zelfs niet gereageerd op 
hun provocerende slogans 

— Niemand van de wandelgroep 
•< Tijl» droeg helmen dit in afspraak 
met de rijkswacht die zelfs aan een 
begeleider van het Vlaamse Kruis 
vroeg om zijn zwart gele armband af 
te doen ook dit leek de rijkswachtlui 
tenant provocatie 

Achteraf had «Tijl» goede woorden 
voor de rijkswacht om de bescher 
ming die de wandelaars tijdens hun 
tochtje mochten genieten 

Luk Lemmens 

OOST-VLAANDEREN 

FEBRUARI 

10 

10 

11 

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-NIKLAAS 11e nacht van Europa om 21 uur in hotel Serwir 
Inkom 120 fr 2 orkesten Team Work Maro Drive in Disco
teek 

MELLE 10e volksuniebal in zaal Flormanie om 21 uur met het 
orkest The Rice Wil ls 

GROOT-HERZELE Zesde VU-dansavond om 21 uur in zaal 
Kontakt te Hillegem Orkest Satelitte Sound Inkom 60 fr 
GENT FVV gezellige namiddag waarbij de kinderen gelegen-
Iheid krijgen om zich uit te leven Vanaf 14 u 30 in zaal Tijl Klink-
kouterstraat te St Amandsberg De andere afdelingen van 
Groot-Gent zijn eveneens uitgenodigd en de Goossenaertskring 
van Gent-Zuid verleent zijn medewerking 

Tafelbarbecue te Beveren 
Deze heeft plaats op woensdag 
avond 7 februan 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 februari a s bij Vlaamse Vrou
wenbeweging Nele te Beveren 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 2^ 26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wai delw igens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels kanierversieringeii jvasnfels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii ri i i teruitri istingen ping 
pongtafels badkleding en alle toebelioorten rol en ijsschaatsen 

kampingortikelen ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in nierkaitikelen Oiitobanen 
elekir tremen der beste merken a i i to i go cnris trakteren pop 
pen poppenwngens en wiegjes b reien lesbenanrs borden 
fiets|es alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschonimels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Wat is hout? 
te Aalst 
Van 19 tot 22 februari 1979 brengt de 
expo-car van het Nationaal Houtvoor 
lichtingsbureau een bezoek aan het 
Hoger Rijksinstituut voor Technisch 
Onderwijs Welvaartstraat 70 te 
Aalst 
Tijdens die periode staat die expo car 
ter beschikking van de schoolgemeen
schap van Aalst en omgeving en van 
de beroepsmensen uit de hout- en 
bouwsektor De car is geopend van 
10 tot 12 uur en van 13 tot 16 u 30 
behalve tijdens de lezingen 
Deze laatste richten zich ook tot het 
zelfde publiek en worden in hoger-
genoemde rijksschool gehouden op 
20 februari om 13 uur (de heer P Col-
luy spreekt over de «moderne hout-
strukturen») en op 22 februari om 14 u 
(de heer P Verougstraete handelt over 
«Ontwerp en bescherming van buiten-
schrijnwerk») 

(medegedeeld) 

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

Leer Wales 
ter plaatse kennen 
De Europese Volkshogeschool organi-
zeert van vrijdag 3 tot en met 12 
augustus een kursus (met exkursies) 
in Wales onder de titel «Wales en 
zijn bevolking ter plaatse leren ken
nen •> 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 
40 Schrijf dus zo spoedig mogelijk in 
op onderstaand adres (waar je ook 
terecht kan voor verdere inlichtingen) 
Alvast enige praktika 
Plaats een prachtig gelegen «high 
school» in Bangor (Noord Wales) 
Prijs alles inbegrepen ± 8 500 fr 
(jongeren en gezinnen betalen 500 fr 
minder) 
Inschrijving door storting van 
1 000 fr (waarborg) op bankgiro 068-
0638900 85 t n v Politiek Vormings 
centrum Lod Dosfel v z w Benne-
steeg 4 te 9000 Gent 

Vormingscentrum L Dosfel - Vlaamse Kring - VUJO 

De geschiedenis 
van de Vlaamse Beweging 

blijft een bestseller 
Dat Walter Luyten, kursusleider en stafmedewerker van het Dosfel-
mstituut eenieder kan boeien met deze kursus hoeft geen betoog 
Ondanks dikke mist en de spekgladde wegen kwam Walter zon
dag opnieuw voor een bomvolle zaal vertellen over wat hem en 
velen m Vlaanderen zo nauw aan het hart ligt, nl « De Vlaamse 
Beweging» Deze kursus is 4-delig 

In Buggenhout werd het eerste deel afgehandeld nl Van de tweede 
scheiding der Nederlanden tot de eerste wereldoorlog Voor hen 
die dit eerste deel met gevolgd hebben willen we er wel nog bij ver
tellen dat het tweede deel doorgaat in de podiumzaal van Ons 
Huis, L Duboisstraat te Lebbeke 

PROGRAMMA 

2de zondag In de vaart der volkeren Van de aktivistische strijd 
voor zelfbestuur tot aan de 2de wereld-oorlog 
(Aktivisme 14-18 — De frontbeweging — Vlaams nationale partijvor-
ming ~ Bormsverkiezing (1928) — De grote taalwetten — De weg 
open naar federalisme (1936 — 1940) — Links-rechts tegenstel 
lingen) 

3de zondag Van de ramp voor Vlaanderen van wereldoorlog II tot 
het Egmontpakt 
(Kollaboratie Oost-front - Repressie - Koningskwestie — 
Schoolstrijd — Herbeginnend nationalisme — Volksunie — De over
winningen van de jaren 60 — 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) 

W a a r ' 
Deze 4-delige vormingskursus wordt op 2 plaatsen georgamzeerd tel
kens s zondags voormiddag vanaf 9 u 30 
Buggenhout 11 februan in de zaal Rerum Novarum Kerkstraat 
Buggenhout 
Lebbeke 4 en 18 februari 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 
33 47 54) 

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

213741) 
02 21949 30) 
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Moet Westhoek dode hoek blijven 
Snel treinverkeer vanuit Antwerpen 
en Brussel zou van uitzonderlijk be
lang zijn voor de zeer noodzakelijke, 
verdere uitbouw en vooral het toe
risme in ons gewest Gezien de Oost
en Middenkust reeds over goede en 
snelle treinverbindingen beschikken 
met het binnenland, dank zij de elektri-
fikatie, vroeg volksvertegenwoor
diger Emiel Vansteenkiste aan de 
minister van Verkeerswezen, ook te 
denken aan de elektnfikatie van de 
lijn Gent-Koksi (de-De Panne. 

Doch de CVP-minister Chabert oor
deelde er anders over en achtte het 
niet nodig. 
De Westhoek moet dode hoek blij
ven. 

Feestmaalt i jd 

Wij nodigen U allen uit tot onze feest
maaltijd die plaatsheeft op 24 februari 
om 20 uur in Restaurant Soil Cress, 
Koninklijke Baan 225, prijs 350 fr. 
Inschrijven bij de bestuursleden. 

Bloemen 

Zoals de traditie het wil was er weer 
voor iedere zieke uit Koksijde en 
Oostduinkerke, verblijvende in de St.-
Augustinuskliniek te Veurne, vanwe
ge onze voorzitster en gemeente
raadslid F. Wybo een passende inten
tie. Alle zieken werden bedacht met 
bloemen, die in de sfeer van de men

selijke ontspanning een belangrijke 
rol spelen. 

Wees loyaal! 
Onlangs kregen alle leden van de 
Bond der Grote en Jonge Gezinnen 
met de vernieuwing van de lidkaarten 
een bericht waarin werd meegedeeld 
dat door tussenkomst van CVP-lid 
Deschepper een gemeentelijke toela
ge (OCMW) werd bekomen voor tus
senkomst in gas-, elektriciteits- en 
waterleidingsrekening. 

Door gemeenteraadslid F. Wybo 
werd reeds op 24 november 1977 der
gelijke vraag gericht aan het Kollege 
van Burgemeester en Schepenen, dat 
het overmaakte aan de voorzitter van 
het OCMW. 

Een beetje loyaliteit a.u.b. I 

^of ten (T'cnlioortt 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D d o r e n 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandae: eesloten 

WEST-VU\ANDEREN 
Mim 

FEBRUARI 

10 IZEGEM : Jaarlijks VU-bal in het Damberd, Gentsestraat om 20 
uur. Inkom : 100 fr. Voorverkoop: 80 fr. 

13 OOSTENDE: Debatavond over de «Europese verkiezingen» 
met als panelleden: Prof. Brugmans, Eric Van Rompuy (CVP) 
Luc Van den Bossche (BSP), mevr. L Herman-Michielsens 
(PVV), Paul Van Grembergen (VU) en Karel Van Hulle als mode
rator. Om 20 u. 30 in het Koninginnehof. 

Izegems nieuws 
Gelukwensen 

In januari, op de jaariijkse receptie in 
het stadhuis, van de Izegemse sport-
kampioenen mocht Nadine Mfssine, 
VU-bestuurslid, de zilveren stadsme-
daille ontvangen voor een biezondere 
atletiekprestatie. In de kategorie senio
ren behaalde zij de provinciale titel op 
de 100 meter vlak. Een sportieve pres
tatie die een proficiat waard is, te
meer daar Nadine, net als haar even 
sportieve echtgenoot, Hans Ampoor-
ter, ook in de V U niet stilzit. 

Bestuurswerking 
Ons bestuur kwam in de eerste helft 
van januari bijeen en is onmiddellijk 
na de verkiezingen weer volop aktief. 
Naast het bal, is er voor 16 maart 
onze ontmoeting met de VU gepland, 
met twee vooraanstaande VU-politici. 
En op 3 maart is er een gezellig bijeen
zijn voor al wie zich in de voorbije ver
kiezingen verdienstelijk maakte. 
Intussen is ook weer een VU-werkbe-
zoek afgelegd, is de ledenhernieuwing 
zo goed als afgewerkt, en staan nog 
andere plannen op het getouw, waar
over later wel meer. 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie. 

Uitvoering in aluminium-
met kitloze beglazing. 

Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd. 

Vaste breedte van 2,80 m en 
variërend in lengte tot 
10,60 m. 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
G e n t s e h e e r w e g 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 U 

Aanbevolen huizen 
Maak ook eens kennts met de gezel
lige sfeer in 

Cafè-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel. 015-71 1549 

I D E L - Tel . 011-53.43.49 

G e l e g e n h e i d s g r a f i e k : H u w e l i j k - G e 
b o o r t e . Z e l f k l e v e n d f p l a k b a n d on et i 
k e t t e n . H o u t e n d r u k l e t t e r s - Rek lame-
k a l e n d e r s . 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Eiie Van Laere - Marcel la Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle -
tel. 091-30.06.53 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damlaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

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

Tel 582 14 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

FEESTZA,.EN-SALONS 
DELANOSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri j tem 
Tel. 054/33.37.56 

MARC A D A M S 

Mechanische schr i jnwerker i j 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

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. 053-21.42.11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe, restaurant speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
n-iddags Tel 053 /6687 40 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en vi/oensdag 

gesloten 

cpzp) STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industr iële fo togra f ie 

— Mode/arch i tek tuur 

— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s . 

Leon Theodors t raat 36, 
1090 Brussel 

DE OUDE KRING 
CafeVU-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180Wester lo Tel 014-54.48.07 

P V B A J BORREVlANS,^COCK 
s KINDEREN"* 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

Wi) bouwefi voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

Feestzalen 

H O F V A N ARAGON 

Aragonstraat 6. Lier 

Tel. 031-8.15.68 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekenngen. 

Kerkstraat 2a, 8060 

ZWEVEZELE, 

tel. 051-61.16.07 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasser^ 
Platteau-Lievens, Portugees-
straat 9, 1780 Teralfene, fel. 
053/6674.56 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan I I . G o o i k 

054-33.48.57 
Uw tweede thu i s ! 

Welkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 3 1 . 1686 Gooik 

02-53254.81 

Lokaal van de Volksunie 

- U I L E N S P I E G E L . 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24. 1742Ternal 
Tel 582 13 45 

VolksuPielokaal 

DROOGKUIS -WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 
014/31.13.76 

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

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming • stoom • sanitair Alle 
herstellingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.85 81 
Alle dag en weekbladen 

GROE] 
Land van V 

St.-Amandsberg 

ALLE LE 
Persoonlijfc 

Financieringe 

F R I T U U R - E E T H U I S I N G R I D 
0 1 e n s e w e g 4 1 , W^ester lo 

( V o o r t k a p e l ) . te l . 014-21.36.96 
V r a a g p r i j 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 . 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 425 46 42 

pvba VAN PARIJS 

Industriepark Blok F 
9140ZELE 

Tel. 052-44.41.02 
Doe-het-zelf 

Bouw- en tuincenter 

E IN . 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 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59, 9280 overmere 

tel. 091-67.64 33 

Industriële brood- en banketbakkerij 

en roomi|s 

Wil fr ied BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel. 091-67.57 12 

P A 2000 
Vaaslaan 50, 
-Tel. 091/28.22.44 

NINGEN 
:e leningen -
ïn - Hypotekön 

SPECIALIST VOOR 
AL uw FEESTEN! 

/ T 7 ~ > ^ Verzorgde keuken, 
( ] \ M / M J demokratische prijzen, 
\ ^ ^ , j ^ uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

Th. WILLEMS 

Schri jnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraal 57. 

9300 AALST 

TeL 053-21.83.90 

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

De Brusselse 
Noordwf'/k 
herleeft! 

BRUSSEL, Antwerpsesteenweg. — Ruim tien jaar geleden werd in deze 
Brusselse Noordwijk de parochiekerk onder de slopershamer gebracht. Het 
hart van de buurt sneuvelde als eerste onder het Manhattan-geweld. 
Vandaag is er een drukte van jewelste: ti jdens de werkdagen weliswaar. Een 
drukte van ambtenarij, zakenlui en toppoli t ici die om en om draaien rond de 
twee torens van het World Trade Center, het RTT-gebouw, de Sheraton, Lendi 
en Manhattan-flats... 
Maar, die Noordwijk, dat is ondanks dat bombardement van de 
politiek-commerciële spraakmakers, een buurt waar om en bij de 10.000 mensen 
wonen, mensen van bij ons : Vlomse Brusseleirs, franstaligen én vreemdelingen. 
Buurtwerker Jan De Wilde kan niet instemmen met die konde dat de Noordwijk 
dag-op-dag almaar minder leven vertoont. 

Jan De Wilde is in het buurthuis « De 
Kassei" de enige officiële vrijgestel
de die werkt met een groepje van zes 
deskundige en entoesiaste jonge 
mensen om de buurt een nieuwe 
levensadem te geven. 
Jan De Wilde: « Onze werking haakt 
in op datgene wat vroeger door ver
schillende parochiale diensten be
tracht werd. Reeds in '66 was de paro
chie bekommerd om de tewerkstelling 
van de buurtbewoners, de uitdrijvin
gen als gevolg van het gigantisch Man-
hattan-projekt, en daarbij aansluitend 
werd vooral getracht bedreigde gezin
nen een degelijk nieuw tehuis te hel
pen zoeken. 

Verhuiskoorts 
— Jullie gingen inderdaad de kon-
frontatie aan met een weinig sociale 
politiek van drie gemeentebesturen: 
St.-Joost-ten-Node, Schaarbeek en 
Brussel-stad. 
Jan De Wilde: «De konfrontatie tus
sen het gemeentelijk beleid en 't wijk-
leven was en blijft uitermate moeilijk. 
Wanneer van een herhaaldelijk hervat
te diskussie en onderhandeling door 
toedoen van de gemeente-overheden 
niets meer overbleef werd wel eens 
gegrepen naar het wapen van de spec
taculaire akties zoals het bezetten van 
huizen. 
Kijk, met onze ploeg in het buurthuis 
« De Kassei» zijn we er op uit om met 
de bevoegde administraties, met de 
gemeentebesturen te komen tot een 
goede samenwerking. Maar dat vlot 
niet zo best 
Zo kan het gebeuren dat een burge
meester ons een officieus bezoek 
brengt, zonder dat wij hierover een 
seintje vooraf krijgen, gewoonweg om
dat het sekretanaat ons vergat te mel
den dat zulk hoog bezoek op de agen
da staat.. 

— De Kassei is niet zonder zorgen 
uitgegroeid tot een buurthuis dat wel 
bedacht wordt met gemeenschaps
gelden, dank zij het staatssekreta-
riaat van Vic Anciaux, de NCC en gif
ten. Wat wordt er nu betracht, met de 
schaarse mogelijkheden die er hoe 
dan ook toch voorhanden zijn ? 
Jan De Wilde: «We houden ons 
onder meer, maar vooral intens bezig 
met het stedebouwkundig probleem: 
een stadswijk die voor de helft is afge
broken trachten nieuw leven in te bla
zen IS met meteen zo gemakkelijk We 
zijn vastbesloten om wat er van de 
leefbare ruimte nog overblijft niets 
meer te laten verkwanselen door spe-
kulanten. Door de werking in deelgroe
pen (jongeren, bejaarden, vreemde

lingen en vrouwen) weten we precies 
welke de noden zijn in de Noordwijk. 
Vanuit die ervaring zijn we er op uit 
met groepswerk preventief te ageren. 
Het kan niet langer verantwoord zijn 
lijdzaam toe te zien hoe een levensvat
bare volkswijk door enkele groot
scheepse notariële akten van de kaart 
geveegd wordt» 
— Wie woont er nu nog in de buurt 
van de Antwerpsesteenweg, en in de 
schaduw van de pendelaarsbuil-
dings, die WTC 1 en 2 gedoopt wer
den. .. ? 
Jan De Wilde: «Dit is een typische 
stadswijk, waar de migratie, de verhuis
koorts, enorm groot is. De Antwerp
sesteenweg is een doorgangswijk. 
Verknocht aan hun woonomgeving 
zijn er alleszins de getrouwe Brusse
laars, die mekaars gezelschap blijven 
opzoeken, ook al worden de gezinnen 
door de tand des tijds afgebrokkeld. 
De bejaarden werking scheert er hoge 
toppen. De jongeren, en ook dat is een 
vast gegeven, keren de Noordwijk de 
rug toe, behoudens enkele zeldzame 
uitzonderingen. Veel leven in de Ant
werpsesteenweg en omgeving bren
gen daarentegen de gezinnen en ge
meenschappen van vreemdelingen die 
hier nog een woonst kunnen vinden 
tegen lage huurprijzen. Maar, ook die 
vreemdelingen verhuizen na verloop 
van tijd wel geregeld als ze menen 
enkele wijken verder een betere woon
omgeving te kunnen bekostigen...» 

— Het is voor jullie dus enorm lastig 
buurtwerk. En toch volhardt De Kas
sei in de boosheid ? Toch willen jullie 
niet toegeven dat de Noordwijk dood 
is; evenmin dat ze momenteel nog 
zieltoogt.. 
Jan De Wilde: «De Noordwijk zou 
zieltogen... ? Er is wel een hardnekkige 
poging geweest om deze buurt met de 
grond gelijk te maken. Maar, hier leeft 
een gemeenschap die op sommige 
momenten en om uiteenlopende rede
nen hechter samenkoekt dan elders in 
dit land. De bejaardenklub bij voor
beeld startte met een door buurt-
werkers georganizeerde koffietafel 
maar dat gemeenschaoslpvi^r, i^^^f/ 
zich almaar hechter en, autonomer uit
gebouwd. De schrik om bij de buur of 
de buurtbewoner over de drempel te 
komen werd in belangrijke mate over
wonnen. 
Een gelijkaardige ervaring hebben we 
gehad met het «huurderskomitee >: 
Toen een kleine rondvraag — een 
enquête — werd georganizeerd, werd 
vooral gepeild naar de wensen op het 
gebied van sport en spel weekend-
amusement, behoeften aan babysit 

en dergelijke. Enigszin overdreven 
mag ik stellen dat de mensen hier toen 
op de eerste plaats hunkerden naar 
een volksbal. Dat is er dan vanzelfspre
kend ook gekomen. En die samenwer
king werd meteen de stevige basis 
voor een komitee van huurders van 
sociale woningen, dat tot op vandaag 
uiteindelijk biezonder opbouwend 
buurtwerk verricht met tal van initiatie-

Kans beknot 
— Zo'n buurtwerking kan toch niet 
zonder belangrijke problemen verlo
pen ? 

Jan De Wilde: «We hebben inder
daad aanvankelijk een tijdje vooral 
moeten vechten tegen een soms hard
nekkige apatie, een houding van: «jul
lie betrachten wel goede dingen, maar 
wat helpt het ons, wat brengt het mijn 
gezin en mezelf bij ?» Bovendien, en 
dat is een feit waar wij bezwaarlijk kun
nen naastkijken, hebben we af te reke
nen met een beetje racisme, alleszins 
is er het onbegrip en de argwaan van 
verschillende volksgroepen in eenzelf
de buurt. 
Ik ga geen schuldigen pogen aan te 
wijzen, maar het komt ons voor dat 
van die heterogene samenstelling van 
de wijkbewoners door machtige instel
lingen (verkavelaars onder andere) ge
tracht werd gebruik te maken om de 
bevolking van de Noordwijk tegen 
mekaar op te jutten. We betrachten 
integendeel precies te vermijden dat 
hier getto's zouden groeien. » 

duw van de Manhattan-torerk en in de 
loden stofwolk van het bumper-aan-
bumper verkeer, op weg naar alle 
mogelijke uitvalshoeken van de stad. 
Evenmin zijn de bewoners van de 
Noordwijk opgetogen met de ophef
makende plannen van abbé Vander 
Biest (nvdr de Marollen-pastoqr) om 
naast het vernieuwd Noordstation een 
soort Tivoli te bouwen: een pretpark, 
geschoeid op Amerikaanse leest 
Dat zou kunnen bijdragen tot een 
beter leven voor de middenstand al
hier, maar men heeft zich daarbij klaar
blijkelijk geen moment afgevraagd of 
de mensen van de Noordwijk zelf zulk 
projekt in hun hart dragen .. Dat is 
geenszins zo; zeker niet nadat onge
veer 12.000 mensen uit hun woonst 
werden verdreven om er dan ten slot
te nog een pretpark voor welbegoe-
den aan te leggen.» 
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De Brusselse Noordwijk. De wijk van 
het slijk. Van de gigantische par
kings. Van de buildings. De buurt ook 
van de straten waar de voetgangers 
haast in de goot gereden worden; 
behalve in de buurt van de WTC-buil-
dings waar voor de ambtenaren bre
de voetpaden zijn aangelegd. De 
Noordwijk: een wijk van de overle
venden die vindingrijke projekten, on
der meer voor vernieuwbouw, op de 
studietafels van de stedebouwkun
digen gooien. 

— Nadat de verdreven Noordwijkbe
woners al dan niet met jullie hulp een 
ander onderdak gevonden hebben, is 
het vooral de bedoeling van de buurt-
werkers van * De Kassei» om leef
baar te houden wat in de schaduw 
van het World Trade Center nog aan 
stadsmussen kan gedijen... 
Jan De Wilde: « Terloops: vooral in 
de gemeente Schaarbeek staan er 
opnieuw uitdrijvingen op de aktivitei-
tenkalender van het gemeentebestuur 
Kijk, ons is het er vooral om te doen 
een kansarme buurt, — ik zeg liever: 
een kansbeknotte buurt — in onze 
huidige samenleving een nieuwe goe
de kans te geven. Als we dat niet kun
nen. ..» 
— We hebben de indruk dat zowel 
de overheid als de verkavelaars, wel
licht omwille van de ontbrekende cen
ten, een moratorium in acht nemen: 
de Noordwijk wordt voorlopig onaan
geroerd gelaten. De grote stadskra
ter blijft, in hoofde van de verdreven 
wijkbewoners, wraakroepend gapen. 
Er zijn evenwel Tivoli-plannen... 
Jan De Wilde: « Nadat zoveel sociale 
miserie werd berokkend hebben we 
inderdaad kunnen kennis maken met 
plannen voor een pretpark (Tivoli), of 
voor een uitgebreid speelplein op de 
braakliggende gronden 
Dat speelplein zou een Brussels sche
pen graag verwezenlijkt zien, maar de 
Noordwijk wordt allicht geen amusan
te kindvriendelijke buurt. Er was in die
zelfde politieke filosofie ook sprake 
van een modelboerderij in de scha-

De Noordwijk, is die Brusaelse stads
wijk waar na het slopen va,i tiental
len volkse woonkernen vandaag 
plaats is gevonden voor het bouwen 
en inrichten van een daghospitaal, 
een nieuw politiekommissariaat, een 
brandweerkazerne, én... een onder
grondse schietschool voor de politie. 
De Noordwijk is ook de wijk waar het 
buurthuis « De Kassei - elke dag nieu
we injekties geeft aan het gemeen
schapsleven. Samen met dat ander 
centrum — Buurtwerking Noordwijk 
— trouwens. En, hebben de buurt-
werkers dan al eens de ervaring dat 
zij met hun hoofd tegen de muur 
lopen; er worden keer op keer toch 
niet onbelangrijke pluspunten geno
teerd. Zoals het intrekken van slo-
pingsvergunningen bij voorbeeld. 
Maar, dat paraplusysteem van de 
overheidsdiensten, van de politieke 
kabinetten, van de bevoegde admini
straties, dat zit de buurtwerkers da
nig dwars. (HDS) 
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