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De Vlaams-nationale opdracht 
VOLKSUNIE MET VRIJE HANDEN 

Tijdens het beraad hebben de Volksunie-onder
handelaars vastgesteld dat tussen de molenste
nen van unitaristische dubbelzinnigheid en franko-
fone driestheid ieder uitzicht op een redelijke 
staatshervorming fijngemalen werd. 
Om heet van de naald over deze evolutie te kun

nen berichten, heeft onze redaktie het verschijnen 
van dit blad één dag verdaagd. Op de pagina's 
drie, vier en vijf staan standpunten en achter
grondinformatie over de omstandigheden en de 
politieke kontekst waarin de beslissing werd 
genomen. 
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Opnieuw 

I I Zaïre 
Nu een goede week geleden, vorige vrijdag, werd in het kernkabinet 
voor buitenlandse politiek de beslissing genomen 250 paras van 
het Belgisch leger naar Zaïre te zenden voor een verblijf van één 
maand om er militaire oefeningen met het Zaïrese leger uit te voe-
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VU-BESTUUR: 
Einde 
onderkandelingen 
Het Partijbestuur stelt vast dat na vrij langdu
rige besprekingen gebleken is dat de Frans
talige partijen nog steeds onvoldoende reke
ning houden met essentiële Vlaamse belan
gen en bekommernissen, om met kans op 
sukses de staatshervorming aan te vatten. 
Dit wordt bewezen door het voortdurend 
betwisten van: 
# de Vlaamse eis tot vorming van één 
Vlaams parlement en één Vlaamse regering; 
# de gelijkwaardigheid van de Vlamingen 
in het bestuur van het hoofdstedelijk ge
bied ; 
# de Vlaamse eis om als één volk de kultu-
rele en persoonsgebonden aangelegenhe
den ook voor de Brusselse Vlamingen zelf te 
beheren; 
# het onverdeeld en ongeschonden toebe
horen van de randgemeenten tot de Vlaamse 
gemeenschap en het Vlaamse grondgebied. 
Bovendien is tijdens de besprekingen geble
ken, dat het opzet de weg naar zelfbestuur 
door federalisme in te slaan, voortdurend 
doorkruist werd door unitaristische reflek-



o?\m<; 

VERDRAAGZAAM 
AUB! 

Op bladzijde 4 van Wij (25 januari) 
met titels «Loyale Tindemans» en 
« Loyale Schiltz », vind ik opnieuw ver
wijten aan de Vlaamse pers Zal men 
op « Barnkadenplein » dan nooit begrij
pen dat men door regelmatige aanval
len tegen de pers de VU meer scha
de berokkent dan men de partij 
dient "̂  De V U beschikt met over een 
eigen dagelijks verschijnend persor
gaan Dit IS een feit waarbij wij ons 
eens en voor altijd moeten neerleg
gen Enkel de andersdenkende pers 
blijft over Willen wij daar gebruik van 
maken, zonder al te veel kleerscheu
ren, moeten wij enerzijds ervoor zor
gen dat onze betrekkingen met de 
pers positief verlopen en anderzijds 
er steeds zorg voor dragen dat wij 
niet zomaar losjes, iets tegen de pers
mensen vertellen, maar wel dat een
der welke verklaring grondig voorbe
reid wordt, liefst door een groep, om 
de geloofwaardigheid te vrijwaren en 
om de interpretatiemogelijkheden tot 
een minimum te beperken De pers 
eeuwig verwijten naar het hoofd slin
geren betekent tevens blijk geven 
van zijn eigen zwakte i 

Ook onze relaties met de strijd- en kul-
tuurverenigingen zijn dringend aan 
een herziening toe Het is in dit ver
band echter oppassen geblazen Het 
negeren van de standpunten van 
deze verenigingen kan voor de VU 
ernstige gevolgen hebben Er reke
ning mee houden betekent lang met 
dat WIJ hier automatisch (elektoraal) 
voordeel bij krijgen G e s p r e k ' Ja, 
natuurlijk i Maar met voorzichtig
heid 
Ten slotte, en voor mij het belang-
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rijkste, moet de partijleiding de in
spraak van de basis opnieuw mogelijk 
maken Niemand mag in de V U het 
zwijgen opgelegd worden i Dergelijke 
taktiek is een teken van zwakheid, 
een te gemakkelijke oplossing Ze 
strookt bovendien met met twee voor
name kenmerken van de VU pluralis
tisch en verdraagzaam Geen ver
draagzaamheid ten aanzien van de 
franstalige kultuurimperialisten, wel 
ten aanzien van de andef'sdenkenden 
in de schoot van de partij Indien de 
V U deze interne verdraagzaamheid 
met herstelt, is ze voor mij met beter 
dan eender welke diktatoriale, totalitai
re politieke partij 

Voor inspraak, verdraagzaamheid, 
voor een echte demokratie in Vlaan
deren, mijn volledige steun aan de 
V U 

CB,OPOETEFtEN 

SCHILTZ EN 
VRIEND 

Na de aderlating van de verkiezingen 
publiceerde Spectator-Magazine de 
foto van Hugo Schiltz met de onderti
tel Schiltz en Boete Ik hoop maar 
dat, na volgende verkiezingen en ge
wetensonderzoek van diegenen die 
ons meenden te moeten verlaten, 
Spectator-Magazine zal mogen blok-
letteren Schiltz en Vriend 
Goeie dingen worden vergeten, slech
te blijven hangen Ook is het zo dat 
men met altijd de kans krijgt te bewij
zen wat men heeft vooropgezet en 
weet dat best is voor het Vlaamse 
volk Als WIJ, Vlamingen-eerst (onder-
verstaan eerst zorgen voor eigen 
dorpsmensen, rond ons = verbeter 
Vlaanderen en de wereld, begin met 
jezelf) de machtsmositie hadden die 
de CVP bekleedt, dan zijden wij van
daag de partijleiding met bolwassen 
en zeker geen man van het kaliber 
Schiltz Wat na de verkiezingen in 
•< Opinies >• werd gespuid aan kritiek is 
een bewijs dat we met princiep-rijke 
mensen aan (VU-)tafel zitten en dat is 
verheugend Wij denken ten minste 
nog na, wat in andere partijen al half 
IS verleerd en een bedenkelijk soort 
demokratie schept Maar, na de kri
tiek moet de opbouw komen Onze 
zelfde schrijvers die de negatieve kan
ten zo goed weten zitten, mogen nu 
eens met praktisch-realizeerbare, pre
cieze voorstellen van handelen en 
regels voor de dag komen 
Het wordt m i tijd dat wij eens nuch
ter gaan inzien dat de titel Vlaming 
mets te maken heeft met een andere 
gepnviligieerde staat van wel of niet-
verdienste, maar. gelijk zijn aan die 
dokwerker, die handlanger die vanuit 
Hamme, om 3 u 's morgens moet 
opstaan om in Brussel tijdig op zijn 
werk te z i jn, en die bediende aange
sloten bij het A C V of A B V V (ja, ja, 
dat IS verdomd noodzaak vandaag) 
die het maar moet zien te rooien Al 
die vlees- en bloed-wezens van het 
Vlaamse volk zijn Vlamingen, of niet 
soms "̂  Wat zij vragen en primordiaal, 
IS meer leven, vrijer leven, menswaar
diger leven Waams-zijn voor hen bete
kent wat kun je voor mij doen Wil je 
dit probleem voor mij eens oplossen, 
hier voor telefoneren, daar voor schrij
ven Raad geven ginder, daar stappen 
doen Voor 90 % Vlamingen is 
Vlaams-zijn een sociale zaak (dus 
liefst werk in eigen streek O en dienst
betoon Is Vlaming-zijn vechten om 
100000 door urenlange pendel afge

stompte mannen en vrouwen dichter 
bij huis te brengen, dat is Vlaamse 
beweging en boek je 100 000 zaal-aan
wezigen meer voor kultuur-Vlaande-
ren, met leeuwevlaggen erb i j ' Open, 
eerlijke vuurvaste levenshouding in 
en op het werk van alledag en tegen
over iedereen, ook al verlies je daarbij 
de steun van de mossel-noch-visfigu-
ren 
De Volksunie is een geloofwaardige 
menswaardige partij als ze met so
ciaal-gerichte fabrikanten naast plicht
bewuste arbeiders en bedienden e« 
een doelgerichte kleine middenstand 
van winkeliers en boeren een brede 
aanwezigheids- en (vooral) inzet-poli-
tiek voert 
Kortzichtigheid is iets dat men in het 
licht van de twee laatste laren zeker 
mét aan de partijopleiding kan verwij
ten Als men, om maar een voorbeeld 
te noemen, er in 1977 bij de partij-pa
nels, recht voor uitkomt dat de hogere 
inkomens moeten afgeremd ten op
zichte van een eerlijker herverdeling 
en een overzichtelijker statuut van de 
arbeid, en daarvoor enkele duizen
den stemmen van grootfabrikanten of 
hooggeplaatsten verliest, dan is dat 
voor mij een bewijs dat de Volksunie 
maatschappelijk gezien fundamenteel 
eerlijk en gezond is in haar opvat
tingen en de meer begoeden die dat 
begr'p met konden opbrengen, klas
seer ik bij de plantage-uitzuigers van 
Zuid-Amerika 

Pamor, Wichelen 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS-VESTONS-BROEKEN- PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

OORZAAK EN GEVOLG 

De VU-nederlaag is hard aangeko
men Voorzitter Schiltz wordt zowat 
aangezien als de schuld voor de kata-
strofe De waarheid is m i toch veel 
genuanceerder en is een stap verder 
te zoeken Naar mijn mening is de 
nederlaag begonnen bij de overwin
ningen einde de jaren 60, begin de 
jaren 70 Voordien waren de plaat
sen op de kandidatenlijsten goed
koop Wie de Vlaams-nationale spits 
afbeet was in de meeste gevallen 
bekend Zij stelden zich spontaan ter 
beschikking zonder veel heme Er 
waren weinig nieuwkomers want er 
was mets te winnen Het programma 
van de VU dekte het radikale stand
punt van de Vlaamse kuituur- en 
stnjdveremgingen Maar met de over
winningen kwamen er mandaten ter 
beschikking En dan is het begonnen 

De partijtop parachuteerde «verrui
mingskandidaten» naar verkiesbare 
plaatsen met de thans gekende ge
volgen Hoeveel van deze kandida
ten zouden eerst een met-verkiesba
re plaats hebben willen innemen "̂  
Daar is de ontmoediging van de zo 
kostbare militanten begonnen 

J L, Wetteren 

Red. — Heeft de parti j zich dan te 
schamen over verruimingskandida
ten zoals Coppieters, Van Haegen-
doren, De Rouck, Persyn, Vandezan-
d e ? 

STEMRECHT VOOR 
GASTARBEIDERS 

Zoiets in « W I J » van 25-1 -79 is ge
woon volksverraad Volgens de V U 
komen er dus chocoladekleurvlamin-
gen in de VU de verloren zonen ver
vangen Zo een standpunt doet zeker 
de deur toe voor iedere VI Nationa
list De situatie is rooskleurig De VU 
IS eén «Vlaamse Waarborg» 
Ik zou wat opheldering willen 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antw«rp«n T«l. 03.31.3S.B3, 

ZO DEDEN WIJ HET 

Op oudejaarsavond werden plots 
maar met onvoorzien vele duizenden 
reizigers geblokkeerd door het nood
weer en verstijfden van de kou ver
jaagd zonder passende liefde 

Mijn vrouw en ik zijn een koppel van 
die meer dan drie miljoen teweimgbe-
deelden Wij zijn daarbij harde VU'ers 
en hadden ondernemingsgeest en 
moed om tenminste een persoon van 
de vele duizenden geblokkeerden zelf 
direkt op te nemen 3 dagen lang moe
derlijk te verzorgen tot wanneer er 
zekerheid was, dat de persoon gerust 
en veilig terug naar huis ergens in Lim
burg, kon Het was wel een kommer
en zorgvol rare oudejaarsavond die 
WIJ doorbrachten i 

Daags nadien hoorden wij CVP-mims-
ter Chabert via radio alle beschuldi
gende vragen praktisch afwimpe
len met het voorwendsel «Ik zal eerst 
de juiste gegevens moeten ophalen 
en instuderen » Met « nog eerst instu
deren en/of bepraten (kwaal van 
deze eeuw)» komt men nergens in zul
ke noodgevallen Als de nood dwingt, 
valt er niks meer te bepraten of in te 
studeren, maar moet kranig onderne
mend en doeltreffend gehandeld wor
den De minister moest direkt via 
radio en tv de noodsituatie bekendge
maakt hebben aan de bevolking met 
bede aan dezen, die dichtstbij de in 
nood verkerenden woonden zich aan 
te melden voor opneming, verzorging 
en voorlopige goede herberging 

P V C , St -Pieters-Woluwe 

Alwie verlangde van de VU-Egmont-
onderhandelaars dat zij heiliger zou
den zijn dan de paus. kan kijk nemen 
hoe de CVP opnieuw is gaan lopen 
vooraleer de strijd begon 
In het «Vlaamse Blok» schijnen de 
wegen reeds uit mekaar te lopen 
Dat iedereen eens goed begrijpe dat 
eendracht in de partij en vertrouwen 
in de mandatarissen een eerste ver
eiste IS om het doel te bereiken 

A J V , Kortrijk 

SCHILTZ EEN MOEDIG 
MAN 

Op verkiezingsavond 17 december 
1978 verklaarde voor de Vlaamse TV 
mevrouw Spaak, dat Schiltz zich als 
een moedig man heeft opgesteld De 
Vlaamse opinie reageerde hierop ne
gatief 
Tijdens het TV-debat op de RTB op 
zondag 4 februari 1979 zegde Hugo 
Camps in het debat met Wilfried Mar
tens letterlijk hetzelfde 

Heeft Hugo Camps nu gel i jk ' ' Wat 
zegt de Vlaamse opinie nu"? Over de 
grond van de zaak het blijkt dat som
migen Schiltz een verwijt maken dat 
hij zijn handtekening getrouw bleef 
Doch wat doen wij bestendig tegen
over de Walen en de Brusselaars' ' 
W I J verwijten hen dat zij geen enkele 
handtekening of overeenkomst nale
ven en zelfs geen enkele wet loyaal 
uitvoeren 
Past het soms met aan elke welden
kende man of vrouw om het gegeven 
woord en een handtekening na te 
leven, zelfs met de konsekwenties 
e r b i j ' Tenzij de tegenstander alle 
grenzen van fatsoen heeft overschre
den Maar dan is het de tegenstander 
die de verwijten verdient en met diege
nen die hun handtekening nakomen 
Wie durft in Vlaanderen en in dit land 
nog begrip opbrengen voor het alge
meen politiek fatsoen"? 

J d T, Molenstede 

A d B , G b e r g e n I N S T R U M E N T 

Red. — We kunnen alleen maar ver
onderstel len dat U inhaakt op een 
lezersbrief in «Wi j» van 25 januari. 
En tot nader bericht zijn lezersbrie-
ven géén part i jstandpunten. 

EENDRACHTEN 
VERTROUWEN 

Sinds 1830 kon de Vlaamse gemeen
schap in dit land zich onttrekken aan 
verfransingspolitiek 
De V U IS moeizaam op gang geko
men na W O II Nu enige vooruitgang 
werd bereikt, schijnen sommige groe
pen zich de luxe te kunnen veroorlo
ven aan versnippering en defaitisme 
te doen 
Toen de streek Komen-Moeskroen in 
1961 door de traditionelen naar Wallo
nië werd overgeheveld, bleken dezelf
de agitatoren de transaktie te aan
vaarden Bovendien beschikken de 
Vlamingen in zelfde strken over facili
teiten, waarvan zij blijkbaar weinig 
gebruik maken 
Welke regeling er ook te Brussel zal 
getroffen worden, zal de Francofome 
steeds de hoge toon aanslaan, gezien 
haar macht 
Het IS zeker absurd herrie te schop
pen in eigen rangen en dat iedere mis-
tevreden mandataris, zoals Lode 
Claeg. omdat hij de regels van de 
demokratie in eigen rangen met kon 
naleven een nieuwe Vlaamse partij 
zou oprichten 

Het IS mij bekend dat voor de verkie
zingen van 1977 de heer Geens aan 
het personeel van de universiteit een 
pensioenstatuut beloofde, dat prak
tisch niet uit te voeren was omwille 
van statutaire redenen 
Voor de verkiezingen van 17 decem
ber 1978 stuurde staatssekretaris Eys-
kens aan elk personeelslid van de uni
versiteit zijn brochure over de begro
ting en dit onder omslag van het 
staatssekretanaat 

Na de verkiezingen van 1977 had 
senator Vandezande naar aanleiding 
van het initiatief van minister Geens 
een onderhoud met prof P De So-
mer. rektor KUL te Leuven In dit 
onderhoud werd aan senator Vande
zande beloofd dat hij op dezelfde 
manier als de CVP-politicus over het 
adressenpark van het personeel van 
de universiteit kon beschikken Deze 
mondelinge belofte werd met nageko
men Maar integendeel staatssekre
taris Eyskens had in 1978 wel de 
beschikking over deze adressenliist 

Op 2 februari 1979 heeft senator Van
dezande aan rektor De Somer zijn 
vroegere mondelinge belofte herin
nerd Ik weet met wat de heer rektor 
zal doen 
Ik stel mij echter de vraag of een uni
versiteit die 95 % door de belastingbe
taler wordt gefinancierd, een instru
ment IS van de CVP-politiek ja dan 
nee 

J d T, Molenstede 

lustrerie ' 
marcdevriesé 
kom eens wandelen in onze lichtruimte . 
verlichting voor binnen en buiten 
staanlampen, leeslampen. hanglampen . 
modern en klassiek 
de verlichtingszaak op hoog niveau 

baron ruzettelaan 56 brugge, weg naar kortrijk 
050/35.74.04 
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Radikaal en realistisch 
De Volksunie heeft zich, ondanks de 
verkiezingsnederlaag, niet willen ont
trekken aan h a a r plicht om iedere 
mogelijkheid te onderzoeken die zou 
kunnen leiden n a a r de verwezenlijking 
van een fundamenteel en rad ikaa l fede
ralisme. Ze heeft op geen enkel ogen
blik twijfel laten bestaan over h a a r 
bedoelingen: de onderhandel ingen 
moesten leiden n a a r zelfbestuur door 
federalisme met één Vlaams parle
ment en één Vlaamse regering, beschik
kend over eigen financiële middelen en 
eigen administraties, bevoegd over het 
hele Vlaamse grondgebied, waarbij de 
Vlaamse Brusselaars onverbreekbaar 
deel zouden ui tmaken van de Vlaamse 
politieke gemeenschap. 
De VU-onderhandelaars hebben stug 
en onverzettelijk dit s tandpunt verde
digd. De Vlaamse winstpunten die ge
haa ld werden tijdens de onderhande
lingen, werden door hen geboekt. Toen 
echter het veroveren van wezenlijk zelf
bestuur in de door de Volksunie gestel
de termen niet bere ikbaar bleek, heeft 
het partijbestuur zijn onderhandelaars 
uit het be raad teruggetrokken. 

Brussel en de zes randgemeenten zijn, 
naas t andere fundamentele moeilijkhe
den, het breekpunt geweest. 
Voor een programmapar t i j zoals de 
Volksunie is participatie of oppositie 
geen principiële keuze, m a a r een keuze 
van middelen. Doorslaggevend daarbij 
is, op welke wijze het Vlaams belang 
best gediend wordt. 
De kans op slagen was bij deze onder
handelingen van meet af aan uiterst 
klein. Het front van de Franstalige par
tijen stelde eisen die niet eens het voor
werp van besprekingen konden uitma
ken. De onverzoenlijke mentaliteit van 
dit front bleek tijdens het beraad ten 
overvloede uit de wijze, waarop André 
Cools na het folkloristisch Voerinci
dent zijn gewezen partijgenoot Boel te 
lijf ging. 
Tegenover de drieste geslotenheid van 
dit frankofone front bestond er geen 
front aan Vlaamse kant. De CVP-dele-
gatie ver raadde in h a a r samenstelling, 
in de wijze waarop ze het de eigen for
mateur zuur maakte, en in tal van uni-
taristische oprispingen de dubbelzin
nigheid die de politiek van h a a r partij 

meer dan ooit kenmerkt. De vraag 
n a a r het vertrouwen dat Martens in 
eigen rangen genoot en n a a r de stevig
heid van zijn basis drong zich op. 

Tussen de molenstenen van deze dub
belzinnigheid en van de frankofone 
onverzettelijkheid werd ieder uitzicht 
op een redelijke staatshervorming fijn
gemalen. 

In die omstandigheden heeft het Partij
bestuur geoordeeld, dat de Volksunie 
h a a r taak thans nuttiger in de opposi
tie dan in de meerderheid kan spelen. 
Deze oppositie zal rad ikaa l m a a r realis
tisch zijn, gericht op het wezenlijke 
doel : de verovering van zelfbestuur in 
de voor Vlaanderen gunstigste voor
waarden. 

De Volksunieleden en -militanten heb
ben de bijkomende belasting en onze
kerheid van de onderhandelingsperio
de aanvaard , omdat zij beseften welke 
belangrijke dingen er op het spel ston
den. Nu er k laarheid is, zullen zij met 
vertrouwen en verbetenheid verder 
a a n de slag gaan. tvo 

OPNIEUW PARA'S NAAR ZAÏRE 

Zij nemen y^apens mee, 
geen geneesmiddelen, 
geen levensmiddelen,,. 
Nu een goede week geleden, 
vorige vrijdag, werd in het l<ern-
kabinet voor buitenlandse poli
tiek de beslissing genomen 250 
para's van hel Belgisch leger 
naar Zaïre te zenden voor een 
verblijf van verschillende weken 
— gezegd wordt momenteel zo
wat één maand — om er militai
re oefeningen met het Zaïrese 
leger uit te voeren. Daar heeft 
Moboetoe om gevraagd. Het eer
ste nieuwsbericht over de militai
re operatie mocht de pers verne
men via waarnemers in Kinsha
sa... 

De militaire zending moet ge
zien worden in het kader van de 
bestaande overeenkomsten met 
Zaïre 'die nu op een punt zijn 
gekomen dat België de aangega
ne verplichtingen moet nale
ven», aldus minister van buiten
landse zaken Simonet, die op 
een haastig bijeengeroepen 
perskonferentie vorige dinsdag 
niets anders kon dan de berich
ten uit Zaïre te beamen. 
Minder goed geïnformeerd be
toonde zich dinsdagavond minis
ter van Landsverdediging Paul 
Vanden Boeynants die aan onge
duldige journalisten in de Lam-
bermontstraat verklaarde: «Jul
lie doen precies alsof het oorlog 
is. Ik weet van niets. Over het 
sturen van para's in het kader 
van maneuvers is al weken ge
sproken. Ik weet niet over troe
belen in Zaïre. U verbaast me. U 
spreekt over een perskonferen
tie van minister Simonet. Daar 
weet ik ook niets van.' Ter
loops : het is onopgemerkt voor

bijgegaan welke magistrale 
VDB-allures deze korte persont
moeting meekreeg.. 
250 Belgische militairen worden 
dus gelegerd in Kitona, op een 
dnehonderdtal kilometer van de 
Zaïrese hoofdstad Kinshasa Het 
zijn zogenaamde vnjwilligers van 
de 15e Transsportv\/ing, een keur
troep para's die biezonder ge
schikt is voor evacuatie-opera

ties Overigens, indien we de 
regeringswoordvoerders moeten 
geloven, — en minister Simonet 
herhaalde het woensdagvoormid
dag — IS er voorts in Zaïre mets 
biezonders aan de hand Alleen is 
er wel geweten dat, sinds de ope-
ratie-Kolwezi in juni vorig jaar, de 
muntontwaarding in het land van 
het Moboetoe-regime zeer ern
stig de koopkracht van de plaat

selijke bevolking heeft aangetast. 
En, we behoeven geen officiële 
bevestiging van het Belgisch de
partement van Buitenlandse Za
ken om te zeten dat in de voorbije 
maanden en weken in talloze 
streken van de voormalige kolo
me de voedselschaarste dramati
sche afmetingen aanneemt, dat de 
openbare orde er ver zoek is, dat 
een cholera-epidemie her en der 
opduikt, dat de ontevredenheid 
binnen Moboetoe's strijdkrachten 
als gevolg van slechte betaling 
leidt naar een stuurloos militair 
apparaat 
Er IS op veel plaatsen een schnj-
nend gebrek aan voldoende en 
passende geneesmiddelen, fabne-
ken vallen zonder energievoorzie
ning , in bijvoorbeeld Shaba — de 
onrusthaard vong jaar — zouden 
80 t h van de mensen werkloos 
zijn 
En, recent zijn er vooral de bench-
ten uit de streek van Kinshasa 
waarin melding wordt gemaakt 
van hongersnood, onrust bij de 
bevolking, machtsvertoon van ge
wapende groepen 
Er komen in Vlaamse gezinnen 
brieven toe van vnenden en fami
lie die melden dat het nu hoege
naamd met de gelegenheid is om 
een bezoekje te brengen aan 
Zaïre , dat men trouwens met ver 
buiten Kinshasa zou geraken bij 
gebrek aan onder meer brand
stof 

Koloniale smet 
Precies op dit moment wordt een 
legertje para's naar Zaïre overge
vlogen « om militaire maneuvers 
uit te voeren » Dat is volgens de 
Belgische legerstaf mets onge
woons, want zulke militaire oefe
ningen kunnen evengoed vanop 
de basis van Kitona georgam-
zeerd worden, als in Schotland, 
wat aanvankelijk in het trainings-
plan voorzien was 
in de komende dagen en weken 
zal nu moeten blijken of die militai
re operaties met uiteindelijk stie
kem bedoeld zijn om bij onlusten 
in Kinshasa en omliggende gebie
den Europeanen spoedig te kun

nen evacueren, en eventueel nog 
andere operaties uit te voeren 
Op dat moment kan de verant
woording van regenngszijde dan 
weer zijn dat het gaat om humani
taire akties, net als vong jaar in 
Shaba 
Eerst volhouden dus dat het om 
louter militaire operaties gaat (trai
ning), en dan argumenteren dat 
het een humanitair optreden be
treft Waar vorig jaar de opera-
tie-Kolwezi wegens haar klaarom-
schreven humanitaire tussen
komst gewettigd kon zijn, is de 
verantwoording die Buitenlandse 
Zaken en Landsverdediging mo
menteel geven (na een aanvan
kelijk geheimhouden van de ope
ratie) van aard om veel twijfels op 
te roepen omtrent de Zaïrepoli-
tiek die België (vooral de bevoeg
de departementen) momenteel 
meent te moeten voeren 

Voor zover er een speciale Belgi
sche verplichting zou bestaan 
tegenover Zaïre, geldt zij de 
bevolking van dit miserabel land 
en niet het instandhouden van 
korrupte of misdadige regimes. 
Of, is het dan toch om het 
Moboetoe-regime overeind te 
houden, ten koste van wat dan 
ook, dat een Belgische militaire 
luchtbrug wordt geworpen ? Of, 
zou het zijn op aandringen van 
machtige Belgische holdings 
die nogal belangrijke bolwerken 
in Zaïre willen veiligstellen...? 
We kunnen slechts vaststellen 
dat het « internationaal reddings
plan voor Zaïre » tijdens de voor
bije maanden de bevolking er in 
niets op geholpen heeft om bete
re levensvoorwaarden te verwer
ven, dat het Moboetoe-regime 
geen tastbare resultaten kan 
voorleggen omtrent verbete
ringen in het staatsbeheer en 
dat de verhouding Belgiè-Zaire 
dubbelzinnig blijft. Het kan niet 
mogelijk zijn, het is onaanvaard
baar, dat het Zaï'rebeleid van de 
Belgische overheid er in zou 
bestaan vooral een militaire in
terventie te bestendigen, (hds) 
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PROBLEEM NUMMER 1 
Het Belgisch Gangreen 
Elf oktober en Tindemans die zijn spelletje speelt. Sinds vier maand 
wordt het land niet meer geregeerd. Middenin een zware sociaal-eko-
nomische krisis laat het gezag maandenlang verstek gaan. Het begro
tingstekort zal in 1979 meer dan 100 miljard bedragen. De kaap van 
de 400.000 werklozen komt reeds in het zicht. Ons hele sisteem van 
sociale zekerheid is aan het kapseizen Het pensioenstelsel voor de 
zelfstandigen is failliet. De RIZIV meldt een put van 40 miljard. De 
Belgische staat moet 250 miljard bijeenscharrelen, die niet op de bm-
nenlandse kapitaalmarkt zullen te vinden zijn. Onze kinderen betalen 
zich straks kreupel aan de rente op de staatsschuld. 

werk dat wij krijgen of met krij
gen, het geld dat wij verdienen en 
sparen ? Communautair geladen i 

Daarom is onderhandelen over 
de staatshervorming geen ge
sprek over het geslacht der enge
len Het eerste en het meest fun
damentele probleem dat moet op
gelost worden is het communau
taire Omdat het de voorafgaan-

delijke voorwaarde is voor een 
oplossing van om het even welk 
probleem, hoe zwaar het ook 
weegt 

En precies daarom is de Volks
unie, na een zware elektorale 
nederlaag, toch terug naar de 
onderhandelingstafel gegaan In 
het volle besef nochtans dat daar
mee in Vlaanderen voor ontelba

re getrouwen een nieuwe penode 
van onzekerheid en twijfel begon 
Daaraan is nu een einde geko
men Met een dreun heeft de 
Volksunie woensdag 7 februan 
de deur op de onderhandelingen 
dichtgeslagen Zij heeft daarmee 
een gezelschap verlaten, dat het 
partijbelang voorrang geeft op 
het algemeen belang 

en inmiddels zitten Martens en 
twee dozijn politici eindeloos te 
palaveren over de finesses van 
artikel 107-quater 

Zo ziet de gewone burger, die 
geen flamingant is en voor wie de 
staatshervorming een abstrakt 
begript blijft, de medaille Men 
kan het hem met kwalijk nemen 
Men kan hem zelfs met kwalijk 
nemen dat hij de keerzijde van de 
medaille met meer ziet 

Communautair 
geladen 

De keerzijde"? Sinds straks bijna 
een dozijn jaren is de politieke 
situatie in België geblokkeerd 
door wat in het vakjargon de com
munautaire problemen heet De 
politieke stabiliteit is volkomen 
zoek De regenngsknsis, steevast 
veroorzaakt door de gemeen-
schapstegenstellingen, volgen me
kaar in versneld tempo op De 
gemiddelde levensduur van een 
regenng bedraagt nog nauwelijks 
de helft van een mormale legisla
tuur De burger wordt om de 
haverklap naar de stembus ge
stuurd Om enkele maanden na
dien vast te stellen dat hij er hele
maal met aan te pas komt 

België is aangetast door gan
green, tot op het merg Sinds een 
dozijn jaren bevindt het zich m 
een overgangsfaze Hoe dan ook, 
de unitaire staat heeft afgedaan 
Het land zoekt naar een nieuw 
evenwicht het fundamenteel 
evenwicht tussen de gemeen
schappen, zonder hetwelk mets 
meer mogelijk is 

Wie dit met ziet, is stekeblind voor 
«de evidentie» Bij ieder zwaar 
sociaal-ekonomisch dossier dat 
om de hoek kijkt, duiken de ge
meenschapsproblemen op Het 
staaldossier"? Communautair ge
laden > De toekomst van onze 
havens "̂  Communautair gela
den I Het water dat wij dnnken ? 
Communautair geladen i Het 

KWALIJK VERBOND 
Het Prinsbisdom Brussel 
In de politiek moet men zich hoeden voor al te grote simplifikatles. 
Velen zullen zich nog herinneren hoe tijdens de schoolstrijd Leo Col-
lard m het katolieke Vlaanderen voorgesteld werd als een baarlijke 
duivel. Achteraf is gebleken dat Collard een vrij beminnelijk man 
was, die de weg insloeg naar het schoolpakt. 
Is André Cools een nieuwe baarlijke duivel? 
Wie aan politiek wil doen, moet het vermogen hebben om een situ
atie te overzien, niet alleen zoals ze zich voordoet voor hemzelf, 
maar ook voor de tegenstrever. 

Men kan met ontkennen dat er 
een grond is voor het ongenoe
gen van Andre Cools en voor het 
Waalse ongeduld, in het licht van 
de fatale grondwetsherziening 
van 1970 Deze grondwet legde 
twee nieuwe grondbeginselen 
vast ten eerste de taal- en kul-
tuurautonomie, met als institutio
neel verlengstuk de kultuurraden, 
en ten tweede de sociaal-ekono-
mische autonomie met als ver
lengstuk de drieledige gewestvor-
minq 

De kulturele autonomie en de kul
tuurraden kwamen vrij vlug van 
de grond Niet alleen volgens 
Andre Cools maar ook volgens 
de Vlaamse CVP werd aldus vol
daan aan een oude Vlaamse eis 
Een van de vaders van deze 
zogenaamd definitieve staatsher
vorming was Leo Tindemans 
Op de keper beschouwd was 
deze kulturele autonomie slechts 
de schaduw van de schim van 
echte autonomie een fopspeen 
Een fopspeen, die de Vlamingen 
dan nog moesten betalen met het 
prijsgeven van hun meerderheid 
Vlaanderen kreeg met eens lood 
om oud Ijzer 

André Cools kreeg in de grond 
nog minder Men mag hem met 

verdenken van kwade trouw, 
wanneer hij telkens weer be
weert dat de CVP hem sinds tien 
jaar aan het lijntje houdt nadat zij
zelf de drieledige gewestvorming 
in de grondwet had geschreven 
Het IS een feit dat Cools en de 
Walen zich door de CVP bekocht 
voelen 

leder begrip voor Cools eindigt 
echter daar, waar hij zich afsluit 
voor iedere Vlaamse redelijkheid 
en zich ontpopt als bondgenoot 
van het Brussels frankofoon impe
rialisme Het IS een verbijsterend 
en onterend spektakel, deze so
cialist te zien als handlanger van 
de racistische frankofone villabe-
woners in de randgemeenten 
rond Brussel Het Waals atavis-
me, gegroeid in meer dan een 
eeuw Waalse heerschappij in Bel
gië, IS blijkbaar nog met dood 
Aan dit atavisme heeft Cools 
zelfs de eenheid van de socialisti

sche partij opgeofferd Zopas nog 
heeft dit geleid tot de door hem 

gedwongen ontslagneming van 
Waalse kabinetsleden bij de 
eveneens socialistische, maar 
dan Vlaamse minister van Binnen
landse Zaken. 

André Cools zal eens en voor
goed moeten leren dat hij, door 
zich op te sluiten in het zogenaam
de front van de Franstaligen, iede
re kans verspeelt op een zinnig 
gesprek met de bewuste Vlamin
gen, die een staatshervorming na
streven Vlaanderen zal zich nooit 
neerleggen bij het Pnnsbisdom 
Brussel, waarin Cools de mijter 
draagt en het FDF de skepter 
zwaait 

De geest van Tindemans zat mee aan de onderhandelingstafel 
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NATIE IN WORDING: 
De slechte oneindigheid 
Wie met zijn neus op de bomen zit, ziet vaak het bos niet meer. De 
bomen zijn het gemeenschapspal<t, de verdeeldheid in de Vlaamse 
Beweging, de recente onderhandelingen. Het bos is de historische 
overgangsfaze waarin wij ons bevinden. Het zal straks tien jaar gele
den zijn, dat de toenmalige eerste-minister Gaston Eyskens in het 
parlement verklaarde : « De unitaire staat is door de gebeurtenissen 
achterhaald ». 
Het jongste paar tientallen jaren heeft Vlaanderen een beslissend 
groeiproces meegemaakt. Intellektueel en ideologisch heeft het 
reeds lang de unitaire staat begraven. Het is het ekonomisch zwaar
tepunt van het land geworden. 

Deze praktische evolutie naar na
tievorming heeft zich echter nog 
steeds met in politieke termen ver
taald. 
Wél integendeel' De snelle 
Vlaamse bewustwording van de 
zestiger jaren heeft zich niet poli
tiek kunnen vermunten. Op de 
keper beschouwd zijn er maar 
een paar belangrijke momenten 
geweest. Het werden telkens hal
ve of hele nederlagen. 

Een eerste moment was de vast
legging van de taalgrens in 1962-
1963. De Vlaamse Beweging, me
de onder stuwing van de Volks
unie, met sukses storm gelopen 
'tegen de talentellingen. Maar toen 
de kroon op het werk moest 
gezet worden, bleef na 1962 de 
bittere nasmaak omdat al te veel 
oorspronkelijk Vlaams gebied (in 
de streek van Edingen bv.) en al 
te veel Vlaamse mensen (in 

Moeskroen bv.) werden prijs ge
geven. Het jaar nadien was zo 
mogelijk nog slechter. Op Herto-
ginnedal werden zes randge
meenten opengezet voor ver-
fransing door faciliteiten. 

Deze erfzonde, die sindsdien 
Vlaams-Brabant belast, werd be
stendigd door het tweede mo
ment. Een jaar nadat Eyskens in 
het parlement de overlijdensakte 
van het unitaire België had voor
gelezen, werd het zogenaamde 
nieuwe België geboren met als 
peetvaders de drie unitaire partij
en. Bij de grondwetsherziening 
van 1970 werd de enige Vlaamse 
troefkaart — die van onze demo-
kratische meerderheid — voor 
goed uit de hand gegeven. Daar
enboven zette het fameuze arti
kel 107-quater het toekomstige 

MARTENS IN DE KOU 
Een zwaluwi geen lente 
Sinds alti jd is de CVP en haar katolieke voorloper de sterkste partij 
in Vlaanderen. Sinds de jongste wereldoorlog heeft zij, op veertig 
maanden na, onafgebroken in de regering gezeten in alle denkbare 
formaties en koalities : alleen, met twee, met drie, met vier, met vijf en 
zelfs met zes. Jarenlang heeft zij zich getooid met het predikaat 
«Schi ld en Zwaard van Vlaanderen». En eigenlijk zou men van de 
sterkste partij in Vlaanderen, van een praktisch onafgebroken rege
rende partij mogen verwachten dat zij in werkeli jkheid het schild en 
zwaard van Vlaanderen zou zijn. Maar achter het schild huist de 
onbetrouwbaarheid en aan het zwaard heeft zij vaak Vlaamse belan
gen geregen. 

De twee fatale data uit onze 
recente geschiedenis, die nog 
steeds hun onherstelbare gevol
gen laten voelen, zijn onverbreek
baar verbonden met de CVP. 
In 1963 zette zij, « met de dood in 
het hart», zoals sommigen van 
haar mandatarissen het noem
den, Vlaams-Brabant open voor 
de verfransing door de facilitei
ten. 
In 1970, toen Tindemans voor het 
eerst minister was, tekende zij als 
hoofdverantwoordelijke voor de 
grondwetsherziening die de 
Vlaamse meerderheid verkwan
selde en de drieledige gewestvor
ming op gang bracht. 
Nadat de CVP zich de jongste 
jaren, vooral onder druk van de 
Volksunie, steeds radikaler 
Vlaams beweerde op te stellen, 
kon men een ogenblik verwach
ten dat zij onder voorzitterschap 

van de federalist Martens dan 
toch nog schild en zwaard zou 
worden. De jongste jaren en 
maanden hebben echter aange
toond dat de ene zwaluw Mar
tens nog lang geen lente maakt. 

In deze belangenpartij wordt het 
brutale spel van macht om de 
macht cynisch gespeeld. Een 
loyale Martens heeft niet kunnen 
beletten dat hij in feite in oktober 
vorig jaar door zijn eigen partij 
werd afgeschoten. Het land werd 
naar verkiezingen gejaagd, enkel 
en alleen om de diepgaande 
tegenstellingen binnen de partij te 
verbergen. 

Ook de jongste dagen drong de 
vraag naar de werkelijke positie 
van Martens in zijn partij zich op. 
Sinds hij het voorzitterschap ruil
de voor zijn formatietaak, is de 
houding van de CVP dubbelzinni

ger dan ooit. Aan de onderhande
lingstafel kreeg hij vanuit zijn 
eigen partij een trio, dat het voort
durend met hem oneens was en 
dat in zijn samenstelling eerder 
deed denken aan een bewakings
dan aan een onderhandelingsop
dracht 

Het is al vaker gezegd dat de 
CVP de kunst verstaat om vis te 
vangen op alle vijvers. Van de fla
mingant Verroken tot de unitarist 
Tindemans loopt het bonte gam
ma van alle opportunismen en 
iedere gezindheid. Wat dit gezel
schap bijeenhoudt is de gewoon
te van de macht en de begeerte 
om haar te behouden. Tussen de 
overtuigde federalisten in haar 
rangen enerzijds en de verstokte 
unitansten anderzijds zitten de 
aarzelaars en de berekenaars, 
die nog steeds niet uitgemaakt 
hebben wat eigenlijk het voorde
ligst is: de volle macht in een deel
staat Vlaanderen of zoveel moge
lijk macht in een unitair België. 
Het is de sterkte van de CVP dat 
zij tot nog toe praktisch onmis
baar is voor het vormen van een 
regenng. Het is de schande van 
de CVP dat zij tot nog toe prak
tisch nooit deze macht aange
wend heeft voor duurzame 
Vlaamse veroveringen. 

België op het spoor van de driele
dige gewestvorming 

Paradoksen 

De politieke evolutie naar Vlaam
se natievorming is sindsdien bela
den met de hypoteek van een 
aangetast Vlaams-Brabant, van 
een verkwanselde meerderheid 
en van een dreigende drieledige 
staatshervorming. 
Zo kon de paradoksale toestand 
ontstaan dat een Vlaanderen dat 
Vlaamser en zelfbewuster is dan 
ooit tevoren, moet blijven trappe
len voor de deur van het zelfbe

stuur Sinds de verkwanseling 
van onze demokratische meerder
heid botst iedere Vlaming achter 
deze deur op de onderhandelings
tafel. En het behoort tot de tragi
sche paradoksen van ons politiek 
bestel dat zij, die de sterksten zou
den moeten zijn aan deze tafel 
omdat zij over de grootste politie
ke macht beschikken, de zwak
sten en de meest onbetrouwba-
ren zijn Eigenlijk hoeft ons dat 
met te verbazen: van 1963, over 
1970 tot 1978 en vandaag, loopt 
de slechte oneindigheid van de 
Vlaamse natievorming langs de 
CVP 

DE ECHTE MACHT 
Het Vlaams-nationalisme is, doorheen hoogtepunten en laagten, 
sinds generaties een konstante in de Belgische politiek. Het heeft 
tientallen jaren moeten vechten zonder reëel uitzicht op het verove
ren van zelfbestuur Dat heeft soms tot moedeloosheid geleid, die 
echter telkens weer overwonnen werd. 
Moedeloosheid past vandaag minder dan ooit. De huidige generatie 
Vlaams-nationalisten is de eerste die het veroveren van zelfbestuur 
dicht binnen zijn bereik heeft. De evolutie van een reeds overwon
nen unitaire staat naar een hervormde staat is onafwendbaar. Het ligt 
binnen ons vermogen om snel opnieuw voldoende Vlaams-nationale 
polit ieke macht op te bouwen en deze hervorming in goede banen te 
leiden. 
Dit vermogen mag niet afge
zwakt worden door enkele geva
ren die het bedreigen. Een eerste 
gevaar is dat van het geduld. 
Vlaanderen moet ongeduldig zijn. 
Al te lang is de Belgische staat 
precies op het Vlaams geduld 
gebouwd geweest. Het is een ver
leidelijke, maar gevaarlijke teorie 
dat de tijd in ons voordeel zou 
spelen. In en rond Brussel is de. 
slechte evolutie met afgeremd. 
Daarenboven zal een voortschrij
dende Europese eenmaking de 
oplossing van ons nationaliteiten-
probleem stellig met vergemakke
lijken. En tenslotte kost iedere 
dag unitair België ons onschatba
re sommen aan energie en geld. 
Vlaanderen mag met hervallen in 
de oude verleiding van de zgn. 
valorizatie in de eenheidsstaat. 
Waar in de tijd van Van Cauwe-
laert deze teorie voor sommigen 
nog een schijn van redelijkheid 
kon hebben, is zij vandaag nóg 
fataler dan toen. Ze stoelde des
tijds op het wiskundige feit van 
de Vlaamse meerderheid. Dit feit 
bestaat echter sinds de grond
wetsherziening van 1970 niet 
meer En al te veel Vlaamse dag
dromers vergeten, dat de sleutel 

voor het wijzigen van de grond
wet bij de Waalse minderheid ligt. 
De Vlaamse Beweging moet 
daarenboven weerstaan aan de 
traditionele kwaal van verdeeld
heid. Tussen allen, die werkelijk 
zelfbestuur willen, moet een rui
me dialoog en overleg op gang 
komen. Er is nood aan een globa
le strategie, die zowel de politieke 
als de met-politieke Vlaamse Be
weging omvat; er is nood aan 
moed en bereidheid om de konse-
kwenties van deze strategie op 
het politieke vlak door te trekken. 
Zelfbestuur door federalisme is 
de enige bevredigende oplossing^ 
voor Vlaanderen in de Belgische 
staat. Zelfbestuur door federalis
me is de enige mogelijkheid tot 
een natievorming, die ook de 
Brusselse Vlamingen omvat. 
Zelfbestuur door federalisme 
moet Vlaanderen de macht ge
ven, echte macht over infrastruk-
tuur, over ekonomische expansie, 
over verkeerswezen, over kre
dietinstellingen, over ontwikke
lingssamenwerking, over land
bouw, over volksgezondheid... 
De verovenng van deze macht, 
de échte macht, daar gaat het 
o m ! 
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Vandaag de dag 

Kan wachten ! 
Op 17 januari j l. stelde de recht
bank van Antwerpen de zaak 
van vordering van waterscha
devergoeding aan de bewo
ners van het kadegebied te 
Antwerpen, die schade leden 
ti jdens de overstromingen van 
drie jaar geleden, uit tot 21 
februari. In deze vordering stel
len de bewoners — die zich in 
een Waterschadekomitee ver
enigden (Kloosterstraat 34 te 
Antwerpen) — de Belgische 
staat verantwoordeli jk voor de 
recente overstroming en eisen 
ze een integrale schadevergoe
ding. Meer bepaald wou de 
rechtbank de uitspraak afwach
ten van het Hof van Beroep in 
de zaak van de geëiste schade
vergoedingen door de inwo
ners van Ruisbroek, die even
eens zwaar werden geteisterd. 
Intussen werden de schadelij
ders, die aangifte deden op 
basis van de rampenwet even
min vergoed. Tevens werd vast
gesteld dat bij het jongste gier-
tij niet alle poorten in de water
keringsmuur vóór de hoogwa
terstand werden ges lo ten, de 
pompiers van Offenbach doen 
het niet beter! Het is en bli jft In
tussen een ware schande dat 
mensen, die reeds herhaaldelijk 
getroffen werden door zware 
waterschade wegens het in ge
breke blijven van de staat, nog 
steeds niet weten of ze zullen 
vergoed worden en zo ja wan
neer. 

Steenkool omlaag 
Ook vorig jaar is de steenkool-
produktie in gans de Europese 
Gemeenschap terug gedaald. In 
Groot-Brittannië werd nog 120,2 
miljoen ton geproduceerd te
genover 120,7 het jaar voordien. 
Duitsland zakte van 91,3 op 90,1 
miljoen ton, Frankrijk van 21,3 
op 19,7. België — en dat is dus 
Vlaanderen — daalde van 7,1 
miljoen ton naar 6,6. Het produ
ceert nog 2 , 8 % van de 236,5 
miljoen die vorig jaar in de E.E.G. 
gedolven werd. 

Tien jaar geleden bedroeg de 
E.E.G.-produktie nog 348 miljoen 
ton. 

Gevaarlijke affiche 
Op het Luiks Vakantiesalon was 
er een toeristische stand van de 
Vlaamse provincies, in deze 
stand hing er een fraaie foto van 
de commanderie van Voeren. 
Naar verluidt heeft Edouard 
Close, burgemeester van Luik, 
diskrete stappen ondernomen 
bij de verantwoordelijken van 
de Vlaamse stand om deze «on
toelaatbare» foto te doen ver
vangen door een andere van om 

het even welke Vlaamse stad of 
gemeente... als het maar niet de 
Voerstreek was. Waaraan de 
Vlaamse verantwoordelijken 
grif gevolg gaven. 
Stel één ogenblik dat te Gen) 
bvb. op een Waalse stand een 
foto van Edingen zou hangen. Ei 
zou ten eerste geen Vlaamse 
burgemeester zijn om diskrete 
stappen te zetten. En ten twee
de, moest dat zo zijn dan zouden 

de Waalse verantwoordelijken 
waarschijnlijk njet zeggen 
Maar dan in het Frans-

« Het Handelsblad >> 
stopt ermee 
De oudste krant van ons land 
zal vanaf volgende week, don
derdag 15 februari niet meer 
verschijnen Deze Antwerpse 
krant verscheen voor het eerst 
op 4 december 1844 en eindig
de haar onafhankelijk bestaan 
toen ze in 1957 door de Stan-
daardgroep overgenomen 
werd en de inhoud deze van 
« Het Nieuwsblad » werd. 
In een verantwoording schreef 
de redaktie in haar eerste uitga-

, ve o.a. het volgende : « Dit zyn 
de redenen die ons bewogen 
hebben, een nieuw neder-
duitsch dagblad uit te gevlen, 
waerin de belangen van het 
land met de vurigste vlyt en 
zorg zullen verdedigd worden, 
en waerin wy alles zullen ter 
harte nemen, wat maer eenig-
zins kan strekken om den wel-
stend, zoo zeedelyk als stoffe-
lyk, van het vlaemsche volk, te 
bevorderen.» 
«Het Handelsblad» kwam 
steeds uit voor zijn katolieke 
en Vlaamse overtuiging en 
speelde een niet onbelangrijke 
rol in de Vlaamse Beweging. 
Het kon rekenen op belangrij
ke medewerkers als Domien 
Sleeckx, E. Coremans, Van Rijs-
wijck en August Snieders die 
hoofdredakteur was van 1849 
tot 1900. 

« Het Handelsblad » nam nogal 
wat gewijzigde standpunten in 
naargelang de polit ieke situ

atie, toch kan men niet ontken
nen dat het steeds eerlijk voor 
zijn overtuiging uitkwam. 
Na de tweede oorlog nam het 
— vooral onder invloed van 
haar redakteur Bruno De Win
ter — stelling ten gunste van 
de repressieslachtoffers. 

H E T HAMDELSBLAD 

De laatste ti jd haalde «Het 
Handelsblad » nog een oplage 
van zo'n 2.500 eksemplaren 
waarvan een slechts een goe
de 1500 verkocht geraakten 
Toch graag een welgemeende 
afscheidsgroet aan dit Vlaams 
dagblad dat in zijn 135ste jaar
gang de ogen dichtdoet. 

Bank 
Brussel-Lambert 
In de Bank Brussel-Lambert 
komt een protestaktie van de 
Vlaamse bedlenden op dreef te
gen de door de directie gevoer
de benoemings- en taalpolitiek. 
De beleidsbeslissingen in deze 
Bank worden getroffen door 
mensen uit één enkele taal
groep; in Vlaamse provincieste
den worden de jaarrekeningen 
in het Frans aan de goegemeen
te voorgelegd, enz. 
Is daar geen mooie taak wegge
legd voor Lode Claes, die «be
diende» Is in het Brussel-Lam-
bert-imperium? 

appelsien 
en citroen. 

VU-voorzitter Hugo Schiltz is verleden week woensdag door 
de politieke journalisten verkozen tot politicus van het jaar Bij 
de laatste stembeurt haalde hij de vereiste twee-derdemeer-
derheid, nanaelijk 29 stennmen tegen 14 voor André Cools Bij 
een voorbereidende stembeurt waren Tindemans, Antoinette 
Spaak, Martens, Cools en Schiltz uitgeselektioneerd Tijdens 
de eigenlijke stemronden werden ze, in deze volgorde, uitge
schakeld tot wanneer Hugo Schiltz alleen overbleef. 
De motivenng bij het toekennen van de onderscheiding luidde 
als volgt «Niettegenstaande de zeer zware druk waaraan hij 
was blootgesteld, heeft Volksunievoorzitter Schiltz zijn com
munautaire verbintenissen nageleefd. De autonomie van 
Vlaanderen was volgens hem een aantal toegevingen op taal
kundig en kultureel vlak aan de Franstalige Brusselaars waard. 
Hierdoor leidde hij evenwel de Volksunie naar een verkie
zingsnederlaag waardoor de traditionele partijen een gedeelte 
van de stemmen die zij bij de vorige verkiezingen hadden ver
loren opnieuw konden binnenhalen -
Het dagblad «Het Volk» kommentaneerde deze onderschei
ding als volgt 'Schiltz komt daarmee weer eens in het nieuws 
en dat is voor een politicus altijd interessant Maar afgezien 
daarvan is het een vergiftigd cadeau dat de politieke journalis
ten hem aan de hand deden Spijtig, want hij verdiende beter.' 
Schiltz IS inderdaad de eerste politicus die krachtens het nieu
we reglement van de vereniging van politieke journalisten on
derscheiden werd En dit nieuwe reglement voorziet de sa
menvoeging van wat de journalisten in hun vakjargon de «prix 

Hugo 
Schiltz 
«Politicus van het Jaar» 

citron» en de «prix orange» noemen de markantste politicus 
van het jaar wordt aangeduid met een motivering, die tegelij
kertijd een positieve én een negatieve waardering inhoudt 
Dit nieuwe reglement werd opgesteld omdat de onderschei
ding sinds vorig jaar danig in opspraak was gekomen Tijdens 
de stemronden in 1978 bleek dat Schiltz het zou halen Er is 
dan van bepaalde zijde gemaneuvreerd om dat te allen prijze 
te beletten Zo kwam het tot een vrij potsierlijke bekroning van 
de anonieme «Belgische staatsburger» tot politicus van het 
jaar De politieke journalisten hebben dat achteraf zélf een 
beetje te gortig gevonden, veranderden het reglement en ko
zen dit jaar dus voor 't eerst 'n appelsien-citroenkandidaat-
Hugo Schiltz 

Tot vóór verleden jaar was de titel «politicus van het jaar» een 
vrij gegeerde onderscheiding In 1974 bij voorbeeld werd Willy 
Claes ermee onderscheiden, met als gevolg dat hij gans zijn 
verkiezingscampagne erop afstemde Sindsdien was de klad 
er wat ingekomen, met als absoluut dieptepunt het maneuver 
van vorig jaar 
Met een jaar vertraging en met een zoetzure motivering is 
Schiltz dan toch de politicus van het jaar 1978 geworden Een 
markante persoonlijkheid die op het politieke leven in de voor
bije twaalf maand een sterke stempel heeft gedrukt 
Voor de «petite histoire» weze geboekstaafd dat Schiltz het 
uiteindelijk gehaald heeft omdat tal van Franstalige journalisten 
een anti-Cools-stem uitbrachten terwijl Vlaamse journalisten 
precies voor Cools stemden 

Beroering bij... 
Sedert Zwartberg '66 beginnen 
rond midden februari de harten 
in Limburg alti jd wat sneller te 
kloppen Rond die tijd wordt 
immers herdacht dat de mijn
werkers Valeer Sclep en Jan 
Latos onder de moordende 
Rijkswachtkogels vielen. Dit 
jaar komt naast deze pijnli jke 
herinnering wat anders hel 
zwarte land van Limburg beroe
ren. De Vriendenkring Zwart-
berg-Limburg kwam donder
dag II. te Hasselt bijeen om 
zich met klem te verzetten 
tegen de beslissing van minis
ter van Ekonomische Zaken 
Willy Claes omdat deze Louis 
Lycops, de huidige direkteur-
generaal van de Limburgse 
Steenkolenmijnen, vervroegd 
de laan wil uitsturen terwij l hij 
nog 12 maanden in dienst had 
moeten blijven. Het ongenoe
gen van de Vriendenkring is 
des te groter omdat minister 
Claes in de plaats zijn eigen 
adviseur, Wim Paenhuysen wil 
benoemen. De Vriendenkring 
twijfelt er zeer sterk aan dat 
deze adviseur het werk zal aan
kunnen want zo zegt de kring 
in een mededeling : 
«Op maandag 22 januari II. 
verklaarde de heer Paenhuy
sen aan de leden van de onder
nemingsraad van de kolenmijn 
te Eisden (samengeroepen 
i.v.m. het verbod, opgelegd 
door het ministerie van Ekono
mische Zaken, om kolen te 
halen onder het industrieter
rein van Lanklaar) dat het van 
geen belang is als het rende
ment van de mijn hierdoor zal 
dalen ledere mijnwerker blijft 
op de mijn tewerkgesteld, ook 
al zal er in de nabije toekomst 
geen werk voor hen zijn door 
het wegvallen van de pijlers 
gelegen onder het industrieter
rein. De kosten die hiermee 
gepaard gaan zullen immers in
tegraal door de Staat gedra
gen worden ». 

... Limburgse 
mijnwerkers 
De Vriendenkring Zwartberg-
Limburg vindt deze uitspraak 
zeer onrustwekkend en meent 
dat deze subsidiëring ten slot
te zal leiden tot de likwidatie 
van al de mijnzetels van het 
Kempisch bekken. 
En de Vriendenkring herhaalt 
daarom zijn vroegere eisen, 
dat een direkteur-generaal van 
de KS een bekwaam mijninge
nieur moet zijn voldoende ver
trouwd met al de problemen. 
De kring stelt voor een opvol
ger van de h. Lycops te zoeken 
die in samenspraak met de 
reeds aanwezige ingenieurs 
een planning voor de toekomst 
moet maken over een termijn 
van dertig jaar. De Vrienden
kring vindt dit noodzakelijk om 
het groeiend verlies van de 
Kempische steenkoolmijnen 
de kop in te drukken, het ver
trouwen van de mijnwerkers in 
hun werk te herstellen en om 
een produktie van 7 miljoen 
ton steenkool per jaar te berei
ken. 
De gevoeligheden in de mijn
streek een beetje kennende 
menen wij dat de bevoegde 
overheden ernstig rekening 
zouden houden met deze (ge-
rechtmatigde) eisen. 
Eén «Zwartberg» is meer dan 
genoeg geweest ! 
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Brussels frankofone kolder voor Izegem 
Het Nederlands van sommige Brusselse Franstalige firma's is 
berucht. Wat het Izegemse stadsbestuur onlangs kreeg uit de pen 
van een Madeleine Buchet is van een wilde en onovertroffen 
schoonheid. Haar Nederlands is effenaf uitdagend en opzwepend. . 
De tekst mocht voor onze « Wij «-lezers niet verborgen blijven. Als 
inlichting: Madeleine Buchet verkoopt verkeerssignalizatie aan de 
Vlaamse gemeenten die zij weet te strikken. De VU-oppositie in de 
Izegemse gemeenteraad zal niets onverlet laten om te verhinderen 
dat de CVP-PVV-meerderheid zich zelfs maar voor 1 verkeerspaal-
tje laat verleiden door de taalkundige charmes van deze Brusselse 
Madeleine. Waakzaamheid zou beslist geboden zijn, gezien zij lon
kend eindigt met «U weet dat het nooit verloren is met mij». 

Duits-Luxemburgers 
Een in onze wetgeving en ons 
politiek leven totaal over het 
hoofd geziene groep is die van 
de Duits-Luxemburgers in de 
streek van Aarlen. De Duits-Lu
xemburgers spreken een Moe-
zelfrankisch dialekt Bij de voor
laatste talentelling in 1930 
waren er nog 40.000 mensen in 
de streek van Aarlen die het 
Duits als moedertaal opgaven. 

In 1947 was hun aantal zoge
zegd tot 7.000 gedaald. 
Er werd de jongste tijd echter in 
zes dorpen van deze streek een 
onderzoek ingesteld, waarbij 
bleek dat 62 % zich nog bedient 
van het Moezelfrankisch als 
hoofdtaai. In het landelijke Tin
tingen zijn dat 90 % en in het in
dustriële Athem (Athus) toch 
nog altijd 2 4 % . Van de 77 ie
raars die om hun mening ge
vraagd werden, waren er 50 die 

vroegen om de herinvoering van 
Duits als lesvak. 

Sinds een paar jaar is een 
groep, die zich «Arelerland a 
Sprooch» noemt, in deze streek 
vrij aktief. 

Volgens Belgische logika zijn 
deze Moezelfranken allemaal 
«Walen». 

BLOSO in 
opspraak 
Volgens het dagblad « De Mor
gen » zouden er bij BLOSO 
(Bestuur voor Lichamelijke Op
voeding, Sport en Openluchtle-
ven) «onfr isse prakti jken» 
heersen. Er zou sprake zijn van 
onwettige benoemingen, onwet
tige uitkeringen van verplaat
singskosten en van jaarli jkse 
vergoedingen en laksheid in 
het toezicht op de werkingstoe
lagen van de Sportfederatie. 
Nederlandse Kuituur gelastte 
een onderzoek. Het dagbiad 
«Het Volk» van zijn kant ge
waagde van de indruk, dat de 
zaak fel overdreven zou zijn. 
Sommigen zien er zelfs parti j
polit ieke intriges in : de socia
listen zouden graag Nederland
se Kuituur in handen krijgen 
Cbij de oprichting van dit depar
tement hadden ze er geen be
langstell ing voor, nu wel om
dat NK invloedri jker geworden 
is dan verwacht). Steeds vol
gens het kristendemokratische 
blad zou men het departement 
in de wacht willen slepen door 
het «ontdekken van allerlei 
schandalen »... 

We zullen best het resultaat 
van het onderzoek afwachten. 
Zo it pitief uitvalt dan zijn sanc
ties en desnoods bestraffing 
onvermijdeli jk. 

Zeebrugge: 
ons land op een keerpunt 
Tijdens het komend decennium zou de haven van Zeebrugge een 
scharnierposit ie moeten innemen wat de energievoorziening voor 
ons land betreft. 1982 is de door de overheid vooropgeschoven 
vervaldatum voor de ingebruikname van de nu stilaan beruchte 
LNG-terminal, waardoor Algeri jns aardgas zou kunnen gestockeerd 
en verwerkt worden. Aanvankeli jk was de gasmaatschappij Distrigaz 
met de Algerijnse maatschappij « Sonatrach » overeengekomen dat 
Zeebrugge als gashaven reeds operationeel zou zijn in 1980 ; 
volgend jaar dus. 
Vandaar dat een nieuw uitstel bezwaarlijk kan overwogen worden. 
Kan er in '82 (binnen drie jaar) geen Algeri jns aardgas in Zeebrugge 
aangevoerd worden, dan is kontraktueel voorzien dat aan Algerije 
elke maand een schadevergoeding van 1 miljard frank dient betaald 
te worden. 
Het ziet er naar uit dat de LNG-miserie pas voor goed is begonnen. 
Zeebrugge wordt een snedige kiespijn voor de volgende regering. 

Waarnemers stellen immers zon
der twijfel dat de LNG-terminal 
geenszins het jaar 1982 haalt. 
Die bewering is niet nieuw. Na de 
zomervakantie vorig jaar meldde 
een topambtenaar van Openbare 
Werken in een vertrouwelijke no
ta aan minister Guy Mathot dat 
de opslagtanks en de vergas-
singsfabriek in de voorhaven van 
Zeebrugge tegen oktober '82 
geenszins voldoende zullen uitge
rust zijn om de eerste levering 
van Algerijns aardgas te ver
werken. 

Grote onbekenden 
In een officiële reaktie van het 
departement van openbare wer
ken heette het toen formeel dat 
de LNG-terminal er wel degelijk 
tegen de voorziene datum kan 
ingericht zijn. 
Vandaag moet evenwel blijken 
dat zelfs het studiewerk voor de 
gigantische havenwerken volle
dig klem zit. Er kon hoegenaamd 
nog geen definitieve optie geno

men worden omtrent de bouwwij
ze van de LNG-installaties. Naar 
verluidt zou op het einde van 
deze maand een definitieve 
streep onder het studiewerk moe
ten getrokken worden, maar men 
zal niet veel verder komen dan 
het opsommen van de plus- en 
minuspunten van wisseloplossin-
gen. Hoe op basis hiervan een 
ernstige kostenraming mogelijk is, 
en de verschillende ministeriële 
departementen kunnen bereke
nen aan welke uitgave de over
heid toe is inzake de uitbouw van 
Zeebrugge en vooral betreffende 
het in gereedheid brengen van de 
LNG-installaties, blijft de aktuele 
hamvraag. Behoudens financiële 
voetangels zijn er dan nog die 
ettelijke andere delikate vraag
stukken. 
Zoals ; Zeebrugge wordt een ha
ven waar tegelijkertijd giganti
sche metaantankers aardgas aan
voeren, en ook zeeschepen inter
nationale wapen- en munitietrans-
porten verrichten. . Op toeris

tisch gebied is een kosten-baten-
rekening van de LNG-inplanting 
tot nog toe achterwege geble
ven... Ruimer is ook op ekologi-
sche gronden de maatschappelij
ke kost van de gasthaven een 
grote onbekende... 

De ekonomische troef van een 
LNG-terminal, met name door
voer naar Westeuropese klanten, 
is al evenzeer twijfelathcit gewor
den : in Nederland wordt Eemsha-
ven een LNG-dok, terwijl enkele 
boogscheuten verder, in het Duit
se Wilhelmshafen, al evenzeer 
aardgas-overslag en -verhande
ling binnen enkele jaren konkur-
rentieel zullen kunnen geschie
den... 

Het Franse Saint-Nazaire zal hoe-
danook geruime tijd vóór Zeeb
rugge LNG verhandelen... 

Draaikolk 
Het Zeebrugge-dossier is momen
teel tegelijkertijd zo delikaat, zö 
complex en zo explosief gewor
den dat een verder uitblijven van" 
definitieve investeringsopties van
wege de overheid onverant
woord is. Hoe kan men bij voor
beeld op het budget van Openba
re Werken gaan bezuinigen als 
Zeebrugge een draaikolk wordt 
die miljarden gemeenschapsgeld 
onweerstaanbaar en vooral on-
kontroleerbaar opslokt ? 

In Zeebrugge bevindt onze maat
schappij zich op het gebied van 
overheidsbeleid, energievoorzie
ning, leefmilieu en maatschappelij
ke uitbouw op een keerpunt, 
(hds) 

«Objektleve» 
voorlichting 
Zoals elke stad die zichzelf res-
pekteert richt ook Leuven een 
voorlichtingscampagne in over 
de Euro-verkiezingen. Er komt 
een tentoonstelling over de Eu
ropese samenwerking, de ge
bruikelijke debatavond met een 
paneel waarin sprekers van de 
verschillende partijen. 
Er zijn echter ook twee inleiden
de spreekbeurten, de eerste on
der de titel "Europese verkiezin
gen» en de tweede "Het 
Europee landbouwbeleid». 
Spreker voor de eerste is... Leo 
Tindemans, voor de tweede _ 
Dries Dequae. 
Met twee prominente CVP-
sprekers kunnen de Leuvenaars 
dus verzekerd zijn van de meest 
onpartijdige voorlichting over 
de Euro-problemen! 
De meetings van Tindemans en 
Dequae worden aan de Leuven
se bevolking bekend gemaakt 
op peperduur drukwerk, onder
tekend «namens het stadsbe
stuur» door de stadssekretaris, 
de burgemeester en de schepen 
van public relations, toerisme 
en feestelijkheden. 

Spaarkas 
In een brief aan formateur Mar
tens vroeg de Vlaamse Bond 
van de Spaarkas dat aan de 
direktie van deze instelling op
dracht zou gegeven worden, 
het op 26 juli 1967 gesloten 
protokol tussen de raad van 
beheer en de Vlaamse en Waal
se bonden toe te passen. Te
vens werd aangedrongen op 
de herziening van de taalka-
ders om na te gaan of de verde
ling van de betrekkingen nog 
klopt met de werkeli jke taaiver
houdingen in de dossiers. Bij
na drie jaar na een akkoord is 
er nog niets van terecht geko
men. Ongeacht de moeizame 
geboorte van een federaal Bel
gië duurt de unitaire ellende in 
vele diensten onverminderd 
voort. 

Hond met (Voer-)streken... 

Heimwee naar 
de frigo 
In een opwelling van unitaristi-
sche heimwee verzuchtte de 
«Libre Belgique» deze week: 
« Waar zijn de gezegende tijden 
van de PW van de heer Vanau-
denhove, de kristen demokrati-
sche partij van Van den Boey-
nants en de BSP van Collard?» 
Deze gezegende tijden zijn — 
gelukkig! — eens en voorgoed 
voorbij. De geschiedenis heeft 
haar loop genomen in een ver
sneld tempo, onder meer omdat 
de Vanaudenhove's, de Collards 
en de Van den Boeynantsen 
destijds de kommunautaire pro
blemen trachtten weg te moffe
len of in de frigo te stoppen. 
Ze zijn daarin een tijdje ge
slaagd. Maar daardoor is de 
druk in de stoomketel zo sterk 
geworden, dat het hele ding op 
springen staat. 

En bovendien 

... beleefden een tiental vrouwen aan 
den lijve hoe in ons land het sociaal 
stelsel in zijn voegen kraakt: in het 
plaatselijk stempellokaal werden zij 
onder een vallende zoldering bedol
ven. 

... zal de IJzerbedevaart dit jaar, op 
zondag 1 juli, als tema meekrijgen : 
«60 jaar VOS». De Vlaamse Oud-
strijdersbond werd inderdaad op 15 
augustus 1919 officieel opgericht 
om de stoffelijke belangen van de 
oudstrijders te verdedigen, maar 
ook om te ijveren voor de politieke 
ontvoogding van het Vlaamse volk 
(zelfbestuur), en voor vrede in de 
wereld. 

... botert het niet zo best in het Brus
sels politiek huishouden : mevrouw 
Solange Faveriaux heeft als vierde 
schepen van de Brusselse agglome-
ratleraad ontslag genomen, omdat 
zij niet op de hoogte werd gehouden 
van beslissingen die andere schepe
nen in haar plaats namen. 

... werd schrijnwerker Leopold Maes 
uit Menen door de rechtbank wande
len gestuurd, mét een rekening om 
de gerechtskosten te betalen. Maes 
zat twee-en-een-half jaar in voorar
rest, werd door het assisenhof vrijge
sproken, en vroeg nu schadevergoe
ding voor al het leed dat hem werd 
aangedaan. Hij kreeg geen gehoor. 

... heeft naar verluidt Leo Tindemans, 
ex-premler, voor het eerst sinds zijn 
vaandelvlucht in oktober een forse 
toespraak gehouden in het CVP-par-
tijbureau, waarmee hij onverbloemd 
spaken In de wielen van Wilfried 
Martens' formatietrein steekt. 

... is de eerbied voor het gezag nog 
niet de wereld uit, hoewel sommigen 
vrezen voor het verval van de politie
ke zeden. Zagen we immers ex-pre
mier Tindemans de bar van het Brus
sels perscentrum binnenschrijden 
en zich in een fauteuil nestelen. 

... verliet de meute joernallsten met 
een nooit geziene Ijver de barkruk 
om de volksvertegenwoordiger een 
handje te drukken, en « mijnheer de 
eersteminister » gedag te zeggen. Bij 
dat gedrum was geen Wetstraatjoer-
nalist aanwezig. 

... hebben maandag enkele honder
den mensen betoogd in Duinkerken 
tegen de bouw van een kerncentrale 
in het naburige Gravelines, Grave-
lingen. 

... zijn ook vooral de vissers van 
Nieuwpoort, ongerust over die kern
inplanting, omdat de visrijke wateren 
bedreigd zijn. 

... staan er wel Europese verkiezin
gen voor de deur, maar blijkt uit de 
bijeenkomst van de landbouwminis
ters In Brussel eens te meer dat er 
zelfs omtrent de eerste Europese 
bouwsteen, het landbouwbeleid, nog
al wat verdeeldheid blijft bestaan. 

... zijn de recente Incidenten In Voe
ren voorlopig afgesloten met een 
mededeling van het Vlaams komltee 
voor de Voerstreek, en de Vlaamse 
gemeenteraadsleden aldaar, waarin 
gesteld wordt dat de minister van 
binnenlandse zaken de rijkswacht 
korrekt liet optreden, en wordt opge
roepen om al het mogelijke te doen 
de rust te laten weerkeren In de 
Voerstreek, en de sfeer van intimida
ties en agressie weg te nemen. 

En bovendien 
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• Op 29 april 76 was Luis Emilio Recabarren thuis met zijn vrouw, zijn zoon 
en zijn broer Manuel Guillermo Om ongeveer 11 uur 's avonds kwam een stel 
agenten van de DINA gewapend met machinegeweren hen arresteren ze wer
den in een voertuig geduwd Buren zagen dat Lavia die drie maanden zwan
ger was werd geslagen Omstreeks middernacht werd het 2 5-jarig zoontje in 
een naburige straat achtergelaten door een grote korpulente man die uit een 
taxi stapte terwijl de motor nog liep Toen Manuel Recabarren Rojas probeer
de zijn twee zoons en zijn schoondochter te vinden werd hij eveneens gear
resteerd Alle vier worden sindsdien vermist 

• Sergio Termen een bekend sportman die veelvuldig voorkwam op de 
sportpagina s van kranten werd in zijn rijwielwerkplaats gearresteerd op 20 
juli 74 Zijn 14 jaar oudere broer werd samen met hem meegenomen maar na 
ondervraging vrijgelaten 
Kolonel Orlando Ibanez Alvarez, die de militaire verantwoordelijkheid draagt 
voor het distrikt Santiago schreef aan Sergio s moeder op 5 augustus dat 
«Sergio werd gevangen gehouden door een organizatie die buiten onze 
bevoegdheid valt' 
Zijn moeder schreef 'Zevenentwintig lange maanden van onophoudelijk 
zoeken zijn voorbijgegaan sedert mijn zoon werd gearresteerd • 

• Yohannes werd in januari '78 in Addis Abeba door de Kebellegardisten 
gearresteerd Zijn broer was een van de 2500 mensen die zijn gedood omdat 
ze verdacht werden van politieke aktiviteiten tegen de regering, in het eerste 
stadium van de -Rode Terreur' Yohannes werd verscheidene dagen gemar
teld De Kebelle aanvaarde dan zijn onschuld maar vroegen hem meisjes in 
de gevangenis te martelen om zijn steun aan de Kebelle te betuigen Yohan
nes weigerde werd gedood en zijn lichaam werd aan de kant van een grote 
weg achtergelaten bij wijze van waarschuwing voor anderen 

In tenminste 70 landen worden momenteel gewetensgevangenen opgesloten en 
er zijn nog een aantal meldingen uit 12 andere landen 
Bijna al deze landen zijn lid van de Verenigde Naties Uit 50 landen worden folte
ringen en mishandelingen gemeld Van 23 landen is geweten dat er executies 
worden gehouden en honderden mensen «verdwijnen» 

Willy Laes 
„Mensen uit de hand van 
repressieve machten halen" 
LEUVEN — In de Blijde Inkomststraat nr 98 heeft de afdeling Vlaan
deren van «Amnesty International» sinds zowat een jaar zijn intrek 
genomen Dat is voor deze polit iek onparti jdige organizatie een uiter
mate belangrijk evenement geworden, want meteen werd in de feiten 
een schoolvoorbeeld gegeven hoe een internationale werking en 
samenwerking slechts efficient kan geschieden mits de inzet van 
volksgemeenschappen Wat ons land betreft federalizering dus 
De afdeling Vlaanderen heeft vorig jaar 63 polit ieke gevangenen met 
verschillende akties gesteund, en die werking is niet zonder gevolg 
gebleven in verschil lende landen zijn er 25 gevangenen vri jgeko
men na tussenkomst van Al-Vlaanderen 
Bijna 200 protesten tegen marteling van gevangenen hadden tot nog 
toe als gevolg dat ook ruim 20 gedetineerden in zulke strafkampen 
inmiddels eveneens werden vrijgelaten 
De internationale werking van « Amnesty » vertoont nog gunstiger ci j
fers men schat dat bijna de helft van de door Amnesty gesteunde 
« gewetens-gevangenen » na verloop van tijd ondanks alles de gevan
genispoort achter zich horen dichtklappen Een vrij aardig resultaat 
voor een organizatie die nog relatief weinig leden telt momenteel 
ongeveer 3 000 in Vlaanderen, 200000 over de hele wereld 

De werking van Amnesty Interna
tional IS van start gegaan in sep
tember '61, achttien jaar geleden 
dus Van m het begin was er bi j
zondere belangstelling vanuit 
Vlaanderen de organizatie 
kreeg vorm en administratieve 
diensten na een stichtingsverga
dering in Brugge 

Wil ly Laes, voorzitter Al-Vlaan
deren «Aanvankelijk was het 
slechts de bedoeling een korte 
campagne van drie maanden te 
houden om de publieke opinie 
wakker te schudden voor de mas
sale onrechtmatige vervolgingen 
en opsluitingen die in de wereld 
op alle kontinenten ook in zoge
naamde vredestijd geschieden 
De Vlaamse deelnemers deelden 
het grote entoesiasme maar de 
Amnesty-akties werden aanvan
kelijk uiteindelijk slechts besten 
digd in Nederland Duitsland Zwe
den en Groot-Bnttannie Hoewel 
in Vlaanderen de belangstelling 
vrij groot was bleef onze afdeling 
toch tot op heden een zwak 
broertje Daar komt nu wel zien
derogen verandering in 
Men zal nu wel moeten toegeven 
dat de unitaire organizatie veel 
mensen afzijdig heeft laten staan 
Immers de gevoeligheden om
trent < Amnesty akties - liggen in 
Vlaanderen heel anders dan bij 
de Franssprekenden Nu er een 
federale struktuur is kan Al-Vlaan
deren een betere werking opbou
wen mee aan de kar duwen om 
een massabeweging op gang te 
brengen Want het is slechts 
door en met de publieke opinie 
dat «Amnesty akties » effektieve 
resultaten kunnen opleveren» 

Beperkingen 
— Uw werkingsgebied is zowel 
territoriaal als polit iek nogal 
zeer ruim gekozen Levert dat 
geen grote frustraties op bij uw 
dag-op-dag werking ? 
Wil ly Laes «Het is ongetwijfeld 
ons groot probleem om de toe
vloed van mensen die willen mee
werken degelijk op te vangen Ik 
zeg niet dat er te veel mede
werkers zijn integendeel Maar 
we hebben niet de administratie
ve en materiele middelen om zon
der gevaar van bureaukratizering 
te beantwoorden aan de uiteenlo
pende verwachtingen die ons ge
steld worden 
U weet dat onze basisdoelstelling 
IS over de gehele wereld de gewe 
tensgevangenen mensen die om
wille van hun overtuiging (politie 
ke religieuze of andere) in de 
gevangenis zitten uit de hand 
van de repressieve machten te 
halen (Voorwaarde is uitdrukke
lijk dat de vervolgden geen ge
weld mogen gebruikt hebben) 
Welnu de mensenrechten wor 
den in de wereld zo overvloedig 
geschonden dat wij met alle ak 
ties die WIJ ons nochtans voor
houden daadwerkelijk kunnen 
aanvatten 
Toch nemen de afdelingen van 
Amnesty International geregeld 
onder begeleiding van het centraal 
sekretariaat in Londen, nieuwe ini
tiatieven zoals bij voorbeeld een 
aanklacht van de martelingen» 
— U houdt zich dus uitsluitend 
bezig met het lot van polit ieke 
en andere, zeg maar gewetensge
vangenen, mensen die omwille 
van hun levenshouding, hun per

soonli jkheid m hechtenis geno
men werden of zonder meer 
«verdwenen zijn -
Wil ly Laes «Inderdaad daar
mee IS meteen gesteld wat we 
niet doen, of gewoonweg niet 
kunnen doen » 

— U houdt zich bij voorbeeld 
niet bezig met het amnestiepro
bleem in de eigen Vlaamse ge
meenschap 
Wil ly Laes «Dat behoort inder
daad niet bij onze akties dat kun
nen WIJ gewoonweg niet Aller
eerst IS er bij ons weten in Vlaan
deren of in dit land momenteel 
geen politiek gevangene meer 
Op zulk moment stopt wat ik 
eufemistisch zou noemen ons 
mandaat Wij hebben met de mid
delen om te ageren omtrent de 
gevolgen van de repressie onze 
humanitaire hoofdbekommernis 
IS te trachten ten onrechte opge
sloten en ook mishandelde gevan
genen uit hechtenis te halen 
Die houding vertoont enige gebre
ken maar wat wil je "^ Trouwens 
er IS overeengekomen dat een 
Amnesty-sektie zich nergens be 
zig houdt met het amnestiepro-
bleem in eigen land Zulks zou 
immers het gevaar inhouden van 
een vereenzelviging met de oppo
sitie en dan komt met alleen de 
onafhankelijkheid maar ook de 
kracht van onze werking in het 
gedrang Overigens stelt zich in 
veel groepen voor de Amnesty-
werkers het probleem van de 
eigen veiligheid zo geraakten 
een adoptieploeg van Amnesty in 
Moskou en het bestuur van Am 
nesty-Nepal zelf in de gevange
nis I» 
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Sneeuwbaleffekt 
— U had het daarnet over de 
beperkte mogeli jkheden wat de 
organizatie betreft... 

Wil ly Laes: «Als autonome 
Vlaamse afdeling werken we nu 
ongeveer anderhalf jaar, vanuit 
de Amnesty-zetel in Leuven. Dat 
geschiedde dank zij de inzet van 
enorm veel vrijwilligers. Sinds en
kele maanden kan de organizatie 
steunen op 1 vrijgestelde, en de 
hulp van 1 gewetensbezwaarde. 
Bij die beperkte full-time man
kracht zal het nu geruime tijd blij
ven, want we willen niet bij de uit
bouw van onze strukturen en 
diensten in een afhankelijke posi
tie van de overheid geraken. 

Er zijn momenteel 18 Vlaamse 
adoptiegroepen werkzaam, dat 
zijn kleine groepen die gezamen
lijk zeer intens het lot van telkens 
1 gevangene volgen. Op 1 jaar 
konden zo 25 gevangenen vrijko
men, met uitsluitend door onze 
werking, maar alleszins door het 
feit dat ze niet aan hun lot wer
den overgelaten. 
In die tijd konden we ook een 
twintigtal gemartelde gevange
nen uit hun leed verlossen. » 

— Schept zulke werking geen 
systeem van «begunstigde ge
vangenen » ? 
Wil ly Laes : «Dat zou niet denk
beeldig zijn, maar we zijn er pre
cies op uit om met op de eerste 
plaats de wijdbekende politiek-
vervolgden te steunen, dan wel 
de gewone mensen wier lot nau
welijks een persvermelding haalt 
De werking van Amnesty Interna
tional heeft soms ook globale 

amnestiemaatregelen als gevolg. 
Zo is er ook de nieuwigheid in 
onze werking om het lot van alle 
gevangenen in één instelling door 
een Al-adoptiegroep te laten be
hartigen. » 
— Uw briefschri j fakties («mijn
heer de president, ik protesteer 
met klem tegen de inhechtenis
neming van_»), leveren die ook 
resultaten op? 
Willy Laes : «Méér dan vermoedt 
wordt en dit wel door de gekoör-
dineerde wijze waarop zulks ge
beurt 
Het betreft geenszins een lukrake 
aktie. In het centraal sekretariaat 
te Londen werken niet minder 
dan 150 mensen die dagelijks de 
Amnesty-signalen van de gehele 
wereld opnemen, toetsen op hun 
betrouwbaarheid, dossiers 
samenstellen, en ten slotte in 
samenspraak met de lokale Al-af-
delingen de verschillende aktie-
vormen uitwerken. Er moet nood
gedwongen een strenge selektie 
gemaakt worden. elk jaar wor
den twee-drie grote akties geko
zen, waarnaast nog een aantal 
andere mogelijk zijn, terwijl de 
«adoptiegroepen» gans het jaar 
door werken. 
Ons machtig wapen is, wat bij 
voorbeeld de bnefschnjf-akties 
betreft, niet het aantal brieven 
dat een regeringshoofd of een 
staatshoofd toegestuurd krijgt 
wél de wereldwijde verontwaardi
ging die het imago van een land 

n ö ^ e wereld een dertigste 
verjaardag vierde... 

« Amnesty International » heeft zopas een somber rapport 
uitgebracht over de schending van de mensenrechten vorig jaar, 
precies de dertigste verjaardag van de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens... 
Beangstigend is vooral dat nog nieuwe vormen van repressie 
opduiken. 
Een lichtpunt is dan weer dat toch een belangrijk aantal polit ieke 
gevangenen door verschil lende regeringen werden vrijgelaten ; 
meestal na een wisseling van polit ieke regimes, en na tussenkomst 
van « Amnesty International ». 

Het jaarrapport 1978 van Amnes
ty International beschrijft schen
dingen van mensenrechten In 110 
landen, die Amnesty aanbelan
gen. De wijze waarop en de mate 
waarin de schendingen zich voor
doen, variëren aanzienlijk van 
land tot land, evenals de beschik
baarheid van juiste en recente 
informatie hierover. De relatief ge
sloten of geïsoleerde aard van 
sommige landen, zoals Albanië, Al
gerije, het Arabisch Schiereiland, 
Burma, het Centraal Afrikaanse 
Rijk, Demokratisch Kampuchea 
(Cambodja) en Noord-Korea, 
maakt het moeilijk voor Amnesty 
om uitgebreide en gedetailleerde 
verslagen op te stellen. Het is niet
temin toch moeilijk om eender 
welk type van politiek systeem te 
vinden dat niet zou opgenomen 
zijn in de catalogus van het rap
port over politieke opsluiting, folte
ring en executies. 
De beschikbare informatie doet 
veronderstellen dat ondanks am
nestie nog veel gewetensgevan
genen vastgehouden worden — 
bij voorbeeld in Indonesië, Rhode-
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kan aanvreten, en op de duur eko-
nomisch en ook politieke gevol
gen kan hebben. 
We staren ons niet blind op kleine 
suksessen, maar is het bij voor
beeld niet tekenend dat in een 
land als Uruguay de overheid een 
ambtenaar heeft aangeduid om al
le Amnesty-brieven persoonlijk te 
beantwoorden...» 
— U kijkt de machthebbers op 
de vingers daar waar zij de men
senrechten met de voeten tre
den, maar met de vri j lating van 
gevangenen zijn de regimes nog 
niet ten goede veranderd. 
Wil ly Laes : " Wij tokkelen inder
daad op de politieke vingers. 
Maar, wie kan het uiteindelijk 
sneeuwbaleffekt meten van «Am
nesty dat bij voorbeeld vorig jaar 
de schijnwerper plaatste op het lot 
van politieke gevangenen in Iran ?... 
Dank zij de Nobelprijs die Amnes
ty vorig jaar kreeg konden wij ak-
tiekernen uitbouwen in Afrika, La-
tijns-Amerika en Azië. De opening 
van een regionaal Amnesty-sekre-
tariaat in Sri Lanka zullen da 
machthebbers ook wel niet op ap
plaus ontvangen hebben. Nu zijn 
er konkrete plannen om ook zo'n 
aktiecel in werking te stellen op 
het Afrikaanse kontinent 
ten aktie die nu loopt en verstrek
kende gevolgen kan hebben, be
treft de schending van de men
senrechten in Ethiopië Onze wer
king komt pas voor goed op 
dreef" Hugo De Schuyteneer 

sië, Syrië en Joegoslavië — ter
wijl andere gevallen duidelijk ver
reikend zijn geweest — bij voor
beeld in Haïti, Mali, Spanje en 
Soedan. 

Folteren 
In vele landen van het Midden-
Oosten en Noord-Afrika hadden 
de politieke gevangenen geen 
recht op een eerlijk proces en in 
vele gevallen was er van proces 
helemaal geen sprake. De wereld
aandacht ging uit naar het Ara-
bisch-lsraëlisch konflikt en sommi
ge schendingen van de mensen-
irechten waren rechtstreeks met 
dit konflikt verbonden. In Egypte 
werden een aantal mensen aan
gehouden omdat zij blaadjes ver
spreidden met kritiek op het be
zoek van president Anwar Sadat 
aan Israël in 1977. Verschillende 
landen in West-Europa — de 
Duitse Bondsrepubliek, Italië, de 
Ierse Republiek, het Verenigd Ko
ninkrijk — hebben een speciale 
wetgeving ingevoerd om het ter
rorisme te bestrijden. 

Alle landen van Oost-Europa en 
de USSR behielden de wetge
ving (gewoonlijk onder de rubriek 
« misdaden tegen de staat») die 
opsluiting voorschrijft voor het uit
oefenen van het recht op gewe
tensvrijheid op manieren die door 
de autonteiten worden afge
keurd, en wegens pogingen het 
land te veriaten zonder officiële 
toelating. Tsjechoslovakije, Polen, 
Roemenië en de Sovjetunie heb
ben ook dissidenten gevangen ge
zet op grond van misdadige be
schuldigingen. 

In twee landen, de Sovjetunie en 
Roemenië, heeft Amnesty zonder 
enige twijfel kunnen vaststellen 
dat gewetensgevangenen als 
geestelijk ziek worden bestem
peld en onder dwang opgesloten 
in psychiatrische instellingen, en 
dit eerder om politieke dan om 
echt medische redenen. 
Wat de beide Amerika's betreft 
trekt het rapport de aandacht op 
het steeds voortdurende folteren 
en/of vermoorden van mensen 
die verdacht worden van «link
se » sympatieen en die door rege
ringsinstanties of paramilitaire 
groepen ontvoerd worden. 

Zonder proces 
Amnesty blijft het meest bezorgd 
over het doden van mensen en 
ontvoering in landen als Argentin
ië, El Salvador, sommige delen 
van Mexico, Nicaragua, Chili en 
Uruguay. 
De regeringen die bij zulke schen
dingen van de mensenrechten zo
als hierboven vermeld, betrokken 
zijn, ontkenden gewoonlijk alle 
medeplichtigheid maar tegelijker
tijd praten zij de schendingen 
goed door te verwijzen naar za
ken als «nationale veiligheid» en 
de «strijd tegen het terrorisme». 
Wat Cuba betreft haalt het rap
port officiële bronnen aan waarin 
vermeld wordt dat er 3.200 politie
ke gevangenen waren in dat land 
sinds begin 1978. Velen onder 
hen zaten reeds gevangen sinds 
begin 1960. In de Verenigde Sta
ten van Amerika adopteerde Am
nesty International 15 gedetineer
den als gewetensgevangenen, 
waarvan Amnesty geloofde of 
veronderstelde dat ze schijnbaar 
geen verband hielden met de ech
te redenen van hun opsluiting : nl. 
de geloofsovertuiging of de etni
sche oorsprong van de gevange
nen. 

In Azië werden zogenaamde 
«rechtse elementen» of aanhan
gers van vroegere regeringen ge
vangen genomen in Demokra
tisch Kampuchea, Laos, de volks
republiek China en Vietnam. In 
Demokratisch Kampuchea wer
den ook voortdurend aantij
gingen gemeld van moorden op 
grote schaal. In Laos, de Volksre
publiek China en Vietnam bleven 
duizenden mensen gevangen ge
houden wegens «politieke herop
voeding ». In andere landen, zo bij 
voorbeeld in Indonesië, Maleisië, 
de Koreaanse Republiek, Singa
pore en Taiwan bleven mensen 
die verdacht waren van samen
werking met de oppositie gedu
rende vele jaren opgesloten, ve
len onder hen zonder proces. 
De blanke minderheidsregimes in 
Zuid-Afrika gingen verder met 
het opsluiten van verdachte aan
hangers van de verscheidene 
zwarte nationalistische bewe
gingen. 
Op andere plaatsen in Afnka leid
den regeringsakties tegen werke
lijke of zogenaamde samenzwe
ringen van mensen verdacht als 
nvalen van de huidige machtheb
bers, tot opsluiting, dikwijls zon
der proces. 

Amnesty Infernational-Vlaanderen, Blijde Inkomststraat 98, 

3000 Leuven. Tel. 016-22.76.32. Bankrekening 001-0588359-33 n Een Samizdat-foto, in het geniep genomen, van één van de talloze straf
kampen van politieke gevangenen in de Sovjetunie. 
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Iran voor de keus 
Wie zou gedacht hebben dat de 
onrust in Iran bv . invloed zou 
uitoefenen op de wereldprijs 
van sommige grondstoffen, 
zoals koper. Deze stijging Is 
immers niet alleen het gevolg 
van een konjunkturele stijging 
van de prijzen van grondstoffen 
maar ook een gevolg van de 
schrapping van zeer 
aanzienlijke Iranse bestellingen 
in het Westen, zowel militaire 
als industriële orders. Wie o.a. 
blij zal zijn met deze evolutie is 
president Moboetoe van Zaïre, 
waar de koperuitvoer een der 
belangrijkste hoekstenen van de 
Zaïrese-ekonomie is... 
Naarmate er meer bekend ge
raakt over de medewerkers van 
de Ayatollah Koemenie en over 
hun sociaal-ekonomisch program
ma, daagt de figuur op van wijlen 
Mossadeg, « de wenende en bed-
liggende premier» die als eerste 
Iran de zelfbeschikking over zijn 
grondstoffen wilde toekennen, 
doch die door de (korrupte) hoge 
boergoisie en de sjah gewipt 
werd en in de gevangenis beland
de De hennnenng aan deze om
streden figuur werd precies weer 
levendig door de jongste evolutie 
in Iran, die Mossadegs voetspoor 
drukt, zonder dat zijn naam hierbij 
uitdrukkelijk genoemd wordt 
In feite is het zo dat naast de 
sociale hervormingen de revolutie 
van Mossadeg en van Koemenie 

nationalistische trekken vertoont, 
waarmee natuurlijk met wil gezegd 
zijn, dat het nieuwe bewind (al 
dan met met beide regeringen 
samen, voor zover het leger in 
het vooruitzicht van een totale 
overwinning van Koemenie niet 
tot een staatsgreep overgaat, 
hoewel de invloed van de geeste
lijke leider eveneens in het leger 
merkbaar wordt) een zuiver natio
nalistisch bewind zal zijn In ieder 
geval zijn de nieuwe aantredende 
leiders zeer kordaat wat de eko-
nomie betreft De topadviseur 
van Koemenie Abdoel Bani Sadr, 
windt er geen doekjes om, de 
nationalisatie van de spilsektoren 
hangt in de lucht Bovenaan staat 
kort en goed de naasting van de 
oliesektor, gevolgd door nieuwe 
onderhandelingen met de Wester
se klanten In ruil voor olielevering 
zal Iran uitrusting en infrastruk-
tuur vragen 
Tweede beslissing, de naasting 
van het bankwezen en het kre
dietsysteem Sadr wil de fatale cir
kel lening aan Iran — privélenin-
gen door de staat doorbreken 
Bovendien zou het nieuwe be
wind alle buitenlandse leningen, 
ook deze uit de Sovjet-sfeer, 
schrappen In hoever dat zonder 
schadevergoeding mogelijk zou 
zijn zegt Koemenie's adviseur 
met 
Volgende stap is de vermindering 
met 20 % van de militaire uitga

ven, wat echter reeds achter
haald is door de beslissing van de 
regenng Baktiar die een veel gro
tere vermindenng aankondigde 
Het ziet er trouwens naar uit dat 
qua onmiddellijk verwezenlijkba
re maatregelen Baktiar Koemenie 
het gras onder de voeten maait 
de sjah is weg, de persvrijheid is 
hersteld, de militaire bestellingen 
in de USA werden geschrapt, 
(voor 7 miljard), de Savak (gehei
me politie) werd ontbonden, te

gen zowat 100 gewezen minis
ters, ambtenaren en zakenlui zijn 
processen wegens korruptie aan 
de gang en worden nog dagelijks 
nieuwe aanhoudingen in deze 
groep verncht Voegt men daarbij 
de nationalisaties en dan is men 
rond, behalve natuurlijk de verwe
zenlijking van een Islamitische Re
publiek Wat verstaat men daar
onder? Een republiek naar het 
model van Khadafi's Libische Re
publiek "? Een terugkeer naar de 

BAKHTIAR KHOMEINY 

heerschappij van de klerus, met 
o a schrapping van de vrouwen
rechten (die o m zou bestaan in 
het hennvoeren van de sluier ) 
Het IS zeer de vraag of een zuiver 
klenkale staat leefbaar is, nadat 
men de klok heeft achteruitgezet 
en vooral in de steden de Wester
se invloeden zou afschaffen, om 
terug te keren naar «de Islamiti
sche bron » 
In feite zou dit nieuwe regime 
neerkomen op een mengeling 
van Islamitische ortodoksie en 
moderne technokratie Een derge
lijke regime zou geen alleen
staand verschijnsel zijn, kortbij 
zijn er bvb Saoedi-Arabie en de 
kleine Arabische vorstendom
men, waar men sociologisch in 
een middeleeuwse soort feodalis
me IS blijven hangen en ander
deels met de fabelachtige oliewin-
sten smijt met geld voor allerlei 
prestige- maar ook noodzakelijke 
infrastrukturen en voorzieningen 
Het zal afhangen van de uitslag 
van de strijd om de macht in Iran, 
of het tot een radikale terugtocht 
zal gedwongen worden ofwel 
een gematigder koers zal volgen 
Daar beide systemen - voorlopig 
— een zekere trouw aan het 
Westen huldigen is er van enig 
ingnjpen geen sprake Maar het 
IS een feit dat de nationalisering 
van de olie een zeer zware dob
ber voor de Westerse multinatio
nals in deze sektoren zal zijn 

Brei en Versailles 
De banden tussen Vlaniin-
gen en Bretoenen zijn oud, 
zelfs die tussen de Vlaam
se en de Bretoense bewe
ging. Deze banden hebben 
een duidelijker vorm gekre
gen sedert Jan Deloof verle
den jaar zijn « Bretons bulle
tin » heeft uitgegeven, waar
van in oktober laatstleden 
het derde nummer versche
nen is. 
Anderzijds zijn er ook Bre
toenen die min of meer 
trachten te volgen wat hier 
in Vlaanderen aan de gang 
Is. Voor hen is Brei een Vla
ming. 

Nog steeds Brei 

De dode Brei blijft kringen 
trekken In het november
nummer van het kulturele 
tijdschrijft «Breiz» herden
ken twee Bretoense barden 
hem met veel sympatie 
Spijts alles beschouwen zij 
hem als een Vlaming, diep 
verbonden met Vlaanderen, 
en ook begaan met de Bre
toenen Beiden hebben het 
ook even over het beruchte 
lied tegen de flaminganten 
Glenmor schrijft daarover 
" Het IS een aanklacht tegen 
de extremisten, maar zelf 
heeft hij liederen in 't Vlaams 
doen opnemen en wel van 
zijn beste» 

Alan Stivell, die bekent dat 
hij Brei met persoonlijk ge
kend heeft, stelt «dat deze 
vooreerst het recht heeft te 
zeggen wat hij denkt, dit 
komt op de eerste plaats 
Ook heeft hij het recht zich 
te vergissen Volgens mij is 
dat eerder een soort uitda
ging, gericht tegen het extre
misme van sommige militan-
tismen» (sic) 

Glenmor en Stivell zijn volks-
bewuste en uitstekende zan
gers en speelmannen Zij 
zijn goed geplaatst om Brei 
te beoordelen in zijn hoeda
nigheid van zanger, ook van 
geëngageerd zanger Deze 
omstandigheid verschaft 
hen nog geen ingestorte we
tenschap omtrent de ge
grondheid van diens engage
ment en nog minder omtrent 
die Vlamingen die hij heeft 
aangevallen Zo ziet men 
maar weer, hoe goed eer 
schoenmaker er aan doet, 
bij zijn leest te blijven 

Aanslag op Versail les 

Op 25 juni 1978 veroorzaak
te een bomaanslag grote, ge
deeltelijk onherstelbare scha
de aan het paleis van Versail
les bij Panjs Dit zinnebeeld 
van Franse beschaving, 
roem en macht bergt kunst
schatten, die de hele mens
heid of tenminste toch heel 
Europa aangaan, de be
schaafde Europeanen al
thans Geen beschaafde Eu
ropeaan, hij weze politiek of 
anderszins nog zo anti-Frans 
gezind, ontkent de waarde 
van wat de Fransen hebben 
bijgedragen tot de Europese 
beschaving Toen Franse 
persagentschappen kort na 
de aanslag de Bretoense na
tionalisten als mogelijke da
ders naar voren schoven, 
dachten wij dan ook aan 
mets minder dan een geme
ne verdachtmaking 

Doch inmiddels staat het 
vast Lionel Cheneviere en 
Patrick Montauzier, beiden 
hd van het FLB-ARB (Front 
de Liberation de la Breta-
gne-Armee revolutionnaire 
bretonne), hebben het ge

daan Zij loochenen het met, 
en staan terecht voor een bij
zondere rechtbank la Cour 
de sürete de l'Etat De Fran
sen hebben hard toege
slagen tegen de blijkbaar 
nog amateuristische Bre
toense extremisten een 
week na de aanslag waren 
de daders al gevat en nog 
een aantal medeplichtigen in
gerekend 

Oog om oog ? 

De radikale vleugel van de 
Bretoense beweging laat de 
daders met vallen Dit siert 
hen En wij hebben bij voor
baat veel begnp voor een 
klem, moegetergd volk, dat 
weinig of geen verbetenng 
in zijn toestand ziet ontstaan 
en dat misschien van daaruit 
onbeheerste wanhoopsda
den begaat 

Men kan voor begrip pleiten 
en tevens de daad zelf afkeu
ren Zulks doen de radikale 
Bretoenen evenwel met 
ZIJ proberen die aanslag op 
het Franse en dus Europese 
erfgoed te vergoelijken En 
met slechte argumenten De
ze argumenten komen hier
op neer de Fransen moeten 
met komen janken, nu één 
van hun kultuurmonumenten 
beschadigd wordt, zij heb
ben immers in de loop van 
de geschiedenis zoveel Ver
sailles van de Bretoenen en 
van menig ander omwonend 
volk beschadigd of ver
woest 
Bijvoorbeeld de vele kapel
len (staatseigendommen O 
die ingestort zijn of op instor
ten staan, de torens van La 
Baule, Suscimo, Elven en an
dere, de abdij van Bon Re
pos, Portsall, enz Boven

dien IS de deels reeds ge
slaagde poging tot uitroeiing 
van de Bretoense taal een 
minder erge kultuurschande 
dan de beschadiging van 
Versailles "̂  

ZIJ stellen voor, Louis XIV en 
Napoleon een postuum pro
ces als oorlogsmisdadiger 
aan te doen, liefst in de Palts, 
waar de Franse troepen in 
1675 zo erg huis gehouden 
hebben voordat ze in Breta-
gne hetzelfde gingen doen 
En ZIJ zouden er graag « Am
nesty International» bij be
trekken 

Kultuurvandalisme even 
onaanvaardbaar als 
verdere verfransing 

Het mag allemaal waar zijn, 
toch IS het naast de kwestie 
Indien de Bretoenen of ande
ren voor elk van hun kultuur
monumenten in de loop der 
tijden door de Fransen ver
woest werd een Frans kul-
tuurmonument willen vernie

tigen en de Fransen slaan 
terug, dan blijven binnen 
afzienbare tijd in West-Euro
pa alleen ruines over 

W I J — en trouwens heel wat 
Bretoenen — kunnen die ex
tremisten in hun gedachten-
gang echt met volgen, hoe
zeer WIJ ook geneigd zijn de 
vernchtingen van de Bre
toense guerrilla in het verle
den te billijken Niet alleen 
omdat ZIJ dn tegenstelling tot 
IRA en ETA) het nooit op 
mensenlevens gemunt heb
ben, maar ook omdat hun 
sabotage-daden vroeger LB-
melijk zinvol waren of van 
aard, bij hun volk sympatie 
te verwerven Bijvoorbeeld 
een garage vol auto's van de 
CSR (Compagnies de Süre
te Républicaine, een soort 
beter bewapende BOB) in 
brand steken of masten van 
de televisie (een van de gro
te verfransingsfaktoren) te 
Roch-Trèdudon doen omval
len 

Dit betekent met dat heel het 
FLB nu als barbaars moet 
verworpen worden En het 
mag niemand — vooral de 
Fransen niet i — doen verge
ten dat zinvolle of zinloze 
aanslagen, burgerlijke onge
hoorzaamheid of welke an
dere uitingen ook van Bre
toense onhandelbaarheid 
met zullen ophouden voor
dat althans een begin ge
maakt wordt met een politie
ke oplossing, zelfbestuur 
voor Bretagne 
Tenslotte zit er zeker stof in 
de gedachte, eens omstan
dig uit de doeken te doen 
wat voor barbarij de Fran
sen, die, toch zo graag als 
herauten van de beschaving 
poseren, in de loop van de 
— ook recente — geschie
denis uitgehaald hebben 
Het moeten niet altijd de 
Duitsers zijn i 

Karel Jansegers 
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Hoe Vlaams is Noord-Frankrijk? Iknack 
(t V) Dit weekblad brengt 
regelmatig verslaggeving over 
de Nederlanden in Frankrijk. Een 
paar jaar terug bracht de VU in 
haar tv-standpunten twee 
uitzendingen over dit stuk 
Vlaanderen buiten de bestaande 
grenzen. (Heelwat kijkers 
vroegen toen de uitgetikte tekst 
van de beide programma's) 
Zondag brengt de Vlaamse 
televisie onder de titel « De 
Nederlanden in Frankrijk - beeid 
van het Vlaamse karakter van 
Noord-Frankri jk >-. 

f ^Je BRT-persdienst had met Luc 
Verbeke, sekretaris van het 
Komitee voor Frans-Vlaanderen, 
een vraaggesprek waaruit wij de 
belangrijkste passages lichten 
— Het begrip Frans-Vlaanderen 
kri jgt de laatste ti jd wel verschil
lende interpretat ies? Hoe ziet u 
het? 

Verbeke « Men kan het minimalis
tisch bekijken of maximalistisch 
De minimalistische interpretatie 
vertrekt uitsluitend van de taal 
Dit omvat het gebied tussen de 
Aa, de Leie en de Noordzee Wij 
noemen dat de « Westhoek» en 
in Frankrijk heet dat «La Flandre 
flamingante » Wanneer je het his
torisch ruimer gaat bekijken, dan 
komt daar ook Rijsels Vlaande
ren bij, dus het verfranste Vlaan
deren, wat men « La Flandre galli-
cante» noemt 

Rijsel gaat er nu nog altijd groot 
op de hoofdstad van Vlaanderen 
te zijn Je kunt nog ruimer zien en 

teruggaan tot het graafschap 
Vlaanderen, dat in zijn grootste 
uitbreiding tot aan de Somme reik
te Hier wordt Frans-Vlaanderen 
dan ook niet alleen taalkundig 
benaderd, maar worden ook geo
grafische, historische, folkloristi
sche, religieuze aspekten belicht» 
— t r bestaat nu wel degeli jk 
een verschil lende interpretatie 
van het begrip nationalisme, al 
naargelang je het Germaans of 
Romaans gaat benaderen. Wel
ke inhoudt hebt u eraan gege
ven ? 

Verbeke « Wij gaan met uit van 
de Germaanse, maar wel van de 
grootnederlandse Dit is Vlaande
ren tot aan de Somme Wij heb
ben echter alleen zeer veel kon-

takt met het «kleine» Frans-
Vlaanderen dit IS dus de West
hoek We zijn vaak in Rijsel om 
die kontakten te onderhouden» 
— Wat zijn precies de doelstel
lingen van het Komitee voor 
Frans-Vlaanderen ? 
Verbeke « Wij willen alles doen 
om de Nederlandse taal en kui
tuur te doen herleven Wat er 
bestaat m leven houden en te 
steunen Wij doen dat via het 
organizeren van Nederlandse kur-
sussen aan de middelbare scho
len en de universiteit van Rijsel 

Wij bezoldigen de leerkrachten 
die de lessen geven Vlaams to
neel in het dialekt wordt ook door 
ons gesteund Zo geeft bijvoor
beeld «Het Vlaamse Volks-

kwaliteit 
van bij ons... 

PRECISIA 
4 J A A R W A A R B O R G OP 
DE KLEUREN BEELDBUIS 

inl ichtingen i.v.m T V - Receiver monitoren 

PRECISIA TELEVISIE nv. D.Martensstr . Brugge 2 
Tel. 050 .31 .80 .71 ( 5 1 ) 

DONDERDAG 8 FEBRUARI 
D3 - 2015 - DESIGN FOR 
LIVING 
Satire van Ernst Lubitsch met 
Gary Cooper Een spntueel sce-
nano met een pittige dialoog en 
een uitstekende vertolking ma
ken van deze satirische kome
die rond een driehoeksgevalletje 
een luimige vaudeville 
F3 - 2030 - THE DROWNING 
POOL 
Triller van Stuart Rosenberg 
met Paul Newman Ingewikkelde 
stereotypische detectivefilm met 
komische en ruwe tonelen waar
in te vele verdachten rondlopen 

VRIJDAG 9 FEBRUARI 
BRT - 20 15 - BITE THE BUL-
LET 
Western van Richard Brooks 
met Gene Hackman Western-
uit-de-oude-doos met een knap 
uitgebalanceerde verhaalstruk-
tuur rond acht mannen en een 
vrouw die aan een door een 
krant georganizeerde lange af
standsrace te paard door berg 
en dal deelnemen 
RTB - 22 05 - L'ACROBATE 
Komedie van Jean-Daniel Polet 
met Claude Melki Poëtische lo
ve-story met tederheid en hu
mor in een modern sprookje ver
werkt 

F2 - 22 57 - Rachel, Rachel 
Psychologisch drama van Paul 
Newman met Joanne Wood
ward Een meesterlijke New-
man-debuut tekent met takt en 
poëzie een 35-jarige ongehuwde 
onderwijzeres in haar naar men
selijk kontakt smachtende om
zwervingen 

ZATERDAG 10 FEBRUARI 
BRT - 1430 - Thank you Mr 
Moto 
Politiefilm van Norman Foster 
met Peter Lorre Met Oosterse 
mystiek gekruid vlot maar opper
vlakkig politiedrama waarin mijn
heer Moto een Japanse detecti
ve zich meet met een bende 
Westerse dommekrachten 
D l - 23 25 — The Omega Man 
Science-fiction van Bons Sagal 
met Charlton Heston Spannen
de maar middelmatige genrefilm 
waarin de toekomst van de 
mensheid in een pessimistische 
allegorie wordt verpakt 
ZONDAG 11 FEBRUARI 
RTL - 2100 — Raphael ou Ie 
debauche 
Melo van Michel Delville met 
Maunce Ronet Pastelkleurig me
lodrama over kwezels en play
boys en hun libertijnse konfron-
tatie 
MAANDAG 12 FEBRUARI 
NED 1 - 1955 - The comic 
Tragikomedie van Carl Reiner 
met Dick Van Dyke Een tragi-
kijk op het leven van een komi
sche akteur rret destruktief ego 
uit de sfomfilmpenode Geslaag
de evocatie van die periode 
F3 - 2030 — Marius 
Gevoelsfilm van Alexander Kor-
da met Raimu Met gevoel om-
weven film rond Manus, een op 
zee en strand verliefde man die 
met zijn omgeving breekt en 
erop uittrekt gedreven door nos 
talgie en heimwee 
Dl - 23 00 — The conversation 
Maatschappijkritische triller van 
FF Coppola met Gene Hack

man Perfekt gemaakte en virtu
oos in elkaar zittende psycholo 
gische tnller, waann op de eei-
ste plaats de toelaatbaarheid 
van afluisterpraktijken in vraag 
wordt gesteld Fascinerend 
DINSDAG 13 FEBRUARI 
F3 - 2030 — Among Vultures 
Western van Alfred Vohrer met 
Stewart Granger Klassiek wes
ternverhaal van lopende-band-
schrijver Karl May, rond een bru
tale rrtoord, die stapvoets wordt 
ontraadseld 

RTL - 21 00 - LAISSE ALLER . 
C'EST UNE VALSE 
Politiedrama van Georges Laut-
ner met Jean Yanne Parodisti
sche film op zowel de gangster-
als de politiefilm, opgevuld met 
talrijke plezierige gags 
WOENSDAG 14 FEBRUARI 
RTB - 1955 - Mr Smith goes 
to Washington 

Politieke komedie van Frank Ca-
pra met James Stewart Drama-
tisch-hekelende politieke prent, 
waann een idealistische jeugdlei
der, Jefferson Smith het aan de 
stok krijgt met een zekere Tay
lor een gewetenloos magnaat 
voor wie politiekers mets meer 
zijn dan willoze pionnen op een 
derderangs schaakbord 
F3 - 2030 — Voghamo I colon-
nelli 
Anti-militaristische satire van Ma
rio Monicelli met Ugo Tognazzi 
Satirische anti-legerkomedie 
met een typische Italiaanse kol-
dereske benadering van allerlei 
misstanden waaruit neo-fascisti-
sche en naar machtshongeren-
de groepjes wel eens zouden 
kunnen profijt halen 

toneel» van Westouter iedere 
zondag voorstellingen in de West
hoek Op die manier houden wij 
kontakt met de mensen die geen 
onderwijs in het Nederlands geno
ten hebben en nog alleen het dia-
lekt begrijpen » 

— Is er geen groeiende teloor
gang van het Nederlands bij de 
jongere generatie? 
Verbeke «Neen, wij hebben al
tijd gepoogd het dialekt in stand 
te houden Via het toneel en via 
onze kursussen willen wij vooral 
bij de jongeren het Nederlands 
aanleren Er zijn nu al een achttal 
kursussen Nederlands in middel
bare scholen en met de steun 
van het Komitee in Rijsel breidt 
zich dat nog uit Ook het officiële 
onderwijs richt nu lessen in Dus, 
WIJ gaan nu meer dan vroeger de 
jongere generatie opvangen Offi
cieel mag er sinds 1970 wel vier 
uur Nederlands per week voor
zien worden op het normale pro
gramma maar in de praktijk komt 
er weinig van in huis bij gebrek 
aan leerkrachten» 

— Kri jgt u voor uw werking 
steun uit Nederland ? 
Verbeke «Niet zo veel' Wij 
trachten de Nederlanders nog al
tijd te overtuigen Zij denken nog
al staatsnationalistisch en begrij
pen niet dat wij hier iets moeten 
doen voor onszelf hier in Vlaande
ren» 

— Hebt u af te rekenen met 
tegenkanting van de Franse auto
riteiten ? 
Verbeke « Vroeger wel, toen is 
er een echte onderdrukking ge
weest van de Vlaamse dialekten 

Maar nu is dat verbeterd en laten 
ze bij voorbeeld opnieuw toe dat 
wij Nederlandse kursussen orga
nizeren 

Het « Vlaamse dialekt» is vooral 
na de oorlog '40-'45, zwaar tegen
gewerkt omdat daar volgens hen 
nog de stempel van de kollabora-
tie op stond Trouwens het 
Vlaams dialekt mag nu nog altijd 
niet onderwezen worden » 
— Wanneer werd precies het 
onderwijs van het Nederlands in 
Frankrijk verboden ? 
Verbeke «Dat gebeurde door 
de wet van 1853 Dit was een 
zware klap omdat vroeger het 
Nederlands in Frans-Vlaanderen 
gebruikt werd als hulptaal om het 
Frans aan te leren De jongere 
generatie die meer links is gaan 
denken, geeft nu het dialekt priori
teit op het Nederlands, terwijl wij 
de twee willen steunen » 
Zondag 11 februari om 21 u. 20 
op BRT 1 
(Het komitee voor Frans-Vlaanderen geeft 
tevens een interessant driemaandeli|ks tijd
schrift uit - KFV-mededelmgen » Pa Luk 
Verbeke, Vanderhaeghenstraat 46, 8790 
Waregem, tel 056-602649) 

De Waiana's, 
nooit van gehoord ! 
De Waiana's hebben weliswaar 
lange tijd een oppervlakkig kon
takt met de beschaving gehad, 
maar toch leven ze nog steeds in 
relatieve afzondering In deze film 
wordt het leven van de Waiana's 
in hun dorpen beschreven, de 
resultaten van hun kontakten met 
zendelingen en de invloed die hun 
levenswijze heeft op de hen om
ringende fauna 
Eerste aflevering van een reeks 
Zweedse exploratiefilms 
Zorjdag 11 februari om 18u. 35 
op BRT 1. 

De wraak van de 
profeet 
HIJ heeft geduldig zijn uur ver
beid, maar het blijkt nu wel dat 
mets hem ontgaan is van wat in 
zijn ogen ontrouw was aan het 
ene ware geloof, oprecht aange
daan aan de minste van zijn vol
gelingen Een portret van 
Iraans wraakengel, de Ayatol
lah Khomeiny, deze week in 
Knack 

Superrage 
Superman 
De duurste film alter tijden, al
weer De sfnpheld uit de depres
siejaren IS nu tot leven gewekt 
en blijkt in topvorm te zijn, of al
thans genoeg om ons een per-
fekte illusie te geven van een 
realizatie uit onze oudste en 
stoutste dromen de vliegende 
mens Maar hij vliegt alleen om 
onrecht te herstellen en kwaad 
te wreken, een soort Ayatollah, 
deze Superman anno 1979 Het 
hele verhaal van een superpro-
duktie, deze week in Knack 

knack 
Het dode spoor 
Vallen alle tremen stil op 14 fe
bruari ' De VZW Loco dreigt 
met een staking voor die datum 
Maar ook als het niet zo'n vaart 
loopt (of omgekeerd) zullen de 
treinbestuurders door middel 
van stiptheidsakties vertragin
gen veroorzaken Over de ach
tergronden van de misnoegd-
heid van de machinisten en hun 
konflikt met de ,,logge' vakbon
den, deze week een verhaal in 
Knack 

De Gentenaar 
,,Zowel door de telegraaf als 
door de dagbladen worden zo
vele valsche tijdingen verspreid, 
dat men dient op zijne hoede te 
zijn Om dit soort tijdingen, uit
gaande van liberalen franc-
magons, socialisten en andere 
godloochenaars tegen te gaan, 
werd een eeuw geleden voor het 
eerst het dagblad ,,De Gente
naar" uitgegeven Een histo-
nsch overzicht, deze week in 
Knack 

knack 
Huurlingen 
Hef franstalige weekblad 
,.Spécial", dat sinds 1965 tot de 
belangrijkste invloedsgroep van 
de Zaïrese president Moboetoe 
in België behoorde, is nu in han
den gekomen van een nieuwe 
groep met aan het hoofd onder
meer een aantal huurlingen, die 
van oudsher tegen Moboetoe 
ageren en ook met vreemd wa
ren aan de staatsgreep vong 
jaar op de Comoren De achter
grond van een machtsstrijd deze 
week in Knack 

knack 
nu te koop 35 fr. 
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Donderdag 
8 FEBRUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
tovermolen — 1805 Rondomons 
— 18 30 De verschoppeling Cf) — 
1855 Laurel en Hardy - 1915 
Standpunten — 1945 Nieuv*(s — 
2010 De Muppet-show - 2035 
Panorama — 21 25 Centennial 
( f j - 2300 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporttribune - 20 40 Praal 
en tegenspoed der courtisanes 
(O - 21 40 Premiere 

NED. 1 

1 o 30 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
1855 Nieuws - 18 59 Mister Kot
ter (fJ — 1925 De man van zes 
miljoen ( f ) - 2010 Rob De Nijs 
— 2040 Charlies angels (fJ — 
21 35 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Fabeltjeskrant 
voor de grote mensen — 2220 
NOS-tribune — 2315 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws — 1859 De astro-
nautjes - 1905 A V R O S Top-
pop — 2000 Nieuws - 2027 
Superschot met AVRO's televoet-
balkanon - 2035 RAI 1979 (re
portage) — 21 00 Flairck (muzi
kaal portret) - 21 35 Lillie ( f ) -
2225 Televizier magazine — 
2305 AVRO's sportpanorama — 
2335 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie - 1730 1 
2, 3 Cinema — 1800 Le jeune 
Fabre ( f ) - 1830 Zigzag -
1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 2000 Dienst na ver
koop — 2020 Holocaust ( f ) — 
22 05 Nieuws - 22 20 Le carrou
sel aux images — 2310 Einde van 
de uitzending 

ARD 

1610 Nieuws — 1615 We zijn 
gescheiden — 1700 Wie erlegt 
man einen Tiger (animatiefilm) — 
1715 De haven der Lastrigonen 
(fJ - 1750 Nieuws - 1800 
Stars erzahlen — 1815 Die un-
sterblichen Methoden des Franz 
Josef Wanninger ( f ) — 1915 Hier 
und Heute — 1945 Spiel um 4tel 
vor 8 - 2 0 0 0 Nieuws — 2015 
Het konflikt in de Duitse metaalnij
verheid — 21 00 Zwei Herren im 
Dreiviertelfrack (show) — 2145 
Wer dreimal luegt - 22 30 Tages-
themen — 2300 Heisse Ware 
(misdaadkomedie) — 00 25 
Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws - 1710 Sindbad 
( f ) - 17 40 Die Drehscheibe — 
18 20 Klaeger und Beklagte (f J -
19 00 Nieuws - 19 30 Der gros
se Preis — 20 50 Die grosse Hilfe 
— 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Kennzeichen D (tv-spel) - 2205 
Damen haben Vortritt — 2315 
Nieuws 

D-3 

18 00 Sesamstrasse - 18 30 Tele-
kolleg I - 19 00 Jugend - 19 45 
Journal 3 — 2 0 0 0 Nieuws — 
2015 Serenade zu Dritt (filmJ — 
21 45 Familienrat - 2215 Stads
planning op zijn Frans — 2315 
Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
1720 Recifs ( f ) - 17 50 Cinq a 
sept service et vanetes — 1805 
Aktuahteiten - 1820 Ram-da 
mes — 1840 Systeme D — 
1900 Nieuws - 1935 Passé et 
gagne — 1947 Entre chiens et 
chats — 1955 Nieuws - 2000 
Pot bouille ( f ) - 21 00 Maigret et 
l'homme du banc ( f ) 

TF 1 

13 00 Nieuws — 13 35 Regionaal 
programma — 13 50 Jeugdpro 
gramma — 18 02 A la bonne heu-
re — 1829 Un rue Sesame — 
1857 Letang de la Breure ( f ) — 
1910 Les Tifins - 1915 Une 
minute pour les femmes. — 19 20 
Gewestelijk nieuws — 1944 
Ces t arnve un jour — 2000 
Nieuws — 2030 Le roi qui vient 
du sud ( f ) — 21 32 Levenement 
— 2235 Special Midem (show) 
- 23 05 Nieuws 

A2 

1245 Nieuws - 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi 
ne — 13 50 Une suedoise a Pans 
( f ) — 1403 Aujourdhui madame 
— 1510 Les rues de San Francis
co ( f ) — 15 55 L invite du jeudi — 
1725 Fenêtre sur — 1755 
Jeugdprogramma — 1835 Ces t 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws — 2040 Le canard 
a I orange (toneel) — 2215 Pre
miere — 2250 Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 il etait une fois 
l'homme ( f ) — 2000 Les jeux de 
20 heures — 2030 La toile d'arai-
gnee (thnller) - 22 25 Nieuws 

Vrijdag 
FEBRUARI 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Gum de witte dolfijn — 1815 
Klem klem kleutertje - 18 30 
Open school - 1900 Dit leuke 
land — 2015 De dolle rit (wes 
tern) - 22 25 Nieuws 

BRT 2 

2015 Het portret van een lady (f) 
— 21 00 W e v e got the music — 
21 35 Het avontuur van de kleur 
— 21 55 Dag aan dag 

NED. 1 

1030 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
18 55 Nieuws - 18 59 Lucy & Mr 
Mooney (f) — 1925 Kwistig met 
muziek — 2040 The streets of 
San Francisco — 21 37 Nieuws 
— 2155 Tussen toen en toe
komst — 2245 Muzikale medita
tie — 2250 Praten met de minis
ter-president — 2300 Falende 
ontmoetingen — 23 35 Nieuws 

NED. 2 

18 25 Teleac - 18 55 Nieuws -
1859 De wonderlijke avonturen 
van Herman Van Veen (f) — 
1925 De Muppetshow - 2000 
Nieuws - 20 27 Centennial (f) -
22 45 Brandpunt - 23 25 Nieuws 

RTB 1 

14 00 Schooltelevisie - 17 30 Ma
gazine d actualites — 18 00 Le jeu
ne Fabre (f) — 18 30 Zigzag — 
1845 Sept sur sept - 1915 
Antenne soir — 1930 Nieuws — 
1955 A suivre — 2150 Nieuws 
- 2205 L acrobate (film) 

RTB 2 

1955 La lumiere des justes (f) — 
2050 Sport voor het weekend 

ARD 

1615 Nieuws - 16 20 Mannheim 
moderne grootstad (dok) — 17 05 
Joker 79 (kinderprogramma) — 
17 50 Nieuws - 1800Heid i ( f ) -
1830 Tip um halb 7 - 1840 
Strichweise heiter — 1915 Hier 
und Heute — 2000 Nieuws — 
2015 Die Kaktusbluete (film) -

— DE K O O P M A N DER 4 J A A R G E T I J D E N , soc iaal -kr i t ische f i lm van W Fassb inder waar in e e n k lem 
L u r g e r m a n n e t j e g e w u r g d w o r d t d o o r zi jn k le ingeest ige o m g e v i n g 
— D insdag 13 f eb ruan o m 21 u 15 o p B R T 1 

2200 Plusminus - 2230 Tages-
themen - 2300 Atletiek — 
2325 Der Chef (f) 

ZDF 
1645 Nieuws - 1655 Pfiff -
17 40 Die Drehscheibe — 1820 
Dick und Doof - 1900 Nieuws 
— 19 30 Auslandsjournal - 2015 
Aktenzeichen XY ungelost — 
2115 VIP-Schaukel (dok) -
2200 Heute-Journal — 2220 As-
pekte — 2305 Aktenzeichen X 
Y ungelost — 2315 Ben und 
Benedikte (film) — 0045 Nieuws 

D 3 
18 00 Sesamstrasse — 1830Tele-
kolleg I - 1900 Eff-eff - 1945 
Journal 3 - 2000 Nieuws -
2015 Vorort - 21 00 Momente 
— 21 15 Kath Walker (reportage 
over deze schrijfster) — 22 00 
Ich Claudius ii) - 22 50 Gott und 
die Welt - 23 20 Nieuws 

LUX. 

1750 Culinair magazine — 1805 
Le coffre-fort — 1810 Cinq a 
sept magazine — 1840 Systeme 
D — 1900 Nieuws — 1930 Le 
coff re-fort — 1947 Entre chiens 
et chats — 1955 Nieuws — 
20 00 La course autour du monde 
- 21 00 La bataille de la Neretva 
(film) 

TF 1 

1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
programma — 1350 Voor de 
jeugd — 1802 A la bonne heure 
- 1829 Un rue Sesame - 1857 
Letang de la Breure (f) - 1912 
Une minute pour les femmes — 
1915 Les tifins - 19 20 Geweste 
lijk nieuws — 1944 Ces t arnve 
un jour — 20 00 Nieuws — 20 35 
La reine blanche (toneel) — 2228 
Expressions — 2340 Nieuws 

A 2 
12 45 Nieuws - 13 20 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi 
ne — 13 50 Une Suedoise a Pans 
(f) — 14 03 Aujourd hui madame 
— 1510 Les diamants du presi 
dent (f) - 1600 Delta - 1725 
Fenetre sur — 1755 Jeugdpro 
gramma — 1835 Ces t la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
— 2035 Un juge un flic (f) -
2135 Apostrophes - 2250 
Nieuws — 2257 Rachel Rachel 
(film) 

F3 

1910 Nieuws — 19 20 Gewestelij 
ke aktualiteiten — 19 40 Regio
naal programma — 1955 II etait 
une fois Ihomme (f) — 2000 Les 
jeux de 20 heures - 2030 Le 
nouveau vendredi — 21 30 Les 
gens dici (dok) — 22 25 Nieuws 

Zaterdag 
10 FEBRUARI 

BRT 

1430 Bedankt Mr Moto (politie
film) — 1535 Leve de Aarde 
(dok) — 1600 Open school — 
18 00 De tovermolen - 1805 Dis
neyland — 1850 Wanorde in 
Vlaanderen (dok) - 1945 
Nieuws — 2010 Eurosong — 
21 10 De Kollega s (O - 22 05 Ter
loops - 2250 Dallas (f) - 2340 
Nieuws 

NED 1 

1045 Open school - Teleac — 
15 00 \A/ereldkampioenschappen 
schaatsen — 1530 Nieuws — 
1532 De tocht naar de vulkaan 
Cerro Lautaro (dok) - 1620 
Wat zeg je van mijn poes ' ' — 
1645 Ren je rot — 1720 Tros 
penalty bokaal — 17 35 Wereld 
kampioenschappen schaatsen — 
18 30 Sesamstraaat — 18 45 Pas
poort — 1855 Nieuws — 1859 
Tom en Jerry (f) - 1915 De Wil
lem Ruis show — 20 45 Gunsmo-
ke (f) - 21 35 Nieuws - 21 55 
Rondje teater — 2255 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws — 1859 Tros Top 
50 - 2000 Nieuws - 2027 De 
Mountiesshow — 21 30 Het As-
penmystene (f) — 2245 Aktua 
TV - 2340 Nieuws 

RTB 

1530 Amou'- saucisse et arsenic 
(Waals toneel) - 17 30 La preu-
ve par set — 1835 Boule et Bill 
- 1840 Histoire de lire - 1912 
Antenne soir — 19 30 Nieuws — 
19 55 Le jardin extraordinaire — 
2025 Holocaust (f) - 22 05 De 
bnc et de broc (show) — 2255 
Nieuws — 2305 Standard-Eoyal 
Fresh Air (basket) 

ARD 1 

1410 Nieuws — 1415 Sesam
strasse — 1445 Manegen der 
Welt (cirkus) - 15 30 Raadsel
spelletje rond beroemde perso 
nen - 1615 ARD-Ratgeber -
17 00 Kloosters als alternatieve le 
venswijze (dok) — 17 30 Hier 
und Heute Unterwegs — 1800 
Nieuws — 1805 Die Sportschau 
- 1915 Hier und Heute - 1922 
Die Grashupfer Pioniere der Flie 
gerei — 2000 Nieuws — 2015 
Der Sternstemhof (TV spel) — 
22 20 Nieuws - 2240 Dick Ca 
vett und Lilli Palmer (talkshow) — 
2325 Der Omega-Mann (filml — 
1 00 Nieuws 

ZDF 

1330 Nieuws — 15 00 Serie voor 
de jeugd — 1525 Stan und Olie 
(film) — 1620 Tounsmusofferte 
79 - 17 00 Nieuws - 1705Lan-
derspiegel - 18 00 Lou Grant CO 
- 1900 Nieuws - 19 30 Roek-
pop — 2015 James Last live in 
London - 21 45 Nieuws - 21 50 
Das aktuelle Sport-Studio — 

ARD 3 
1900 Markt - Wirtschaft - Sozial 
— 1915 Sport im Westen — 
19 55 Journal 3 - 20 00 Nieuws 
— 2015 Unsere Klassenfahrt 
(TV-spel) - 21 25 Tsjaikovsky -
Wettbewerb Moskou 1978 

LUX. 
1900 Nieuws — 1930 Reis- en 
exploratiemagazine — 19 55 
Nieuws - 2000 Baretta (f) -
21 00 Desire (kluchtfilm) 

TF 1 
1300 Nieuws — 13 35 Le monde 
de I accordeon — 13 48 Toujours 
le samedi — 18 05 Magazine over 
dieren - 1835 Les tifins - 1840 
Magazine auto-moto 1 — 1910 
Six minutes pour vous defendre 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Ces t arnve un jour — 2000 
Nieuws — 2035 Numero un 
(show) — 21 37 Le riche et le pau-
vre (f) - 2233 Tele-foot I -

A2 

1245 Nieuws - 1335 Des ani-
maux et des hommes — 14 25 
Les jeux du stade sport — 1800 
La course autour du monde — 
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
19 45 Top club - 2000 Nieuws 
— 20 40 Les enquêtes du commis-
saire Maigret (f) - 2205 Sur ',a 
sellette — 22 50 Koncert (Tsjai
kovsky) - 23 30 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 55 II etait une fois 
l'homme (f) — 2000 Les jeux de 
20 heures — 2030 Feu la mere 
de madame CTV-film) - 21 30 
Toute lannee du gnou (dok) — 
22 20 Nieuws - 22 30 Korte films 

Zondag 
[ 11 FEBRUARI 

BRT 
9 00 Voor boer en tuinder — 9 30 
Doe mee — 1000 Ejchanstievie 
ring vanuit Lokeren — 11 00 Kon-
frontatie (debaü — 12 00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 1430 
Open school — 1500 Sesam

straat — 1525 De schil 
lingen (jeugdfilm) — 161 
de beer ( f ) - 1625 Sti. 
tijd — 1725 Sportuitsic 
17 30 Ruisbroek Kortrijk 
— 1830 De tovermoler 
18 35 De Waianas (dok) 
Bangkok (toerisme) 
Nieuws — 2000 Sportv 
- 2030 Alle schepsels 
klem ( f ) - 21 20Nightck 
te (revue) — 2200 De 
landen in Frankrijk (dok) 
Nieuws 

NED. 1 
11 00 Eucharistieviering 
Open school/Teleac — 1 
te kerkdienst — 17 30 Be 
de wilde ganzen — 1? 
Schaatsen — 1845 Te 
1900 Nieuws - 1905 M 
ter Cf) — 1930 Canbou 
van een rendierentrek 
TV-pnve — 21 10 Marc( 
in Oostenrijk - 2200 Al' 

NED. 2 

1500 W K Schaatsen 
Nieuws — 1532 Toen 
jong was (kolder) — 1E 
Limburg (dok) — 161 
muziekspecial — 1635 C 
Petticoat ( f ) - 17 o: 
Sport 1 - 1750 Sprei 
— 1805 Spelen met km 
18 30 Sesamstraat 
Oogst m beeld — 192 
Sport 2 - 2030 Hun 
verbond — 20 35 Ni€ 
2040 De taal is gansch 
(dok) - 2140 All in the 
— 22 05 Het dorp Cape 
al (dok) - 2335 Nieuw 

RTB 
1300 Nieuws - 1305 ( 
simo — 1415 La dynastie 
syte ( f ) — 15 05 Visa po 
de — 1715 Sportuitsl 
17 20 Le pti t dm d'oeil 
Kunstrijden op het ijs — 
retour du Saint (f) — 
aventures de Tintin — 
tenne-soir — 1930 Ni 
20 00 Voulez vous jo 
21 30 Camera Soorts 
Nieuws 

ARD 1 
1000 Indianer (dokj — 
derproqramma - 11 1 ï 
Unsere Einstellung (dok.. 
Der Internationale Fruhs 
- 1245 Nieuws - 1 
schenspiel — 1350 Ma 
Woche - 14 40 Der ' 
Baum (jeugdfilm) — 1 6 1 
Halliday (show) — 16 55 
tor und das liebe Vieh (f 
Die naturlichste Sache 
(dok) - 18 30 Nieuws 
Het Duitse voetbal — 
uber uns - 19 20 Welts 
2000 Nieuws - 2015 

- 2150 Der 7 Sinn 
Napoleon (dok) - 2 2 ' 
magazine — 23 30 Nieu 

ZDF 
1415 Flip zit m de val (f ; 
Akt ion Sonnenschem 
Nieuws - 1520 Urlj 
Mass — 1605 Freizeit 
Wasser - 17 00 NK 
17 20 Die Sport-Repoi 
1800 Tagebuch - 1! 
chendeCo l t s ( f ) - 19C 
— 1910 Bonner Perspe 
19 30 Schach dem Elekl 
(reportage) — 2015 ( 
Am Hofe Konig Arthurs 
— 2240 Nieuws — 
Europaische Herausford 

ARD 3 
1830 Foto als hobby 
Rockpalast - 1945 
Westen — 19 55 Jour 
2000 Nieuws - 201 
Geheim 1(f) - 21 00 D( 
ke taal was vroeger and« 
tage) — 21 45 Kelner T 

TF 1 
12 02 La sequence du s 
- 12 29 Les Tif ins - 11 
TF 1 - 1300 Nieuws 
Ces t pas seneux — 
rendez-vous du dima 
1530 Tiercé - 1535L6 
film) - 1615 Sports pr 
19 25 Magazine over c 
19 55 Les Tifins - 20C 
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Tl/-PROGRi^MMKS 

5.25 De schipbreuke-
dfilm). - 16.15 Bolke, 

— 16.25 Studio vnje 
25 Sportuitslagen. — 
iroek-Kortrijk (volley). 
e tovermolen (f.) — 
aianas (dok.). - 1925 
toerisme) — 19.45 
20.00 Sportweekend. 
e schepsels, groot en 
21.20 Night club canta-
— 2200 De Neder-

anknjk (dok.). - 22.50 

iristieviering. — 15.10 
'l/Teleac. - 17.00Kor-
it. — 17.30 Bericht van 
anzen - 18.00 W K 
— 18.45 Teleac. — 

'S. — 19.05 Mister Kot-
19.30 Canbou, verslag 
ndierentrek. — 2010 
rM^AO Marco Bakker 
1» . - 22.00 Aktua Plus. 

Schaatsen. - 15.30 
15.32 Toen oma nog 

volder) - 15.57 Zuid-
lok). - 16.10 10CC 
ial. — 16.35 Operation 
f j . - 17.02 Studio 

17.50 Sprekershoek. 
jelen met kinderen. — 
lamstraat. — 18.45 
leeld. - 19.20 Studio 
- 20.30 Humanistisch 
- 2035 Nieuws. — 
aal is gansch het volk 
1.40 All in the family (f.), 
ït dorp Cape Canaver-

23.35 Nieuws. 

VS. — 13.05 Concertis-
15 La dynastie des For-
15.05 Visa pour Ie mon-
15 Sportuitslagen. — 
'tit clin d'ceil. - 17.30 
op het ijs. - 18.20 Le 

Saint (O. - 19.10 Les 
:1e Tintin. — 19.15 An-
— 1930 Nieuws. -

jlez-vous jouer ? — 
lera-Soorts. - 22.45 

lerCdokJ. - 10.45 Kin-
ima. - 11.15 Betri f f t : 
steliung (dok j - 12.00 
ïtionale Frühschoppen. 
•Jieuws — 13.15 Zwi-
— 1350 Magazin der 
14.40 Der verbotene 

idfilm) - 16.10 Johnny 
low). - 16.55 Der Dok-
, liebe VieH ( f) . - 17.45 
;hste Sache der Welt 
18.30 Nieuws. - 18.33 
voetbal. - 19.15 Wir 

- 19.20 Weltspiegel. -
/VS. - 20.15 Tatort ( f ) . 
Der 7 Sinn. - 22.00 
:dok.) - 22.45 Literair 
- 23 30 Nieuws. 

it I n d e v a K f J . - 14.40 
nnenscheln. — 15.10 
- 15.20 Uriaub nach 
16.05 Freizeit auf dem 
- 1700 Nieuws. -

Sport-Reportage. — 
ïbuch - 18.15 Rau-
Its (f.) - 19.00 Nieuws, 
onner Perspektiven. — 
ich dem Elektronenhirn 
I. - 20.15 Camelot -
;önig Arthurs (musical). 
Nieuws - 22 55 Die 
e Herausforderung. — 

als hobby. - 19.00 
. - 19.45 Sport im 
- 19.55 Journal 3. -
iws. — 20.15 Streng 
,). - 21.00 De menselij-
vroeger anders (repor-
1.45 Kolner Treff. 

squence du spectateur. 
isTifins. - 12.30TF1 -
3.00 Nieuws. - 13.20 
sérieux. — 14.15 Les 
IS du dimanche. — 
é. - 15.35 Le Créa (tv-
.15 Sports première. — 
lazine over dieren. — 
rifins - 20.00 Nieuws. 

— 20.30 Ouragan sur le Caine 
(film) — 22.05 La legon de musi-
que de Pierre Schaffer. — 23 10 
Nieuws. 

A 2 

11.00 Vrijetijdsmagazine. — 11.30 
La vèntè est au fond de la marmi-
te. - 12.00 Chorus. - 12.40 Film
pjes uit de oude doos. — 12.57 
Top club dimanche. — 13.15 
Nieuws. — 13.40 Top club diman
che. - 14.30 Heidi (f.). - 15.20 En 
savoir plus. — 16.20 Petit theatre 
du dimanche. — 16.55 Monsieur 
Cinéma. — 17.35 Chococlat du 
dimanche. - 18.55 Stade 2. -
20.00 Nieuws. - 20.35 La terre de 
la grande promesse (film). — 
22.15 Velasquez (dok.). - 22.45 
Worstelen. — 23.15 Nieuws. 

FR 3 

10.00 Images de... - 10.30 Mosa-
iques. — 16.35 Portret van Lutos-
lavski. — 17.30 Un comèdien lit un 
auteur. - 18.30 L'invitè de FR 3 
(P. Salinger). - 19.45 Dom-Tom. 
— 20.00 World's greatest jazz
band. — 20.30 Ribennes (dok.) 
— 21.30 Nieuws. - 21 40 Jean 
Renoir (portret) — 22.10 Scenario
schrijvers. — 22.40 La nuit (film). 

LUX 

13.15 Hei elei, kuck elel. - 16.45 
Le cerf-volant du bout du monde 
(kinderfilm). — 18.30 Kostuums, 
maskers, maquillage... — 19.00 
Reis- en exploratiemagazine. — 
19.30 Nieuws. — 19.33 Cinè-sèlec-
tion. — 20.00 Les brigades du 
tigre (f.). — 21.00 Raphael ou le 
débauche (film). 

Maandag 
12 FEBRUARI 

BRT 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
Tovermolen (f.). - 18.05 De Vijf 
( f ) . — 1830 Politieke instellingen 
(open school). — 19.00 Doe mee. 
- 19.30 Kijk uit. - 19.45 Nieuws. 
- 20.15 Dubbel dobbel. - 21.00 
Lillie (f.). — 21.50 Europa binnens
kamers (dok). — 22.40 Nieuws. 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. — 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Kortweg. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Tom & Jer
ry. — 19.15 Daar vraag je me wat. 
— 19.55 De Komiek (film). -
21.37 Nieuws. - 21.55 De Benny 
Hill show. - 22.30 Hoe schrelf ik 
dat nau? — 22.55 Paus Johan-
nes-Paulus in Latijns-Amerika (re
portage). — 23.35 Nieuws 

NED. 2 

18.25 Open school/Teleac. — 
18.55 Nieuws - 18.59 Heidi (f.). 
— 19.25 Van hot naar haar met 
Dik Voormekaar. — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 Geheim Commando 
(spanning). — 21.20 Minivoetbal-
show. - 22.10 Hier en nu. - 22.50 
Standpunt. — 23.00 Socutera. — 
23.15 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie - 17.30 1, 
2, 3... Rimes et racontines. — 
18.00 Le jeune Fabre (f). - 18.30 
Zigzag. — 18.45 Protestantse uit
zending — 19.15 Lundi-sports. — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Holocaust 
(f.) - 22.02 Nieuws. - 22.15 
Debat over «Holocaust». 

RTB 2 

18.45 Formation syndicale. — 
19.55 Lohengrin (opera) 

ARD 1 

16.10 Nieuws. - 16.15 Schaukel-
stuhl. — 17.00 Spass muss sein. 
- 17.50 Nieuws - 18.00 Das 
Intermezzo bletet an. — 18.30 
Gute Laune mit Musik. — 18.45 
Liefde, luxe en labeur. — 19.15 
Regionaal magazine. — 19.45 

Spiel urn 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. - 20.15 Liebe zu Lydia 
( f ) — 21.05 Bildspaziergang 
(dok.) - 21 15 Eskimo's - 22 00 
So'ne und So'ne ( f ) . - 22.30 Ta-
gesthemen. — 23.00 Der Dialog 
(triller). — 0.50 Nieuws. 

ZDF 

17 00 Nieuws - 17.10 Danke 
schón, es lebt sich — 17.40 Die 
Drehscheibe. - 18.20 Die Proto-
kolle des Herrn M. (f) . - 19.0C 
Nieuws. — 19.30 Spass mit Musik 
— 20.15 Gesundheitsmagazin 
Praxis — 21.00 Heute-journal. — 
21.20 Kotte (TV-spel). - 23.00 Op 
zoek naar een auteur. — 23.15 
Nieuws. 

ARD 3 

19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws 
- 20.15 Schulen in der DDR -
21.00 Momente. - 21.15 Bezahlte 
Liebe (stomme film). — 22.2C 
Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal 
magazine. — 13.50 Acilion et sa 
bande. — 14.20 D'hier et d'au-
jourd'hui. — 18.00 A la bonne heu-
re. — 18.27 Pour chaque enfant. 
- 18.34 L'ile aux enfants. - 18.57 
L'étang de la Breure ( f ) . — 19.12 
Une minute pour les femmes. — 
19.15LesTifins. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 C'est arrive 
un jour. - 20.00 Nieuws. - 20.3C 
Le tèmoin silencieux (enquête). — 
22.00 5.000 jaar kunst in Indië. -
22.30 Nieuws. 

A2 

12.45 Nieuws. - 13.20 Page ma
gazine. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Une Suèdoise a Paris 
( f ) . — 14.03 Aujourd'hui madame 
— 15.10 Los Bravos (tv-film). -
16.25 Vormingsprogramma. — 
17.25 Fenétre sur... — 17.55 Ré 
cré A2. — 18.35 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top Club. - 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Show Michel Sardou. — 
21.40 Question de temps. — 22.40 
De ballade van Ben Shahn. — 
23.10 Nieuws. 

FR 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II ètait une fois 
l'homme (f) . — 20.00 Les jeux de 
20 heures. - 20.30 Marius (film). 
— 22.30 Nieuws. 

LUX. 

19.00 Nieuws. - 19.30 Le coffre-
fort. — 19.35 Passé et gagne. — 

1947 Entre chiens et chats. — 
19.55 Nieuwsoverzicht. - 20.00 
Jean-Christophe (f.) - 21.00 Le 
Pistolero de la Rivière Rouge (wes
tern). 

Dinsdag 
13 FEBRUARI I 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 De 
tovermolen (f.). — 18.05 Sesam
straat. — 18.50 Open school. — 
19.00 Toestand '79. - 19.45 
Nieuws. — 20.10 The Entertainers. 
— 21.00 Verover de aarde. — 
21.50 Jij of wij. - 22.15 Piano vier
handig. — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

14.00 Overname. - 20.10 Dieren 
in het zonnetje (dok.). — 20.35 De 
kollega's (f.). — 21.25 De koop
man der vier jaargetijden (film). 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Paspoort. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Fred Bas
set. — 19.10 EO-kinderkrant. — 
19.35 Het kind van de rekening 
(dok.) — 20.35 Ars Musica. — 
20.50 Tijdsein. - 21.24 Tenslotte. 
- 21.35 Nieuws. - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Fabeltjes
krant voor de groten. — 22.20 58 
miljoen Nederlanders en de textiel
nijverheid. — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Barbapa-
pa. - 19.05 Pinokkio. - 19.27 
Koning klant. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Onedin Line (f.). - 21.17 
Ons goed recht ( f ) . — 22.27 Vara
visie. — 23.22 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. — 17.30 1, 
2, 3... Cinéma. — 18.00 Le jeune 
Fabre (f.). - 18.30 Zigzag. -
18.45 TVF magazine. - 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Chansong. - 20.45 Comp-
tes a rendre. — 22.00 Nieuws. — 
22.15 Video USA. 

ARD 

16.10 Nieuws. — 16.15 Wohnen 
muss Jeder. — 17.50 Nieuws. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Klimbim 
(satire). - 21.20 Report. - 21.45 
Owen Marshall, Strafverteidiger 
( f ) . — 22.30 Tagesthemen. — 
23.30 Es dirigiert Theo Lingen. — 
23.45 Nieuws. 

Z D F 

— L A N O T T E , subt ie le on led ing van de eenzaamhe id van een 
ech tpaa r w i e n s l iefde d o o r d e ja ren heen is u i t gedoo fd 
— Z o n d a g 11 februar i o m 22 u. 40 o p F 3. 

17.00 Nieuws. — 17.10 Kinder 
rund urn die Welt. — 17.40 Die 
Drehscheibe — 18.20 Jom & Jer
ry. - 19.00 Nieuws. - 19.30 Der 
Schwanz, der mit dem Hund we-
delt (blijspel) - 21.00 Heute-jour-
nal. - 21.20 ZDF-Hearing. -
22.35 Sing Sing - Thanksgiving 
(koncert) — 23.35 Nieuws. 

D 3 

19.00 Politiker und Asket. De Indi
sche eerste-minister Desai. — 
1945 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Schauplatz. - 21.00 
Momente. — 21.15 Micro-macro. 
— 22.00 Immer aerger mit... — 
22.30 Het kind ervaart zijn ge
slacht (dok). - 23.00 Nieuws. 

NED. 2 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.45 Acilion et 
sa bande. — 14.15 Le regard des 
femmes. — 18.00 A la bonne heu-
re. — 18.27 Pour chaque enfant. 
- 18.34 L'ile aux enfants. - 18.57 
L'étang de la breure (f) . — 19.12 
Une minute pour les femmes. — 
19.15LesTifins. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. —- 19.44 Petroleum in 
zee. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Des paysans (reportage). — 21.35 
Le facteur de Fontcabrette (tv-
spel). — 23.00 Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws. - 13.20 Page ma
gazine. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Une Suédoise a Paris 
(f.). — 14.03 Aujourd'hui madame. 
— 15.10 Vormingsprogramma. — 
17.25 Fenétre sur... - 17.55 Re-
cré A2. — 18.35 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club. - 20.00 Nieuws. 
— 20.40 Holocauste ( f ) . - 23.30 
Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 II était 
une fois l'homme (f.). — 20.00 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 Parmi 
les Vautours (western). — 22.05 
Nieuws. 

LUX. 
17.20 Docteur Simon Locke (f.). — 
17.50 Cinq a sept services et varié
tés. — 18.00 Le coff re-fort — 
18.40 Système D. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort — 
19.35 Passe et gagne. — 19.47 
Entre chiens et chats... — 19.55 
Nieuwsoverzicht. — 20.00 Ardé-
chois, coeur fidele (f.). — 21.00 
Laissez aller, c'est une valse (film). 

Woensdag 
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BRT 1 

15.30 Open school. - 16.30 Tip
top. — 18.15 De tovermolen (f.) — 
18.20 Jonger dan je denkt. — 
18.50 Nancy Drew (f.) - 19.45 
Nieuws. — yYO Happy days (f.) — 
20.45 Souvenirs (toneel). — 22.30 
Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Tangram (animatiefilm). — 
20.20 Denken heisst zum Teufel 
beten (tv-spel). - 22.05 Qebat 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. — 15.30 Bar-
bapapa. — 15.35 Ontdekkings
tocht door de natuur (dok.) — 
15.55 Luchtpiraten (f.) — 16.50 
Mieuw en Mauw. — 16.55 Film 
van Ome Willem. — 18.30 Sesam
straat. — 18.50 Toeristische tips. 
— 18.55 Nieuws. — 18.59 Van 
gewest tot gewest. — 19.50 Politie
ke partijen. - 20.00 Marie Curie 
(dok). — 20.55 Programma met 
de M A P . - 21.37 Nieuws. -
21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Panoramiek. - 22.50 Studio 
Sport. - 2320 Nieuws. 

18.55 Nieuws - 18.59 Molukse 
kinderen (dok.) — 19.25 Kenmerk. 
- 20.00 Nieuws. - 20.27 Socute
ra — 20.32 Countdown (pop). — 
21.00 Aan de grenzen (reportage). 
- 21.25 Starsky & Hutch (f.) -
22.15 Guatemala (dok.) - 22.45 
Fantasy Island (f.) - 23.30 
Nieuws. 

RTB 1 
14.00 Schooltelevisie. - 17.00 
Feu vert. - 18.40 Emilie - 18,45 
Katoliek-godsdienstige uitzending. 
— 19.15 Antenne-soir. - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Verkeerstip. — 
20.00 L'ècole des femmes (toneel). 
— 21.45 L'enfant et la société. — 
22.35 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Monsieur Smith va au Senat 
(film). - 22.00 Creations super 8. 

ARD 1 

10.10 Nieuws. - 17.00 Der Wolf 
und die Frau. — 17.50 Nieuws. — 
19.15 Regionaal magazine. — 
19.45 Hit um 4-tel vor 8. - 20.00 
Nieuws. — 20.15 Was waren wir 
ohne uns (show). - 22.00 Be
roepskansen voor niet-universi-
tairen (reportage). — 22.30 Tages
themen (tot 23.00). 

ZDF 

17.00 Nieuws. — 17.10 Bis ans 
ende der Welt (f.) - 17.40 Die 
Drehscheibe. - 18.20 Ko-ok 
(praatduel). — 19.00 Nieuws. — 
19.30 Menschen in Manhattan (f.) 
- 20.15 ZDF-Magazin. - 21.00 
Heute-journal. - 21.20 Starsky 
& Hutch (f.) - 22.05 Blickpunkt 
— 22.50 Das Verhör des Ernst 
NiekiscK (dok.) — 0.25 Nieuws. 

ARD 3 

19.00 Tier-Report (dok.) - 19.45 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. -
20.15 Een humane dood of te allen 
prijze een lang leven ? (dok.) — 
23.15 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.52 Sur 
deux roues. — 18.05 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant. — 18.34 L'ile aux enfants. — 
18.57 L'étang de la breure (f.) — 
19.12 Une minute pour les fem
mes. - 19.15 Les Tifins. - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.44 Niet 
spotten met de dood. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Un fils pour l'au-
tomne aV-f i lm). - 22.13 Regio's 
en regionalisme in Europa. — 
23.15 Nieuws. 

A 2 

12.00 Quoi de neuf? Informatie. 
- 12.45 Nieuws. - 13.20 Page 
magazine. — 13.35 Regionaal ma
gazine. — 13.50 Une Suédoise a 
Paris (f.) — 14.03 Aujourd'hui ma
dame. — 15.10 Robinson Suisse 
(f.) - 16.10 Recré A 2. - 18.35 
18.35 C'est la vie. - 18.55 Des 
chiffres et des lettres. - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top 
club. - 20.00 Nieuws. - 20.35 
Les Muppets. — 21.05 Mi-fugue, 
Mi-raison. — 22.20 Les jours de 
notre vie. — 23.15 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 Nous voulons 
les colonels (film). — 22.05 
Nieuws. 

LUX 

18.05 Nieuws uit de regio's. — 
18.20 Ram-dames. - 18.35 Le cof
fre-fort. - 18.40 Systéme D. -
19.00 Nieuws. - 1930 Le coffre-
fo r t — 19.35 Passé et gagne. — 
19.47 Entre chiens et chats. — 
19.55 Nieuwsoverzicht. — 20.00 
Hit-parade. - 21.00 La comtesse 
de Hong-Kong (film). 
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Ronde van Spanje, 
de eerste van een reeks? 
De wielersport kraakt harde no
ten. Zi jn beoefenaars voelen 
zich gedupeerd door het sepone
ren van het dopingonderzoek na 
Anderlecht —Barcelona. Zi j zijn 
terecht van oordeel dat niet alle 
sportbeoefenaars gelijk zijn 
voor de (Belgische) wet. 
Daarbij kwamen dan de onheils
boodschappen uit Spanje. Wel 
een Vuelta ? Geen Vuelta ? De 
organizerende krant zag het niet 
meer zitten. De politieke span
ningen in Baskenland vormden 
een uitstekend schutsel om de 
werkelijke oorzaken van het an
nuleren van de derde grootste 
rittenwedstri jd van het seizoen 
achter te verstoppen. 

Evo lu t ie 

Het organizeren van wielerwed
strijden kost veel geld Wie een 
aantrekkelijk deelnemersveld wil 
samenstellen moet daar honderd
duizenden franken kunnen voor 
uittrekken Dit geldt natuurlijk met 
enkel voor de critenums na de 
Ronde van Franknjk De tijd heeft 
een evolutie teweeggebracht die 
vooralsnog niet kon gestopt wor
den Tot voor een tiental — of 
moeten we vijftiental zeggen"? — 
jaren was het zo dat renners zich
zelf deelneming aan een aantal 
belangnjke wedstrijden oplegden 
De klassiekers, de semi-klassie-
kers en een paar ronden hoorden 
onvermijdelijk thuis op het jaar
programma van een echte cou
reur Deelneming aan die topwed
strijden was noodzakelijk voor 
iipt vestigen van een handels
waarde Wie geen grote koers 
won, reed in de lonende criten
ums voor de kruimels Die situatie 
IS, helaas voor de toeschouwers 
en de organizatoren, voltooid ver

leden tijd Het aantal topkoersen 
werd tot een absoluut minimum 
teruggebracht Een drietal voor
jaarsklassiekers, de Giro of de 
Tour (vrijwel nooit beide samen) 
en het wereldkampioenschap 
Mogelijk werd deze in feite ongun

stige evolutie op gang gebracht 
door de komst van Eddy Merckx 
Het fenomeen uit Meensel-Kieze-
gem demonstreerde een zulkda-
nig overwicht in alle domeinen 
dat geen organizator het zich nog 
kon veroorloven Eddy met aan de 

startlijn te brengen Gevolg was 
dat Merckx, het zich durfde ver
oorloven — en spoedig hij met 
alleen — startgeld te vragen voor 
deelneming aan de grote wed-
stnjden waann hij normaal zijn 
waarde zou moeten komen bewij
zen of bevestigen De sneeuwbal 
IS nog steeds met tot stilstand 
gebracht Het was heus geen toe
val dat juist in de Merckx-periode 
een paar grote wedstrijden van 
organizator wisselden Het dag
blad Le Soir gaf Panjs-Brussel uit 
handen De Gazet van Antwer
pen liet Gent-Wevelgem los Nu is 
het de beurt aan El Correo Espa-
nolom de rol los te laten De orga-
mzatiekosten liggen gewoon 
(veel) te hoog. De daartoe nodige 
gelden moeten gepuurd worden 
uit extra-publicitaire inkomsten en 
de gages die de voor een ritaan-

De startgelden zijn momenteel 
hun enige wegwijzer Om de toe
komst van hun sport bekomme
ren ZIJ zich geenszins Zij zijn 
bezeten van de idee in zo weinig 
mogelijk tijd zoveel mogelijk te 
verdienen Hoe, is bijkomstig Het 
stoort ons dan ook dat bij de 
opstelling van ce internationale 
wielerkalender geen op de toe
komst gencht beleid vooropstaat 

W I J stelden, zit je goed, 350 (drie
honderdvijftig) eendagswed-
strijden en 35 (vijfendertig) ntten-
wedstrijden Pure waanzin Want 
met zo'n kalender maak je de 
inrichters tot prooi van de vedet
ten Vooralsnog zijn de organiza
toren bereid met mekaar te kon-
kurreren. Dit verplicht er hen al 
toe ook startgelden aan mindere 
«goden» toe te stoppen Om 

Freddy Maertens na een ritoverwinning in de Vuelta, de plaatselijke 
schone aan de zij. Op buik en borst de namen van de Ronde-spon-
sors. 

komst in aanmerking komende 
steden zouden moeten betalen 
De ekonomische recessie heeft 
mede achter een en ander een 
punt gezet De opwaartse spiraal 
van de orgamzatiekosten kon met 
langer gevolgd worden. Temeer 
daar ook de deelnemende ploe
gen almaar betere akkommoda-
ties eisten. . 

Overv loed 

W I J weten met of de Internationa
le Wielerume zich rekenschap 
geeft van de ernst van de ge
schapen situatie. Om zijn populari
teit te bestendigen heeft de wie
lersport meerdere, over het gan
se seizoen gespreide, topwed
strijden nodig ZIJ moet daartoe 
de nodige schikkingen treffen en 
de renners desnoods verplichten 
tot deelneming De heren zelf zul
len de topkonfrontaties zoveel 
mogelijk blijven uit de weg gaan 

toch nog een paar namen in hun 
koers te hebben. Het schijnt ons 
echter onwaarschijnlijk dat deze 
evolutie nog lang kan aanhouden 
Er komt vrijwel zeker een terug
val En die eventuele terugval 
stoppen zal geen sinecure wor
den 
Aan dat overladen programma 
kleeft overigens nog 'n nevenas-
pekt Renners die geld willen ver
dienen wensen zo vaak mogelijk 
aan de startlijn te staan En nu 
zijn de inrichters ook met zo dom 
dat ZIJ het kontraktueel pikken 
dat een renner er na enkele tien
tallen kilometers de brui aan 
geeft Deelnemen is synoniem ge
worden van uitrijden Wel, geen 
renner kan dagenlang wed
strijden rijden, zelfs met als figu
rant, zonder versterkende midde
len De sanenng van de wieler
sport zal in de bestuurskamers 
moeten beginnen Niet in de medi
sche kabinetten. 

• Vorige week ontving Spor
ting Anderlecht de nationale 
trofee voor sportverdiensle. 
Op het Brusselse stadhuis 
voerde onder meer Roger Petit 
het woord. In naam van de 
Koninkli jke Belgische Voetbal
bond Roger Petit, wiens mis
prijzen voor Vlamingen alom 
gekend is, sprak uitsluitend 
Frans. Het is onvoorstelbaar 
dat een sportbond die ruim drie 
vierden van zijn leden in het 
Vlaamse landsgedeelte rekru
teert zich bij zo'n gelegenheid 
op zulke wijze durft laten ver
tegenwoordigen. 

• De Franse piloot Jacques 
Lafitte heeft nu ook de Grote 
Prijs van Brazilië formule 1 
gewonnen Een paar weken eer
der zegevierde hij ook al in de 
Grote Prijs van Argentinië. Het 
overwicht van de Ligierwagens 
in het seizoenbegin is even ver
pletterend als verrassend. We
reldkampioen Mario Andrett i 
kwam er nog niet aan te pas. 
De sterkste tegenstand kwam 
vooralsnog van de Argenti jn 
Carlos Reutemann. Intussen 
klagen de piloten verder over 
de gevaarlijke circuits en de 

gebrekkige veil igheidsmaatre
gelen. Inzender het startgewoel 
wordt door heel wat piloten lui
de gevreesd. Niet verwonder
lijk. In Argentinië was de laat
ste wagen nog niet eens goed 
weg toen het gros van de 
wagens al bl ikschade hadden 
geleden. 

# Te Dusseldorf werden de 
Belgische indoor-atlet iekkam-
pioenschappen georganizeerd. 
Omdat ons land nog alt i jd geen 
enkele indoor-atletiekhal bezit. 
Het Bloso beschikt niet over 
de nodige fondsen om een der
geli jk projekt te financieren 
Wij willen daar, nu een levens
groot schandaal dit «inst i tuut» 
bedreigt, geen verdere « opmer
kingen - over maken. Toch is 
gebleken dat het entoesiasme 
van vele atleten door de winter
koude niet was afgekoeld. Met 
circa honderdvi j f t ig togen zij 
naar de Duitse sportstad. De 
beste prestaties kwamen van 
spurter Ronald Desruelles. 
spurtster Lea Allaerts, hoog
springer Eddy Annys en halve 
fondloopster Anne Marie Van 
Nuffel 

• De Belgische zwemsport is 
door het wegvallen van Carine 
Verbauwen onthoofd. Dat 
bleek maar al te duideli jk t i j 
dens de eerste grote internatio
nale zwemmeeting van het jaar. 
Op de «4de Speed-o-meet» te 
Amersfoort haalde enkel Fran-
ky De Groote een finaleplaats 
In de 200 m rug eindigde hij 
achtste. Voor de overige jon
gens en meisjes was niet het 
minste sukses weggelegd. Ho
ren we eerlang weer moppen 
over onze zwemmers en zwem
sters ? > De Belgen zijn al bli j 
als er geen van hun kampioe
nen. . verdrinkt » Toch hoeden 
wij ons voor bittere kritiek. De 
zwemsport wordt als weinig an
dere sporten gegeseld door do-
pingprakti jken in de internatio
nale top. De één- en tweejaars-
kampioenen zijn er ongewoon 
talri jk 

# Het is weer zo ve r Na de 
wereldkampioenschappen vel
dri jden te Saccolongo werd 
Bertje Vermeiren posit ief be
vonden bij hef dopingonder
zoek. Kommentaar overbodig. 
Wij winden ons ook niet meer 
op bij het zoveelste steekspel 
omtrent de verantwoordel i jkhe
den voor deze prakti jken Een 
raad aan de betrokken renner 
sluit je aan bij Sport ing Ander
lecht. Dan geraakt de zaak mis
schien in de doofpot. 

• Op Berchem debuteerde Pe
ter Houtman met Club Brugge 
in de nationale kmpetit ie. Het 
heette dat de Nederlandse 
spi ts in het eerste half uur naar 
zichzelf zocht. Hij vond zijn 
plaats niet dadelijk. In het twee
de half uur ging de man van 
acht mil joen op zoek naar zijn 
ploegmaats. In het derde half 
uur realizeerden de toeschou
wers zich dat zij ai een wed
str i jd lang naar ene Peter Hout
man zochten. Maar niet alle bui
tenlanders bli jken van zo'n 
bescheiden allure. Zo zou de 
IJslander Gudjohnson van Lo-
keren over enkele jaren wel 
eens een van de duurste voet
ballers in dit land kunnen wor
den. 

• Hij heeft dus weer gerold. 
De bal. Ze zaten en stonden er 
weer De weerloze toeschou
wers die toegangspri jzen be
taalden van honderd tot vier
honderd frank. Enkel, ze zaten 
of stonden er niet met zovelen 
als door de klubleiders na zo'n 
lange onderbreking wel werd 
verwacht. De voetbalhonger 
bleek helemaal niet verscheu
rend. Hef milde winterweer ten 
spijt. Verwonderl i jk is dat niet 
voor wie zich de moeite ge
troost zich breeduit te informe
ren over het in onze hoogste 
voetbalafdeling geboden spek
takel Zelf zagen wij Lierse — 
Antwerp en Beerschot —Ander

lecht. Gewoon ontnuchterend 
Keiharde kontakten. Gesloten 
verdedigingen. Weinig of geen 
doelkansen. Afgezonderde, 
zeldzame spitsen Trossen mid
denvelders die geen terugge
trokken aanvallers maar wel 
voorui tgeschoven verdedigers 
zijn. We wil len maar al te graag 
geloven dat er eerlang over
heidssteun zal nodig zijn om 
dit spektakel in stand te hou
den. 

• Vorige week werd een 
«Vlaamse vereniging voor de
kreetspelers » opgericht. U 
raadt wel lezer. Wi j zijn er daar 
weer mee. Belangri jk is even
wel dat het hier om sportbeoe
fenaars binnen de voetbalbond 
gaat. Zi j wil len zich laten bi j 
staan, met raad en daad, door 
juristen en., ambtenaren van 
het Bloso. Het fameuze Bloso 
zou bereid zijn iedereen finan
cieel (advokaatskosten) te steu
nen die een tegensputterende 
sportbond gerechteli jk te lijf 
wil gaan. Wij durven ons afvra
gen of dit in overeenstemming 
is met de «speci f ieke» op
drachten van dit hoogwaardig 
ins t i tuut ! 

• Jean-Marie Pfaff spreekt zo
als Jef Geeraerts schrijft. Zon
der punten of komma.s. Maar 
Jean-Marie is wel properder 
(Gehoord van een voorzit ter 
van een eerste klasseklub) 
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Ons vakantiegedrag ontleed • • « • • 

In de reeks facetten van West-
Vlaanderen van het Westvlaams 
Ekonomisch Studiebureau ver
scheen zopas een 14e uitgave 
van de hand van Paul Boerjan, 
handelend over «De ontwikke
ling van het vakantiegedrag van 
de Belgische bevolking, 
1967-76'. 
Het naast mekaar stellen van de 
resultaten van tw/ee volkomen 
vergeli jkbare enquêtes met be
trekking tot het vakantiegedrag 
van de Belgische bevolking, liet 
toe om de evolutie van het 
vakantiefenomeen over vri jwel 
één decennium (1967-76) te si
tueren. 

Na een Inleidend hoofdstuk met 
betrekking tot de gebruikte meto-
dologie, wordt Ingegaan op de 
grootte-orde van de vakantieparti
cipatie van de Belgische bevol-

Autosnelwegen-

kaart van België 

Op de kaart komen voor : de 
autosnelwegen van België, 
en gedeeltelijk die van de 
buurlanden, de afritbenamin
gen en ook de onlangs inge
voerde nummers van de af
ritten ; voorts het aansluitend 
wegennet, de parkeer
plaatsen, de benzinestations, 
de restaurants, de motels. 
De kilometerafstanden zijn 
vermeld en een register van 
plaatsnamen vergemakke
lijkt het opzoeken. De verkla
ring Is opgesteld In vier ta
len : Nederlands, Frans, 
Duits en Engels. De kaart is 
gedrukt in zes kleuren. 

AUTOSNELWEGENKAART 
VAN BELGIË - schaal 
1 :350.000, formaat 69 x 95 cm. 
Uitgeverij Carto, Gaucheret-
straat 139, 1000 Brussel, tel. 
02/216.15.45. Prijs 84 fr. (btw in
begrepen) + 16 fr. verzendkos
ten, postrekening 000-0441659-
18 of 310-0017075-89 Bank 
Brussel Lambert. 

king. Hierbij werd vastgesteld dat 
de vakantiemarkt relatief snel ont
wikkeld is gedurende de laatste 
tien jaar. Terwijl in 1967 slechts 
één derde van de bevolking met 
vakantie ging. Is dit In 1976 opge
lopen tot iets minder dan de helft 
van de bevolking. 
In een derde hoofdstuk kunnen 
enkele belangrijke trends in ver
band met de evolutie van het 
vakantiepatroon vastgesteld wor
den. 
Zo blijkt dat het aantal buitenland
se vakanties van de Belgen (ge
middelde groei van 6,2 % per 
jaar) veel sneller Is aangegroeid 
dan het aantal binnenlandse va
kanties (gemiddeld 3,2 % per jaar 
over de periode 1967-76). 
Onder de buitenlandse vakanties 
hebben zich weinig verschuivin
gen in de logiesstruktuur voorge
daan. Bij de binnenlandse vakan
ties vallen er wel biezonder diep
gaande wijzigingen te noteren. 
De vakanties In een tweede ver
blijf en op kampeerterreinen en 
weekendverblijfparken hebben 
een enorme vlucht genomen, 
vooral ten nadele van het huurap-
partement-vllla en het hotelwe-

T r a n s p o r t m i d d e l e n 

Op het vlak van de transportme
dia is de betekenis van de wagen, 
niettegenstaande de snelle aan
groei van de buitenlandse vakan
ties nog lichtjes toegenomen : bij 

circa 70 % van de vakanties is de 
wagen het belangrijkste transport
middel. 
Alhoewel het relatief belang van 
de trein sterk terugliep, biedt dit 
transportmedium globaal nog 
steeds de 2e plaats (13 % ) . Daar
entegen Is het vllegtulgverkeer 
(10,5 %) enorm in belang toege
nomen en circa verdrievoudigd 
over een periode van 9 laar. 

De sterke vlucht van het vliegtuig-
verkeer staat In verband met de 
evolutie op het vlak van de reisor-
ganlzatle. Het aantal commerciële 
(dit wil zeggen georganizeerd 
door touroperators) forfaltreizen 
is verdubbeld over dezelfde perio
de. Dergelijke reizen maken nu 
één vierde uit van het aantal bin
nenlandse vakanties. 

Het vierde en laatste analyse
hoofdstuk slaat op de faktoren 
die de nog steeds omvangrijke 
groep niet-vakantlegangers weer
houden om op reis te trekken. De 
studie wordt afgesloten met een 
syntese van de resultaten, de 
gevonden relaties en hoofdten
densen, alsmede enkele beschou
wingen in verband met de te ver
wachten ontwikkelingen In ver
band met het vakantiegedrag van 
de Belgische bevolking. 

De brochure die 124 bladzijden be
slaat. Is te verkrijgen bij het West
vlaams Ekonomisch Studiebureau, 
Baron Ruzettelaan 33, 8320 Brugge 
4, tegen de prijs van 230 fr. - BTW 
inbegrepen. 

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

onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Belrenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel. 031 /21.98.15. Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

1969-1979: 10 jaar 
„Wacht op de Weg" 
Op 1 januari 1969, 10 jaar geleden, 
startte de pechverhelpingsdienst 
VAB-Wacht op de Weg. Op die 
datum waren er 24 W.W.-technIci op 
de weg. Vandaag zijn er dat 140, die 
wij kunnen bereiken via vier radiozen
ders respektievelijk te Antwerpen, 
Schaarbeek, Genk en Aalter. In de 
loop van 1979 komt er een vijfde 
radiostation bij in de omgeving van 
Marche, om alzo ook de technici, die 
rondrijden in het Walenland, recht
streeks te kunnen bereiken. 
Op 1 mei 1974 startte de VAB met 
zijn Europechdokument en gelijktijdig 
met zijn repatriëringsdienst, waardoor 
het motto : « samen uit, samen thuis », 
werd bewerkstelligd. 
Het sukses van de formule, die insluit 
dat wij de wagen gelijktijdig repatrië
ren met de inzittenden en de bagage, 
is meer dan opmerkelijk geweest. In 
1978 onderschreven meer dan 60.000 
mensen dit dokument. Het wagenpark 
om de formule «samen uit, samen 
thuis», waar te maken, evolueerde 
evenzeer. In 1974 beschikten wij over 
2 Chevrolets met aanhangwagen en 

1 Landrover met aanhangwagen. Het 
seizoen 1979 gaan wij tegemoet met 
9 Range Rovers met aanhangwagen 
en 4 vrachtwagens met aanhangwa
gen. 
Op 4 januari verhuisde de VAB-onder-
houdsgarage van Ekeren naar het 
nieuwe gebouwencomplex te Zwijn-
drecht, aan de op- en afrit Zwijn-
drecht-Burcht van de E 3 tussen Ant
werpen en Gent. Het officiële adres is 
Pastoor Coplaan 100, te Zwijndrecht. 

Op 31 januari verhuist de radio- en 
telefooncentrale van de St.-Jakobs-
markt 45, te Antwerpen rechteroever, 
naar Zwijndrecht, zelfde adres als 
garage. Vanaf 1 februari O u. dienen 
onze leden zich dan ook te richten tot 
het telefoonnummer 031-52.62.70 en 
dit dag en nacht. De oude nummers 
031-31.31.31, 031-31.31.21 en 031-
31.56.00 vervallen vanaf dit ogenblik. 

Op 15 februari wordt ons diagnose
centrum, in hetzelfde gebouwencom
plex te Zwijndrecht, operationeel. Dit 
diagnosecentrum zal het modernste 
van het land zijn. 

Vakantie in Allgauer-Alpen 
Dit gebied in de zuidelijkste hoek van 
de Duitse Bondsrepubliek, is in het 
oosten door de rivier Lech begrensd. 
In het zuiden wordt de grens gevormd 
door de 2.600 meter hoge Allgauer 
bergketen, in het westen door de lijn 
Bregenz-Wangen-Memmingen. Waar 
juist de grens in het noorden verloopt 
is niet meer zo precies te bepalen. 
Niet dat men daar af en toe de grens
palen verplaatst, wel omdat met het 
begrip Allgau in het toerisme en in de 

zuivelsektor een steeds groter gebied 
omschreven wordt. 
Wellicht is het juist de noordelijke 
grens daar te situeren waar weiden 
en veeteelt overgaan in velden en 
graanteelt, ongeveer op de lijn Mem-

mingen-Mindelheim-Kaufbeuren-
Schongau. Bovendien moeten de 
twee Oostenrijkse enclaves Kleinwal-
sertal in Vorarlberg en Jungholz in 
Tirol eveneens tot het Allgau gere
kend worden. Sedert 1891 zijn ze op 

monetair en aksijnsgebied bij Duits
land aangesloten. Trouwens, het Klein-
walsertal dankt zijn naam aan diege
nen die omstreeks 1290 uit het Zwit
serse Wallis over de Hochtannberg 
naar de Breitachvallei uitweken. 
In het westen bereikt men ten slotte 
het Bodenmeer, het drielandenmeer. 
Beieren bezit slechts een klein stukje 
oever, maar dan wel, zoals dit dikwijls 
het geval is, één van de mooiste stuk
jes met de prachtige vakantieplaatsen 
Lindau, Bodolz, Wasserburg en Non-
nenhorn ; klein maar fijn ! 
Typisch voor het zomerse landschap 
van het Allgau zijn niet alleen de dicht 
bij elkaar liggende bergen en meren, 
maar ook de uitdeinende velden en 
bergweiden zodat wij terecht van een 
groen Allgau mogen spreken. In verge
lijking met vele andere vakantiestre
ken die met het predikaat •< groen » 
propaganda maken en die in hun pros-
pektussen bebloemde balkons zo fo
tograferen als waren het zomerse wei
den, kan Allgau van een groen, ge
zond landschap spreken. En wanneer 
U ooit over deze velden en bergwei
den wandelt dan zal U daarbij het gro
te aantal imposante boerderijen op
vallen. Dit is het resultaat geweest 
van een ruilverkaveling die reeds in 
de helft van de zestiende eeuw plaats
vond om het destijds volledig ver
strooide bezit van vele boeren terug 
te ordenen. 

De grote toenstenstroom die vooral in 
de jongste 20 jaren veeleer een volks
verhuizing is geworden heeft ook het 
Allgau niet on beroerd gelaten. Maar 
dat niet sedert amper een paar jaren, 
in het Allgau en aan het Bodenmeer is 
het toerisme al 100 jaar oud. Sedert 
de mensen reizen en sedert het 
mobiele tijdperk het begrip vakantie 
kent is het Allgau door vreemden 
bezocht geworden. De bewoners van 
deze streek zijn nochtans qua mentali
teit niet voorbestemd geweest om 
zich aan dienstbetoon in de sektor 

toerisme te begeven. Nochtans heb
ben de Allgauers, de Walsertalers en 
de bewoners van de Bodenmeeroe-
ver het met vastberadenheid, hard
nekkigheid en goede wil zo ver ge
bracht dat hun vakantiegebied één 
van de drukstbezochte van gans 
Duitsland is geworden. Er staan 
110.000 bedden ter beschikking en 
ongeveer 1,4 miljoen toeristen bren
gen er gemiddeld 13,7 miljoen dagen 
door. 
Op andere toeristische gebieden van 
de Bondsrepubliek hebben wij het 
voordeel van een winter- én een 
zomerseizoen. Ongeveer één derde *• 
van de gasten komt 's winters, een 
vrij groot percentage dank zij relatief 
goede sneeuwzekerheid. Koploper in
zake het aantal overnachtingen is 
onbetwist Oberstdorf. In het jongste 
toeristenjaar telde men er meer dan 2 
miljoen en daarmede staat Oberst
dorf aan de spits van alle Duitse 
kuur- en badplaatsen. Vervolgens ke
rnen het Kleinwalsertal, Bad Wörisho-
fen, Hindelang, Oberstaufen, Fischen, 
Pfronten en Lindau. 
Het Allgau bezit maar weinig genees
krachtige bronnen. Daarom mag het 
een geluk heten dat in Bad Wörisho-
fen de Kneipp-kuur ontstond, die van 
daaruit haar triomftocht begon. In het 
Allgau zijn dan ook Kneipp-baden en 
-verpleeginrichtingen goed ontwik
keld. * 
Het feit dat de meeste kuur- en her
stellingsoorden van het gebied een 
zomer- en een winterseizoen hebben, 
verklaart de verreikende ontwikkeling 
van hotellerie en gastronomie en van 
de beschikbare kuur- en toeristenoor
den. 184 hotelzwembaden is een in
drukwekkend aantal. 
Over de toeristische mogelijkheden 
van het Allgau kunnen brochures en 
de Duitse Dienst voor Toerisme meer 
details verstrekken (Luxemburgstraat 
23, 1000 Brussel). 

Stippen wij nog aan dat 25.000 landge
noten in 1977 de Allgau bezochten. 
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Veertig kunstenaars 

rond Karel van de Woestijne 
Van de stad Gent kan 
bezwaarlijk beweerd worden 
dat zij verleden jaar haar 
grootste dichter een 
uitbundig eeuwfeest bezorgd 
heeft. Op wat goed bedoeld 
lokaal gescharrel na was de 
grote Van de Woesti jne-
herdenkingstentoonstelling 
vooral de metropool 
voorbehouden. Het Gentse 
Museum voor Schone 
Kunsten maakt dit falen nu 
op overtuigende wijze goed 
met een ambitieus opgevatte 
expositie (liefst 260 
nummers) onder de titel 
'Veertig Kunstenaars rond 
Karel Van de Woestijne». Een 
tentoonstelling die om meer 
dan één reden merkwaardig 
mag genoemd worden. 

Interessante benadering 

Enkel al door haar selektle-aanpak 
verdient deze tentoonstelling onze 
aandacht Hierbij werden drie nor
men aangelegd. Enerzijds koos 
men kunstenaars die de dichter 
persoonlijk gekend heeft, ander
zijds schilders die door hun strek
king of sfeer met zijn eigen kun
stenaarschap in verband kunnen 
worden gebracht., evenals arties
ten, die door hem besproken wer
den, o.a. in de «Nieuwe Rotterdam
se Courant» waarvoor hij van 
1906 tot aan zijn dood in 1929 als 
Vlaams korrespondent werkzaam 
was. 
In die optiek zijn de geschriften 
van Karel Van de Woestijne die in 
de tentoonstelling geïntegreerd 
werden, vaak even boeiend als de 
werken zelf. Men komt hierdoor 
trouwens tot een zeer originele 
kunsthistorische benadering die 
als het ware uit het leven gegre
pen werd, en de toeschouwer in 
feite een dubbel genot verschaft. 
De drievoudige selektienorm 
geeft het geheel van de expositie 
een bevreemdende diffuse allure, 
die echter nooit verbrokkeld of 
chaotisch overkomt. Integendeel, 
van uit het impressionisme over 
het symbolisme en enkele meer 
anekdotische strekkingen tot en 
met het expressionisme, loopt een. 
ve 3SSC ' kohe e n e "jn. 

Dat is natuurlijk geen openbaring, 
maar in samenhang met een bui
ten het specifieke medium aktieve 
figuur als Van de Woestijne wel 
verhelderend (ook wat betreft de 
inmiddels nog sterker geworden 
relaties tussen literatuur en plasti
sche kunst). 
Ook de fraai geïllustreerde en van 
goed gedokumenteerde inleidin
gen voorziene catalogus (250 
frank) draagt op aangename wijze 
tot deze verheldering bij. Ondanks 
de beslist positieve bilans dat deze 
tentoonstelling te bieden heeft, is 
er toch een — zij het minieme — 
schaduwzijde. 

Gent 

huldigt 

toch 

(en goed)... 

Wandel ing 
In de weemoed 

De poëzie van Karel Van de 
Woestijne laat weinig ruimte aan 
optimisme. De plastische kunst is 
vanuit haar meer zintuiglijke aard 
in wezen al expansiever, vitalis-
tischer. Aan deze tentoonstelling 
zou men het nauwelijks vermoe
den. Hoe fauve, uitbundig en ex
plosief sommige van de aanwezi
ge schilders ook zijn, de algemene 
toonaard is intimistisch, verstild, 
vaak ronduit droefgeestig. 
De inrichters hebben de tentoon
stelling oordeelkundig opgesplitst 
in acht onderscheiden onderdelen 
die elk voor zich hun specifieke 
binding met de figuur Van de 
Woestijne hebben. We lopen er 
even met 7-mijlslaarzen langs, zon
der verder op deze bindingen in te 
gaan, wat ons trouwens te ver zou 
voeren. 

Tussen de impressionisten vallen 
natuurlijk Emile Claus op (met zijn 
meesterlijk doek Koeien doorwa
den de Lelé) en het pointillisme 
van Theo van Rysselberghe. Op
merkelijk groot is de plaats die 
ingeruimd werd voor onze symbo
listen: Félicien Pops, Fernand 
Khnopff uiteraard (met een prach
tige keuze overigens) en de ver
rassende Xavier Mellery. De eer
ste Latemse groep is prezent met 
de uitgezuiverde, verinnerlijkte 
landschappen van Albijn van den 
Abeele, de knapen van George 
Minne (K.V.d.W.: er is hier een 
overgave aan de natuur, een wee
moedige wulpsheid in vormweer-
gave, echte liefde en wijding, een 
haast geestelijke schoonheid), Va
lerius de Saedeleer (uiteraard met 
zijn LeiebochÖ en natuurlijk Karels 
broer Gustaaf met o.a. enkele van 
de meest grandioze portretten die 
wij kennen. 

Daarna volgen er twee onderde
len, telkens gewijd aan triumvira
ten waarvan de namen volstaan, 
te meer daar alle zes de kunste
naars met goed én gekend werk 
vertegenwoordigd zijn: enerzijds 
Ensor, Evenepoel en Wouters... an
derzijds Meunier, Smits en Laer-
mans (al zien wij het laatste drie
manschap niet meteen in een 
V.d.W.-gezelschap). Nog 'n trio 
vormen de drie Gentenaars: Jean 
Delvin (voortreffelijk akademisch 
vakmanschap, niets meer maar 
ook niets minder), Albert Baert-
soen (wat ouderwetse, maar 
schrijnend aangrijpende Gentse 
stadsbeelden) en de tragisch-
grootse Jules De Bruycker (be
hekst, triest, maar monumentaal in 
visie en troosteloze schoonheid). 

De voorlaatste groep in de ten
toonstelling is de Tweede Latem
se met als niet te betwisten mees
terwerk daarin een Interieur van 
Leon De Smet (precies geschil
derd wat Karel zo dikwijls gedicht 
heeft), verder uiteraard Gustaaf 
De Smet, Constant Permeke en 
Frits Van den Berghe (en van alle 
drie is er beter werk te tonen, al is 
De Leie van laatstgenoemde een 
ontroerend meesterwerk). 

De laatste groep gaat in de exposi
tie onder de naam Nieuwe Gene
ratie, een voor ons zeventigers na
tuurlijk wat vreemd klinkende 

benaming, maar wellicht terecht 
omdat Van de Woestijne zelf er al 
enigszins afstandelijk, hoewel ze
ker niet vijandig tegenover stond. 

Toch schrijft hij in 1926 in de 
«NCR»: «Verwarring van middel 
en doel, die steeds de verwarring 
van alle jeugd Is geweest Waar 
echter dat middel tot een onaan
tastbaar dogma wordt verheven 
en die jeugd derhalve den Geest 
uitsluit om het uiterlijke verschij
nen als een teken van het abso
lute te laten doorgaan, dan loopt 
de kunst uil op een straatje-zon
der-einde, op een dood punt, op 
eenvoudig nonsens. En onze 
jongste expressionisten dragen 
daarvan alle toekomstige verant
woordelijkheid, zoals juist de 
epigonen van een Emile Claus 
het impressionisme ter dood 
hebben gevoerd.» 

De selektie van Hippolyte Daeye, 
Edgard Tytgat, vooral Leon Spil-
liaert (Karel raakte er wel niet in 
het reine mee, maar het IS zijn we
reld) gaat in die zin nog wel op, 

maar de aanwezigheid van Jean 
Brusselmans, Oscar Jespers, 
Frans Masereel en Jozef Cantré 
lijkt ons eerder voorbarig of toe
vallig. 

Aan deze tentoonstelling kleven 
enkele schoonheidsfoutjes, maar 
wie Karel Van üe Woestijne en 
een deel van onze kunst van de 
eerste drie decennia van deze 
eeuw (beter) wil leren kennen, 
moet deze expositie beslist zien. 
En, één ding moet uw (Antwerp
se) rubriekschrijver van het hart: 
waarom kende Karel de Antwerp
se tijdgenoten niet? De abstrakten 
als Jozef Peeters, of Floris Jes
pers, of Paul Joosten (en Paul van 
Ostaijen stierf in 1928). Toch is tot 
11 maart het Gentse Museum 
voor Schone Kunsten een aanbe
veling waard. 

Nic van Bruggen 

De 

kroegen 

van 

Elschot enz... 

Theo van Rysselberghe, De lezing (Verharen), 1903, kollektle Museum voor Schone Kunsten, Gent. 

Deze gebundelde verhalen van 
Bob den Uyl lezen zeer vlot en 
zijn doorgaans nogal spits. Toen 
we het boek opensloegen viel 
ons oog op de inhoudsopgave, 
waarin als tweede onderwerp 
•< de kroegen van Elschot zijn ook 
al weg» opgegeven was. Het is 
een kostelijke beschrijving van de 
zoektocht van de auteur naar de 
levenssfeer van de grote verteller 
die Elschot was. Alleen reeds het 
relaas over de eerste «ontmoe
ting» met Elschot laat zich enkel 
met de van begrip vervulde glim
lach lezen Men bedenkt • zo ver
gaat het de meeste bescheiden 
en toch van hun kracht bewuste 
mensen wanneer ze een be
roemdheid ontmoeten. Tot een 
echte kennismaking is het met 
gekomen en daar heeft Bob den 
Uyl nog altijd spijt van. Hij is dus 
maar in Antwerpen op zoek ge
gaan naar de vele kroegen waar 
Elschot zijn dorst zou gelest heb
ben. Het blijkt dra dat Elschot 
geen echte kroegloper was en 
dat het merendeel van de kroe
gen waar hij wel eens kwam, ver
dwenen IS. Ten slotte belandt de 
Elschotdetektief (-biograaf) in een 

• In de Galerij Brabo, Merca-
torbui lding, Desguinlei 100 te 
Antwerpen wordt vri jdag 9 
maart om 20 u. door de h. Jan 
D'haese de tentoonstel l ing ge
opend van kollages, gouaches 
en pastellen van Benny Blom-
maert. Zi jn werk staat in het 
teken van het landschap maar 
slaat de weg van de fantastlek 
in. Naast gedegen techniek be
reikte hij ook een benijdens
waardig artistiek peil. Tot en 
met 1 april, dageli jks van 14 tot 
17 u., 's zaterdags n iet 

galerij 
• Het vormingscentrum, hotel 
en restaurant «De zevende he
mel" van de vzw De Natuurl i j 
ke Weg fungeert nu ook als 
galerij, Waterkasteellaan 7 te 
De Haan. De reeks tentoonstel
lingen werd op 2 februari inge
zet met schi lderi jen van Euge
ne Demane tot einde deze 
maand. Hij is o.a. auteur van 
gevoelige en geraffineerde 
vrouwenportretten. 

• Albert Van Wiemeersch 
van Kunstforum (Bisdomkaai 7, 
9000 Gent) Is bezig met de 
samenstell ing van een uitge
breid Internationaal Geïllus
treerd Lexikon van de Beelden
de Kunst Deze editie, eerst in 
het Nederlands, later in het 
Frans, Duits en Engels, is opge
vat als een handig woorden
boek. In dit werk wordt de bete
kenis uitgelegd van allerlei tref
woorden, begrippen, technie
ken, termen enz. 

• Kunstforum in Schelderode 
richt een internationaal salon 
van de tekening in, tentoonstel
ling die tot 8 april l oop t Er 
werd gestreefd naar een omvat
tend beeld van wat door beken
de kunstenaars in binnen- en 
buitenland, ook jongeren, wordt 
gepresteerd. 

• In Grafiek 50, Kapellestraat 
35 te 8788 Wakken stellen van 
11 februari tot en met 3 maart 
Frank Vandenberghe en André 
Caderé tentoon, 's Woensdags 
gesloten. Andere dagen van 14 
tot 18 u., 's zondags van 10 tot 
13 u. 

• Van 9 tot en met 25 februari 
loopt een Internationale Ex-Li-
br istentoonstel l ing in de feest
zaal van het Sociaal Centrum, 
Grauwe Torenwal te Bree. Da
geli jks van 14 tot 18 u., zonda
gen ook van 10 tot 12 u. 

dorp, waar Elschot heeft ge
woond en waar hij vaak wandel
de. Bob den Uyl grijpt de gelegen
heid aan, om de Vlaamse gulheid 
en gastvrijheid te loven en maakt 
daarbij een vergelijking met de 
Nederlanders, die helemaal niet 
gunstig uitvalt voor onze noorder
buren. 

En zo gaat het verder, in dezelfde 
luchtige, relativerende toon, met 
vaak een flinke dosis zelfspot, die 
eerder zelden voorkomt in onze 
literaire Qontreien. De auteur 
zwiert door Europa, schijnt zowel 
thuis te zijn in Spanje (practical 
jokes) als in de Sovjetunie (kunst 
genieten de Russen) met zwerf
tochten in Parijs, naakte echtpa
ren in leefkuilen, het ontstaan van 
fobieën, merkwaardige beroepen, 
Zeeuwse meisjes en rode Chine
zen, enz., een bonte optocht van 
de mensheid, die ondanks de ver
scheidenheid overal dezelfde 
blijkt te zijn. Scherpe waarne
ming, lichtvoetige taal, daarom 
niet minder ad rem (sw). 
195 biz. - Querido Amsterdam, Sin
gel 162 - Naast novellen, verhalen en 
dokumentaires verscheen ook een 
roman van Bob den Uyl, « Een zwer
vend bestaan ». 

WIJ 16 8 FEBRUARI 1979 



« i m 

KRITKCH D€K6K€I1 

Drie eeuwen geleden 

2'<g«wWoensd ,̂<fo,8FeIitaMy, 1679, 

L J We E. wort gebedenter Begraefibniffe, met 

J O O S T VANDEN V O N D E L , 
Out 92 Jaren. 

Woootchtighopdcangen ovcrdeWannocsgraft: Om 
voor half drien pregijs tezijn in de 

NIEUWE KERK. 
VE. Naemialgdeczcnvotdco. mz ^ 

Zo werd 300 jaar geleden het overlijden van Vondel meegedeeld. 

Vorige dinsdag, 5 februari, was 
het precies drie eeuwen geleden 
dat de < prins der Nederlandse 
letteren» Joost van de Vondel 
te Amsterdam overleed. Hij was 
92 (17 november 1587). Niet al
leen omdat hij de voornaamste 
dichter is in de Gouden Eeuw 

maar ook omdat hij van Vlaamse 
afkomst was, past het dat ook 
wij even stilstaan bij deze her
denking. 
Joost van de Vondel is trou
wens ook in Vlaanderen een 
bekende naam, alleen al door 
het onderwijs (maar ook niet 

meer) en door zijn Vlaamse af
stamming (hij « smokkelde » ty
pisch Vlaamse woorden en zegs
wijzen in het Hoog-Hollands, 
wat deze taalgemeenschap trou
wens slechts aanvaardde op ge
zag van de reeds t i jdens zijn 
leven beremde kunstenaar). 

Twintig jaar geleden 

verongeiuicte Buddy Holly 
Vorige zaterdag (3 februari) is 
het precies tv^intig jaar geleden 
dat Charles Hardin Holly, in de 
wereld van toen Buddy Holly, 
samen met Ritchie Valens en Big 
Bopper in een besneeuwd veld 
nabij Mason City, Minesota, USA, 
neerstortten. Van de Beachcraft, 
het lichtmotorig vliegtuigje, bleef 
een zwartgeblakerde karkas 
over, met de 21-jarige piloot Ro
ger Peterson verkoold achter het 
stuur. De drie artiesten waren uit 
het vliegtuig geslingerd en lagen 
twintig meter verder bijna naast 
elkaar. Deze gegevens werden 
door een radio-amateur van de 
politiegolflengle opgepikt en met
een waren de radiostations in rep 
en roer. Toevallig heette Buddy's 
laatste plaatje "It doesnet matter 
anymore » (Het heeft geen belang 
meer). Een bijna symbolische uit
spraak die door zijn vriend Paul 
Anka gekomponeerd dan ook 
een postume topper en eerbetui
ging werd. 

Buddy was bekend om zijn 
schuchter voorkomen (en mét 
bril, wat een ster van toen niet 
paste), om zijn Tex-Mex sound, 
de rock en roll van het zuidwes
ten, de rollende drumbeat van 
ondermeer zijn wereldhit «Peggy 
Sue», en om de «hickough», het 
hikkende geluidje waarmee hij no
ten aanhield of zoals in «Rave 
on » langdurig inzette. 

Zijn loopbaan startte eigenlijk pas 
twee jaar voorheen toen hij met 
« That'll be the day » zijn eerste hit 
scoorde (nummer dat later nog 
een sukses werd voor de Everly 
Brothers en vong jaar Linda Ron-
stadt). Na Amerika rond te toeren 
kwam hij naar Engeland over 
voor een optreden van twintig 
minuten voor de Britse televisie-

UVen een paar optredens vlakbij 
Londen in maart '58, samen met 
zijn jeugdvrienden de «Chriping» 
Crickets (krekels). Hij verliet hen 
diezelfde zomer, huwde met de 
Portoricaanse Maria Elena. Hij liet 
zich bij zijn laatste opnamen bege
leiden door ondermeer de nog 
steeds suksesvolle countryzan-
ger Waylon Jennings, en ontdeed 
zich van zijn manager en ontdek
ker Norman Petty, die verdacht 
was van korrupte praktijken. Eind 
vorig jaar verscheen de 9-delige 

kompilatie «The complete Buddy 
Holly story », in de juiste volgorde, 
zoals ook de nu vrijwel onvindba
re elpees sedert '57 verschenen. 
3 februari 1959, voor velen net 
zoals voor Don McLean «the day 
the music died»... Even later ver
ongelukte Eddie Crochan, waarbij 
Gene Vincent gebrekkig bleef, en 
verviel Presley in enggeestige bal
lades bij het vervullen van zijn 
legerdienst. En eindigde de rock 
der vijftiger jaren. 

Sergius 

Van Vlaamse afkomst 

Zoals zovelen in die tijd werd 
Joost van de Vondel in West-
Duitsland geboren. Dat kwam om
dat velen in de zestiende eeuw uit 
de Nederlanden als protestanten 
de wijk moesten nemen beducht 
als ze waren voor de Spaanse 
overheersing en de inkwisitie. Een 
andere grote figuur, die eveneens 
in Rijnlandse ballingschap gebo
ren werd IS Pieter Paul Rubens, 
voor wiens werk Joost van de 
Vondel later grote bewondering 
koesterde. 
Zijn ouders bleven nog tot 1596 
te Keulen en vestigden zich dan 
te Utrecht, dat inmiddels niet 
meer onder Spaanse voogdij 
stond, In 1597 verhuisden de Von
dels nogmaals, deze keer naar 
De Nederlandse metropool Am
sterdam. Ze zouden er blijven tot 
hun dood, evenals Joost trou
wens, die net als zovele andere 
Vlamingen volledig zou geïnte
greerd worden in de Amsterdam
se bevolking. 

Vrijheid en rechtvaardigheid 

Joost van de Vondel is geen 
groot denker noch filosoof, maar 
hij was een geboren dichter, een 
vroom man, een groot burger 
maar tevens waarheids- en vrij
heidslievend. Dit laatste zou on
der meer blijken uit zijn felle heke
ling van de gerechtelijke moord 
op raadspensionaris Johan van 
Oldenbarneveld, die door prins 
Frederik en diens aanhangers op 
volkomen valse gronden ter dood 
werd veroordeeld na een schan
delijk proces. Dit protest werd 
onder vorm van een pamflet in 
Den Haag verspreid op 23 mei 

1619, enkele uren na de terecht
stelling. Het Latijns-Echo-gedicht 
werd op de muren van de stad 
aangeplakt en gaf aanleiding tot 
een gerechtelijke vervolging van 
de dichter. Zijn belagers durfden 
echter gezien de grote faam van 
de schrijver in de meest uiteenlo
pende middens, niet streng optre
den : hij kwam er van af met een 
boete van 300 florijnen. De identi-
fikatie van de auteur van protest 
was niet moeilijk te achterhalen, 
vermits Vondel al zijn werken 
onder zijn eigen naam publiceer
de, ook dit pamflet Wel voerde 
hij, waar het paste, zijn figuren 
onder deknamen ten tonele. Dit 
was met het treurspel «Palame
des » het geval Het lag er vinger-
dik op dat hiermee Oldenbarne
veld bedoeld was. In protest tegen 
de moord maakte Vondel een uit
zondering op deze regel: hij 
noemde de prins bij zijn echte 
namen. De rest van zijn leven kon 
de dichter geen goed woord 
meer horen over stadhouder 
prins Frederik. Toen men hem 
kwam melden, dat de prins op 
sterven lag zei hij laatdunkend 
«laat hem maar sterven... ik ben 
hem reeds aan het beluiden». 

Over de prins had Vondel trou
wens in zijn protest geschreven 
«Wie stopt 's Lands Voorspraak 
hier den mond met dezen steen ? 
Eén. Mauritius? Wat kon den 
landvoogd dus verstoren ?» en 
« Wat zal men Barnevelt die 't juk 
zocht af te keren ? Eren. Wat 
wordt de dwingeland, die 't recht 
te machtig was ? As I». We den
ken hier spontaan aan het dichter 
bij ons meesterlijk geschreven 
protestgedicht van Elschot tegen 
de moord op Borms. 

Buddy Holly 

«Ik kan niet meer met goede woorden spreken.» 
Gedicht nummer drie uit de reeks Het jaar van de eenzaam
heid, dat begint met de in de aanhef aangehaalde versregel, 
is misschien wel het menselijkste uit de hele bundel. Welkom 
in mijn onderwereld. Aangrijpen doet de tekst je niet, maar hij 
schept een treffend «beeld» van de eenzaamheid. Onder 
eenzaamheid dient te worden verstaan: het verlaten zijn 
door de vrouw. Snoek wendt in deze verzen een nauwkeuri
ge beeldspraak aan, die volkomen aansluit op de gemoeds
toestand van het alleen zi jn: «lauwe melk verspert zijn 
mond », op zijn borst rust de « zware vadersteen », « brandend 
en krampachtig» houdt hij in de hand «een koude sleutel 
waar geen slot bij past». Het woord geeft de dichter blijkbaar 
het psychisch vermogen om zijn zieletoestand meester te blij
ven. 

Snoek schrijft mooi 
over eigen verdriet 

In de tweede cyclus Vergeet het of lees het in stilte bezweert 
de dichter als het ware zichzelf om in de verbeelding nieuwe 
kracht te putten. Laat dan de verbeelding de « koude sleutel» 
zijn waarmee je toegang kunt krijgen tot de onderwereld van 
de dichter. Met cynische koelheid en wrange spot nodigt hij 
je uit in deze spookachtige ruimte, waar hij zelf als een 
«onkwetsbare» prins van de duisternis rust »in het gras, 
onder glazen lakens en dekens». Waarschijnlijk is ook dat 
triomfalisme in de leegte slechts schijn want de dichter weet 
zich bedreigd : «het hout onder de schors, wordt dor in mijn 
borst Ik ben somber » Ook voor dat gevoel liggen er talrijke 
goed gekozen beelden voor het grijpen. 
« Gedichten zijn nutteloze dingen » schrijft Snoek in een van 
de laatste gedichten uit de bundel. Maar daarmee staat de 
volgende strofe in strijd : 

Omdat in elk gedicht een beet van pijn 
De ijskorst van je eenzaamheid doorboort. 
Zoals op een verstilde zondagmorgen 
Een schot de stilte verwondt in het woud. 

In de poèzie van Snoek stoot je nogal eens op zo'n tegenstrij
digheden. Je weet eigenlijk niet goed wanneer hij ernstig is. 
HIJ hjkt te spelen met verdriet en eenzaamheid, hij verlaat vrij 
zelden de vluchtheuvel van de verbeelding. Als hij zijn vleu
gels verschroeit in de ruimte, kan hij nog altijd terecht in de 
onderwereld. In die beweeglijkheid ligt de charme van 
Snoeks dichtkunst, maar het is er tegelijkertijd de menselijke 
armoede van. De prijs die Snoek betaalt voor die vlotte vleu
gelslag is helaas oppervlakkigheid. Dat tekort staat hem in de 
weg om werkelijk een belangrijk dichter te zijn. 

Eugene Van Itterbeek 

Paul Snoek, Welkom in mjn onderwereld. Brussel, Elsevier/Manteau, 
1978, 43 biz. 
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in de Uolhsuiiii 

Kamerlid Jaak Gabriels bezorgd 
over treinregeling in Noord-Limburg 
In een brief aan de pers drukt VU-
kamerlid Jaak Gabriels (Bree) zijn 
bezorgdheid uit over de nieuwe ele
menten die hij (uit zeer goede bron) 
vernam over hef openbaar vervoer 
in Noord-Limburg en het Maasland. 
Uit de houding van het ministerie 
van Verkeer besluit ons kamerlid dat 
de NMBS dit stuk Vlaanderen niet in 
het hart draagt, zelfs al kri jgen som
mige lijnen uitbreidingen mee. 

De Lijn 19 Mol-Neerpelt krijgt nieuwe 
lijnen. 
Op zaterdagen. 3008 - 3010 - 3012 -
3014 - 3016 in één richting: 3059 -
3061 - 3063 - 3065 - 3067 in de andere 
richting. 
Op werkdagen: 3059 en 3008 waar
mee eveneens een gat in de uurka-
dans wordt opgevuld. 
2102 Brussel-Mol (19 u. 18) zal doorrij
den naar Neerpelt (A 19 u. 49). 
Deze nieuwe lijnen brengen alleszins 
een verbetering met zich mee. Maar 
tegenover deze verbeteringen wor
den ook weer verscheidene lijnen 
afgeschaft waarmee kamerlid Ga
briels niet akkoord kan gaan. 
Zo wordt lijn 3079 op de werkdagen 
afgeschaft met vertrek te Neerpelt 
om 4 u. 46 en aankomst te Antwer
pen om 6 u. 16. Hierdoor kan men 
voor 8 u. 22 niet meer rechtstreeks 
in Antwerpen toekomen. Vroeg-wer-
kende mensen kunnen zo geen ge
bruik meer maken van de trein en jon
geren hebben minder kansen om in 
de grootsteden een job te zoeken 
omdat het openbaar vervoer hen niet 
toelaat tijdig op hun werk te komen. 
Verder gaat de bezetting van vermel
de trein in stijgende lijn hetgeen toch 
erg hoopgevend is. 
Verder wordt de lijn 3020 (Neerpelt A 
22 u. 04) en 3075 (Neerpalt-Mol V 
22 u. 17) afgeschaft. 
De latere trein van Antwerpen nl. 
3021 (Neerpelt A 23 u. 04) blijft wel 
behouden. Deze afschaffing zal voor
al in de zomer voor moeilijkheden zor
gen daar mensen die van de kust 
terugkeren geen enkele mogelijkheid 

meer hebben. Zo komt weer een gat 
in de uuurkadans. 
Wat betreft lijn 15 Mol-Hasselt komen 
er geen nieuwe treinen bij, wel wor
den er weer lijnen afgeschaft zoals 
o.m.: 

- trein 3000 (Mol 4 u. 40-Hasselt 
5 u. 29) zal nog enkel op maandag rij
den. Op de andere werkdagen kan 
men niet meer voor 7 u. 19 in Has
selt geraken, zodat er velen weer te 
laat op hun werk zullen komen. Deze 
trein heeft inderdaad geen grote be
zetting maar toch worden de vroeg 
werkende mensen maar weer eens 
vergeten. 

- trein 3076 (Hasselt 23 u. 11-Mol 
23 u. 59) zal nog enkel op zondag rij
den. Deze trein is gebonden aan trein 
3000 en heeft ook een geringe bezet
ting toch betekent zijn afschaffing 
een verlies voor de reeds gebrekkige 
treinregeling op de lijn Hasselt-Mol. 

S l e c h t n i e u w s 

Wat betreft de lijn 21 A Hasselt-As-
Eisden is er nog slechter nieuws en 
dit uit goed ingelichte bronnen en 
tegenstrijdig met de mededelingen 
van de minister van Verkeerswezen. 
Bij de NMBS blijft de indruk dat deze 
lijn wordt gesloten voor reizigersver
keer daar de nieuwe uurregelingen er 
geen rekening meer mee houden, 
leder ogenblik kan immers een officië
le opdoeking verwacht worden van 
deze lijn door de minister van Ver
keerswezen. 

Wat betreft de lijn 21a As-Maaseik is 
er op 23 november '78 zelfs een offi
ciële nota verschenen die luidt als 
volgt : « De bedieningen van de goede-
renkoeren van Eisden, Elen en IVIaas-
eik zullen vanaf 1 maart '79 worden 
afgeschaft Tevens wordt het baan
vak As-Maaseik buiten dienst gesteld. 
Het lijnstuk As-Rotem-Dilsen mag niet 
worden opgebroken.» 
Verder is er vernomen dat er maar 
één gleuf is voorzien onder de brug 
(expressweg) nabij de Automobielin-
spektie te As, hetgeen ook weer laat 
vermoeden dat de treinverbindingen 

Mijnwerkers 
herdenken Zwartberg 

Op zondag 11 februari 1979 
gedenken wij diegenen, die der
tien jaar geleden hun leven lie
ten in de strijd tegen de sluiting 
van hun kolenmijn; tegen de 
aftakeling van onze provincie. 
Die dag zal enerzijds een 
« plechtig herdenken van onze 
overledenen •> zijn en anderzijds 
de nieuwe start betekenen voor 
de verwezenlijking van ons alter
natief •< steenkoolverwerkende 
nijverheden in Limburg». 

Programma : 
— Zondag 11 februari 1979 om 

10 uur samenkomst op het plein 
voor de St.-Martinuskerk te 
Genk (centrum), voor de bloe
menhulde op de graven van Jan 
Latos en Valere Schep. 

—• Om 11 uur plechtige herden-
kingsplechtigheidsmis ter nage
dachtenis van de slachtoffers in 
de St.-Albertuskerk te Zwart
berg. 

— Om 12 uur samenkomst en 
receptie in het café «Ons 
Heem» naast de kerk. 

De Vriendenkring 
Zwartberg, Limburg 

gewoonweg geblokkeerd gaan wor
den. Verder mag men ook nog beslui
ten dat het lijnstuk Rotem-Dilsen-
Maaseik zonder meer zal afgebroken 
worden met alle gevolgen vandien... 
Kamerlid Gabriels legt er de nadruk 
op dat deze gegevens uit zeer goed 
ingelichte bronnen komen zodat er 
verder geen bewijs nodig is wat 
betreft de afbouw van het treinver
keer in de Oosthoek van de Kempen, 
alhoewel studies bewezen dat er zeer 
zeker rendabel treinverkeer mogelijk 
is in deze regio. 

E isen 

Zijn brief besluitend stelt kamerlid 
Jaak Gabriels enkele duidelijke eisen 
die hij, zo gauw er een regering is, in 
de Wetstraat aan de orde zal stellen. 

1. Er mag niet getornd worden aan de 
spoorwegverbinding Hasselt-Eisden. 
2. Door modernizatie moet deze lijn 
rendabel gemaakt worden. 
3. In de zeer nabije toekomst moet 
deze spoorweglijn opnieuw doorge
trokken worden naar Maaseik. 
4. De tewerkstelling van de Noordlim-
burgse en Maaslandse jeugd in de 
grootsteden moet mogelijk blijven. Dit 
kan echter alleen maar als er goede 
trein- en busverbindingen zijn. 

NEGEN VAN LAKEN : 
ZEER DRINGENDE OPROEP! 
E i n d n o v e m b e r s c h o r s t e n w i j n.a.v. d e v e r k i e z i n g e n 

d e s t e u n l i j s t v o o r d e « 9 v a n L a k e n » o p . 

O n d e r t u s s e n l o o p t d e z e z a a k n a a r z i j n e i n d e . D a a r o m 

d e z e z é é r d r i n g e n d e o p r o e p . N o g 3 0 0 . 0 0 0 f r . d i e n e n 

v e r g a a r d , k a n d a t n i e t d a n z a l h e t g e r e c h t b i j d e 

b e t r o k k e n e n o v e r g a a n t o t d e I n b e s l a g n a m e v a n p e r 

s o o n l i j k e b e z i t t i n g e n . E n d a t m o e t t e n s t e l l i g s t e v o o r 

k o m e n w o r d e n ! 

D a a r o m d e z e u l t i e m e o p r o e p : s t o r t v a n d a a g n o g o p 

h e t g e k e n d e s t e u n f o n d s n u m m e r v a n K B 4 3 4 -

8 0 9 4 4 3 9 - 8 4 . D a n k in n a a m v a n « d e n e g e n ! > 

Een sch i t t e rende o n t m a s k e r i n g 
van de Be lg ische be langeng roe -

W a t is he t b o r s t e l e n a c h t e r a a n o m k o p b o v e n w a t e r te h o u 
den . En t o c h is he t n o d i g ! 

Z e k e r nu m o e t « W I J » mee r d a n o o i t naar de V l a a m s e hu i s 
k a m e r s , nu de t o e k o m s t van V l a a n d e r e n zo in he t g e d r a n g 
k o m t en v e e l o p het s p e l s taa t . 

Een t ip v o o r f e b r u a r i : e l ke - W I J : 
b i j . Da 's t o c h n ie t zo 'n r av i j n ! 

- lezer w e r f t een « W I J » 

1. G u i d e Cal laert , O p w i j k 900 
2. Luk V a n h o r e n b e e k , B ie rbeek 708 
3. Erik Vandewa l le , I zegem 696 
4. A n n y Lenaer ts , Wi l r i jk 618 
5. G e o r g e t t e D e Kege l , N i n o v e 432 
6. L ieve Favoree l -Craeynes t , L a u w e 396 
7. K o e n V a n M e n e n , H e u s d e n 312 

J o D e C le rcq , Heve r l ee 312 
9. Kr is V e r s y c k , G e n t 276 

Wi l ly Serp ie te rs , O o s t e n d e 276 
11 . Jan D e Roover , A n t w e r p e n 252 
12. Paul C resens , D ies t 216 
13. Mau r i t s Passchi jn , M e i s e 156 
14. Frans Jansegers , H e r d e r s e m 144 

Veer ie Thyssens , Ekeren 144 
René V a n d e n Cru i j ce , A s s e 144 

17. Ach ie l Goder is , O o s t d u i n k e r k e 132 
18. Wi l lem Nollet, H o v e 120 

Jan C a u d r o n , Aa ls t 120 
Maur i t s V a n L iedekerke , L i edeke rke 120 

p e n d ie V l a a n d e r e n in hun k lau
w e n h o u d e n . 
Een onthu l l ing van d e b a n d e n tus
s e n ho ld ings e n pol i t ic i van d e t ra
d i t ione le par t i j en d ie g e z o n d e pol i
t i eke bes l iss ingen onmoge l i j k ma
k e n . 
Eindel i jk e e n b o e k da t e f f ic iënt e n 
o f fens ie f d e w e g e n e n m idde len 
aandu id t waa r l angs e n w a a r m e e 
V l a a n d e r e n s v i j and : de Be lg i sche 
s taat e n z i jn hand langers m o e t 
b e k a m p t w o r d e n . 

Deze publikatie is te bestellen b i j : 
Dienst Publikaties, Bennesteeg 4, 
9000 Gent, tel. 091-23.08.24 door stor
t ing op bankgiro 068-0640740-82, 
met vermelding van titel en aantal 
publikaties. Ze kan ook afgehaald 
worden op voornoemd adres van 9 
to l 12 u. 15 en van 13 tot 16 u. 30. 

Zelfstandige autovoerder uit 
Heist-op-den-Berg zoekt drin
gend een betrekking van auto
voerder in dienstverband. Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver, 
of telefonisch op het nummer 
015/21.79.00. Referentienum-
mer ; 1582. 

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) 

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-
22.96,42. (N99) 
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VU-Peer besprak verkiezingen 
en gaat kordaat aan slag 
Na een verdiende rustperiode van 
enkele weken na de verkiezingen, is 
het afdel ingsbestuur van Peer weer 
met veel entoesiasme aan de slag 
gegaan, om weer te werken voor de 
volgende verkiezingen. 
Op de jongste bestuursvergadering 
werd, na de gebruikel i jke nieuwjaars
borrel, het werkprogramma voor dit 
jaar besproken. 
Alhoewel de vreugde enigszins getem
perd v\(erd door de nationale uit
slagen, was er toch de vreugde om 
de uitslag in het kanton Peer, en meer 
nog om de goede resultaten in de 
gemeente Peer. 
Nadat we in 1977 al ruim 6 % vooruit
gang boekten, hebben we daar in 
1978 nog een schepje bovenop kun
nen doen, met een nieuwe winst van 
ruim 2 %. En dit ondanks het feit dat 
we in 1977 kwasi van de grond af de 
afdeling hebben moeten opbouwen. 
En ondanks de, intussen gebruikelijke, 
bedenkelijke middelen waarmee de 
C V P een kiesstrijd voert. Noch de 
vandalenstreken van de CVP, noch 
laaghartige daden waarvan ze de V U 
beschuldigen, noch zelfs de omkope
rij van ex-VU-leden, hebben de VU-
winst in de weg kunnen staan. Integen
deel, waar de VU won, heeft de CVP 
opnieuw een zware afstraffing geïn-
kasseerd, terwijl de CVP-lijsttrekker, 
coming-man van Peer. een even zwa
re persoonlijke nederlaag leed, door 
maar liefst 10 % van zijn naamstem
men te verliezen, en dan nog niet aan 
partijgenoten (want die verloren ook 
allen). 

De suksessen van de VU-kandidaten 
waren omgekeerd evenredig hieraan. 
Lijsttrekker en provincieraadslid Wi l -
fr ied Wi jsmans scoorde 3.032 stem
men, een winst van maar liefst 612 
eenheden! 

Sociaal 
dienstbetoon 
Na de verkiezingen van 1977 
werd er gestart met een uitge
breid dienstbetoon, gecentrali-
zeerd in Hechtel, rond provincie
raadslid Wijsmans. Vooral in het 
afgelopen half jaar heeft dit 
dienstbetoon een dusdanige uit
breiding genomen, dat organiza-
torisch en administratief een re-
organizatie noodzakelijk bleek. 
W e willen immers een goed 
dienstbetoon blijven leveren, en 
aan alle problemen veel aan
dacht geven. Wat moeilijker 
werd, omdat de hoeveelheid en 
ook de moeilijkheidsgraad 
steeds toenam. 

Onlangs werd dan ook besloten 
dit dienstbetoon een regionale 
herindeling te geven, door voor 
de gemeenten Peer en Hechtel-
Eksel een afzonderlijke organiza-
tie in te stellen. 
Voor Groot-Peer werd een Cen
trum Sociaal Werk opgericht, 
dat alle dienstbetoon uit deze 
gemeente zal behandelen. 

Het Centrum Sociaal Werk is 
gevestigd Molhemstraat 32, 
3570 Peer. Telefonisch te berei
ken op 011 -73.55.09 (J. Indekeu) 
of 73.42.33 (P. Claes). 

Zitdagen hebben plaats, op 
bovenstaand adres, iedere zater
dag van 12 tot 13 u. 30 en iedere 
maandag van 18 tot 19 u. 30. 

Buiten de zitdagen kan men 
steeds terecht bij de plaatselijke 
medewerkers: 

Paul Claes, Molhemstraat 32 
(Centrum), tel. 73.42.33; 
Pons Van Dijck, Vrijheidslaan 35 
(Maarloo), tel. 73.57.46; 
Jef Daniels, Kaulillerweg 19 
(Grote Brogel), tel. 46.30.74; 
Harie Plessers, Achterstraat 41 
(Wijchmaal), tel. 73.64.83; 
Jaak Knevels, Lindedorp 38 (Lin
de) ; 
Jef Kesters, Kluisstraat 40 (Lin
de), tel. 73.59.21. 

Paul Claes, op de tweede plaats, en 
eerste kandidaat van Peer, behaalde 
521 stemmen. Voor de eerste keer 
dat hij meedeed een zeer goed resul
taat waar iedereen over tevreden 
was, en dat nog belooft voor de toe
komst 
Jef Daniels, onze tweede kandidaat 
uit Peer-Grote Brogel, behaalde ook 
267 stemmen, een resultaat waar de 
CVP niet over te spreken was, wij 
des te meer. Want voor de kleine 
gemeenschap als Grote Brogel is dit 
wel een uitstekende uitslag. 
Onze Peerder kandidaat op de se
naatslijst, Fons Van Dijck, behaalde 
niet minder dan 1.201 voorkeurstem
men op de 6e plaats. evenveel kaak
slagen aan het gemeentebestuur, dat 
Fons te pas en te onpas achtervolgt 
en broodrooft omdat hij als gemeente
bediende durft te reageren tegen de 
CVP-diktatuur. 

Best i iurswerking 

Het afdelingsbestuur wordt geleidelijk 
aan uitgebrekl tot een hechte en rui
me groep, die borg staat voor een 
aktieve werking van de afdeling. 
W e begroeten als nieuwelingen in ons 
bestuur onze vrienden Jef Daniels uit 
Grote Brogel, Harie Plessers uit Wijch
maal en Raf Dreesen uit Peer. 
Belangstellenden zijn natuurlijk 
steeds we lkom: onze bestuurskern 
kan nooit groot genoeg zijn om het 
vele werk wat nog voor de boeg ligt 
aan te pakken. 

Ledenhernieuwing en 
ledenwerving 

Omwille van een vergissing in de 
nationale administratie, konden we 
slechts begin januari beschikken over 
de te hernieuwen lidkaarten. 
Inmiddels zijn we dan toch druk bezig 
met het aanbieden van de lidkaarten, 
hetgeen overigens zeer goed ver
loopt. 
Ook de ledenwerving verloopt v lot : 
tot op heden werden reeds een tien
tal nieuwe leden afgerekend. Van 
onze wervers vernemen we dat er 
momenteel nog minstens 30 andere 
nieuwe leden eerstdaags worden af
gerekend. Zodat we ook hiermee een 
flinke vooruitgang gaan boeken. 
Een pluim hiervoor toch aan ons 
nieuw bestuurslid Harie Plessers uit 
Wijchmaal, die hiervan de grote meer
derheid voor zijn rekening neemt. 

Abonnementenwerv ing 

De afdelingssekretaris Jan Indekeu 
heeft het dit jaar op zijn krachten 
genomen om nieuwe abonnementen 
te werven, met als minimaal streef
doel in de Top-20 van de wervers te 
komen, en er ook te blijven. 
Kandidaat-abonnees kunnen zich 
steeds tot hem wenden : Jaak Inde
keu, Grotstraat 18, 3570 Peer, tel. 011 -
73.55.09. 

15-jarig bestaan V U - P e e r 

Inderdaad, in 1979 bestaat de VU-
Peer nu weer 15 jaar, een periode van 
hoogten en laagten, waar desalniette
min een konstante lijn van verkiezings
uitslagen, die, uitgezonderd 1974, een 
steeds stijgende curve vertoont. 
Vanzelfsprekend wil de afdeling in dit 
15-jarig bestaan ook enkele speciale 
manifestaties op touw zetten. Zo 
wordt o.m. gedacht aan een groots 
bal met huldiging van verdienstelijke 
leden, een voetbaltoernooi tussen 
VU-afdelingen en enkele intiemere 
feestelijkheden. Meer nieuws hier
over volgt weldra. 

D a n k aan Jaak Soors 

Onze vriend Jaak Soors heeft zich — 
om redei'i'Sfï van persoonlijke aard — 
tijdelijk teruggetrokken uit het aktieve 
politieke leven. Bij deze gelegenheid 

Handelsingenieur, 24 j . , zoekt 
passende betrekking in Limburg 
en ook buiten de provincie. Zich 
wenden: VU-sekretariaat, 
Nieuwstraat 7, 3538 Helchteren, 
tel. 011-53.37.25. (NI 00) 

willen we onze vriend Jaak nogmaals 
en van harte danken voor alles wat 
hij, als OCMW-l id en bestuurslid, voor 
de VU gedaan heeft. En we hopen 
dat hij zeer spoedig zijn aktiviteiten 
weer zal hervatten, want we weten nu 
pas hoe hard we hem nodig hebben. 

VU-info 
Binnenkort verschijnt — na de verkie
zingsperiode — opnieuw ons maand
blad voor leden en sympatizanten. 
Bereidwilligen voor de redaktie zijn 
steeds welkom. 

LIMBURG 

KflLini 
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 café ABC, Tongersesteenweg. 
Ingericht door St-Maartensfonds Werkkring Limburg. 

17 KURINGEN : Dansfeest aangeboden dpor Edgard Ballet, provin
cieraadslid Hasselt in het Ontmoetingscentrum vanaf 20 u. 30. 
Inkom : 100 fr. Eregenodigden : minister Rik Vandekerckhove en 
kamerlid Willy Desaeyere. 

23 BROGEL: Inzet 15-jarig bestaan V U in feestzaal The Ranch, 
Dorpsstraat 21. Ingericht door de VU-afdeling Peer. 

Maaseik op het randje na faljiet 
Op 17 januari II. kwamen de gemeen
teraadsleden van Maaseik in vergade
ring bijeen om de begroting 1979 te 
bespreken. Na een uiteenzetting door 
de CVP-meerderheid, hield een 
woordvoerder van de oppositie vol
gend pleidooi: 

«De fusiegemeente Maaseik ver
keert op het randje van de failliet 

Ondanks 12.476.880 fr méér inkom
sten in 1979 to.v. 1978, stellen wij een 
vermeerdering van het tekort met 
7.834.580 fr vast In 1977 noteerden 
wij een tekort op de rekening van 
11.214.781 fr De begroting van 1978 
werd ingediend met een tekort van 34 
miljoen, naderhand door de overheid 
teruggebracht op 29.420.530 fr Voor 
1979 naderen wij een slordige 39 mil
joen. De schuldenlast per inwoner 
steeg van 2.262 fr in 1976 tot 3.494 fr 
in 1979, d.w.z. met 54 %. Met de evolu
tie van de opcentiemen, is de op
brengst in 1979 met 6.738.539 fr ge
stegen to.v. 1977. Ook de personen
belasting bracht 9.763.567 fr. méér op. 

De leningslast in 1979, verdeeld voor 
25,17 % voor Maaseik voor 65,66 % 
voor Neeroeteren en voor 9,17 % 
ten gunste van Opoeteren, vertegen
woordigt 48 % van de ontvangsten. 

In 1976 kwam de gemeente voor 7,5 
miljoen tussen bij het OCMW. Deze 
tussenkomst bedraagt thans 14,5 mil
joen, ofwel een verhoging met 93 %. 
Voor de huisvesting, stedebouw en 
het grondbeleid is in de begroting 
1979 NIETS voorzien. Ook het onder
houd van 358 km buurtwegen hoort 
blijkbaar niet tot de zorgen van de 
meerderheid. Voor de derde keer zul
len de verenigingen van de fusiege
meente in de kou blijven staan. Is het 
de bedoeling het verenigingsleven, 
dat ten slotte een pijler is van onze 
maatschappij, zonder meer af te 
schrijven 7 Ook de verhouding in
breng/investeringen per deelgemeen
te baart ons veel zorgen. Terwijl de 
inbreng ' van de deelgemeente Maas
eik 57,6 % vertegenwoordigt, wordt 
er slechts 13,8 % geïnvesteerd. Wat 
Neeroeteren betreft, is de inbreng 

31,7 % en bedragen de investeringen 
er 68,1 %. Opoeteren draagt bij voor 
10,6 % en krijgt 18,1 % van de inves
teringen. Iedereen moet akkoord 
gaan dat deze toestand onhoudbaar 
is voor de deelgemeente Maaseik. 
Daarom stelt de oppositie zoals in 
1978 voor: gelijke verdeling van inves
teringen in de drie deelgemeenten! 
De oppositie vraagt met klem dat er 
in de toekomst geen belastingverho
gingen meer zouden komen, en zeker 
geen stijging van de opcentiemen. De 
oppositie kan niet anders dan deze 
begroting in haar geheel afkeuren. Ze 
verzoekt het schepenkollege meer so
berheid en meer realiteitszin aan de 
dag te leggen. Ze hoopt dat ieder 
gemeenteraadslid zich bewust is van 
de kritische financiële toestand waar
in onze gemeente zich t>evindt en dan 
ook bewust zijn stem zal uitbrengen.» 
Met 14 stemmen voor, 8 stemmen 
tegen en 1 onthouding (van CVP-
schepen Mathieu Seghers) werd de
ze begroting, zoals verwacht, goedge
keurd. 

OOST-VLAANDEREN 

Wetswinkel-Aalst klaagt pro deo-systeem aan 
'Om je rechten te laten gelden kan 
je, wanneer je financieel onvermo
gend bent je wenden tot het pro-deo 
systeem (het verschaffen van een gra
tis of goedkoper advokaat). 
Volgens Wetswinkel Aalst blijft de 
Orde van Advokaten van Dendermon-

de hier op beschamende wijze in 
gebreke. Deze jonge mensen maak
ten donderdag j.l. hun ongenoegen 
kenbaar met een aktie op het ge
rechtshof te Dendermonde. Wat is er 
volgens hen verkeerd aan het sys
teem? 

Harold Van de Perre te Gent 

Kuns tenaa r Haro ld V a n d e Per re stel t akware l len t e n t o o n in galeri j 
K a l e i d o s k o o p te Gent . A n t o o n V a n W i l d e r o d e le idde d e tentoonste l l ing 
z o n d a g II. in. 
D e ten toons te l l ing ( N e d e r k o u t e r 45, Gen t ) loopt to t 22 februar i , elke 
d a g van 10 to t 12 u. 30 en van 15 to t 18 u. Zondagnann iddag en maan
d a g ges lo ten . 
Ha ro ld V a n de Per re is e lke w o e n s d a g n a m i d d a g en e lke za te rdag en 
z o n d a g v o o r m i d d a g in de galer i j aanwez ig . 
H ier o p o n z e f o t o s a m e n me t sena to r Copp ie te rs . 

Een heleboel. 
Vooreerst moet je naar de ontvanger 
van de belastingen en naar het politie
bureau voor een verklaring van onver
mogen. Vervolgens het te grote ge
bied : Dendermonde, Aalst, Lokeren, 
Ninove, St.-Niklaas, Beveren... Eenie
der die van het pro-deo systeem wil 
genieten moet naar Dendermonde. 

Deze dienst «pro-deo» is slechts 
tweemaal per maand open en dan 
nog wel tijdens de werkuren. Het ver
nederende karakter dat hierin ligt is 
dat je steeds omringd wordt door — 
hoe delikaat je probleem ook is — 
een groot aantal stagiairs. Bovendien 
krijg je bijna altijd een stagiair «leer
ling advokaat» toegewezen. 

Wetswinkel ijvert voor een rechtshulp 
die voor iedereen toegankelijk is. 

Daarom eist zij dat volgende minimum
voorwaarden worden gerealizeerd: 

1. Een pro-deo systeem per vredege-
recht. 

2. Een toegankelijke plaats, geen pa
leis of rechtsgebouw. 

3. Aangepaste openingsuren, dus 
ook 's avonds of 's zaterdags. 

4. Vaststaande toekenningsvoor-
waarden en tarieven, geen wille
keur. 

5. De nodige diskretie met hoogstens 
drie advokaten. 

6. Gratis juridisch advies naast pro
cesbijstand. 

7. Vereenvoudiging van procedure 
en formaliteiten. 

8. Vrije keuze van advokaat en niet 
enkel stagiairs. 

9. Ruime bekendmaking van het be
staan en werking van het bureau. 

Wetswinkel Aalst bevindt zich op de 
Houtmarkt 5, 9300 Aalst. 

8 FEBRUARI 1979 
WIJ 19 



WIJ IM D€ KDLKSUMie 

Kamerlid Jan Caudron vraagt 
kinderopvangdiensten in ziekenhuizen 

OOST-VLAANDEREN 

Voor de gemeenteraad van de stad 
Aalst hield kamerlid Jan Caudron een 
opmerkelijke tussenkomst geïnspi
reerd door het Jaar van het Kind Jan 
Caudron vroeg aandacht voor liet 
gehospitalizeerde kind Niet onaardig 
als tip voor steden on gemeenten die 
een eigen ziekenhuis hebben 
Het VU-raadslid hield deze tussen
komst opdat het •< Jaar van het Kind » 
met zou ontaarden in een groot hoem-
papaballonnetjesfeest voor rijkemen
senkinderen, maar waar ook de minst-
bedeelde, ongelukkige en zieke kinde
ren wat aan hebben 
Daarom twee voorstellen speciaal 
voor kinderen in het ziekenhuis 
Het eerste projekt behelst het oprich
ten van een specifieke opvangdienst 
ten behoeve van het zieke gehospitali
zeerde ktnd 
Een tweede projekt betreft een oppas-

De gemeente als 
politiek 
werkinstrument 

VU-afdeling Aalst in samenwerking 
met politiek kadennstituut (PKI) ncht 
in kursus - De gemeente als poli
tiek werkinstrument» 
Data en onderwerpen 
122 79 «De gemeentelijke begro

ting» 
« Doeltreffende oppositievoe
ring " 
«Aktief sociaal dienstbe
toon» 
<< Gemeentelijk jeugdbeleid » 
' De gemeente en het leefmi
lieu » 
«Gemeentelijk kultureel be
leid » 

Plaats • Lokaal «Gulden Vlies», Espla
nadeplein 13 te 9300 Aalst 
Aanvang: elke kursusavond vangt 
aan om 20 uur stipt en eindigt om 
± 23 uur 

Deelnemersbijdrage : voor de 6-deli-
ge cyclus 250 fr , per avond 50 fr 
Voor verdere inlichtmgen 
PKI, Tnbunestraat 14, 1000 Brussel 
Mark De Jaeger, kursusleider. Vor
mingscentrum Ld Dosfel vzw, Ben-
nesteeg 4 te 9000 Gent (tel 091-
23 0824) 

19279 

12379 

19379 
26379 

9479 

dienst voor kinderen die hun ouders 
op ziekenbezoek vergezellen 
Jan Caudron «Aalst start eerlang 
met de bouw van een nieuw modern 
stedelijk ziekenhuis Bij de planning en 
de uitvoenng van een dergelijk pro
jekt IS het logisch dat men vooruit
ziend en vooruitstrevend tewerk gaat 
Aangezien naast belangrijke subsi
dies door de staat en de provincie 
ook het OCMW (en dus de stad) en 
haar inwoners een ernstige financiële 
inspanning zullen moeten leveren, 
vind ik het vanzelfsprekend dat van
wege de stad aan het OCMW zou 
gevraagd worden rekening te willen 
houden met onze voorstellen 
BIJ de bouw van een ziekenhuis gaat 
de meeste aandacht naar de inrich
ting van kamers, zalen, operatiekwar
tier, laboratorium, radiografie enz 
Vaak wordt «de mens» onvoldoende 
in acht genomen Vooral de belangen 
van de meest onmondigen worden 
meestal bij deze planning vergeten 
Niemand zal ontkennen dat er in de 
drukke ziekenhuiswereld weinig tijd 
rest om naar kinderen te luisteren die 
angstig zijn, die vaak met pijn aan 
vreemden worden toevertrouwd, en 
die niet weten wat er met hen zal 
gebeuren Verveling, eenzaamheid, 
angst hebben vaak een diepe weer
slag op het gevoelsleven en de psychi
sche ontwikkeling van het kind Blij
vende trauma's kunnen daar het ge
volg van zijn 

Waarom zou geen groepje specifiek 
hiervoor opgeleid personeel van op
voeders, kleuterleidsters, kinderver
zorgsters en ergoterapeuten voor 
een prettige en aangepaste animatie 
kunnen instaan op de zalen en ka
mers 7 Deze mensen zouden dus 
geen medische zorgen toedienen 
maar enkel instaan voor de opvang 
en begeleiding van patientjes spelle
tjes spelen vertellen knutselen, luiste
ren naar de kinderen enz 
Het kinderziekenhuis « Gasthuisberg » 
te Leuven kan hier zeker als voor
beeld dienen Daar wordt het bewijs 
geleverd dat het echt kan en dat de 
resultaten buiten alle verwachtingen 
zijn 

De jaren die ons resten tot het in 
gebruik nemen van het nieuw zieken
huis, kunnen wij nuttig gebruiken om 
in ons oud ziekenhuis een kinderop
vangsysteem uit te testen De erva
ring daar opgedaan kan later dienen 
om in het nieuw hospitaal met een kin
derafdeling te starten, waar onze km-

Eigenaardig. 

O n z e fo tograa f s c h o o t b o v e n s t a a n d e f o t o van het u i ts ta l raam van het 
huis « D e n h a e r y n c k » o p de M a r k t te O u d e n a a r d e D e heer Denhae-
rynck w a s t w e e d e kandidaat o p de senaatsl i js t van het V laams Blok bij 
d e w e t g e v e n d e verk iez ingen van 17 d e c e m b e r II Indien de tweeta l ig 
he id van onze V laamse A r d e n n e n to t de intent ies van deze mensen 
behoo r t dan w e t e n w e m e t e e n waar w e aan toe zi jn O f behoo r t ook 
O u d e n a a r d e to t het verkave l ingsp lan van C V P - e r V e r r o k e n ? 

(franz) 

deren in optimale omstandigheden 
verzorgd en bejegend worden » 
Een ander probleem dat Jan Caudron 
aansneed was de opvang of de 
oppas van kinderen van bezoekers 
Met kinderen op ziekenbezoek gaan 
IS voor de meeste ouders een zware 
opdracht, vooral wanneer het een 
bezoek aan zwaar zieke mensen be
treft 

Kinderen stil houden in vaak overvolle 
ziekenkamers, voorkomen dat ze spe
len in gangen en hften enz brengt 
vele ouders op de rand van hun 
zenuwen 
Enkele ziekenhuizen, vaak ten einde 
raad, richtten reeds zelf een kinderop-
vangdienst m Zo deed met sukses 
het Middelheimziekenhuis in Antwer
pen Hier zorgen een aantal vrijwil
ligers van de Bond van Grote en Jon
ge Gezinnen op drukke dagen zoals 
woensdag, zaterdag en zondag voor 
de opvang van bezoekerskinderen 

Jan Caudron « Waarom zou de ste
delijke jeugddienst niet de nodige 
bekwame monitors of monitricen kun
nen klaarstomen om deze mooie uit
dagende taak waar te maken '̂  Alleen 
een opvanglokaal bij de ingang, wat 
materiaal (papier, stiften, enz) en ge
zelschapsspelen zijn nodig om een 
dergelijk projekt te doen slagen 

BIJ de inrichting van de kinderafdeling 
van het nieuwe ziekenhuis mag men 
zeker niet uit het oog verliezen dat 
het een tijdelijk verblijf moet worden 
voor kinderen Gekleurde kamers, 
bedspreien posters aan de muur Een 
speelhoek in iedere zaal zal zeker bij
dragen tot een prettiger verblijf in het 
ziekenhuis » 

Ons raadslid vroeg voor zijn projek-
ten met alleen de steun van de ganse 
raad maar in het biezonder van de 
schepen van Volksgezondheid 

Dienstbetoon in 
Groot-Denderleeuw 
Kamerlid Jan Caudron, Dorp 11a 
elke tweede dinsdag vanaf 18 u 30 in 
lokaal Vlaamse Kring 

Schepen Wil f r ied De Metsenaere, 
Sportstraat 2 elke woensdag van 9 
tot 11 u 30 op het gemeentehuis, 
thuis alle werkdagen van 19 tot 
19u 30 (tel 6658 27) 

Gemeenteraadslid Fritz Van Damme, 
Veldstraat 161 elke tweede dinsdag 
in lokaal Vlaamse Knng van 19 tot 
19 u 30 thuis van 19 tot 19 u 30 (tel 
66 94 40) (met tijdens de schoolvakan
ties) 

OCr^W-l id Maurits Vervaet, Roeveld 
44 thuis na afspraak, alle werkdagen 
van 18 tot 20 uur (tel 666514) 

OCMW-l id Francine Baetens-Sonck, 
Hoogstraat 130 thuis na afspraak 
(tel 669342) 

Z i e k e n f o n d s 
P r i es te r D e e n s 
Elke tweede dinsdag van de maand is 
een bode aanwezig in lokaal Vlaamse 
Kring, Dorp 11 a, van 19 tot 20 uur 

FEBRUARI 

10 MELLE 10e volksumebal in zaal Flormame om 21 uur met het 
orkest The Rice Will's 

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

11 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 Goossenaertsknng 
van Gent-Zuid verleent zijn medewerking 

17 DENDERLEEUW. Optreden van t Kliekske om 20 uur in lokaal 
Tijl, Parochiestraat 8 te Iddergemi VUJO Denderleeuw in 
samenwerking met Vlaams Centrum Tijl 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn - Aalst 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de Stad Aalst, heeft bij het 
administratief personeel een betrekking openge
steld van telefonist-receptionist en bij het werklie-
denpersoneel een betrekking van geschoold metser 
en betrekkingen van gezins- en bejaardenhelpster. 

De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW, de h. M VAN DER SPEETEN, Gasthuisstraat 
40,9300 AALST, en dienen met de bewijsstukken uiter
lijk op vrijdag 16-2-1979 ter bestemming te zijn 

Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de 
wet tot ekonomische he ronèn tenng van 4-8-1978, 
genaamd anti-krisiswet, zijn de opengestelde betrek
kingen toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is voorzien. 

Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen op de personeelsdienst (tel 053-21 23.93 - bmnen-
pOSt 104) (Adv. 236) 

School- en andere politiek 
te Schoonaarde 
Als gewezen gemeenteraadslid te 
Schoonaarde, 12 jaar lang, en toen 
auteur van een aantal voorstellen om 
sommige aspekten van de Schoon-
aardse samenleving te verbeteren, 
hebben wij herhaaldelijk onze visie en 
reaktie gegeven op een aantal recen
te en huidige gebeurtenissen, dit om 
een beeld dat hierover bij de inwo
ners werd opgehangen juister en vol
lediger te maken 
De beslissing van de bestuursverant-
woordelijken van de vrije lagere- en 
kleuterschool om middenin het school
jaar en in volle winter af te zien van 
het schoolbusvervoer, was biezonder 
ongelukkig De kleinste kinderen in 
deze periode letterlijk in de kou zetten 
was onverantwoord door mets, ook 
met het argument van de met meer te 
betalen onkosten goed te praten 
Men had het probleem 6 maanden 
eerder kunnen stellen, bij het begin 
van de laatste grote vakantie Nu 
werd het vertrouwen van vele ouders 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/331 05 

P V B A 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken schommels kanierversieringen - wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledij r i i i teri i i tr i isl ingen - ping-
|)ongtnfels badkleding en alle toebehoorten - rol en ijsschaatsen -

kampmgartikelen - turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in nierkattikelen autobanen -
elekir tremen der beste merken - auto j - go-carts trakteren - pop
pen • pojjpenwagens en -wiegjes - b reien lesbenaars • borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekaiiieken school 

tassen • borden • tuinmeubelen • tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

W I J l O 

geschokt en men zal zeker duidelijk
heid moeten scheppen voor de toe
komst om het te herwinnen De situ
atie werd voorlopig gered door een 
tussenkomst van het stadsbestuur en 
financiële steun van het ouderkomitee 
van de gemeenteschool Voorlopig in
derdaad, want ook het toe te juichen 
initiatief om via allerlei in te nchten 
manifestaties voor het nodige geld te 
zorgen biedt op lange termijn geen 
zekerheid voor het behoud van het 
schoolvervoer Van dergelijke initiatie
ven weet men immers dat ze veel 
moeilijker zijn vol te houden dan 
ermee te beginnen De werkelijke 
oplossing van dit en andere proble
men ligt in de samenvoeging van de 
vrije school en de gemeenteschool 
Deze oplossing die ik 10 jaar geleden 
reeds in de Schoonaardse gemeente
raad tot tweemaal toe voorstelde, 
werd ook toen met betwist omdat 
men geen argumenten had om ze te 
betwisten, maar van een ernstige aan
pak om deze samenvoeging te berei
ken kwam mets in huis Deze struisvo
gelpolitiek, het overduidelijk gebrek 
aan politieke moed om naar een ern
stige en definitieve oplossing te stre
ven, ook als men daardoor enkele 
mensen «tegen de kar moet njden», 
IS ook nu volop aanwezig Inderdaad, 
op een rond dit probleem gehouden 
hoorzitting, werd er door de burge
meester en door de schepen van 
Onderwijs veel meer tijd besteed om 
uit te leggen dat het schepenkollege 
op geen fusie uit is, dan zelfs maar de 
mogelijkheid van een dergelijke oplos
sing vast te stellen en ze samen met 
de aanwezigen te onderzoeken 
Waarom ' Moet er nog meer tijd en 
geld verloren gaan vooraleer de goe
de richting wordt ingeslagen ' 
De om pedagogische en vele andere 
redenen nog steeds verantwoorde 
dorpsschool verdient beter 

Herman Van Den Abeele 
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uem 
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR 

e \ j H ^ DE PRIJS VAN 1 

KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS 
MET 3 MAAND GARANTIE 

Damesmantels, kleedjes, vesten, daim ol leder, broeken 

De grootste showroom, trouw en suiteklederen 
meer dan 300 verschillende modellen. 

Voor leder trouwpaar een prettige verrassing. 

Deze zaak is alle ilageii open: 9 tot 12 uur en 13 tot tTTWI 
Vrijdag's tot 20 uur Zondag 9 tot 12 uur. 

Donderdag sluitingsdag. 

M\m 
DENDERMONDSESTEENWEG 276 

AALST TEL. 053-217973 ^ 

Drukke kulturele bedrijvigheid te Brugge 
Onder impuls van VU-schepen Omer 
Dombrecht CKultuur) heerst een druk
ke aktiviteit te Brugge. Zo heeft mo
menteel in het Stedelijk Koncertge-
bouw een tentoonstelling plaats 
«Kind en Kunstenaar» in het kader 
van het Jaar van het Kind. De begelei
ding wordt verzorgd door de vzw 
Scheppende Handen. Deze interes
sante tentoonstelling omvat drie de
len : werken van kinderen, het kinderlij
ke in de kunst en de kunstenaar en 
een selektie werken van kunstenaars 
over het kind. Het blijft niet beperkt 
tot een passief bezoek. Scheppende 
Handen staan in voor rondleiding, 
werkateliers en nabespreking. Voor 
kinderen in klasverband is een speci
fiek programma van twee lesuren uit
gewerkt. Aanvullend op de tentoon
stelling volgt een diamontage over de 
gelijklopende ontwikkeling van de kin
dertekening en de beschavingsge
schiedenis. Tot 15 februari. 

Bibl loteken 

In dit domein zijn enkele feiten te ver
melden, o.a. de opening van de biblio-
teek van Male in een nieuw lokaal. De 
reden van deze overbrenging naar 
« Scoonevelde» is de betere ligging. 

thans in een wijk die voortdurend aan
groeit en een jonge bevolking heeft. 
Het oude lokaal was te klein gewor
den en werd soms ook nog voor ande
re doeleinden gebruikt wat nadelig 
voor de biblioteek uitviel. Openingsda
gen en uren woensdag, vrijdag en 
zaterdag telkens van 17 u. 30 tot 19 u. 
30. 
Anderdeels werd de vrije biblioteek 
van Koolkerke (2.200 boeken) door 
het stadsbestuur overgenomen. Het 
ligt in de bedoeling de biblioteek naar 
het voormalig gemeentehuis over te 
brengen, op de eerste verdieping. De 
administratie komt op het gelijkvloers. 
De aanpassingswerken zullen in regie 
uitgevoerd worden in de loop van dit 
jaar. 

100.000 uitleningen 

O p 18 december 1968 werd te Brug
ge een diskoteek geopend. Er werd 
gestart met 2.000 grammofoonplaten. 
Geleidelijk steeg het aantal, vooral toen 
overgeschakeld werd naar het open-
kastsysteem. Het aantal uitleningen 
liep in 1978 op tot 101.181 platen. De 
diskoteek bezit thans 19.000 platen. 
Een forse stijging die te danken is aan 
de daling van het uitleengeld (5 fr. per 

plaat) en aan de goede service. Toen 
bleek dat de h. Cabuy uit St.-Kruis de 
100.000ste ontlener was ontving hij 
een plaat van de betreurde akteur-
voordrachtkunstenaar Gerard Ver-
mee rsch. 

Voordracht 

Zondag 18 februari spreekt om 10 u. 
30 en om 17 u. in het stedelijk 
museum Groeninge de h. R. Marynis-
sen (hoofd van de afdeling Konserva-
tie van het Koninklijk Instituut voor het 
Kunstpatrimonium) over «Kunst, we
tenschap, expertise, eruditie en verval
sing ». Toegang vrij. 

Jeugdtoneel 

De Brugse jeugd heeft niet te klagen 
over vormende ontspanning. De op
voering van «De man van koeke-
brood» door het KJT Antwerpen 
werd een waar sukses. Er zijn van dit 
toneelwerk van David Wood vandaag 
8 en morgen 9 februari nog voorstel
lingen aangekondigd. Op 11 en 12 
februari kan de Brugse jeugd genie
ten van •• Van een stroman die niet hui
len kon» (Jan Savenberg) en « Neus
hoorns schieten niet» van Volker Lud-
wig en Jörg Friedrich. 

Brugge naar Tilburg 

Het staat nu v a s t ; B r u g g e gaat naar T i lburg op 31 maar t o m daar to t e ind mei me t een reeks ten toons te l 
l ingen k o n c e r t e n en ande re kul ture le mani fes ta t ies de s tad in het bu i ten land nog beter te leren kennen. 
In deze m o d e r n e Burgerha l In het « har t van B raban t» zal het Vene t i ë van het N o o r d e n ru im te b e w o n d e r e n 
zi jn. Een prach t ig initiatief I 

WEST-VLAANDEREN 
KflLinMB 
FEBRUARI 

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

11 KORTEMARK-HANDZAME-ZARREN-WERKEN: Zangavond 
met Miei Cools om 18 uur in zaal Riva, Stadenstraat 54 te Zar-
ren. 

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. 

17 OOSTDUINKERKE: Tweede VU-afdelingsfeest om 20 uur in 
hotel Westland, IJslandplein. 350 fr. per persoon. Gastspreker: 
voorzitter Hugo Schiltz. Johan Vandenberghe akkordeonist 
zorgt voor muziek. 

23 ALVERINGEM: Jaarlijks VU-etentje om 20 uur in het bekend 
café « De Leute». Op het menu staat een hutsepotmaaltijd. 

24 IZEGEM : Wandelklub Vlaams Huis. Wandeling op de Ginste, 
o.l.v. Raymond Wullaert. Vertrek om 13 u. 30 aan het Vlaams 
Huis. 

VU-arr. Roeseiare-Tielt 
besprak politieke toestand 
De arrondissementele raad van de 
Volksunie Roeselare-Tielt kwam sa
men op 28 januari l.l. en is het er over 
eens dat de partij deelneemt aan de 
besprekingen voor het vormen van 
een nieuwe regering maar wenst vol
gende punten te benadrukken. 

• De partij dient enkel besprekingen 
te voeren in het vooruitzicht van een 
federalisme met twee, waarbij Brussel 
een stadsgewest wordt, beperkt tot 
de 19 gemeenten. 

• De Volksunie moet een aktivere 
werking eisen van de kommissie die 
zich bezighoudt met de humane gevol
gen van repressie en epuratie. Van 
deze kommissie moet ze het voorzit
terschap opeisen. 

• De Volksunie moet een hervor
ming eisen van de personenbelasting 
zodat werken, sparen en ondernemen 
nog de moeite blijven, o.a. 
— door het niet verder fiskaal be
straffen van het huwelijk. 

• Het bestrijden van de grote werk
loosheid door konkrete maatregelen 
met direkte uitwerking o.a.: 

— het aanmoedigen van de zelfstan
dige arbeid; 

— het geven van daadwerkelijke 

hulp aan de K M Ü s voor wat betreft 
export ; 

— de ontlasting van de fiskale druk 
op de arbeidsintensieve onderneming. 

Leer Wales 
ter plaatse kennen 
De Europese Volkshogeschooi 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 prakt ika: 
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 nv . Politiek Vormings
centrum Lod. Dosfel vzw., Benne-
steeg 4, te 9000 Gent. 
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FILMTHEATERS ] S p e u r e i i Haaf e e n 

studio 
BRABANT 

8 tot 15/2/79 
LEUVEN 1 

1800 K T Vierde week 
Herfst Sonate 

Van Ingmar Bergman met Ingrid 
Bergman Liv Velmann 

1400 2000 
Hart7 & Tonto 

Van Paul Mazursky met Ellen 
Burstyn, Larry Hagman 

1615, 22 00 
Blazing Saddles 

Van Mei Brooks met Gene Wil
der. Cleavon Little 

2330 K N T 
The M a n who fell to Earth 

van Nicolas Roegs met David 
Bowie 

LEUVEN 2 
14 00 Derde week K T 

Force 10 from Navarone 
Van Guy Hamilton met Robert 
Shaw, Harrison Ford 

1815 K T 
The concert from 

Bangia Desh 
Van George Harrison met Eric 
Clapton, Bob Dylan, Ringo Starr 

1615,2000 K T 
Tweede week 

Adds and Evens 
Van Sergio Corbucci met Teren
ce Hill, Bud Spencer 

2200 K N T 
Midnight Express 

Van Alan Parker 

24 00 Derde week K N T 
Sex with a smile 

Met Marty Feldman 

TIENEN 
Zondag om 14 00 - Zaterdag 
1500 K T 

Assepoester 
Film van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag om 2000 -
Zondag 1600-2030 - Maandag 
2000 K T 

Hooper 
Film van Hal Needham met Burt 
Reynolds 

Vnjdag 2200 - Zaterdag 1800, 
22 00 - Zondag 18 00 - Dinsdag, 
woensdag 20 00 K N T 

The Greek Tycoon 
Film van Thompson Lee met 
Jacqueline Bisset, Anthony 
Quinn 

TERVUREN 
NIVWF - Donderdag 20 30 K N T 

The Damned 
Film van Luchino Visconti met 
Dirk Bogarde, Ingrid Thulin, Hel
mut Grien 

Donderdag, vrijdag 20 30 K N T 
The Damned 

Van Luchino Visconti, met Dirk 
Bogarde, Ingnd Thulin, Helmut 
Grien 

Zondag 13 30,1800 K T 
Derde week 

Grease 
Met John Travolta, Olivia New
ton John 

KURSAAL TURNHOUT 
Vrijdag, zaterdag zondag 18 00 

K T 
Woensdag 15 00 Tweede week 

Adds and Evens 
Met Terence Hill and Bud Spen
cer 

Vrijdag 2000 - Zaterdag, zon
dag 15 00-20 30 - Maandag dins
dag 20 30 - Woensdag 18 00 

Force 10 from Navarone 
Film van Guy Hamilton met Ro
bert Shaw, Harrison Ford. Barba
ra Bach Franco Nero 

groot-Leuvens beleid 
LEUVEN — Buiten de toelichtingen over de vernieuwde begrotingstechniek, 
heeft de bespreking van ongeveer de helft van de Leuvense begroting geen 
nieuw licht gebracht op het beleid van het CVP-PVV-stadsbestuur Het 
geheel lijdt aan een gebrek aan ideeën, dat dan moet gemaakt worden door 
een handig en misschien wel elektoraal lonend beleid van • public relations », 
een deftig woord voor handjes geven, kermissen en recepties aflopen, bezoe
ken brengen en geschenken geven aan bejaarden die hun vi j f t igjarig huwe
li jksfeest vieren Intussen ziet de stad er veel minder verzorgd uit als voor de 
samenvoeging, zoals BSP-fraktieleider Tobback liet opmerken, en verlaten er 
jaarli jks honderden mensen de stad De financiële toestand van de stad kan 
zelfs gezond genoemd worden. Er is een overschot in de gewone dienst van 
de begroting 7 9 van 130 miljoen. Als de uitslag van de rekeningen van 1978 
zal gekend zijn, staan we waarschijnl i jk voor een overschot van 200 miljoen. 
In die veronderstel l ing was het helemaal niet do^^nbaar de belastingen te ver
hogen De opcentiemen bli jven Gehandhaafd op 1600 (waarde van één opcen-
tiem 146.453) 

• 

J 

Geen politiek dokument 

VU-fraktieleider Van Itterbeek zei dat 
de begroting misschien wel een be
trouwbaar technisch werkinstrument 
geworden is voor de stedelijke admini
stratie, maar voor de raadsleden is 
het een onbruikbaar en zelfs onlees
baar boek Belangrijke beslissingen 
als de aankoop van de Kredietbankge
bouwen, de restauratiebundels van 
de Sint-Pieterskerk, nieuwe herstel
lingswerken aan de gevels van het 
stadhuis, verbeteringswerken aan be
paalde wegen in Korbeek-Lo, van dat 
alles IS geen spoor te vinden in de 
begroting Over de kredieten die wel 
vooizien zijn, wordt geen uitleg ver
strekt, zodat de raadsleden moeten 
raden waarvoor die kredieten zullen 
aangewend worden Vandaar het 
VU-voorstel om de verschillende funk-
ties of delen van de begroting, vóór 
de raadszitting, in de stedelijke kom
missie te bespreken 

875 m i l j o e n 

De vraag dient gesteld welke dien
sten de Leuvense inwoners ontvan
gen van een administratie die 875 mil
joen opslorpt Wat krijgen ze in ruil 
voor hun belastingen "̂  Wat gebeurt 
er tegen de verkrotting van de binnen
stad ' Welke initiatieven worden er 
genomen op het gebied van onder
wijs en jeugd ' Waar zijn de plannen 
voor de socio-kulturele uitrusting ' Er 
IS een schreeuwend gebrek aan loka
len, vergaderlokalen en moderne za
len voor groots opgezette artistieke 
manifestaties De verkeersproblemen 
op de spitsuren worden hoe langer 
hoe nijpender Voor de monumenten, 
de artistieke en toeristische rijkdom 
van deze oude Brabantse stad, vallen 
er in de begroting evenmin nieuwe 
plannen te bespeuren Wat gebeurt er 
met de Sint-Jacobskerk ' Wat met O -
L-Vrouw ter Predikheren? Wat met 
het collegium tnlingue ' Wat met de 
prachtige vervallen gevels in de 
Naamsestraat ' De lijst is vrijwel ein
deloos Voor handel en nijverheid 
geeft de begroting een schrijnend 
beeld van gebrek aan ideeën Zelfs 
de Leuvense handelsbeurs zal gedeel
telijk in tenten moeten gehouden wor
den omdat Leuven over geen degelij
ke tentoonstellingsruimten beschikt 
Dat hele indrukwekkende VU-klaag-
lied werd op geen enkel ogenblik door 
de meerderheid weerlegd Het enige 
verweer bestond erin mee te delen 
dat er hard gewerkt wordt aan het 
behoorlijk funktioneren van de stads-
administratie Maar dat maakt de reke
ning van de inwoners niet 
VU-raadslid De Paepe deed zijn be
klag over de sektor landbouw, waar 
letterlijk niets gedaan wordt terwijl de 
in Groot-Leuven beschikbare land-
bouwoppervlakte nog zo groot is als 
die van een kleine gemeente In die 
zin werd gepleit voor een kinderboer-
denj 

Raadslid Vandezande (VU) waar
schuwde voor het nsico dat men met 
tijdig zou klaarkomen met het perso
neelskader en stelde het probleem 
van het personeelsstatuut In dat ver
band drukte hij dezelfde vrees uit 

Kuituur en onderwi js 

Raadslid Van Itterbeek hield een plei
dooi voor een kultureel beleid dat 
meer aandacht zou geven aan de tal-
njke bevolkingsgroepen die buiten de 
zogenaamde hogere kultuurvormen 
vallen en die hun eigen volkstraditione-
le kuituur zien vervallen bij gebrek 
aan middelen Het kulturele beleid zou 
dichter bij de maatschappijzorg moe
ten komen De verenigingen voor 
samenlevingsopbouw die voeling heb
ben met die verstoken groepen, krij-

In de Leuvense 

gemeenteraad 

gen bitter weinig financiële armslag 
en beschikken slechts over enkele vrij
gestelden De enige behoorlijke infra-
struktuur aan zalen behoort aan de 
universiteit Over die drempel komt de 
Leuvense inwoner niet die met de uni
versiteit niets te maken heeft Voorts 
waarschuwde het raadslid de sche
pen voor kuituur om geen overhaasti-
ge besluiten te trekken uit een ge-
improvizeerd onderzoek over de be
hoefte aan lokalen in Groot-Leuven 
HIJ hield hierbij een pleidooi voor een 
kongrescentrum in de Leuvense bin
nenstad 

Incident met Devl ies 

BSP-lid Liber* had nagekeken dat in 
het stedelijk onderwijs 105 leerkrach
ten met een vrij diploma werkzaam 
zijn tegenover 47 met een officieel 
getuigschrift Hij noemde dat een 
onaanvaardbare toestand Raadslid 
Van Itterbeek trad dat standpunt bij 
en vroeg dat, naar analogie, de door 
het schoolpakt opgelegde verhoudin
gen zouden geëerbiedigd worden Hij 
was van oordeel dat de bevolking die 
geen knstelijk gericht onderwijs 
wenst, over de nodige waarborgen 
moet kunnen beschikken dat de neu
traliteit en openheid van het niet-ge-
subsidieerde onderwijs zou be
houden blijven Daarop vroeg CVP-
volksvertegenwoordiger De Vlies of 
het raadslid daarmee bedoelde dat de 
vrij gediplomeerden onbekwaam wa
ren en de gastvnjheid voor anders
denkenden met eerbiedigden Van It
terbeek hekelde de politizenng van 
het onderwijs door de politizenng van 
de benoemingen aan te klagen Hij 
waarschuwde voor een nieuwe 
schoolstrijd en zei dat het bij de CVP 
enkel ging om baantjes uit te delen 
Daarop zette raadslid De Vlies een 
schreeuwpartij in om het VU-raadslid 
het spreken te beletten 

VU- en VUJO-
Vossem in 
feeststemming 
W I J vierden het huwelijk van Andrea 
Van Lancker met Andre De Herdt 
Hartelijk proficiat ook aan de families 
Van Lancker-Van den Driesch 

W I J vierden ook de geboorte van 
Annelies. het zusje van Geert en 
Ingrid. dochtertje van ons raadslid 
Alex en Eliane Van der Hulst 
Hartelijk proficiat Eliane en doe zo 
voort Alex i 

Firma 
VAN DOOREIM 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIER 1 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

FEBRUARI 
10 KAMPENHOUT : Eerste VU-kaartavond om 20 uur in café Scher-

pe-Zavel aan het station in Kampenhout «Spel naar keuze» 

10 GRIMBERGEN V U J O s zesde dansende lee 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 Vnendenkring te Jette vanaf 18 
uur in het St-Pieterskollege, J B Verbeystraat Inkom 100 fr 

17 KEERBERGEN: 5e VU-bal in zaal Berk en Brem om 20 u 30 
Inkom 70 fr Voorverkoop 60 fr 

24 VILVOORDE-PEUTIE. Jaarlijks VU-bal in zaal Uilenspiegel. 
Gevaertstraat te Vilvoorde om 20 u 30 met het orkest The 
Game Brothers Inkom 80 fr 

25 KAMPENHOUT: Algemene VU-vergadering om 18 uur in het 
Veilinghof te Kempenhout-Sas Kostprijs menu 250 fr 

VU-Hoegaarden bezorgd om natuur 
De VU-afdeling Hoegaarden, be
zorgd om het leefmilieu, stuurde het 
kollege van burgemeester en sche
penen van deze gemeente een brief 
met verzoek niet langer meer de weg
bermen chemisch te vernietigen. 

«Sedert jaren gaat het gemeentet>e-
stuur roekehos en ondoordacht door 
wegbermen en graskanten met giftige 
spuitmiddelen kapot te maken Dit ver-
nielingswerk tracht men goed te pra
ten met de twijfelachtige uitleg als zou
den twee spuitbeurten per jaar goed
koper zijn dan het maaien Dit voor
wendsel houdt echter geen steek 

Ook wilde flora heeft zijn onmisbare 
waarde in de natuur Bovendien is 
besproeien een stap in de richting van 
de bodemvergiftiging en de waterver
ontreiniging wat onze gezondheid aan
tast Daar komt nog bij dat slordige 
bespuitingen ook aangrenzende ho
vingen aantasten Ook bieden de ros-
verbrande wegbermen en straatkan
ten wekenlang een weinig aantrekke
lijk uitzicht De mensen hebben al vele 
vogelsoorten uitgeroeid, nuttige wilde 
planten en bloemen vernietigd en het 
evenwicht in de insektenwereld over
hoop gehaald Nu wordt het echt 
onverantwoord ook nog de wilde, 
spontane plantengroei chemisch te 
vernietigen Het is een aftakeling van 
ons zo dierbaar leefmilieu 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

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

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

Tijdig twee grondige maaibeurten per 
jaar is met duur en zullen volstaan om 
kruiden en gewassen kort te houden 
Het gemeentebestuur van Hoe-
gaarden moet in het Jaar van het 
Kind bewust worden van de vele 
gevaren die ons natuurlijk leefmilieu 
bedreigen en zorgen dat onze kinde
ren de volgende zomer kunnen bloe
men plukken langs de bermen » 

VU-Hoegaarden 

VORMINGSCYCLUS 

Vlaamse problemen 
van gisteren, morgen 
en overmorgen 
1. Kol laborat le, repressie, am

nestie 
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. Hoe sterk staat de V l a a m s e 
ekonomie : ekonomisch fede
ral isme 

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. Europa : het Europa der volke

ren - Europese verkiez ingen 
Naar een Europa der volkeren of een 
Europa der staten ' 
10 juni Europese verkiezingen hoe 
en waartoe ' 
W a a r - W a n n e e r ? 
Kultureel Centrum Strombeek-Bever 
(Grimbergen), kleine vergaderruimte, 
vrijdagavond 23 februan, 2 maart en 9 
maart om 19 u 30 Gratis toegang - uit
gebreide dokumentatiemap 
Algemene kursusbegeleiding Walter 
Luyten, V O L Dosfel v z w 
Orgamzatie Karel Bulsfonds Grimber
gen - VUJO land van Gnmbergen 
CStephane Rummens. Beigemse stwg 
146 1850 Grimbergen, tel 26931 60) 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van de 
stad Aarschot 
Tijdehjke betrekkingen van 

gebrevetteerde verpleegsters en 
verpleegassistenten 

zijn te begeven m de verpleeginstellingen van het 
OCMW Aarschot 
De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven 
worden gestuurd aan de heer Willy Laeremans, 
Voorzitter van het OCMW, Begijnhof 21 te 3220 Aar
schot uiterlijk op 1 maar t 1979 
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op het 
sekretanaat van het OCMW. 

Namens het OCMW 
De dd sekretans, De voorzitter, 
Jos Van Haesendonck Willy Laeremans 

(Adv. 235) 
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Vreugdevol nieuws 
uit Borgerhout 
Steven Van Loon kleinzoontje van 
ons gewaardeerde bestuurslid Hugo 
Van Loon kreeg op 27 januari j I een 
zusje als geschenk genaamd Ann 
Onze hartelijke gelukwensen zenden 
WIJ langs deze weg aan de trotse 
grootouders Hugo en Tinneke de 
gelukkige ouders Walter en Marijke 
en aan grote broer Steven 
W I J hopen dat kleine Ann een lang en 
vreugdevol leven tegemoet gaat in 
een vrij Vlaanderen 

Wilrijk danste weer zoals voorheen 
Mochten wij het afdelingsbal van ver
leden jaar op sommige punten minder 
geslaagd heten dan vorige jaren dit 
jaar was het eens zo geslaagd Men
sen die rond halftien binnenkwamen 
moesten in de bar gaan plaatsnemen 
De advertenties in een Wilrijks week
blaadje hadden hun vruchten afge
worpen aangezien er aan de kassa 
nog ettelijke tientallen kaarten ver
kocht werden 
Rond 21 uur bedankte Andre De 
Beul namens het afdelingsbestuur 

11e GALABAL 
VROEGER EN IMU 

ZATERDAG 24 FEBRUARI '79 
HARMONIE 

te Antwerpen 

Orkest: The Musicals 
Bar-Hammond: D. WAUTERS 

KAARTEN 300 FR. 

KB. 404-3036801-74 
Van VU Antwerpen Stad 

Tel. 36.84.65 
Sekrt. Wetstraat 12 Antwerpen 

twee militanten voor hun inzet tij
dens de voorbije parlementsverkiezin
gen Jan Heyen en Herman Redant 
kregen elk een mooi boek ten ge 
schenke Samen met hun echtgeno
tes en de voorzitter Jan Lenaerts 
openden zij het bal 
De traditionele tombola met z n 215 
prijzen bracht weer aardig wat geld 
in kas 
Het orkest «The Playmates» brach
ten er aardig de stemming in en toen 
rond 1 u in de morgen « Prins Karna
val» van het Neerland op het bal 
kwam waren de mensen met meer 
van de dansvloer te krijgen Maar ja 
aan alle bals komt een eind ook aan 
dit van Wilrijk Toch nog eens dank 
aan alle afdelingen in de omtrek die 
allen zeer goed afgevaardigd waren 
en het bal mee deden welslagen 
Hartelijk dank en tot volgend jaar 

Luk Lemmens 

vu-Wilri jk rouwt 
Met droefenis heeft de VU-afdeling 
Wilrijk kennis genomen van het overlij
den van ons trouw lid Paul Richard 
Verhelst vader van onze penning
meester Hugo Verhelst 
Paul Verhelst was lid van het V V V G 
Langs deze weg betuigt de afdeling 
Wilrijk haar deelneming aan zijn echt
genote Maria Cuypers en aan de 
familie Verhelst 

ANTWERPEN 
KflL<J1D< 
FEBRUARI 

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 Harbalonfa 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 

24 WOMMELGEM Kleinkunstavond met Delia Bossiers Ben Van-
derlinden en Lieve om 19 u 30 in zaal « Keizershof» Dasstraat 
24 Inkom 80 fr 

VU-fanfare Kempenland 10 jaar 
In net teken van haar 10-jarig 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 Kempenlands 

wil moest dit koncert naar 17 febr ver
schoven worden (op toegangskaar-
ten staat 10 febr) Vlaamse vnenden 
die reeds toegangskaarten gekocht 
hebben bv bij uitstap in december te 
St-Amands gelieven hiermee reke
ning te houden 

Fr van Dessel 

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

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015 71 1549 

lOEL - 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 e 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 

Elie Van Laere Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49 9230 Melle -
tel 091-3006 53 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

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

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

FEESTZA,.CN SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraal 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031/53 7039 

Dames- heren- en kinderkleding 

Dames en heren m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van t vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8 1760 Roosdaal-Stri|tem 
Tel 054/33 37 56 

MARC ADAMS 

Mechanische schri|nwerkeri| 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053/7048.75 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Wester lo Tel 014-54 4807 

P V B A J B O R R E V I A N S ^ C O C K 
& K I N D E R E N ' 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/41 25 89 

Wi] bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031 8 15 68 

-U ILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternat 
Tel 582 13 45 

Volksunielokaal 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33 2400 MOL 
014/31 1376 

DECRAEN ROMpvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 

Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Alle 

herstellingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 56 
2440 Geel 

Tel 014 /588581 
Alle dag en weekbladen 

EJN BERT 
Asseste-^nweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 13 12 
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOER VERHUIZINGEN 
Laadru mte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

drukker i j edwig van dae le 

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091 67 64 33 

Industriële brood en banketbakkerij 

en roomi|s 

Wi l fned BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091 67 57 12 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN 

D A S S T R A A T 23 
OPEN -ZATERDAG VANAF 19 

ZONDAG VANAF 10 U. 

VOLTC S U N I E 
W O M M E L G E M 

U . 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen 

Kerkstraat 2a 8060 

ZWEVEZELE 

tel 051-61 1607 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

J O KERKSTRAAT 
Tel C031)35.98 28 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St-Jorisstraat 24 
9300 AALST Tel 053-21 42 11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle nnaten alle soorten ook 
medikale en anti allergische ma
trassen 
Platteau-Lievens Portugees
straat 9 1780 Teralfene tel 
053/66 7456 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerto 

(Voortkapel).te' 014 213696 
Vraag prijzen voor uw feestme 
nu s Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

LINDENHOVE 
Bellesiraat 49 

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

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-69 2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotograf ie 

— Mode/architektuur 

— Huwelijksreportages. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 Gooik 

054-3348 57 
Uw tweede thuis ' 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 425 4642 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031 /818841 

V\/elkonn 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31 1686Gooik 

02 532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

pvba VAN PARIJS 

Industriepark Blok F 
9140 ZELE 

Tel 052-4441 02 
Doe-het-zelf 

Bouw- en tuincenter 

Th WILLEMS 

Schrifnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraal 57 

9300 AALST 

Tel 053-2183 90 

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

*-) 
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WATERMAAL-BOSVOORDE - Aan de Hertogendreef heeft de 
Stichting Vic Anciaux haar maatschappelijke zetel. Van hieruit zal 
voortaan toegekeken worden op het sociaal werk dat kansarme 
mensen in Vlaanderen daadwerkelijk ten goede komt. Met een 
jaarlijkse prijsuitreiking, eerder voorlopig symbolisch dan fmancieel 
behoorlijk, zal getracht worden een stimulans te geven aan de 
belangloze inzet die onontbeerli jk is om, benevens de officiële 
initiatieven zoals de centra voor maatschappelijk welzijn, de 
minderbegoeden^e bij ons leven, wonen en werken, een helpende 
hand toe te stekken. 
De Stichting werd opgericht op initiatief van al de 
kabinetsmedewerkers van staatssekretaris Vic Anciaux, met de 
bedoeling de fi losofie in de beleidsopties van de staatssekretaris 
voor Nederlandse kuituur en Brusselse sociale zaken een 
permanent tastbaar karakter te geven : en die betrachtmg is namelijk 
een binding tussen kuituur en sociaal leven in de praktijk tot stand te 
brengen. Voorzitter van de Stichting is leraar Jaak 
Vandemeulebroucke, adjunkt-kabinetschef en oud-VU-kamerlid uit 
Oostende. 

Geef kansarmen meer kans 
— Vanwaar dat plotse Init iatief? 
Jaak Vandemeulebroucke : « We heb
ben nu korte tijd in een goede equipe 
samengewerkt bezield met een solidai
re geest om de Vlamingen te Brussel 
nieuwe sociale stimulansen te geven: 
langs het kultuurbeleid om, en tegelij
kertijd met tal van sociaal-kuiturele ini
tiatieven. 
Het is nu onderhand wel geweten dat 
Vic Anciaux op het gebied van kuituur 
de hoge-drempel-politiek niet aan
vaardde als beleidsoptie om te beant
woorden aan de belangrijkste noden 
van de Brusselse gemeenschap. Op 
korte tijd werd. hoewel ik,het als kabi-
netslid zelf zeg, toch opmerkelijk veek 
konkreets gerealizeerd. Het is hier met 
aangewezen om hierover nu uit te wij
den. Maar de beleidsfilozofie die Vic 
Anciaux bezielde, en die betracht 
werd met talrijke konkrete verwezenlij
kingen — ik denk terloops nog aan het 
huisvestingsbeleid — wel, die filozofie 
mag nimmer in het niet verdwijnen. De 
Stichting Vic Anciaux is een verjaar
dagsgeschenk geworden van de kabi
netsleden aan de staatssekretaris.» 

Geen 
zuiltjespolitiek 
— Het is meer dan een Brusselse 
aangelegenheid ? 
Jaak Vandemeulebroucke : «Zeer ze
ker, de initiatieven van de Stichting Vic 
Anciaux richten zich tot de gehele 
Vlaamse gemeenschap, en allereerst 
met een jaarlijkse prijs, die nu voor het 
eerst zal uitgereikt worden te Brussel 
op 24 maart. 
Die eerste manifestatie zal geschieden 
met een akademische zitting, waarop 
een gezaghebbend professor zal spre
ken over de «marginaliteit Vlaande-

Artikel 4: -De Stichting Vic 
Anciaux heeft tot doel initiatie
ven te steunen en te bevorderen 
die gericht zijn op de sociale ver
betering van kansarme indivi
duen en deelgroepen in de Ne
derlandstalige Kultuurgemeen-
schap. 
Hiertoe kan de vereniging een 
jaarlijkse prijs uitloven en toe
kennen aan personen, vereni
gingen en privaatrechterlijke or
ganismen ter aanmoediging van 
hun sociale inzet 
De reglementering nopens deze 
prijs wordt door de beheerraad 
van de vereniging opgesteld en 
op passende wijze bekendge
maakt. » 

ren», en waarvoor Maurits Coppie-
ters, voorzitter van de Nederlandse 
Kultuurraad is aangezocht om een 
feestrede uit te spreken. 
De prijs zal uitgereikt worden aan een 
persoon of een groep mensen (over
heidsinstellingen zijn uitgesloten) die 
zich vorig jaar het meest opmerkelijk 
ingezet hebben om konkreet wat te 
dokteren aan de slepende ziekte die 
de marginaliteit, het levenslot van kans
armen, in onze gemeenschap nog 
steeds is. 
Dit initiatief haakt in op het probleem 
van de sociale herverdeling, zoals dat 
bijvoorbeeld reeds in 71 op originele 
wijze op een VU-kongres werd bena
derd » 
— Die stichting is geen strakke par-
tij-aangelegenheid ? 

Jaak Vandemeulebroucke : «Geens
zins. In de statuten is de doelstelling 
omschreven zoals die gegroeid is uit 
onze Vlaamsnationale visie: sociaal 
en federaal Maar tegelijkertijd willen 
wij, samen ijverend voor de ontvoog
ding van ons volk, sociale prioriteiten 
stellen. Een etatizering van alle sociale 
voorzieningen is geen goede sociale 
voorzorg voor diegenen die het meest 
ondersteuning nodig hebben. 

We willen immers ook uit die zuiltjespo
litiek, waarbij broodnodige sociale hulp 
alsmaar gekoppeld wordt aan een poli
tieke kleur 
Zo komen politieke centra voor so
ciaal dienstbetoon niet in aanmerking 
voor een prijs van onze Stichting. 
Evenmin trouwens als een religieus 
eenzijdig-gerichte instelling, of een uit
sluitend humanistische organizatie. De 
pluralistische houding van mensen of 
instellingen die zich richten tot kansar
men in Vlaanderen is een strenge 
voorwaarde om een aanmoediging 
van de Stichting Vic Anciaux te krij
gen. We willen ook op dit gebied de 
ontzuiling van onze samenleving in de 
hand trachten te werken.» 
— Maar de kansarmen zelf, de minst-
bedeelden in de Vlaamse samenle
ving, steekt u zelf niet meteen een 
helpende hand toe? 

een half miljoen 
Jaak Vandemeulebroucke: «Dat is 
met onze bedoeling; dat zouden we 
trouwens ook niet kunnen. 
We hebben allereerst onze biezonder 
schaarse geldmiddelen: bijdragen van 
een paar tientallen kabinetsmede
werkers. 

We hopen op nog tal van giften vanuit 
de Vlaamse gemeenschap, maar we 
kunnen bezwaarlijk té ambitieus zijn 
wat onze toekomstige financiële arm
slag betreft 
Trouwens, in de brede zin van het 
nieuwbakken sociologisch kiegrip, wor
den de kansarmen in Vlaanderen, in 
de Vlaamse gemeenschap, geschat 
op zon half miljoen mensen. 
Het zou onredelijk en zelfs onrecht
vaardig zijn elk jaar één minderbegoe-
de «als voorbeeld» te stellen voor zijn 
inspanningen, en te bedenken met een 
kleine financiële prijs. 
Zulks zou verkeerd zijn. Beter daaren
tegen IS het diegenen aan te moedigen 
die begaan zijn met het lot van hun 
sociaal-zwakkere medemensen, die 
zich dikwijls ongevraagd inzetten om 
hen te helpen, en die hiervoor niet 
wachten op een gelegenheid om een 
job van de overheid aangeboden te 
krijgen Dat soort inzet dient, naast de 
uitbouw van overheidsvoorzieningen, 
zoals OCMW's, extra aangemoedigd 
te worden. Meteen wordt geregeld 
ook de ganse Vlaamse gemeenschap 
erop gewezen dat het met die wel
vaartsmaatschappij van ons niet lan
ger verder kan als iedereen slechts 
bereid is zich in te zetten indien er gel
delijke vergoedingen en percentjes 
mee gemoeid zijn.» 
— Gaat de Stichting elk jaar genoeg 
middelen hebben om een prijs uit te 
reiken aan bij voorbeeld opvangdien-
sten, mensen die zich met gerechts
kinderen beziahouden. buurtwerken ? 
Jaak Vandemeulebroucke: «De Stich-
ting hoopt dat veel mensen in Vlaande
ren ons initiatief zullen bijvallen door 
een geregelde gift of door een uitbrei
ding van de ledenlijst Ik vermeld het 
hier vrank en vrij: de Stichting Vic 
Anciaux heeft als bankrekening num
mer 434-1084121-53 en ons adres is 
Hertogendreef 68, Brussel 1170. 
Wie met ons de kansarmen meer kan
sen wil geven, wie mensen wil helpen 
die in Vlaanderen elke dag kansarmen 
trachten te helpen, die kan gerust ten 
allen tijde dit initiatief bijtreden. Uitein
delijk moet het mogelijk zijn de hulp 
aan minderbegoeden rondom ons uit 
de karitatieve sfeer te halen, en met 
struktuurveranderingen het asociale tij 
te doen keren.» (hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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