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BEWONDERING 
EN VERWONDERING! 
Waar haalt de •< WIJ »-sportradakteur 
het ex-cathedra als waarheid te ver
kondigen dat «Club Brugge eigenlijk 
het hoogste bereikte wat een Belgi
sche klub alsnog vermocht Het speel
de op Wembley de finale van de Euro
pacup voor landskampioenen en 
werd voor de derde maal in successie 
landskampioen Prestaties die ruim op
wegen tegen het «aktief- van Ander-
lechti-
Dit IS op z'n minste een loopje nemen 
met de waarheid 

Op landelijk vlak 

Brugge werd inderdaad driemaal in 
successie landskampioen Maar An-
derlecht werd 16 maal kampioen, 
waarvan twee keren driemaal in suc
cessie en een keer zelfs vijfmaal in 
successie dertien landstitels meer 
dan Brugge, dat dus nog 13 maal 
kampioen moet worden om de gelijke 
van Anderlecht te zijn — in het gun
stigste geval pas in 1991 i 

Op het Europese vlak : 

Brugge speelde inderdaad op Wem
bley de finale van de Europacup der 
landskampioenen, maar verloor die te
gen datzelfde Liverpool, dat voor de 
Supercup door Anderlecht werd ver
slagen 
Anderlecht won tweemaal de Europa
cup der bekerwinnaars, en telkens de 
daarop volgende Supercup — in 
1976 tegen Bayern Munchen en dit 
jaar tegen de overwinnaar van Club 
Brugge 
Het ligt met in mijn bedoeling de grote 
verdiensten van Club Brugge te on
derschatten, maar het zal pas zijn 
nadat het nog 13-maal fiet kampioen
schap van België, 2 Europacups en 2 
Supercups zal gewonnen hebben dat 
zijn prestaties «ruim» zullen kunnen 
opwegen tegen die van het in geheel 
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Europa terecht befaamde Sporting 
Club Anderlecht Er is dus voorlopig 
geen reden om zo hoog van de toren 
te blazen M V d B, Anderlecht 

JUISTE VOORLICHTING 
De randbemerkingen van de redaktie 
op de brief van A D uit Wakken zegt 
ons hoe het zou moeten zijn , hoe en 
door wie de partijleden en de bestu
ren zouden moeten voorgelicht wor
den 
Maar wat gezegd van de arrondisse
menten waar dit met g e b e u r t ' Wat 
gezegd van de arr besturen die de 
raad met samen roepen voor er een 
partijraad gehouden wordt (waar wij 
vertegenwoordigd worden door onze 
afgevaardigden) Wat gezegd van 
een mandataris en lid van het partijbe
stuur die op een vergadenng van de 
arr raad — wetens en willens — leu
genachtige verklanngen af legt ' ' 
Toen er in ons arrondissement moest 
gestemd worden over het Egmont-
pakt en de eerste deelname aan de 
regering werd door een lid de volgen
de vraag gesteld hoe is de situatie in 
Brussel-Halle-Vilvoorde want daar lig
gen toch de kne lpun ten ' Het ant
woord door de man uit het partijbe
stuur was dat er geen problemen 
waren 

(Het pakt werd in ons arrondissement 
door de raad met overgrote meerder
heid aanvaard na bovenvernoemde 
«verkeerde voorlichting» Nu kunnen 
WIJ alleen denken was er objektieve 
voorlichting geweest dan was de uit
slag misschien helemaal anders ge
weest ) 
In het weekblad van 11 januari heb ik 
de lezersbnef gezien van F O uit 
Wemmei met de uitslag van de stem
ming over het Egmontpakt in het arr 
Brussel 27 voor op 135 stemgerechtig
den I 
En dan durft men ons zeggen geen 
problemen i De elementairste regels 
voor de partijtop moet een objektieve 
voorlichting zijn van haar basis en als 
dit met gebeurt dan mag — volgens 
mij — gerust uit de biecht geklapt wor
den om dat aan te klagen 

E.DS,Gent 

FRANSKIUONS 
WEGZINGEN 
Zaterdagavond 3 februari jl greep 
een van de jaarlijkse dansfuiven 
plaats in de Tennisklub Brugge Zoals 
bekend is deze klub éen van de laat
ste franskiljonse bolwerkjes te Brug
ge Een aantal jongeren uit het Brug
se, vooral uit Vlaamsvoelende tennis-
middens, die deze mentaliteit van een 
zogezegd elitair kliekje hartstikke 
beu zijn, hebben op voormelde fuif op 
duidelijke wijze hun afkeuring laten 
blijken t o v deze toestand Door op 
studentikoze wijze op de klokslag van 
middernacht de « Vlaamse Leeuw » te 
zingen en het verspreiden van zelfkle
vers »Franstaligen pas U aan of ver
huis» hebben zij op ondubbelzinnige 
wijze hun misprijzen laten kennen De 
fuis is zonder incidenten verlopen 

J L, Brugge 

NIET MOEDIG! 

In tegenstelling tot M D , Kessel-Lo, 
ben ik een van de duizenden die de 
moedige inzet van Schiltz met hebben 
afgewezen De aanvallen van de anti-
Egmonters hebben mijn en veler goed
keuring van de VU-poging om einde
lijk positief te werken, enkel versterkt 
Anderen het recht ontzeggen, kritiek 

uit te brengen tekent sommige anti-Eg-
monters Liever mets dan iets, is een 
gemakkelijke leuze 
Volgens de «Afgrond» blijkt D G , 
lAarschot een van die mensen 
die vooral Hugo Schiltz willen wegheb
ben Ik kan zeker veel meer handteke
ningen rondhalen van nationalisten 
dan D G Maar dan van echte nationa
listen die, zoals ik reeds vanaf de 
Frontpartij der jaren twintig in de 
strijd bleven en die met meehielpen 
het verraad in eigen rangen te verster
ken Trouw blijven, vooral in tegen
spoed IS nooit vergeefs Wie niet 
t rouw blijft helpt de eeuwige vijanden 
der Vlaamse natie En die kent ieder
een, ook al doen ze zich plots als de 
«goeden» voor 

Van in de Frontpartij tot op heden, in 
de V U zijn er altijd ontevredenen 
geweest, zij die het beter zouden 
doen, maar zij doen mets Wat doen 
de << Vlaamse verenigingen » ' Afkeu
ren, maar geen beter alternatief naar 

voor brengen Zijn partij verlaten als 
ze iets durft wagen en uit de eeuwige 
oppositie wil, dat 's geen houding die 
positief IS En naar iemand die iets 
waagt achteraf de steen werpen is 
geen daad van moed i A V D, Gent 

NIET VERSCHENEN 

Op 19 december, twee dagen na de 
verkiezingen stuurde ik een lezers-
brief naar de redaktie van « De Stan
daard » Deze bevatte een aantal kom-
mentaren over twee artikelen, een 
van voor en een van na de verkiezin
gen 
Vandaag, twee maanden na de stem-
busdag werd mijn lezersbnef nog met 
gepubliceerd > L U , Overmere 

DUBBELZINNIG EN 
ARROGANT 

De slotzin uit de beschouwingen van 
Manu Ruys, getiteld « VU voor de keu
ze», in het nummer van vrijdag 22 
december '78 is symbolisch en als het 
ware de uitdrukking voor de houding 
die deze journalist steeds ingenomen 
heeft en nog steeds inneemt inzake 
de Vlaamse strijd 
HIJ schrijft «Wie het goed meent met 
de belangen van de Vlaamse gemeen
schap, verlangt geen verdere ver
zwakking van de nationalisten » 
HIJ die geen gelegenheid liet voorbij
gaan om steeds kntiek uit te oefenen 
op de VU zowel m haar oppositierol 
als in haar funktie van regeringspartij 
HIJ die de laatste 18 maanden expli
ciet of impliciet — naargelang de stra
tegie het hem dikteerde — gepoogd 
heeft, de verantwoordelijkheid voor 
het inderdaad onvolmaakte Egmont
pakt en de inderdaad pijnlijke toege
vingen op de rug te schuiven van de 

'U 
Deze man heeft nu het lef, een verma
nende vinger op te steken naar diege
nen, die in grote mate mede be
ïnvloed door zijn permanente half-ge

camoufleerde maar bestendig tenden
tieuze kommentaar, het Vlaams-natio-
nale element in de Belgische politiek 
hebben verzwakt 
Manu Ruys voelt zich sterk in zijn 
monopolie van politiek kommentator 
omdat de VU jammer genoeg over 
geen eigen dagblad beschikt Het 
gebrek aan een Vlaams-nationale pu
blieke opinie-maker een Vlaams natio
naal dagblad, is «het» drama in onze 
moeizame strijd voor zelfbestuur 

R R, Gent 

LOCO 
Aangezien de problematiek van de 
treinbestuurder ook in «WIJ» is ver
schenen zou ik er een woordje over 
willen zeggen 

Ik ben treinbestuurder, lid van het 
A C O D en groepsbestuur-Antwerpen 
ACOD, (tot hiertoe nog) en lid van 
LOCO 

De Loco gaat verder met zijn akties 
en terecht, want de verwantheden 
zijn met zo groot Een treinbestuurder 
die vroeger medisch ongeschikt werd 
behield zijn loon, en nog alle te ver
wachten verhogingen (als hij tien jaar 
dienst had) Nu zal hij de laatste en 
grootste opslag met krijgen 
De maximumdienst van 9 u 30 naar 
9 u per dag dit moet eerst tegen 
eind 1980 De tussenpersoon tussen 
twee diensten gaat van 13 u naar 
14 uur, maar ook pas tegen einde 
1980 De invoering van de 38-uren-
week moet tegen 1 oktober 1979 
maar dit is twijfelachtig, bij gebrek aan 
leerling-bestuurders Er zijn wel ge
noeg leerling-bestuurders in dienst 
maar hun leeftijd bedraagt 18-19 jaar, 
terwijl om bestuurder te worden moet 
men 21 jaar zijn 

Wij zijn ook met opgenomen m het 
kader A2 niettegenstaande wij een 
diploma A3 bezitten en normaal 18 
maanden scholing krijgen bij de 
NMBS De laatste tijd worden die 18 
maanden ingekort tot 12 maanden en 
zelfs minder R L, Ekeren 
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Een nieuwe basis 
Nu Wilfried Martens niet geslaagd is 
in zijn formatie-opdracht, schijnen de 
dingen muurvast te zitten. Voor een 
oppervlakkig waarnemer kan het er 
n a a r uit zien dat, tegen een onverzoen
lijk blok van frankofonen, een vastbe
raden en eensgezind front van Vlaam
se partijen staat. Er wordt een zeer 
hoge toon aanges lagen: de wijze bij
voorbeeld waarop Van Miert en Cools 
mekaar in het h a a r zitten, liegt er niet 
om. 
Is dit beeld echter juist? Gedeeltelijk 
wel : reeds vóór 17 december werd alge
meen voorspeld dat de postelektorale 
botsing tussen de gemeenschappen har
der zou zijn dan ooit en dat het een lang
durige krisis zou worden. 
Achter de verbale krachtpatseri j moet 
men echter n a a r de werkelijke verhou
ding der krachten en n a a r de onuitge
sproken bedoelingen tasten. Het viel te 
voorzien dat Cools, die zich reeds ettelij
ke malen bij de neus genomen voelde, 
thans vastbesloten zou zijn om de CVP 
te konfronteren met h a a r werkelijke 
macht. Als de CVP, zo oordeelt de Luik
se socialist, bij machte is om iedere 
regering n a a r believen te laten vallen, 
dan moet zij ook m a a r eens bewijzen 
dat zij bij machte is om iedere rege-

ringskrisis n a a r believen op te lossen. 
Cools speelt een gevaarlijk spel. Zoals 
de meeste Waalse politici kent hij 
Vlaanderen niet, begrijpt hij niets van 
de werkelijke aspiraties der Vlamin
gen. Zijn houding, geaxeerd op het 
onnatuurlijk bondgenootschap met het 
FDF, is uiteindelijk alleen m a a r van 
a a r d om de unitaire vleugel in de CVP 
te versterken. 
Want ook het beeld van een eendrach
tig Vlaams front is misleidend. In wer
kelijkheid blijft de verdeeldheid bin
nen de CVP een van de bepalende ele
menten in de krachtverhoudingen. Mar
tens, die een overtuigd federalist is, 
heeft tijdens zijn formatieberaad min
stens evenveel last gehad met zijn eigen 
partij als met Cools. 
Dit partijpolitieke pokerspel, op een 
ogenblik dat het land zich n a a r een 
financiële chaos beweegt, is bescha
mend. De Volksunie heeft dan ook, van 
zodra bleek dat de voorwaarden voor 
een ernstige staatshervorming niet aan
wezig waren, de deur dichtgeslagen en 
zodoende de evolutie versneld. Ze deed 
dit, door te stellen dat de franstaligen 
een duidelijk antwoord moesten geven 
op de vier opwerpingen die de VU-on-
derhandelaars maakten vooraleer ze 

het beraad verlieten. De franstaligen 
moeten hun verzet staken tegen de 
installatie van één Vlaams parlement 
en één Vlaamse regering en tegen de 
opname van de persoonsgebonden ma 
teries in de kultuurautonomie. De VIj 
wil verder de gewesten en gemeen
schappen politiek verantwoordelijk 
zien. Tenslotte wenst de VU Brussel 
beperkt te zien tot de 19 gemeenten, met 
een sluitende regeling voor de Vlamin
gen en voldoende garant ies in de be
sluitvorming. 
De ijzeren wetten van de politieke 
logika zullen vrij vlug bevestigen, dat 
alleen op die basis een gesprek moge
lijk is. De echte betekenis van het heen
gaan van de VU nadat ze deze voor
waarden had gesteld is, dat op deze wij
ze een versterkte Vlaamse positie werd 
geschapen. Wanneer Cools én de CVP 
vroeg of laat inzien dat een akkoord en 
een staatshervorming beter zijn dan de 
chaos, dan zal de enige uitweg gevon
den worden door de nieuwe onderhan
delingsbasis die de Volksunie heeft ge
creëerd. 
Hierdoor heeft de Volksunie reeds nu, 
in deze verwarde overgangsfaze, een 
grote dienst aan de Vlaamse gemeen
schap bewezen. t.v.o. 

Belgische ijskast te iciein 
voor 
eiconomische dossiers 
De doorsnee-kiezer zal wel niet 
wakker liggen van het spektakel 
dat de Wetstraat de laatste da
gen biedt. Het mozaïek van deze 
weinig roemruchte episode in on
ze polit ieke geschiedenis kan 
trouwens best naar de vergeet
boek. 

Onrustwekkend verschijnsel is 
evenv*/el dat « profeten » deze nni-
serabele periode aangrijpen om 
een pleidooi voor struisvogelpoli
tiek te houden Een struisvogelpo
litiek die erin zou bestaan voor
rang te verlenen aan de sociaal-
ekonomische problemen, en het 
communautaire dossier naar de 
Ijskast te verwijzen Hiermee spe
len ZIJ duidelijk in op de diepere 
wensen van vele mensen een 
stevige regering die priontair de 
dalende sociaal-ekonomische cur
ve ombuigt 
Deze profeten draaien de men
sen evenwel een rad voor de 
ogen Hun stelling is goedkoop, 
oppervlakkig en zowel vanuit 
Vlaams als vanuit ekonomisch 
standpunt verwerpelijk Akkoord 
dat de staat behoorlijk moet funk-
tioneren en dat er een stabiele 
regenng moet zijn om zo snel 
mogelijk het hoofd te bieden aan 
de sociaal-ekonomische krisis 
Maar zien die profeten dan met 
in, dat de huidige Belgische staat 
met meer behoorlijk kan funktio-
neren omwille van de Vlaams-
Waalse tegenstellingen"? Dat de 
ene regenng na de andere tui
melt, omdat dit dossier onopge
lost blijft 7 En dat geen enkel 
sociaal of ekonomisch gegeven 
nog kan ontsnappen aan een 
communautaire kruising"? 
De zogenaamde voorrang voor 
de sociaal-ekonomische proble
men betekent met meer dan een 

bestendigen van de bestaande 
janboel Het is een illuzie te me
nen dat, zonder grondige staats
hervorming en federalizenng, een 
doeltreffend beleid kan gevoerd 
worden op de andere vlakken 
Beide zijn onverbrekelijk met me
kaar verbonden 

Het staaldossier, de waterverdra
gen, de havenproblematiek, de 
textiel en de scheepsbouw, de uit
bouw van de Vlaamse infrastruk-
tuur, zijn zovele voorbeelden 
hiervan Eén voor eén zijn al deze 
problemen doorsneden met 
Vlaams-Waalse tegenstellingen 
En aan een oplossing ervan moet 
men met denken, zolang Vlaande
ren en Wallonië met alleen op kul-
tureel vlak, maar ook op sociaal 
en ekonomisch vlak meer arm
slag knjgen 

Het alternatief hiervan kent ieder
een onverkwikkelijke diskussies 
over kompensaties, aanzienlijke 
verspillingen, een beleid dat per 
slot van rekening niemand bevre
digt en een land dat verder suk
kelt naar de afgrond 
Er IS evenwel meer Wie zich de 
moeite getroost de kranten na te 
lezen vanuit de spanning tussen 
het communautaire en het so
ciaal-ekonomische, komt tot ont
hutsende vaststellingen Er gaat 
geen dag voorbij of men ontmoet 
een probleem, op het eerste ge
zicht zuiver technisch of ekono
misch of sociaal, dat bij nader toe
zien een communautair tintje 
heeft en als dusdanig grondig 
onoplosbaar is zonder diepgaan
de staatshervorming In éen week 
krantelektuur kan men een bloem
lezing samenstellen 
Vooreerst de zaak Balamundi-
Genval Om het verdere bestaan 
van deze onderneming te verze

keren heeft het Waals Mimsterko-
mitee een bedrag van 140 miljoen 
uitgetrokken De Vlaamse minis
ters weigeren dit krediet vrij te 
maken, zodat de arbeiders die 
het bedrijf bezetten plots met een 
communautaire tegenstelling ge-
konfronteerd worden 
Zopas hebben de arbeiders van 
A L Z een pamflet uitgedeeld, 
waann gewezen wordt op een 
vooralsnog onbeschreven bladzij
de van het Belgisch staaldossier 
Technische fouten van Cockenll 
Charleroi zouden het filiaal A L Z 
te Genk de jongste vijf jaar circa 
500 miljoen frank gekost hebben 
Geëist wordt dat A L Z volledig 
autonoom zou worden 
Dan IS er een koninklijk besluit 
dat minister W Claes persklaar 
heeft liggen en waarin een pro-
jekt van ondergrondse vergas
sing van steenkool wordt opge
zet Nog voor de publikatie van 
dit besluit heeft het Rassemble-
ment Wallon en de franstalige 
pers erop gewezen dat het hier 
duidelijk om een Waals projekt 
moet gaan, dat moet bijdragen tot 
de ekonomische heropleving van 
het landsgedeelte beneden de 
taalgrens 
Deze en vele andere dag-aan-
dag feiten, bijeengelezen m nau
weli jks één enkele week, maken 
duidelijk dat degenen die bewe
ren dat het communautaire dos
sier kan losgehaakt worden van 
het ekonomisch beleid, ofwel na
ïef ofwel te kwader trouw zijn. 
Wil het land uit de dreigende 
onbestuurbaarheid gehaald wor
den, dan IS de staatshervorming 
prioritair. De unitaire Belgische 
staat biedt sedert jaren geen 
bruikbaar kader meer voor poli
tieke, ekonomische en sociale 
opbouw en besluitvorming. (JA 

Het aanduiden van Willy 
Claes, gewezen BSP-voor-
zitter en minister van Eko
nomische Zaken, en van 
PSC-voorzitter Nothomb 
tot bemiddelaars is een 
uitzonderlijke stap. Men 
zal vergeefs zoeken naar 

Deze vaststelling blijft 
geldig zelfs wanneer men 
daarbij aanstipt, dat zowel 
Claes als Nothomb voor
standers zijn van een voor
zichtige, niet-diepgaande 
staatshervorming. Beiden 
zijn tijdens de voorbije po
gingen tot staatshervor
ming echter steeds loyaal 
geweest, ook wanneer de
ze pogingen verder gin
gen dan hun persoonlijke 
opvattingen. 

Het kan geen toeval zijn 
dat het Hof de CVP en de 
Waalse socialisten voor 
deze bemiddelingsop
dracht is voorbijgegaan. 
De houding van André 
Cools en van de CVP we
gen zwaar op de huidige 
krisis. Het Hof, dat buiten 

CLAES-NOTHOMB 
BEMIDDELAARS 
precedenten, waarbij door 
het Hof een bemiddelaar 
— laat staan twee — wer
den aangeduid. Het wijst 
op de ernst en de diepte 
van de politieke krisis die 
thans aansleept. 
Het is nog te vroeg om eni
ge konklusie te trekken uit 
de keuze van het Hof 
Daarvoor zal moeten ge
wacht worden op de ont
wikkeling van de gebeur
tenissen in de volgende 
dagen. Wel is het thans 
reeds mogelijk, enkele 
voorlopige vaststellingen 
te doen. 

Het aanduiden van een 
Waal en een Vlaming als 
bemiddelaars is een feite
lijke erkenning van een fe-

deralisme-in-de-praktijk. 

en boven de partijen heet 
te staan, beschikt slechts 
over zeer subtiele midde
len om iets prijs te geven 
van zijn gevoelens en op
vattingen. Behoort het in 
de hoek schuiven van de 
CVP en de PS tot deze 
middelen ? 

15 FEBRUARI 1979 WIJ 1 



KOMfY1€MT^^R 

Vandaag de dag< 

..1000 jaar Brussel.. 

Franstalige 
provocaties 
Nog dagelijks worden we ge-
konfronteerd met franstalige 
uitdagingen, zovele blijken van 
hun arrogantie en van hun 
drieste verloochening van het 
wassend federaal-nationalis
tisch getij in Vlaanderen. Zo 
moesten de Vlaamse atleten, 
die deelnamen aan een in-
doormeeting Nederland —Bel
gië op 10 en 11 februari j l. 
genoegen nemen met eentali
ge Franse «Carte de concur
rente (Dames) 1978 ». De inzen
dende klubs en atleten wens
ten bij dit protest onbekend 
te blijven uit vrees voor sanc
ties ! En dat in 1979! 
Nog erger is de eentalig Fran
se brief van een firma voor kof-

fietoestellen te... Turnhout. 
Ook de bijgevoegde folder 
was eentalig in het Frans opge
steld. Het zal wel weer de 
zoveelste vergissing zijn. Waar
op wacht de bevoegde minis
ter om sancties op te leggen 
op basis van het dekreet-Van-
dezande ? 

Nog niet gedaan? 
Men zal zich herinneren dat me
vrouw Bernaerts door het grilli
ge spel van de apparentering 
verkozen werd op een PW-l i jst 
in het Waalse arrondissemenl 
Nijvel. 
Mevrouw Bernaerts die van 
rechtswege een zetel heeft in de 
Franse Kultuurraad, werd daai 
op totaal wederrechtelijke wijze 
aan de deur gezet vooral op 
aanstoken van het FDF. 

Maar wanneer mevrouw Ber
naerts straks naar de Vlaamse 
Kultuurraad komt, heeft ze daai 
geen recht op een zetel: wette
lijk zit ze immers automatisch in 
de Franse Kultuurraad. En het is 
niet omdat deze Kultuurraad z'n 
laars lapt aan de wet, dat de 
Vlaamse dat ook zal doen. 
Zodat mevrouw Bernaerts wel 
eens in de letterlijke zin van hel 
woord tussen twee stoelen 
dreigt te vallen. 

Ontspoorde 
waarheid 
In « De Standaard » van woens
dag klom Manu Ruys in zijn 
pen om met een vri j uitvoerig 
artikel te antwoorden op één 
enkele zin van de social ist i
sche krant « De Morgen ». Dit 
blad had de verantwoordeli jk
heid voor de huidige krisis toe
geschreven o aan de gekwet
ste eigenliefde van één Ant
werps volksvertegenwoor
diger». Daarmee was duidelijk 
Tindemans bedoeld. En even 
duidelijk nam «De Standaard» 
onmiddell i jk — en niet voor de 
eerste keer — de verdediging 
van de gewezen premier op. 
Het siert deze krant dat hij ten
minste aan zijn vooringeno-
menheden trouw blijft. Maar 
waar hij anderen de raad geeft 
de waarheid niet te doen ont
sporen, moet hij die raad ook 
zélf opvolgen. 

Misplaatst en 
onjuist 
<• De Standaard » noemt de op
merking van «De Morgen» 
misplaatst en onjuist. Want Tin
demans, zo zegt «De Stan
daard », heeft nooit warm gelo
pen voor het Gemeenschaps
akkoord. Hij sloot het af omdat 
er dringend een kabinet moest 
worden gevormd en omdat hij 
er van uitging, dat het akkoord 
nog nader zou worden bespro
ken en aangepast. 
De waarheid is anders. Tinde
mans voelde aanvankelijk 
niets voor de koalitie waarmee 
hij aan tafel zat noch voor het 
akkoord. Toen het akkoord er 
echter kwam, meende hij een 
historische pluim op de hoed 
te kunnen steken als de histori
sche hervormer van het land. 
Een ti jdlang liep hij echt warm 
voor het akkoord. Het is 
slechts nadat hij de weerstan
den tegen dit akkoord in Vlaan
deren en in zijn eigen partij 
heeft leren onderkennen, dat 

zijn ijver bekoelde. Toen was 
de inkt van zijn handtekening 
echter al lang droog. 

Raad van State 
De « Standaard » tracht het zo 
voor te stellen, alsof Tinde
mans van meet af aan zwaar 
getild heeft aan de argumenten 
van de Raad van State en dat 
hij steeds op het standpunt 
stond, dat het parlement het 
laatste woord moest spreken. 
Ook dat is, op z'n zachtst 
gezegd, nogal bij het haar ge
trokken. In een eerste faze 
heeft Tindemans, met of tegen 
zijn goesting, de bezwaren 
van de Raad van State wegge
wuifd. Het is slechts het Mals 
gerommel in de CVP-frakties 
dat hem van inzicht deed veran
deren en hem definitief — na 
veel geschipper en weinig in
spanningen — de koers deed 
wenden naar de klippen van 11 
oktober en daaroverheen naar 
de uitzichtloze krisis sinds
dien. 

Van Miert en Zaïre 
Naar verluidt zijn de verhoudin
gen in het socialist ische kamp 
dermate geëvolueerd, dat men
sen zoals Van Miert en Simo-
net niet eens meer een hand 
geven aan elkaar. 
Voor één keer heeft dat echter 
minder met communautaire 
dan met andere spanningen te 
doen. Van Miert is razend om
dat hij, bij manier van spreken, 
de beslissing om para's naar 
Zaïre te sturen uit de krant 
heeft moeten lezen. En dat 
onder een social ist isch minis
ter van Buitenlandse Zaken ! 

Regent zonder pen 
Het zopas verschenen jaarver
slag van de Nationale Bank 
van België weet weinig goeds 
te berichten over het beheer 
van de overheidsfinancies en 
over de uitgavenpollt iek van 
de staat. Het verslag waar
schuwt tegen de tendens, om 
een aantal sociale voorzienin
gen buitenmate op te blazen of 
te bestendigen. 

Georges Debunne, die regent 
is van de Nationale Bank, heeft 
zoals in de voorgaande jaren 
dit jaarverslag niet onderte
kend. 
Betekent dit meteen dat hij alle 
voordelen en prebenden, die 
verbonden zijn aan het regent
schap van de Nationale Bank, 
van de hand heeft gewezen ? 

IN MEMORIAM 

Leonard 
Van Mierio 
Te Turnhout is op 95-jarige 
leeftijd Leonard Van Mierio 
overleden, ere-algemeen 
voorzitter van het Verbond 
der Vlaamse Oud-stri jders 
(VOS). 
De drie gebroeders Van 
Mierio vormen op zichzelf 
een hoofdstuk van de 
Vlaamse beweging. De oud
ste, in 1958 overleden Jozef 
Van Mierio was jezuïet en 
literair-historicus. Hij was 
een groot kenner van de 
Middelnederlandse letter
kunde en een pionier van 
het onderzoek naar deze let
terkunde. Hij is lid geweest 
van de Koninkli jke Vlaamse 
Akademie voor Taal- en Let
terkunde. 
De zopas overleden Leo
nard Van Mierio was onder 
de drie broers degene, die 
zich het minst op het publie
ke forum had bewogen tot 
wanneer de omstandighe
den hem daartoe noopten. 
Officier in de twee wereld
oorlogen behoorde hij, net 
zoals Jan en Jozef, tot de 
groep van katolieke 
Vlaams-nationalisten die 
een sterke stempel op de 
Kempen hebben geslagen. 
Toen het verbond VOS na 
de Tweede Wereldoorlog 
een ongeschonden en on
verdacht voorzitter nodig 
had, was de bescheiden 
Leonard Van Mierio daar 
om deze ondankbare taak 
op zich te nemen. Dank zij 
hem en enkele anderen zo
als Edward Clottens, kon 
VOS — dat een zo grote rol 
in de Vlaamse stri jd tussen 
de twee wereldoorlogen 
had gespeeld — terug aan 
de slag. 

Leonard Van Mierio was 
geen parti jpolit icus, wél 
een overtuigd Vlaams-natio
nalist zijn leven lang. 
«Vlaanderen, ook de stil len 
werken aan u» is een 
woord dat zijn volle toepas
sing heeft op deze verdien
stelijke figuur die nooit het 
podium zocht, maar het be
steeg wanneer dat echt no
dig was. 
De begrafenis zal plaatsvin
den in de St-Pieterskerk, 
Grote Markt, te Turnhout, 
a.s. zaterdag 17 februari om 
11 u. 

Niet meer grenzeloos 
De geaborteerde formatie-opdracht is de eerste grote publieke mislukking in de loop
baan van Wilfried Martens Ei zo na heeft de gewezen formateur de allerhoogste 
top bereikt nog vooraleer hij 43 moest worden vrij jong voor een eerste-minister 
althans in dit land 
Vrij jong, en toch reeds een kwarteeuw onderweg naar de top De langste tijd van 
die vijfentwintig jaar is Martens een wilde Jonge Turk geweest In de tweede helft 
van de vijftiger jaren — zijn studententijd — betrokken bij alle initiatieven van de 
toen stilaan rechtkruipende Vlaamse beweging Eerste grote datum wellicht de 
Vlaamse Dag op de Expo '58 te Brussel de stem van een nieuwe generatie, nog 
even gesmoord door de Marseillaise op de beiaard van het Frans paviljoen In 1960 
lid van het VVB-hoofdbestuur Op een koude weekeindnamiddag in Vlaams-Bra-
bant de revolutionair die om wapens nep Spil van de Mars-beweging, die te Brussel 
en in heel België voor de stroomversnelling zou helpen zorgen 
In 1962 naar de CVP, nog altijd wild en Jonge Turk flamingant en federalist Op 
zoek naar een opening in het geijkte Belgische stramien staatshervorming en her
groepering der progressieven en noem maar op 
Sinds april nu precies tien jaar geleden doorgedrongen tot in de CVP-leiding, om in 
1972 voorzitter van de partij te worden 
Zijn voorzitterschap was — tot voor enkele maanden — een onverdeeld sukses 
Onderzijn leiding werd de elektorale neergang van de CVP gestopt en begon de lijn 
van het aantal CVP-kiezers weer schuin naar omhoog te lopen Hij voerde nieuwe 
technieken in Voor de reorganizatie van de CVP ging hij te leen bij VU-metoden 
Verkiezingscampagnes werden op zijn Amerikaans gepland en gevoerd De image-

builders kwamen er aan te pas om aan de CVP een charismatisch gelaat te geven 
Dat van Tindemans Temidden van al die meeval en dat sukses kon nog een tijd ver
borgen blijven dat Martens — net als de leerling-tovenaar — geesten had opgeroe
pen die hij met meer kwijt kon Het imago Tindemans, opgeblazen tot in het oneindi
ge, begon een eigen leven te leiden 
Toen Martens deze week aan de koning ging zeggen dat hij er de brui van gaf ver
zuchtte hij dat zijn nederlaag de nederlaag van velen was Het is in hoofdzaak de 
nederlaag van het instrument waarmee hij werkte de nederlaag van zijn partij De 
CVP IS larenlanq — en méér dan ooit sinds hij voorzitter werd — in staat geweest 
om te regeren, te ontbinden, te doen struikelen, opnieuw te regeren gelijk het haar 
beliefde Op het ogenblik dat het haar beliefde Met wie het haar beliefde 
Vandaag heeft Martens moeten erkennen dat er grenzen zijn. Hij zal voortaan tus
sen grenzen moeten leren leven 
Dat zegt eigenlijk minder over hemzelf dan over zijn instrument Het behoort tot de 
paradoksen van Wilfned Martens, dat hij buiten zijn partij op méér steun en waarde
ring kan rekenen dan in de eigen CVP 
Zijn echt formaat zal nu moeten blijken De CVP heeft in het verleden haar voorman
nen met de regelmaat van een klok en met wellust opgevreten Zal hij een onverteer
bare brok zijn '^ 
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DE GROTE ZAÏRESE LEUGEN 

«Geen para's gevraagd!» 
Moboetoe heeft via AZAP — l'Agence Zaïre Presse — zijn ergernis 
geuit over de berichtgeving en kommentaren in de Belgische pers 
omtrent de gebeurtenissen in Zaïre en de zending van paratroepen 
naar Kitona, vlakbij de hoofdstad Kinshasa. 
Moboetoe is (nog eens) kwaad omdat hem ten onrechte zou 
toegeschreven worden Belgische stri jdkrachten gevraagd te 
hebben, en omdat de journalisten niet willen inzien dat het 
herstelplan (Moboetoeplan geheten) suksesrijk zou verlopen... 
Umba di Lutete, staatssekretaris op buitenlandse zaken, heeft in 
opdracht van Moboetoe onder meer de Belgische ambassadeur van 
België op het matje geroepen, en hem laten weten dat de opperste 
chef van Zaïre verbolgen is over de « schandalige houding van de 
persmedia die slechts anti-propaganda verspreidt en zich op die 
wijze ten dienste stelt van de « vijfde kolonne «... 

Het is niet de eerste keer dat van
uit Kinshasa vertegenwoordigers 
van de Belgische regering de 
huid wordt volgescholden. Het is 
wel de eerste keer dat Moboetoe 
zegt vanuit België steun te krijgen 
(para's), zonder dat hij erom ge
vraagd zou hebben... 
Hoe zit dat nu? Wie liegt er de 
publieke opinie voor ? Moboe
toe ? Henri Simonet "̂  Paul Van
den Boeynants ' De Vlaamse en 
franstalige pers ? 

Permanente brigade ? 
De Belgische regering heeft hoe 
dan ook een enorme flater be
gaan met de wijze waarop het 
Zairebeleid op korte termijn aan
gepakt wordt ; met het zenden 
van para's naar Zaire. 
Allereerst is er het feit van de 
krampachtige geheimhouding. Na 
de beslissing tijdens de kabinets
raad van 2 februari werd aan de 
wachtende journalisten met geen 
half woord gerept over de para
zending. 
Pas vier dagen later hield de 

oefeningen vanop de basis Kito
na in Zaïre gaan uitvoeren in de 
komende weken. Niets is gewe
ten over de duur van die operatie. 
Niets is geweten over de uiteinde
lijke bedoeling. 
Er wordt momenteel op Buiten
landse Zaken verklaard dat de 
para's één maand — dat is dus 
tot 12 maart — in Zaïre zouden 
blijven. Er wordt ook beweerd dat 
die militaire operatie niets te ma
ken heeft met grote onlusten in 
Kinshasa. 

minister van buitenlandse zaken 
een persontmoeting met een 
keurgroep journalisten, waarbij 
het hem vooral om te doen was 
te bereiken dat de Zaïrezaak in 
de media «op een omzichtige wij
ze» zou behandeld worden. Uiter
aard is dat misgelopen. Paul Van
den Boeynants, minister van 
landsverdediging, wist niets af (of 
beweerde niets te weten), van de 
perskonferentie van Simonet. 
En dan de feiten. Het is nu 
bekend dat 250 para's militaire 

Over de duur van de operatie kre
gen we enig nieuws van Moboe
toe zelf. De president van het 
gelijknamig regime verklaarde im
mers, alweer voor het agent
schap AZAP, dat midden vorig 
jaar tussen Zaïre, België, China 
en Frankrijk is overeengekomen 
«een legerbrigade ter beschik
king van Zaïre te stellen.» 
Die Belgische brigade is dus nu 
vertrokken... De duur van de ope
ratie zou volgens de militaire 
overeenkomsten van mei '78 wel 

BDBH: Vlaamse steen 
in Waalse kikkerpoel 
Het Franstalig personeel van de 
Belgische Dienst voor de Buiten
landse Handel staat op zijn 
achterste poten! 

Via een persmededeling geeft de 
Association du Personnel Wallon 
et Francophone des Services Pu
blics uiting aan haar verontwaardi
ging, omdat minister De Bruyne 
zou profiteren van de afwikkeling 
van de lopende zaken om de taal-
kaders in de BDBH erdoor te 
drukken. Daarbij zou de logische 
verhouding 60 N/40 F worden 
ingevoerd. Zodat eindelijk, 15 jaar 
na de uitvaardiging van de wet 
op het taalgebruik in bestuursza
ken, orde op zaken wordt ge
steld. 

De Association is vooral woest 
omdat, zo zegt zij, «die kaders 
berusten op overwegingen die in 
strijd zijn met de werkelijkheid». 

En zij voegt eraan toe dat « bij de 
BDBH de taalwetten voortdurend 
overtreden worden om het Neder
landstalig personeel en de ekono-
mische belangen van Vlaanderen 
te begunstigen ». Voor de zoveel
ste maal wordt ook aangeklaagd 
dat direkteur-generaal Schollaert 
en de beide adjunkt-direkteurs-ge-
neraal Venneman en Verboomen 
alle drie op de Nederlandse taal
rol staan. Niettegenstaande deze 
drie topambtenaren perfekte 
francofonen zijn, vinden zij geen 
genade in Waalse ogen. Niet de 
bekwaamheid en de jarenlange 
ervaring noch de kennis van het 

Frans zijn de maatstaven waar
mede gemeten wordt. Alleen de 
hoedanigheid van Vlaming of 
Waal telt, en Vlaming zijn is uit 
den boze. 

Maar minister De Bruyne is een 
bedachtzaam man. Hij is beter 
geplaatst dan wie ook om de juis
te verhoudingen van Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel in het totaal 
van onze buitenlandse handel en 
in de werkmassa van de BDBH 
te beoordelem. 

Wellicht denken de Walen nog 
met heimwee terug aan die goe
de oude tijd, toen b.v. een Neder
landstalige brief van een Vlaamse 
firma eerst in het Frans moest ver
taald worden ten behoeve van 
een Nederlandsonkundige direk-
teur, waarna deze een Frans ant
woord deed opstellen dat dan 
weer in het Nederlands moest 
worden omgezet om naar de 
betrokken firma gestuurd te wor
den. En ondertussen had de 
Franstalige konkurrent verschei
dene dagen voorsprong. 

Soms speelt de anti-Vlaamse ver
blindheid onze Waalse broeders 
wel eens parten en halen zij argu
menten boven waarvan zij niet 
vermoeden, dat die ook door de 
Vlamingen kunnen overgenomen 
worden. Zo lezen wij in een van 
de AWFPSP-circulaires: «Wij 
moeten onze krachten bundelen 
voor de totstandbrenging van de 
numerieke gelijkheid tussen de 
twee gemeenschappen, zodat die 

een gelijke waarde hebben in al 
onze diensten.» Zij eisen aldus 
een numerieke gelijkheid, niet een 
numerieke verhouding I Kunnen 
de Franstaligen het ons dan ten 
kwade duiden wanneer wij hun 
redenering toepassen op de posi
tie van de Vlamingen te Brussel 
en stellen dat de twee taalge
meenschappen te Brussel ook 
recht hebben op numerieke gelijk
heid ? 
Wij willen besluiten met een amu
sante noot. In het Bulletin du 
Grand-Liège (waar gaan ze het 

eens onbeperkt kunnen zijn. Daar
omtrent wordt vooralsnog offi
cieel met de minste informatie vrij
gegeven. 
Dat de Belgische regenng geen 
informatie verstrekt over de toe
stand in Zaïre, maar slechts een 
minister van Landsverdediging en 
een woordvoerder van Buiten
landse Zaken alsmaar herhalen 
dat de persberichten overdreven 
zijn, is evenmin van aard de 
schijnheilige sfeer omtrent het mo
tief van de Kitona-zending op te 
heffing. 
Inmiddels moeten we elders be
richten noteren over toenemende 
hongerrellen in Kinshasa. En over 
een recente zending van tien ton 
geneesmiddelen uit België, waar
van slechts een tiende op norma
le wijze aan de bevolking bedeeld 
werd, en de rest op de zwarte 
markt verdween... 

Alleen Zaïre... 
De zending van 250 para's naar 
Kitona stelt uiteindelijk dne aan
zienlijke problemen : 
1. de eerbiediging van demokratis-
che spelregels; 
2. de verantwoordelijkheid tegen
over de landgenoten in Zaïre ; 
3. de hulp aan de Zaïrese bevol
king, in het kader van het Bel
gisch ontwikkelingsbeleid. 
Werd de pers in dit land slecht 
voorgelicht over de omstreden 
beslissing van de kabinetsraad — 
een militaire beslissing, genomen 
door een ontslagnemende rege
ring — dan is het nog erger 
gesteld met de voorlichting van 
de volksvertegenwoordiging. Be
zwaarlijk kan momenteel een par-

zoeken !) is door iemand, die ver
moedelijk goed ingewijd is in de 
Franstalige keuken van de BDBH, 
met stierlijke ernst en voor de vol
le waarheid bekend gemaakt dat 
«...de Vlaamse ondergeschikte 
personeelsleden van de BDBH 
zich tijdens de middagpauze naar 
de Brusselse warenhuizen bege
ven en daar rondlopen, niet om 
inkopen te doen, maar om er de 
verkoopsters aan te spreken en 
te verplichten Nederlands te spre
ken!» Gelukkig maar dat «Ie ridi
cule ne tue pas I» M.V.d.B. 

r 
Werk in eigen streek! 

Nog eens werkbedreiging in de Vlaamse Ardennen en in het arron
dissement Aalst. 
De Volksunie heeft reeds herhaaldelijk gepleit voor werk in eigen 
streek. Vooral in achtergebleven gebieden zoals de Vlaamse 
Ardennen en het arrondissement Aalst met veel werklozen. 
Nu nog eens worden deze gebieden bedreigd door sluiting ingevol-
gen een waarschijnlijk frauduleus failliet van de firma -STAR-
COAT». Het zou gaan over een verlies van 200 miljoen, maar daar
door worden een 10-tal kleine firma's getroffen in de voorvermelde 
arrondissementen. Eén in Ronse, 5 in Brakel en 4 in Aalst. In totaal 
250 a 300 werklozen. En over 10 moedige zelfstandigen die een 
eigen atelier hadden opgebouwd en 2 a 6 miljoen zullen verliezen 
met als gevolg bedrijfssluiting. 
Er werden miljarden gegeven aan het Waalse staal, wat zal men 
doen om deze konfektiebedrijven te redden ? 
Senator Germain De Rouck en volksvertegenwoordiger Jan Cau-
dron zullen eisen dat deze konfektiebedrijven worden gered en dat 
de verantwoordelijke ministers alle maatregelen treffen om deze 
werkgelegenheid te verzekeren. 

lementair debat over het beleid 
ten aanzien van Zaïre gevoerd 
worden, maar het minst wat 
mocht verwacht worden is een 
toelichting omtrent de ware toe
dracht van de Kitona-zending aan 
de fraktieleiders van de politieke 
formaties in het parlement. 
Ten tweede werd vorig jaar de 
zending van Belgische para's 
naar Shaba verantwoord met het 
argument dat het om een humani
taire aktie ging ; namelijk de veilig
heid van de landgenoten te verze
keren. 
Bij het begin van de onlusten in 
Iran werd aan de landgenoten 
aldaar met een diplomatieke me
dedeling de raad gegeven tijdig 
het land te verlaten... Vanwaar 
die discriminatie? Op lange ter
mijn gesteld kan het zelfs om 
zogenaamd humanitaire redenen 
niet verantwoord zijn telkens Bel
gische troepen naar Zaïre te zen
den. Vanwaar dat recht tot inter
ventie in Zaïre, en alleen in Za
ïre ? 
Het probleem van de Belgen die 
daar verblijven is uiteindelijk een 
politieke kwestie. Het tekent im
mers de aparte positie die Zaïre 
in het ontwikkelingsbeleid van 
ons land inneemt. 
Typerend hiervoor is bijvoorbeeld 
ook dat de minister van ontwikke
lingssamenwerking, momenteel 
FDF'er Lucien Outers, alsmaar 
overwegend mensen blijft uitzen
den naar Zaïre bij nieuwe missie
opdrachten. Het Zaïrebeleid is 
dringend aan een grondige herzie
ning toe. Van een evenwichtig 
beleid inzake ontwikkelings
samenwerking is momenteel 
geen sprake. Waarbij dan uitein
delijk ook nog de vraag overblijft 
waartoe al die projekten dienen; 
welke lotsverbetering zij de plaat
selijke bevolking bezorgen ? 
Het wordt de hoogste tijd dat ook 
op dit gebied Vlaanderen zijn 
eigen efficiënt en humanitair ont
wikkelingsbeleid kan bepalen en 
uitvoeren, (hds) 

En bovendien 

... heeft Marcel Schoeters, alge
meen sekrefaris van het ABVV, ont
slag genomen als rechter bij de Ant
werpse arbeidsrechtbank uit protest 
tegen de uitspraak van de rechtbank 
die vakbondsafgevaardigde Miei De 
Bruyne wandelen stuurde met zijn 
eis tot schadeloosstelling na zijn ont
slag op staande voet bij de olieraffi
naderij SIBP. 

... maakt dit vonnis van de arbeids
rechtbank ongetwijfeld geschiede
nis in de syndikale strijd, en krijgt 
deze zaak onvermijdelijk sociale ge
volgen. 

... werd de werknemer en vakbonds
afgevaardigde Miei De Bruyne im
mers het recht ontzegd een «wilde 
staking » uit te lokken, waardoor het 
stakingsrecht dus beperkt wordt tot 
de vakbonden en niet geldt voor de 
individuele werknemer. 

... stellen de LBC-bedienden van de 
disfributiesektor de eis tot afschaf
fing van het werk op zaterdagnamid
dag ; de grote warenhuizen zouden 
dus, indien hun eis ingewilligd wordt, 
op zaterdagmiddag moeten sluiten. 

^n bovendien 
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Het Europees Parlement telt momenteel 
198 leden. Duitsland, Italië, Frankrijk en 
Groot-Brittannie hebben elk 36 zetels, Bel
gië en Nederland elk 14, Denemarken en Ier
land elk 10 en Luxemburg 6. De afgevaardig
den worden door de nationale parlementen 
uit hun midden aangeduid, in funktie van 
het aantal zetels die de verschillende partij
en bij de nationale verkiezingen hebben 
behaald. 
Voor het merendeel van deze afgevaardig
den betekent een Europees mandaat niet 
meer dan een welgekomen supplement of 
een troostprijs. Wijlen Theo Lefèvre merkte 
eens op dat men de gebuisden voor het 
ambt van quaestor in de Kamer best kan 
terugvinden te Straatsburg. Zelfs parlemen
tairen die hun Europese zending ter harte 
nemen, zijn en blijven op de eerste plaats 
nationale mandatarissen. Over hun politie
ke loopbaan wordt beslist op basis van 
nationale dossiers. 

Nochtans staat in de opnchtingsverdragen 
van de Europese Gemeenschappen het pnn-
cipe van rechtstreekse verkiezingen inge
schreven En ofschoon het Parlement reeds 
in 1960 een eerste voorstel tot organizatie 
van deze verkiezingen goedkeurt, duurt het 
tot 1974 eer, nogal onverwacht, op de topbij
eenkomst van Parijs besloten wordt zo snel 
mogelijk de burger bij het Europees integra
tieproces te betrekken Het Parlement is er 
als de kippen bij en begin 1975 wordt een 
nieuw ontwerp aangenomen Aan de hand 
hiervan neemt de top van Brussel in 1976 
een beslissing over het zetelaantal en de ver
deling ervan, zodat op 20 september van het
zelfde jaar met de ondertekening een eind 
komt aan de lange en moeizame weg naar 
inspraak van de Europese burgers 
De vooropgestelde datum, mei 1978, blijkt 
evenwel met haalbaar omwille van de kies-
procedure m Groot-Brittannie — trouwens, 
öeigie is ook niet klaar gekomen — zodat 
uiteindelijk op 7-10 juni 1979 gemikt wordt 

In Groot-Brittannië heeft men, vooral onder 
druk van de Keltische nationalisten, afzonder
lijke kiesomschrijvingen gemaakt, zodat En
geland over 66 zetels beschikt, Schotland 
over 8, Wales over 4 en Noord-lerland over 
3 De drie Noordierse zetels zullen bij evenre
digheid toegewezen worden, terwijl voor het 
overige het eiland onderverdeeld wordt in 78 
distrikten, waar de kandidaat met de meeste 
stemmen verkozen zal zijn Dit betekent dat 
de liberale partij meer dan waarschijnlijk 
geen zetel zal veroveren, maar ook dat, met 
zelfs een genng percentageverschil, de kon-
servatieve partij of de Labour partij een rui
me zetelmeerderheid kan behalen, wat grote 
invloed zou hebben op de politieke samen
stelling van het Europees parlement 
Nederland, Denemarken en Luxemburg heb
ben slechts één kiesdistrikt, terwijl Ierland er 

vier telt Denemarken heeft wel één zetel toe
gekend aan Groenland Van de 81 Duitse 
afgevaardigden zullen er dne uit West-Berlijn 
afkomstig zijn Voor het overige kunnen de 
partijen zelf beslissen of zij met nationale lijs
ten dan wel met lijsten die voor éen of meer 
Lander gelden, de verkiezingen willen ingaan 
De 5 procent-klausule blijft behouden 
slechts partijen die meer dan dit percentage 
van de uitgebrachte stemmen scoren, komen 
in aanmerking voor een afvaardiging 
Italië blijft ondertussen nog steeds een 
vraagteken, ook al heeft dit land als eerste 
ingestemd met het principe van rechtstreek
se verkiezingen De strijd draait er voorname
lijk rond het aantal kiesknngen — nationale 
of regionale lijsten, en zo regionale, hoeveel"? 
— en met de huidige regeringsmalaise zal de 
toestand er nog met onmiddellijk opklaren 
Het is duidelijk dat de staten en de traditione
le nationale partijen het grootste deel van de 
koek voor zichzelf hebben gereserveerd De 
druk om federale strukturen te scheppen 
vanuit de behoefte aan eigen autonomie, van
uit de volksgemeenschappen en regio's had 
kunnen een nieuwe impuls geven aan de 
Europese gedachte Want in wezen is het 
Europees federalisme, dat met meer is dan 
een aspekt van het federalisme als dusdanig, 
een kntiek op de staat Door het federalisme, 
aldus prof H Brugmans, wordt de staat in 
vraag gesteld, zowel wat zijn centralisme 
betreft als wat zijn soevereiniteitsideologie 
betreft 

Het IS duidelijk dat in het nieuwe Europese 
halfrond de grote vier staten hun positie zul
len verstevigen Het minst bevoordeeld is 
nog Duitsland, dat 19,8 % van het aantal 
zetels bezet, terwijl haar bevolkingsaandeel 
ongeveer 24 % bedraagt Bij de kleinere lan
den komt Nederland er het best uit 6,1 % 
van het aantal zetels en iets meer dan 5 % 
van de totale EG-bevolking 

Volkeren buiten spel 
Hoewel in het EG-verdrag geopteerd wordt 
voor een uniforme verkiezingsprocedure, be
paalt iedere lidstaat zelf volgens welke re
gels deze eerste verkiezingen zullen plaats
vinden Het aldus rechtstreeks verkozen par
lement zal voor de latere verkiezingen een 
eigen Europese kieswet moeten uitwerken 
Met uitzondering van Groot-Brittannie, qeldt 
in alle lidstaten het stelsel van de evenredige 
vertegenwoordiging Ook in Frankrijk, waar 
tevens het ganse land één enkele kiesom
schrijving zal vormen Het doel hiervan is dui
delijk belemmeren dat volksgroepen, zoals 
Bretoenen, Occitanen , aan bod komen 
Daarenboven wordt uit Duitsland de mini
mumvereiste van 5 % ingevoerd, wat het 
voor kleinere partijen of volksbewegingen 
geenszins vergemakkelijkt 
De verschillende kieswetgevingen bewijzen 

evenwel dat de traditionele staten en hun ver
tegenwoordigers nog voor lange tijd de 
instrumenten zullen zijn waarmede aan Euro
pese politiek zal moeten gedaan worden 
Vlaanderen, dat wel als éen gesloten volksge
meenschap Europa tegemoet gaat, moet de 
zwaluw zijn die de lente van het Europa der 
Volkeren aankondigt 

Populariteitstest 
Een ander probleem dat zich bij deze eerste 
verkiezingen stelt, is het al dan met verenig
baar zijn van een nationaal en een Europees 
mandaat Een ijvenge parlementair besteedt 
nu ongeveer 100 dagen per jaar aan zijn 
Europese opdracht Kumul kan dus enkel 
absenteïsme en verwaarlozing van een dan 
uiteraard sekundaire Europese taak in de 
hand werken 
Gevreesd wordt evenwel dat het principe 
van onverenigbaarheid zou meebrengen dat 
het Euro-parlement als het ware in het luchtle
dige zou zweven, zonder rechtstreekse bin
dingen met de nationale wetgevende ka
mers Voornaamste vrees is echter dat voor 
de grote vedetten a la L Tindemans en W 
Brandt in dat geval duidelijk hun nationale rol 
zou pnmeren 

Kortom, de Belgische kandidaten zullen mo
gen kumuleren, althans tijdens de eerste zit
tijd Wel krijgen in ons land ook extra-parle-
mentairen de kans om de Europese ladder te 
beklimmen In tegenstelling bv tot Denemar
ken, waar de wetgeving voorziet in een ver
plicht dubbel mandaat 

Voor ons ligt het besluit vast deze eerste 
verkiezingen zullen voor de grote tenoren 
een populariteitstest worden, met meer of 
met minder Spijtig dat zij nog met over gans 
Europa kunnen opkomen 
Met horten en stoten, zonder duidelijke visie, 
zonder eenvormigheid stevent Europa op 
zijn eerste verkiezingen af Verkiezingen die 
als basisbeginsel mets te vroeg komen in 
deze bakermat van parlementaire demokra-
tien 

Maar zullen ze meer dan een symbolische 
betekenis hebben"? Zijn zij met eerder de 
enig mogelijke vooruitgang van de Europese 
integratie op dit ogenblik ? En zelfs hierbij nj-
zen een heleboel vragen Voor het Europa 
der Volkeren worden deze verkiezingen 
meer dan waarschijnlijk een maat voor mets 
De staten kapselen zich verder in, en zal de 
wil om echt samenhorig te zijn en te hande
len, die gisteren ontbrak, er morgen zijn"? 
Daarenboven dreigt 10 juni een nationale 
pop-poll te worden, een test voor de populan-
teit van regeringen en politieke leiders De 
Volksunie heeft hieruit de gepaste konklu-
sies getrokken geen verenigbaarheid van 
een Europees en een nationaal mandaat. 
Wordt deze kordate houding door de andere 
partijen gevolgd "^ 

Vlaanderen 
Als voorlaatste land heeft België op 15 november 1978 — 
dag waarop het parlement werd ontbonden — zijn wetge
ving voor de organizatie van de Euro-verkiezingen op punt 
gesteld 

Verheugend hierbij is dat de kontouren van de twee gemeen
schappen duidelijk zichtbaar zijn Er zijn slechts twee kieskol-
leges een Nederlands en een Frans Dit ligt volledig in de lijn 
van de volksnationale logika Maar vanzelfsprekend is het 
geenszins Het laatste pleidooi voor een umtanstische rege
ling dateert pas van verleden week Pleiter was L Tindemans 
Evenmin zal Brussel een apart kieskollege vormen De Brus
selaars kiezen ofwel voor een Vlaamse lijst, ofwel voor een 
Franse Door het uitbrengen van hun stem bepalen zij tot 
welk kollege zij behoren De Brusselse Vlamingen maken vol
waardig deel uit van de Vlaamse gemeenschap 

De tweeledigheid heeft de invoenng van een bijkomende ver-
kiesbaarheidsvereiste noodzakelijk gemaakt men moet be
horen tot de taalgroep van de kiezers Er zal met meer 
geknoeid kunnen worden met zgn « FDF-Vlamingen », zoals 
in het verleden 

Inzake de zetelverdeling wordt het beginsel van de met-pari-
taire verdeling bevestigd dertien zetels komen toe aan de 
Nederlandstaligen en elf aan de Franstaliqen De hoofdbu
reaus van de kieskolleges zijn Mechelen en Namen Zodat 
op 10 juni de politieke «hoofdsteden» een Vlaamse en een 
Waalse zijn, met Brussel i 

Wie dierf een paar jaar geleden van een dergelijke regeling 
dromen "^ Vlaanderen zal met inbegrip van de Vlaamse Brus
selaars als een gesloten volksgemeenschap naar Europa 
opstappen Onverdeeld wordt het Vlaamse volk erkend, ook 

op Europees vlak Een voordeel dat met enkel voor ons geldt, 
maar tevens waardevol is als uitgangspunt voor de betrek
kingen tussen de in Europa versnipperde volkeren Het is een 
ideale start voor het Europa der volkeren 
Ook voor de jongeren bevat deze wet goed nieuws Hoewel 
voor nationale verkiezingen nog steeds de leeftijdsdrempel 
van 21 jaar wordt aangehouden, wordt de kiesleeftijd op 18 
jaar teruggebracht voor de Europese verkiezingen 
Aan de stemplicht is met getornd Hier staan ons land en 
Luxemburg alleen Waarschijnlijk wordt gevreesd dat Vlamin
gen, noch Walen erg warm lopen voor deze bijkomende stem
ronde Wat trouwens bevestigd wordt door de resultaten van 
de laatste opiniepeiling, maandag jl door de Kommissie 
bekend gemaakt Slechts zes op de tien Belgen, op Denemar
ken na het laagste percentage in de Gemeenschap, staan 
gunstig tegenover de Euro-verkiezingen Of schnkt men nog 
steeds terug voor vrije verkiezingen omdat het gewicht van 
politiek bewust kiezers — en zijn de nationalisten en de 
Vlaamsgezinden dat over het algemeen met — te zwaar zou 
uitvallen en de politieke kaarten danig zou schudden "> 
Voor Vlaanderen zijn de inzichten van deze wet alleszins een 
waardevolle vooruitgang De weg naar Europa ligt open, een 
unieke kans om de eigen Vlaamse visie op het Euro-forum te 
verkondigen Maar dan heeft Vlaanderen ook tot plicht « Vla
mingen » naar Europa af te vaardigen En voor ons zijn dit Vla
mingen die met ophouden Vlamingen te zijn, omdat zij toeval
lig ook Europeanen zijn «Europeaan zijn» mag met beteke
nen het met meer behoren tot een bepaald volk Het « Vla
ming zijn, om Europeeer te worden » van August Vermeylen 
kan misschien gemeengoed lijken, het is tegelijk zeer 
aktueel 
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Gezin moet kunnen leven 
De dagelijkse stroom van vragen, 
eisen en memoranda aan de infor
mateur is geluwd. Blijft het be
raad duren, de eisen blijven ge
steld. Eén van de steeds terugke
rende telkens door andere groe
pen herhaalde eisen was die naar 
de aanpassing van het gezinsinko
men. Elk gezin, hoe het ook' 
samengesteld is, moet kunnen le
ven. 
De eis slaat in de eerste plaats op 
een inkomen waarvan men kan 
leven. Een inkomen dat de ge
meenschap moet erkennen, dat 
de staat moet eerbiedigen. 
Gezinnen waar man en vrouw 
samen uit werken gaan, klagen al 
jaren over de druk van de belas
tingen. In de volksmond heet het 
dat de vrouw alleen gaat werken 
om de belastingen te betalen. 
DAt oude ongenoegen heeft uit
eindelijk zijn plaats gekregen in 
de partijprogramma's: afbouw 

van de fiskale bestraffing van het 
liuwelijk. 
De kentenng in de verhoudingen 
tussen man en vrouw heeft ook 
bij de vrouwen met een gezins-
last vragen losgeweekt. Ook zij 
wensen waardering van hun ar
beid. Voor het eerst is nu van 
enkele groeperingen duidelijk de 
vraag gesteld naar het erken nen 
van de arbeid van de vrouw die 
thuis werkt via het in rekening 
nemen van een inkomen uit die 
arbeid. 
Tussen beide gezinstypes in is er 
een beweging over en weer. 
Vrouwen blijven thuis van hun 
werk om enkele jaren hun kinde
ren te verzorgen. Vrouwen met 
kinderen zoeken een deeltijdse 
betrekking. Vrouwen gaan op
nieuw volledig buitenhuis werken. 
Elk van die overgangen gaat met 
moeilijkheden gepaard die maat
schappelijk niet meer aanvaard 

Sneeuw wacht op sneeuw.. 
zegt men in Vlaanderen. 

worden, maar waar de staat zich 
nog niet bij aangepast heeft. Gelij
ke behandeling inzake sociale ze
kerheid, gelijke rechten voor 
vrouw en man, erkenning van de 
loopbaan, zijn slechts enkele ver
algemeningen van de vele aan
passingen die daarvoor moeten 
gebeuren. 

Daarbij moet duidelijk rekening 
gehouden worden met de werke
lijke behoeften. Met een staat die 
zijn lasten niet meer kan dragen 
en een sociale zekerheid die fail
liet gegaan is, kunnen wij geen 
voorrechten meer dulden. Maar 
de rechten moeten erkend wor
den. En dit niet alleen met woor
den of met vooruitzichten. 

Sprekende cijfers 

Over gezins-behoeften en lasten 
zijn al ernstige studies gemaakt. 
Met de besluiten ervan moet nu 
rekening gehouden worden. Ne
men we hierbij twee Antwerpse 
studies van UFSIA van vorig jaar 
als voorbeeld. De cijfers spreken 
voor zichzelf. 
In 1976 al bedroeg het socio-vi-
taal minimum voor een alleen
staande bejaarde 9.700 fr. per 
maand. Voor een bejaard echt
paar was dat 13.000 fr. Een alleen
staande aktieve persoon had 
12.300 fr. nodig, een aktief echt
paar 19.600. Voor een gezin met 
één kind was dat 24.300 fr. Met 2, 
3 en 4 kinderen bedroeg het 
socio-vitaal minimum respektieve-
lijk 27.000, 30.300 en 32.600 fr. 
Merk op dat het hier telkens gaat 
om een minimum. En om de 
behoeften in 1976. De rol van de 
sociale zekerheid in de gezinsin
komens is zeer belangrijk. In 82 
% van de huishoudingen heeft 
men een of ander inkomen van 
de sociale zekerheid. In 42 % is 
er ten minste één vervangingsin-
komen en in 24 % kwam het 
gehele inkomen van de sociale 
zekerheid. 
Een studie over gezinsgrootte en 
welvaart besluit dat de wetgever 
de kinderrijke gezinnen weinig 
gunstig gezind is. In vergelijking 
met gezinnen zonder kinderen be
talen de meeste gezinnen met kin
deren te veel belastingen en ont
vangen zij te weinig kinderbijslag. 
Naarmate men meer kinderen 
heeft, neemt de benadeling dan 
nog toe. Wie straks de verant
woordelijkheid draagt moet al
vast daarmee rekening houden. 

pdb 

DIRK MARTENS 

10 faar Leuven Vlaams! 
Wij hebben op zaterdag 3 
februari, 10 jaar « Leuven 
Vlaams » herdacht in de schoot 
van de meer dan een halve eeuw 
oude « Vlaamse Leergangen » ƒ 
Te weinig wordt de waarde van 
de « Vlaamse Leergangen » 
bekeken in de 
wordingsgeschiedenis van ons 
Volk. Ontbreekt well icht de 
promotie in deze groep ? 
Professor dr. Wil ly Peremans 
omschreef duideli jk in zijn 
inleiding hoe op een aantal 
ogenblikken de invloed van 
'< Vlaamse Leergangen » 
beslissend geweest is voor ons 
Vlaams Universitair verleden. 

De « Vlaamse Leergangen » kwa
men in 1924 tot stand onder lei
ding van professor dr. J. Sencie. 
Hij bracht een raad van beheer 
uit de toenmalige Vlaamse onder
wijswereld bij mekaar: Sencie, 
Van Dievoet, Helleputte, Prosper 
Poullet, Thuysbaert, Van Cauwe-
laert, Noyons, Van de Vyvere. De 
namen laten ons vermoeden hoe 
men op een gematigde manier. 

binnen de bestaande gezags-
strukturen een vernederlandsing 
van het onderwijs aan de Leuven
se Universiteit wilde nastreven. 
Wij weten allen uit onze nabije 
geschiedenis hoe deze vereni
ging in het onverbiddelijke kruis-
vuur van de 30'er jaren lag, waar
bij Vlaams-Nationalisten de on
middellijke verwezenlijking opeis
ten en waarbij staatskatolieken 
aarzelend bleven opkijken naar 
de sremmen van het episkopaat 
terzake. 

De « grote droom » na '14-'18 brak 
niet door. En zo kende het initia
tief op het einde van de 20'er 
jaren werkelijk een neergang. De 
bijdragen van de leden die in het 
begin mild toestroomden, liepen 
terug. Vanaf 1931 zou er verbete
ring komen. Professor Sencie en 
professor Van Dievoet bezoch
ten kardinaal Van Roey te Meche-
len en monseigneur Coppieters 
de bisschop van Gent. Vanuit 
deze gesprekken groeiden lang
zamerhand een consensus in de 
staatskatolieke wereld dat ook 

het Nederlands een onderwijstaal 
was I 

Van 1932/33 tot 1934/35 werden 
223 nieuwe leergangen verneder
landst. En het is zeker een feit 
moest de tweede wereldoorlog 
geen rem betekend hebben, dat 
«Leuven Vlaams» heel wat vlug
ger gerealizeerd zou zijn. 

Vanuit Vlaams-Nationale zijde 
wensen we de «Vlaamse Leer
gangen » bij het begin van hun 
tweede halve eeuw bestaan spe
ciaal drie opdrachten toe voor 
ons volk : 

1) Het bevorderen van de samen
werking tussen alle Nederlandse 
universiteiten in Noord en Zuid 
én de leerstoelen in het buiten
land ; 

2) Het federeren en herstrukture-
ren van het hoger onderwijs in 
deze staat; 

3) Het uitlijnen van een eigentijd
se Nederlandse opvoedkunde, in
zonderheid van het leerkrachten
profiel. 

Willy Kuijpers, kamerlid 

NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/331.05 

P.V.B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandplwagens • bed|es en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels -kanierversienngen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - turnkledi) - r i i i teri i i irnstingeii • ping-
pongtafels - badkleding en alle toebelioorten - rol- en i)sscliaatsen -

kampingartikelen - t i irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen -
elektr treinen der beste merken - a i i to j - go-carts - troktoren - pop
pen - poppenwagens en -wiegies - b-relen - lessenaars - borden • 
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN DE STAD AARSCHOT 
Het ambt van sekretaris van het OCMV/ Aarschot 

wordt openverklaard. De kandidaten dienen te vol
doen aan de volgende voorwaarden: 

1. Belg zijn; 
2. de burgerlijke en politieke rechten genieten; 
3. van onberispelijk gedrag zijn; 
4. voor de mannelijke kandidaten aan de dienst

plichtwetten hebben voldaan; 
5. lichamelijk geschikt worden verklaard voor het 

uit te oefenen ambt door de Administratieve Gezond
heidsdienst ; 

6. op de dag van de benoeming de minimumleef
tijd van 25 jaar hebben bereikt en de leeftijdsgrens 
van 45 jaar niet hebben overschreden, tenzij de kan
didaten bij het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd ten minste 20 pensioengerechtigde dienstja
ren kunnen doen gelden. 

Voor de leeftijdsgrens zijn de gekoördineerde wet
ten en koninklijke besluiten van toepassing, houden
de de prioriteitsgerechtigden van het beroepsperso
neel van de kaders in Afrika en van het personeel 
ontslagen wegens gehele of gedeeltelijke sluiting 
van de steenkolenmijnen; 

7. Houder zijn van het diploma dat in aanmerking 
komt voor betrekkingen van niveau 1 in de Rijksbe
sturen en dat overeenkomstig is met de Koninklijke 
besluiten van 10 maart 1977 (Belgisch Staatsblad 
22-3-1977) en van 27 juni 1978 (Belgisch Staatsblad 29-
6-1978), tot vaststelling van de algemene bepalingen 
betreffende de voorwaarden tot benoeming in de 
graad van Sekretaris en Ontvanger in een Open
baar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn; 

8. slagen in de bekwaamheidsproeven van een 
gewoon eksamen ingericht door het OCMW van de 
stad Aarschot. 

De aanvragen vergezeld van de nodige bewijsstuk
ken dienen aangetekend gezonden aan de heer 
Voorzitter van de Raad van Maatschappelijk Wel
zijn, Willy Laeremans, p / a OCMW, Begijnhof 21 te 
3220 Aarschot, uiterlijk op 5 maart 1979. 

Bij bevel: 
De dd. Sekretaris, De Voorzitter, 
Jos. Van Haesendonck Willy Laeremans 

(Adv. 236) 

Openbaa r Centrum voor 
Maatschappeli jk 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 heroriëntering 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 - binnen-
pOSt 104). (Adv. 236) 
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" De Vlaamse Beweging, 
zoals trouwens elke 
emancipatiebeweging is 
niet denkbaar zonder de 
rijke voorraad liederen die 
haar opgang hebben 
begeleid. In dagen van 
strijd en overwinning 
hebben deze liederen de 
volksgemeenschap bezield, 
in tijden van nood en 
teruggang de harten weer 
opgebeurd en nieuw geloof 
m de toekomst verwekt 
Geen andere kunst is meer 
gemeenschapsvormend 
dan de liedkunst Gegroeid 
uit de ontmoeting van 
volksverbonden dichters 
en toondichters wordt het 
een krachtbron voor een 
volk in beweging, een natie 
in wording. 

Het oeuvre van Armand 
Preud'homme heeft aan 
talloze jongeren de eerste 
kennismaking gebracht met 
een menselijk-rijk 
gedachtengoed van onze 
volkse strijd. Het heeft 
verschillende generaties 
verenigd in eenzelfde liefde 
voor eigen land en volk. 
Aldus is het een machtige 
bijdrage tot de Vlaamse 
opstanding geworden. » 
Deze veelzeggende 
woorden schreef Maurits 
Coppieters, de voorzitter 
van de Kultuurraad voor de 
Nederlandse 

Kultuurgemeenschap in de 
fraaie klavierbundel 
uitgegeven naar aanleiding 
van de vijfenzeventigste 
jaardag van Armand 
Preud'homme. 
Meer en meer gaat men 
beseffen wat deze 
Preud'homme voor ons 
volk heeft betekend. Hij is 
niet die grote musicus 
waarvoor de wereld hijgt 
maar de diepe 
verbondenheid met zijn 
volk heeft hem gedreven 
om kunstwerken als 
« Heimwee doet ons hart 
verlangen », . Susa Nina » 
en « Naar wat de dennen 
fluisteren » (om deze maar 
te noemen) te schrijven. 
Armand Preud'homme is de 
eenvoudige 
volksverbonden 
kunstenaar gebleven die 
in voor- en tegenspoed 
tussen ons volk stond, 
steeds zichzelf blijvend. Of 
om het met Emiel Van 
Hemeldonck te zeggen: 
een van de stillen van het 
land gebleven, die zijn 
cimbeltje laat rinkelen op 
eigen geluid... 

75 BLOEMEN ! 
Graag waren wij namens 
ons weekblad ten huize van 
Preud'homme zelf geweest 
maar de toondichter was zo
pas uit het ziekenhuis ont
slagen en diende nog een 
tijd uit te rusten De grootse 
feestviering van zaterdag 
24 februari nadert snel 
Toch zouden wij onze le
zers willen verzoeken de ja
rige toondichter schriftelij
ke gelukwensen te sturen 
naar zijn thuisadres Zes-
tienbunderstraat 9 te 3500 
Hasselt. 

In de Limburgse gemeente Peer 
aan de Dommel werd op 21 febru
ari 1904 Armand Preud'homme 
geboren Hij was de jongste van 
vijf en zoon van de hoofdonder
wijzer die tegelijkertijd organist 
was De kinderen werden met de 
muziek grootgebracht Toen Ar
mand pas zes jaar was gaven zijn 
vader en zijn oudste zus hem 
reeds muziekles De familie was 
mans genoeg voor een orkestje 
Toen de jongste van de Preu-
d'hommes negen was verving hij 
reeds zijn vader achter het orgel, 
pas dertien schreef hij zijn eerste 
liedje, een soortement amoureu
ze serenade op tekst van zijn 
broer die later pastoor werd 
Na de schooltijd in Peer wordt 
Armand leerling bij de paters 
Kruisheren te Maaseik Van de 
blinde organist kreeg hij de nodi
ge lessen en de praktijk om echt 
te weten wat harmonie en muziek 
betekenen 

Na Maaseik belandt Preud'hom
me aan de regentenschool (talen) 
te St-Truiden maar kan het met 
laten zich 's avonds naar Hasselt 
te spoeden om er zich te bekwa
men in het orgelspel bij Arthur 
Meulemans Daar besliste Preu
d'homme resoluut voor de muziek 
te kiezen en omdat het diploma, 
te Hasselt behaald met veel mo
gelijkheden bood liet hij zich in
schrijven in het Lemmensinstituut 
te Mechelen Hij kreeg er les van 
Flor Peeters, Mannus De Jong en 
mgr Van Nuffel Preud'homme 
doet het daar goed alhoewel zijn 
leraren hem beschreven als 
schuchter, bedeesd, erg gesloten, 
ja zelfs eenzaam' Preud'homme 
wordt laureaat en kan zijn geluk 

met op wanneer hij op orgel of 
piano kon improvizeren, zich uitle
ven 
1928 Preud'homme wil naar Ier
land om er in een of andere kate-
draal zijn kunnen te bewijzen, 
maar daar komt mets van 
Als er te Geel voor de St-Aman-
duskerk een organist gezocht 
wordt 18 Armand Preud'homme 
kandidaat en ja, hij vertrekt naar 
de Antwerpse Kempen Vrij vlug 
geraakt hij hier ingeburgerd, hij is 
de graaggeziene gast in enkele 
landelijke herbergen maar ook bij 
zijn gebuur, de pastoor-deken 
van Geel Deze man was een 
muziekkenner en zag onmiddellijk 
dat de jonge Preud'homme zo
maar met de eerste de beste 
koster was 

Eveline... 
Armand Preud'homme geraakte 
thuis in het kulturele leven van de 
Dimphna-gemeente, er gaat geen 
feest voorbij of hij zit achter de 
piano of het orgel, er wordt een 
muziekschool opgericht en de 
naam Preud'homme loopt tussen 
de leraren De deftige families — 
of wat daar voor doorging — vra
gen pnve-lessen voor hun zonen 
en dochters 
Zo komt Armand ook ten huize 
van weduwe Verhulst die dne 
dochters heeft Elvire piano, Stella 
zang, Eveline viool En Armand 
koos de jonge Eveline als zijn 
bruid en zoals dat in die dagen 
ging spoorden zij op huwelijksreis 
naar Luxemburg, hun geluk kon 
met op 
Het paar kreeg drie kinderen en 
het orgelspel voldeed met meer 
om zo'n gezin te onderhouden 

Armand opende een fotozaak, uit 
noodzaak In Geel beleefde hij 
ook zijn eerste politiek avontuur 
De katolieke verenigingen waren 
met zon beste vrienden met de 
Vlaamse Katolieken van 't 
Vlaamsch Huis Toen dezen hun 
fanfare zonder dingent viel stelde 
Armand — langs alle kanten aan
gespoord — voor de lege plaats 
in te nemen 
Maar dat namen de echte katolie-
ken met, bij monde van « meneer-
dendeken» die op het bisdom 
klacht had neergelegd, werd 
Preud'homme te Mechelen ontbo
den waar hij zich voor de vikans-
generaal moest verantwoorden 
Deze begreep de situatie nogal 
vlug en had onmiddellijk door dat 

hij verkeerd was ingelicht en be
sloot het incident met te stellen 
dat de Vlamingen toch ook kato-
lieken zijn 

In die penode begon Armand 
Preud'homme aan het schrijven 
van operettes op tekst van de 
Geelse dokter Verwaest Met de 
volksoperette «Het leven bloeit 
open» werden de grootste suk-
sessen behaald Armand Preu
d'homme geraakte buiten Geel 
bekend en zelfs nog veel ver
der, maar in september '39 werd 
de mobilizatie afgekondigd 

Aan de Duitse kroon ? 
Preud'homme kwam in kontakt 
met Jozef Simons, de schnjver 

„Op de heide waait de wind ## 

BIJ de uitgeverij DAP-Rei-
naert verscheen zopas de 
geromanceerde biografie 
van Armand Preud'homme 
Deze vlot lezende biografie 
bevat naast de levensloop 
van de jarige toondichter het 
volledige liederenrepertori-
um (500 nummers) alfabe
tisch gerangschikt volgens 
de tekstschrijver Achteraan 
het boek bevindt zich een 
reeks interessante foto's 
over de toondichter en zijn 
omgeving, zijn familie en zijn 
vrienden 
Persoonlijk hadden wij liever 
gehad dat de biografie iets 
kordater en met zo zeem

zoet was geschreven, toch 
bevat het werk een heleboel 
aan informatie die vaak zeer 
pittig verwoord is Wij den
ken hier vooral aan de amou
reuze kennismaking van 
Preud'homme met zijn la
tere vrouw en de vrijspraak 
voor de militaire rechtbank 
De auteur van het boek, 
Rene Melis, heeft met dit 
werk hoge punten gescoord, 
dit wordt beslist een boek 
dat zijn weg zal vinden naar 
alle Vlaamse huiskamers' 

« Op de heide waait de wind», 
Rene t^elis, 325 fr bi/ de DAP-
Reinaertuitgaven 
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van het meeslepende boek «Eer 
Vlaanderen vergaat». De ontmoe
ting met Simons zou voor Preu-
d'homme zeer belangrijk zijn. 
Waarschijnlijk opent dit treffen 
de deur op de Vlaamse produxtie 
van Preud'homme. Zoals het in 
die dagen mode was werd een 
verzoening gezocht tussen ro
mantiek en marsmuziek. Op een 
paar dagen tijd had Simons de 
tekst klaar voor een stuk marsmu
ziek dat bij Preud'homme reeds 
een tijdje op stapel stond. 

Zo werd Kempenland geboren. 
Het liedje veroverde de jeugdbe
wegingen, Willem De Meyer nam 
het over voor zijn zangfeesten, 
de kulturele verenigingen propa
geerden het bij de vele leden. 
Maar niet iedereen was even 
gelukkig met dit sukses. 
Voor sommige scherpslijpers kon 
«Kempenland aan de Dietse 
kroon » enkel maar beduiden aan 
de Duitse kroon, maar tot zolang 
de oorlog duurde nam niemand 
er openlijk aanstoot aan... 
De kombinatie met Simons zou 
ook nog «Susa Nina» opleve
ren, hét kerstsukses waarvan 
Preud'homme niet eens meer 
weet hoeveel opnamen er van 
gemaakt werden want over heel 
de wereld zingt men het. Preu
d'homme houdt echter 't meest 
van de uitvoering met het knapen
koor van Edegem in 1945 opgeno
men en waarin de solo gezongen 
wordt door de latere TV-journa-
list Jan Schodts. 
Uit diezelfde tijd, maar op tekst 
van Eugene De Ridder, stamt 
«Op de purp're hei» dat hem 
door het toenmalige NIR ge
vraagd was. In drie dagen en drie 
nachten — hij had niet meer tijd 
gekregen — schreef Preud'hom
me dit nieuw sukses samen. 
In 1943 komt een einde aan de 
Geelse periode, de familie Preu
d'homme verhuist naar Mortsel. 
Armand wordt direkteur van de 
plaatselijke muziekschool. Maar 
dan komt de bevrijding en enkele 
heren herinneren Preud'homme 
aan Kempenland... 

Merksplas 
Armand Preud'homme wordt het 
kwalijk genomen dat hij Duitsge
zinde liedjes zou hebben geschre
ven. Na drie maanden bak mag 
hij los maar een beetje later moet 
hij terug want hij was tijdens de 
oorlog ook nog eens jurylid op 
een kinderzangfestival te Mol, en 
dat mocht blijkbaar niet. 
Bij gebrek aan bewijzen wordt 
Preud'homme vrijgelaten. 
Eindelijk vrij maar dat was dan 
ook alles. Preud'homme had geen 
inkomen en nam zijn intrek bij zijn 
broer Alfons die te Assesse in de 
buurt van Namen een landhuis 
had gekocht. Hij deed zowat van 
alles om aan de kost te komen — 
kippen kweken, wasmachines ver
kopen, broer helpen uitvindingen 
verzinnen — maar dra bleek dat 
ook dat met zo lonend was en in 
1947 komt het gezin naar Antwer
pen terug. 

Doppen 
Na een mager baantje bij het 
Vlaams Ekonomisch Verbond, hij 
kreeg er zelfs de bons, restte 
Preud'homme nog enkel het stem
pellokaal. Met de gebroeders Re-
naat en Maurits Veremans en 
Mark Liebrecht vormde hij een 
trouw dopklubje dat uiteraard 
over niets anders dan muziek 
sprak. Zo werd beetje bij beetje 
de operette «Op de purp're hei» 
geboren die driemaal met groot 
sukses werd opgevoerd. 
Langs een nachtklub kwam Ar
mand Preud'homme dan in café 
Bristol aan de Frankrijklei terecht. 
De socialisten waren er nogal 
thuis en vooral Camille Huys-
mans was er een graaggeziene 
figuur. Preud'homme speelde 
voor hem Peter Benoit... 

Maar in 1957 woedde de school
strijd en in de straten zongen de 
betogende katolieken «Voor ou
ter en heerd» een tekst van 
Jozef Simons en muziek van 
Preud'homme. De socialisten 
dachten dat Preud'homme het 
lied speciaal voor de schoolstrijd 
geschreven had en alhoewel hij 
kon bewijzen dat dat niet het 
geval was vloog hij in de Bristol 
buiten. 
Camille Huysmans die Preud'hom
me anders goed kon luchten — 
hij was ook een Limburger — 
merkte schamper op «Wie zijn 
gat verbrandt moet maar op de 
blaren zitten!» 
Datzelfde jaar nog kan Preu
d'homme terug naar Limburg 
bm leraar muziek te worden aan 
i'nnu weer op adem komen, ves
tigt zich in de buurt van de Lim
burgse meisjesschool te Hasselt. 
Hij kan hoofdstad en noemt zijn 
gezellig huis «Susa Nina». 

Speciale trein 
Maar Preud'homme laat het daar 
niet bij, met een voordrachtgever 
en diens vrouw vormt hij « het trio 
op de purpren hei» en rotst het 
Vlaamse land af met voordracht 
met muzikale begeleiding. Onder
tussen komponeert hij verder tien
tallen liedjes op het ritme van de 
tijd, tussen kunstlied en chanson, 
want Preud'homme blijft kieskeu
rig. Alhoewel hij voor het grote 

De 75ste verjaardag van Ar
mand Preud'homme zal niet on
opgemerkt voorbijgaan. Wij heb
ben getracht uit de overvloed 
van vieringen en uitgaven te zij
ner ere de belangrijkste te distil
leren opdat ieder zijn keuze kan 
maken. 

• • • 
Zaterdag 24 februari om 20 u. in 
de Elisabethzaal, Koningin Astrid-
plein te Antwerpen, grote A. 
Preud'hommeviering geprezen-
teerd door Lutgart Simoens van 
BRT-Antwerpen. Op het program
ma : een keuze uit het Preud'hom-
merepertoire. Toespraak door de 
voorzitter van de Vlaamse Kul-
tuurraad. 

• • • 
De A. Preud'hommestichting 
geeft een langspeelplaat uit met 
liederen van de toondichter (325 
fr.) te bestellen bij de stichting, 
Oud-Gasthuisstraat 19, 2110 Wij-
negem. (Luxe-uitgave 500 fr. op 
rek. nr. 416-4044961-55) 

• • • 
Het ANZ-Limburg organizeert op 
zondag 18 maart om 15 u. 30 een 
A. Preud'hommehulde in de sport
hal van het kollege te Peer met 
werken van de jarige toondichter. 

• • • 
De Roeland-uitgaven stelden een 
pakket muziekbundels samen 
waarin een zeventigtal liederen 
van Preud'homme werden samen
gebracht. Het pakket (500 fr.) kan 
besteld worden bij Roeland-uitga
ven, William Woodstraat 12, 2200 
Borgerhout (tel. 031/35.73.28) 

• • • 
Door samenwerking tussen « Roe
land-uitgaven » (Borgerhout) en 
« Vlaamse Volkskunstbeweging » 
(Antwerpen) kwam een fraai luxe
lied-album tot stand «Armand 
Preud'homme 75 jaar». Op de 
voorpagina prijkt de jongste foto 

publiek blijft schrijven weigert hij 
i toegevingen te doen wat de tek-
- sten betreft. 
1 En dan komt « Bengel», een eigen-
1 tijdse operette, opgevoerd n.a.v. 
1 600 jaar Peer, het geboortedorp 
t van de toondichter. Een sukses I 
I Op 12 januari 1968 verleent ko-
j ning Boudewijn de gouden medail-
t Ie in de Kroonorde aan Preu-
I d'homme. De erkenning blijft niet 

uit. Samen met Willem De Meyer 
wordt hij op kulturele zending 
gestuurd naar Zuid-Afrika en in 
1972 is hij te gast in «ten huize 

1 van » bij Joos Florquin op de BRT. 
I Maar het grootste genoegen zal 

Preud'homme ongetwijfeld bele
ven aan de verfilming van « Op de 

3 purpre hei» door de Vlaamse tele-
1 visie. De regie is in handen van 
- zijn oude stempelmakker Mark 

Liebrecht! 

In 1974 wordt Preud'homme ze
ventig jaar. Talrijke gemeenten, 
zowat overal in het Vlaamse land, 
vieren Armand Preud'homme, er 
wordt een stichting met zijn naam 
opgericht en in datzelfde jaar 
heeft te Borgerhout een nationale 

' hulde plaats. 
Vijf jaar later staat Antwerpen 
weer klaar voor een grootse vie
ring, andere steden en gemeen
ten zullen volgen. Vanuit Hasselt 
spoort een speciale trein naar 
Antwerpen. Aan ons, Vlaams-na
tionalisten, om er bij te zijn ! 

MVL 

van de toondichter. Maurice Cop-
pieters, voorzitter Kultuurraad, 
Walter Kunnen, voorzitter Unie 
der Europese Federalisten, leiden 
het album in. 
Vier liederen (melodie -I- bege
leiding) werden geplukt uit het 
omvangrijk werk van Preud'hom
me. Prijs 75 fr. 

• • • 
ledere zingende Vlaming kent het 
tekstboekje van Willem de Meyer 
« Voor EIck Wat Wils ». Zowat 90 

teksten van eigentijdse volks
zang-liederen in handig formaat. 
Op de voorpagina van het bundel
tje een foto van Armand Preu
d'homme. Prijs 25 fr., voor groe
pen 20 fr. 
Besteladressen: Roeland-uitga
ven, William Woodstraat 12, 2200 
Borgerhout of VVKB, Isabella 
Brantstraat 28, 2000 Antwerpen. 

• • * 
Zondag 29 april in het Antwerpse 
sportpaleis: Vlaams-nationaal 
zangfeest. Optreden van een 
massaal zangkoor met 1.200 uit
voerders die zingend hulde zullen 
brengen aan Preud'homme. 

• • • 
Dit jaar de 14de uitgave van de 
Dagen van het Vlaamse Lied in 
het teken van het Jaar van het 
Kind. Alle inlichtingen bij de 
Vlaamse Volkskunstbeweging, 
Isabella Brantstraat 28, 2000 Ant
werpen (tel. 031/38.16.26) 

Op 9 maart grootse Preud'hom
mehulde georganizeerd door de 
kulturele kring Groot-Mechelen. 

Voor meer inlichtingen: sekreta-
riaat KKGM, St.-Jan Berchmans-
straat 78 te Mechelen. Tel. 015/ 
41.51.94. De toondichter zal aan
wezig zijn. 

• • • 

Slotmanifestatie van de viering 
op de eerste zondag van novem
ber in de Antwerpse Handels
beurs. 

• • • 
Vanuit Hasselt rijdt op zaterdag 
24 februari een speciale Preud-
'hommetrein naar Antwerpen en 
terug. Hij doet de stations Be
ringen, Zolder, Houthalen, Leo-
poldsburg. Balen, Mol, Geel, He-
rentals. Tienen en Antwerpen 
aan. Dat wordt beslist een muzika
le reis! 

Een trein voor 
Armand Preud'homme 
en nog meer... 
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Walmende vuurhaarden 

Met de overwinning van Khomei
ni valt — voorlopig "^ — een wes
ters bastion weg, dat de kern uit
maakte van de westerse « afgren
deling » in het Midden Oosten van 
de Sovjetunie Deze «grendel» 
werd gevormd door Irak, Iran, 
Saoedi-Arabie en Pakistan 
Reeds na eén jaar viel Irak weg 
Sinds het leger de macht in Pakis

tan overnam leidde deze veilig-
heidskonstruktie eerder een kwij
nend bestaan De Verenigde Sta
ten zetten echter alles op Iran, 
dat ze van de meest geduchte 
bewapening in gans het Midden 
Oosten voorzagen Dit werd in de 
hand gewerkt door de Sjah, die 
kost wat kost het sterkste en 
modernst uitgeruste leger van 

BEGELEIDE REIZEN 
INDIVIDUELE REIZEN 

Onze grote brochure is 
verschenen 
Honderden voorstellen! 
vliegtuigreizen 
autoreizen 
treinreizen 
bootreizen 
autocarreizen 

Vraag uw kosteloos exemplaar met 240 blz vakantie
pret 

§<; 
Naam 
Straat nr 
Postnr gemeente 
Wenst de brochure «zomer '79» te ontvangen 

Vlaamse Toeristenbond, 
St -Jakobsmarkt 45-47, 
2000 Antwerpen 
Tel 031-34 34.34 
Vergunning nr 1185 - kat A 
Lidmaatschap vereist. 

Kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, Gent, 
Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, 
Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout en Vil
voorde. 

Inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegen
woordigers. 

het MO wou hebben en zich 
tevens geleidelijk de rol van poli
tieagent in het gebied toeeigen-
de 
Nu Iran is weggevallen — en zeer 
waarschijnlijk het blok van de 
niet-geengageerde landen zal ver
voegen — IS het voor Washing
ton oppassen geblazen. Niet al
leen werd de gevluchte Sjah dui
delijk gemaakt dat hij als « vakan
tieganger » in de USA ongewenst 
was, na de val van de laatste 
door de Sjah benoemde regenng 
haastte Washington zich, Iran ver
dere steun toe te zullen zeggen 
(als daarom gevraagd wordt) 
In ieder geval is met de evolutie in 
Iran de toestand in het M O er met 
veiliger op geworden Momenteel 
poogt Washington het in het slop 
geraakte vredesoverleg Israel-
Egypte nieuw leven in te blazen, 
voorlopig op ministeneel niveau 
Irak en Syne bundelen na jaren
lange twisten, hun krachten, in 
afwachting dat ze een konfedera
tie oprichten Ze zijn daarmee 
voorzichtiger geworden na de 
mislukking van te overhaastige ex
perimenten in dit verband. Ieder
een kent de vaudeville waarop 
de fusie tussen Egypte en Syne 
uitdraaide en het nog gekker ver
loop van de eenmaking van Libie 
en Egypte resp van Libie en Tune
sië • beide mislukten o m door de 
stormachtige «omhelzing» van 
de Libische leider Kadafi Een van 
de (vele) oorzaken van deze mis
lukking was de eis, dat de nieuwe 
staten islamitische konstrukties 
moesten zijn Dat betekende een 
strenge en ortodoks-kerkelijk 
geïnspireerde staat Wat zulks in
houdt blijkt uit de enkele dagen 
oude nieuwe wetten in Pakistan 
steniging van overspeligen en ver
krachters, hand afhakken van die
ven, of het afhakken van een 
voet voor andere misdrijven het 
verplicht sluier dragen van de 
vrouwen is nog de meest onschul
dige « hervorming » We zien trou
wens moeilijk de verwesterste 
happy few in Teheran deze ver
sluiering aanvaarden Nochtans 

werden precies in de Iraanse 
hoofdstad reeds ongesluierde 
vrouwen door revolutionairen las
tig gevallen Met een islam-repu-
bliek vervoegt Iran in elk qeval de 
moslemstaten van Noord-Afrika, 
het Saoedi-Arabisch gebied 
(waar de rechtspraak en het so
ciaal leven nog in de middel
eeuwen zijn blijven steken) en nu 
ook Pakistan. 

Op het politieke vlak wordt de 
onzekerheid nog aangedikt door 
de spanning tussen China en Viet
nam, dat zelf Cambodja en Laos 
onder de knoet houdt Niet te ver
wonderen dat Thailand ongerust 
wordt Het is zeer de vraag of 

een Amerikaanse belofte tot 
steun, voldoende is om Thailand 
voor het lot van Cambodja en 
Laos te behoeden In Pakistan 
zelf staat de gewezen premier Ah 
Boetto met éen voet onder de 
galg Zijn terechtstelling (ondanks 
de verzoeken om genade van de 
hoogstgeplaatsten in de wereld) 
zal waarschijnlijk tot een burger
oorlog leiden, gezien Boetto's par
tij de grote meerderheid van het 
volk vertegenwoordigt Met een 
gewapend Chinees ingnjpen in 
Vietnam is heel het Midden Oos
ten en ZO-Azie een zwaar wal
mend kruitvat geworden, waar
van de explosieve kracht zelfs de 
wereldvrede bedreigt 

Tegen onrecht 
en ellende 
De toespraken die paus Johan-
nes-Paulus II vóór de opening van 
de konferentie van de Latijns-
Amenkaanse bisschoppen te Pue-
bla in Mexico hield, zijn bij een 
belangrijk gedeelte van de LA-kle-
rus niet in dank aangenomen Zij 
struikelden vooral over de pause
lijke aanmaning, dat de Kerk zich 
niet met politiek mag inlaten, 
maar niettemin de strijd tegen 
onrecht, verdrukking en armoede 
moet voortzetten De passus 
waarin de paus stelde dat de 
kerk in de eerste plaats God 
moet dienen en pas in de tweede 
instantie de mens, misnoegde 
vooral de lagere klerus, die veel 
vroeger dan de bisschoppen de 
mensonwaardige toestanden in 
Latijns-Amerika hebben ontdekt 

Tien jaar geleden kwam de eer
ste doorbraak van de opvat
tingen van de eenvoudige pries
ters nl. te Medellin in Colombia 
waar de vorige bisschoppenkon-
feren tie doorging en waar Pau lus 
VI deze vooruitstrevende gedach
te bevestigde. 

Johannes Paulus II heeft dat met 
gedaan en eerder een waarschu
wende vinger opgestoken, waar
mee o a de Argentijnse en Chi
leense diktators ten zeerste inge
nomen waren Men kon nochtans 
met deze pauselijke vermaningen 
alle kanten uit, ze zijn inderdaad 
dubbelzinnig 

Maar dat de paus (alsnog be
scheiden) aan de konservatieve 
kant staat lijdt geen twijfel De 
reaktie van de aartskonservatie-
ve bisschop Lefèvre liegt er met 
om 
Puebla heeft de vooruitstreven-
den in het gelijk gesteld, ondanks 
JP II De kerk, aldus de bisschop
pen, moet zich verder en nog 
nadrukkelijker inzetten in de be
strijding van onrecht en ellende 
In Latijns-Amenka komt het reli
gieuze werk pas op de tweede 
plaats Rome kan dit standpunt 
niet voorbijgaan, het is immers 
opgesteld door de vertegenwoor
digers van ca 700 miljoen katolie-
ken, iets meer dan een derde van 
het totale aantal rooms-katolie-
ken Rome kan dus met zomaar 
deze stellingname negeren De 
strijd tussen de konservatieven 
en de progressisten is ook in de 
Kerk nog in volle gang Dat blijkt 
uit Puebla, waar men uiteraard 
meer moed aan de dag moet leg
gen in de strijd tegen het onrecht 
dan zekere «progressistische 
priesters» in West-Europa, die 
progressisme verwarren met slor
dige kledij en jazz tijdens de mis 
Johannes-Paulus heeft daarop te
recht gewezen Hij was met deze 
opmerking gelukkiger in zijn keu
ze dan te Puebla Maar men kan 
het deze Poolse kerkvorst nog 
met euvel duiden, want ook het 
ambt van paus vraagt een stage 

WIJ ie 15 FEBRUARI 1979 



Micha Mara halfweg Tel-Aviv 

M i c h a m e t m a n a g e r en v e r l o o f d e G u y 

N a t w e e E u r o s o n g b e u r t e n is he t 
v o o r z o w a t i ede reen duidel i jk ge
w o r d e n w a a r w e me t o n z e kand i 
daa t v o o r he t jaar l i jkse Song fes t i 
val s taan Micha Mara is d a n na 
we ige r i ng d o o r z o w e l Johan Ver 
minnen, Raymond van het Groe
newoud als Kris De Bruyne d o o r 
p r o d u c e r l ichte muz iek Bob Boon 
v n j snel aangedu id R a y m o n d 
w o u het se lek te ren van het « bes
t e » n u m m e r ineens, z o n d e r d ie 

v e r s c h e i d e n e Eurosong- toes tan -
d e n te m o e t e n o n d e r g a a n de 
a fva l l i ngskoers Het sek re tanaa t 
van J o h a n V e r m i n n e n beves t i gde 
da t o o k J o h a n ui teindel i jk had 
neen g e z e g d t o e n d e be loo fde bi j
d r a g e v o o r het sch r i j ven van d e 
n u m m e r s en he t hele w e r k daar
o m t r e n t to t e e n peulschi l w a s her
leid O o k he t hele g e d o e en s fee r 
r o n d E u r o s o n g ligt J o h a n n o c h de 
a n d e r e uit d e k le inkuns t a f koms t i 

ge ar t ies ten helemaal met Kr is 
D e B r u y n e w a s v o o r k o m m e n -
taar met bere ikbaar 

M i c h a k o o s na aandu id ing zes 
n u m m e r s uit het i ngezonden 
w e r k da t w a t opva l lend uit een 
ze l fde hoek li jkt te k o m e n Al le 
zes k r e g e n muzika le p re ten t ie 
m e e d o o r d e s o m s ingew ikke ld 
a a n d o e n d e a r r a n g e m e n t e n van 
Franc is Bay en zi jn v o o r M i c h a 
t w e e t onen te h o o g g e s c h r e v e n 
Da t s c h e r p en h o o g z ingen kan 
ze aan maar ligt haar met, en het 
n a d o e n van d e kope rsek t i e o p 
het e inde van da t e n e n u m m e r 
hoe f t ech t met o m te b e k o r e n 

Haar kapse l is er de t w e e d e maal 
o p v e r b e t e r d maar d e g e m a a k t 
a a n d o e n d e g e b a r e n bij de inzet 
van v r i jwe l elk n u m m e r en d e hup
s e pas jes t u s s e n d o o r m a g ze 
w e g l a t e n He t n u m m e r «Com
ment ga va» da t de h o o g s t e ci j 
f e r s kn jg t m o e t he t h e b b e n van 
e e n w o o r d e n v l o e d — die sche l 
w o r d t g e d e b i t e e r d — en u i t roep 
van d e t i tel 

He t in le idend a r r a n g e m e n t hee f t 
m e e r d a n e e n k n i p o o g naar he t 
w e l b e k e n d e n u m m e r t j e v a n t o e n 
« P o u p p e e d e eire p o u p p e e d e 
s o n » d o o r F rance Gal l g e b r a c h t 
He t en ige n u m m e r da t o n s w a t bi j 
bl i j f t IS « A l l e e n » dat v a k k u n d i g 
d o o r he t t r io bege le id , m e t e e n 
« r u s t i g e » M i c h a v o o r o n s en ige 
kans o p g o e d e c i j fe rs hee f t M a a r 
alles kan nog , M icha , er is n o g 
n iks g e b e u r d i S e r g i u s 

Kuifje 50 jaar 
ledereen weet het onderhand maar 
weet iedereen wie Kuifje is ' 

Een geanimeerde dokumentaire over 
deze stripheld en zijn uitvinder Herge 
op woensdag 21 februari op RTB2 
om 19 u 55 

DONDERDAG 15 FEBRUARI 
D 3 - 2015 - The Lady Eve 
Komedie van Preston Sturges 
met Henry Fonda Banaal tema 
(miljardair wordt verliefd trouwt 
en raakt jaloers) op een humons-
tische wijze verfilmd 

RTB - 20 20 — Un silencieux au 
bout du canon 
Knap gemaakte politiefilm met 
een scenario zoals er dertien in 
een dozijn gaan Politie-inspek-
teur gaat als prive-detektive op 
zoek naar verdwenen vriend 

RTL - 2100 — Comptes a 
rebours 
Politiefilm van Roger Pigaut met 
Serge Reggiani Klassiek maar 
met onintelligent politieverhaal 
van een dubbele wraak de 
gangster die zich wil wreken op 
een stel medeplichtigen die hem 
verraden 

F 2 - 21 10 — La moutarde me 
monte au nez 
Burleske van Claude Zidi met 
Pierre Richard Op een luchtige 
en zwierige manier worden de 
rechtse politici met hun puri-
teins-hypokriete houding op de 
korrel genomen 

VRIJDAG 16 FEBRUARI 
BRT - 2015 - L'lnvitation 
Psychologisch drama van Clau
de Goretta met Jean-Luc Bi-
deau Levensschets rond een 
als gezellig van wal gestoken 
feestje van een bende vrolijke 
maar ietwat gekomplekseerde 
bureaumensjes die buiten hun 
werk met tot een normale relatie 
kunnen komen Unieke sfeer
schepping en dito observatie 

RTB - 22 20 — Eliza's horosco
pe 
Poëtisch drama van Gordon 
Sheppard met Elizabeth Moor-
rnan Knappe en meeslepende 
surrealistische sprookjesfilm 
waarin een adolescente naar de 
liefde zoekt 

F 2 - 22 57 - Rachel, Rachel 
Psychologisch drama van Paul 
Newman met Joanne Wood
ward Een meesterlijk Newman 
debuut tekent met takt en poë
zie een 35-jarige ongehuwde on-
aefwijzeres in haar naar mense
lijk kontakt smachtende omzwer
vingen 

ZATERDAG 17 FEBRUARI 
BRT - 1430 - H I S girl fr iday 
Met Cary Grant Satirische 
klucht naar een origineel gege
ven Regie van Howard Hawks 

RTB 2 - 2 0 2 5 — The prisonner 
of 2nd avenue 
Komedie van Melvin Frank met 
Anne Bancroft Een schuwe 
man uit een flatgebouw is op 
zijn veertigste rijp voor de psy
chiater Zijn flatneurose neemt 
opzienbare afmetingen aan 

D 1 - 2 2 0 5 - The Stoolie 
Gangsterfilm van John Avildsen 
met Jackie Mason Een misda 
diger van klem formaat laat zich 
vnjwillig aanwerven om knmine-
len op te sporen 

Z O N D A G 18 FEBRUARI 1979 
LUX - 1645 — De avonturen 
van Robinson Crusoe 
Een Russische verfilming van 
Govoroukhine van de roman 
van Defoe 

F 1 - 1810 — Africa Express 
Avonturenfilm van Michele Lupo 
met Ursula Andress 
D 1 - 2015 - Giants 
Drama van Stevens met James 
Dean De ontdekking van petro
leum in Texas bezorgt bepaalde 
families nieuwe financiële reser
ves Een stuk menselijk verhaal 
tegen de achtergrond van de 
ekonomische ontwikkeling van 
een staat 

LUX - 2100 - The arrange
ment 
Drama van Elia Kazan met Kirk 
Douglas en Faye Dunaway 
Prachtig humaan psychologisch 
drama over een veertiger in iden-
titeitsknsis 

M A A N D A G 19 FEBRUARI 
1979 
F 3 - 2030 - Fanny 
Van Mare Allegret Met Raimu 
en Pierre Fresnay Tweede luik 
van Pagnols trilogie nadat haar 
man haar verlaten heeft vindt zij 
toeverlaat bij een rijke weduw
naar Gevoelige film 
F 1 - 2035 - The last detail 
Van Hal Ashby met Jack Nichol
son Boeiende kombinatie van 
engament en entertainment tot 
een tragi-komisch geheel Aan
klacht tegen het Amerikaanse le-
gerstrafsysteem 
LUX - 21 00 - Yellow Sky 
Western van Wellman met Gre
gory Peck en Anne Baxter Een 
groep outlaws pleegt een bank
overval 

D 1 - 2300 — Spirala 
Van Krysztof Zanussi Poolse in
zending op Cannesfestival 1978 
waardoor de kineast zich op
werkte tot een van de Poolse 
groten 

DINSDAG 20 FEBRUARI 1979 
F 3 - 2030 - Valley of the 
Kings 
Avonturenfilm van Robert Pi-
rosh met Robert Taylor Dochter 
van een egyptoloog gaat op 
zoek naar de leer van haar 
vader en zijn teorie over de fara-
o s 
RTB 2 - 2 0 3 5 - Golgotha 
Religieus drama van Julien Duvi-
vier met Jean Gabin Sobere 
passiefilm met gevoelige tafere
len 
BRT 2 - 21 05 - Caddie 
Australisch psychologisch dra
ma van Donald Crombie over 
een gescheiden vrouw op zoek 
naar erkenning tijdens de de
pressiejaren 1925-1932 Aan
doenlijke geschiedenis en te
vens de definitieve doorbraak 
van de Australische film De film 
won een pnjs te San Sebastian 
en een speciale vermelding voor 
de beste vrouwelijke vertolking 
van Helen Morse 

WOENSDAG 21 FEBRUARI 
1979 
RTB 2 - 1955 - Moi Tmtin 
Geanimeerde dokumentaire 
over Herge en stripheld Kuifje 
F 3 - 2030 — The private life of 
Sherlock Holmes 
Van Billy Wilder met Colin Blake-
ley Fijnzinnige filmsatire, waarin 
de geniale Holmes er ook al wel 
eens naast zit 
LUX - 21 00 - Winning 
Met Paul Newman en Joanne 
Woodward De penkelen van 
een verwoed autoracer Regie 
James Goldstone 
D 3 - 22 05 — Frankensteins bri
de 
Griezelfilm van James Whale 
met Bons Karloff 

knack 
Inschrijvingsrecht 
anno 1395 

In de 14de eeuw al genoten 
Brusselaars voorrechten die al
leen weggelegd waren voor ,in-
gesetenen en niet golden voor 
.buyten-poirteren Het Brus

selse burgerrecht kostte twee 
Florentijnse guldens, en een 
ambtenaar van Filips de Stoute 
maakte de hertog er bezorgd at
tent op dat ook talrijke met-Brus
selaars mits betaling daarvan 
van so.mmige voorrechten kon
den genieten Over het mschn)-
vingsrecht en de uitdeinende 
Brusselse olievlek van toen (al), 
schrijft Johan Struye deze week 
in KNACK 

Geld en politiek 

De Centrale Dienst voor Sociale 
en Kulturele Aktie, CDSA, die 
zich bekommert om het welzijn 
van militairen en hun gezinnen, 
en wiens personeelskader tot 
stand kwam via een schoolvoor
beeld van politieke benoemin
gen, werkt met een miljarden
budget Het Hoog Komitee voor 
Toezicht IS al maandenlang in 
alle stilte een onderzoek aan het 
houden naar de ongewone 
praktijken van deze dienst, zoals 
blijkt uit een onthullend artikel 
deze week in KNACK 

Abortus 
in Nederland 

Monseigneur Gijsen bisschop 
van Roermond, heeft een anti
abortus standpunt de wereld in
gestuurd dat er met om liegt Als 
repliek daarop heeft pnester-do-
minikaan David van Ooijen een 
interview weggegeven, waarin 
hij de bisschop een ,,vlerk"-
noemt Van Ooiien is ook lid van 
de Tweede Kamer voor de So
cialistische Parti) van de Arbeid. 
Een priester die socialist werd ' 
,,Nee, zegt hij deze week in 
KNACK, een socialist die pries
ter werd 

Belgisch leed 
in Iran 

De grote Bonanza in Iran is 
voorbij Overal in de wereld wor
den de miljardenrekeningen op
gemaakt van de bestellingen die 
verloren gingen en de pro|ekten 
die met uit- of afgewerkt kunnen 
worden Ook voor België is de 
toestand vrij dramatisch Een 
balans van de ramp deze week 
in KNACK 

Een Rus 
in België 

Waarom is de Russische pianist 
Mikhail Faerman, winnaar van 
de Koningin Elizabefhwedstrijd 
1975, uitgeweken naar België '' 
Daarover en over het muziekon
derwijs in de Sovjetunie worden 
hem deze week vragen gesteld 
in KNACK 

nu te koop 35 fr. 
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Donderdag 
15 FEBRUARI 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De 
tovermolen (f.) — 18.05 Rondom
ons. — 18.30 De verschoppeling 
(f.) — 18.55 De Zee van Azov 
(dok.) - 19.15 Standpunten (VU) 
— 19.45 Nieuws. - 20.10 De Mup-
pet show. — 20.35 Panorama. — 
21.25 Centennial (f.) 

BRT 2 

20.10 Sporttribune. - 20.40 Praal 
en tegenspoed der Courtisanes . 
21.40 Het Stedelijk Museum van 
Leuven (dok.) - 22.00 Jo Rópcke 
prezenteert. 

NEP. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat - 18.45 Paspoort -
18.55 Nieuws. - 18.59 Barbapa-
pa. — 19 05 Twee voor twaalf. 
(Kwis) - 1945 Late late Lien 
show. - 20.30 Werk (dok.) -
21.15 De Plem Plem broertjes 
(tekenfilm). - 21 37 Nieuws. -
21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 De Fabeltjeskrant voor de 
groten — 22.20 De staat en II 
Duce (dok.) - 2315 Nieuws. 

NEP. 2 

18.25 Open school/Teleac. — 
18.55 Nieuws - 18.59 De astro-
nautjes. — 19.05 Avro's Toppop. 
— 20.00 Nieuws. - 20.27 Super
schot met Avro's televoetbalka-
non. — 20.35 Wie kent kwis. — 
21.30 Lillie ( f ) . - 22.25 Televizier-
magazine. — 23.10 Avro's sportpa-
norama. — 23.45 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 
1, 2, 3 . . cinéma. - 18.00 Le 
renard a l'anneau dor. (f.) — 18.30 
Zigzag. — 18.45 Dokumentaire — 
1915 Antenne-soir. - 20.00 Kli-
maatwijziging ? — 20 20 Un silen-
cieux au bout du canon (f.) — 
22.00 Nieuws — 22.15 Le carrou
sel aux images 

ARP 1 

8.05 Schooltelevisie. - 16.10 
Nieuws. — 16.15 Ich will doch nur 
euer Bestes (dok.) — 17.00 Mau-
se in Staniol (film). — 1715 Bij de 
tovenares Cyrce (dok.) — 17.50 
Nieuws. — 18.00 Stars erzahlen 
— 18.15 Die unsterblichen Metho
den des Franz Josef Wanninger 
(f.) - 19.15 Hier und Heute -
19.45 Spie! urn 4tel vor 8. - 20.00 
Nieuws — 20.15 Pro und contra. 
— 21 00 Showtime special. — 
22.30 Tagesthemen - 23.00 Die 
moritat vom unbekannten Weill 
(dokJ. - 0.00 Nieuws. 

ZPF 

17.00 Nieuws. - 17.10 Sinbad (f.) 
— 1740 Die Drehscheibe. — 
18.20 Spannagl und Sohn (f.) — 
19.00 Nieuws. - 19.30 Variété 
Vanété — 21.00 Heute-journal. — 
2120 Die Bonner Runde. - 22.20 
Das Blut an den Lippen des Lie-
benden — 23.45 Nieuws 

ARP 3 

19.00 Goldener Sonntag. - 19.45 
Journal 3. - 20.00 Nieuws. -
20.15 Die Falschspielenn (film) — 
21.45 Galene. - 22.15 Kino 79. -
23.00 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13 35 Regionaal 
programma. — 13 50 Objectif san
té. — 14.00 Acil'on et sa bande. — 
18.02 A la bonne heure. - 18.27 
Pour chaque enfant — 18 34 L'ile 
aux enfants — 18.57 L'étang de la 
breure (f.) — 19.12 Les l i f ins. — 
19.13 Une minute pour les fem
mes. — 19.20 Gewestelijk nieuws 
— 19.44 Politieke partijen (de 
meerderheid) — 20.00 Nieuws. — 
20.35 Le roi qui vient du sud (f.) — 
21.33 L'événemenL - 22.35 Film-
magazine — 23.05 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 Les rues de San Francis
co (f.) — 15.55 L'lnvité du jeudi. — 
17.25 Fenétre sur... - 17.55 Ré-
cré A 2. - 1835 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top Club - 2000 Nieuws. 
— 20.30 II était un musicien (tv-
film). — 21.10 La moutarde me 
monte au nez (film). — 22.55 
Nieuws. 

FR. 3 

1910 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f.) — 2000 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 Le majordome 
(film). - 22.00 Nieuws. 

LUX. 

17.20 Recife (fJ - 17.50 Cinq a 
sept services et variétés. — 18.00 
Le coffre-fort. - 18.05 Aktualitei-
ten. — 18.20 Ram-dames. — 18.35 
Le coff re-fort. — 18.40 Systéme 
D. - 19.00 Nieuws - 19.30 Le 
coff re-fort. — 19.35 Passé et gag-
ne. — 19.47 Entre chiens et chats. 
— 19.55 Nieuwsoverzicht — 
20.00 Pot-bouille (f.) - 21.00 
Comptes a rebours (politiefilm). 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Oum, de witte dolfijn (fJ. — 18.15 
Klein, klem kleutertje. - 18.30 
Open school. — 19.00 Lachertjes. 
— 19.05 Houtem: geest en leven 
(dok). - 19.35 Morgen. - 19.45 
Nieuws. — 20.15 De uitnodiging 
(film). — 21.55 Première-magazi
ne. — 22.45 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 De reis van Charles Darwin 
( f ) . — 21.15 Tussen wal en schip 
( f ) . — 22.05 Dag aan dag. 

NEP. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat. — 18.45 Paspoort — 
18.55 Nieuws. - 18.59 Wie van 
de drie. - 19.35 That's T V ü l -
20.00 A gift of song (koncert). -
21.35 Nieuws. - 21.55 Voor de 
vuist weg — 23.05 Wij ga?n op 
weg (dok.) - 23.35 Nieuws. 

NEP. 2 

18.25 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
18.59 De wonderlijke avonturen 
van Herman Van Veen ( f ) . — 
19.25 De Muppetshow. - 20.00 
Nieuws. - 20.27 Centennial (f.). 
- 22.00 Brandpunt. - 22.35 Heel 
de mens 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie. - 18.00 Le 
renard a l'anneau d'or (f.) — 18.30 
Zigzag. — 18.45 Sept sur sept — 
1915 Antenne-soir - 19.30 
Nieuws. — 19.55 A suivre. — 
21.55 Nieuws. 

RTB 2 

1955 La lumière des justes (film). 
— 2050 Eerbetoon aan Luc Va-

ARP 1 

17 05 Szene 79. - 1705 Nieuws 
- 18.00 Heidi ( f ) . - 1830 Tip urn 
halb 7. — 18 40 Stnchweise heiter 
( f ) . — 1915 Hier und heute. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Stern mei
nes Lebens (film) — 21.45 lm Jahr 
2000 sind wir 40. - 22.30 Tages
themen. — 23.00 Fehlschuss (tv-
spel). — 0.50 Nieuws. 

ZPF 

16 45 Nieuws. — 16.55 Schüler-ex-
press. — 17.40 Die Drehscheibe 

- 18.20 DIck und Doof - 1900 
Nieuws. — 19.30 Auslandsjournal. 
- 20.15 Der A l t ! ( f ) . - 21.15 
Steckbnef. — 22.00 Heute-Jour-
nal. - 22.20 Aspekte. - 22.50 
Sport am Freitag. — 23.20 An 
einem Freitag in Las Vegas (film). 
- 1.00 Nieuws. 

ARP 3 

19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Zeitzeugen. - 21.00 
Momente. — 21.15 Die Parier -
und der schone Stil urn 1400 
(reportage). — 22 00 Ich, Claudius, 
Kaiser und Gott ( f ) . - 22.50 Zur 
Ansicht. — 23.50 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Acilion et sa 
bande. — 17.57 A la bonne heure. 
- 18.27 Pour chaque enfant. — 
18.34 LTIe aux enfants. — 18.57 
L'étang de la Breure (fJ. - 19.12 
Une minute pour les femmes. — 
19.15 Les Tifins. - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.44 . C'est arrive 
un jour. — 20.00 Nieuws. — 20.35 
La mouette (toneel). - 22.18 A 
bout portant. — 23.00 Nieuws. 

A 2 

1245 Nieuws. - 13.20 Page ma
gazine. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Une suédoise a Paris 
(fJ. — 14.03 Aujourd'hui madame. 
— 15.10 Les eygletiére (f.). — 
1600 Delta. - 17.25 Fenétre 
sur... - 17.55 Récré A2. - 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Un juge, 
un flic (fJ. — 21.35 Apostrophes 

FR 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Tribune libre. — 19.10 Nieuws. — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.40 Regionaal programma. — 
19.55 II était une fois l'homme (f) . 
— 20.00 Les jeux de 20 heures: 
spel. — 20.30 Le nouveau vendre-
di. - 21.30 Le tracteur (tv-spel). 

LUX. 

19.47 Entre chiens et chats... — 
19.55 Nieuwsoverzicht - 20.00 
La course autour du monde. — 
21.00 La guerre des cerveaux 
(film). 

Zaterdag 
17 FEBRUARI 

BRT 

1430 His giri friday (film). - 16.00 
Open school. — 18.00 De tover
molen. — 18.05 Disneyland. — 

1850 Boeket - 19.45 Nieuws. -
20.10 Eurosong. - 21.10 Zwart
wit (f.) - 21 35 Code name. Dia
mond Head (weekeindfilm). — 
22 45 Nieuws. 

NEP. 1 

10.15 Open school/Teleac, — 
15.30 Nieuws. - 15.32 Lappenkat 
(f.) - 15.45 Het hondje Rexi 
(tekenfilm). - 15.55 Charlie Cha
plin — 16.15 Peter Ramsey, de 
dierendokter (f.) - 17.30 Studie 
sport extra — 18.30 Sesamstraat. 
— 18.45 Paspoort - 18.55 
Nieuws. — 18.59 Barbapapa. — 
19.05 Love boat ( f ) - 19.55 Mike 
Burstyn show. — 21.00 George 
en Mildred (f.) - 21.37 Nieuws. -
2155 Vara visie sport. - 2235 
Sonja's goed nieuws show. — 
23.35 Simon Carmiggelt - 23.45 
Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros 
top 50 - 20.00 Nieuws. - 20 27 
De showbizzkwis. - 22.00 Het 
Aspen mysterie (f.) — 22.50 Aktu-
a TV. — 23.45 Nieuws. 

RTB 
15.55 De kaktusachtigen en gras
sen. — 16.30 Interwallonie. — 
17 30 La preuve par se t — 18.35 
Bouile et Bill. - 18.40 Folllies 
(show). — 19.10 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. — 19.55 Le jardin 
extraordinaire. — 20.25 Le prison-
nier de la deuxiéme avenue (film). 
- 22.00 Cinéscope. - 23.00 
Nieuws. — 23.15 Andenne — 
Standard (Basket). 

ARP 

18.00 Nieuws. - 18.05 Die Sport-
schau. — 19.00 Hier und Heute. — 
1922 Die Grashuepfer - Pioniere 
der Fliegerei — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Auf los geht's los (show) — 
21.45 Nieuws - 22.05 Der Spitzel 
(gangsterfilm) — 23.35 Nieuws. 

ZPF 

15.00 Enid Blyton (fJ - 15.20 Tips 
voor jonge knutselaars. — 15.35 1, 
2 Oder 3. - 16.20 Kardan, Kette, 
Koepfchen - 16.30 Die Mup-
pets-Show. — 17.05 Laenderspie-
gel - 18.00 Lou Grant (f.) -
19.00 Nieuws. - 19.30 Beate S. 
(f.) - 20.15 Michael Strogoff 
(film). - 22.05 Nieuws. - 22.10 
Sport-Studio. - 23,25 Der Kom-
missar (f.) — 0.25 Nieuws. 

LUX. 

P 3 

12.00 La bonne franquette. — 
14.50 Rugby. - 16.32 Super juke
box — 18.00 Cirque Gruss (repor
tage). - 1 ^ 0 Nieuws. - 19.30 
Exploratiefnagazine. — 1955 
Nieuws. - 2000 Baretta ( f ) -
21.00 La chanson du souvenir 
(film). 

19.15 Sport im Westen. — 19.55 
Journal 3. — 20.00 Nieuws. — 
20.15 Karl III, rund Anna von Oes-
terreich (Muzikale komedie). — 
22.00 Maurice Ravel (portret). 

F 1 

12.12 Regionaal magazine. — 
12.27 Les Tifins. - 12.30 La vie en 
vert. — 12.47 Jeune pratique. — 
13.00 Nieuws. - 13.30 Muzikaal 
programma — 14.03 Toujours le 
samedi. - 1450 Rugby. - 16.30 
Toujours le samedi. — 18.05 Ma
gazine over dieren. — 18.35 Les 
Tifins. — 18.40 Magazine auto 
moto I — 1910 Six minutes pour 
vous défendre — 19.30 Geweste
lijke nieuws. — 19.44 Ongewone 
gebeurtenissen. — 19.56 Nieuws. 
- 20 35 Numero un. - 21.37 Les 
héntiers (f.) - 22.33 Tele-foot I. -
23.35 Nieuws. 

A 2 

12.00 Quoi de neuf? (Informatie) 
— 1215 Les compagnons de Je
hu ( f ) , - 12.45 Nieuws - 13.35 
Magazine over dieren — 14.25 
Les jeux du stade. — 17.18 Salie 
des fétes. — 18.00 La course 
autour du monde. — 18.55 Des 
chiffres et des lettres. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top 
club. - 20.00 Nieuws. - 20.40 
Des chiffres et des lettres. — 
22.15 Gasten in de studio. — 
23.05 Terminus les étoiles (show). 
- 23.45 Nieuws. 

F 3 
12.30 Les pieds sur terre (land-
bouwinformatie) — 14 50 Un été a 
Vallon (TV-film) - 18.30 Jeugdpro
gramma. — 19.10 Nieuws. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regio
naal programma. — 19.55 II était 
une fois l'homme (f) . — 20.00 Les 
jeux de 20 heures: spel — 20.30 Le 
roi malgré lui (opera). — 22.30 
Nieuws. 

Zondag 

[ 18 FEBRUARI 

BRT 

9.00 Open school. - 9.30 Doe 
mee. — 10.00 Protestantse ere
dienst. — 11.00 Konfrontatie (de
bat) — 12.00 Nieuws voor gehoor
gestoorden — 1430 Voor boer 
en tuinder. — 15.00 Sesamstraat 
— 15.25 Matteus en Jakobus 
(gezinsfilm) — 1655 Lachertjes 
- 17.00 Volleybal. - 18.30 De 
tovermolen. — 18.35 Van Pool tot 
Evenaar. — 19.45 Nieuws — 
20 00 Sportweekend. - 20.30 Alle 
schepsels, groot en klem (f). — 
21.20 Mezza musica. 

NEP. 1 

El iza's H o r o s c o p e , k n a p p e e n m e e s l e p e n d e sur rea l is t ische filnn waar in e e n j o n g e v r o u w o p zoek 
naar de l iefde is. 
V r i j dag 16 februar i o m 22 u. 20 o p RTB 1. 

11.00 Omroepparochie 
Teleac. — 17 00 Kerk e 
ving in de oecumene. -
wilde ganzen — 18.30 
1900 Nieuws - 19.( 
van Paulus (dokJ. — 1 
te Domino — 19.55 
(dok.). - 20.35 Ja, ni 
22 05 Ander nieuws 
Nieuws 

NEP. 2 

15.30 Nieuws. - 15.32 
(f). - 15.57 De natUL 
land. - 16.10 Goud \ 
16.35 Operation Pettu 
1702 Studio sport 1 
Sprekershoek — 18 
met kinderen (dok.). -
samstraat — 18.45 I 
19.20 Studio sport 2 
Humanistisch verbonc 
All in the family (f). — 
dienst; RK. - 23.05 N 

RTB 

11.00 Eucharistievierin 
Faire le point (debat 
Nieuws. — 1305 Co 
— 14.00 La dynastie i 
(f). - 14.50 Calimero. 
sa pour le monde. — 
uitslagen. - 1720 l 
d'oeil. — 17.30 Spectai 
Les grands feux bral 
18.20 Le retour du ! 
19.10 Kuifje. - 19.15/: 
— 19,30 Nieuws. — 
sons a la carte — 21, 
spor t — 22.30 Nieuw 

ARP 

10.00 Pygmeeem im 
roen. — 10.45 Die Sen 
Maus — 11 15 Pop '• 
Der internationale Fri. 
— 12.45 Nieuws. — ' 
magazin. — 13.45 IV 
Woche. - 14 40 De 
Gnmm (film). - 15.45 
extra. — 16.55 Der 
das liebe Vieh (f). -
Duitse familie m 193 
Nieuws. — 18 33 Die 
— 19.15 Wir uber ui 
Weerspiegel — 20.00 
20.15 Giganten (film 
Nieuws. - 23 35 Das l 
by (dok.). 

ZPF 

10 30 ZDF-Matinee Dr 
ne Volker (reportage 
Aloha (muziek uit 
12 50 Een eeuw van f 
13.00 Nieuws - 13.( 
scheibe. — 13.25 ( 
Woche. - 1345 Pui 
1415 Die Biene Maj 
Film in Fadenkreuz 
Nieuws. — 15.30 
wunsch. - 1630 W 
- dort geblieben (rei 
17.00 Nieuws - 170 
Reportage - 18.00 T 
1815 Raumschiff Ente 
19.00 Nieuws — 1! 
Perspektiven — 193( 
portage). - 2000 Die 
gikomedie) — 23.00 I 

P. 3 

18.00 Pippi Langsta 
1830 Licht -n filn 
Rock'n roll music. — 
im Westen. - 19,55 . 
20.00 Nieuws - 2 
geheim i (dok) — 21 
borse. — 21 45 Düssi 
val. 

TF 1 
— 12.27 Les Tifin 
Grand concours de 
f rangaise — 13.00 
13.20 C'est pas sens 
Les rendez-vous du i 
15.35 L'homme qui v 
lantide(f) - 16.15 S| 
re. — 18.10 Africa E 
— 19.25 Grote wilde 
— 19.55 Les Tifin 
Nieuws. - 20135 Le 
de Gun Hill (westet 
Enfance musique. — 

A 2 

1315 Nieuws - 13 
dimanche. - 14.30 H 
En savoir plus — 16 
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T1/-PROGR/1MMKS 

firoepparochie — 15 30 
1700 Kerk en samenle-

! oecumene — 17 30 De 
izen - 1830 Teleac -
iuws — 1905 Groeten 
isCdokJ - 1920 Canta-
i o — 1955 De Taag 

2035 Ja, natuurlijk — 
ider nieuws — 2240 

uws - 1532 Dr Dolittle 
)57 De natuur in Neder-
1610 Goud van oud — 
)eration Petticoat (O — 
udio sport 1 — 1750 
hoek — 1805 Spelen 
eren (dokJ - 1830 Se-
t — 1845 Honzon — 
udio sport 2 - 2030 
isch verbond — 2040 
family (O - 21 05 Gods-
iK - 2305 Nieuws 

charistievienng — 12 00 
point (debaü - 1300 
— 1305 Concertissimo 
La dynastie des Forsyte 
SOCalimero - 1505 Vi-
e monde — 1715 Sport-

- 1720 Le p'tit dm 
1730 Spectacle - 1800 
ids feux brabangons — 
' retour du saint (f) — 
ifje — 1915 Antenne-coir 
Nieuws - 2000 Chan-

i carte — 21 15 Camera-
22 30 Nieuws 

rgmeeem im Zuid-Kame-
1045 Die Sendung mit der 

1115 Pop 79 - 1200 
mationale Fruhschoppen 
Nieuws — 1315 Reise-
— 1345 Magazin der 

— 1440 De gebroeders 
ilm) - 1545 ARD-Sport 

1655 Der Dokter und 
; Vieh (f) - 1745 Een 
arnilie n 4939 - 18 30 
— 1833 Die Sportschau 
Wir uber uns - 1920 

sgel - 2000 Nieuws — 
iganten Cfilm) - 2330 
— 2335 Das Lindberg-Ba-

iF-Matinee Drie vergesse-
er (reportage) — 12 00 
muziek uit Hawaii) — 
n eeuw van het kind ' — 
euws - 1302 Die Dreh-

- 1325 Chronik der 
— 1345 Pusteblume — 
e Biene Maja — 1440' 

Fadenkreuz — 1510 
- 1530 Ihr Musik-

— 1630 Weggegangen 
leblieben (reportage) — 
2UWS - 1702 Die Sport-
je - laOOTagebuch -
umschiff Enterprise (f) — 
leuws — 1910 Bonner 
tiven - 1930 Ierland (re-

— 2000 Die Ratten (tra-
ie) - 2300 Nieuws 

ippi Langstrumpf (f) — 
icht ert film - 1900 
•oil music — 1945 Sport 
en — 1955 Journal 3 — 
lieuws — 2015 Streng 
(dok) - 2100 Erfinder-

- 21 45 Dusseldorf Karna-

7 Les Tifins - 1230 
loncours de la chanson 
3 - 1300 Nieuws -
est pas serieux — 1415 
dez-vous du dimanche — 
homme qui venait de lAt-
f) — 1615 Sports premie-1 
810 Africa Express (film) 
1 Grote wilde dieren (dok) 
,5 Les Tifins - 2000 
— 20135 Le dernier tram 

1 Hill (western) - 2218 
musique — 2310 Nieuws 

leuws — 1340 Top club 
,e _ 1430Heidi - 1520 
ir plus - 1620 Petit thea

tre d'Antenne 2 — 1655 Mon
sieur cinema — 1735 Chocolat 
du dimanche — 1805 Walt Dis
ney - 1855 Stade 2 - 2000 
Nieuws — 2035 Holocauste (f) 
— 22 20 Portrait de lunivers (re
portage) — 2320 Nieuws 

FR. 3 

2000 Erwin and his fnends — 
20 30 Het Fauvisme - 21 20 
Nieuws — 21 40 Encyclopedie du 
cinema — 2210 Cine regards — 
22 40 Le chevalier de Maupin (film 
1966) 

LUX. 

1315 Hei elei kuck elei - 16 
Robmson Crusoe (film) — 1830 
Spektakelmagazine — 1900 Ex-
ploratiemagazme — 19 30 
Nieuws — 1933 Cine-selection 
— 2000 Les brigades du tigre (f) 
— 21 00 L arrangement Cilm) 

Maandag 
19FEBRUAR! I 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 De 
Tovermolen (f) - 1805 De vijf (f) 
- 1830 Open school - 1900 
Doe mee — 1930 Kijk uit — 
19 45 Nieuws — 2015 Micro-Ma
cro - 2050 Lillie (O - 2140 
Voorbereiding pensionenng — 

BRT 2 
2015 Het verleden dromen (dok) 
— 21 05 Volleybal (Eurocup) 

NED. 1 

1855 Nieuws - 1859 Barbapa-
pa — 1905 t Spant erom — 
1955 Het hertekalf (dok) - 2045 
Varas voorstelling — 21 37 
Nieuws - 21 55 Stress (dok) -
23 00 Nieuws 

Ned. 2 

1855 Nieuws - 1859 Heidi ( f ) 
— 19 25 Van hot naar haar met 
Dik Voormekaar - 2027 Geheim 
commando ( f ) - 21 20 Soort b i ; 
soort (tv spel) — 22 20 Hier en nu 
- 2300 Standpunt - 2315 
Nieuws 

RBT 1 
1400 Schooltelevisie - 1730 1 
2 3 Cinema — 18 00 Le Renard a 
ranneaudor ( f ) — 18 30 Zigzag — 
1845 Reflets du liberalisme — 
1915 Lundi-sports - 1930 
Nieuws — 1955 Vos droits — 
20 00 Un pnve dans la nuit (politie
film) - 21 40 Nieuws - 21 55L'au-
tre journal 

RTB 2 

21 15 Actualites de Flandres 
2200 Un juge, un f lic ( f ) 

ARD 
17 50 Nieuws — 1800 Das Inter-
n^zzo bietet an — 18 05 Auch du 
lieber Himmel — 1830 Spiel um 
halb 7 — 18 40 De Sargosso-zee 
— 1915 Regionaal magazine — 
18 45 Spiel um 4tel vor 8 - 20 00 
Nieuws — 2015 Liebe zu Lydia 
( f ) — 2105 Bildspaziergang — 
21 15 Kontraste - 21 45 New 
York New York (musicals) — 
22 30 Tagesthemen - 2300 Spi-
rale (speelfilm) — 030 Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws - 1710 Danke 
schon es lebt sich ( f ) — 1740 
Die Drehscheibe - 18 20 Die Pro 
tokolle des Herrn M ( f ) - 1900 
Nieuws — 1930 Disco /9 — 
2015 Gott - em anderer Name 
fuer Mitmemschlichkeit "̂  — 21 00 
Heute-Journal — 21 00 Die Muen 
ze (Satirisch tv-spel) - 2255 
Pablo Casals Heimwee naar Kata 
lome (reportage) — 23 55 Nieuws 

D 3 
1945 Journal 3 — 2000 Nieuws 
- 2015 Karl Marx (dok) - 21 00 
Momente — 21 15 Der falsche 
Torero (film) - 22 50 Nieuws 

C a d d i e , aandoen l i j ke gesch ieden is en t e v e n s d e def in i t ieve d o o r b r a a k van d e Aus t ra l i sche f i lm 
D insdag 20 februar i onn 21 u 05 o p B R T 2 

F 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les tifins — 1233 Midi premiere 
— 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal magazine — 13 50 Acilion et 
sa bande — 14 20 D hier et d au-
jourd'hui — 17 58 A la bonne heu-
re — 1829 Un rue Sesame — 
18 57 L etange de la Breure ( f ) — 
1912 Une minute pour les fem
mes - 1915 Les Tifins - 1920 
Gewestelijk nieuws — 19 44 Hulp 
via de telefoon — 2000 Nieuws 
— 20 35 La derniere corvee (film) 
— 2205 Reportage over het tea-
terleven — 2300 Nieuws 

A 2 

13 50 Une suedoise a Pans ( f ) — 
14 30 Aujourdhui madame — 
1510 Punche et Jody (TV-f ilm) -
17 25 Fenètre sur Tsjaikovski — 
1755 Recre A2 - 1835 Ces t la 
vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws — 2035 Paroles et 
musiques (Show) — 21 40 Ques
tion de temps — 2240 Bande a 
part — 2310 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
I homme ( f ) — 20 00 Les jeux de 
20 heures (spel) — 2030 Fanny 
(film) - 2200 Nieuws 

LUX 
1200 La bonne franquette — 
1700 Cinq a sept jeunes — 1720 
Steenschapen (dok) — 1750 
Cinq a sept services et variétés 
— 1800 Le coffre-fort spel — 
1805 Aktuahteiten - 1820 Ram-
dames — 1835 Le coff re-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuws — 2000 Europa en de 
ekologie (debat) — 21 00 La ville 
abandonnee (western) 

Dinsdag 
20 FEBRUARI 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie — 1725 Hy-
gienespot (7) — 1730 Mutates 
— 1800 De tovermolen ( f ) — 
1805 Sesamstraat ( f ) - 1830 
Open school — 1900 Lachertjes 
— 19 05 Het Humanistisch Ver
bond (gastprogramma) — 1945 
Nieuws — 2010 Dolle Dinsdag 
— 21 00 Wat doet een pater daar 
eigenlijk"? (3de wereld) - 21 50 
JIJ of WIJ "̂  — 2215 Nieuws 

BRT 2 

— 2040 Op een goeie wei ( f ) — 
21 05 Caddie (film) 

NEP. 1 

1030 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1855 Nieuws — 
1859 Het kleine huis ( f ) - 1950 
Zomaar een vrouw ( f ) — 2000 
De wigstaartarend (dok) — 20 50 
Mensen in de ruimte (dok) — 
21 35 Nieuws - 21 55 Den Haag 
vandaag — 2210 Fabeltjeskrant 
voor de groten — 2250 58 mil
joen Nederlanders en hun behui
zing (dok) - 23 05 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Barbapa-
pa - 19 05 Pinokkio - 1927 
Ombuosman — 2000 Nieuws — 
2027 Onedm Lijn ( f ) - 21 17 Hoe 
bestaat h e t ' (satire) - 2142 
George en Mildred ( f ) - 2210 
Vara-visie — 2305 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie - 1730 II 
etait une fois I homme — 18 00 Le 
renard a lanneau d o r ( f ) —- 1830 
Zigzag - 1845 TVF - 1930 
Nieuws — 1955 Les idolettes 
(show) — 20 55 Ontwikkelingshel
pers - 22 25 Nieuws - 2240 
Familiale helpers en maatschappij 

RTB 2 

2010 Allemaal beestjes De Stille 
Zuidzee de haaienkelder (dok) 

2035 Golgotha Religieus drama 
- 2205 Volleybal (Eurobeker) 

ARD 

1610 Nieuws - 1615 Vijf jaar 
voor 1984 - 17 00 Der Wolf und 
die Frau — 17 50 Nieuws — 
1800 Heidi - 1830 Genius Loei 
— 1840 lm Werk notiert ( f ) -
1915 Hier und Heute - 1945 
Spiel um 4tel vor 8 - 2000 
Nieuws — 2015 Was bin ich ? — 
21 00 Panorama - 21 45 Detek-
tiv Rockford Anruf genuegt ( f ) 
- 2230 Tagesthemen - 23 00 
Theo Lingen dingeert — 2345 
Nieuws 

ZDF 
17 00 Nieuws - 1710 De Noma-
denjongen Ismael — 17 40 Die 
Drehscheibe — 1820 Tom & Jer
ry - 1900 Nieuws - 1930 Das 
hat man nun davon Blijspel — 
21 00 Heute-Journal - 21 20 Die 
« Boat People » kommen Reporta
ge — 22 00 Nieuws uit de filmwe
reld — 2245 Zwei Saerge auf 
Bestellung (film) — 015 Nieuws 

ARD 3 

19 00 Kannibalen en cncket (repor
tage) - 1945 Journal 3 - 2000 
Nieuws — 2015 Landesspiegel 
— 21 00 Momente - 21 15 Spae-
tere Heirat nicht ausgeschlos-
sen — 2200 Sport kntisch — 
2230 Partners m knsispenode — 
2315 Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout - 12 29 
Les Tifins — 12 33 Midi-premiere 
— 1300 Nieuws — 1345 Aciliori 
et sa bande — 1415 Le regard 
des femmes — 18 00 A la bonne 
heure — 1829 Un rue Sesame 
— 1857 Letang de la Breure ( f ) 
— 1912 Une minute pour les fem
mes - 1915 Les tifins - 1920 
Gewestelijk nieuws — 1944 
Ces t arrive un jour — 2000 
Nieuws — 2035 Les moyens du 
bord (tv-film) - 2208 De grond 
(dok) - 2300 Nieuws 

A 2 

13 50 Une Suedoise a Pans ( f ) — 
1430 Aujourdhui madame — 
17 25 Fenétre sur — 1755 
Jeugdprogramma — 1835 Ces t 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws — 2040 L homme 
qui racontait des histoires (tv-film) 

FR 2 
1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
Ihomme ( f ) — 2000 Les jeux de 
20 heures - 20 30 La vallee des 
rois (film) - 22 00 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
17 00 De cinq a sept jeunes — 
1715 Cinq a sept agenda — 
17 20 Docteur Simon Locke ( f ) — 
17 50 Cinq a sept services et varié
tés - 1800 Le coffre-fort — 
1805 Aktualiteiten — 1820 Ram-
Dames — 18 35 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuws — 2000 Ardechois coeur 
figele ( f ) - 21 00 Le en du Cor-
moran le soir au-dessus des Jon-
ques (film) 

Woensdag 
I 21 FEBRUARI | 

BRT 
1530 Open school - 1630 Tip-
Top — 1815 De tovermolen — 
1820 John Massis (dok) - 1845 
De Hardys ( f ) - 1945 Nieuws 
- 2015 Happy Days ( f ) - 2040 
De Prijs (toneel) - 22 35 Puur kui
tuur — 2305 Nieuws 

NED. 1 

1530 Berebios — 1715 Blokfluit 
spelenderwijs — 1830 Sesam
straat — 1850 Toeristische tips 
- 1855 Nieuws - 1850 Van 
gewest tot gewest — 19 50 Politie
ke partijen — 2000 Gemma (tv-
spel) - 2055 Cinevisie - 21 37 

Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Fabeltjeskrant voor 
de groten — 2220 Panoramiek 
— 2300 Studio sport - 2340 
Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Molukse 
kinderen (O — 19 25 Kenmerk — 
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
— 2032 Monty's dubbelganger 
(film) - 2210 Tot besluit - 2220 
Nieuws 

RTB 1 

1345 Schooltelevisie - 1700 
Feu vert — 1840 Emilie (f) -
1845 La pensee et les hommes 
— 1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 2000 Huldeprogram-
itia voor Luc Varenne — 2200 
Nieuws - 2215 Arts-Hebdo -
2245 Volleybal (Eurocup) 

RTB 2 

1955 lOtoi, Tintm (dok) - 2125 
Debat 

AED 
1610 Nieuws - 1615 Kinder Kin
der - 17 0() Der Wolf und die 
Frau (f) - 17i50 Nieuws - 1800 
Die Grashypfer - 1830 Hit um 
halb 7 - 1840 Die Grashupfer 
- 1915 Hier und heute - 1945 
Hit um 4tel vor 8 — 2000 Nieuws 
— 2015 Was waren wir ohne uns 
(potpourri) — 21 45 Bilder aus der 
Wissenschaft (komputer) — 
22 30 Nieuws 

ZDF 
1700 Nieuws — 1710 Bis ans 
Ende der Welt (f) - 1740 Die 
Drehscheibe — 1820 Henkel-
mannparty — 1900 Nieuws — 
1930 Zesdagenkoersen (reporta
ge) - 2015 Bilanz - 21 00 Heu
te-Journal - 21 20 Heinz Er-
hardt noch ne Opfer Operaparo
die — 2225 Die Strassen vo.i 
San Francisco (O - 2310 Roulet
te TV-spel — 0055 Nieuws 

D. 3 
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Mittwochs in - 21 45 
Politieke satire - 2200 Der 7 
Sinn — 2205 Frankenstems 
Braut Griezelfilm — 2315 
Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
— 13 00 Nieuws — 13 37 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1810 A la bonne 
heure — 1827 Un rue Sesame 
— 1857 Letang de la Breure (f3 
— 1912 Une minute pour les fem
mes — 1915 Les Tifins tekenfilm-
pje — 1920 Gewestelijk nieuws 
— 1944 Ces t arriv'j un jour — 
2003 Nieuws — ^035 Les moy
ens du bord (TV film) - 22 08 De 
tijd (dok) - 2300 Nieuws 

A 2 

1350 Aujourdhui madame — 
1510 Les Robinsons Suisses (f) 
- 1610 Recre A 2 - 1835 Ces t 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws - 2040 Les Mup-
pets — 21 05 Mi-fugue mi-raison 
- 2220 Le Sahel (dok) - 2310 
Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
I homme (f) - 2000 Les jeux de 
20 heures — 20 30 La vie privee 
de Sherlock Holmes (film) — 
2230 Nieuws 

LUX. 
1630 Lecole buissonniere — 
1800 Le coffre-fort spel — 1805 
De nos clochers — 18 20 Ram-Da-
mes — 1835 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 1930 Le coffre-fort -
1935 Passé et gagne spel — 
1947 Entre chiens et chats — 
1955 Nieuws — 2000 Hit-parade 
— 21 00 Virages (film) 
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Bert je Vermeire: 
Er blijft de wielersport weinig 
ellende bespaard. Zoals we vori
ge week al meedeelden werd 
Bertje Vermeire na het wereld
kampioenschap veldrijden te 
Saccolongo — waar hij ove
rigens mooi derde eindigde — 
positief bevonden bij het doping-
onderzoek. Tot grote, en op
rechte, verbazing van de veldri j
der zelf. Bertje stelde zelfzeker 
dat hij geen «efedrine» geno
men had. Hij had zich strikt 
gehouden aan de voorschriften 
van de begeleidende ploegdok-
ter. Deze reageerde autoritair: 
hij had geen efedrine bevatten
de produkten voorgeschreven. 
Daar bleef hel aanvankelijk bij. 
De deugdelijkheid van het onder
zoek in de Italiaanse laboratoria 
werd deze keer (herinner) 
Merckx en de Giro...) gelukkig 
niet in twijfel getrokken. De 
kortsluiting diende binnen de 
Belgische veldri jdersploeg ge
zocht te worden. De volharding 
van de in dit geval wel erg bena
deelde renner leidde naar een 
ontnuchterende konklusie: de 
Belgische ploegdokter, de h. 
Lambert, schreef — te goeder 
trouw weliswaar — een genees
middel voor dat niet enkel in Bel
gië niet geregistreerd is maar 
dat bovendien buiten zijn weten 
om efedrine bevatte. 

Vragen 
Het omschrijven van de verant
woordelijkheden bij dopingge-
bruik leverde al vaker moeilijkhe
den op Nooit echter werd de 
onschuld van de «betrapte» ren
ner duidelijker bewezen Het be
wijst andermaal hoe complex de 
problematiek van de dopingbe-
stnjding voor al de betrokkenen 
wel moet zijn Bert Vermeire nam 
alle mogelijke voorzorgen. Hij 
oriënteerde zijn gedrag naar de 

verliezen en niemand weet of 
daar nog voorwaardelijke of an
dere schorsingen bovenop zullen 
komen 

Er rijzen rond dit voorval dan ook 
weer een reeks bedenkingen Wij 
wensen met in te gaan op de in 
Het Nieuwsblad nadrukkelijk be
klemtoonde tegenstelling dokter-
apoteker Ene dr. Sc, apoteker 
Paul Nijs trekt in zijn lezersbnef 
onder de titel •< Alleen apoteker is 

Doping-

probiematielc 

nog 

ingewiiciceider 

expert in geneesmiddelen» hard 
van leer tegen de samenstelling 
van de geneeskundige kommis
sies van de diverse sportbonden 
Het betreft hier diskussies die 
uiteraard met onbelangrijk zijn 
maar die toch boven de hoofden 
en buiten de eigenlijke leefwereld 
van een sportman gevoerd wor
den 

Belangrijk, en noodzakelijk, 
schijnt ons dat de overheid — en 
hiermee bedoelen wij met het Blo-
so . — en de sportbonden bin
nen de kortst mogelijke tijd elkaar 
vinden om een gedragskode voor 

met de leefregels van de interna
tionale sportbonden Het is ge
makkelijker geschreven dan uitge
voerd. Temeer daar binnen de 
internationale sportbonden nog 
talrijke problemen bestaan (wij 
denken aan de weigerachtige op
stelling van de Uefa) omtrent de 
definiëring en de wijze van bestrij
ding van het dopinggebruik Er 
wordt momenteel met veel maten 
en veel gewichten gemeten en 
gewogen. De sportbeoefenaars 
en hun medische raadgevers 
Cdokters en/of apotekers) zoe
ken hun weg in een doolhof van 
uiteenlopende nationale en inter-

beschuldigde wordt slachtoffer 
richtlijnen van een ploegdokter 
die door een sportbond werd aan
gesteld. De uiteindelijke konklusie 
moet voor al de betrokkenen dan 
ook biezonder pijnlijk zijn Nog 
afgezien van het feit of de Belgi
sche wielerbond zich sterk zal 

kunnen maken (of beter nog haar 
eigen verantwoordelijkheid zal 
durven omschrijven) wanneer zij 
de belangen van de renner bij de 
Internationale Wielerume zal moe
ten bepleiten Bertje Vermeire 
loopt gevaar zijn bronzen plak te 

sportbeoefenaars en sportdok-
ters — een tak van de medische 
wetenschap die in dit land onder
ontwikkeld en grof onderschat 
wordt — op te stellen. Deze 
gedragskode moet dan in over
eenstemming gebracht worden 

nationale richtlijnen Het enige 
wat tot nog toe buiten twijfel stond 
was de « schuld » van een betrap
te sportman Maar ook die kom-
fortabele overtuiging werd nu 
door de feitem ontkracht Het is 
ontmoedigend 

• Het Bloso staat in de be
langstelling. Zodanig zelfs dat 
het Hoog Komitee van Toezicht 
even een kijkje zal moeten ko
men nemen om na te gaan of 
bepaalde ambtenaren van dit 
overheidslichaam niet al te 
vaak en al te graag in de 
belangstelling stonden... Een 
van de mensen aan wie dit alle
maal voorbijgaat is Bert De 
Cleyn. De gewezen midden
voor van KV Mechelen (des
tijds 'de Malinols>) en de na
tionale voetbalploeg haalde in 
het voorbije weekend nog eens 
de krantekoppen. Als inspek-
teur van het Bloso belette hij 
bokser Rudi Gauwe de hoofd
kamp te boksen van de mee
ting te Zele. Rudi Gauwe, de Bel
gische zwaargewichtkampioen, 
had het tweejaarlijks groot me
disch onderzoek verzuimd. Zo
gezegd een administratieve ver
gissing. Bert De Cleyn deed 
zijn werk. De toeschouwers wa
ren de dupe Dit had men in ons 
bokswereldje nog niet eerder 
meegemaakt En om In dat mi
lieu nog iets «nieuws» te be
denken... 

9 Het volleybalkampioen
schap kan misschien opnieuw 
spannend worden. Bij Ruis
broek verloor Ibis Kortrijk een 
eerste kompetitiematch. Op 
zichzelf niet dramatisch. Alge

meen wordt aangenomen dat 
de Westvlamingen veruit de 
besten zijn. Maar Jan Van Ghe-
luwe brak in de tweede set van 
bedoelde match een pink. Het 
is zeer de vraag of de automa
tismen van de landskampioen 
door het uitvallen van deze spe
ler niet zullen ontwricht wor
den. Is zulks het geval dan 
wordt Ruisbroek misschien ti
telkandidaat. Misschien. 
• Ook m de nationale basket
balkompetitie ging de leiders-
ploeg onderdoor. Het Brussel
se Fresh Air verloor met drie 
punten bIj Standard. Dit veran
dert echter niets aan het kam
pioenschap. Fresh Air blijft met 
ruime voorsprong' leiden en 
wordt zeker opnieuw kam
pioen. 

9 Nog in de basketbalkompe
titie heeft nu ook Hellas Gent 
geweigerd Antwerpse partij te 
geven. De gebiedende wenken 
van de rechter ten spijt. Het 
staat Antwerpse sinds het jong
ste vonnis vrij de overige wed
strijden in tweede klasse door 
tussenkomst van een deur
waarder te verbieden. Het 
wordt wat moois. de deur
waarder en de • wetsdienaars » 
in de basketzaal om elk spelen 
onmogelijk te maken. Toch 
schijnt er in de zaak-Ver-
meersch een -bocht» in zicht. 

De rechter stelde in zijn recent
ste vonnis dat een kommissie 
diende opgericht te worden 
(met mensen van Antwerpse en 
B. Lier) om een <• redelijke» 
transfersom (de rechter zegde 
het wel met andere woorden) 
voor de gebroeders Ver-
meersch te bepalen... En om 
die transferbedragen uit de we
reld te helpen werd het omstre
den dekreet precies «toege
past»... 

• De Amerikaan Eric Heiden 
Is andermaal wereldkampioen 
hardrijden op de schaats ge
worden. Voor de derde maal in 
successie. Eric Heiden won al 
de nummers van de vierkamp 
(500, 5000, 1500 en 10.000 me
ter) met verpletterend over
wicht Hij wordt nu al als de 
beste snelschaatser aller tijden 
beschouwd. En hij is nog jong. 
Net als zijn zus Beth, die bij de 
dames eenzelfde verpletterend 
overwicht aan de dag legt. 

# De Belgische Wlelrijders-
bond heeft besloten de strijd 
tegen de doping onverminderd 
voort te zetten. Dit ondanks hij 
gevaar loopt de daartoe be
stemde subsidie van het minis
terie van Volksgezondheid te 
verliezen. Het betreft hier een 
besluit dat niet genoeg kan wor
den geloofd. Op haar jaarlijkse 
algemene statutaire vergade
ring stelde de KBWB verder 
met spijt vast dat steeds meer 
openbare wegen voor wieler
wedstrijden « gesloten » wor

den. Een naar ons gevoel even 
logische als onafwendbare evo
lutie die de populariteit van het 
wielrennen vooralsnog niet be
dreigt 

# In Zuid-Europa nam het 
wegselzoen anders al een aan
vang. DIdi Thurau won de Ruta 
Ciclista del Sol Geen verras
sing. Ook vroeger was de Duit
ser al een der renners die het 
snelst naar de kompetltievorm 
groeiden. Toch was DidI Thurau 
na afloop van deze eerste rit-
tenwedstrljd niet volmaakt ge
lukkig. Hij zou zich enigszins 
geërgerd hebben aan het voor
treffelijk rijden van zijn jonge 
ploegmaat Daniël Willems. De
ze belofte eindigde «onbe
schermd » tweede op slechts 
vier sekonden. Ploegleider Jos-
sart krijgt het in de komende 
weken wellicht moeilijk... 

• In de nationale voetbalkom
petitie houdt SK Beveren schit
terend stand. De Waaslanders 
wonnen nu met 2 — 0 tegen 
Waterschei. Meer nog In de 
spelontwikkeling dan In het re
sultaat toonden de vrijuit voet
ballende Beverenaars zich 
waardige leiders. Het Waas
land beleeft anders glorierijke 
momenten. Niet enkel Beveren 
speelt sterk. Ook Lokeren 
klom, zij het zonder veel ru
moer, naar de betere plaatsen 
In de rangschikking. En In de 
tweede klasse werkt het vorig 
jaar voor dood opgeschreven 
St.-Nlklaas aan een sensatione

le wederopstanding. Acht je 
het mogelijk: drie klubs uit het 
Waasland in de eerste klasse ? 

9 Scheidsrechter Goovaerts 
staat weer op een goed blaadje 
bij Monsieur Petit. Hij hielp 
Standard immers aan de over
winning tegen Waregem. Toen 
het Iedereen duidelijk werd dat 
de Lulkenaars moeilijk tot sco
ren konden komen, floot Goo
vaerts een totaal ingebeelde 
strafschop. Sensationeel von
den wij de verklaringen die trai
ner Wasselge achteraf aflegde. 
Hij durfde wel niet beweren dat 
het strafschop was, maar stel
de toch dat dit van weinig of 
geen belang was. Standard had 
immers «verdiend • gewon
nen... Van tralnerslogika ge
sproken. 

9 Wij hebben nooit in wonder-
trainers geloofd. Wij zullen er 
ook nooit In geloven. Maar 
toch vragen wij ons af wat spe
lers bezielt die door ene... 
Ernst Happel getraind worden. 
Sinds de Oostenrijker het roer 
bij Harelbeke In handen nam 
vergaat het die klub. plots 
beter Eerst werd er tegen St-
Truiden gewonnen. Thuis. Tot 
daartoe Nu ging > Happelbe-
ke» (zoals wij al mochten le
zen) uit winnen bij AS Oosten
de. En dat was een komplete 
verrassing. Al zal Ernst ook nu 
weer geen krimp gegeven heb
ben toen de scheidsrechter af
floot. 
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De Vlaamse natuurreservaten zetten hun deuren open 
De Belgische Natuur- en Vogelreservatenvereniging organizeert dit jaar 
opnieuw een ganse reeks natuuruitstappen in de door liaar beheerde natuur
reservaten. Deze exkursies maken deel uit van het sociaal-educatief program
ma 79, waarbij het in de bedoeling ligt een groter publiek bij de huidige milieu
problematiek te betrekken. Aan alle belangstellenden wordt hierbij de kans 
geboden kennis te maken met tal van unieke natuurgebieden verspreid in het 
Vlaamse land. 
Hieronder brengen wij de vol ledige lijst met data en natuurreservaten die 
bezocht worden. Een enige gelegenheid om de natuur van Vlaanderen beter 
te leren kennen. Voor meer inl ichtingen kan men het sekretariaat van de ver
eniging aanschri jven of opbe l len : Vautierstraat 31 te 1040 Brussel (02-
648.37.46). 

Provincie Antwerpen 
Natuurreservaat De Ronde Put te 
Postel. Trefpunt: Brug 2 over het 
kanaal op de steenweg van Retie 
naar Postel, op zondag 22 april om 
14 u., op zondag 27 mei om 8 u. Duur : 
halve dag. Gids: Jos Cuypers. 

Natuurreservaat De Maat te Mol. Tref
punt : om 9 u. 30 aan de kruising weg 
Balen-Postel en het Maas-Scheldeka-
naal. Data : zondag 22 april en zondag 
20 mei. Gids: J. Hendricks. 

Natuurreservaat Snepkensvijver te 
Lichtaart. Trefpunt: 14 u. ingang reser
vaat op de weg Herentals-Lichtaart 
(500 m. ten oosten van de Snepkens-
hoeve). Gids : Jos Cuypers. Data : zon
dag 16 april, zondag 6 en donderdag 
24 mei. 
Natuurgebied De Oude Landen te 
Ekeren. Trefpunt: om 14 u. aan het 
gemeentehuis van Ekeren (kasteel 
Veldwijk). Gidsen: natuurgidsen van 
werkgroep Oude Landen. Data: zon
dag 17 maart en zondag 20 mei. 

Provincie Limburg 
Natuurreservaat Het Hageven te 
Neerpelt. Trefpunt: 10 u., Neerpelt 
hoofdkerk. Gids: Hubert Lehaen. Da
ta : zondag 8 april en zondag 20 mei. 
Duur: halve dag. Verrekijker en laar
zen noodzakelijk. 

Natuurreservaat De Maten te Genk. 
Trefpunt; om 9 u. op de parking v.h. 
reservaat, Slagmolensweg te Genk. 
Gids: Willy Peumans of natuurgids. 
Data : zondag 4 maart, zondag 1 april 
en zondag 6 mei. 

Provincie Brabant 
Natuurreservaat Terlinden te Elewijt. 
Trefpunt: om 8 u. aan de kerk Schipla-
ken. Gids : P. Vander Meiren. Datum : 
20 mei. Laarzen en verrekijker ge
wenst. 
Natuurreservaat Het Torfbroek te 
Berg-Kampenhout Trefpunt; om 
9 u. 30 aan het café Fauna-Flora te 
Berg. Gids : Michel Janssens. Data : 
zondag 1 april en zondag 6 mei. 

Provincie 
West-Vlaanderen 
Natuurreservaat De Fonteintjes te 
Zeebrugge. Trefpunt: 9 u. parking ca
fé Nordic (meest westelijke van «De 
Fonteintjes >• tegen Blankenberge). 
Gids; John Van Gompel. Datum : zon
dag 29 april. DuL"-: halve dag. Laarzen 
en verrekijker gewenst. 
Natuurreservaat Da Gulke Putten te 
Wingene. Trefpunt: 9 u. 30 parking ou
de gebouwen Rijksopvoedingsge-
sticht te Ruiselede. Gids : Herman Stie-
peraere. Data: zondag 11 maart en 
zondag 22 april. Duur : voormiddag. 
Natuurreservaat De Blankaart te 
Woumen. Trefpunt: Kasteel de Blan
kaart, lepersteenweg op 6 km. van 
Diksmuide. Telkens om 10 u. 30 en 
14u. 30. Gidsen: Paul Houwen en 
Johan Boonefaes. Data: zondag 11 
maart, zondag 25 maart, zondag 22 
april, dinsdag 1 mei, zondag 20 mei. 
Duur: ongeveer anderhalf uur. Laar
zen en verrekijker NOODZAKELIJK. 
Komgrondengebied te Lampernisse. 

Trefpunt: 14 u. 30 aan de kerk van 
Lampernisse (te bereiken vanaf de 
weg Diksmuide-Pervijze, via Oostker
ke). Gids : Mark Becuwe. Datum : zon
dag 25 maart Deze wandeling is 
gemakkelijk te kombineren met een 
voormiddagbezoek aan De Blankaart 
Laarzen en verrekijker gewenst. 

Provincie 
Oost-Vlaanderen 
Natuurreservaat De Bueren te Melle. 
Trefpunt: 9 u. stationsplein Kwatrecht 
(Wetteren) op de oude baan Gent-
Brussel. Duur : halve dag. Gids: Ro
bert Jooris. 

V o o r d r a c h t 

Op vrijdag 16 maart houdt de heer 
Eckhart Kuyken een voordracht <• Eco
logie, natuurbehoud en milieubeheer». 
Dit om 20 u. in de feestzaal van het 
oud-internaat van de Provinciale Nor-
maalschool, Slieksteenvest 1 te Tie
nen. Inkom 50 fr. ten bate van het 
natuurbehoud. 

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

Café-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel. 015-71.15.49 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrüfiek : Huwcii|k - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - Reklame-
kalenders. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49. 9230 Melle -
tel. 091-30.06.53 

KEUKENS SANITAIR. 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesleenweg 65. TERNAT 

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

FEESTZA1.EN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van lafelgerief 

Schildersiraat 33. 2000 Antwerpen 
Tel 031/37.4572 

Dames en heren, m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKENen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8. 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/33.37.56 

DE OUDE KRING 
CafeVU-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180 Westerlo. Tel 014-54 4807 

PVBAJ BORREMANSCOCK 
& KINDEREN* 

Algemene Bouwondernemingen. 
Gentsestraat 238. 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/41 2589 

WIJ bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

-UILENSPIEGEL. 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24. 1742 Ternal 
Tel 582 1345 

Volksunielokaal 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 
Kollegestraat 33. 2400 MOL 

014/31.13.76 

DECRAEN ROMpvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming - stoom . sanitair Alle 
herstellingen 

EJN. BERT 
Assesteenweg 117. TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel. 02/268 1402 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59,9280 overmere 

tel. 091-67.6433 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
TeL 053/70.48.75. 

Feestzalen 

HOFVAN ARAGON 

Aragonstraat 6. Lier 

Tel. 031-8.15.68 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQÜAERT 

Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

DEN KLAUWAERT 
C A F E - L O K A A L VAN 

D A S S T R A A T 2 3 

O P E N . - Z A T E R D A G V A N A F 19 
Z O N D A G VANAF 10 U. 

VOLK SUNIE 
WOMMELGEM 

U . 

Makelaarskantoor 

VERHAEST- PERSYN 

Alle t)eleggingen - leningen -
verzekeringen. 

Kerkstraat 2a. 8060 

ZWEVEZELE. 

tel. 051-61.16.07 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

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 maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergiscbe ma
trassen 

Platteau-Lievens. Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/66.74.56. 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerlo 

(Voortkapel), tel. 014-21.36.96 
Vraag prijzen voor uw feestme-
nu's. Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Café, restaurant, speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
tv^aandag. dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
n-iddags Tel 053/66,87 40 

. RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel. 091-6928.74 

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 me' sfeer 
Brusselbaan II.Gooik 

054-33.48.57 
Uw tweede thuis! 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandtieelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Ctiazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 4254642 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verborgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetcwn 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.8841 

Welkom 
IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31,1686Gooik 
02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

pvba VAN PARUS 

Industriepark Blok F 
9140 ZELE 

Tel. 052-44.41.02 
Doe-het-zelf 

Bouw- en tuincenter 

Th. WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57. 

9300 AALST 

Tel. 053-21.83.90 

iustrerje 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 0 5 0 / 3 5 4 0 4 
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kRITI^CH D€K€K€M ii 
Vondel schreef zijn eerste 
gedicht toen hij 18 jaar was De 
aanleiding was het 
bruiloftsfeest van buren. Het 
was een blijmoedige en 
meditatieve feestzang Het 
religieuze element ontbrak niet 
in dit debuut Het zou eveneens 
een belangrijk aandeel hebben 
in zijn allerlaatste gedicht 

P d^ 
^•i^ 

NfÓ^ 
t>0^ 

H0eii-

De vader van Joost dreef een 
handel in zijden stoffen, die 
handel zou Vondel jr 
overnemen Na zijn huwelijk met 
Mayken De Wolf kwam hij in 
dienst van zijn vader en toen 
deze overleed zette zijn vrouw 
de handel voort Na haar dood 
nam Joost de handel over en 
begon hij pas voorgoed te 
schrijven, al was dat meestal 
nachtwerk In die ti jd gebeurde 
het heel zelden dat een auteur 
van zijn pen kon leven Het 
• beroep schrijver » zou in 
Nederland pas m de 19e eeuw 
mogelijk worden 

Dat Vondels vreugde om de er
kenning van de Vnje Neder
landen door het verlies van het 
Zuiden getemperd werd spreekt 
vanzelf Vondels belangstelling 
voor het Zuiden was in al die 
jaren levendig gebleven Hij ver
gat zijn afkomst met en bracht her
haaldelijk hulde aan mensen uit 
Zuid-Nederland (om aan de Leu
vense hoogleraar Plomb, de bur
gemeester van Hasselt Gillis Van 
Vinckenrooy aartsbisschop Ja
kob Boonen van Mechelen, bis
schop Carolus vanden Bossche 
van Brugge, bisschop Andreas 
Creusens van Roermond e a ) 

Vondel als handelaar 
Terwijl hij zich moeizaam door
heen de Griekse en Latijnse oud
heid worstelde steeg ook Von
dels belangstelling voor de aktuali-
teit HIJ verheerlijkte de vrijmaking 
van de Nederlanden o a in het 
gedicht « Pascha », waarin hij ook 
hulde bracht aan pnns Fredenk 
van Oranje, zoon van de Zwijger 
In dit gedicht gebruikte hij het 
woord « Belgica » voor de aandui
ding van de Nederlanden Wij 
wezen reeds op zijn protest te
gen de terechtstelling van Olden-
barneveld Scherp, vol vitriool, 
was zijn hekeldicht «Rommelpot 
vant Hanekot», in 39 bijtende stro
fen (waarin hij kritiek oefende op 
de machthebbers en de meerder
heidspartij in de Staatskerk) wat 
300 jaar later in een Antwerps 
weekblad zou herhaald worden 

Tegenspoed en beker ing 

In 1639 overleed zijn vrouw Deze 
beproeving werd nog zwaarder 
om dragen door het wangedrag 
van zijn zoon Just, die bovendien 
het faillissement van de handel in 
stoffen veroorzaakte zodat de 
toen 70-jarige dichter voor een 
betrekking moest solliciteren Hij 
zou nog elf jaar bij de Bank van 
Lening werken Deze tegenspoed 
zette de dichter tot een nog gro
ter bedrijvighad als zodanig aan 
en versterkte ook de religieuze 
inslag (cfr het lange gedicht «Al-
taargeheimnissen») Een belang
rijke gebeurtenis in dit verband 
was de overgang van Vondel in 
1639 naar het katolicisme, waar
door hij meteen aansloot bij het 
geloof van zijn Vlaamse grootou
ders Zijn dochter Anna was hem 
daann reeds voorgegaan Het 
pleit voor de tolerante geest van 
het toenmalig Amsterdam dat de
ze stap Vondel met werd ten kwa
de geduid, zodat men het ook nor
maal vond dat Vondel een patriot 
bleef en deze vaderlandse gevoe
lens in gedichten omzette («Ge
temde Mars» en het landspel 
«De Leeuwendalers») Vondels 
roomsheid beïnvloedde met het 
minst zijn trouw aan het Neder
landse volk en de Nederlandse 
staat (na de Vrede van Munster 
in 1648, die echter jammer ge
noeg de noodlottige scheiding 
van de Zeventien Provinciën be
vestigde) 

K lass ieke t reu rspe len 

Vondels laatste jaren werden 
eensdeels vergald door het wan
gedrag van zijn zoon en door 
financiële moeilijkheden (en ook 
wel door laster van calvinistische 
zijde nadat hij de Remonstranten 
ruilde voor de katolieke kerk) en 
anderdeels verlicht door een 
groeiende erkenning als dichter 
en treurspelschrijver 
Tot de bekendste treurspelen be
horen Gijsbrecht van Amstel, 
Adam in Ballingschap Jozef in 
Dothan Seneca Lucifer Lof der 
Zeevaart, Palamedes e a In totaal 
schreef hij 34 treurspelen naar 
klassiek model, waaronder zeven 
vertalingen Zijn inspiratie putte 
hij vooral uit de bijbel, de gods
dienstwetenschap, het humanis
me en met het minst de eigentijd
se geschiedenis 
Men moet natuurlijk Vondel zien 
in zijn tijd, die o a de bloeitijd van 
de rederijkerskamers was, die 
zorgden voor de opvoering van 
Vondels treurspelen Ons doet 
« Vondels werk grootsprakerig en 
te wijd uitgesponnen aan Van 
zijn treurspelen worden er geen 
meer opgevoerd, tenzij Lucifer of 
Adam in Ballingschap of nog Gijs
brecht van Amstel, maar dan gro
tendeels in het kader van de 
pedagogiek Ook in Vlaanderen 
hebben studenten hun eerste be-
langnjke toneelrol beleefd in een 

galerij 
• JULES PETIT stelt tentoon 
n het KultRreel Centrum Brus

sel voormalige Sint-Nikolaas 
kerk van Neder-over-Heem 
beek tot 4 maart, dageli jks van 
15 tot 19 u 's maandags ge 
sloten (bussen 53 en 47) Rusti 
ge en sobere kunst, die soms 
doet denken aan Anton Pieck 
In feite is Petit een post-simbo 
list 

• I n - D e T i n n e n Pot»,Krediet 
bank. Grote Markt 19 te Brus
sel wordt op 5 maart een ten 
toonstel l ing geopend « Brussel 
se akware lhs ten. Mevr Phil 
Mertens (Koninkli jke Musea 
van België) houdt op 5 maar 
om 1730 u de inleiding 

of ander stuk van Vondel terwijl 
enkele generaties fragmenten uit 
dit omvangrijk oeuvre van buiten 
moesten leren en deklameren 
Als vertaler zal zijn Horatius waar
dering blijven verwekken 
Een belangrijk keerpunt was on
getwijfeld zijn bekenng tot het 
katolicisme Dit werd duidelijk in 
« Gijsbrecht van Amstel» Hij laat 
er reien optreden met liederen 
naar middeleeuwse trant waar
van « Oh kerstnacht schoner dan 
de dagen» een der mooiste is 
(Gijsbrecht speelt zich naar de 
drievoudige regel af in eenheid 
van plaats, eenheid van tijd — 
kerstnacht •— en eenheid van 
handeling 
Dat Vondel met steeds blijk gaf 
van juist inzicht is maar al te men
selijk HIJ had een behoudsgezin-
de kijk op bv de beeldende kun
sten Rubens was voor hem de 
belichaming van het kristelijk-hu-
manistisch ideaal Voor Rem
brandt — nochtans de prediker 
met het palet, die o a in zijn bijbel
se taferelen een sterke menselij
ke ontroering wist te leggen — 
had Vondel weinig lof over De 
onderwaardering van Rembrandt 
blijkt bij Rembrandt wederkeng 
te zijn geweest Wellicht was Von
del te veel Vlaming gebleven- in 
zijn kijk op de beeldende kunsten 
Zijn treurspelen zijn trouwens 
even overladen als vele taferelen 
van Rubens Vondel is met zijn 
verkeerde waardering de vele lite
ratoren voorafgegaan, die zich 
tot op vandaag opwerpen als ken
ners van de beeldende kunsten 
zonder de keuken laat staan de 
gerechten te kennen (RC) 

R. Evens te gast bij „Danthe'' 
Van 16 februari tot en met 10 maart is er werk te zien van kunste

naar Evens in de kunsthandel «Danthe», Mechelsesteenweg 209 te 
Antwerpen De kunstschilder R Ivens bezit een uitgebreid palmares 
van groeps- en individuele tentoonstellingen Zowat overal in Europa, 
Noord- en Zuid-Amerika maar ook in Oostbloklanden en Australië was 
werk van hem te zien 

Vnjdag 16 februari om 20 u wordt zijn werk voorgesteld door lic 
Daniel Antheunis De tentoonstelling is open alle dagen van de week 
van 14 tot 18 u, uitgenomen op zon- en maandag Zowel kunstenaar 
(Itegem) als inleider (Waasland) zijn trouwe VU-leden i 

• • • • 
• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • 

akademisch 
ziekenhuis 

Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire Insteliing 
Antwerpen 
D een nieuwe belottevolle instelling 
D waar hooggespecialiseerde patiëntenzorg centraal staaf 
werft asn 

HOOFDVERPLEEGKUNDIGEN 
Aanwervingsvoorwaarden: 
G in het bezit zijn van het diploma gegradueerde of gebreveffeerde verpleegkundige 
G aktieve belangstelling tonen voor het dragen van medeverantwoordelijkheid in de uitbouw 

en de groei van de instelling 
G blijk geven van bijkomende vorming en/of ruime beroepservaring 
G gemotiveerd zijn tof professionele vervolmaking, 
G alle funkties staan open voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten 
Wij bieden 
D een wedde op basis van officiële weddeschalen, 
G ruime vergoedingen voor extra prestaties 
BIJ het bepalen van de wedde wordt de volledige nuttige ervanng in aanmerking genomen 
Algemene aanwervingsvoorwaarden: 
G Belg zijn 
G houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag, 
Q aan de dienstplichtwetten voldoen 
G de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
De kandidaatstelling. 
gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier en per aangetekende zending 
aan de heer H VANDEVELDE Hoofd van de dienst Personeel Akademisch Ziekenhuis 
Universiteitsplein 1 2610 Wilnjk Voor een eerste reeks vakatures moeten de sollicitaties 
binnen zijn op 23 februan 1979 
Formulieren evenals bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op de dienst 
Personeel van het Akademisch Ziekenhuis ook telefonisch op nummer 031 /28 25 28 
post 416 (sekretariaat personeel) of post 178 (Direktie Nursing) 

• • • • 
Adv. 241 
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Dans in de ruimte 
Dit is een selektie science-fiction-
verhalen, gekozen door Albert 
Van Hagelend, die zelf een zeer 
interessante inleiding schreef. 
Aan elk verhaal gaat een korte 
biografische nota van de schrij
ver vooraf. 
De gekozen verhalen zijn met alle
maal als zuivere SF te beschou
wen. Enkele hebben meer weg 
van een thriller, maar het meren
deel is inderdaad SF. 
Terecht stelt de inleider dat de SF 
haar kinderziekten is ontgroeid. 
De meeste uitgevers hebben er 
belangstelling voor, de auteurs ge
nieten meer en meer een verdien
de belangstelling. Steeds meer en 
meer volwassenen vervoegen de 
rangen van de lezers. Ook het 
peil is gaandeweg gestegen. 
Sinds kort is SF «de literatuur 
van morgen voor mensen van 
vandaag... 
De inleider verduidelijkt deze ont
wikkeling met een treffend voor
beeld. De roman « Nerves» van 
Lester Del Rey, verschenen in 
1956, was toen ontegensprekelijk 

een SF-verhaal. Sedertdien is dit 
boek door de evolutie in de 
atoomcentra een gewone roman 
geworden ! Wat Del Rey in 1956 
beschreef als toekomst is van
daag werkelijkheid zonder meer! 
SF-auteurs hebben als Kassan-
dra's tijdig gewaarschuwd. Lang 
voor Hirosjima hadden SF-schrij-
vers reeds op het dodelijk gevaar 
van de kernwapens voor de 
mensheid gewezen. Hun bitter en 
profetisch pessimisme werd be
waarheid. Niet alle SF-auteurs 
zijn pessimistische prozaïsten. Er 
zijn echte dichters bij. Anderen 
weer zijn humoristen, weer ande
ren zijn nadrukkelijke fantasten. 
Maar alle goede SF-auteurs heb
ben een degelijke algemene ont
wikkeling en wetenschappelijke 
bagage gemeen. Sommigen gaan 
verder dan de huidge stand van 
zaken en geven zelfs aanleiding 
tot een verdere ontwikkeling van 
wetenschap en technologie I 
Vooral deze eigenschap ver
klaart het groeiend sukses van 
SF. 

Grote Nederlandse 
Larousse 22 
Zoals steeds stipt op tijd verscheen 
deel 22 van de GNLE Tegen einde vol
gend jaar zal deel 25 verschenen zijn 
en zal meteen deze encyclopedie vol
ledig zijn. 

Societa Dante Alighieri, Italiaans kul-
tureel genootschap tot bescherming 
en uitdragen van het Italiaans is door 
14.329 trefwoorden gescheiden van 
Tecumeh, Indianenopperhoofd van de 
Pawnees, in 1831 gesneuveld tijdens 
de Brits-Amerikaanse oorlog. Er zijn 
2212 illustraties en 23 kaarten in 
zwart-wit, 24 bladzijden illustraties in 
kleur (w.o. 3 kaarten) en 1 transpa
rant. 

Uitgeverij Heideland-Orbis NV, Grote 
Markt 1 te 3500 Hasselt - tel. 011-
22.45.05. 

Rodenbach-
herdenking 1980. 
In 1980 zal het honderd jaar gele
den zijn dat Albrecht Rodènbach 
in zijn geboortestad Roeselare 
overleed. Het stadsbestuur heeft 
dan ook beslist deze gebeurtenis 
te herdenken met allerlei manifes
taties, o.a. met het uitschrijven 
van een literaire prijskamp. 
Gevraagd wordt 'n Nederlands
talig dramatisch werk te schrij
ven met als grondslag de gedach
ten en de dadendrift van Albrecht 
Rodènbach. Dit werk moet door 
een toneelgezelschap kunnen op
gevoerd worden en tevens als 
basis kunnen dienen voor een tv-
spel of tv-reeks of een radioluis
terspel. 
Meer inlichtingen en het volledige 
reglement bij het stadssekreta-
riaat te 8800 Roeselare. 

DE LEESBRIL BEKEKEN 
Onder de pen van Joris Denoo lees ik in het nog 
steeds boeiende tijdschriftYang over de jeugd die 
niet door de oorlog maa r door de professoren werd 
opgevoed. Deze generatie vertoont de brede waaier 
van subtiele en brutale schakeringen eigen aan elke 
generatie. Van dwepende neo-romantici die een 
warm en geruststellend wij-gevoel prediken tot 
afstandelijke, koele kunstenaars die hun heil in een 
stukje onherleidbare identiteit hebben gezocht en 
verworven. Van keep cool tot l 'imagination au 
pouvoir. Sommigen gewaagden van een '^ zachte 
generatie ». Maar wie zich in zichzelf keert maakt 
een verdorrings- en verhardingsproces mee. Een 
algemeen sociaal onbehagen knaagt geniepig aan 
de medemenselijkheid (aan de humanistische 
traditie in de historische betekenis van het woord! 
en de horizont versmalt zienderogen. Bij gebrek ook 
aan zuurstof. Tussen ademnood en amechtige 
blazen wordt een anders wel boeiende generatie 
meedogenloos heen en weer geslingerd. In 1916 
vertolkte Paul van Ostaijen reeds deze 
gespletenheid .•«... tegenover de onmatige 
veroveringslust van ons idealisme (hebben wij) de 
kontrole van onze skepsis.» Zo hoopte hij dan toch. 
Méér dan ooit eist de kulturele zelf tucht een 
akrobatische zin voor evenwicht en wordt de 
kuituur bepaald door het aanpassingsvermogen 
van de kreatieve enkelingen die noodgedwongen 
tussen hemel en aarde hun tijdeloos bedrijf 
droefgeestig doch met volle overtuiging blijven 
beoefenen. 

ffenri-FIorisJt espers 

De gehangene Dion Di Mucci is terug 
Sheldon Kopp is een Amerikaan
se psychoterapeut , die de okkul-
te wereld exploreert. «De gehan
gene » is de elfde titel in de serie 
Futura van de Nederlandse Boek
handel. Vorige auteurs zijn Tina 
Fransen, Herman de Vos, Lawren
ce M. Steinhart, Ruud Tegelaar, 
Vera Stanley Aider, M. Lietaert-
Peerbolte en Gayomard, Ted van 
der Veer en Noud van den Eren-
beemt. 

Sheldon B. Kopp is een psychote
rapeut en doceert psychoterapie 
te Washington D.C. Hij is een 
adept van de grote parapsycho
loog Jung en ziet evenals deze de 
myten als de uiterlijke expressie 
van de fundamenteelste menselij
ke vreugden en konflikten. Het 
Jungse archetype vindt Kopp 
eveneens terug in de lange en 
moeizame tocht naar het onder
bewustzijn van de mens. Sprook
jes, legenden en myten dragen 
in zich deze archetypen, die ons 
gedragspatroon bepalen. 

De auteur houdt het niet bij 
beschouwingen, hij gaat ook uit 
van zijn eigen ervaringen en van 
de getuigenissen van anderen, 
die voor talloze vragen gesteld 
worden, veelal het gevolg van 
een falend menselijk vermogen 
tot introspektie. In feite streeft 
Kopp naar innerlijk evenwicht en 
vrede, met een zeer groot res-
pekt voor de evenmens, die hij tel
kens als uniek ervaart. 

Elf van de 22 Tarotkaarten dienen 
als uitgangspunt voor deze stu
die. Hij peilt naar de diepere bete
kenis van de kaarten, waarin 
zowel de menselijke mogelijkhe
den als de begrenzingen door ver
gelijking aangetoond worden. 

Dit boek leest vlot al vergt het 
wel een zekere voorkennis. Die 
tegenwoordig niet meer ont
breekt. Integendeel, we beleven 

een inflatie van studies, beschou
wingen, essays, praktische oefe
ningen, inwijdingen en niet minst 
pelgrimstochten naar de bronnen 
van het okkulte, vooral in India. 
Dat er daarbij dingen scheef 
groeien en dat met name sensa
tiezucht vaak de eerlijke bedoe
ling verdringt hoeft geen nader 

betoog. «De gehangene» ont
snapt aan het modeverschijnsel. 
Het boek besluit op een omvang
rijke bibliografie en een lijst van 
aanbevolen werken over dit on
derwerp. 

De Nederlandse Boekhandel 
A'dam/Antwerpen - 263 biz. 

mu^. 

Dion is terug! De man die met 
«The Wanderer», «Ruby baby» 
en "Litt le Diane» zelf een Paul 
Anka van de troon stootte, deed 
begin 72 samen met zijn oude 
makkers de « Belmonts » een reu
nie-optreden in de enorme Madi
son Square Garden te New York. 

Zij brachten het er meer dan suk-
sesvol van af, een de «live »-plaat 
opgenomen door Warner Bro
thers (nr BS 2664) is er 'n sfeer
volle herinnering aan, die spijtig 
hier niet is uitgebracht. Na wat 
folk-getinte pogingen is Dion dan 
terug. Deze « Return of the wan
derer» (Ariola-lifesong) is blijk
baar niet zonder zware toegevin
gen tot stand gekomen. Dion 
heeft behalve in een paar num
mers zoals het inleidende «Heart 
of Saturday night», een penne-
vrucht van Tom Waits, veel van 
zijn eigen stijl van vroeger moe
ten prijsgeven voor meer heden 
daagse klanken. Funky en new-
wavestijlen hebben duidelijk be
ïnvloed en pas bij het sterke « Gui
tar queen » vinden we ouwe Dion 
terug. Waarna het weer eerder 
folk-getint verdergaat. Dylan's 
«Spanish harlem» en Sebastians 
« Do you believe In magic » halen 
niet de sfeer en kwaliteit van de 
originele uitvoeringen. En dus is 
de terugkomst van Dion niet on
verdeeld gelukkig te noemen. Her
innerend aan de schoenmaker en 
zijn leest verwachten we van 
hem een hereniging met zijn Bel
monts, zoals in 72. 

Eveneens iemand van toen is 
Duane «twangy» Eddy, die met 
krakers als « Guitar man », het ste
vige «Rebel rousere» of nog 
« Deep In the heart of Texas » het 
goeie voorbeeld gaf aan Hank B. 
Marvin en zijn latere Shadows. 
Deze en zijn beter werk waaron
der het traditionele «Wildwood 

flower» verschenen op een 
«Best of.,. »-elpee (Camden CDS 
1109). Een aanrader voor liefheb
bers van sterke gitaarsolo's. 

Sergius 

Tekenprijskamp 

Joris Minne 

Voor de tweede maal wordt de 
tekenprijskamp Joris Minne ge-
organizeerd. 

Met deze prijskamp wil het Joris 
Minnefonds een jonge Vlaamse 
kunstenaar, die uitmunt in teken
en/of graveerkunst bekronen. 

De deelneming is kosteloos en 
staat open voor iedereen die in 
België geboren is of er woont, 
diegene die ten minste 25 jaar 
oud is en de leeftijd van 35 jaar 
niet overschreden heeft op 11 
mei 1979. 

Gevraagd wordt: drie tekenin
gen of grafisch uitgewerkte stuk
ken rond het tema «de kunste
naar en zijn model». 

Tevens dienen drie tekeningen 
of grafisch uitgewerkte stukken 
met een onderwerp naar keuze 
ingezonden te worden. 

De werken dienen uiterlijk op 30 
april 1979 op het sekretariaat 
van het Joris Minnefonds, Eiken-, 
straat 9 te 2000 Antwerpen toe 
te komen. Alle informatie tel. 
031-31.49.60, toestel 20. 

De prijs^ 50.000 fr., zal uitgereikt 
worden op 11 mei 1979 (ver
jaardag van Joris Minne). 

VERZAMELAAR van oude 
zichtkaarten v. Mechelen en 
Belgische munten ruilt of koopt 
L Ardles, Battelstwg 343A, Me
chelen (NI 03) 
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In de Viilksuiile 

Zaterdag 31 maart en zondag 1 april 1979 

Europees Weekend VUJO te Gent 
Zate rdag 31 maart vanaf 20 u. in « D e 
Brug » (RUG) in samenwerk ing met V N S U 
reuze Europese instuif en di to ve rb roede
ring e n / o f verzuster ing met gasten en 
art iesten uit overal in Europa. 

Garde Sus uit Brussel speelt kno tsgekke 
volks- en dansmuziek. 

Zondag 1 april 

• Vanaf 10 u.: Europese in format iebeurs 
met beweg ingen en organizat ies uit Europa 
in de hal van het Internationaal Kongrescen-
t rum, Park te Gent. 

• Vanaf 15 u. : muzikale Europese happe
ning met A n d r é B ia lek (Wallonië), Guy ia 
Foky -Grube r (Hongar i je) , Roger S l f fe r (El-
zas), Ma r i na Rosse! ! (Katalonië), W a n n e s 
Raps (Neder land-Vlaanderen) , En nog veel 
meer . . . in het Internationaal Kongrescen-
t rum, Park te Gent . 
K a a r t e n : 120 f r. 
V o o r v e r k o o p en C J P : 100 fr. 
Vanaf nu te verkr i jgen op het a lgemeen 
sekretar iaat, Barr ikadenplein 12 te Brussel . 
Te l . : 02-219.49.30. 

of op het sekretar iaat te Gent , Bennes teeg 
2. 
A f f i c h e s : grat is te verk r i jgen op deze l fde 
adressen. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • *.*. 
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akademisch 
ziekenhuis 

Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire Instelling 
Antwerpen 
D een nieuwe beloftevolle instelling 
G waar hooggespecialiseerde patiëntenzorg centraal staat, 
werft aan: 

GEGRADUEERDE EN 
GEBREVETTEERDE 
VERPLEEGKUNDIGEN 
voor de diensten D heelkunde; D inwendige geneeskunde; D pediatrie; G operatiekwartier; 
G raadplegingen; G hemodialyse; Q centrale sterilisatie. 
Wij bieden: 
G nieuwe kansen tot professionele vervolmaking; 
G een wedde op basis van officiële weddeschalen; 
G ruime vergoedingen voor extra-prestaties; 
G bij het bepalen van de wedde wordt de nuttige ervaring volledig in aanmerking genomen. 
Alle funkties staan open voor mannelijke en vrouwelijke kandidaten. 
Algemene aanwervingsvoorwaarden: 
G Belg zijn; 
G houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag; 
G aan de dienstplichtwetten voldoen; 
G de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten. 
De l<andidaatstelling: 
gebeurt uitsluitend op het daartoe bestemde sollicitatieformulier en per aangetekende zending 
aan de heer H. VANDEVELDE, Hoofd van de dienst Personeel, Akademisch Ziekenhuis, 
Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk. De sollicitaties voor deze eerste reeks vakatures moeten 
binnen zijn op 23 februari 1979. 
Formulieren evenals bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op de dienst 
Personeel van het Akademisch Ziekenhuis, ook telefonisch op nummer 031 /28.25.28, 
post 416 (sekretariaat personeel) of post 178 (Direktie Nursing). 
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Adv. 240 

TOP 50 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

GuidoCal laert , Opwijk 936 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 816 
Erik Vandewalle, Izegem 708 
Anny Lenaerts, Wilr i jk 630 
Georgette De Kegel, Ninove 432 
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 396 
Jo de Clercq, Heverlee 324 
Koen Van Menen, Heusden 324 

9. Wl l lySerpleters, Oostende 300 
10. Kris Versyck, Gent 276 
11. Jan De Roever, Antwerpen 264 

Paul Cresens, DIest 228 
Achlel Goderls, Oostduinkerke 192 
Veerie Thijssens, Ekeren 180 
Jan Caudron, Aalst ..^,:,,,,.„„, 180 
René Van den Cruyce, Asse ...,xSiiMj^i 180 
Maurlts Passchijn, Melse ...:..... 156 
Jef Vinex, Erps-Kwerps 153 
Jaak Indekeu, Peer 153 

20. Frans Jansegers, Herdersem 144 

12. 
13. 
14. 

17. 
18. 

21 120 
120 
108 
78 
60 
60 
48 

32 

Willem Nollet. Hove 
Maurits Van Liedekerke, Liedekerke -j^^i^- • 

23. Joris Depre, Tervuren . ^ „ ^ t ^ ^ , . . 
24. De Kesel Willy, Bassevelde v,iSjj(||^.^-*^;- -
25. Jos Truyen, As w^v iu t r ^ i ^ ^ ' ^V j ^M- - - • 

De Coninck, Borgerhout ...:Tt-.-5^k'#."?i:A:v.-r-!.•.••):?:•.. 
27. Mare Devriese, Brugge 

Williann Vandecauter, Hofstade 48 
VU-Gentbrugge =.;!?-S «̂?*! ^^ 
Paul Steegen, Eigenbilzen .''.'..;;'... 48 
Alfons Crick, Hoboken 48 
Jaak Janin, Huise 36 
J. De Landtsheer, Deurne 36 
Mare Vanryckeghem, Moorslede 36 
Jozef Labaere, Kortrijk 36 
Andrè Decroos, Zwevegem 36 
J. Vancoppenolle, St.-Truiden 36 
Mark Dewinne, Herzele 36 
Emiel Vanlangendonck, St.-Katelijne-Waver 36 
VU-Denderleeuw '.Tw.-,!-,..,̂ ,»,,;»? 36 
Hugo Segers, Bornem :k: .*^'*.';^*.".'*': 24 
Hugo Sacreas, Orsmaal 24 
VU-Womnnelgem 24 
Mia De Prins, Kapelle-op-den-Bos 24 
Jan-Pieter Mees, St.-Niklaas 24 
Boudewijn Van Vlaenderen, Brugge 24 
VU-Dilbeek 24 
Martin Covent, Melle 24 
Ivo Schiltz, Antwerpen .,.. . . . , . . . . . , , . . . . . . . , 24 
Harry Van Herf, Zutendaal '^;^ii^:''.\^i.'^l.''^'. 24 
VU-Aarsele-Kanegem 24 

41 

VU-verkiezingsfonds 
Vorig resultaat .... 740.996 
- vu-af d. Veurne 1.000 
- W.G., Lommei. 20 
- F.J.T., Brugge.. 3.000 
Nieuw resultaat.:. 745.016 
Steunfonds Coppieters 

290.419 

Alg. Resultaat. 1.035.435 

Mogelijke stortingen zijn nog 
steeds welkom op N r 430/ 
0691071/34 van VU-verkle-
zlngsfonds, Barrikaden
plein 12 te 1000 Brussel. 

Dank! 
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Voor VU-Oostduinkerke 
begint zuivere politiek met het leefmilieu 
Het begon in februari "78 ! 
U i tgerekend 25 jaar na de 
rampzal ige Beatr ixvloed die in 
Neder land , Engeland en België 
het leven kostte aan bijna 2.000 
mensen, vond de P V V het 
middel om een stuk 
strandduinen anderhalve meter 
te doen ver lagen, wat neerkwam 
op de verdwijning van deze 
duinen. 
Dit gebeurde zgn. op verzoek 
van de achter deze duinen 
gevest igde Horeca-bedr i jven 
(opdat hun terrasklanten de zee 
zouden kunnen zien !). Vóór de 
samenvoeging en de 
bestuurswissel ing is het 
Oostdu inkerks 
gemeentebestuur nooit op dit 
verzoek wil len ingaan omdat de 
duinen een te schoon landschap 
vormen en tevens een 
natuurl i jke zeewer ing zijn. 
In het laatste nummer van de 
jeugdkrant Kontakt en Info 
uitgegeven door de werkgroep 
jeugdanimat ie , verscheen een 
vrij scherpe kritiek over de 
e igenaardig gevoerde 
mil ieu-polit iek in de 
fus iegemeente ^ 
Koksi jde-Oostduinkerke . 

We laten hier graag het woord aan 
een Oostduinkerks medewerker van 
de werkgroep «Ruimtelijke Orde-
ing» die het inventarizatiewerk voor 
deze milieubijdrage heeft afgeleverd 

•'Je moet maar even een kaart ne
men uit de vijftiger jaren om een 
indruk te krijgen hoe er aan de West
kust omgesprongen wordt met «zijn 
strand, zijn duinen» van de plaats
naambordjes aan de ingang van elke 
gemeente de verkaveling van de 
Lenspolder het Manapark. de Witte 
Burg, de Westhoek, de vakantiedor
pen Polderpark en Dunepark, de 
lintbebouwing van flatgebouwen 
langs het strand en de ver doorgedre
ven villabouw in de duinen De bouw
woede gaat totaal voorbij aan natuur
en kultuurhistorische waarden-. 

Golf van protest 
Alhoewel de evolutie van de toestand, 
zoals je die kan afleiden uit het 
gewestplan Veurne-Westkust, op zich 
al niet rooskleung is voor het natuur
behoud, IS de situatie in werkelijkheid 
nog veel slechter sommige bouwzo
nes zijn met op het gewestplan aange
tekend, maar daarom met minder ree-
el 

Een recent voorbeeld van het met de 
voeten treden van de aanbevelingen 
in het gewestplan betreft de mogelij
ke aanleg van een golfterrein in de 
Doornpanne (Koksijde) De Doorn
panne staat op het gewestplan aange
duid als reservaat met waterwinnings-
funktie 
In de gemeenteraad van 24 april 78 
werd een principiële goedkeunng ver
leend voor de aanleg van een golfter
rein in de Doornpanne Dit gebeurde 
door de volledige PVV-fraktie met 
een met te versmaden hulp van enke
le vertegenwoordigers van de onder 
de ecologische naam gestarte lijst 
•• Ter Duinen » 
Waarschijnlijk door de reakties die op 
deze beslissing kwamen werd er over
gegaan tot 'n hoorzitting, waar ieder
een — die zich op dat moment kon 
vnjmaken — zijn opmerkingen zou 
kunnen formuleren Een hoorzitting na 
de beslissing, en de houding van de 
PVV-schepenen van Sport en Leefmi
lieu, getuigde met van veel eerbied 
voor de aanwezigen Wat ons echter 
het meest verontrust, is dat de beslis
sing omtrent het golfterrein getuigt 
van een totale onkunde betreffende 
het natuurbeheer en de waarde van 
de natuur voor de rekreant Zonder 
er verder te willen op ingaan, vrezen 
WIJ dat er zelfs een grote leemte is in 
de kennis van enkele met te verwaar
lozen banden tussen ekonomie en 
wanbeheer 

Familiebadplaats 
Het afsluiten van de Doornpanne — 
wat onvermijdelijk is voor de aanleg 
van een golfterrein — zou volgens 
ons een ware aanslag betekenen op 
één van de pijlers van de vakantiepro-
paganda van Koksijde familiebad-
plaats W I J menen dat er behalve de 
natuur, weinig goedkope ontspan
ningsmogelijkheden geboden worden 
die werkelijk geschikt zijn voor het 
hele gezin 

Er IS in Nederland een enquête ge
voerd naar de wensen van de stedelij
ke bevolking (dus de bevolkingsgroep 
die hier naartoe komt) voor rekreatie-
voorziemngen (Hees, C A van & A M 
Huisman, 1975) 
Een onderzoek naar openluchtrekrea-
tiegedrag en behoefte aan voorzienin
gen op het gebied van de openluchtre-
kreatie bij verschillende ekonomische 
milieus. in een landschapsreservaat 
binnen het rekreatiegebied (Spaarn-
woude, 1978, Betterman 6 Th Univ 
Amsterdam) 

Zoals verwacht was er een verschil 
tussen de hoger- en lagerbetaalde 
klassen. De lagerbetaalde klassen 
hechtten meer belang aan massa-re-
kreatieve voorzieningen, dan de rijke
re Het minst in de smaak vielen 
betrekkelijk «elitaire» ( d w z voor 
zeer beperkte aantallen spelers) voor
zieningen zoals golf en tennis 
Alle onderzochte bevolkingsgroepen 
vonden echter de aanwezigheid van 
voldoende natuur van het hoogste 
belang, belangnjker dan alle andere 
rekreatieve voorzieningen De huidige 
tendens is dat de natuur nog steeds 
in waarde stijgt in het wensenpakket 
van de stedelijke bevolking D w z dat 
het behoud van voldoende grote 
oppervlakten natuurgebied een garan
tie betekent voor een blijvende toeris
tische aantrekkingskracht Ongetwij
feld zal ook een golfterrein een zeker 
publiek aantrekken, maar het hoeft 
geen betoog dat dit nooit voor zo veel 
mensen zonder kosten kan toeganke
lijk zijn als de huidige Doornpanne, of 
een ander duingebied 

Ja ! Maar geen verminking 
Het IS daarbij onduldbaar dat voor de 
aanleg van een golfterrein een natuur
gebied dat ecologisch nog tamelijk 
ongeschonden is (ondanks en dank 
ZIJ de waterwinning) en door zijn 
oppervlakte en ligging (overgang van 
de zee tot de polders) erg waardevol 
IS, zou verminkt worden , het aanleg
gen van het terrein zou immers ge
paard gaan met het rooien van het 
struikgewas en met ingrijpende relief-
verandenngen Wanneer er een golf
terrein moet aangelegd worden, moet 
er uitgekeken worden naar een ter
rein dat ervoor geschikt is Dat wil zeg
gen dat zo weinig mogelijk verstoring 
mag teweeggebracht worden (bv 
door reliefverandenngen, aanleg van 
parking of gebouwtjes) en dat de aan
wezige natuurwaarden door de aan
leg en het gebruik met mogen aange
tast worden, en mogelijk zelfs moeten 
verhoogd worden 

W e moeten een zwak golvend terrein 
zoeken met een korte vegetatie, die 

met lijdt onder een zwakke betreding 
en die er geen schade (eerder voor
deel) van ondervindt om kort ge
houden te worden Wij kennen ten 
minste twee stukken terrein, die vol
doen aan die voorwaarden en boven
dien groot genoeg zijn 

Het eerste blok ligt ingesloten door de 
Karthuizerstraat, Polderstraat, Kinder
laan en Nieuwpoortsesteenweg in 
Oostduinkerke Hierbij is voorbijge
gaan aan de hoge wetenschappelijke 
waarde, die tot uiting komt in zijn rijk
dom aan zeldzame en beschermde 
planten Het gebruik van die gronden 
had met noodzakelijk afbreuk gedaan 
aan zijn betekenis voor het natuurbe
houd De uitwerking van de infrastruk-
tuurplannen is evenwel te ver gevor
derd om ze nu nog te wijzigen 

Het tweede blok is het duinengebied 
O-L-Vrouw-ter-Duinen, ingesloten 
door de wijk Monobloc, Polderstraat, 
A Geryllaan, Farazijnstraat en de 

... * i * * * 
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Nieuwpoortsesteenweg te Oostduin
kerke 
Op het gewestplan is dit stuk aange
duid als woonuitbreidingszone O-L -
V-ter-Duinen zijn zwak golvende dui
nen begroeid met gras afgewisseld 
met kleine partijtjes struikgewas 
Dit vormt een mozaiekpatroon met 
diverse overgangen van grasland 
naar struweel, van begrazen naar 
onbegrazen, nat naar droog, van wei
nig naar veel betreden, elk met zijn 
karakteristieke plant- en diersoorten 
Het droge grasland is totaal anders 
dan elders in de duinen Het bevat 
enorm veel korstmossen van verschil
lende soorten Dit is een biezonder 
kwetsbaar vegetatietype dat zich na 
beschadiging eerst na honderden ja
ren (praktisch dus nieü herstelt tot 
zijn oorspronkelijke rijkdom Dit korst-
mossennjk grasland komt alleen in 
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinen in zo'n 
grote en gaaf gebleven oppervlakte 
voor In Nederland is het onbekend 

Ongeloofwaardig 
De betekenis is onlangs nog groter 
geworden, doordat de Lenspolder te 
Nieuwpoort verkaveld werd De Lens
polder was een hoogwatervlucht-
plaats voor versctiillende steltlopers 
die noodzakelijkerwijs ergens anders 
heen moeten Het ziet er naar uit dat 
O -L -V -ter-Duinen tenminste gedeelte
lijk die funktie van de Lenspolder over
genomen heeft De toekomst van het 
natuurreservaat De IJzermonding 
hangt dus samen met het voortbe
staan van de duinen O-L-V-ter-Dui-
nen 

WIJ geloven met dat een gemeentebe
stuur dat aan de kant propaganda 
maakt voor zijn natuur, plantsoentjes 
aanlegt en speeltuigen plaatst voor 
de kinderen, nog langer geloofwaar
dig kan overkomen als het aan de 
andere kant een gebied als de Doorn-
panne of O-L-V-ter-Duinen die ge
schikt zijn voor verschillende rekrea-
tievormen en natuurbehoudsfunkties 
naast elkaar, verminkt of verloren laat 
gaan Alhoewel wij huiverig staan 
tegenover de aanleg van een golfter
rein in om het even welk duingebied, 
menen wij toch dat de aanleg ervan in 
O -L -V -ter-Duinen verantwoord is, 
wanneer het gebied hierdoor van ver
dere aantasting kan gevrijwaard wor
den 

De aanleg van het golfterrein zou dan 
moeten gebeuren in samenspraak 
met een goede landschapsarchitekt 
en een ecologisch gevormde bioloog, 
opdat een optimaal gebruik zou kun
nen gemaakt worden van de natuurlij
ke omstandigheden 

Het verder beheer zou dan in nauw 
kontakt moeten gebeuren met een 
natuurbehoudsvereniging Het zou 
dan zelf realizeerbaar zijn eeadeel of 
het geheel van het terrein terzelfder 
tijd als natuurreservaat en golfterrein 
te behouden 

VU-Oostdu inkerke 

Kennismaking met de Doornpanne 
De Doornpanne is een tamelijk 
grote duinslenk. Het is vooral 
het duindoornstruweel dat er 
het uitzicht bepaalt. Het uit
zicht, dat er voor de oppervlak
kige toeschouwer eerder eento
nig uitziet, betekent niet dat die 
vegetatie als een monotoon en 
gemakkelijk vervangbaar ge
heel mag beschouwd worden. 

Als je de soortensamenstelling 
van het struikgewas nagaat in 
de Doornpanne en m andere 
•< pannes - van vergelijkbare 
oppervlakte (bv. In de «West
hoek » te De Panne) dan kom je 
tot de vaststelling dat je niet 
kunt volstaan met een eenvou
dige redenering als zou het 
struweel in de Doornpanne ge
rust mogen opgeofferd worden 
omdat er elders toch nog ge
noeg is 

Je kan dit gemakkelijk zelf 
nagaan door in beide gebieden 
eens rond te gaan wandelen Je 
zal bv. zien dat liguster in de 
Doornpanne praktisch niet aan
wezig is, terwijl ze in De Panne 
een belangrijk deel uitmaakt 
van het struweel. 
Meidoorn, berk en sleedoorn 
zijn In de Doornpanne veel min
der vertegenwoordigd dan in 
de Westhoek. 

Alleen reeds hierdoor kan men 
zien dat we te maken hebben 
met twee types struweel, die 
elk op zich moeten bewaard 
blijven, willen we onze rijkdom 
aan natuur niet gevoelig af
zwakken. 

Daarenboven komt er in de 
Doornpanne nog een redelijke 
hoeveelheid grasland voor, dat 
gekarakterizeerd wordt door 

een grote rijkdom aan verschil
lende soorten kleine, dicht te
gen de grond groeiende en 
vaak zeldzame plantjes. De af
wisseling tussen grasland en 
struweel en de diverse overgan
gen tussen beide vormt vanzelf
sprekend een interessant stu-
dieobjekt, maar heeft een niet 
te onderschatten aantrekking 
voor de wandelrekreant. Het 
wandelgenot vergroot doordat 
de wandelaar in een relatief kor
te tijd gekonfronteerd wordt 
met een steeds wisselend uit
zicht. 

De isolerende werking van het 
struweel vormt een grote troef 
voor het gebied. 

De Doornpanne kan hierdoor 
veel wandelaars bevatten, zon
der dat deze de indruk krijgen 
elkaar voor de voeten te lopen. 
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VU wint jeugdverkiezingen te Izegem 
Precies op dezelfde dag als de parlementsverkiezingen van 17 december, 
organizeerde de jongerenbeweging Sein jeugdverkiezingen te Izegem. Alle 
jongeren tussen 18 en 21 werden uitgenodigd om hun stem uit te brengen Op 
de stembiljetten stonden precies dezelfde namen en li jsten als voor de echte 
verkiezingen. 

De organizerende vereniging had de nodige faciliteiten gekregen van het 
stadsbestuur om deze jongerenverkiezingen zo perfekt mogelijk te laten ver
lopen Tot m de geimprovizeerde stemlokalen was al het nodige voorzien 
zoals bij de echte verkiezingen die op datzelfde moment hun beloop hadden. 
Ook de pers had vooraf ruim aandacht besteed aan dit initiatief. 
We berichten hierover vrij laat, omdat we pas nu van Sein alle gegevens door
gestuurd kregen onder de vorm van een 8 bladzijden tellende nota. 

Z w a k k e opkomst 

Een eerste vaststelling valt eerder 
negatief uit 
De initiatiefnemers zagen alles samen 
maar 160 kiezers opdagen en dat op 
'n totaal van meer dar duizend aan
geschreven jongeren tussen 18 en 21 
Deze unieke kans om fiun politieke 
overtuiging tot uiting te brengen het 
de meesten dus onverschillig 
Het feit dat de jongerenstemmen 
eigenlijk niet meetelden of dat de uit
nodiging als drukwerk verstuurd was, 
verandert mets aan een vaststelling 
waar men moeilijk onderuit kan een 
groot aantal jongeren is politiek onver
schillig 

Het lage opkomstpercentage (13 2) 
mag men hoogstens wat relative, en 
door te verwijzen naar een mogelijk 
aantal afwezigen (miliciens, zieken, 
studerenden, werk in het buitenland, 
enz) of een aantal dat met tijdig op de 
hoogte was Dan nog waren het hoog
uit 20 tot 25 % van de jongeren die 
hun stem wilden uitbrengen 

VU-overwinning 

BIJ ons weten hebben de politieke jon-
gerenorgamzaties geen enkele propa
ganda gemaakt voor deelname We 
weten dit met absolute zekerheid 
voor wat VUJO betreft De overwin
ning van de VU is daardoor des te 
meer overtuigend 

Stemmenpercentages 

Kam Sen. Prov 
VU 43,1 39,4 45 
CVP 27,5 25,6 31,8 
BSP 7,5 6,3 8 
VI BI 6,3 8,8 - ( 1 ) 
PVV 5,0 7,5 5,6 
KPB 4,4 5,6 - ( 1 ) 
Amada 4,4 3,8 5(2) 
Blanco 1,3 1,9 3,8 
Ongeld. 0,6 1,3 0,6 

(1) KPB en VI BI dienden geen lijst 
in voor de provincie. 

(2) Amada evenmin, maar de organi-
zatoren hadden dit over het 
hoofd gezien. 

Een belangrijke bedenking in verband 
met de CVP dringt zich hier op Voort
gaande op de lokale «Zeg-'-CVP of 
de regelmatige berichtgeving of naam
vermelding van de CVP-jongeren in 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie 

Uitvoering m alummiurr 
met kitloze beglazing 

Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder-
boud 

Vaste breedte van 2.80 m en 
variërend m lengte tot 
10,60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
pnislijst'" 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

8700 IZEGEM 
Tel. 051/30.37.01 (4 1.) 

de lokale weekbladpers, zou men een 
sterkere CVP-aanhang onder de 
jeugd verwacht hebben De CVP-ne-
derlaag is even welsprekend als de 
VU-overwinning Het zogenaamd ste
kelig CVP-egeltje is aardig wat van 
zijn stekels kwijt of heeft er nooit veel 
gehad 

Voorkeurstemmen 

Net als voor de echte verkiezingen 
konden de jongeren een lijst- of een 
naamstem uitbrengen 
We geven hier even de verhouding 
lijSt-Znaamstemmen We doen het al
leen voor VU en CVP omdat deze ver
houding weinig relevant is voor de 
andere partijen gezien het klein aantal 
stemmen dat ze verwierven 

VU 

CVP 

Kamer 
Senaat 

Kamer 
Senaat 

31,9/68,1 
44,4/55,6 

37,3/62,7 
51,3/48,7 

Als we nu nagaan welke kandidaten 
het hoogste aantal voorkeurstemmen 
kregen, dan is het weer de VU die het 
best geklasseerd staat 

Voorkeurstemmen 

Geert Bourgeois (VU) 33 
EnkVandewal le(VU) 29 
Werner Vens (CVP) 26 
Pie terDer ieuw(VU) 24 
Andre Bourgeois (CVP) 15 
Andrea Geldof (CVP) 11 
Louis Crochon (PVV) 7 
Gustaaf Nyf fe ls(BSP) 6 

Voor niet-lzegemse lezers W Vens 
IS CVP-burgemeester en lijstaanvoer
der provincieraad A Bourgeois is 
CVP-schepen (jeugd, groenwerking, 
verkeer, middenstand en ekonomi-
sehe zaken), 3e kandidaat Kamer en 
uittredend senator, A Geldof is CVP-
schepen (kuituur, gezin, derde leeftijd, 
sociale zaken en Emelgemse aangele
genheden) L Crochon is PVV-sche-
pen (aanvankelijk « van niets », sedert 
oktober van onderwijs en «betwiste 
zaken») en lijstaanvoerder Senaat 
G Nyffels IS gewezen burgemeester 
van Izegem, uittredend Kamerlid en 
lijstaanvoerder voor de Kamer 

Andere gegevens 

De kiezers werden ook verzocht op 
hun stembiljet geslacht en maatschap
pelijke situatie in te vullen Het is jam
mer dat een aantal deze gegevens 
achterwege liet Deze laatsten duiden 
we aan met N I (met ingevuld) 
De verhouding in procenten voor het 
totaal aantal opgekomen jongens en 
meisjes ziet er uit als volgt 

Kam Sen. Prov. 
Jongens 50,8 50 48,1 
r^/leisjes 30,6 30 32,5 
NI 18,8 20 19,4 

De verhouding jongens-meisjes bij 
VU en CVP is met volledig gelijklo
pend, zoals blijkt uit onderstaande cij
fers Maar het hoge percentage N I 
laat geen sluitende konklusies toe 

VU Jongens 
Meisjes 
NI 

Jongens 
Meisjes 
NI 

Kam. 
44,9 
33,3 
23,2 

•59,1 
29,5 
11,4 

Sen 
49,2 
31,7 
19,1 

46,5 
36,6 
17,1 

CVP 

Uitgedrukt in absolute cijfers hebben 
meer werkende jongeren voor de VU 
gestemd dan voor de CVP of voor de 
BSP De procentuele verhouding tus
sen studerenden en werkenden on
der de VU-kiezers en de CVP-kiezers 
was nagenoeg gelijklopend 

VU Stud 
Werk 

CVP Stud 
Werk. 

Kam. 
62,3 
11,6 

66 
13,6 

Sen. 
63,4 
14,3 

65.9 
14,7 

Bovenstaande en volgende cijfers il
lustreren ook hoe de deelname aan 
deze jeugdverkiezingen in overwegen
de mate een zaak van studerenden 
was Jammer dat Sein met kon uitzoe

ken wat de precieze verhouding stu
derenden/werkenden was in het to
taal van de jongeren tussen 18 en 21 
En dit wordt dan ons laatste cijfer-
rondje met procenten op basis van de 
maatschappelijke situatie van de 160 
opgekomen kiezers 

Studerenden 58,1 
Werkenden 16,9 
Werkloos 1,9 
Dienstpl icht igen 3,1 
N.l 20 

K o n k l u s i e s 

Een eerste besluit ligt zo voor de 
hand 
De VU mag de toekomst met vertrou
wen tegemoet zien Ze heeft beslist 
een meer gemotiveerde aanhang on
der jongeren dan de andere partijen 
Haar werkelijke aantrekkingskracht 
op de Izegemse jeugd gaat wellicht in 
stijgende lijn Deze cijfers zijn hoe dan 
ook een klinkende afstraffing voor uit
spraken en wensdromen van lokale 
CVP-ers 

Anderzijds mogen alle partijen, ook 
de VU, zich ernstig vragen stellen 
over de politieke onverschilligheid on
der de jeugd Ook de V U mag zich de 
vraag stellen of zij zich wel voldoende 
inspant om haar ideeengoed telkens 
weer met de jongste generaties te 
konfronteren en om een dialoog aan 
te gaan De uitslag van deze jeugdver-
kiezing bewijst dat inspanningen terza
ke een goed klankbord kunnen vin
den 

WEST-VLAANDEREN 
KflL€nD< 
FEBRUARI 

16 MIDDELKERKE- Mosselsouper om 20 u 30 in lokaal 
« Were-Di » Prijs 100 fr 

17 OOSTDUINKERKE: VU-ledenfeest in hotel Westland, IJsland-
plein Eregasten Jaak Vandemeulebroucke en Germain De 
Rouck Inschrijven en inlichtingen bij G Devnendt, Albert l-laan 
76 

23 GROOT-ZWEVEGEM : Mosselsouper in café De Kaai Otegem-
straat 252, om 20 uur Prijs 200 fr per persoon Inschrijven op 
tel 056-756322 (J Fnjns) 

MAART 
3 WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM • Bal ter ge

legenheid van de verkiezing van provincieraadslid Maurice 
Dujardin in de gemeentelijke jongensschool, Markegemstraat te 
Wakken D J Jo van Langeveld staat in voor de muzikale 
ambiance 

Wel en wee uit Middelkerke 
Geboor te 
Onze penningmeesteres Lisette Goet-
hals-Van Parijs heeft voor Stijn een 
broertje bijgekocht, Steven genaamd 
Van harte proficiat 

Gouden bruiloft 

Het echtpaar Maurits Tampers-Ney-
rinck heeft onlangs hun gouden brui
loft gevierd Jammer dat Maurits op 

Verdere daling van de 
werkgelegenheid in industrie 
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen (GOM) wijst 
er op dat, volgens gegevens van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in 
West-Vlaanderen het aantal in de sociale zekerheid opgenomen werknemers 
(exclusief binnenschippers en zeelieden ter koopvaardij) op 31 maart 1978 
ongeveer 298 500 eenheden bedroeg, tegenover ongeveer 294.600 op 31 
maart 1977, wat een toename zou betekenen van 3900 personen of 1,3 "/o. 
Voor het Rijk in zijn geheel werd een daling genoteerd van 0,3 "/o. Naast 
West-Vlaanderen werd enkel in de provincies Namen (-(-2,8°/o) en Limburg 
( + 1,0 "/o) 'n aangroei genoteerd, terwijl er een status quo was in Brabant en 
een daling in de provincies Antwerpen ( — 0,3 "/o), Luxemburg ( — 0,4 "/o), Oost-
Vlaanderen ( - 1 , 0 °/o). Luik ( - 1 , 5 °/o) en Henegouwen ( - 1 , 9 "/o). 

In West-Vlaanderen was het aantal 
bezoldigden nog steeds dalend in de 
industrie ( — 4 500), maar er was een 
belangnjke aangroei in de tertiaire 
sektor (-t-6700) en ook de werkgele
genheid in het bouwbednjf (-l-1 700) 
was nog groeiend 
De bezoldigde werkgelegenheid in de 
industne (inclusief extraktieve nijver
heid energie en waterhuishouding) 
was dalend in alle provincies, de ver
mindering in het Rijk beliep 4,6 % De 
procentuele daling was het genngst in 
Limburg (—1,2 % ) , gevolgd door Na
men ( - 2 , 1 % ) , Antwerpen ( - 2 , 8 % ) , 
West-Vlaanderen ( - 3 , 6 % ) , Brabant 
( - 5,0 %) Oost-Vlaanderen 
( - 5 , 3 % ) , Henegouwen ( - 6 , 7 % ) , 
Luik ( — 6,7 %) en Luxemburg 
( - 1 7 , 8 % ) 
In het bouwbedrijf was de werkgele
genheid enkel stijgend in West-Vlaan
deren {-I- 5,9 % ) , Luxemburg 
( -1-46%) en Namen (-1-1,8%), in 
het Rijk als geheel beliep de vermin
dering 2.3 % 

De werkgelegenheid in de tertiaire 
sektor was overal st i jgend, de aan
groei bedroeg 2,7 % voor het Rijk De 
procentuele aangroei in West-Vlaan
deren bereikte 4,9 % en werd enkel 
overschreden in de provincie Namen 
(-f5.1 %) na West-Vlaanderen vol
gen Limburg (-1-4 4 % ) , Oost-Vlaande
ren (-1-3,2 % ) , Luxemburg (-f3,2 % ) , 

Brabant (-f2,3 % ) , Henegouwen 
(-f2,1 % ) , Antwerpen (-f2,0 %) en 
Luik (-f2,0 %) 
Horeca 

In West-Vlaanderen was, volgens de 
gegevens van de Rijks Sociale Zeker
heid, de aangroei van de bezoldigde 
werkgelegenheid in de tertiaire sektor 
vooral groot in de horecasektor, met 
een toename van 6539 tot 8765 per
sonen of 34 % Hierbij valt op te mer
ken dat Pasen in 1978 viel op de laat
ste zondag van maart, terwijl in 1977 
Pasen viel in april De werkgelegen
heid in de tertiaire sektor en zeer in 
het biezonder in de horecasektor, is 
voor West-Vlaanderen in wezen met 
vergelijkbaar voor eind maart 1977 en 
eind maart 1978 Toch is het duidelijk 
dat ook, zonder de seizoenmatige aan
groei door de toeristische aktiviteit, er 
in West-Vlaanderen in de tertiaire sek
tor een toename was van ongeveer 
4000 personen of nagenoeg 3 % 
In de industrie was er in West-Vlaan
deren eind maart 1978 een aanzienlijk 
lagere tewerkstelling dan eind maart 
1977 in de textielnijverheid ( - 2 700), 
de houtnijverheid ( - 9 0 0 ) en de kle-
dingnijverheid ( — 700) In de metaal
nijverheid als geheel was de werkgele
genheid in maart 1978 even groot als 
een jaar voordien en in de grafische 
nijverheid (-f 150) en de voedingsnij
verheid (-f 100) was er een lichte aan
groei 

In de tertiaire sektor was er, bene
vens de seizoenmatige groei in de 
horecasektor vooral een belangrijke 
toename in de sektoren diensten voor 
volksgezondheid ( - f880) en onder
wijs (-f 707) 
Op te merken valt dat de statistische 
informatie voor maart vertrekt van 
een met geregionalizeerde statistiek, 
die naar de geografische verdeling 
werd verbeterd overeenkomstig gege
vens van de geregionalizeerde statis
tiek van de tewerkstelling op 30 juni 
1977, de graad van nauwkeungheid 
IS derhalve minder groot dan bij de 
juni-tellingen 

de dag zelf wederom een ziekte-aan-
val gekregen heeft wat hem geruime 
tijd in het hospitaal gebracht heeft 
Als oude en echte nationalisten uit 
Handzame-Edewalle wonen zij hier 
reeds jaren op de zeedijk Wij wensen 
hen niettemin van harte een proficiat 
toe en voor Maurits een verder her-
Stel 

Ziek ten en ongeval len 

Wij wensen een volledig herstel toe 
aan mevr Louis Heytens die enige tijd 
opgenomen werd in de kliniek Zij is 
terug thuis en is flink op weg naar een 
volledig herstel 

Mevr Desseyn Sabine werd voor 
enkele weken op het zebrapad omver
gereden door een onvoorzichtige 
chauffeur, vloog over de kap van de 
wagen en zo op de grond Gelukkig 
werd mets gebroken en alleen een 
hersenschudding hield haar enkele da
gen te bed Met geduld en massage 
komt alles terug op zijn plooi 

De echtgenote van onze gemeentese-
kretans Julien Desseyn is tijdens de
ze gladde dagen uitgegleden en 
kwam onzacht in kontakt met de 
grond Gelukkig werd mets gebroken 
en alleen een hersenschudding en rug
pijnen hielden haar enkele dagen te 
bed 

Spoed ig h e r s t e l ! 

Verschillende leden van onze afdeling 
zijn ernstig ziek en verlangen naar de 
lente en beterschap Wij wensen een 
volledig herstel toe aan Georges Van-
denberghe, Carlos Stevelinck en 
Adolf Minne 

Bond V l a a m s e 
gepensioneerden 

Onder voorzitterschap van Rene De 
Brouwer, Spermaliestraat 61 te 8431 
Middelkerke (tel 059-3019 09) werd 
van wal gestoken met een bond der 
Vlaamse gepensioneerden en dit 
voor heel Middelkerke ledere veer
tien dagen, op een dinsdagnamiddag, 
wordt er samen gekomen in het 
lokaal '< Cafe Sportwereld » bij Marcel 
Viaene, Westendelaan 1, 8430 Middel
kerke, tel 059-300555, voor een ge
zellig onderonsje, een babbeltje en 
een partijtje kaart of biljart Alle kon
takten en afspraken zijn te bespreken 
bij de voorzitter of in het lokaal gele
gen in Middelkerke-centrum bij de 
kerk 

Rechtzetting 

Er IS wegens misverstand een 
fout geslopen in de tekst die vori
ge week, 8 februari, werd gepu
bliceerd onder de foto van het 
uitstalraam van het huis «Den-
haerynck» op de markt te Ou
denaarde (zie « W U » biz 20) 
Het betreft hier inderdaad met 
de heer Denhaerynck die kandi
daat was voor het Vlaams-Blok 
op 17 december laatstleden 
Met al onze verontschuldi
gingen I 

(Franz) 
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VUJO-Ekeren verzoent 
groen met veiligheid 
In oktober 78 brachten de Volks
unie-jongeren van Ekeren hun plan
ning uit voor het werkjaar '78-79 
Een planning die het zwaartepunt 
aantoonde van haar komende aktivi-
teiten Drie belangrijke aspekten van 
het Ekerse polit ieke leven werden in 
het daglicht gesteld, ten eerste « Bo
men in de straat », ten tweede « Geen 
fusie Groot-Antwerpen » en ten der
de - Een open gemeentebeleid » 
Onder het motto «Bomen in de 
straat >• voeren de Volksunie-jongeren 
van Ekeren een groenaktie Het is 
inderdaad hoogstnodig dat Ekeren al
les op alles zet om niet volkomen te 
verstedelijken Ekeren moet een gezel 
hge groene rustige en veilige ge
meente zijn 

W I J hielden onze groenaktie in de 
Lodewijk Andersonstraat te Ekeren 
Een kleine situatieschets omtrent de
ze aktie De Lodewijk Andersonstraat 
in Mariaburg loopt naast de spoor
weglijn Antwerpen-Essen een drukbe 
reden trajekt dat naast de geluidshin
der voor de bewoners van de straat 
nog een ander gevaar vertoont Van 
af huisnummer 33 ongeveer ter hoog
te van de Gerarduslei tot het einde 
van de straat ( ± 200 m) is er geen 
afsluiting aanwezig tussen de straat 
en de spoorweg Een kleine met ver
hoogde berm ( ± 2 a 3 m) is de enige 
scheiding Omdat dit een weinig druk
ke straat is wat het autoverkeer 
betreft spelen er dikwijls kinderen uit 
de buurt Het met afgesloten zijn van 
de spoorweg is dus een reëel gevaar 
Daarbij bestaat er vooral voor de 
bewoners van die straat wel een 
mooier uitzicht dan een spoorweg 

Gemeente en Bestuur der Spoorwe 
gen zouden hier «om allerlei rede
nen » mets aan kunnen verhelpen 
Daarom namen de Volksunie-jonge 
ren van Ekeren zelf de teugels in han
den en hielden daar een simbolische 
boomplanting 

Na deze aktie en herhaaldelijk aan
dringen bij t gemeentebestuur die 
zelfs t advies vroegen aan de minis-
ster van Verkeer kregen wij nu be
richt dat de gemeente samen met het 
Bestuur der Spoorwegen een veilige 
groene afsluiting gaan aanplanten 
langs de spoorweg in de Lodewijk 
Andersonstraat 

De VUJO van Ekeren koppelde alzo 
«groen en veiligheid» aan elkaar en 
behaalde resultaat uit hun aktie 

Anti- fusie 

In november startte onze aktie « Geen 
fusie Groot-Antwerpen » In een mani
fest keuren wij deze fusie volledig af 
Dit manifest werd verstuurd naar alle 
Ekerse verenigingen en alle VU-leden 
en simpatisanten Op het ogenblik 
hebben ongeveer 6000 personen dit 
manifest ondertekend V /̂ij zijn echter 
nog niet volledig tevreden Op zater
dag 17 februari trekken wij met het 
manifest en een petitielijst de straat 
op Aan de hand van dit manifest zul 
jen WIJ tegen deze fusie gaan profeste 
ren ibij de minister van Binnenlandse 
Zaken de provinciegoeverneur en an 
dere bevoegde instanties om zo te 
proberen Ekeren als zelfstandige ge
meente te kunnen behouden 

Ludiek 

Heeft Ekeren een open gemeentebe
leid m a w komen de klachten en wen
sen van de bevolking nog wel tot bij 
het bestuur"? Wij trachten in onze 
planning een algemeen beeld te schet 
sen van de meest frekwente noden 
(eisen) van de Ekerse bevolking Dat 
er hier nog veel werk voor de boeg 
staat wisten wij al lang maar met 
enkele ludieke akties hopen wij toch 
een groot deel van onze voorstellen 
te verwezenlijken 

Vlaamse mutuali teit 
te Ekeren 

Een afdeling van de Vlaamse mutuali
teit werd in Ekeren opgericht De 
plaatselijke afgevaardigde is me
vrouw Gerda Van Langendonck Ou
de Weg 30 Ekeren tel 647961 Ver
andering van ziekenfonds gebeurt 
vlot Zeer goede dienstverlening 

• • • • • • • • • • • I 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirenslaan 278 (Knjgsbaan) Borsbeek 

Tel 031 /21.98 15 Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA P V B A 

ANTWERPEN 

FEBRUARI 

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

23 EKEREN VU-dansfeest om 21 uur in de feestzaal «De Boter 
ham» Veltwijcklaan 23 Inkom 80 fr 

24 ST-KATELIJNE-WAVER Jaarlijks Vlaams dansfeest om 
21 uur in feestzaal «Elzestraat» Clemenceaustraat 111 Or
kest Geoi-gia Brown 

24 ANTWERPEN 11e Galabal Harmonie Kaarten op het VU-se-
kretariaat Wetstraat 12 

24 W O M M E L G E M Kleinkunstavond met Delia Bossiers Ben Van-
derlinden en Lieve om 19 u 30 in zaal «Keizershof» Dasstraat 
24 Inkom 80 fr 

MAART 
2 NIJLEN Dokumentaire film over de Torajas een primitieve 

volksstam van Celebes (nu Sulawesi) om 20 uur in de parochie 
zaal O-L-Vrouw Bouwelsesteenweg 

2 WOMMELGEM Gezelschapsspelavond - VUJO om 20 uur in 
« Den Klauwaert Dasstraat 23 Meer dan 30 verschillende spe
len van dammen en schaken tot ping-pong en biljart 

4 SCHOTEN Jaarlijks VU-diner in zaal Wilgendael Vordenstein-
straat 102a om 20 uur Inschrijvingen bij de voorzitter Kris Stock 
broeckx 

Dienstbetoon 
te Antwerpen (stad) 

— Elke maandag, door volksvertegen
woordiger A De Beul van 16 tot 19 u 
op het VU sekretariaat Wetstr 12 
Antw 
— Elke woens- en zaterdag door G 
Bergers die het dienstbetoon ver
zorgt van minister H De Bruyne St -

Jansvliet 19 Antw tel 3391 65 
— Op afspraak met een onzer ge
meenteraadsleden of leden van het 
O C M W Zie adressen Kontaktblad of 
tel VU sekretariaat 368465 

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

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest , 52 Antwerpen Tel 03 3 1 3 5 8 3 , 

•• • 

•• • 

•• • 
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akademisch 
ziekenhuis 

Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire Instelling 
Antwerpen 
werft aan : 

DIREKTIESEKRETARIS(ESSE) 
G studieniveau A l sekretariaat, • ervaring in verband met de funktie noodzakelijk 

VERANTWOORDELIJKE VOOR 
AANKOOP, MAGAZIJNEN 
EN STOCKBEHEER 
D minimum studieniveau H S O , G ruime ervaring in verband met de funktie noodzakelijk 

PART-TIME 
ADMINISTRATIEVE BEDIENDEN 
D minimum studieniveau H S O 

MAGAZUNIERS 
D minimum studieniveau L O , D ervanng strekt lot aanbeveling 

VERANTWOORDELIJKE 
VOOR LINNEN EN SCHOONMAAK 
n minimum studieniveau H S TO , D ruime ervanng in verband met de funktie noodzakelijk, 
G de funktie impliceert een onregelmatig uurrooster 

HOOFD VAN DE BOEKHOUDING 
G houder van een diploma lic TE W of Handelswetenschappen, G ruime ervaring 
in verband met de funktie noodzakelijk 

HOOFD VAN DE 
PATIËNTENADMINISTRATIE 
D studieniveau A1 handel en administratie, O ruime ervanng in verband met de funktie 

noodzakelijk 

BEDIENDEN 
PATIËNTENADMINISTRATIE 
G minimum studieniveau L S O , G bereidheid om in ploegen te werken 

TECHNISCH OPERATOR 
G houder van het diploma A2 elektro-mechanica of A2 elektnciteit, G ervanng strekt tot 
aanbeveling, G 3ploegenstelsel (continu) 

DIETIST(E) 
verantwoordelijk voor dieet- en melkkeuken G houder zijn van het diploma van gegradueerde 
in de dieetleer, G ruime ziekenhuiservanng 

ASSISTENTEN , ^ 
KLINISCH LABORATORIUM (A1) 
G houder zijn van het diploma van gegradueerde in de klinische scheikunde G en/anng 
noodzakelijk in één van de volgende disciplines - anatomopathologie en cytologie -
bakteriologie - hematologie - klinische scheikunde, 
G bereidheid om in ploegen te werken en wachtdiensten te vervullen 

LABORANTEN (A2) 
G studieniveau H S TO , G en/anng strekt tot aanbeveling, G bereidheid om in ploegen 
te werken 
A U E FUNKTIES STAAN OPEN VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE KANDIDATEN 

Algemene aanwervingsvoorwaarden: 

G Belg zijn 
G aan de dienstplichtwetten voldoen, 
G houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag, 
G de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
De kandidaatstelling: 
gebeurt uitsluitend op de daartoe bestemde sollicitatieformulieren en per aangetekende 
zending aan de heer H VANDEVELDE Hoofd van de dienst Personeel Akademisch Zieken
huis Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, tot uiterlijk 23 februan 1979 
Formulieren evenals bijkomende inlichtingen kunnen bekomen worden op de dienst 
Personeel van het Akademisch Ziekenhuis ook telefonisch op nummer 031 /28 25 28, 
post 416 
Preselektie: 
de kandidaten die aan de specifieke en algemene voonwaarden voldoen zullen worden 
uitgenodigd om preselektieproeven af te leggen op zaterdag 3 maart 1979 
BIJ het bepalen van de wedde wordt rekening gehouden met de nuttige ervanng 
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Openbaar 
Centrum 

voor 
Maatschappelijk 

Welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van 
bezigheidstherapeut(e) 

De bediening van bezigheids-
therapeut(e) wordt open-
verklaard 
Aanvangswedde 33163 fr of 
33 604 fr bruto per maand 
naargelang de kandidaten 
gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op 
haardgeld 
Leeftijdsvoorwaarden de 
leeftijd van 21 jaar bereiken 
uiterlijk op 3112 1979 en de 
leeftijd van 40 jaar niet over
schreden hebben op 2 3 1979 
Toepassing der wetten van 
381919, 275 1947 en 277 1961 
Diplomavereisten m het be
zit zijn van hetzij ten minste 
een diploma van hoger on
derwijs van het korte type 
met volledig leerplan of voor 
sociale promotie, hetzij een 
gelijkwaardig diploma of ge
tuigschrift De kandidaten 
moeten blijk geven van een 
kreatieve vorming of aanleg 
met het oog op een zinvolle 
vrijetijdsbesteding door de 
bejaarden De kandidaten m 
het bezit van een diploma 
dat niet m het Nederlands is 
opgesteld zullen voorafgaan
delijk dienen onderworpen 
aan een taalproef voor het 
Vast Wervmgssekretariaat 
De kandidaten dienen een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, bestemd voor 
een openbaiar bestuur, in te 
leveren, de mannelijke kan
didaten tevens een militieat-
test 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver-
plichtmg IS van toepassing 
De m dienst zijnde kandida
ten moeten met voldoen aan 
de voorwaarde betreffende 
de maximumleeftijd 
Inschrijvingsrecht 120 fr 
Een interview zal van de kan
didaten worden afgenomen 
Een werfreserve zal worden 
aangelegd met een duurtijd 
van 3 jaar 
Volledige voorwaarden en 
verplicht inschrijvingsformu
lier te bekomen op de 7e 

Afdeling/Personeelszaken 
van het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Antwerpen, Lange 
Gasthuisstraat 39, Antwer
pen (tel 32 98 35 - 3109 70) 
De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33, Antwerpen toe
gekomen te zijn uiterlijk op 2 
maart 1979 

Adv. 239 

VU-raadslid Michiels bekomt 
verhoging geboortepremie 

In de Nielse gemeenteraad 
Tijdens de eerste gemeenteraad van 
het jaar 1979 (25 januari) werd er 
door de Volksunie een belangrijk punt 
gescoord nl een positieve start in het 
«jaar van het kind» was zeker de 
geboortepremieverhoging tot 1 000 fr 
Een pnmeur voor de Volksuniefraktie 
IS zeker de uitbreiding van de geboor
tepremie tot adoptiekinderen op het 
ogenblik van de wettiging van de 
adoptie en tot de ouderdom van 12 
jaar 

Eindelijk werd aandacht besteed aan 
de plannen voor het inrichten van de 
industneterreinen Boom Niel om nieu 
we nijverheden in Niel aan te trekken 
Dit punt genoot reeds jaren de voort
durende aandacht van de Volksunie 
te Niel en hiermee ziet zij opnieuw 
een voltrekking van een van haar pro
grammapunten 

Verder werd er aandacht besteed 
aan de geplande aanleg van een 
waterzuiveringsstation dat op grond
gebied Niel zal gebouwd worden en 
de afvalwaters van de gemeenten 
Aartselaar Boom Hemiksem Rumst 

LIMBURG 

Schelle en Niel zal zuiveren voor ze in 
de Rupel te lozen 
Goedkeunng werd verleend om het 
wegdek in de Stationsstraat en de 
Landbouwstraat grondig te vernieu
wen met inbegnp van de nolenng 
Tevens zullen er wegenisuitbreidin 
gen plaats vinden tussen de Volken
bondstraat en de Blauwbrugstraat 
Zodoende zal er eindelijk verbetering 
gebracht worden aan de gevaarlijke 
verzakkingen van de wegen en de 
verstopte riolen Dit punt genoot 
reeds jaren de aandacht van de 
Volksuniefraktie 
Door VU-fraktieleider G Michiels 
werd de verhuurovereenkomst van 
de gemeentelijke tennisvelden aan 
een tennisklub op de korrel genomen 
Het IS zeker positief dat er een nieu 
we tennisvereniging werd opgencht 
maar dat deze het monopolie op de 
tennissport te Niel verwerft is ver van 
demokratisch De BSP zette echter 
haar wil door ondanks hevige tegen
kanting van de oppositie Er werd ver
der beslist een nieuwe brandweerwa
gen aan te kopen 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn van de 
stad Aarschot 
Tijdelijke 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 maart 1979 
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op het 
sekretariaat van het OCMW 

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

(Adv 235) 

Meerhouts gemeentebestuur 
nu ook tegen ruilverkaveling 

FEBRUARI 

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

16 HOESELT Filmavond « Het gewest Kempen-Limburg » zes jaar 
bestaan in beeld Om 20 uur in cafe ABC Tongersesteenweg 
Ingericht door St-Maartensfonds Werkkring Limburg 

17 KURINGEN Dansfeest aangeboden door 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 

Volgens het Meerhouts aktiekomitee 
tegen de gedwongen ruilverkaveling 
(MAR) zullen de bevoegde diensten 
het zeer moeilijk krijgen om op Meer
houts grondgebied dit omstreden pro-
jekt uit te voeren 
Naar aanleiding van geruchten als zou 
reeds het KB op deze ruilverkaveling 
ondertekend zijn vroegen wij het 
komitee hoe de zaak er volgens hen 
voorstond 
"De geruchten alleen reeds tonen 
aan hoe men achter de schermen in 
de grootste stilte konkelfoest zodat 
alle betrokkenen in het ongewisse blij
ven verkeren Voorts moet men een 
eventuele ondertekening niet al te ern
stig opnemen want er zijn tientallen 
koninklijke besluiten die nooit uitge
voerd werden of nooit zullen uitge
voerd worden» aldus het komitee 
Verder wijst het komitee erop dat zij 
zeer waakzaam de zaak volgt en dat 
ZIJ noch de ovenge tegenstanders 
eraan denken om haar medewerking 
te verlenen •> Wij hebben het recht 
aan onze kant wanneer wij toelating 
op onze gronden weigeren Wij ne
men het ook met langer dat er nog 
procedurefouten of onregelmatighe
den worden gemaakt zoals tijdens de 
twee eerste vooronderzoeken die ei
genlijk slecnts schijnonderzoeken wa
ren In de toekomst dienen wij onmid

dellijk klacht in bij het hoog komitee 
van toez.cht Het is met te begrijpen 
dat met de meer dan 90 % tegenstan
ders berekend volgens de ingediende 
bezwaren reeds zo lang wordt ge
sold» zo besloten de komitee-woord-
voerders 
Het komitee dat steeds ijveng en infor
matief werk geleverd heeft (bewijze 
daarvan het hoge aantal verspreide 
pamfletten) heeft plots weer een on
verwachte steun gekregen Het ge
meentebestuur dat lange tijd over 
deze zaak met meer van zich liet 
horen, heeft zich bereid verklaard 
met het komitee een vergadering te 
beleggen Het komitee stelt zich veel 
voor van deze vergadering en hoopt 
dat de meer dan 700 mensen met 
meer in de kou blijven staan Zij ver
wacht alvast tastbare resultaten en 
een konkrete en daadwerkelijke aan
pak vanwege het gemeentebestuur in 
samenwerking met de betrokkenen 
Het entoesiaste komitee heeft dus 
blijkbaar meer dan een punt voor op 
de ruilverkavelingsdiensten 
Het wordt nu wachten op de uitslag 
van deze erg belangrijke vergadering 
Wanneer dan zou blijken dat men 
zich met verenigde krachten tegen de 
ruilverkaveling kant dan zullen allicht 
de desbetreffende diensten zich bij 
de meerderheidswil neerleggen 

Driemaal „foei" is scheepsrecht te Bree 
Bijdragen als deze zijn op de eerste plaats bedoeld als achtergrondinforma
tie voor de Breese WIJ-lezer, informatie die langs andere persorganen waar
schijnlijk weinig kans op publikatie zou hebben Daarbij is het echter bedroe
vend steeds weer op hetzelfde te moeten terugkomen de laksheid en onmon
digheid van de Breese CVP-delegatie die zich ondermeer konstant manifes
teert m haar houding op gemeenteraadszitting en eigen Oranje-blaadjes (een 
weinig geslaagde imitatie van het nog steeds oerdegelijke Krantje van Bree) 

Zo was er tijdens de jongste gemeen
teraadszitting weer de fel opgemerk
te interpellatie van raadslid Agten 
(CVP) die echter bij monde van burge
meester Jaak Gabnels en eerste sche
pen Jo Geebelen de deksel ferm op 

Handelsingenieur, 24 j zoekt 
passende betrekking in Limburg 
en ook buiten de provincie Zich 
wenden VU-sekretariaat 
Nieuwstraat 7 3538'Helchteren 
tel 011-533725 (NI 00) 

Ongeschoolde arbeider met goe
de referenties 35 jaar oud 
zoekt werk in het Leuvense 
Kontakt via Johan Sauwens 
Provincieraadslid Parklaan 5 te 
3740 Bilzen (tel 011-4124 28) 
(NI 05) 

- 31 j moeder van 2 kinderen en 
gezinshoofd met diploma van li
centiaat in de psychologische 
en pedagogische wetenschap
pen richting bedrijfspsychologie 
van de RUG (1971) en met ver
schillende jaren ervaring en goe
de referenties zoekt een passen
de betrekking 

Zelfstandige autovoerder uit 
Heist-op-den-Berg zoekt dnn-
gend een betrekking van auto
voerder in dienstverband 

Drukker uit Mechelen met rui
me ervanng in de drukkerijbran
che zoekt dringend betrekking 
in Mechelen of omgeving Be
langstellenden kunnen zich wen
den tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint-Katelijne-Waver 
of telefonisch op het nummer 
015-217900 referentienr 1589 

(NI 01) 

zijn neus kreeg Het zorgde weer 
eens voor wat ambiance aangezien 
de voorzitter voorgaande zittingen op 
nuchtere en kalme wijze binnen de 
banen leidde maar nu wel duidelijk 
andere taktieken toepaste aangezien 
het reserven team met alle beleefd 
heid en respekt toch nooit zal bijleren 
Jaak Gabnels hanteerde dus nog 
eens het scherpe zwaard van een 
goed voorbereid antwoord dat er 
zeker met om loog en waar de vegen 
uit de pan het vermeld raadslid-advo 
kaat met stomheid en bleekheid sloe
gen Aanleiding tot dit alles de ronde 
som van 4 2 miljoen die naar alle waar 
schijnlijkheid in een reservefonds 
gaat aangezien deze afbetaling voor 
het O C M W pas volgend jaar dient te 
gebeuren De CVP-fraktie acht het 
wijzer het geld dit jaar te gebruiken 
(om volgend met een tekort te zitten) 
met ondermeer belastingsverlagingen 
op bouwgronden tewerkgesteld per
soneel en verhoogde subsidies aan 
ondermeer de jeugdverenigingen In 
het oog schietend is natuurlijk de 
grondbelasting waar de CVP zich 
steeds met man en macht tegen heeft 
verzet wanneer de meerderheid ze 
zou verlagen met 50 fr wil de oranje-
familie wel akkoord gaan van dema
gogie gesproken Burgemeester Ga

bnels die de interpellatie had zien aan
komen gaf dus zijn met mis te ver 
staan antwoord met schepen Gee
belen in zijn kielzog Begrotingsexpert 
Agten kreeg er op jundisch overtui
gende wijze met anders uit dan « Foei 
mijnheer de voorzitter foei foei» Een 
gevatte repliek dus 

Spreken . 

Iets hoger spraken we reeds over het 
befaamde Oranje-krantje Na de Ver-
jongings-overwinmng met Jaak Ga
bnels als lijsttrekker twee jaar gele 
den IS de Breese CVP gaan uitkijken 
naar een goede manier om de verlo
ren machtspositie terug te winnen Ze 
hebben toen waarschijnlijk een studie 
gemaakt van de Verjongings technie 
ken want ze hebben die steevast 
overgenomen Een van die technie
ken een eigen publikatie Al meer 
dan 8 jaar verschijnt in Bree het 
beruchte « Krantje van Bree » waarin 
vroeger iedere misstap van de oranje
meerderheid klaar en duidelijk uit de 
doeken werd gedaan en tegenwoor
dig en verantwoording van het gevolg
de beleid wordt geschetst In navol
ging hiervan is er dus nu het Oranje
blad Uit de inhoud van vorige afleve-
nng de diktatuur onder Gabriels de 
lidkaarten-praktijken binnen het 
O C M W verkiezingsmampulaties 

grondbelastingen Er wordt onder
meer het schnjnende voorbeeld aan
gehaald van de huisvader met 
12 000 — aan invaliditeit en 10 000 fr 
aan kindergeld zodat de arme ziel en 
gemiddeld inkomen heeft van 
24000 fr Voor wie tellen kan 

Wein ig moed 

Naast een hoop leugens verzinsels 
en totale absurditeiten is er in deze 
publikaties mets meer te vinden (en 
ook met minder) Jaak Gabnels heeft 
onlangs gans de CVP uitgenodigd om 
de inhoud van zulk een Oranjeblad 
publiek te komen verdedigen Naast 
een bomvolle zaal toehoorders de 
gespreksleider en de burgemeester 
was er welgeteld een CVP-er die 
voor zijn mening uitkwam Op het 
podium kwam de heer Jos Aerts 
even vertellen dat de CVP-delegatie 
aan zulke zaken met meedeed om 
dan met de staart tussen de benen te 
vertrekken 
Het gaat dus duidelijk slecht met de 
Breese CVP (onnodig over andere 
politieke groepen te spreken die 
bestaan met of nauwelijks) Een open 
beleid gebaseerd op inspraak begint 
na twee jaren gestalte te krijgen in 
menige projekten die er met om liegen 
(een kultureel complex zonder peper
dure kultuurpaleizen de aanleg van 
kollektoren en nieuwe riolenngen een 
nieuw BPA voor het centrum de klei
ne nng die men zal vernieuwen een 
eerste woonerfverkaveling grondige 
verbetering van meerdere straten ) 

Dat men daar tegenover enkel wat 
onzin of grove leugens kan plaatsen 
IS politiek misschien verklaarbaar 

Doch iedere aktie vanwege de opposi
tie krijgt dadelijk een antwoord dat in 
iedere Breese brievenbus te vinden is 
Weliswaar geen goedkope oplossing 
maar ze werpt vruchten af 

Eric Eyckmans 
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Europese politieke rel te Leuven 
LEUVEN — Op een perskonferentie 
l ichtten de heren L Tobback, fraktie-
leider van de BSP en E Van Itter-
beek, fraktieleider van de VU, hun 
aktie toe tegen de eenzijdige organi-
zatie van de Europese tiendaagse 
op het stadhuis. De volgende motie 
w/erd bekendgemaakt. 
De BSP- en VU-frakties. de KP-afd 
Leuven raadslid J Holle en de heer 
Georges Reniers namens het Liberaal 
Vlaams Verbond hebben met verbijs

tering kennis genomen van de wijze 
waarop het Leuvense stadsbestuur 
met volledige miskenning van de poli
tieke verscheidenheid in Vlaanderen, 
tijdens de Europese tiendaagse van 
15 tot 25 februan ek, de voorlichting 
heeft georganizeerd 
ZIJ kunnen niet aanvaarden dat het 
stadhuis misbruikt wordt voor kenne
lijk partijpolitiek gerichte manifesta
ties, en dit des te meer omdat het 
land zich in een pre-elektorale periode 
bevindt met het oog op de Europese 

Parlementaire 
vraag over 
Euro-rel 

Aan de ministers Boel en Simo-
net (Binnen- en Buitenlandse Za
ken) vroegen Leuvense VU-par-
lementairen Willy Kuijpers en 
Rob Vandezande enige uitleg 
De vragen reiken heelwat ver
der dan dit Leuvens «feit» 

Inwoners uit de Leuvense agglo
meratie ontvingen — gratis aan 
huis bezorgd — een B-kente-
ken-wagenklever met Europro-
fiel 

De keerzijde ervan vormt een 
uitnodiging voor een Stedelijke 
Europese Tiendaagse, die een 
vnj eenzijdig partijpolitiek beeld 
vertoont Inderdaad, kamerlid L 
Tindemans en oud-kamervoorzit-
ter A Dequae nemen twee der
de van de voordrachten voor 
hun rekening 

Vragen 

• worden op deze wijze de 
kredieten van het Voorlichtings
bureau van de Europese Ge
meenschap met verkeerd ge
bruikt 7 
• hoe groot was de betoela
ging voor dit initiatief'' 
• wordt de stedelijke begro
ting en het Leuvens stadhuis 
hierdoor met eenzijdig gebruikt 
voor bedekte partijpolitieke ver-
kiezingsdoeleinden ? 
• welke onkosten en of presta
ties werden door de Leuvense 
gemeentelijke overheid voor dit 
initiatief geleverd ' 
• wie stelde deze eenzijdige 
keuze van voordrachtgevers sa
men ' 
Mogen wij de minister van Bin
nenlandse Zaken dnngend ver
zoeken ondernchtingen te ge
ven ten einde in de komende 
verkiezingscampagne alle open
lijk en verdekt misbruik van ge
meentelijke instellingen en finan
ciën te voorkomen"? 

verkiezingen Inderdaad, het stadsbe
stuur heeft, door haar uitsluitende keu
ze te laten vallen op kristendemokrati-
sche individuele sprekers als de he
ren L Tindemans en A Dequae, aan 
de voorlichtingscampagne een eenzij
dige politieke kleur gegeven De infor
matie- en debatavond van 23 februari, 
waarop vertegenwoordigers van de 
BSP PVV, VU KP en CVP het woord 
voeren kan met beschouwd worden 
als een afdoende tegengewicht 

Voorts protesteren bovengenoemden 
tegen het feit dat voor de organizatie 
van een belangrijke aangelegenheid 
als de Europese Tiendaagse in het 
stadhuis door het stadsbestuur geen 
overleg gepleegd wordt met de vier 
f rak ties in de raad De huidige han
delwijze leidt tot de vaststelling dat 
het stadsbestuur in die materies geen 
rekening wenst te houden met de poli
tieke samenstelling van de raad en 
met de politieke strekkingen in de 
stad ZIJ zien hierin de zoveelste uiting 
van onverdraagzaamheid vanwege 
het stadsbestuur 

De BSP- en VU-frakties besloten om 
een raadszitting bijeen te roepen en 
er het stadsbestuur om uitleg te vra
gen over de organizatie van de Euro
pese Tiendaagse 
De andere punten die aan de dagor
de van de gemeenteraad geplaatst 
zijn, behandelen de toestand van de 
St-Pietersklinieken na het verlies van 
erkenning als Akademisch ziekenhuis, 
de personeelsbezetting bij de brand
weer, het voorzien van kredieten voor 
de inspraak in het raam van het struk-
tuurplan en de problemen die gerezen 
zijn bij de verdeling van de toelageri 
voor 1978 

BRABANT 

FEBRUARI 

15 

17 

LEUVEN Spreekbeurt door Jan Brans, oud-hoofdredakteur 
van Volk en Staat over de evolutie in Vlaanderen van 1914 tot 
1945 Om 20 uur in zaal Ons Huis, Goudbloemstraat Organiza
tie KVHV en sekretanaat Vlaamse orgamzaties 

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 

19 LIEDEKERKE Bijeenkomst van de VU-besturen van het kan
ton Asse om 20 u in de bovenzaal van Vlaamse Kring Pajotten-
land. Stationsstraat te Liedekerke 

22 LEUVEN Spreekbeurt door Walter Luyten van Dosfelinstituut 
over de evolutie in Vlaanderen van 1945 tot 1976 Om 20 uur in 
zaal Ons Huis, Goudbloemstraat Organizatie KVHV en Sekre
tanaat Vlaamse Orgamzaties 

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 

MAART 

3 LENNIK Jaarlijks mosselfestijn vanaf 18 uur in het estaminet 
«In de verzekering tegen de grote dorst» rechtover de kerk te 
Eizenngen Ook op 4 maart vanaf 12 uur en op 5 maart vanaf 18 
uur 

10 SCHEPDAAL Haantjes en biefstukkenkermis van VU-Schep-
daal in Zaal Select, Ninoofse Stwg te Schepdaal vanaf 18 u, 
ook op zondag 11 vanaf 11 u 30 

Aktie om Testelt niet uit mekaar te rukken f FILMTHEATERS 

studio 
dinsdag, 

K N T 

t^waad bloed werd reeds op meerde
re plaatsen gewekt door de geplande 
elektnfikatie van de spoorlijn Antwer-
pen-Hasselt-Duitsland, en de milieuge
volgen ervan Zo ook te Testelt, deel
gemeente van Scherpenheuvel-Zi-
chem, en te Zichem zelf begint het 
eveneens te rommelen naargelang er 
meer over de plannen doorsijpelt 
Want aan inlichtingen of raadpleging 
schijnt men wel een broertje dood te 
hebben 

W e r k g r o e p gestart 

Als uitlekte dat, 6 maanden geleden, 
er van het ministerie uit, een brief tot 
advies i v m de spoorwegoverbrug
ging te Testelt, aan de gemeenteover-
heid gericht werd gingen de poppen 
aan het dansen Want met de voor
stellen van de NMBS kon men in Tes
telt met akkoord gaan Het zou er op 
neer komen dat, als de 2 grote bare-
len en de 2 kleine overwegen ge
sloten worden de dorpskern werkelijk 
in twee gesneden wordt Met alle 
gevolgen van dien voor de leefge
meenschap, die uiteengerukt wordt 
Denken we maar alleen al aan scho
len post, kerk, winkels enz die alleen 
nog per auto langs een grote omweg 
te bereiken zouden zijn want allen lig
gen ze dan binnen het afgesloten 
dorpsgedeelte 

Op druk bijgewoonde vergadenngen 
van de werkgroep werd door dokter 
Marcel Janssens de zaak haarfijn uit
eengezet en de voor- en de nadelen 
van mogelijke oplossingen op een rijt
je gezet De overgrote meerderheid 
(70 %) IS gewonnen voor het open 

blijven van de overwegen door elek
tronische automatizering ervan Zo
doende zou de wachttijd die nu tot 20 
minuten en meer oploopt, terugge
bracht worden tot een vlotte gang 
van zaken, daar deze automaten prak
tisch onmiddellijk na een trein openen 
en ook tussen twee kort op elkaar vol-

Vormingscyclus 
Frans-Vlaanderen 
In samenwerking met het Vormings
centrum Lodewijk Dosfel en de dienst 
Europese volkshogeschool organi-
zeert de VUJO Kraainem-Wezem-
beek-Oppem een vormingscyclus 
Frans-Vlaanderen onder de algemene 
leiding van Walter Luyten (Europese 
Volkshogeschool en V C L Dosfel) 
Op donderdag 1 maart om 19 u in de 
zaal Lijsterbes, Lijstertsessenbomen-
laan 3 te 1950 Kraainem heeft een 
bijeenkomst plaats ter voorbereiding 
van een trip naar Frans-Vlaanderen 
Dia's en uitgebreide dokumentatie Lei
ding W Luyten Op 18 maart gaat de 
trip door, vertrek te Kraainem om 7 u 
en terug om 22 u 30 Leiding W Luy
ten 

Inschrijven tijdens de voorlichtings
avond op 1 maart ofwel bij Luk Van 
Biesen, Wilderozenweg 1 Kraainem. 
Francis Verdeyen, Lijsterlaan 16 te 
Kraainem of Patrick Vanderzypen, Ro
de Beukenlaan 70 te Wezembeek-Op-
pem Deelneming 100 fr voor jeug
digen en 150 fr voor de anderen 
Inlichtingen op bovenstaande adres
sen 

OOST-VLAANDEREN 

FEBRUARI 

17 DENDERLEEUW Optreden van 't Kliekske om 20 uur in lokaal 
Tijl, Parochiestraat 8 te Iddergerri VUJO Denderleeuw in 
samenwerking met Vlaams Centrum Tijl 

24 KRUIBEKE Karnavalbal om 21 uur in zaal «Cecillia» 
show Zabadak 

DISCO

MAART 
3 DE P I N T E - Z E V E R G E M . 8e VU-bal in zaal «Sanderling », Flora

straat 3, De Pinte Om 21 uur met Studio 22 en tombola Inkom 
80 fr Jeugd 50 fr 

gende treinen De veiligheid en de 
werkzekerheid is ook veel groter 
Er werd ook voorgesteld dat men de 
Stationsstraat best zou rechtdoor 
trekken tot aan de Zavelbrug over de 
spoorweg Waardoor een ideale 
dorpskernuitbreiding en ontsluiting 
zou ontstaan en tevens een betere 
verbinding ervan met Aarschot Er 
zouden dan ook twee kleine tunnels 
en een spoorwegoverbrugging op de 
best geschikte plaats dienen ge
maakt En met zoals die nu gepland is 
met een op i en afrit die uitmonden in 
de tot nu toe rustige en volkrijke 
woonwijken nl Tuinwijk, Biesebeem-
den, Stationswijk 

Een voorstel dat eerst moeilijk haal
baar geacht werd door de waarschijn
lijk hogere kostprijs, krijgt nu meer en 
meer de goedkeuring van de bevol
king Nl de spoorweg zelf over de 
lengte dat hij door het dorp loopt 
( ± 800 m) ondergronds aanleggen of 
op pijlers bruggen te plaatsen Dit 
heeft als groot voordeel, naast de tota
le veiligheid, dat het verkeer volledig 
vnj onder de spoorwegpijlers door 
kan en dat er op de oude spoorweg
bedding tal van parkeerplaatsen bijko
men, wat voor de huidige dorpskern 
broodnodig kan genoemd worden In 
dit verband werd door de vereniging 
" Een Leefmilieu Voor U» vooropge
steld dat deze meest milieuvnendeln-
ke oplossing die de totale veiligheid 
voor de weggebruikers en kinderen 
verzekert het overwegen waard is 
Opende de minister van Verkeer met 
mee het jaar van het kind ' Wel hier 
dan een mogelijkheid om de daad bij 
het woord te voegen R Janssens 

Welkom Kateli jne! 
De VU-afdelingen Lebbeke-Dender-
belle-Wieze wensen Karel en Marleen 
van harte geluk met de komst van 
hun eerste telg Katelijne 
En een proficiat aan Jef en Cecile die 
voor de negende maal grootouders 
werden 

VU-Kruibeke 
dankt « de Jos » 
Wegens zijn nieuwe werkkring nam 
Jos Cop ontslag als sekretaris der 
afdeling Hij werd in deze funktie ve>--
vangen door Patrick Helderweirt We 
zullen de «Jos» erg missen want het 
was een man uit een stuk waarop we 
door dik en dun konden rekenen We 
danken hem van harte voor het vele 
en goede werk dat hij presteerde in 
de afdeling, met alleen als sekretaris 
maar ook als organizator en zelfs als 
animator 
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LEUVEN 1 
18u 5e week 

Herstsonate 
20 u KT 
I never promised you a rose 
garden 
14 u en 21 u 45 

Agathe Christie's 
M u r d e r on the Orient Ex

press 
16u 15 en 24 u K N T 

Five easy pieces 

LEUVEN 2 
13 u 30 en 17 u 45 3e week 

K N T 
O d d s and evens 

13 u 30 en 17 u 45 
Saturday night fever 

2 0 u 4 5 K T 
The ballet of Cab le Hogue 

22 u 2e week K N T 
The man who fell to earts 

24 u 15 KT 
Touche pas a la femme blan

che 

TERVUREN 
Donderdag (15-2) 20 u 3 0 K N T 
Vnjdag (16-2) 20 u 30 

Five easy pieces 

Zondag 13 u 30 

D e behekste berg 
Zondag 16 u 
Vierde week 

Grease 

Zaterdag 20 u 30 Zondag 18 u 
Tweede week K T 

Revenge of the Pink 
Panther 

K T 

K T 

Zondag maandag 
woensdag 20 u 30 

The choirboys 
Donderdag (22-2) 20 u 30 

K N T 

Everything you always 
wanted to know about sex 

but were afraid to ask.. . 

TIENEN 
KT Zaterdag zondag, 14 u 

Derde week 

Assepoester 
Vnjdag 20 u 
Zaterdag 16 u, 20 u 15 
Zondag 16 u, 20 u 30 
Maandag, dinsdag, woensdag, 
20 u K T 

O d d s and Evens 
Vnjdag 22 u 30 
Zaterdag 18 u, 22 u 30 
Zondag, 18 u K N T 

W a g e s of fear 
NIVWF 
Donderdag, 20 u 30 K N T 

Five easy pieces 

KURSAAL TURNHOUT 

Zaterdag, zondag, woensdag, 
15u K T 

Mary Poppins 
van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag, zondag, 
woensdag 18 u K T 

L'Hótel de la Plage 
van Michel Lang, met Mynam 
Boyer 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag, 20 u 30 K N T 

The graduate 
van Mike Nichols, met Dustin 
Hoffman, Anne Bancroft 

NIVWF 
Woensdag, 20 u 30 K N T 

Five easy pieces 
met Jack Nicholson en 

Karen Black, van Bob Rafelson 

wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming. 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen 

(Adv.87) 

^of ten (Tcnlioorn 

11 
Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Maandag sesloten 
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SYTZE VAN DER ZEE 
SINT-PIETERS-WOLUWE — 'In dit land wordt op zo'n opmerkelijke wijze roof
bouw gepleegd op de beste krachten van de toppolitici, verschillende partijlei
ders onder meer worden van de ene onderhandelingstafel naar de andere 
gesleurd Zo'n systeem van aanslepende krisisonderhandelingen kan geen 
enkele politicus zonder ernstig energieverlies volhouden Het hoeft inderdaad 
met zo lang meer aan te slepen om België in de krisis van het regime te stor
ten " 

We gingen even te rade bij Syt-
ze Van der Zee een man die de 
politieke gang van zaken van op 
afstand bekijkt, maar toch met 
een professionele blik 
Sytze Van der Zee is Neder
lander, woont nu verschillende 
jaren in ons land (Sint-Pieters-
Woluwe) en is beroepsjoernalist 
voor de persgroep Nieuwe Rot
terdamse Courant-Handelsblad 
HIJ bericht voornamelijk over de 
Europese instellingen en de NA
VO maar schrijft bijwijlen ook 
wel over de nationale politiek 
die in de Brusselse Wetstraat al 
dan niet gevoerd wordt En zo 
noemt Sytze Van der Zee Wil-
fried Martens de Belgische 
Bakhtiar 

Sytze Van der Zee « Wij hebben 
gedurende vijf weken een zelf
moord-formateur aan tiet werk 
gezien De zaak zit hier zo muur
vast Waar normaal onderhande 
lingen gevoerd worden tussen 
partijen zien we nu de grote bot 
sing tussen twee gemeenschap
pen Dt zijn nu wel duidelijk de 
stuiptrekkingen van het unitaris
me Maar op welke manier hoe 

gehavend zullen de politici en dit 
land uit de knsis komen ?» 
— Er werd jarenlang, en nu nog, 
gezegd dat al die kommunautai-
re gesprekken ti jdverlies zijn 
— Sytze Van der Zee «Dat is 
het geval inzoverre die gesprek
ken steriel zijn Maar men moet 
toch ook wel onderkennen dat 
het kommunautaire intens verwe
ven IS met de sociaal-ekonomi-
sche problemen Telkens een eko-
nomisch dossier op tafel komt zit
ten er kommunautaire kweldui-
vels in Dat maakt dat er zo n gro 
te politieke indolentie onverdraag
zaamheid IS in dit land" 

— Le Soir schreef dat wij nu 
«une crise a la Hollandaise » 
beleven 
— Sytze van der Zee «Daar
mee wordt dan allicht bedoeld 
dat geen van de partijen van het 
ingenomen hard standpunt wil af 
wijken De krisis in de Brusselse 
Wetstraat is evenwel nog veel 
meer dan een hardnekkige kabi-
netsknsis De ellende blijft nu 
wekenlang zeg maar maande-
lang voortdurend omdat het die-
pergaande politieke gronden 

Een buffersfaat 
kraakt 
in zijn voegen! 

heeft het wordt de krisis van het 
regime Die ellende is in de voor
bije jaren alsmaar toegenomen 
Het blijft t allen kante kraken» 
— Welke zou dan de uitweg kun
nen zijn ' 
— Sytze Van der Zee «Met alle 
mogelijke krachten en met spoed 
een federale staatsvorm uit
werken in invoeren Dat Brussels 
FDF speelt nu een enorm over
trokken rol die politieke formatie 
moet er toe gedwongen worden 
een toontje lager te gaan zingen 
Maar dat kan met als niet spoedig 
wat veranderd wordt aan de 
staatsstrukturen » 

— Hoe heb jij dat (politiek) Brus
sel leren kennen ' 
— Sytze Van der Zee «Pas aan
gekomen werd ik met mijn neus 
op de fransdolheid geduwd Mijn 
zoontje kreeg het op een Franse 
speelplaats (hij moet in Brussel 
toch ook wat Frans leren dacht ik 
zo) hard te verduren met wat je 
normaal zijn speelkameraadjes 
zou noemen 

HIJ werd er uitgescholden voor 
«sale Flamin» «Boche» en nog 
van die aardige dingen Op een 
goeie dag haalde men hem tegen 
de grc d Hij brak zijn arm En hij 
werd dan ook nog nagetrapt 
Waarna niemand naar hem om
keek Ook geen enkele onderwijs
kracht of monitor 
Daar heb ik toen wel werk van 
gemaakt Ik heb kunnen bereiken 
dat langs het gemeentebestuur 
om maatregelen zijn genomen 
Meteen kende ik Brussel op zijn 
mooist Mijn vrouw deed dan al 
evenzeer in de tennisklub de nare 
ervaring op van scheldpartijen en 
miskenning 

Toen ik voor het eerst bij het FDF 
aanklopte om een reportage te 
maken kreeg ik wel meteen een 
afspraak Maar op het moment 
dat mijn interview zou aanvangen 
moest ik zonder pardon de baan 
ruimen voor Franse joernalisten 
die zomaar kwamen binnenwaai 
en Sommige frankofonen heb
ben een arrogantie die onbe
grensd IS " 

— We zitten nu in een grote 
impasse 
— Sytze Van der Zee «De 
onwrikbaarheid in denken en (on 
der)handelen van het FDF heeft 
de andere franstalige partijen be
smet Het FDF gedraagt zich met 
als een kleine partij Toegegeven 
ze heeft een aardige getalsterkte 
in Brussel maar kan ze daarom in 
dit land aanspraak maken op de 
permanentie bij de machtsuitoefe
ning •? Die alliantie van de franstali 
ge partijen is gewoonweg onde-
mokratisch de Vlaamse gemeen 
schap wordt zonder meer voor 
een voldongen feit geplaatst 

De politiek zal in België slechts 

opnieuw ten dienste staan van de 
burgers als het land grondig gefe-
deralizeerd wordt Pas dan zullen 
de kaarten eerlijk verdeeld zijn 
en kan een politiek spel naar 
behoren gespeeld worden » 

— Merkt u dat er m Brussel 
250000 Vlamingen leven en wer
ken en dat er nog eens zoveel 
Vlaamse pendelaars in de hoofd
stad rondlopen ' 
— Sytze Van der Zee «Dat 
Brussel in feite een Zuidneder-
landse stad is weet ik uit de 
geschiedenisboekjes maar dat is 
dan ook ver alles Het is vooral 
erg moeilijk om te onderscheiden 
wie wie IS Spreek ik nu met een 
Waal een verfranste Vlaming 
een ketje van geboorte "^ Dat ver-
fransingsproces heeft een duivel
se rol gespeeld Maar het is met 
ondenkbaar die taalevolutie volko
men om te keren Je merkt in 
Brussel in het dagelijks leven dat 
België in feite een kunstmatige 
staat IS een bufferzone tussen 
Nederland en Frankrijk Het is in 
feite merkwaardig hoe hier reeds 
150 jaar mensen met die oude 
staatsstruktuur hebben kunnen 
samenleven Nu zijn we dan toch 
beland in een enorme strukturele 
politieke krisis» 

— Woont u graag in B r u s s e l ' 
— Sytze Van der Zee «Er zijn 
zonnige oorden zeg dat wel Och 
ik vind het hier best leuk Maêr 
wat hebben ze toch van deze 
stad gemaakt of beter afgebro
ken •? Je hebt hier t allen kante 
een trieste aanblik Wie heeft het 
in zijn hoofd gehaald die Noord-
wijk en nog andere stadswijken 
zo grondig te bombarderen ^ 

En wat de mensen betreft die hier 
wonen het is verduiveld moeilijk 
om kontakt te krijgen Jullie ko 
men hier weimg bij mekaar over 
de vloer om zomaar eens een bor
rel te drinken Ik heb er wel last 
van dat het onmogelijk schijnt 
vlotte kontakten te hebben met je 
buur met de mensen die je ont
moet Er wordt hier zo hels gelo
pen om rap thuis te zijn en naar 
het kastje te kijken Daar groeien 
getto s uit Dat verklaart het suk-
ses van bijvoorbeeld Britse pubs 
Duitse cafes Om met iemand 
wat te keuvelen moet je zon 
drankgelegenheid binnen Is dat 
al wat er hier overblijft van het 
« volksleven » •? (hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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