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KRITIEK 

Met beste groeten bezorg ik u wat 
kntiek betreffende lezersbrief vorige 
week van M v d B uit Anderlecht 
deze persoon laat mij de indruk dat hij 
het alleen voor Sporting Anderlecht 
heeft, en dat vind ik spijtig Zeker wan
neer het een ploeg betreft met vele 
buitenlanders, dat is zeker iets wat 
men van Club Brugge met zegt 
Mijn tweede kritiek betreft de indeling 
van uw blad Ik ben tot de konstatatie 
gekomen dat het de laatste weken en 
maanden maar een rommelige boel 
geworden is, zeker wat betreft de 
provincies en de werkaanbiedingen 
De werkaanbiedingen staan de laat
ste tijd zowat overal vermeld Zou 
men er niet beter aan doen deze op 1 
bladzijde te vermelden, wat ook inte
ressanter zou zijn voor de werkzoe
kenden Dan de provincies men moet 
eens klaar en duidelijk gaan kijken 
waar sommige gemeenten zich bevin
den, want nu treft men er aan welke 
zouden moeten staan onder Antwer
pen of Limburg of Oost-Vlaanderen 
Nog iets betreffende aanbiedingen 
van werk Zou men deze eventueel 
niet vermelden per provincie «Werk 
in eigen streek» 

H J , Neerijse 

«FEDERALISME 
OOK TE BRUSSEL 
Onder deze titel verschijnt in het dege
lijke maandblad «Brusselse Post» 
een artikel van het Vlaams Komitee 
voor Brussel, waarin bijna letterlijk het 
standpunt wordt weergegeven van 
een perscommuniqué dat einde 1960 
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door het arrondissementsbestuur 
VU-Brussel werd verspreid en dat de 
vrucht was van wekenlange studie 
Het IS aangenaam vast te stellen dat 
bijna twintig jaar later ook dat stand
punt wordt ingenomen door een 
groep Brusselse Vlamingen die tot 
alle strekkingen behoren 
Van bij haar stichting had de VU het 
federalisme in haar programma staan 
Nu behoort het tot het programma 
van alle meetellende partijen Maar 
dat mensen uit alle partijen nu ook 
inzien dat het reddende federalisme 
ook voor Brussel een oplossing kan 
brengen dat is weer een grote stap 
vooruit 
We komen daarmee veel verder dan 
door ons te laten ophitsen door holle 
leuzen over << Vlaams grondgebied » 
Het Vlaams grondgebied reikt rond
om Brussel tot aan het huidige gebied 
•< Brussel-Hoofdstad» (Artikel 6 van 
de wet van 2 augustus 1963 op het 
taalgebruik in Bestuurszaken) en in 
«Brussel-Hoofdstad» wonen Vlamin
gen Walen en vreemdelingen 
Het IS aangenaam vast te stellen dat 
nu met alleen de Volksunie gewonnen 
IS om voor de Vlamingen in het 
gebied Brussel voor alle «persoonsge
bonden» aangelegenheden het volle
dige federalisme een samenhorigheid 
met de Vlamingen in Vlaanderen te 
eisen 
We rekenen er nu op dat ook de ande
re partijen dit principe zullen verde
digen en doen omzetten in de werke
lijkheid 
Het pionierswerk van de eerste VU-
militanten heeft reeds bereikt dat nu 
iedereen, die meetelt federalisme ver
dedigt 
Alleen moeten alle Vlaamse pioniers 
ook ZIJ die het soms nog beter of scho
ner zouden willen nu eens trachten 
tenminste vier jaar lang aan dezelfde 
kar en in dezelfde richting te duwen 

C V , Antwerpen 

EVEN «VRIJDENKEN» 

De huidige regenngsknsis is ook voor 
de V U en de Vlaamse Beweging een 
eerste vaststelling dat de (ongeluks)-
grondwet van 1971 gemaakt door 
CVP-BSP-PVV haar eerste vruchten 
heeft afgeworpen 
Den Belgiek is seffens onbestuurbaar 
geworden Door zijn eigen arrogante 
onrechtvaardige manier van besturen 
zal hij zichzelf straffen en zal de boel 
wel kapot springen Voor mij en vele 
anderen met gelaten Waarom met 
eens dagdromen van onze Vlaamse 
republiek Staat, en onze Heel-Neder
landse verbondenheid ' 
Voor de VU wel de hoogste tijd om 
snel en eensgezind opnieuw naar 
«buiten» te komen met onze recht
vaardige strijddossiers zoals er zijn 
Zelfbestuur, eigen geld, amnestie, het 
staaldossier, de havenproblematiek, 
de textiel en scheepsbouw, de water
verdragen ontwikkelingssamenwer
king en het terugvorderen van de ver
loren gebieden 

W I J moeten terug in het offensief, ook 
aan de onderhandelingstafel Waar 
zijn de vlammende artikels in «Wij», 
die ons jong en strijdvaardig maken, 
de suggesties om in tijd van nood en 
teruggang de harten op te beuren en 
nieuw geloof in de toekomst te ver
wekken ' 
Moeten we met opnieuw zwaar propa
geren om volle bussen te laten lopen 

naar onze Zangfeesten en IJzerbede
vaarten ' Voor talloze jongeren de 
eerste kennismaking met onze volkse 
strijd ' W I J met zo'n verleden en schat 
aan strijdliederen en komponisten"? 
En waarom met verder peuteren voor 
Vlaamse akt ie ' ' Waarom geen VRT 
(Vlaamse radio en televisie) inplaats 
van BRT, en op het einde van de dag-
uitzending de laatste tonen van de 
Vlaamse Leeuw ? Of de toepassing 
van het dekreet op het bedrijfsleven 
Of het genadeloze, maar doordacht 
optreden tegen Franstalige propagan
da of imperialisme ' Of tegen de anti-
Vlaamse ontwikkelingssamenwer
king ' Of het opnieuw bekendmaken 
van alle onrechtvaardige verhoudin
gen in geld en procenten voor onder
wijs leger kultuurzaken gemeente
kredieten enz Straks geloven onze 
eigen mensen nog dat er mets meer 
te protesteren is en zijn we soms met 
met 60 % Vlamingen ' Moet er soms 
met worden gedacht aan een eigen 
Vlaams-Nationaal syndikaat of dag
blad? 

Onze Vlaamse zelfstandigheid zal 
met vanzelf op zijn poten terechtko
men Dus laat ons voortwerken 

M M , Opoeteren 

GASTARBEIDERS 

Mag ik even de heer A d B uit G'ber-
gen van antwoord dienen daar hij in 
«WIJ» van 8 februari klaarblijkelijk 
wegens misverstand zo heftig rea
geert op mijn persoonlijk voorstel 
«Stemrecht voor Gastarbeiders» Een 
paar verduidelijkingen 
Mijn suggestie was bedoeld voor toe
passing na het bekomen van Zelfbe
stuur Dus van die kant voorlopig 
geen stemmenwinst voor de V U Wel
ke politieke kleur die mensen hebben 
interesseert ons als pluralisten met 't 
minst 

Wat hun afkomst betreft wij zijn 
geen racisten en maken geen on
derscheid tussen Noord- of Zuideuro
peanen Ik heb een vriend met een 
Poolse familienaam die «Belg» is ge
worden door naturalisatie Bovendien 
heb ik een familielid met een Joego
slavische naam die «Belg» is gewor
den omdat hij vrijwillig legerdienst 
deed in ons land Beiden hebben 
reeds stemrecht en zullen dit stem
recht behouden in de toekomstige 
Vlaamse deelstaat Zoals die twee ge
vallen zijn er duizenden in Vlaanderen 
Ook buitenlandse vrouwen kunnen 
stemrecht krijgen door hun huwelijk 
met Belgische mannen 
Mijn vraag kwam hier op neer Wat 
zoudt u doen met die andere Fratelli's, 
Campo's en Swidzinski's die een aan
vraag zouden doen tot het bekomen 
van het Vlaamse burgerschap ' Wei
g e r e n ' Omwille van hun a f koms t ' 
Denkt u dat het huidige Vlaanderen zo 
zuiver van bloed i s ' Te beginnen met 
Hendrik Conscience die zijn volk leer
de lezen, alhoewel hij de zoon was 
van een Frans soldaat, zijn er nog ve
len die van uit het buitenland zich hier 
kwamen vestigen en met ons Vlaming 
geworden zijn Heeft Armand Preud-
'homme een familienaam die zou doen 
denken aan een Vlaamse a f koms t ' 
Ga zo maar door En toch eren wij die 
mensen als echte en overtuigde Vla
mingen BIJ mijn Poolse kennis hangt 
boven de open haard een schild met 
de tekst Mijn Vlaanderen heb ik har

telijk lief I Deze man is reeds helemaal 
geïntegreerd in onze volksgemeen
schap en WIJ mogen op hem rekenen 
in de Vlaamse strijd Hij stemt ten min
ste reeds VU 

Ik hoop dat u het met mij eens zijt, dat 
we de gastarbeiders geleidelijk en on
der bepaalde voorwaarden gerust in 
de toekomstige Vlaamse deelstaat 
mogen laten meestemmen En dat dit 
zelfstandige Vlaanderen er komst, zal 
vooral te danken zijn aan de onmisba
re, onvervangbare, en ondanks alles 
onstuitbare VU 

J G , Maasmechelen 

•< WIJ »-VOORSTEL 
In « W I J » van 15 februari kom ik voor 
op de lijst van de vijftig beste abonne
mentenwervers Eerlijk gezegd ben ik 
daar niet gelukkig mee Ik vind het 
namelijk bedroevend dat men bij de 
top-50 behoort wanneer men twee 
abonnees bijbrengt 
Ik kan mi| met van de indruk ontdoen 
dat vele VU-kaderleden de laatste 
tijd misschien een beetje te veel dis-
kussieren en het propagandawerk 
verleerd zijn Ik zou dan ook graag via 
deze lezersbrief een oproep richten 
aan de 3 950 Volksuniekaderleden die 
nog geen abonnees hebben bijge
bracht 

Verdring mij alsjeblief uit de top-vijf-
tig I Het volstaat drie abonnees te wer
ven en je bent zover l 
En 3 X 3950 = 11 850 nieuwe abon
nees ' 
Zou dat voor ons aller «Wi j» met 
prachtig zijn ' 

M d P, Kapelle-op-den-Bos 

MIJN VOORBEELD 

Aangezien er met de Fransspreken-
den geen eerlijke oplossing mogelijk 
IS, heb ik besloten U te schrijven welk 
standpunt ik ingenomen heb Als ik 
aangesproken word in 't Frans, zal ik 
een antwoord geven in t Nederlands 
Als ik een winkel binnenstap en men 
kan mij in 't Nederlands met antwoor
den zal ik buiten gaan zonder iets te 
kopen, hen doen verstaan dat ik 
hen met versta 

Ik denk dat de partij, de Vlamingen in 
Brussel en randgemeenten er moet 
toe aansporen mijn voorbeeld te vol
gen, om alzo een wig te drijven tussen 
politiekers en zelfstandigen 

E S . Brussel 

EUROPA JA, 
MAAR ZO NIET 

Het IS ongetwijfeld verheugend dat 
we aan het oorlogsgevaar ontsnapt 
zijn door een verzoening onder de 
Europeanen maar dit wil nog met zeg
gen dat we ons lijdzaam mogen neer
leggen bij een Europees blind centra
lisme 

Naar een verenigd en vreedzaam 
Europa gaan brengt ongetwijfeld ook 
offers mee en vraagt aan vele men
sen en beroepsgroepen een grondige 
aanpassing 

Maar het mag met die offers met te 
ver gaan en een verenigd Europa 
mag met betekenen dat hele volksver
huizingen op grote of kleine schaal 
zomaar mogen georgamzeerd wor
den 

Er moet welvaart en welzijn gebracht 
worden zowel in Friesland als in 
Napels maar deze bezorgt men met 
door — en hier word ik konkreet — 

duizenden Napolitanen naar ons land 
te lokken en er hele Brusselse wijken 
mee te bevolken Neen dat soort 
sociaal toerisme is verwerpelijk, want 
het jaagt de plaatselijke bevolking 
weg Dit vreemdelingenprobleem is 
voor Brussel een onverteerbare brok 
geworden 

Naar boven toe is het vreemdelingen
probleem nog veel ernstiger en dan 
niet alleen in de noorderwijken van 
Brussel, maar ook tot ver in de mooi
ste gemeenten rond Brussel tot bijna 
in Leuven 

Duizenden Europese en NAVO-amb
tenaren en officieren die toch haast 
alles als onkosten terugbetaald krij
gen huren de beste appartementen 
en de beste huizen door pnjzen te 
betalen, die voor onze mensen met 
hun gewoon nationaal inkomen twee
tot driemaal te hoog liggen 

BIJ onze verkiezingscampagne moet 
de VU vooral in Brabant naast de 
voordelen van Euromarkt ook durven 
zeggen of de grote nadelen van de 
ongebreidelde miswassen, die bv een 
massale inwijking reeds heeft meege
bracht en waartegen maatregelen 
moeten getroffen worden om onze 
mensen, onze handelaars en onze 
boeren te beschermen 

P D W , Tervuren 

VOLBOUWEN? 
BOUWGROND? 

WIJ LENEN JE TOT 100% 
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Niet bang van de krisis 
Terwijl Claes en Nothomb zich hier amech-
tig door hun bemiddelingsopdracht slepen, 
wordt elders de wereldkaart hertekend. In 
Oost-Aziè rollen de Chinees-kommunisti-
sche pantsers over de «Pas der Vriend
schap » het ook al kommunistisch Indochi
na binnen. Hun kettingen malen niet alleen 
het Amerikaans Azië-koncept, zoals dat tot 
voor kort nog gangbaar was, definitief fijn; 
ze trekken meteen de grenslijn tussen de 
nieuwe machtsblokken in deze ruimte, 
waarbij de VS zich — ironie der dingen — 
aan de kant van Peking bevinden. In het 
Midden-Oosten zet het misverstand rond 
een verbolgen ayatollah het sinds jaren 
wankele evenwicht op losse schroeven. De 
lont ligt misschien wel definitief aan het 
islamitisch kruitvat, terwijl de petroleum-
k raan weer vaster in handen is gekomen 
van wie garen spinnen bij een energiekrisis. 

En wij ? Wij zitten met de hond van Voeren 
en met de school van Linkebeek. De kranten 
staan stijf van verbolgen hoofdartikels en 
communiques. Na vier maanden open kri
sis zitten de dingen muurvaster dan ooit. 
Het Hof heeft in a r ren moede als allerlaat
ste troef twee bedelaars uitgestuurd die — 
«asjeblieft» — maar een oplossing moeten 
zien bijeen te smeken. En hoe dan ook: een 

oplossing zal er komen, vandaag, morgen 
of overmorgen. Waarbij het voortslepen 
van de krisis twee grote gevaren inhoudt. 
Het eerste: het gezagsvacuüm, dat door Van
den Boeynants slechts gevuld wordt op zijn 
manier, verergert de toch al ba r re financië
le en sociaal-ekonomische situatie. Het twee
de: de kwasie-onmogelijkheid om te komen 
tot een fatsoenlijke staatshervorming, ver
sterkt de unitaire tendensen, die zich klaar-
houden voor een appel aan het «spreek
woordelijk gezond verstand der Belgen». 

Vlaanderen mag zich geen illuzies maken : 
er komt so wie so een oplossing en een 
staatshervorming. Het huidige parlement 
heeft grondwetgevende bevoegdheid en 
daarvan zal gebruik gemaakt worden, goed 
of slecht. Het Belgisch patroon, zoals het in 
de volgende maanden en paa r jaren zal her
tekend en verknipt worden, is het pak waar
in wij vele jaren zullen rondlopen. Dit weze 
een vingerwijzing voor hen die menen, dat 
Vlaanderen al de tijd heeft en dat het na 
honderdvijftig jaar desnoods nog wel een 
dozijn jaren langer kan wachten op Godot. 
Wij verheugen ons niet in de krisis zoals zij 
thans openbarst, m a a r wij hebben ze sinds 
een kwarteeuw voorspeld. Het is altijd onze 
overtuiging geweest dat de unitaire manier 

van samenwonen vroeg of laat zou leiden 
tot een situatie, waarbij de dingen muurvast 
zouden zitten. 

Het is dan ook zeker niet het ogenblik om de 
kop in het zand te steken en niet te willen 
zien dat, als de krisis zonder Vlaanderen en 
tegen Vlaanderen opgelost wordt, het een 
slechte oplossing zal zijn. 

Het heengaan van de Volksunie uit het 
informatieberaad heeft niet alleen het reus
achtig voordeel gehad dat de krisis meteen 
duidelijk zichtbaar werd. Het heeft daaren
boven ook de weg getoond, om uit het slop te 
geraken. Martens is verplicht geworden, de 
vier voorwaarden die de Volksunie gesteld 
had tot de zijne te maken. Sindsdien staat 
tegenover het gesloten Franstalig front wel
iswaar nog altijd geen gesloten Vlaams 
front, maa r weet iedereen in Vlaanderen, 
welke grens niet meer mag worden over
schreden. 

De Volksunie is vastbesloten om de Vlaam
se partijen vastgespijkerd te houden op 
deze grens en de Vlaamse belangen zodoen
de maximaal te beveiligen. Ze is evenwel 
niet van plan, zich in het hoekje te laten 
drummen en, kop in het zand, werkeloos 
een staatshervorming over zich heen te 
laten rollen. tvo 

VIC ANCIAUX: Stop 
Brussels wanbeheer! 
De gemeente Schaarbeek van 
burgemeester Nols kijkt aan te
gen een deficit van anderhalf mil
jard De boekhoudingen van de 
gemeenten Vorst Sint-Joost-ten-
Node en Etterbeek vertonen elk 
een financieel tekort van om en 
bij het half miljard En het «be
heer- van de Brusselse agglome-
ratieraad heeft geleid tot een 
bodemloze put van bijna twee mil
jard 
Toevallig zijn al deze gemeenten, 
alsook de agglomeratieraad in 
handen van het FDF en/of de 
Franstalige socialisten Beide par
tijen beschikken tevens over de 
meerderheid in het Brussels minis-
terkomitee dat nog beschikt over 
2,2 miljard onopgebruikte kredie
ten, bestemd voor de ekonomi-
sche expansie van net gewest 
Daarmee is de cirkel rond 
Om deze verschillende Brusselse 
faillissementen iet of wat af te 
slanken stellen de FDF- en PS-mi-
nisters voor om de resterende 
kredieten van het gewest over te 
hevelen naar de lege gemeente
en agglomeratiekassen 
Dergelijke operatie kan fijn uitge
kiend lijken ze is evenwel niet 
alleen boekhoudkung onorto-
doks men bewijst er bovendien 
de Brusselse bevolking geen dien
sten mee Staatssekretans V An-
ciaux verzette zich als enige in 
het Brussels ministerkomitee met 
man en macht tegen dit voorne
men om met gewestelijke gelden 
de rode cijfers van de agglomera
tie en een aantal gemeenten wat 
bij te kleuren hiet gaat hier trou
wens om gelden die Brussel op 
soaaal-ekonomisch en sociaal-
kultureel vlak meer leefbaar moe
ten maken En er zijn voldoende 
projekten voorhanden vernieuw
bouw sociale woningbouw om
bouw van de kazernes tot woon
erven, kulturele centra 
Daarenboven moet het wanbe
heer van deze gemeenten niet 
beloond worden met een extra-
premie Enige voorbeelden verdui
delijken dit soms bewust uitge
stippeld wanbeheer Sinds jaren 
biedt de agglomeratie haar dien

sten aan om in de randgemeente 
Linkebeek een extra-huisvuilopha-
ling te organizeren Ondanks de 
onwettigheid hiervan volhardt zij 
in de boosheid die niet-terugvor-
derbare miljoenen kost De ge
meente Vorst van haar kant plaat
ste onlangs onwettige straat
naamborden met een praktisch 
onleesbare Nederlandse tekst 

Een klacht bij de Raad van State 
vanwege VU-gemeenteraadslid 
Thuriaux zal ' " s s r dan waarschijn
lijk leiden tot nieuwe straatnaam
borden, op kosten van de ge
meente 
Dit dossier bewijst, aldus staats
sekretans V Anciaux, dat Brussel 
als derde gewest met leefbaar is 
Het heeft geen zin met een nood
operatie het Brussels faillisse
ment uit te stellen Brussel moei 
beseffen dat het enkel en alleen 
als hoofdstad leefbaar is Een 
hoofdstad waar zowel Vlamin
gen als Walen thuis zijn Met de 
steun van beide volksgemeen
schappen IS een redding mogelijk 

«Lopende zaken» 
De voortslepende krisis stelt 
steeds sterker het probleem van 
de kontrole op de werkzaamhe
den van de regenng-Vanden 
Boeynants Deze regering heeft 
als opdracht de lopende zaken af 
te handelen Het begrip «lopende 
zaken» is echter zeer rekbaar In 
ieder geval heeft de regering-Van
den Boeynants reeds een paar 
keer beslissingen genomen die 
zware gevolgen hadden voor heel 
het beleid en voor de regeringen 
die de ploeg-Vanden Boeynants 
zullen opvolgen Lopend of met, 
dingen zoals het staaldossier of 
het zenden vart para's naar Zaïre 
zijn van een dergelijke indnngen-
de aard dat het hartgrondig te be
treuren IS dat ZIJ in gang moeten 
worden gestoken of afgehandeld 
zonder de normale parlementaire 
kontrole 

Dit tere ptint is thans volop aan de 
orde Op een speciale vergadering 
hebben de parlementaire fraktie-
leiders beslist dat de regenng haar 
Zaïre-beleid zal moeten toelichten 
in kommissie Tevens werd voor 
de parlementsleden het licht op 
groen gezet voor het stellen van 
schriftelijke parlementaire vragen 
Het IS iets, maar het is met veeM Er 
IS eigenlijk geen enkel wettelijk of 
grondwettelijk beletsel opdat het 
parlement zou vergaderen en zijn 
funktie vervullen Alleen de traditie 
ligt anders De traditie wil namelijk 
dat de aanstelling van de voorzit
ters en de bureaus in Kamer en 
Senaat deel uitmaken van het pak

ket dat tussen 'n meerderheid on
derhandeld en afgesloten wordt 
En aangezien er geen meerder
heid IS 
De RTB-uitzending «Face a la 
presse», verleden zondag, was 
volkomen aan dit probleem ge
wijd Vanden Boeynants werd er 
gekonfronteerd met een aantal 
journalisten van de geschreven 
pers De huidige premier is mans 
genoeg om in zo'n debat geen gek 
figuur te slaan Maar eigenlijk bleef 
men als kijker, op z'n honger toen 
Vanden Boeynants uitlegde wat 
er zo allemaal als «lopende zaken» 
kan beschouwd worden 
Uiteindelijk zei de premier dat de 
demokratische kontrole, zelfs bij 
ontstentenis van het parlement, 
toch uitgeoefend wordt door het 
Hof, de Raad van State en de par
tijen die de koalitie vormen Het ar
gument IS zwak Indien deze kon
trole zou volstaan, waarom dan 
nog een parlemenf? 
In ieder geval is het juist dat de 
partijen van de koalitie — en voor
al hun ministers — in de huidige 
omstandigheden een grotere en 

zwaardere verantwoordelijkheid 
dragen dan in het gewone bestel 
Het afhandelen van «lopende za
ken» veronderstelt namelijk in de 
regering eenstemmigheid, zowel 
wat hun «lopend» karakter als wat 
hun afhandeling betreft 
We rekenen dan ook vast op de 
VU-mimsters om van de sterke 
positie, die zij zodoende hebben, 
gebruik te maken als het moet 

In de drup • • • 

Nee, dit is geen beeld uit de Wetstraat of Lambermont Het is 
met zo dat duizenden burgers samentroepen om, in angstige 
spanning of blijde verwachting, de resultaten van de bemidde
laars te verbeiden Toch zou het een Wetstraat-foto kunnen zijn 

Een symbolische dan Meer dan ooit staat de doorsnee-burger in 
de kou, afgesloten van wat binnen de kring van het half dozijn nu 
toch wel reeds zeer vermoeide mannen niet beslist wordt Aan 
de regenschermen te zien, vrezen de mannen-in-de-straat dat zij 
van de regen in de drup terecht komen 
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Vandaag de dag. 

knack 
Een lont 
aan het gas 
Wat kunnen de gevolgen zijn 
van een ontploffing bij één 
van de veelvoudige munitie-
transporten in de voorhaven 
van Zeebrugge, als daar bin
nenkort ook vloeibaar gas 
(LNG) wordt aangebracht, 
overgepompt, opgeslagen 
en 'vergast' voor het in onze 
leidingen wordt gestuwd "̂  
Een Zwitsers studiebureau 
heeft nu de opdracht gekre
gen om uit te knobbelen wat 
voor vuurwerk dat te zien 
zou kunnen geven Alvast 
enig idee daarvan, deze 
week in 

knack 
Para's of dokters ? 
Waarom heeft Moboetoe ab
soluut hulp nodig van Belgi
sche para's, tenzij omdat de 
mensen in Zaïre honger heb
ben "? En hoe staat het dan 
met onze ontwikkelingssa
menwerking '? KNACK 
brengt een reportage over 
iets dat met van de grond 
kan komen omwille van 
strukturele problemen of 
hoe elke poging tot ontwik
keling door de overheden in 
Kinsjasa geblokkeerd wordt 

De kinderen 
van Napels 
Waarom sterven de baby's 
en de kleuters in de volkse 
wijken van Napels "̂  En wat 
voor een stemming heerst er 
in de gezinnen die machte
loos en radeloos moeten 
toezien hoe mets en nie
mand hun kinderen kan be
schermen tegen de onbe
kende, maar meedogenloze 
ziekte ' ' Een reportage uit de 
sloppen van Napels, door 
KNACK-redakteur Toon 
Lowette. 

5.000 diploma's 
Een nieuw rekord de 
Vlaamse universiteiten heb
ben vorig jaar 5 000 diplo
ma's uitgereikt Dat is vooral 
te danken aan de toename 
van het aantal meisjesstu-
denten Maar net nu de 
Vlaamse jeugd voorgoed zijn 
terughoudendheid tegen
over het hoger onderwijs lijkt 
te hebben afgelegd, blijkt dat 
ruim 1 op 5 afgestudeerden 
twee jaar na de universiteit 
werkloos wordt Een en
quête deze week In KNACK 

knack 
nu te koop 35 fr. 

... «Verenigt u » 
De wens dat de proletariërs 
aller landen zich zouden vereni
gen, is al vaker geuit. Wat Bel
gië betreft, schijnt hij steeds 
minder en minder in vervull ing 
te gaan. 
De pitt igste brokken polemi
sche joernalistiek, tri l lend van 
verontwaardiging en woede, 
vindt men vandaag de dag in 
de socialistische dagbladen 
die mekaar, over de taalgrens 
heen, met scherp beschieten. 
Enkele dagen geleden heeft An
dre Cools een wrekend stuk 
geschreven over « Morgen »-
hoofdredakteur Paul Goos-
sens. 
De aanhef alleen reeds was 
subliem : « Men weet het sinds 
geruime ti jd : men hoeft heus 
geen Chinees te zijn om over 
China te babbelen. Ik zal dus 
de allerlaatste zijn om aan de 
heer Paul Goossens te verwij
ten dat hij spreekt over socia
lisme en dat hij terzake aan
spraak maakt op ortodoxie ». 
Het hele stuk, in gespierd 
Frans, is navenant. Er staan 
ook vier woorden Nederlands 
in • « Let op, mijnheer Goos
sens !» 

Vierpuntendiktat 
Wat Cools vooral hoog zit is, 
dat Martens en Van Miert het 
standpunt van Schiltz overge
nomen hebben. 
Schrijft André Coo l s : «Mag ik 
vragen, waar mijnheer Goos
sens de progressieve inspira
tie vindt in het communautair 
vierpuntendiktat dat Schiltz en 
zijn vrienden van de Volksunie 
als voorwaarde hebben ge
steld voor hun terugkeer naar 
de onderhandelingstafel ? Mag 
ik vragen, in naam van welk 
progressisme het Vlaams front 
— met inbegrip van de Vlaam
se socialisten — de eisen van 
de Volksunie tot de zijne ge
maakt heeft ? » 
Paul Goossens moet de vraag 
maar eens andersom stellen. 
Zo bi jvoorbeeld van : « Mag ik 
vragen, in naam van welk pro
gressisme het Franstalig front 
— onder leiding van de Waal
se socialisten — de eisen van 
het FDF tot de zijne gemaakt 
heeft ? » 
Want — spijt ig genoeg — ont
snapt men niet aan de vaststel
ling dat het frankofoon front 
hechter is dan het Vlaamse... 
waar velen alleen maar met de 
lippen en omdat ze niet anders 
durven het vierpuntenprogram-
ma van Schiltz belijden. 

Gaat rijkswacht 
staken? 
Na de beroepsonderofficieren 
en lagere graden van het leger, 
die in blok als organizatie bij de 
liberale vakbond aansloten, is 

het nu voor de overheid oppas
sen geblazen voor wat als de 
hechtste pijler van het bestel 
doorgaat, de rijkswacht. 
Reeds geruime tijd werd de zg. 
Kommissie Dekens samenge
steld om de grieven van de 
ri jkswacht te onderzoeken. Een 
der voornaamste eisen is de 
gelijkschakeling van de wed
den met deze van de politie als
mede betere huisvesting, ver
goeding voor nachtwerk, meer 
veil igheid, strengere beteuge
ling van de agressie en afschaf
fing van de overuren. De Kom
missie Dekens heeft weinig 
spoed achter het onderzoek 
van die eisen gezet, zodat de 
ri jkswachters ongeduldig wor
den. 

Tijdens het weekeinde kwam 
het Nationaal Syndikaat van 
het Belgisch Rijkswachtperso
neel te Brussel bijeen. Er werd 
niet ingegaan op het voorstel 
onmiddell i jk in staking te gaan 
doch de bijeenkomst op 27 fe
bruari van de Kommissie De
kens af te wachten, indien deze 

bijeenkomst geen resultaat op
levert zal tot de aktie worden 
overgegaan met het maken van 
opmerkingen i.p.v. processen-
verbaal (waardoor geen boeten 
meer kunnen geïnd worden), 
zich ziek melden en overgaan 
tot schokstakingen van 2 tot 3 
uur. 

van de minister zouden rondge
slingerd hebben, in afwachting 
van terug te gaan naar de voor
raad. 
Het minste wat men kan zeg
gen is, dat Defosset rond de 
pot draait en dat de verden
king blijft hangen, dat de ze
gels ergens aan onbevoegde 
handen zijn blijven kleven. De 
minister van PTT probeert de 
rel te minimaliseren door te 
zeggen, dat deze verzame
lingen hoogstens 200.000 fr. 
per stuk waard zouden zijn. De 
verzamelwaarde beloopt ech
ter, volgens alle deskundigen, 
meer dan een miljoen. 
Het Hoog Komitee van Toe
zicht heeft de zaak nu naar 
zich getrokken. We zijn be
nieuwd, wat er uiteindelijk uit 
de bus zal komen bij dit onder
zoek. 

Gemeentekrediet 
Elke dag uitstel voor verwezen
li jking van het ekonomisch fe
deralisme kost de Vlaamse ge
meenschap veel geld en veel 
jobs. Dat bli jkt nog maar eens 
uit de onrechtvaardige verde
ling van diensten en funkties 
bij een openbare kredietinstel
ling, zoals « Het Gemeentekre
diet». 
Door een juridisch foefje ont
snapt deze naamloze vennoot
schap die overwegend met ge-

De Beweging voor de Verenigde Staten van Europa, die reeds 
jarenlang ijvert voor Europees federalisme, reikte in het Antwerp
se Osterrieth-huis opnieuw de jaarlijkse « Europa-Een «-persprij
zen uit De pnjs voor de « verborgen pers » werd toegekend aan 
de onlangs overleden TV-kineast Pons Robberecht 
Voorzitter Kunnen onderstreepte tot slot van de zitting dat met 
opzet geen politici werden geëerd Deze zitting stond in het 
teken van de basismilitant Hj betreurde nogmaals dat het debat 
over de Europese kieswetgeving in België naar beneden was 
gehaald tot het niveau van een Belgische communautaire ruzie 

Wat aan de handen 
kleeft 
Willy Kuypers heeft onlangs 
een kat de bel aangebonden, 
die nog niet gedaan heeft met 
luiden. Hij informeerde schrifte
lijk naar het lot van vier vol ledi
ge verzamelingen van Belgi
sche postzegels die door FDF-
minister Defosset aan de voor
raad van PTT « ontleend » wer
den. Uit het antwoord van De
fosset is men niet veel wijzer 
geworden : twee van deze ver
zamelingen zouden aan promi
nente — maar nog altijd naam
loze — buitenlanders zijn ge
schonken, terwij l de twee ande
re een ti jdje op het kabinet 

meenschapsgeld werkt (aande
len van gemeenten) aan de ver
plichting taalkaders in te voe
ren. Van die situatie wordt han
dig gebruikt gemaakt om in de 
verschil lende diensten de 
Vlaamse werknemers maxi
mum de helft van de arbeids
plaatsen te geven. 
Nu is men van frankofone zijde 
(vooral het FDF) er bovendien 
op uit om in het Gemeentekre
diet een ferme Brusselse 
plaats vri j te maken aan de kre-
dietruif, via direktie- en be-
heersfunkties. Weldra zal op 
een nieuwe bijeenkomst van 
de algemene vergadering dat 
kommunautair potje ongetwij
feld geroerd worden. Maar 

vooralsnog hoeven bij deze 
openbare kredietinstell ing 
geen aardverschuivingen ver
wacht te worden. Dat kan 
slechts geschieden op het mo
ment dat ernstig werk wordt 
gemaakt van de federalisering 
van het kredietwezen Maar 
dan zal het wel hard bekvech
ten worden om objektieve krite-
ria aanvaard te kriiopn 

leder zijn klaarheid 
Het zou nogal overtrokken zijn 
te beweren, dat de tv-kijkende 
burger veel wijzer is geworden 
uit het tv-debat «leder zijn 
waarheid » verleden zondag op 
het scherm. De vier Vlaamse 
voorzitters konden weinig an
ders doen dan vaststellen, dat 
de dingen behoorli jk muurvast 
zitten. Ook Wil ly De Clercq, 
die de gemakkelijke rol had 
van de man die nog niet aan de 
onderhandelingstafel heeft ge
zeten, had uiteindelijk geen an
dere oplossing dan dat er geen 
oplossing was. 
« Het Volk » schreef in de rand 
van dit tv-debat: «Hugo 
Schiltz vatte de toestand als 
volgt samen : de Franstaligen 
moeten nu eens eindelijk besef
fen, dat het aan Vlaamse kant 
menens is. De Vlamingen heb
ben de grenzen afgebakend 
binnen welke nog kan onder
handeld worden. Wi j moeten 
nu geduld oefenen tot er aan 
de overzijde beweging komt. 
Deze zienswijze lijkt ons op dit 
ogenblik de enige juiste». 

Vlaamse arbeider 
slechtst betaald 
Uit een recente enquête over 
de lonen van Waalse en Vlaam
se arbeiders blijkt dat de eer
sten beter betaald worden dan 
de Vlamingen. In Wallonië ver
diende de Waalse industrie-ar
beider in april 1978 183 fr./u., de 
Brusselse 163fr. en de Vlaam
se 179 fr. Per provincie komt 
Luik het eerst met 203 fr., ge
volgd door Limburg met feOO fr., 
Namen en Antwerpen heb|)en 
een gemiddelde van 197, HertS; 
gouwen 189, Brabant 188 en 
Luxemburg 185 fr. De slechtst 
betaalde arbeiders zijn deze 
van beide Vlaanderen: 175 fr. of 
16 t.h. lager dan de Luikse 
kollega's. 

Pariteit op 
zijn Belgisch 

Het lijdt geen twijfel dat de 
toestand van de Vlaamse 
officieren in het Belgisch leger 
verbetert. Maar nog steeds 
poogt de (nog steeds 
overwegend franstalige) 
legertop de franstaligen te 
bevoordeligen. Zo heeft men 
de lef, te verkondigen dat de 
pariteit in de legertop 
verwezenli jkt is. Dat is juist als 
men het aantal 
«geograf ische» Vlamingen 
meerekent als behorend tot 
de Vlaamse taalrol. Deze 
worden naar voor geschoven 
ten koste van de Vlamingen, 
die in de bevorderings- en 
wapenkomitees geen vrienden 
want overwegend franstalige 
leden tellen. Een zeer recent 
bevorderingskomitee telde 
slechts 5 Vlaamse (?) 
generaals tegen 8 
uitgesproken franstalige leden. 
Men mag grif aannemen dat de 
meerderheid uit acht plus drie 
of elf leden tegen twee 
Vlaamse bestond. Hoe wil men 
trouwens dat de Franstalige 
Nederlandsonkundige gene
raals oordelen over Vlaamse 
kandidaten ? 
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NMBS: 
anti-Vlaams... 
In een schrijven aan de h. Cha-
bert, Minister van Verkeerswe
zen, stelt VU-senator Van Oo-
teghem - de ongelooflijke en 
schandalige manier, waarop de 
Vlamingen door de NMBS-
Groep Brussel worden gedis
crimineerd aan de kaak» De 
senator geeft enkele voorbeel
den. Er wordt een vergemakke
lijkt eksamen voorzien voor 
Franstalige opstellers. Ze wor
den ook zonder eksamen aan
geworven op voorlegging van 
een diploma van hoger middel
baar onderwijs. Nederlandstali
ge laureaten van een vorig 
eksamen worden niet eens op
geroepen ! Bij het werklieden
personeel worden alleen Frans-
taligen aangeworven. Bij de di-
rekte « Baan » worden ondanks 
het groot tekort aan personeel 
alleen de (weinige) Franstalige 
kandidaten aangeworven. De 
Vlaamse werden niet opgeroe
pen. (Niet te verwonderen dat 
bij sneeuwval en ijzel het 
spoorwegnet onklaar wordt, 
Nvdr.). 

...en A-sociaal 
Bij dezelfde direktie heeft men 
dringend lokotraktorbestuur-
ders nodig. Er zijn geen Frans
talige kandidaten, maar de lau
reaten van het vorig eksamen 
worden niet opgeroepen. Resul
taat : dringende werken wor
den niet uitgevoerd ! Voor de 
direktie ES worden de 2 Frans
talige kandidaten aangewor
ven, de 7 Nederlandstalige 
n ie t ! Franstalige bankwerkbe-
stuurders worden zonder ek
samen aangeworven, mits voor
legging van een A3-diploma. 
De 7 Nederlandstalige laurea
ten (die dus behalve hun diplo
ma ook een eksamen aflegden) 
blijven in de kou staan. Negen 
ti jdeli jke Vlaamse technicus-
elektriciens worden na 1 tot 2 
jaar dienst ontslagen en ver
vangen door gebuisde Fransta-
ligen. 
Een dergelijk wanbeheer is 
niet alleen diskriminerend 
tegenover de Vlamingen maar 

brengt ook de veiligheid in het 
gedrang. 

Minister Chabert kan wel la
chen op bijeenkomsten en on
derhandelaar spelen, maar in 
zijn departement beginnen 
zich de moeili jkheden, uitge
lokt door een moedwil l ige di
rektie, op te stapelen. Kan men 
nog vertrouwen hebben in een 
dergelijke minister en direk
t ie? Er is in elk geval nu stof 
genoeg voor een keiharde in
terpellatie in het parlement. Ho
pelijk worden dan ook de na
men van de verantwoorde
lijken genoemd en eventueel 
sancties tegen deze NMBS-po-
tentaten genomen ! 

Zinnia 
Minister van Buitenlandse Za
ken, Henri Simonet, is dan toch 
woensdag in een beperkte par

lementaire kommissie informa
tie gaan bezorgen aan de ver-
kozenen des volks omtrent de 
nieuwe omstreden Zaïre-mis-
sie van Belgische soldaten. 
Voor de pers wordt formeel 
volgehouden dat deze operatie 
niets te maken heeft met even
tuele evakuatieplannen. Maar, 
inmiddels is er toch weer zo
veel geheimzinnigheid ge
groeid na de afvaart van het 
« logistieke » schip, de Zinnia, 
dat perfekt kan ingeschakeld 
worden om vluchtelingen op te 
vangen en desnoods zelf me
disch bij te staan ; zelfs te ope
reren. 

Zonder centen 
Tot welk immobilisme van de 
parlementaire demokratie de 
huidige regeringskrisis leidt 
bl i jkt onder meer ook uit het 

Zaterdag II. liep te Hasselt een solidariteitsbetoging ten voordele 
van de negen jongelui die vervolgd vi/orden omdat zij de bekis
ting van een A24-brug in brand hadden gestoken 
In een mededeling zegt VU-Limburg dat ze gekant blijft tegen de 
aanleg van de A24, ook blijft zij zich verzetten tegen het trajekt 
Zonhoven-Hasselt 
VU-Limburg zegt verder dat het verkeersprobleem Zonhoven-
Hasselt opnieuw moet bestudeerd worden zodra bepaalde infra-
struktuurwerken (kanaalbruggen e.a.) klaar zullen zijn «Slechts 
dan zal men tot een objektieve analyse van het vraagstuk kun
nen overgaan », aldus de Limburgse V U 

feit dat •< de ministers vanaf 1 
april zonder geld zitten ». 
Om de regering toe te laten 
geld uit te geven zonder te 
moeten wachten op de defini
tieve goedkeuring van de be
grotingen, werd het systeem 
van de «voorlopige twaalf
den » bedacht. In Kamer en 
Senaat krijgt de regering tel
kens voorlopige kredieten toe
vertrouwd ; niet zelden wordt 
hierdoor geld opgebruikt, voor
aleer het parlement een zegen 
geeft. 
Zo kreeg de huidige over
gangsregering-Vanden Boey-
nants voorlopige twaalfden 
toegewezen voor de maanden 
januari, februari en maart. Van 
1 april af kan geen enkel minis
ter dus nog een frank uitgeven. 
Daarvoor zouden Kamer en Se
naat eerst opnieuw voorlopige 
twaalfden moeten stemmen. 
Maar de Kamer kan niet bijeen
komen omdat er geen vast 
bureau werd benoemd, en 
zulks geschiedt normaal 
slechts als de samenstelling 
van de nieuwe regering is ge
kend. Wordt er vóór 1 april 
geen nieuwe regering in het 
zadel geholpen, dan valt het 
overgangskabinet zonder cen
ten. 
Tenzij weer een nieuw lapmid
del wordt uitgevonden, maar 
wie zal bereid gevonden wor
den om daar nog de wettelijk
heid van te bewijzen ? 

Schone liedjes... 
...duren niet lang. Dat onder
vond de Westvlaamse Provin
cieraad, die vorig jaar besloot, 
de taks op het personeel af te 
schaffen daar een dergelijke 
belasting in tijden van hoge 
werkloosheid inderdaad geen 
zin had. Maar het ministerie 
van Binnenlandse Zaken oor
deelde, dat de belasting moest 
behouden blijven omdat deze 
samengaat met de belasting 
op de drijfkracht. Omdat deze 
niet afgeschaft was kon de 
andere heffing evenmin wor
den geschrapt. De Provincie
raad moet nu in zeven haasten 
haar begroting aanpassen. 
Kan het werkeli jk niet anders 
dan deze polit iek van spijkers 
op laag water? 

Vakbonden tussen hamer 
en aambeeld 
Het Antwerps arbeidshof heeft 
de spontane staking die De Bruy-
ne dne jaar geleden bij SIBP uit
lokte als zware fout veroordeeld 
De Waalse kadergroep is uit de 
knstelijke bediendenbond getre
den Tekenen uit de jongste da
gen die er op wijzen dat de vak
bond tussen hamer en aambeeld 
zit 
Al wordt ons land er op aangeke
ken dat het de hoogste syndikali-
zatiegraad ter wereld heeft, daar
om hebben onze vakbonden het 
nog met makkelijker dan in den 
vreemde, noch heeft wie werkt 
veel in de regeling van zijn eigen 
arbeidsleven te zeggen Sedert 
de syndikale premie moet de 
Belg immers met veel meer op
brengen voor zijn vakbondsbijdra
ge 

Wat de vakbond als organizatie 
wel sterker maakt, maar daar ook 
de nadelen van meebrengt Be
wuste leden lopen verloren in de 
massa en struikelen in de struk-
tuur Groepen met afwijkende op
vattingen staan onder druk, zwak
ke lopen achter en sterke voor 

Denk maar even terug aan de sta
king van de havenarbeiders en 
probeer eens een naaister te ver
gelijken met een oliearbeider 
Het kaderlid is nooit een makkelij
ke klant geweest voor de vak
bond Net als enkele tientallen 
jaren geleden de bediende, acht 
hij zich anders dan de gewone 
werknemer en deelgenoot in het 
beleid van de onderneming Weini
gen oordeelden dat ook zij onder
geschikten zijn. Het patronaat zag 
in het kader graag een verlena-
stuk van zijn macht om beslissin
gen te verantwoorden Ekonomis-
ten spraken over de derde 
macht, tussen kapitaal en arbeid 
De verhoogde lonen en de ver
zwaarde belastingen geven veel 
kaderleden de indruk dat hun 
inspanningen maatschappelijk 
met genoeg gewaardeerd wor
den Van hun ruime voordelen 
gaat immers ook een flink stuk af, 
terug naar de gemeenschap 
Om hun belangen te verdedigen 
sloten de kaderleden zich lang
zaam toch wat aaneen Sommi
gen binnen de vakbonden, ande

ren in een nationale konfederatie. 
De vakbonden zagen hun kader
leden graag aan de werknemers-
kant voor de sociale verkiezingen 
van de ondernemingsraden 
Maar integratie en aansluiting ver-
hepen moeizaam. 
Bij de Waalse knstelijke bedien
denvakbond IS de kogel nu door 
de kerk Daar is de kadergroep 
uitgetreden Die vormt voortaan 
een zelfstandige groep binnen de 
M O C — «Mouvement Ouvriers 
Chretiens». De Vlaamse kaderle
den blijven binnen de LBC, maar 
krijgen er grotere mogelijkheden 
en middelen Ook de socialisti
sche kaderleden blijven in de 
BBTK-SETCA, maar zullen er ex
tra plaatsen knjgen in de overleg-, 
inspraak- en kontrolestrukturen 
Naast deze verschuivingen van 
binnen uit, heeft de syndikale 
organizatie nu ook een klap van 
buiten gekregen De uitspraak in 
de zaak-De Bruyne beschouwen 
ZIJ immers als een aanslag op het 
stakingsrecht De uitgelokte spon
tane staking in maart 1976 die 
meteen door de vakbonden er

kend werd, eerbiedigde de sta
kingsaanzegging niet van de 
K A O 
Bracht dit de veiligheid van het 
bedrijf en van de andere ar
beiders in het gedrang "> Was het 
een aktie die stoelt op de sociale 
en syndikale werkelijkheid ^ Het 
Hof heeft zich gehouden aan de 
letter van de kollektieve arbeids
overeenkomst Wat de vrijheid 
van staken in het nadeel van de 
vakbonden beperkt 
Na de mislukking om de werktijd 
via een interprofessioneel ak
koord te verkorten, maken voor
noemde twee zaken het de bon
den met makkelijker Troost kun
nen ZIJ evenwel vinden in de 
recente akkoorden in de metaal
bedrijven die toch enige verkor
ting van de werkweek invoeren 
En de werknemer zelf kan aan 
bewustzijn winnen in het spoor 
van de arbeiders van FN die op 
vnjdagmiddag naar huis gingen, 
hoewel nog geen overeenkomst 
bereikt was over de regeling voor 
de twee uren die zij per week min
der zouden werken 

En bovendien 

...hebben na de informateur Willy 
Claes en de formateur Wilfried Mar
tens nu ook de • bemiddelaars » Wil
ly Claes en Ferdinand-Charles Not-
homb vastgesteld dat de communau
taire kloof almaar blijft vergroten. 
...blijkt uit de jongste werklozensta-
tistleken dat de Europese Gemeen
schap momenteel zowat 6 miljoen 
werklozen telt. 
...vertrok hef «logistieke schip», de 
« Zinnia >, dinsdag vanuit Oostende 
naar een haven in de benedenloop 
van de Zaïrestroom. 
. .zou er aan boord geen munitiela-
ding aanwezig zijn, maar alleszins 
wél levensmiddelen en een operatie
kamer 
..er wordt daaruit door waarnemers 

afgeleid dat deze zeemachtexpeditie 
wel eens uiteindelijk en uitsluitend 
zou bedoeld zijn om bij zware Inci
denten In Kinshasa landgenoten uit 
de brand te redden. 
. .waarmee dan weer de defensiemi
nister Vanden Boeynants In zijn 
hemdje komt te staan met zijn volge
houden bewering dat hij niets afweet 
over oplaaiende onrust In de Zaïre
se hoofdstad. 

start in mei in de Limburgse grens
streek een Internationaal bodemon
derzoek met de bedoeling aardgas-
velden en geotermische energie op 
te sporen Wetenschappers hebben 
goede hoop belangrijke energiebron
nen aan te boren 
...waarschuwt Febeltex, de Belgi
sche textielnijverheid, voor de aange
moedigde intrede van China op onze 
EG-markten, waarbij onze textiel- en 
kledingbedrijven harde konkurrentle 
op hun hals zouden kunnen halen. 
...zullen binnen enkele weken, door 
de verlaging van de norm van 150 
naar 100 werknemers, in ongeveer 
1300 bedrijven zogenaamde -socia
le verkiezingen » georganizeerd wor
den, waar tot nog toe geen verkiezin
gen voor een ondernemingsraad 
plaatsvonden. 

.zullen hierdoor 130.000 werkne
mers voor het eerst aan sociale ver
kiezingen deelnemen. 
...worden er in Nederland elk jaar 
nog zowat 3 miljoen klompen ver
vaardigd, In een honderdtal meestal 
eenmansbedrijven. 
...maar dreigt dit aloude ambacht 
teloor te gaan, wegens gebrek aan 
opvolgers voor de klompenmakers 
...werd (terwijl In Asse het touwtrek
ken nog volop aan gang is) in de Leu
vense gemeente Herent de inplan
ting van een hypermarkt afgeketst 
Heeft het gemeentebestuur en heb
ben ook de mlddenstandsorganiza-
tles het pleit gewonnen, aangezien 
zopas bij ministerieel besluit de toe
lating voor een hypermarkt In Herent 
werd geweigerd 
.. hebben vorige zaterdag in Tonge
ren een 200-tal landbouwers met 
hun traktoren betoogd om te protes
teren tegen de verkleuring van 80 ha 
vruchtbare landbouwgrond In het ge
westplan Tongeren-St -Truiden, tot in
dustrieterrein voor milieubelastende 
Industrie. 
...Is er enerzijds ongerustheid over 
de definitieve uittekening van auto
wegen-tracés in het gewestplan, en 
blijven de gemoederen van het antl-
A24-komitee verhit door de nasleep 
van een proces tegen 9 betogers die 
destijds de bekisting van een 
brug-in-aanbouw zouden in brand ge
stoken hebben. 

En bovendien 
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UNIVERSITAIRE 
INSTELLING 
ANTWERPEN 
Vacante betrekkingen 

Administratief en 
Technisch Personeel. 
Voltijdse en/of halftijdse 
betrekkingen 
voor onmiddelli|ke benoeming en/of aanleggen van een werfreserve 

Onderhoudsbeambte 
• voltijds werfreserve • halftijds onmiddelli)ke aanwerving 
Q Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 22 828 F (indien geen 21 jaar) en vanaf 
21 jaar 24 204 F maximum einde loopbaan 26 341 F 
D Aanwervingsvoon*aarden G Geen diploma vereist • De kandidaten moeten bereid zi|n 

tiun wekelijkse arbeidsduur te verrictiten volgens een dagelijkse uurregeling welke volgens een beurtstelsel 
avondprestaties kan omvatten zaterdag of zondagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsel 

Onderhoudsbeambte (zwaar werk) 
• voltijds onmiddellijke aanwerving • tialftijd^ werfreserve 
D Brutowedde minimum maandwedde aan tiuidige index (184 76) 22 828 F (indien geen 21 jaar) en vanaf 
21 jaar 24 204 F maximum einde loopbaan 26 341 F 

DAanwervingsvoorwaarden G Geendiplomavereist n Oekandidatenmoetenbereidzijn 
hun wekelijkse arbeidsduur te verrichten volgens een dagelijkse uurregeling welke volgens een beurtstelsel 

avondprestaties kan omvatten zaterdag of zondagdienst te verzekeren volgens een beurtstelsel 

Labobediende 
• voltijds tijdelijke contracten en werfreserve • halttijds werfreserve 
a Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 22 828 F (indien geen 21 jaar) en vanaf 
21 jaar 24 204 F maximum einde loopbaan 26 341 F 
• Aanwervingsvoorwaarden Geen diploma vereist 

Technicus-scheikunde 
• voltijds onmiddellijke aanwerving •halftijds werfreserve 
D Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 27 134 F maximum einde loopbaan 
44 228 F ^ , ^ ^ 
O Aanwervingsvoorwaarden Diploma getuigschrift of brevet van volledig hoger secundair technisch 
onderwijs (richting scheikunde) 

Adjunct-con'espondent(e)/dactylo 
• voltijds werfreserve •halftijds onmiddellijke aanwerving 
D Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 24 321 F maximum einde loopbaan 
33 506 F , , 
D Aanwenrmgsvoonwaarden Diploma getuigschrift of brevet van volledig lager secundair onderwijs 

Adjunct-con'espondent(e)/hostess-telefonist(e) 
• voltijds werfreserve •halftijds onmiddellijke aanwerving 
D Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 24 321 F maximum einde loopbaan 
33 506 F , ^ , ^ ^ 
• Aanwervingsvoorwaarden D Diploma getuigschrift of brevet van volledig lager secundair ondenwijs 

De kandidaten moeten bereid zijn hun wekelijkse arbeidsduur te volbrengen volgens een dagelijkse 
uurregeling welke volgens een beurtstelsel avondprestaties kan omvatten zaterdagdienst te verzekeren 
volgens een beurtstelsel 

Eerste-technicus scheikunde (klinische biologie) 
• voltijds tijdelijke contracten en werfreserve • haftijds werfreserve 
D Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 31 237 F maximum einde loopbaan 
48 961F , , ^ 
• Aanwervingsvoorwaarden Diploma getuigschrift of brevet van volledig hoger technisch onderwijs richting 
scheikunde industriële of klinische scheikunde 

Eerste-technicus (electronenmicroscopie) 
• voltijds onmiddellijke aanwerving •halftijds werfreserve 
• Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 31 237 F maximum einde loopbaan 
48 961 F 
• Aanwervingsvoorwaarden • Diploma getuigschrift of brevet van volledig hoger technisch onderwijs 
• Ervaring in de electronenmicroscopie strekt tot aanbeveling 

Technisch Ingenieur electronica 
• voltijds onmiddellijke aanwerving •halftijds werfreserve 
• Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 36 558 F maximum einde loopbaan 
58 884 F 
• Aanwervingsvoorwaarden Diploma van Technisch Ingenieur electronica electriciteit electriciteit/ 
electronica of electromechanica 

Technisch Ingenieur electronica 
(audio-visuele technieken) 
• voltijds onmiddellijke aanwerving •halftijds werfreserve 
• Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 36 558 F maximum einde loopbaan 
58 884 F 
• Aanwervingsvoorwaarden Diploma vanTechmsch Ingenieur electronica electriciteit electriciteit/ 
electronica of electromechanica 

Maatschappelijk assistent 
• voltijds onmiddellijke aanwen/mg •halftijds werfreserve 
• Brutowedde minimum maandwedde aan huidige index (184 76) 31 890 F maximum einde loopbaan 
47 166 F 
• Aanwervingsvoorwaarden Diploma van maatschappelijk assistent 

Voor al deze vacatures gelden volgende voorwaarden 
• Belg zijn Alle betrekkingen staan open zowel voor vrouwen als mannen 
• Aan de dienstplichtwetten voldoen 
• Houder zijn van een bewijs van goed zedelijk gedrag 
• De vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten 
J De aanwen/ing gebeurt door vergelijkende examens voor de toelating tot de stage 
• Voor al deze betrekkingen wordt een werfreserve aangelegd zowel voor voltijdse als voor halftijdse tewerk 

stelling De kandidaten moeten m hun sollicitatiebrief uitdrukkelijk vermelden of ze voor een vol dan wel 
halftijdse betrekking solliciteren of voor beide 

• De kandidaten die in de werfresen/e worden opgenomen komen in aanmerking zowel voor openstaande 
betrekkingen op het kader als voor tijdelijke contracten 

Kandidaturen met volledig curriculum vitae en een afschrift van het gevraagde diploma dienen vóór 
16 MAART 1979 schriftelijk gericht te worden aan de Universitaire Instelling Antwerpen Direktie Personeel 
Universifeitsplein 1 2610 Wilrijk met duidelijke vermelding voor welke vacature(s) men solliciteert 

Verleden week donderdag overleed te Nmove in zi|n 91e 
levensjaar (Handzame 12 december 1888) advokaat Adiel 
Debeuckelaere voorman van de Frontbeweging 1914-1918 
mede-oprichter van VOS, een der spillen van de Fronlparti j 
gewezen volksvertegenwoordiger en senator gewezen onder
voorzitter van het IJzerbedevaartkomitee gewezen voorzitter 
van het Amnestie-komitee na de jongste Wereldoorlog 
Met Adiel Debeuckelaere verdwijnt de hoofdakteur in een van 
de meest dramatische fazen van de Vlaamse Beweging de 
Frontbeweging achter de vuurli jn, vanaf 1916 
Zoon van een handelaar, ateneumleraar voor de eerste wereld
oorlog, erna advokaat met een drukke praktijk, tot voor enke
le jaren aktief betrokken bij het leven van een Vlaamse finan
ciële groep dat zijn de grote lijnen van de beroepsloopbaan 
Daarnaast is er ongemeen rijk en boeiend de loopbaan van 
de Vlaamse voorman en polit icus 

Het spoor van Rodenbach 

De jeugd van Adiel Debeuckelaere en zijn kollegejaren te 
leper stonden m het teken van de Westvlaamse Rodenbachtra-
ditie In zijn studentenjaren te Gent stond hij aktief in de taal-
grensstr i jd Vanaf 1912 als algemeen sekretaris van het Kato-
liek Vlaams Oud-Hoogstudenten Verbond behoorde hij tot de 
kleine kring van volksgezinde intellektuelen die — zonder dat 
ZIJ het toen reeds beseften — een belangrijke rol zouden spe
len door de sociaal-kulturele en volksnationale aktie onder de 
frontsoldaten van de IJzer 
Toen de oorlog uitbrak in 1914 weigerde hij officier te worden , 
hij werd korporaal Hij deed zijn frontdienst zoals zovele naam
lozen Daarnaast en daarboven bleef hij aktief in de Vlaamse 
beweging Hij was betrokken bij de vele m het begin nog niet-
gekoordineerde akties van de oud-studenten aan het front Hij 
behoorde tot de redaktie van de « Belgische Standaard » en 
poogde vergeefs dit blad tot een radikaier Vlaams standpunt 
te brengen 

Naar de frontbeweging 

Sinds einde 1915- begin 1916 voltrok zich bij de Vlaamse intel
lektuelen aan het front steeds sneller een proces van radikali-
zermg Op tal van bijeenkomsten en ontmoetingen werd er 
gesproken over de houding van de aktivisten in het bezette 
land Dosfel had een schrifteli jke boodschap laten toekomen 
aan zijn vroegere medestanders onder de Vlaamse frontsolda
ten De Vlaamsgezinden aan het front behalve misschien de 
radikalere groep rond Verschaeve, stonden aanvankelijk eer
der aarzelend en terughoudend tegenover het aktivisme Noch
tans onthielden zelfs degenen die het meest afwijzend ston
den zich van een oordeel, laat staan een veroordeling 
Gekonfronteerd met de anti-Vlaamse werkeli jkheid in het Bel
gisch leger j r o e i d e n de voorheen losse initiatieven van de 
oud-studenten m de herfst van 1916 naar een steviger organi-
zatie de Frontbeweging Begin oktober werd Debeuckelaere 
er de hoofdman van of, zoals door velen gezegd werd, de 
«ruwaert», zonder dat dit de officiële titel van de hoofdman 
zou worden Debeuckelaere werd in deze van losse initiatie
ven naar een vastere struktuur groeiende beweging nooit off i
cieel tot ruwaard gekozen hij was universitair doorgaans de 
oudste van de groep en als dusdanig een natuurlijke voorzit
ter 

Ook de Frontbeweging zelve resultaat van een geleidelijke 
mentaliteitsverandering bij de Vlaamse frontintell igentsia, zou 
nog een langzame kentering doormaken vooraleer in mei 1917, 
op een legervergadering te Leisele het zelfbestuur door fede
ralisme als voornaamste programmapunt algemeen werd aan
vaard Het jaar 1917 was een somber jaar aan het front Einde 
van dat jaar zou de oorlogsmoeheid de revolutie in Rusland m 
de hand werken In april-mei werd er gemuit in het Franse 
leger Tot in de hoogste geallieerde legerleiding werd getwij
feld aan de mogeli jkheid van een overwinning 

De zelfbestuur-qedachte 

In dit algemeen klimaat van oorlogsmoeheid en verlangen 
naar de vrede viel op 11 juli 1917 de eerste spektakulaire 

De Frontleiding Fi'ip De Pillecijn Adiel De Beuckelaere Frans Daels 
Rik Borginon en aalmoezenier De Ueurwaerder 
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De jaren van de Ruwaard 
openbare aktie van de Frontbewe
ging. Op duizenden exemplaren werd 
de «Open Brief aan de Koning» ver
spreid, een ongenadige aanklacht te
gen de anti-Vlaamse Belgische poli
tiek. Dit bittere pamflet, geschreven 
in een ook voor de eenvoudige sol
daat begrijpeli jke taal, was van de 
hand van Adiel Debeuckelaere. Het 
opstel len en verspreiden ervan was 
— hoe dan ook — een daad van 
ops tand : In volle oorlogst i jd werd 
publiek gepleit voor zelfbestuur en 
voor begrip ten overstaan van het 
aktlvisme in bezet België. Enkele 
maanden later verscheen net belang
rijk dokument «Vlaanderens dage
raad aan de IJzer», in opdracht van 
Debeuckelaere geschreven door 
diens « sekretarissen » (zoals de ad-
junkten van de «hoofdman» in de 
Frontbeweging werden genoemd) Fi-
l lp De Pillecijn en Rik Borginon. Het 
was niets min noch meer dan de glas
heldere formulering van het nationa
l ist isch programma waarop de Front
beweging steunde. In zijn keuze van 
het federalisme als de aangewezen 
weg om te komen tot Vlaams zelfbe
stuur is het thans, zestig jaar later, 
nog alti jd een aktueel dokument ! Het 
Is trouwens het kernstuk gebleven 
van de nationalistische polit iek zoals 
ze ook na de oorlog zou worden 
voortgezet. 

In de winter van 1917 op 1918 bereik
ten de akties van de Frontbeweging 
het hele IJzerleger. Er werden nachte
lijke manifestaties en plaktochten — 
de zogenaamde • vl iegtochten » — 
georganizeerd, waartegen de legerlei
ding optrad met de terreur van Veil ig
heid en Krijgsraad. Een golf van ver
ontwaardiging ging over heel het 
front, toen in februari 1918 vernomen 
werd dat de IJzerhuldezerkjes op het 
kerkhof van Oeren werden onteerd. 
Het leek wel of de koorts van de • sol-
datensovjets» was overgeslaan op 
heel wat Vlaamse frontsoldaten. De 
wildste plannen werden, naar goed-
Vlaamse geplogenheid, beraamd en 
niet uitgevoerd : een overval op het 
Belgische hoofdkwartier en de gevan
genneming van de Koning bijvoor
beeld... 

Een revolutionaire 
daad 

In dat klimaat kwam Frans Van Cau-
welaert naar het front om te trachten, 
de geesten te bedaren. De vergade
ring die hij ten huize van Verschaeve 
hield met de leiders van de Frontbe
weging — o.a. Debeuckelaere, Borgi
non, De Pillecijn, Oscar De Gruyter 
e.a. — verliep in een kille sfeer : ook 
aan het front had de scheiding tus
sen minimalisten en maximalisten, 
tussen louter flaminganten en natio
nalisten zich voltrokken. De leiders 
van de Frontbeweging hadden trou
wens reeds voordien een zwaarwe
gende beslissing getroffen, die 
achteraf zou worden uitgevoerd. 
In de nacht van 30 april op 1 mei 
1918 liepen vijf Vlaamse soldaten 
over naar de Duitse linies : Charpen-
tier. De Schaepdrijver, Haesaert, Tor-
reele en Gooien. Vier nachten later 
kwam daar nog Van Santé bij. Car-
pentier, en nadien ook Van Santé en 
De Schaepdrijver, beweerden overge
lopen te zijn in opdracht van de Front
beweging, met de speciale zending 
om kontakt op te nemen met de akti-
visten. De anderen waren gidsen tus
sen de fronten geweest. 
Ook vandaag nog is dit een vrij duis

tere en verwarde episode. Dat Adiel 
Debeuckelaere er de beslissende rol 
bij gespeeld heeft, staat vast. Even
eens echter bli jkt vast te staan dat 
alleen één enkele der «sublieme 
deserteurs » (zoals ze door de aktivis-
ten in bezet Vlaanderen al vlug ge
noemd werden) een duideli jke op
dracht had van de Frontbeweging. 
Juul Charpentier Van Santé en De 
Schaepdri jver zouden het voorwerp 
geweest zijn ofwel van een eigen mis
verstand, ofwel van een bewust of 
onbewust misverstand bij anderen. 

tegenzet tegen de extreme vleugel in 
de Frontbeweging ? Of stond er meer 
op het spel en ging het om de « revo
lutionaire daad van open rebell ie» 
die Debeuckelaere later toegeschre
ven werd niet alleen door het Bel
gisch gerecht, maar ook door felle 
Vlaamsgezinden die, zo zegden ze 
zelf, « het weten konden » ? 
Hoe dan ook, zelfs de meest beperk
te opdracht aan Carpentier, gekop
peld aan desertie en overlopen, was 
een daad van verstrekkende revolu
tionaire betekenis. 

lijk liet in Vlaanderen niemand zich 
daaraan bedriegen ; de Vlaams-natio-
nale militant besefte volkomen en 
doorgaans met instemming, dat hef 
Belgisch gerecht een rad voor de 
ogen gedraaid kreeg en Debeuckelae
re moest vri jspreken. Er zijn echter 
alt i jd nationalisten bli jven betreuren, 
dat het proces geen «tweede rebel
lie » was geworden. Zelfs het gezag 
van Verschaeve moest er aan te pas 
komen om de zwijgplicht te verde
digen en moreel te verantwoorden. 
Van het ontstaan der Frontbeweging 

In memoriam 

Adiel Debeuckelaere 
Speelde de extremere vleugel van de 
Frontbeweging een eigen spel ? Of 
ging Debeuckelaere verder dan hij 
het de Frontbeweging toevertrouw
de ? En welke was, in ieder geval, de 
preciese zending die Carpentier 
meekreeg van Debeuckelaere ? Be
trof het uitsluitend kontakt en over
leg met de aktivisten ? Was het een 

De Frontpartij 

Deze daad vormde het hoogtepunt 
van het Vlaams verzet aan de IJzer. 
Kort nadien zou dit verzet luwen. De 
oorlogskans keerde. Het Duits front 
begon te wijken in Frankrijk. Het voor
uitzicht van het naderende einde van 
de oorlog, van de terugkeer naar huis 
en uiteindelijk het groot offensief van 
de geallieerde legers betekenden de 
terugloop van de Frontbeweging als 
organizatie. Een paar weken voor het 
eindoffensief werd Debeuckelaere 
nog gevangen genomen door de Duit
sers en, na een korte reeks ondervra
gingen, behandeld als gewoon kri jgs
gevangene. 
Na de oorlog was Adiel Debeuckelae
re onmiddell i jk aktief betrokken bij 
de oprichting van de Frontparti j, 
waarvan hij de spil werd. In 1919 
werd hij door de Antwerpse Fronters 
naar de Kamer gestuurd, waar hij 
zetelde met de eerste lichting 
Vlaams-nationalisten: De Clercq, 
Borginon, Maes en de Daensist Van-
opdenbosch. 
Kort voor de verkiezingen van 1921 
dook de zaak van de «sublieme 
deserteurs» terug op. « Le Soir» had 
maandenlang, aan de hand van de 
beruchte « Duitse dokumenten » van 
Rudiger, campagne gevoerd niet al
leen tegen de Fronters maar ook 
tegen Huysmans. Enkele dagen voor 
de verkiezingen werd Adiel Debeu
ckelaere aangehouden op beschuldi
ging van landverraad. Hij zou in hech
tenis blijven tot na de verkiezingen. 
Op 25 augustus 1922 werd hij vri jge
sproken, na een langdurig proces 
waarin hij schitterend verdedigd 
werd door Van Dieren en Picard. 

Het proces '^an het Front 

Dit geding heeft vaak controversen 
in het Vlaams-nationale kamp opge
roepen. Bij het «Proces van het 
Vlaamse Front» waren twee taktie-
ken mogelijk : ofwel de verantwoorde
li jkheid voor de rebellerende daad 
van aansporing tot desertie opnemen 
en de aanklacht omkeren tot een aan
klacht tegen de Belgische staat, of
wel de feiten loochenen echter zon
der de opvatt ing en het programma 
te verloochenen. Er werd gekozen — 
en wel niet door Debeuckelaere al
leen — voor de tweede taktiek. Eigen

tot aan het proces spannen zich het 
half dozijn jaren, waarin Adiel Debeu
ckelaere niet alleen de ruwaard van 
het Front, maar van heel Vlaanderen 
was. Zi jn aandeel in de Vlaams-natio
nale str i jd is nadien bescheidener 
geworden. Hij moest zich een burger
lijk bestaan verwerven, hij was geen 
groot spreker en aardde slecht in het 
parlement. Well icht was hij, zonder 
dat het hem verweten werd nochtans, 
zélf niet helemaal gelukkig met de ti j
dens het proces gekozen weg. En hij 
was beslist geen leidersfiguur in de 
polit ieke zin van het woord. 

Ruwaard van Vlaanderen 
Zelfs zijn bescheidener aandeel is 
echter alti jd een leeuweaandeel ge
bleven : zijn onvervangbare rol in de 
uitbouw van VOS, zijn later parlemen
tair werk, dat in genendele hoeft ver
minderd te worden door het ongeluk
kig toeval dat hem, als enig Vlaams
nationaal parlementair, in 1940 te 
Limoges deed belanden. Het vele dat 
hij, als een der weinige aan de repres
sie ontsnapte Vlaams-nationalisten, 
na de tweede wereldoorlog heeft 
gedaan voor het IJzerbedevaartkomi-
tee, voor amnestie en voor zoveel 
andere Vlaamse initiatieven mag niet 
onvermeld blijven. 
We menen in geweten, Adiel Debeu
ckelaere bij zijn overlijden geen gro
ter hulde te kunnen brengen dan een 
krit ische maar dankbare herinnering 
aan de jaren van de ruwaard. Hij, die 
een nuchter en zakelijk man was, is 
in een der meest dramatische perio
des uit onze geschiedenis de spil 
geweest van een werkeli jk revolutio
naire beweging, die mede de kiem 
heeft gelegd voor onze stri jd voor 
zelfbestuur. We zullen hem steeds 
voor ons zien zoals we hem kennen 
van de frontfoto's : een kleine, geblok
te man, een intellektueel die vanuit 
een nuchter gemoed, maar met een 
radikale overtuiging koos voor zijn 
volk. En die zich niet schuwde voor 
de uiteindelijke logische konsekwen-
tie van die keuze : over de grens te 
gaan van wetteli jkheid en patriotten-
moraal. Een nat ional ist ! T.V.O. 

De uitvaartplechtigheid zal plaatshebben in 
de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Ninove op 
zaterdag 24 februari 1979 om U u. 
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Vor ige w o e n s d a g , 21 feb ruar i , we rd Cop een pe rskon fe ren t i e 

in B russe l van de v r i endenk r i ng Z w a r t b e r g ) vanu i t L i m b u r g 

met de v inger gewezen op een zere p lek van onze 

energ ievoorz ien ing . De foss ie le b rands to f f en w o r d e n in de 

we re ld schaars , zeer schaars . 

Het zwar te goud w e r d nog niet zo lang ge leden d o o r po l i t i c i 

a fgesch reven . Ten onrech te . Want , met bi j v o o r b e e l d 

s t eenkoo l ve rgass i ng zouden we nog f l ink wa t energ ie en 

meteen o o k tewerks te l l i ng van gespec ia l i zee rde w e r k m e n s e n 

kunnen v r i jwaren . 

Maar goed, de energieke toe
komst werd inmiddels in handen 
gegeven van kerningenieurs, of al
thans in handen van de beheer
ders van kerncentrales 
Immers, het alternatief voor de 
met bekwame spoed opdrogende 
klassieke energiebronnen, heet de 
kernergie te zijn. 
BIJ een referendum, op 1 oktober 
vong jaar, in het Waalse dorpje 
Ohey werd de inplanting van kern-
industrie weggestemd Vorig 
weekend hebben de Zwitsers 
daarentegen geoordeeld dat de 
vestiging van een nieuwe kern
centrale geen lokale volksraadple
ging vereist 

Maar, dat onze levensnoodzakelij
ke energievoorziening ontegen
sprekelijk zou moeten stoelen op 
kernenergie, werd dan weer even
eens in de voorbije dagen fel be
streden in Frans-Vlaanderen, waar 
met de uitbouw van een zesde 
kerncentrale de streek van Greve-

lingen («Gravelines») spoedig kan 
omgetoverd worden tot een we
reldwijd vermaard gebied een lan
delijke streek met de grootste 
koncentratie van kerncentrales in 
de wereld 

Krampachtig 
De ekonomische krisis die de we-
reldekonomie momenteel als een 
inktvis in een stevige greep houdt, 
zal zich in de komende jaren toe
spitsen op een nieuwe energiekn-
sis De Iran-burgeroorlog is hierbij 
belangrijk om de inflatiezorgen 
aan te wakkeren, maar zelfs zon
der dit nieuwe politieke feit zou de 
energiekrisis ook van die aard zijn 
dat WIJ morgen de inflatiepnjs als 
een ferme hap in ons budget zul
len aanvoelen, en dat de politieke 
wereld de hypoteek van de ener
giebevoorrading met meteen be
vredigend kan lichten 
Er zijn vooral die uitputtende vast
stellingen dat er "vooralsnog geen 

reden is voor paniek, maar dat we 
hoe dan ook in de zeer nabije toe
komst zullen te kampen hebben 
met een krampachtiger vraag en 
aanbod in de energievoorziening» 
Het gaat hem hier nu hoegenaamd 
niet voor of tegen de kernenergie, 
voor of tegen de grootscheepse 
invoer van aardgas via Zeebrugge 
(hoe Zeebrugge en ook Doel nog 
dorpsgemeenschappen kunnen 
herbergen, in dat jaar na het jaar 
van het dorp is een andere zaak) 
We stellen vast dat de vijf kern
centrales die ons land nu «rijk is» 
er gekomen zijn ondanks protes
ten van milieugroepenngen, en al
leszins zonder enig parlementair 
debat Het heette dat een regenng 
moest struikelen over grondwet
telijke bezwaren omtrent per
soonsgebonden materies, maar 
even gewichtige argumenten wor
den met gehoord als het gaat om 
een vernieuwd energiebeleid 
waardoor onze samenleving met 
langer in handen wordt gelaten 
van de politiek-commercièle we
reld 

Twee ingrepen 
Dit jaar, 1979, zou dus voor de vrij
waring van onze toekomst op het 
gebied van de energievoorziening 
een uiterst belangrijk keerpunt 
hoeven te zijn 
Uitblijven van overheidsbeslissin-
gen (gekoppeld aan een vooraf

gaand parlementair debat) kan 
ons op termijn slechts aanzienlijke 
ekonomische averij doen oplopen 
Tot 1985 IS het energiespel nu wel 
gespeeld. Maar vanaf die datum 
zullen er alsmaar meer spannin
gen ontstaan op de petroleum- en 
aardgasmarkten Wellicht is het 
mogelijk nog tot 2 000 hoofdzake
lijk te vertrouwen op olievoorra
den om in onze energiebehoeften 
te voorzien, maar vóór de uitput

ting van dit soort energiebron na
bij IS, zal dit goedje enorm duur 
worden 
Veel zal ook afhangen van de evo
lutie van onze energiebehoeften; 
met een stagnatie van de indus
triële produktie (met fabneken die 
hun poorten sluiten) neemt de 
energievraag natuurlijk af. Of al
leszins neemt het energieverbruik 
met drastisch toe. 
Om tegen de vervaldatum, 1985, 
hoe dan ook klaar te staan met 
nieuwe elektnciteitsbronnen, die
nen nu spoedig verregaande ver
bintenissen genomen te worden. 
De installatie van nieuwe gasturbi
nes of van een klassieke kolen-
centrale kan met klaarkomen vóór 
»85, indien vandaag aangevangen 
wordt met de ontwerpstudies 
Hebben wij behoefte aan nog 
nieuwe produktie-eenheden, dan 
dient al evenzeer met bekwame 
spoed een uitrustingsplan voor na 
'85 opgesteld te worden. Want, 
voor een klassieke centrale dient 
de keuzebeslissing uiterlijk vijf jaar 
voor het in dienst nemen te ge
schieden, voor een kerncentrale 
op het vasteland acht jaar op voor
hand, en voor zo'n centrale op een 
kunsteiland minstens tien jaar 
vooraf 

De vraag is natuurlijk of zo'n nieu
we (kern)-centrales nodig zijn, en 
die energievraag verdient precies 
zeer spoedig een politiek ant
woord. 

WIJ 8 22 FEBRUARI 1979 



M^M^H/IPPIJ 

ONTSLAGBRIEF 
De Vlaamse Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS) pakten zopas uit 
met een nieuw feit: een ontslagbrief van een Amerikaanse kernge
leerde in dienst van de General Electric Company, die onder meer 
een projekt leidde voor de beoordeling van de veiligheid en de 
geschiktheid van de eerste groep van 25 nucleaire fabrieken in de 
Verenigde Staten. 
Mr. Bridenbaugh was werkzaam in kerncentrales sinds 1958, toen 
hij werd aangesteld als « field ingenieur» voor de installatie van de 
eerste grootschalige commerciële kerncentrale in Illinois. 
Op de dag van zijn ontslag had hij in dienst van General Electric er 
precies 25 dienstjaren opzitten. 
Schrijft Dale G. Bridenbaugh aan manager Ne/7 Felmus: 

2 februari 1976 
Mr N.L FELMUS 
Manager, BWR Services 
General Electric Company 
175 Courtner Avenue 
San José, California 
" Beste Neil, 
Met deze brief wil ik je ervan 
op de hoogte brengen dat ik 
mijn onmiddellijk ontslag bij de 
General Electric Company heb 
ingediend. 
De reden waarom ik wegga is 
mijn ernstige bezorgdheid over 
het effekt dat kernenergie heeft 
en potentieel kan hebben op 
het leven op aarde, en dit op 
gebied van milieu, politiek, so
ciaal en genetisch. 
We hebben in het verleden 
vaak gediskussieerd over de in
herente nauwe band tussen 
ekonomische macht, wapen-
technologie en -vermogen. Ik 
ben een absoluut tegenstander 
van de ontplooiing van dit ver
mogen en ik kan slechts met 
angst denken aan de gevolgen 
van een plutonium-ekonomie. 
Verder ben ik in mijn recente 
funktie als projektleider van de 
Mark I Containment, meer en 
meer verontrust over de opper
vlakkigheid van het begrip dat 
aan de basis heeft gelegen van 
heelwat van de huidige ontwer
pen. Het IS heel waarschijnlijk 
dat nog heelwat meer proble
men zullen te voorschijn ko-

.1 
f 
men, met ernstige gevolgen, 
die ofwel de veiligheid of de 
ekonomische uitvoerbaarheid 
van het kernenergieprogramma 
zullen aantasten. 
In het verleden hebben we 
steeds kunnen leren van onze 
technologische fouten. Met 
kernenergie kunnen we ons 
deze luxe niet veroorloven ! 
Er werd heelwat beslissings
macht toevertrouwd aan de be
leidsmensen uit overheids- en 
privesektor En de enorme kos
ten, het tijdschema en de poli
tieke druk waaraan deze men

sen blootstaan hebben onver
antwoorde beslissingen voort
gebracht, waarbij de juiste eva
luatie van de gevolgen zeer 
moeilijk is. Dit is niet bedoeld 
als een beschuldiging van een 
bepaald individu, het is enkel 
de vaststelling van de menselij
ke onvolmaaktheid, die uitein
delijk leidt tot de onvolmaakt
heid van het complexe techno
logische systeem. Kernenergie 
is een «technologisch mon
ster- geworden en het is niet 
duidelijk wie het kontroleert en 
of het eigenlijk wel gekontro-
leerd wordt. 
Om kort te zijn, ik ben niet lan
ger overtuigd van de techni
sche veiligheid van kernener
gie en ik ben bang voor de 
hoge risico's van de politieke 
en menselijke faktoren, die uit
eindelijk zullen leiden tot mis
bruik van de bijprodukten. Hier
door IS het voor mij onmogelijk 
nog verder objektief te werken 
in mijn huidige funktie en daar
om heb ik besloten dat voor 
mij de enige keuze is: de kern
industrie verlaten. Het lijkt mij 
de enig mogelijke oplossing 
als ik eerlijk wil blijven t.o.v. 
mijn partners, de firma, jou, en 
mijzelf 

Ik ben tot de overtuiging geko
men dat kernenergie iets is wat 
we ons niet kunnen veroorlo
ven en ik zal al het mogelijke 
doen om deze overtuiging ken
baar te maken aan het publiek 
dat uiteindelijk zal moeten be
slissen over het al of niet voort
zetten van het kernenergiepro
gramma. 

Met achting, -
Dale G. Bridenbaugh 
Manager, Performance 

Evaluation and 
Improvement 

Manager, Mark I 
Containment Program 

50.000 windgeneratoren 
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Merkwaardig is dat precies op dit 
moment niemand in de elektrici-
teitssektor gebrand is op snelle 
bieslissingen omtrent nieuwe kern
centrales. 

Najaren grootscheepse publiciteit 
voor meer energieverbruik (bij 
voorbeeld elektrische verwar
ming) blijkt nu die onverwachte 
trage groei van het energiever
bruik de elektriciteitsreuzen goed 
gelegen te komen. 

Immers, na gigantische investe
ringsinspanningen, meent men in 
de elektriciteitsbedrijven recht te 
hebben op een zekere financiële 
adempauze. 

Maar met die houding worden de 
twee dringende ingrepen achter
wege gelaten besparing in het 
energiegebruik en uitwerken van 
een vernieuwd energiebeleid. 

Wat dat laatste betreft moet een 
jarenlange begane flater nu goed
gemaakt te worden • zoeken naar 
alternatieve energiebronnen. De 
overheid heeft tot nu gemeend 
zonder zorgen energie uit het bui
tenland te kunnen betrekken. De 
eigen elektriciteitsproduktie werd 
dan vooral toevertrouwd aan 
kernspecialisten. Steenkoolmijnen 
werden gesloten. 

Omzeggens geen frank werd be
steed aan wetenschappelijk on
derzoek naar andere energiemo-
gelijkheden. Het is pas vorig jaar 
dat de VU-minister voor weten
schapsbeleid een merkbare ver
andering bracht in de onderzoeks
programma's Nu wordt bij voor
beeld ook hard gezocht naar de 
mogelijkheden om zonne-energie 
aan te wenden en naar nieuwe 
procédés voor steenkoolgebruik. 
Nu reeds kan gesteld worden dat 
de warmterekuperatie goede 
vooruitzichten biedt voor stads
verwarming. En, het is uitgerekend 
in Limburg dat een internationaal 
geologisch onderzoek start om 
zowel «geotermische energie» als 
aardgas in de Limburgse grens
streek aan te boren 

Reeds lang werd door bodemdes
kundigen aangedrongen op zo'n 
speurwerk in de streek tussen 
Visé en Aachen, maar pas nu 
werd het licht op groen gezet 

Moratorium 
Wat de zogenaamde alternatieve 
energie betreft zijn de multinatio
nale ondernemingen met mekaar 
in kompetitie gekomen. Na jaren
lange pleidooien van de «groene 
jongens» en nu ondermeer de olie
velden stilaan opdrogen, zien de 
energiebedrijven ook brood in al
ternatieve energie. Dat geldt aller
eerst wat de zonne-energie be
treft. 

Zowel wat betreft de kollektoren, 
de systemen voor het opslaan van 
de zonnewarmte en de distnbutie-
mogelijkheden, wordt gestreefd 
naar menig kontrakt-van-de-eeuw 
Hoe dan ook, onze mogelijkheden 
inzake energiebevoorrading zullen 
er niet rooskleunger op worden. 
De wereldvoorraden van aardolie 
en aardgas slinken. 
Energiespecialisten dnngen er 
daarom op aan vooral de kern
energie en de steenkoolproduktie 
een extra injektie te geven. Zo bij 
voorbeeld de Koninklijke Vlaamse 
Ingenieursvereniging. Door de 
keuze van het soort energiecen
trales dat we morgen nog zullen 
bijbouwen wordt in niet onbelang
rijke mate een nchting gegeven 
aan de verdere evolutie van onze 
samenleving. 

Om maar één voorbeeld te geven: 
kernenergie stelt met alleen aan
zienlijke milieuproblemen en ge
zondheidszorgen, maar de grond
stof van dit soort energiecentrale 
IS uranium. En dat goedje vind je 
niet meteen om de hoek; weerom 
is er die belangrijke afhankelijk
heid van het buitenland. En de 
onveiligheid. Het wordt nu wel 
zonder meer hoog tijd dat het par
lement niet alleen het dossier van 
de kernenergie uitgebreid bedis-
kussieert, maar dat de regering 
ook precieze beleidsopties om
trent onze energievoorziening 
voor de komende decennia mee-
knjgt. 

Momenteel zit minister van Ekono
mische Zaken Willy Claes slechts 
met een moratonum in handen 
en met zijn energiewitboek. 
Met de huidige «knsis van het re
gime» komt ook onze «energieke 
toekomst» in het gedrang, zo 
wordt dit land een stuurloos schip 
dat bovendien zonder brandstof 
dreigt te vallen. (HDS) 

* Een kwarteeuw geleden was 
ons land, vooral dank zij de 
steenkoolproduktie, slechts 
voor één vijfde afhankelijk van 

het buitenland om te voorzien in 
de bevoorrading voor het totale 
energieverbruik. 

•k Op dit ogenblik zijn we, voor 
de energietoevoer, tot 90 ten 
honderd aangewezen op vreem
de markten... 

* Wat de petroleum-bevoorra-
ding betreft is gans de Westerse 
wereld afhankelijk van enkele 
energierijke sjeiks ; meer dan de 
helft van de totale wereld-olle-
produktie is afkomstig van de 
zogenaamde OPEC-landen, zo
als Iran en Saoedi-Arabië. • 

* De kernenergie heeft in ons 
land momenteel zowat een vier
de deel bij de globale elektrici-
teitsproduktie, en er wordt in 
wetenschappeli jke kringen erop 
aangedrongen dat dit «pakket 
nucleaire brandstof» spoedig 
dient opgevoerd te worden tot 
bijna de helft (46 t.h.) in 1985. 

•*• 1985 is inderdaad een verval
datum. Dat lustrum (hoe dan ook 
reeds nu een mijlpaal voor de 
nucleaire industrie) zal slechts 
in beperkte kring kunnen ge
vierd worden. Want, nu reeds 
wordt tegen die datum een ener-
giekrisis, of alleszins energie-
schaarste voorspeld die de eko
nomische vlam in menige bud
gettaire pan zal doen slaan. 

* Terwijl een belangwekkend 
rapport van de « Hoge Gezond
heidsraad >», gericht aan minister 
van volksgezondheid Luk 

D'Hoore (gedateerd op 13 janu
ari 1978) in de vergeetboek is 
beland, is inmiddels ook het 
« witboek over de globale ener-
giepolitiek" in de rekken van 
het ministerie van ekonomische 
zaken aan het vergelen... 

* De VU-minister voor weten
schapsbeleid, Rik Vandekerck-
hove, heeft onlangs een fel-opge-
merkte beleidsmaatregel getrof
fen om het wetenschappelijk on
derzoek op het gebied van bij
voorbeeld zonne-energie met 
meer mogelijkheden en meer 
spoed uit te voeren. 

* De slotkonklusie van een 
vierdaagse studiebijeenkomst 
van energiespecialisten van de 
Koninkli jke Vlaamse Ingenieurs
vereniging, enkele weken gele
den te Brussel, is onomwonden 
een tweeledige waarschuwing: 

* het tijdperk van de goedko
pe en overvloedige energiebron
nen is voorgoed voorbij: 

* naast het zoeken naar nieu
we energie-opwekkende meto
den is vooral ook de besparing 
op het energieverbruik van le
vensbelang. 

* Men kan natuurlijk menig 
mopje vertellen over de aanwen
ding van alternatieve energie in 
onze streken. Maar, het is hoege
naamd géén grap te vermelden 
dat in Frankrijk momenteel 
50.000 windgeneratoren in ge
bruik zijn. 
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Zo prachtig zou onze Noordzeekust er met een kerncentrale uitzien . 
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onze weRÉLD 

China, 
geen papieren tijger 

C H I N A 

De Chinese invasie van Vietnam 
verliep over een front van 450 
km breed. Het is duidelijk dat 
deze inval ook bedoeld is om 
Vietnam-strijdkrachten uit Cam
bodja terug te doen trekken ter 
versterking van het Vietnamese 
leger tegenover de Chinese vij
and. Daardoor werd de druk op 
de Rode Khmers door Vietnam 
verlicht. Reeds meldden de Ro
de Khmers de inname van enke
le steden in Noord-Cambodja.. 

China heeft Vietnam een lesje 
willen geven, zo heet het te 
Peking. Het is dan een bloedige 
les geworden. Aan weerszijden 
werden zware verliezen geleden. 
Evenals in Cambodja, waar de 
nieuwe meesters samen met hun 
Vietnamese bazen op een 
heviger weerstand van de Rode 
Khmers dan verwacht onder 
leiding van Pol Pot stootten. Met 
de Chinese inval staan we voor 
het paradoksale feit dat hier vier 
kommunistische regimes tegen 
elkaar vechten : de Khmers 
tegen hun pro-Russische 
rivalen, deze laatsten gesteund 
door Vietnam, tegen wie vorig 
weekeind China in het gelid trad. 
Moskou beperkte zich alsnog 
tot protest en materiële steun. 
Het is anderdeels zo, dat ook 
kristelijke staten elkaar 
bevochten (en niet aarzelen dit 
nog te doen...). 

Na de Koreaanse oorlog, de 
grensoorlog met India en de aan
hechting van Tibet heeft China 
geen oorlog meer gevoerd, tenzij 
relatief kleine grensincidenten 
met de Sovjetunie en de ideologi
sche oorlog met Moskou Dit is 
gedeeltelijk het gevolg van bin
nenlandse moeilijkheden, waar
van de kulturele revolutie het 
hoogtepunt uitmaakte Mao wei
gerde trouwens omwille van de 
"Zuivere leer» met behulp van 
het buitenland een moderne in
dustrie op te bouwen en het leger 
te modernizeren We herinneren 
ons de tijd dat bij wijze van spre
ken iedere Chinese familie haar 
eigen staalgieterij moest opbou
wen Het werd een grandioze mis
lukking Voeg daarbij de groteske 
kulturele revolutie, die China in 
een administratieve chaos stortte 
en we begrijpen waarom China 
tot vorig zondag moest wachten 
met een poging, om de kwalijke 
reputatie van «papieren tijger» 
kwijt te spelen 
Nu hebben de Chinezen met een 
agressie beantwoord, een uitda
ging met een uitdaging en een 
gok met een gok De internationa
le implikaties zijn nog niet te voor
zien, maar iedereen heeft schrik 
voor een escalatie Het is nl zo 
dat de Sovjets vandaag nog een 
kans hebben China te verslaan 
Die kans zal er niet meer zijn wan
neer China met westerse hulp 
een modern leger zal hebben 
Ten ware Peking en Moskou hun 
ideologische geschillen ter elfder 
ure zouden bijleggen. . 

616 i€m2 , 
100.000 mensen 
en 
onafhaniceiijic 

Op 22 februari — vandaag — 
wordt St-Lucia, één van de Kleine 
Antillen onafhankelijk. De helft 
van de bewoners woont in de 
hoofdstad Castries. Men spreekt 
er Engels en Frans. Londen stond 
de onafhankelijkheid toe, met dien 
verstande dat Buitenlandse Za
ken en Landsverdediging aan 
Groot-Brittannië blijven. Van de 
op ons kaartje voorkomende ei
landen zijn thans autonoom Bar
bados, Trinidad-en-Tobago, Gre
nada en Dominica. Geassocieerd 
blijven Antigua, St-Kitts-Nevis-
Angilla en Dominica. Montserrat 
blijft een Britse bezitting. Guade
loupe en Martinique zijn Franse 
departementen. 

En dan zijn er nog die beweren, 
dat Vlaanderen en Wallonië als 
autonome staten niet leefbaar 
zijn_ 

:r30879 
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V E N E 2 t ,> 

iraanse revolutie nog niet rond 
De Ayatollah Khomeini is heftig 
uitgevaren tegen uiterst links 
die hij « duivelse elementen » 
noemde « nog slechter dan de 
Sjah » (wiens uitlevering door 
Marokko werd geweigerd, zodat 
de voormalige heerser bij 
verstek zal veroordeeld worden, 
uiteraard tot de doodstraf). 

De uiterst linkse of 
kommunistische krachten zijn 
flink opgeleide groepen, 
bewapend met de uit de 
arsenalen geplunderde wapens. 

Ze treden zeer gedisciplineerd 
op en houden in verscheidene 
delen van het land de onrust in 
gang. Bovendien zijn ar ook 
etnische weerstandskernen, 
zoals deze van de Koerden, die 
al bijna een eeuw vechten voor 
hun eigen staat (samen met de 
Koerden in Turkije en Irak). 

Khomeini en zijn medewerkers 
moeten dus het hoofd bieden 
aan verscheidene 
afscheidsbewegingen. 

Een positief punt voor de ayatol- leider Jasser Arafat, wiens organi-
lah was het bezoek van de PLO- zatie officieel door het nieuwe 

mm Spoorweg 

Olieleiding 

::SApEpi-:̂  

bewind werd erkend, dat tevens 
zijn volle steun toezegde aan de 
Palestijnse bevrijdingsbeweging 

De breuk met Israel was een vol
gende stap De derde trap in 
deze escalatie zal behalve de 
stopzetting van de olielevenng 
aan Israel, waarschijnlijk logistie
ke steun van Iran aan de PLO 
zijn, wapenlevenngen en mis
schien zelfs rechtstreekse militai
re steun Dit alles als dank voor 
de PLO-hulp aan Khomeini 

Deze wending is zeer belangrijk 
voor het eerst helpt een niet-Ara-
bische maar mohamedaanse mo
gendheid de Palestijnen Dit kan 
heel het aanschijn van het kon-
flikt in het MO wijzigen, want het 
Iranese leger is het sterkste van 
het MO (dank zij Amerikaanse 
levenngen en opleiding) We 
staan hier voor een paradoksale 
toestand de «stille bondgenoot 
van Israel», de sjah, heeft door de 
modernizenng van het leger na 
de revolutie deze slagvaardige 
oorlogsmachine in handen ge

speeld van zijn en Israels vijan
d e n ' 

Intussen woedt in Iran een harde 
repressie Generaals worden ge
vonnist en Ijlings terechtgesteld 
of opgesloten Dit is al een voor-
smaakje van de islamitische repu
bliek, waarmee trouwens niet ie
dere Iranees is ingenomen Links 
en een gedeelte van het leger wil
len er met van weten Dat is een 
van de redenen waarom het nieu
we bewind spoed zet achter de 
zuivering, ook in het leger waann 
vooral de officieren ontslagen 
worden en vervangen door gewe
zen guernlleros en medestanders 
van de sjah Zullen deze echter 
de gesofistikeerde wapens kun
nen gebruiken ? 

Kortom, we staan hier voor een 
belangrijke wending in de machts
verhoudingen in het M O Op de
ze achtergrond dreigt de op
nieuw ingezette Egyptisch-lsraeli-
sche Cam David-dialoog veel van 
zijn inhoud te zullen verliezen En 
wat dan. Mister President"? 
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Week van 22 tot en met 
28 februari 1979 

DONDERDAG 22 FEBRUARI 
RTB, 14 u.00 — Le grand meaul-
nes 
Romantisch dramatische film 
van Jean-Gabriel Albicocco met 
Jean Blaise Een mooie roman 
rond een jongeman, die verliefd 
wordt op een beeldschone 
vrouw, maar te laat in de gaten 
knjgt dat ze getrouwd is wordt 
gedeeltelijk verraden en glijdt af 
tot een doordeweeks melodra
ma 

RTB, 20 u. 20 — La dentelllere 
Psychologisch drama van Clau
de Goretta met Isabelle Hup-
pert Gevoelige brok filmpoezie 
Pomme, een meisje van eenvou
dige komaf in een stille maar 
innerlijk rijke liefdesverhouding 
met een intellektueel burger
manszoontje en dat niks 
wordt 
RTL, 21 u. 00 — Un aller simple 
Humane politiefilm van José Gio
vanni met Jean-Claude Bouillon 
Klassieke en traditionele politie

film waarin een gangster zijn lot 
bezegeld ziet als hij tijdens een 
overval een politie-agent neer
schiet De vele gewelddadige to
nelen worden echter met een 
juiste dosis menselijk gevoel 
doorspekt 

VRIJDAG 23 FEBRUARI 
BRT, 20u 15 — Bestemming 
Cassandra 
Onwaarschijnlijk rampenver-
haal met een snuif spionage en 
een tikkeltje suspens om de film 
toch nog aantrekkelijk te ma
ken 
RTL, 21 u.00 — Long gray line 
Geromanceerde dokumentaire 
van John Ford met Tyrone Po
wer 
RTB, 22 u. 05 — La fiancee du 
pirate 
Zedensatire van Nelly Kaplan 
met Bernadette Lafont 
Gnnnikende tot sarkasme nei
gende komedie op de hypokri-
sie van het burgerlijk egoïsme 

ZATERDAG 24 FEBRUARI 
BRT, 14 u 30 — Operatie Lady 
Mariene 

Oorlogskomedie van Robert La-
moureux met Michel Serrault 
Vrij dwaze ontspanningsfilm 
met doorprikbare geestigeden, 
onwaarschijnlijke situaties en 
versleten gags 

RTB, 20 u. 25 - The train 
Dramatische film van John Fran-
kenheimer met Burt Lancaster 

cel Pagnol zelf achter de came
ra Met Raimu 

F-1, 20U.25 - Willard 
Griezel van Daniel Mann met 
Bruce Davison 
Een ongenuanceerde hoofdfi
guur, die een stel ratten weet te 
dnllen in een onwaarschijnlijk 
verhaal 

Z O N D A G 25 FEBRUARI 
BRT, 15u. 25 - Jack en de 
boonstaak 
Charmant sprookje, het jonge
tje Jack ruilt een koe voor vijf 
toverbonen, en zal talrijke avon
turen gaan beleven 

MAANDAG 26 FEBRUARI 
F-3, 20 u. 30 — Gesar 
Laatste deel van de Pagnol-tnlo-
gie, dit keer met schrijver Mar-

OINSDAG 27 FEBRUARI 
F-3, 20 u. 30 — Rampage at 
Apache Wells 

Een Winnetoufilm, de vierde uit 
de reeks, waarin eens te meer 
de plannen van de schurken ver
ijdeld worden door de «goe
den» 

WOENSDAG 28 FEBRUARI 
RTB, 19 u. 55 - Cabaret 
Muzikale komedie van Bob Fos

se met Liza Minnelli 
Gestileerde schildenng van het 
amoureuze leven en de ambi
tieuze carriere-verlangens van 
een kabaretzangeres in het Ber
lijn van het opkomend nazisme 

F-3, 20 u. 30 - The man who 
would be king 
Romantische avonturenroman 
van John Huston met Sean Con-
nery 
Een Brit wordt koning van een 
geheimzinnig Indisch koninkrijk 
Ironisch-dramatische vertelling 
waarin zinnebeeldige betekenis
sen van fabel en sprookje op de 
meest natuurlijke wijze worden 
verwerkt 

RTL, 21 u. 00 — Nous ne vieil l i-
rons pas ensemble 
Psychologisch drama van Mauri
ce Pialat met Jean Yanne 
Treffelijke uitbeelding van de ge
dragingen van 2 mensjes Ceen 
gescheiden man en zijn minna
res) in de banaliteit van hun 
bestaan 

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

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 R A M S D O N K 

Tel 015 71 1549 

I D E L - Tel . 011-53.43.49 

G e l e g e n h e i d s g r . i f i e k Huwe l i j k - G e 
b o o r t e . Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d en et i 
k e t t e n . H o u t e n d r u k i e ' t e r s • Rek lame-
k a l e n d e r s . 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

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

FEESTZA,.CN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schi lderstraal 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 /537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

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

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Stri j tem 
Tel 054/3337 56 

MARC A D A M S 

Mechanische schr i jnwerken) 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053 /704875 . 

DE OUDE KRING 
Cafe vu- lokaa l 

Dorpsplein Heusden Limburg 

JEF THIJS 
Alle verzekeringen 

Koning Leopxjidlaan 1 
3180Westerlo Tel 014-544807 

DEN KLAUWAERT 
CAPE-LOKAAL VAN 

D A S S T R A A T 23 

O P E N : - ZATERDAG VANAF 19 
ZONDAG VANAF 10 U. 

VOL:^SUNIE 
V/OMMELGEM 

U. 

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

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
LINDENHOVE 
Belleslraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vr.|dag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053/66 87 40 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-69 28 74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 

— Industriële fotograf ie 

— Mode/archl tektuur 

— Huwelijksreportages. 

Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

P V B A J B O R R E V I A N S C O C K 

& K INDEREN' 
Algemene Bouwondernemingen 

Gentsestraat 238 
9500 GERAARDSBERGEN 

Tel 054 /412589 
Wi) bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

Feestzalen 

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

Aragonstraat 6, Lier 

Tel 031-81568 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekenngen. 

Kerkstraat 2a, 8060 
ZWEVEZELE, 
tel 051-61 1607 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasse" 
Platteau-Lievens. Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel 
053/667456 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Bruste lbaan 11, Gooik 

054-3348.57 
Uw tweede t h u i s ' 

We lkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 3 1 . 1686 Gooik 

02 532 54 81 

Lokaal van de Volksunie 

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

Kerkstraat 24 1742Ternal 
Tel 582 1345 

Volksunielokaal 

DROOGKUIS - WASSERIJ 
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014/31 1376 

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

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstell ingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014 /588581 
Alle dag en v^eekbladen 

E I N BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI 

VERVOERVERHUIZINGEN 1 
Laadruimte van 30 tol 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

d r u k k e r i j e d w i g v a n d a e l e 

lindestraat 59.9280 overmere 

tel 091-6764 33 

Industriële brood- en bankett)akkeri| 
en roomijs 

Wil tr ied BLANCQUAERT 

Grote Kouier 47 UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
TeL (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
01enseweg41, Westerlo 

(Voortkapel),tel 014-213696 
Vraag pnjzen voor uw feestme-
nu's Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Latmralorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 425 4642 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische pnjzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Ni)len - Tel 031 /818841 

pvba VAN PARIJS 

Industriepark Blok F 
9140ZELE 

Tel. 052-44.41 02 
Doe-het-zelf 

Bouw- en tuincenter 

Th WILLEMS 

Schri inwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 

9300 AALST 

Tel 053-218390 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel. 050/35404 
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TI/-PROGMIYlMK^ 

Donderdag 
22 FEBRUARI 

BRT 1 

18.00 De Tovermolen. — 18.05 
Rondomons. - 18.30 De Ver
schoppeling (O. — 18.55 Lacher
tjes — 19.10 Standpunten. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 De Mup-
oet Show. — 20.35 Panorama. — 
21.15 Centennial (fJ. - 23.00 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Sporttribune. - 20.40 Praal 
en tegenspoed der Courtisanes 
(f). - 21.40 Première. 

NED1. 

10.30 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat. — 1845 Paspoort. — 
18 55 Nieuws — 18.59 Bij ons in... 
Blitterswijk. - 19.40 Wat heet 
beter? — 20.10 Voor een brief
kaart op de eerste rang. — 21.00 
Latijns-Amerika na Puebla (dok.). 
- 21.35 Nieuws - 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 Fabeltjes
krant voor de groten. — 22.20 
Meditatie. — 23.15 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws - 18.59 De Astro-
nautjes (f) . - 19.05 AVRO's Top-
pop. - 20.00 Nieuws - 20.27 
Superschot met AVRO's televoet-
balkanon. - 20.35 AVRO's puz
zeluur. - 21.35 Lillie (O. - 22.25 
Televizier magazine. — 23.10 t.K. 
Boksen. - 00.00 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Le grand Meaulnes (f). — 
17.30 1. 2, 3 . cinéma. - 18.00 Le 
renard a l'anneau d'or (f.) — 18.30 
Zigzag. — 1845 Dokumentatie. — 
1915 Antenne-soir. - 19.30 
Nieuws. — 20.00 De grotten van 
Rosée (dok.) - 20.20 La dentellié-
re (f.). - 22.05 Nieuws. - 22.20 
Le carrousel aux images. 

ARP 

16.10 Nieuws. — 16.15 Eine exoti
sche Frau fuet den deutschen 
Mann. — 17.00 Robinson Crusoe 
(dok.). — 17.20 Unterwegs mit 
Odysseus (f.). — 17.50 Nieuws — 
18.00 Stars erzaehlen. — 18.15 
Josef Wanninger (f). — 19.15 Hier 
und Heute. — 19 45 Spie! um 4-tel 
vor 8. - 20.00 Nieuws - 20.15 
Die Fernsehdiskussion. — 21 00 
Café in Takt. - 21 45 Wer dreimal 
luegt (spei) — 22.30 Tagesthe-
men. — 23.00 Stark wie der Tod 
(TV-film). - 00.50 Nieuws. 

ZPF 

17.00 Nieuws. - 1710 Sindbad 
(f). _ 17.40 Die Drehscheibe. -
18.20 Spannagl & Sohn ( f ) . -
19.00 Nieuws - 19.30 Dalli-Dalli 
- 21.00 Heute-Journal. - 21.20 
Buerger fragen — Politiker ant-
worten. — 22.20 Von Wegen 
.. SchicksaI >• (dok.). - 0020 
Nieuws. 

LUX. 

17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept agenda. — 17.20 
Récifs (f) . - 17 50 Cinq a sept 
services et variétés. — 18.00 Le 
coffre-fort. — 18.05 Cinq a sept 
actualités — 18.20 Ram-dames. 
- 18.35 Le coffre-fort. - 1840 
Systéme D — 1900 Nieuws. — 
1930 Le coffre-fort. - 19.35 Pas
se et gagne. — 19.47 Entre chiens 
et chats . — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Dróles de dames ( f ) . — 
21.00 Un aller simple (politiefilm). 

P. 3 

19 45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. — 
20.15 Atemlos nach Florida (f). 

TF 1 

12.15 Rèponse a tout. - 12.29 Les 
Tifins. — 12.33 Midi première. — 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma. — 13.50 Objectif san
té. — 14.00 Acilion et sa bande. — 
18.02 A la bonne heure. - 18.29 
Un, rue Sesame. — 18.57 L'étang 
de la Breure (f) . - 19.12 Une 
minute pour les femmes. — 19.15 
Les Tifins. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.44 C'est arnvè un 
jour. - 20.00 Nieuws - 20.35 Le 
roi qui vient du sud (f.). — 21.32 
Ekonomisch en sociaal magazine. 
- 22.35 Cinè-première. - 23 05 
Nieuws. 

A2 

13.50 Une suédoise a Paris ( f ) . — 
14.03 Aujourd'hui madame. — 
15.10 Les rues de San Francisco 
(f.). — 15.55 L'invitè du jeudi. — 
16.10 Jeugdprogramma. — 17.25 
Fenétre sur... — 17.55 Jeugdpro
gramma. — 18.35 C'est la vie. — 
18.55 Des chiffres et des lettres. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Politieke partijen. - 20.00 
Nieuws. — 20.40 L = grand échi-
quier. — 23.15 Nieuws. 

F3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II ètait une fois 
l'homme (f.). — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 La chevau-
chèe sauvage (western). — 22.35 
Nieuws. 

Vrijdag 
23 FEBRUARI 

BRT-1 

18.00 Oum, de witte dolfijn. — 
1815 Klein, klein kleutertje — 
18.30 Open School. - 19.00 Dit 
leuke land — 19.45 Nieuws. — 
20.15 Bestemming Cassandra 
(film). - 22.20 Ivo Michiels (por
tret). - 23.10 Nieuws. 

BRT-2 

20.15 De reis van Charles darwin 
(dok.) — 21.15 Jef Geeraerts (sig
nalement) — 22.05 Dag aan dag 

NEP. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 18.30 Se
samstraat. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Mister Kotter (f.) - 19.25 
Op volle toeren (f). - 20.05 
Tatort (f.) - 21.35 Nieuws. -
21.55 Dimitri Frenkel Frank en 
Robert Long (kabaret) - 22.50 
Molukkers in Nederland (dok.). — 
23.25 Nieuws 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 De wonder-
liike avonturen van Herman Van 
Veen ( f ) . - 19.25 De Muppet-
show. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
Centennial ( f ) . - 22.00 Brand
punt. — 22.35 De alles is anders 
show. — 23.40 Nieuws. 

RTB-1 

18.00 Le renard a l'anneau d'or (f.J. 
- 18.30 Zigzag. - 18.45 Sept sur 
sept. — 1915 Antenne-soir. — 
19.30 Nieuws. - 19 55 A suivre 
- 21.50 Nieuws. - 22.05 La fian
cee du pirate (film). 

RTB-2 

19.55 La lumière des justes (film) 
— 20.45 Vendredi-sports. 

ARP 

16.10 Nieuwb. — 16.15 Erika und 
Panzerketten (rep.). — 17.00 Tele 
technikum. — 17.50 Nieuws. — 
1800 Heidi ( f) . - 18.30 Tip uir 
halb 7. — 18.40 Strichweise heiter 
- 19.15 Hier und Heute. - 2000 
Nieuws. — 20.15 Lord Nelsons 
letzte Miebe ( f ) . — 22.00 Ekono-
mische magazine. — 22.30 Tages-
themen. - 23.00 Die Sport-
schau. - 23.25 Der Chef (f.) -
0.10 Nieuws. 

ZPF 

16.45 Nieuws. - 1655 Pfiff. -
17.40 Die Drehscheibe. - 18.20 
Dick und Doof. - 19.00 Nieuws 

- 19.30 Auslandjournal. - 20.00 
Mainz bleibt Mainz, wie es singt 
und lacht (karnaval). - 23.30 Mu-
sik nonstop. — 0.30 Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
17 00 Cinq a sept jeunes. — 17.15 
Cinq a sept week-end. — 17.50 
L'Atout-cuisine du chef. — 18.05 
Le coffre-fort (spel). - 18.10 Cino 
è sept magazine. — 18.35 Le cof
fre-fort. - 18.40 Systéme D. -
19.00 Nieuws. - 19.30 Le coffre-
fort. — 19.35 Passé et gagne. -^ 
19.47 Entre chiens et chats. — 
19.55 Nieuws. — 20.00 La course 
autour du monde. — 21.00 Ce 
n'est qu'un au-revoir (dok.). 

P-3 

19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Deutscher Alltag. -
21.00 Momente. - 21.15 Jeannet-
te Lander (portret). - 22.00 Ich 
Claudius, Kaiser und Gott (f.). — 
22.50 Gott und die Welt. - 23.20 
Nieuws. 

TF-1 

12.15 Rèponse a tout. - 12.29 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. - 13.35 Regio
naal programma. — 13.50 Acilion 
et sa bande. — 18.02 A la bonne 
heure. — 18.29 Un, rue Sesame. 
— 18.57 L'Etang de la Bréure ( f ) . 
— 19.12 Une minute pour les fem
mes. - 1915 Les Tifins. - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.44 
C'est arrive un jour. — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Libres sont les 
papillens (toneel). — 23.23 Hom
mes et Société (rep). — 23.18 
Nieuws. 

A-2 

13 50 Une Suédoise a Paris (f.). — 
14.03 Aujourd-hui madame. — 
1510 Les Eygletière (f.) - 16.00 
Delta. — 17.25 Fenétre sur... — 
17.55 Jeugdprogramma. — 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 (f.). — 21.35 Apostrophes. 
- 22.50 Nieuws. — 22.57 Touche 
pas a mon copain (film). 

F-3 

19.10 Nieuws. — 1920 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma — 19.55 II était une fois 
l'homme (f.) — 2000 Les jeux de 
20 heures. — 2030 Le nouveau 
vendredi. — 21.30 « Fantomas», je 
pense a vous! (dok.) — 22.25 
Nieuws. 

Zaterdag 
24 FEBRUARI 

BRT 

14.30 Operatie Lady Mariene 
(film). — 16.00 Open school -

18.00 De tovermolen ( f ) . - 18.05 
Atletiek (EK-zaalatletiek). - 18.50 
Als ik tijd hebn speel ik met pop
pen (dok). — 19.45 Nieuws — 
20.10 Eurosong (schifting). — ' 
21.10 Terloops. - 21.55 Dallas ( f ) . 
— 22.40 Nieuws. 

NEP. 1 

10.45 Teleac. — 15.30 Nieuws -
15.32 Studio Vnj. - 16.15 Maja 
de bij ( f) . - 16.40 Klassewerk. -
18.30 Sesamstraat. - 18.45 Pas
poort. — 18.59 Bolke de beer ( f ) . 
— 19.10 Tedshow - 2040 The 
streets of San Francisco. — 21.35 
Nieuws. — 21.55 De wereld van 
het nieuws (dok.). - 22.35 U zij de 
glorie. — 23.20 Nieuws. 

NEP. 2 

17.15 Studio Sport extra - 18.25 
Teleac - 18.55 Nieuws. - 18.59 
De Tros Top 50. — 20.00 Nieuws. 
— 20.27 André Van Duin show. 
— 22.00 Het Aspen mystene (f). 
— 22.50 Aktua TV. - 23.45 
Nieuws. 

RTB 

15.35 Vint d'Oredje (Waals to
neel). — 17 30 La preuve par set. 
- 18.35 Boute et Bill. - 18.40 
Boite postale J. — 19.12 Antenne-
soir. - 19 30 Nieuws. - 19.55 Le 
jardin extraordinaire. — 20.25 Le 
train (film). — 22.35 Le bon temps 
(show) - 23.20 Nieuws. 

ARP 1 

14.10 Nieuws. — 14.15 Sesam-
strasse. — 14.45 Ein Nachmittag 
aus Hamburg (show). — 16.15 
ARD-Ratgever. - 17.00 Verliert 
Mutter Kirche ihre Töchter? — 
1730 Hier und Heute unterwegs. 
— 1755 Intermezzo Informatio-
nen. - 18.00 Nieuws. - 1805 
Atletiek. - 19.00 Hier und Heute. 
— 19.22 Die Grashupfer - Ritter 
der Lufte (dok.). - 20.00 Nieuws. 
— 20.15 Zum blauen Bock 
(show) - 22.15 Nieuws. - 22 35 
Session (show). — 23.20 Einer 
gibt nicht auf. — 00.30 Nieuws. 

ZPF 

15.00 Enid Blyton (f.). - 15.25 
Stars singen für die Kinder der 
Welt. - 17.00 Nieuws. - 17.05 
Landerspiegel. — 18.00 Lou Grant 
(f.). - 19 00 Nieuws. - 19.30 
Direkt - 2015 Helden ( f ) -
21.45 Nieuws. - 21 50 Sport-Stu-
dio. — 23 05 Der Kommissar ( f ) . 
— 00.00 Nieuws. 

ARP 3 
18.30 Scholieren stellen vragen 
aan experts. — 19.00 Markt - Wirt-
schaft - Sozial. — 19.15 Sport im 
Westen. — 19.55 Journal 3. — 
20.00 Nieuws. - 20.15 Fernseh-
spiel des Monats. — 21.45 Les 
Pink Floyd (ballet). - 22.40 Sei 
Schlau - Sei ein Narr ! (reportage). 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.35 Le monde 
de l'accordeon — 1805 Trente 

millions d'amis. — 18.35 Les Tifins. 
— 18.40 Magazine auto moto. — 
19.10 Six minutes pour vous défen-
dre. — 19.20 Gewestelijk nieuws. 
— 19.45 C'est arnvè un jour. — 
20.30 Escale a Sofia (show). — 
21.37 Les Hèritiers ( f ) . - 22.33 
Télé-foot 1. - 23.35 Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws. - 13.35 Magazine 
over dieren. — 14.25 Les jeux du 
stade. — 17.05 Salie des fêtes. — 
18.00 Wedstri jd voor amateur-fil
mers. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres (spel). — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.30 La brigade 
des mineurs (f.) — 22.10 Alain 
Decaux raconte... — 22.55 Ope-
rettemuziek. — 23.35 Nieuws. 

FR 3 

19.10 Nieuws. - 19.20 Geweste
lijk nieuws — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f.). — 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 La mare au 
diable (TV-spel). - 21.50 Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
16.32 Super juke-box. - 18.00 
Rush (f.). - 19.00 Nieuws. -
19.30 Aventures des hommes. 
Reis en exploratiemagazine van 
Claude Robert. — 19.55 Nieuws 
— 20.20 La juive du Chateau 
Trompette ( f ) . — 21.00 La fausse 
maitresse (film). 

Zondag 

[ 25 FEBRUARI 

BRT 1 

9.00 Voor boer en tuinder — 9 30 
Doe mee. — 10.00 Eucharistievie
ring vanuit Knokke-Heist. — 11.00 
leder zijn waarheid (debat) — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor
den. — 14 30 Open school — 
15.00 Sesamstraat. — 15.25 Jack 
en de boonstaak (film) — 16.15 
Toerisme '79. — 16.45 Sportpro
gramma's. — 1830 De Tovermo
len. — 18.35 Indianen uit Surina
me. - 19.25 Bijtje. - 19.45 
Nieuws. — 20.00 Sportwereld. — 
20.30 Alle schepsels, groot en 
klein (f.) — 21.20 De goeie ouwe 
tijd (show) — 22 05 In de voetspo
ren van Herman Teirlinck (dok) 
- 23.00 Nieuws. 

NEP 1 

11.00 Religieus programma — 
15.30 Teleac - 17.00 Eredien
sten. — 17.45 Bericht van de wil
de ganzen — 1845 Teleac. — 
19.00 Nieuws. — 19.05 Jonge men
sen op het koncertpodium. — 
19.55 Hier Parijs. - 20.05 Dr. Glas 
(tv-film). - 21.50 Het boek. 

NEP. 2 
15.00 WK - 15.30 Nieuws. -
15.32 Veronica telt tot zes. — 

— Z a b r i s k i e Po in t , maatschapp i j -k r i t i sche f i lm r o n d d e kon tes tan t M a r k die de woes t i j n inv lucht o m 
d e konsumpt i emaa tschapp i j def ini t ief af te schr i j ven . 
Z o n d a g 25 februar i o m 21 u. o p RTL 

1557 De natuur in Ni 
(dok.) - 16.10 Karnaval 
16 35 Operatie Petticoat 
17.02 Studio sport. - 17. 
kershoek. — 18.05 Speler 
deren (dok.). - 18.30 
straat. — 18.45 Artsenij. 
Studio sport 2 - 20.30 I 
tisch Verbond. - 20.35 
— 20.40 Hollands spoor. 
All in the family (f.). - 2 
baby's en spandoeken ( 
22.20 Master Mattox « 
(Ballet). - 23.05 Nieuws. 

RTB 1 

9.45 Landbouwnieuws. 
Faire le point (debat). 
Concertissimo. — 14.05 
stie des Forsyte (fJ. — 1 
mero. — 15.10 Visa poui 
de. — 17.20 Sportuitslag 
Le p'tit clin d'oeil — 17.3( 
de. - 18.00 Le festival c 
que. — 18.20 Le retour 
(O — 19.10 Les aventure 
tin. — 19.15 Antenne-soir 
Nieuws. - 20.00 Les b 
nées (show) - 21.20 
sports. — 22.35 Nieuws 

ARP 1 

10.00 De Kirdi-stammen 
Mandaragebergte (dok.). 
Die Sendung mit der ^ 
1115 Nachtmenschen. 
Der internationale Fru' 
pen. — 12.45 Nieuws. 
Zwischenspiel. — 13.45 
der Woche. — 14.55 Luci 
Wunder. - 16.10 Beien 
muziek. — 16.55 Der De 
das liebe Vieh (f). 
Nieuws. - 18.33 Die Sp 
— 19.15 Wir uebar uns. 
Weltspiegel. - 20.00 Ni 
20.15 Karneval in Köln. 
Verkeerstips - 22.20 N 
22.25 Monsieur Renè 
(dok). - 23.10 Kritik am 
abend. — 23.55 Nieuws 

ZPF 

10.30 ZDF-Matinee. - 1 
Sonntagskonzert — 12.Ï 
zur zeit — 13.00 rslieuws 
Der Fliegende Europae 
- 13 30 Chronik der V 
13.55 Pusteblume — 14.i 
ne Maja. — 14.50 Film i 
kreuz. — 15.20 Nieuws 
Jugend in der Buett. 
Sport aktuell. - 17.00 N 
17 02 Die Sport-Repoi 
18.00 Tagebuch - 1! 
chende colts ( f ) - 19.0 

— 19.10 Bonner Pers| 
- 19 30 Santa Fe (dok.) 
Das tausendhundertste 
spel). — 22 15 Nieuws 
— 23.00 Karneval der 
23.25 Nieuws 

ARP 3 

16.00 Ihre-Heimat-ünser 
- 17 00 Sehen statt h 
17 30 Ratgeber-tips. -
Langstrumf (f) - 18.3( 
hobby. - 1900 Rock[ 
19.45 Sport im Westen. 
Journal 3. - 20.00 Ni 
20.15 Daran erkenn ich nr 
penheimer. (Reportage) 
Karneval der Wissens 
21.45 Je spaeter der / 
22.45 Kunst-Geschichter 

TF 1 

9.15 Godsdienstige uit; 
- 12.02 TF 1 - T F 1 . -
tifins. - 12.30 Grand co 
la chanson frangaise 
Nieuws. - 1320 Ces 
rieux. — 14.15 Les re' 
du dimanche (show). — 
ce. — 15.35 L'homme 
de l'Atlantide (f.) - 16. 
première. — 17 53 Ou 
poissons rouges "̂  (film) 
Les animaux du monde 
Les Tifins. - 20.00 N 
20.35 Le Doulos (f.). -
cuit ferme (ballet). 
Nieuws. 

A 2 

12.00 Muzikaal progrE 
12.40 Korte filmpjes. -
club dimanche -- 13.1 
— 13.40 Top club dim 
14.30 Heidi (f.) - 15.20 
plus. - 16.20 Petit tl 
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natuur in Nederland 
610 Karnaval 79 -
atie Petticoat ( f ) — 
) sport — 17 50 Spre-

18 05 Spelen met kin-
) - 1 8 3 0 Sesam-

345 Artsenij - 19 20 
t 2 — 20 30 Humanis-
ind - 2035 Nieuws 
illands spoor — 21 20 
imily Cf) - 21 35 Met 
spandoeken (dok) — 
er Mattox exercises 
23 05 Nieuws 

ouwnieuws — 12 00 
lint (debat) - 1300 
no - 1405 La dyna-
sy te ( f ) - 1455 Cali-
110 Visa pour Ie mon-
) Sportuitslagen 17 25 
d'oeil - 1730Specta-
) Le festival de Major-
20 Le retour du Saint 
Les aventures de Tin-
Antenne-soir — 19 30 
2000 Les belles an-

v) - 2120 Camera 
'2 35 Nieuws 

drdi-stammen van het 
3ergte(dokJ - 1045 
ig mit der Maus — 
itmenschen — 12 00 
ationale Fruehschop-
45 Nieuws — 1315 
nel — 1345 Magazin 
— 14 55 Lucie und die 
1610 Beierse volks-

1655 Der Doktor und 
Vieh ( f) - 1830 
1833 Die Sportschau 
ir ueber uns — 1920 

— 2000 Nieuws — 
;val in Koln - 2215 
s — 2220 Nieuws — 
sieur Rene Magntte 
310 Kribk am Sonntag-
'355 Nieuws 

Matinee — 11 45 Das 
jnzert — 12 50 Fragen 
1300iMieuws - 1302 
nde Europaeer (dok) 
hronik der Woche — 
blume — 14 25 Die bie 
- 1450 Film im Faden-
520 Nieuws - 1530 
der Buett - 1630 

ïli - 1700 Nieuws — 
Sport-Reportage — 

ïbuch - 1815 Rau-
t s ( f ) - 1900 Nieuws 
3onner Perspektieven 
anta Fe (dok) - 20 00 
idhundertste Jahr (tv-
215 Nieuws en sport 
(arneval der Tiere — 

NS 

Heimat Unsere Heimat 
iehen statt hoeren — 
eber-tips - 1800 Pipi 
f (f) - 1830 Foto als 

1900 Rockpalast — 
t im Westen — 19 55 

- 2000 Nieuws -
1 erkenn ich meine Pap-
(Reportage) - 21 00 

der Wissenschaft — 
.paeter der Abend — 
,t-Geschichten 

sdienstige uitzendingen 
- 1 - T F 1 - 1229 Les 
!30 Grand concours de 
n franjaise — 1300 
- 1320 C'est pas se-
1415 Les rendez-vous 
ie (show) — 15 30 Tier-
J5 Lhomme qui venait 
de ( f) - 1628 Sports 
- 17 53 Ou vont les 
ouges? (film) - 1925 
jx du monde — 19 55 

- 2000 Nieuws -
loulos Cf) - 2205 Cir-
B (balleü - 22 35 

jikaal programma — 
3 filmpjes — 12 57 Top 
iche - 1315 Nieuws 
fop club dimanche — 
I ( f ) - 1520 En savoir 
1620 Petit theatre du 

dimanche — 16 55 Monsieur cine
ma — 17 35 Chocolat du diman
che - 1805 Walt Disney ( f ) -
1855 Stade 2 - 2000 Nieuws -
2035 Holocauste ( f ) - 2220 Por
trait de I univers — 23 20 Nieuws 

FR 3 

2000 La grande parade du Jazz 
(Carrie Smith) - 20 30 Het kubis
me (dok) - 2130 Nieuws -
2140 Jacques Prevert (dok) — 
2210 Cine regards - 2240 La 
piste de 98 

LUX 

1315 Hei elei kuck elei - 1630 
L'le au tresor ( f ) — 18 00 La preu-
ve par neuf — 1830 Autoscopie 
— 19 00 Les sentiers de l'aventu-
re - 1930 Nieuws - 1933 
Cine-selection — 20 00 Les briga
des du tigre ( f ) - 21 00 Zabnski 
point ( f ) 

Maandag 
26 FEBRUARI 

BRT 

1800 De Tovermolen — 1805 De 
vijf ( f ) - 1830 Open school -
19 00 Doe mee - 19 30 Kijk uit i 
- 1945 Nieuws - 2015 Dubbel 
Dobbel - 2055 Lillie ( f ) - 21 45 
Jongeren in het verkeer — 2235 
Nieuws 

NED. 1 

1830 Sesamstraat — 1855 
Nieuws — 1859 Bassie en 
Adnaan ( f ) - 19 22 Matchpoint 
- 2010 Simonskoop - 2030 
Derrick ( f ) - 21 55 O moeder 
wat IS het heet ( f ) - 22 25 Stoe
len, wat zit er achter"? (dok) — 
23 20 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Heidi ( f ) 
— 1925 Van hot naar haar met 
Dik Voormekaar ( f ) - 2000 
Nieuws — 20 27 Geheim Com
mando ( f ) - 21 20 Haar laatste 
keuze (tv-film) - 2210 Hier en 
Nu - 2250 Standpunt - 2305 
Nieuws 

RTB 1 

1730 Rimes et racontines — 
1800 Le renard a l'anneau do r ( f ) 
— 18 30 Zigzag - 18 45 Les Chre
tiens dans la vie sociale — 1915 
Lundi-sports — 19 30 Nieuws — 
1955 Un prive dans la nuit (politie
film) - 21 35 Nieuws - 21 50 Ele
mentaire mon cher Einstein — 
22 40 Nieuws 

RTB 2 
1845 Pink Panther ( f ) - 1852 
Wallonië moet zijn lot in eigen han 
den nemen — 1955 Les femmes 
et les nanans — 2055 Un juge, un 
flic ( f ) 

ARD 
I 1340 Dusseldorfer karnaval — 
15 20 Kolsche in aller Welt -
17 25 Spass muss sein — 17 50 
Nieuws — 1800 Das Intermezzo 
bietet an - 1830 Spiel um 4tel 
vor 8 — 1840 Weite wilde Welt 
der Tiere (dok) — 1915 Hier und 
Heute — 1945 Spiel um 4tel vor 
8 - 2000 Nieuws - 2015 PS 
( f ) — 21 15 Ein Volk von Kapitalis 
ten (dok) - 22 00 Elke nacht 
opnieuw gelukkig ( f ) — 22 30 
Tagesthemen — 23 00 Jagd nach 
dem Ahbi (thriller) - 00 15 Nieu-

ZDF 
1700 Nieuws - 1710 Danke 
Schon es lebt sich ( f ) — 1740 
Die Drehscheibe - 18 20 Die Pro 
tokolle des Herrn M (f) - 1900 
Nieuws — 19 30 Musik geht um 
die Welt - 21 00 Heute journal 
— 21 20 Der Verwegene Nes-
tern) - 23 05 Show total -
0005 Nieuws 

D. 3 - ^ £ « 1 -
18 00 Sesamstrasse — 19 00 Hin-
ter den Schlagzeilen — 1945 

— The Learn ing Tree, au tob iog ra f i sche filnn vo l j eugdher inne r ingen van een Annenkaanse neger Een 
b i jd rage in de b e w e g i n g t egen de rassend iscr iminat ie 
D insdag 27 februar i o m 21 u 05 op B R T 1 

Journal 3 - 2000 Nieuws -
20 15 Et Carmen vun d r Bottmuell 
(show) — 2215 Salzstangenge-
fluester (satire) — 0000 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
— 1300 Nieuws - 1350 Acilion 
et sa bande — 1425 D'hier et 
d'aujourdhui — 1800 A la bonne 
heure — 1827 Pour chaque en
fant — 18 34 L lie aux enfants — 
1857 L'etang de la breure ( f ) — 
1912 Une minute pour les fem
mes - 19 15 Les Tifins - 19 20 
Gewestelijk nieuws — 19 45 
C'est arnve un jour — 2000 
Nieuws - 20 35 Willard (Griezel
film) — 2205 La telepathie, un 
sixieme sens — 2305 Nieuws 

A2 

1245 Nieuws — 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi 
ne — 13 50 Une Suedoise a Pans 
( f ) — 14 03 Aujourdhui madame 
— 1505 Le retour des filles de 
Joshua Cabe (TV-film) - 16 25 
Kursusprogramma — 17 25 Fené-
tre sur — 17 55 Jongerenpro 
gramma — 1835 Ces t la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top Club - 2000 Nieuws 
— 20 35 Avec Claude Nougaro 
— 21 40 Question de temps — 
22 40 Muurschilderingen - 23 10 
Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro 
gramma — 1955 II etait une fois 
lhomme ( f ) — 20 00 Les jeux de 
20 heures - 2030 Cesar (to
neel) - 2240 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne Franquette — 
17 00 De cinq a sept jeunes — 
1715 Cinq a sept agenda — 
17 20 La vie secrete des animaux 
(dok) — 1750 Cinq a sept servi
ces et varetes — 18 00 Le coffre-
fort — 1805 Aktuahteiten — 
18 20 Ram-dames - 18 35 Le cof-
fre-fort — 1840 Systeme D — 
19 00 Nieuws - 19 30 Le coffre 
fort — 1935 Passé et gagne — 
1947 Entre chiens et chats — 
19 55 Nieuws - 20 00 Jean-Chns 
tophe ( f ) — 21 00 Les cordes de 
la potence (western) 

BRT 1 
1800 De tovermolen — 1805 
Sesamstraat - 1830 Open 
school - 19 00 Toestand 79 -
1945 Nieuws - 2010 Ons klem 
paradijs (tv-spel) — 21 15 Ver
over de aarde — 22 05 Jij of wij"? 
(kwis) — 2230 Het Humanistisch 
Verbond (gastprogramma) — 
2300 Nieuws 

BRT 2 

2010 Die-en in het zonnetje (dok) 
— 2035 Op een goeie wei ( f ) — 
21 05 Levenswoede 

NED. 1 

1855 Nieuws - 1859 Fred Bas
set — 1910 EO-kinderkrant — 
1930 Geïnspireerd om te schep 
pen (dok) — 1955 Zomaar een 
vrouw ( f ) — 2010 The way of 
love (dok) — 2045 Tijdsein — 
21 24 Tenslotte - 21 35 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
22 10 Fabeltjeskrant voor de gro 
ten - 2220 58 miljoen Neder
landers en hun bejaarden (dok) 
- 2305 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Barbapa 
pa - 19 05 Pinokkio - 1927 
Koning klant - 2000 Nieuws — 
2021 Onedin Line - 21 17 Haak 
in Maasmechelen (show) — 23 05 
Nieuws 

RTB 1 

17 30 II etait une fois lhomme ( f ) 
- - 18 00 Le renard a I anneau d or 
( f ) - 1830Zig-zag - 18 45TVF 
magazine feminin — 19 15 Anten 
ne-soir - 19 30 Nieuws — 19 55 
Chansong — 2045 Minute papil-
Ion - 2145 Nieuws - 2200 
Video U S A ( f ) 

RTB 2 

1845 Pink Panther ( f ) - 1955 
Seniorama — 2035 Amour sau-
cisse et arsenic (Waals toneel) 

ARD 

1610 Nieuws — 1615 Beroep 
straatmuzikant — 1700 Mom 
(jeugdfilmpje) — 1750 Nieuws — 
1800 Heidi ( f ) - 1830 Hit um 
halb7 - 1845 Hier und Heute -
19 45 Spiel um 4tel vor 8 - 20 00 
Nieuws — 2015 Die Marveilli-
show - 21 00 Report - 2145 
Detektiv Rockford ( f ) - 2230 
Tagesthemen — 23 00 Invasion 
der Raumschiffe (s f-film) - 030 
Nieuws 

ZDF 

17 00 Nieuws - 1710 Een Afri
kaanse lagunestad (dok) — 17 40 
Die Drehscheibe — 18 20 Tom 
& Jerry - 1900 Nieuws - 1930 
Ehen vor Gencht ( f ) - 21 00 Heu
te Journal - 21 20 Nothelfer (re
portage) — 2200 Ennnerungen 
an Paulina (film) — 23 30 Nieuws 

D. 3 

1730 Einfuhrung in das Arbeits-
recht — 1800 Sesamstrasse ( f ) 
- 1830 Telekolleg 1 - 1900 
Das Amerika des Henry Ford 
(dok) - 1945 Journal 3 - 2000 
Nieuws — 2035 Karneval in Koln 

F 1 

215 Rape ise a tout - 12 29 
i_es Tifins — 12 33 Midi premiere 
— 13 00 Nieuws - 1345 Acilion 
et sa bande — 1415 Le regard 
des femmes — 1800 A la bonne 
heure — 1827 Pour chaque en
fant — 1834 Lile aux enfants — 
1857 Letang de la breure ( f ) — 
1912 Une minute pour les fem
mes - 19 15 Les Tifins - 19 20 
Gewestelijk nieuws — 1944 
Ces t arnve un jour — 2000 
Nieuws — 2035 Le carnaval des 
carnavals 1979 - 2138 Literair 
programma — 2250 Nieuws 

A2 

1245 Nieuws - 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une Suedoise a Paris 
( f ) — 14 03 Aujourdhui madame 
— 1500 Kursusprogramma — 
1725 Fenètre sur — 1755 Jon
gerenprogramma — 1835 Cest 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws - 2040 Holocaus 
te ( f ) - 2330 Nieuws 

F3 
1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
lhomme ( f ) — 2000 Les leux de 
20 heures - 2030 L'appat de 
l'or noir (western) — 21 55 
Nieuws 

LUX. 

12 00 La bonne franquette — 
1715 Cinq a sept agenda — 
17 20 Docteur Simon Locke ( f ) — 
17 50 Cinq a sept services et varié
tés - 1800 Le cof f re-fort -
1805 Aktuahteiten — 1820 Ram-
dames — 1835 L e cof f re-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuwsoverzicht — 2000 Arde-
chois cceur fidele ( f ) — 21 00 Les 
vendanges (film) 

Woensdag 
28 FEBRUARll 

BRT 1 
1530 Open school - 1630 Tip
top — 18 15 De Tovermolen — 
18 20 Jonger dan je denkt — 
1850 Nancy Drew ( f ) - 1945 
Nieuws - 2020 Happy day's ( f ) 
— 2045 Professionele overtre
ding (tv-spel) — 22 05 Fundamen
ten — 2255 Nieuws 

BRT 2 
20 15 De hoefsmid (dok) — 2045 
De schone slaapster (balleO 

NED. 1 
1530 De giraf, een wonderlijk dier 
(dok) — 16 20 De dieren van het 

groene woud ( t ) — 1b 45 Wat 
zeg je van mijn langoor' ' — 1710 
Ren je rot — 1830 Sesamstraat 
— 1845 Toeristische tips — 1855 
Nieuws — 1859 Van gewest tot 
gewest — 19 50 Politieke partijen 
— 20 00 Met open mond (tv-film) 
— 21 23 Alfred Brendel speelt 
Schubert — 21 37 Nieuws — 
2155 Den Haag vandaag — 
2210 Fabeltjeskrant voor de gro
ten - 22 20 Panoramiek - 23 00 
Studio Sport - 23 30 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 Molukse 
kinderen (dok) - 1925 Ken
merk - 2000 Nieuws - 2027 
Socutera — 2032 De witte stam 
van Afrika (dok) — 23 35 Nieuws 

RTB 1 

1700 Feu vert - 1840 Emilie -
1845 Katoliek-godsdienstige uit
zending — 1915 Antenne-soir — 
19 30 Nieuws - 2000 La visite 
(toneel) — 21 00 De verantwoor
delijkheid van de geneesheer — 
22 00 Nieuws - 2215 Kunstaktu-
aliteiten 

ARD 

1610 Nieuws - 1615 Hans Al-
bers (portret) — 1700 Mensch, 
aergere dich nicht — 1750 
Nieuws — 18 00 Die Grashuepfer 
- Ritter der Luefte ( f ) - 1830 
Was gibts neues"? — 1840 Die 
Grashuepfer - Ritter der Luefte 
( f ) - 1915 Hier und heute — 
19 45 Hit um 4tel vor 8 - 20 00 
Nieuws — 2015 Was waeren wir 
ohne uns (show) — 21 55 Hieron-
ymus Bosch (portreO 

ZDF 

17 00 Nieuws - 1710 Bis ans 
Ende der Welt ( f ) - 1820 Bue-
hne frei fuer Nana Mouskoun 
— 1900 Nieuws - 19 30 Men-
schen in Manhattan ( f) — 2015 
DZF-magazin — 21 00 Heute-jour-
nal - 21 20 Starsky & Hutch ( f ) 
- 22 05 De kerk in Brazilië -
22 35 Leider nicht erreichbar (to
neel) — O 15 Nieuws 

ARD 3 
1800 Sesamstrasse ( f ) - 1830 
Telekolleg I — 1900 Tier-report 
- 1945 Journal 3 - 2000 
Nieuws — 2015 Mittwochs in 
- 2200 Der 7Sinn - 2205 
Expenment in Terror 

TF 1 
— 13 00 Nieuws — 13 37 Les visi
teurs du mercredi — 1752 Sur 
deux roues — 1805 A la bonne 
heure — 1827 Pour chaque en
fant — 1834 Lile aux enfants — 
1857 L'Etang de la Breure (O — 
1912 Une minute pour les fem
mes - 1915 Les tifins - 1920 
Gewestelijk nieuws — 1944 
Cest arnve un jour — 2000 
Nieuws - 2035 Efficax (tv-film) 
— 22 38 De tiende planeet (dok) 

A2 
1245 Nieuws - 13 20 Page ma
gazine — 1335 Regionaal ma
gazine — 1350 Une Suedoise 
Paris ( f ) - 14 03 Aujourdhui 
madame — 1410 Les Robinsons 
Suisses (f) — 1610 Jongerenpro
gramma — 1835 C'est la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
— 2040 Les Muppets - 2105 
Mi-fugue mi-raison — 2220 Kon-
cert - 22 50 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 11 etait une fois 
lhomme — 2000 Les jeux de 20 
heures — 20 30 L homme qui vou-
lut être roi (film) — 22 30 Nieuws 

LUX. 
1630 L'école buissonniere — 
1800 Le coffre-fort - 1805 De 
nos clochers — 1820 Ram-da
mes — 1835 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne - 19 47 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuwsoverzicht — 2000 Hit-pa-
rade — 21 00 Nous ne vieillirons 
pas ensemble (film) 
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Is Ernst Happel een magiër? 
Voetbalminnend Vlaanderen 
volgt de belevenissen van 
Racing Harelbeke en trainer 
Ernst Happel op de voet. Sinds 
de komst van trainer Ernst 
Happel — ook wel eens 
wonderdoktoor, magiër, sfinks of 
boffer genoemd — verheugt de 

Westvlaamse tweedeklasser 
zich in een ongewone 
populariteit Het 
toeschouwersaantal verdubbelt 
zich. Het aantal lijnen dat de 
sportpers aan de klub besteedt 
verviervoudigt. Dit alles dank zij 
één man: Ernst Happel. 

W I J hebben steeds met verwonde
ring naar trainers gekeken. Die 
mannen die zich met wijsheid om
kleed op een mvallersbank laten 
neerzakken Die mannen die di-
rekt na een wedstrijd met tem
perament (dolle geestdnft of uit
zinnige woede3 een perskonfe-

rentie improvizeren. Die mannen 
die met ongewone ernst de een
voudigste zaken ingewikkeld dur
ven voorstellen. Die mannen die 
bij de kontraktbespreking hun 
voortijdig ontslag inkalkuleren en 
die bijgevolg een wedde van ze
ven cijfers voor doodgewoon be
schouwen. Die mannen waarvan 
nog geen enkele echte topvoet-
baller ooit gezegd heeft dat zij on
ontbeerlijk zijn. Die mannen die 

Happel heeft het overigens nooit 
anders voorgesteld. 
Club Brugge zat in die tijd finan
cieel aan de grond. Het was ten 
dode opgeschreven De rest van 
het verhaal ken je wel dne kam
pioenstitels, twee Europese fina
les, een Belgische beker, herrie 
met het bestuur, een geimprovi-
zeerde onverschilligheid waaraan 
pers- en bestuursmensen zich be
urtelings om het meest ergerden. 
Want Ernst Happel was, en is, zo 
anders dan de anderen Hij rea
geert liefst van al . andersom Zo
dat je er met meer WIJS uit raakt 
Ernst Happel was destijds een 

flliii#i^i^liii 
doodgemoedereerd durven stel
len dat hun taktisch inzicht de 
ploeg naar de overwinning leidde. 
Ondanks zij nooit een doelpunt 
scoorden of voorkwamen. 
Tot voor enkele jaren was Ray
mond Goethals de onbetwistbare 
grootmeester onder de trainers. 
Tot ene Ernst Happel op zekere 
dag in Brugge een pleisterplaats 
vond HIJ kwam uit Sjóanje waar hij 
deerlijk gefaald had. Voordien had 
hij wel met Feyenoord de hoogste 
Europese roem geoogst maar de 
verdiensten daarvoor lagen bij 
Wim Van Haeneghem, Wim Jans
sen, Rijsbergen, e.a. Kindvalls. 

• Er werd vorige zondag in 
dit land op besneeuwde velden 
gevoetbald. De schaarse toe
schouwers ten bate. Er werd in 
de negen eerste klassewed
strijden Immers negenentwin
tig keer gescoord Veel meer 
dan gewoonlijk dus. De reden 
is vlug gevonden • op een be
sneeuwd veld ondervinden zwa
re voetballers (toch vaak verde
digers) evenwichtsmoellljkhe-
den. In soortgelijke omstandig
heden zijn de spelers die met 
de rug naar het doel spelen 
doorgaans benadeeld. IHet wen
den en keren wordt dan erg 
moeilijk. Alle voordeel bijge
volg voor de aanvallers die 
doorgaans over een betere bal
en llchaamstechniek beschik
ken Blezonder spectaculair 
verliepen de wedstrijden Ander-
lecht-Kortri jk (Van 0 - 2 naar 
7 — 2), Waterschel —Brugge 
(2 — 2 en een massa gemiste 
doelkansen) en La 

Louviere-SK Beveren (2—4 
met een IJslandse doelman 
Bjsrnasson die minstens twee 
en wellicht drie doelpunten had 
kunnen verhinderen). 

• Oe Belgische Uefa-junloren 
beleven benarde tijden. Er 
schijnt wel een vloek op dit jon-
gerenelftal te rusten. Vong sei
zoen trokken zij als Europese 
kampioen naar Polen om er 
hun titel te verdedigen. In het 
(Oostenrijkse) vliegtuig werd 
hun bedorven voedsel voorge
zet. Wegens ziekte konden zij 
hun kansen niet verdedigen. De 
voetbalbond hield er wel ruim 
500.000 frank schadevergoe
ding aan over In januari gingen 
zij op het onbespeelbare Hei-
zelveld roemloos ten onder te
gen de solide Engelsen en von-
ge week begon een nieuw win
teroffensief toen zij zich klaar 
maakten om op Waterschei 
met de leren af te rekenen in de 
voorronde van het Europees 

kampioenschap 1979. De slech
te weersomstandigheden hiel
den de technisch meer bedre
ven Belgen op een weinig per-
spektieven biedend 0 - 0 gelijk 
spel. 

• Dit gezegend land heeft het 
weer mogen meemaken. Deur
waarders die schitteren op het 
basketveld. Te Gent (Hellas — 
Namen) en te Tongeren (Eburo-
nen —Plfzemburg) gebood Ant
werpse, tegen wie geen liga-
klub In dit land nog wil spelen, 
daartoe gemachtigd door een 
uitspraak van de rechtbank, ge
rechtelijke akties. Stopzetting 
van de wedstrijden na de op-
worp. Wij weten niet of Ant
werpse in de komende weken 
voor nieuwe • exploten > zal 
zorgen. Maar vast staat dat de 
basketklubs besloten zijn tot 
het uiterste te gaan Zij voelen 
zich sterk omdat het ledere neu
trale waarnemer — en die wor
den In deze materie almaar 
zeldzamer- — duidelijk Is dat 
de tijd zich langzaam maar 
zeker tegen het omstreden de
kreet keert Het staat nu al bui
ten twijfel dat het geestelijk 
kind van de partijpolitiekers 
van het Bloso in hoge mate 
onvolmaakt Is en geen de min
ste rekening houdt met de 
rechtmatige belangen van de 
klubs. Wij blijven bij ons oor
spronkelijk standpunt dat de 
klubs schuld hebben aan de 
huidige chaos Zij waren en zijn 
de bron van de zwarte geld
stroom die zo kenschetsend is 
voor de topsport Maar dit is 
nog geen reden om hen nu 
totaal te onthoofden. Temeer 
daar er geen zinnig mens is die 
nog gelooft In de > reine on
schuld » van Vermeersch en zijn 
nieuwe klub. Insiders bewe
ren dat Vermeersch intussen 
door Antwerpse al zou ver
kocht zijn aan Vervlers Voor 
ruim eén miljoen Indien later 

moest blijken dat dit met de 
werkelijkheid overeenstemt zal 
het voor de verdedigers van 
het dekreet erg moeilijk wor
den.. 

• In het Gentse sportpaleis 
heeft «veertiger» Ferdl Bracke 
afscheid genomen van de ak-
tleve wielersport Deze Vlaam
se Waal — het siert hem dat 
hij, de druk van de Waalse pers 
ten spijt, nooit zijn afkomst 
heeft willen verloochenen — 
bereikte de hoogste roem toen 

hij te Milaan werelduurrekord-
houder werd en toen hij in een 
Ronde van Frankrijk tot op de 
laatste dag kanshebber bleef 
voor de eindzege. Voor alles 
echter was Bracke een eenvou
dige, vriendelijke sportman die 
gemakkelijker het hart dan de 
geestdrift van de wielerfans be
roerde. Hij zal In de toekomst 
fungeren als coach van de Bel
gische amateurs. Ongetwijfeld 
een gedegen leermeester 

• Raymond Ceuiemans is in 
het Spaanse Mollerusa wereld
kampioen bandstoten gewor
den Het toernooi om de hoog
ste eer geleek erg goed op het 
Europees kampioenschap dat 
voor enkele weken in Neder

land gehouden werd. Alhoewel 
er toch enkele belangrijke ver
schillen konden waargenomen 
worden. Zo werd de eigenlijke 
finale wel gespeeld door Ray
mond Ceuiemans en Hans Vul-
tink, maar Ludo Dielis was de
ze keer een zeer geïnteresseer
de derde. Hij had in de zesde 
ronde immers van de groot
meester gewonnen. Indien Dia
lis In de laatste ronde, waarin 
hij gekonfronteerd werd met de 
Spanjaard Arenaza, won en vijf 
beurten minder nodig had dan 
Ceuiemans tegen Vultink (die 
met het gemiddelde naar de 
derde plaats verwezen werd) 
zou de Antwerpse verzamelaar 
van tweede plaatsen nog eens 
wereldkampioen worden. Zo
ver kwam het niet Ceuiemans 
won niet enkel tegen Vultink, 
hij behield ook het beste, In dit 
geval beslissende, gemiddelde. 
Zodat Raymond verder oprukt 
naar de... 110 titels 

• Engeland staat op de rand 
van het economisch en finan
cieel failliet maar de Engelse 
voetbalklubs schijnen zich 
daar geenszins om te bekom
meren. «The splendid isola
tion » waarin het Britse voetbal 
zolang verkeerde, werd dit sei
zoen voorgoed doorbroken. 
Eerst kwam er een Invasie van 
Argentijnse «wereldkampioe
nen ». Nu wil Wolverhampton 
de Nederlanders Rep en Rijs
bergen en de Fransman Michel 
Platlni, de middenvoor van Nan
cy en de nationale ploeg, inlij
ven. Op een pond meer of min 
wordt niet gekeken. Vorige 
week werd op transfergebied 
overigens een nieuw rekord ge
vestigd. Trevor Francis, de ster 
van het bedreigde Birmingham, 
vertrok voor één miljoen pond 
naar landskampioen Notting
ham Forest dat kost wat kost 
de Europese beker wil binnen
halen 

Voor twee seizoenen verhuis
de muis Kevin Keegan voor pre
cies de helft van dit bedrag van 
Liverpool naar Hamburg. Toen 
had men het over pure waan
zin . 

schitterend voetballer. Hij reisde 
de wereld rond. Hij ervoer veel Hij 
weet beter dan wie ook dat een 
trainer geen topvoetballers kan 
«maken». Hij beseft beter dan vele 
anderen dat voetbal op het veld en 
met op een taktisch bord gespeeld 
wordt 
Ernst heeft maar één devies: 
'Spielen, nicht loeien' (lullen in het 
Nederlands) Happel stippelt een 
onveranderlijke gedragslijn uit 
voor al de klubs die hij trainde, 
traint en zal trainen. Hij eist totale 
inzet konstante beweging en veel 
loopwerk. Om steeds nieuwe si
tuaties op een veld te creëren. 
Talent hoe briljant of bescheiden 
ook, rendeert met zonder overga
ve en zelfvertrouwen. Hij loopt ge
vaar zwaar te verliezen (denk 
even aan de 6—1-nederlaag van 
Club Brugge op Anderlecht in de 
heenronde van het vorige kam
pioenschap), maar stoort zich daar 
geenszins aan Wie met waagt met 
win t 
Bovendien geniet hij veel waarde
ring van zijn spelers. Omdat hij ze 
allen, vedette of waterdrager, over 
dezelfde kam scheert en ze zel
den openlijk zal bekritizeren. Wat 
hij te zeggen heeft blijft binnens
kamers. Hij gebruikt liever te wei
nig dan te veel woorden. 
Sp>onsor Lano van Racing Harel
beke zegde het in een interview 
biezonder treffend: «Men heeft 
hem als een beer afgeschilderd, 
maar hij is dat met Wel imponeert 
hij door zijn afstandelijk optreden. 
Zijn zeldzame handelingen lokken 
geen entoesiasme uit. Wel dwingt 
hij respekt en eerbied af Hij zegt 
erg weinig en wekt daardoor de in
druk zeer veel te weten en ver
schrikkelijk zwaar na te denken. 
Kortom, hij slaat aan.» 
Ernst Happel heeft ongetwijfeld 
geen schrik voor pose. Maar het is 
wellicht verkeerd hem als boffer 
of dikhuid voor te stellen Wel 
schijnt hij ons nuchter genoeg om 
de relativiteit van voetbal en van 
zijn beroep te ervaren. Hij weet 
beter dan wie ook dat hij van het 
huidige Rac. Harelbeke geen grote 
ploeg kan maken Het enige wat hij 
vraagt is inzet en overgave 
Geen diepzinnige bespiegelingen. 
HIJ verwacht van de betere spe
lers in een ploeg dat zij het geheel 
op de groene rechthoek zullen lij
men en leiden. Hij is erg tevreden 
wanneer hij de bereidheid daartoe 
ontwaart 
Happel onderscheidt zich van an
deren omdat hij zich weinig of niet 
bekommert om de gedragingen 
van scheidsrechters of tegenstan
ders HIJ lult met over taktiek en 
motivatie HIJ eist enkel datgene 
wat van een sportman — groot of 
klem — mag verwacht worden: in
zet, bereidheid en ploeggeest En 
hij verdient daarmee miljoenen. 
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Nieuw gebouwenkompleks voor VAB 
te Zwijndrecht 
In aanwezigheid van de voltallige 
Vlaamse pers gaf VAB-voorzitter 
Jozef Van Overstraeten (83 jaar 
jong) een uiteenzetting van de ak-
tiviteiten van de VAB, de Wacht 
op de Weg, de autorijschool en 
de VAB-Europechdienst, diensten 
w/aarvoor nu een gloednieuw ge
bouwenkompleks (investering 
van circa 60.000.000 frJ werd op
gericht te Zwijndrecht bij de afrit 
van de E3 te Burcht. 
De bestendige uitbreiding van 
deze aktiviteiten, het opvolgen 
van de evolutie van de techniek, 
het oog op de toekomst heeft de 
VAB-leiding tot deze belangrijke 
investering aangezet. 
Op 1 januari 1969 startte de VAB 
met 10 personeelsleden. 
Op dit ogenblik zijn er 500 vaste 
Vlaamse full-time mensen tewerk
gesteld naast zowat 200 tijdelijke 
medewerkers. 
Hierna zijn er 140 technici op de 
weg. In 79 worden er nog 14 
technici aangeworven, niet min
der dan 140 Renault-wagens gaan 
bestendig de baan op voor de 
WW-technici. 
— 12 Opel wagens zijn er voor de 
chefs- en adjunkten-technici. 
— 92 Renault R12-leswagens 
voor de 49 VAB-autorijscholen. 
— 16 voertuigen worden benut 
door de onderhouds- en publici-
teitsdiensten. 
6 Ranger Rovers met aanhangwa
gens en 3 vrachtwagens staan ter 
beschikking van de Europech-
dienst. ~-
Elk jaar worden 40 nieuwe Re
nault R4 aangeschaft. Ziedaar een 

^ eerste reden waarom een groot 
terrein werd aangeschaft. 
De diensten zorgen immers zelf 
voor het onderhoud, herstelling 
en beschilderen van elk eigen 
vervoermiddel. 
Een tweede belangrijke rede is 
naast het uitbreiden van de admi
nistratie een tot in detail uit
gewerkt diagnosecentrum, cen
trum waarop de VAB terecht fier 
gaat. 
Het bestaat uit: 
Vermogentestbank, motortesten 
analyser, remtestbank, meettoe
stel voor wagengeometrie en 
wieluitlijning, elektronische digita
le schokdempertestbank, hefbrug 
met opgebouwde «schudplaten, 
uitlaatgastesten met infrarood, 
batterij-starter en alternatortes-
ten, motortesten analyser en kon-

trole-apparatuur voor koplichtop-
steliing en lichtsterkte. 
Dit alles staat ter beschikking van 
de VAB-leden. 
Vooral is de bedoeling hiervan 
het stellen van diagnoses, het op
sporen van defekten, het aanwij
zen van fouten. Evenwel niet voor 
het uitvoeren van herstellingen. 
Dit blijft de taak van de garage
houder. Door deze realisatie vult 
de VAB een leemte aan. 
Elk VAB-lid kan voor de aankoop 
van een tweedehandswagen 
deze laten keuren opdat iedereen 
zou weten wat hij koopt. 
Zo kan men hier ook nagaan of 
een herstelling korrekt werd uit
gevoerd. Men kan zelfs onder
zoeken of gemaakte opmerkin
gen op technisch gebieddoor de 
automobielinspektie, ri jkswacht 
of politie wel degelijk kloppen. 

Zeer belangrijk dus voor elk 
VAB-lid. Vermelden wij nog dat de 
VAB-WW en de Europechdienst 
365 dagen, 24 uur per dag door
werken, dat de W W in 78 

* ^ 

6.000.000 km aflegde, dat er door 
de VAB-autohjschool 100.000 les
uren werden gegeven waarvoor 
2.500.000 km werden afgelegd. 
Tot slot nog dit, het gebouwen-

Engels studeren in Ierland 
en Schotland 
Paaskursus Engels in 
Dublin 
De reis heen en terug gebeurt met 
een lijnvliegtuig en de studenten wor
den op de luchthaven van Dublin afge
haald door de schooldirektie en er 
teruggebracht In de pnjs is alles 
begrepen d.i volledig pension, lessen, 
vliegtuigreis en uitstappen. 
Prijs voor twee weken 146500 fr te 
betalen als volgt 2000 fr bij inschrij
ving en de rest 3 weken vóór het ver
trek. 
De penode en de datum van vertrek 
mogen vnj gekozen worden maar 
moeten uiterlijk drie weken vooraf 
meegedeeld worden, ook voor het feit 
dat de paasvakantie in alle landen met 
op hetzelfde tijdstip genomen wordt 
BELANGRIJK Men mag ook deze 
kursus met één of verschillende we
ken verlengen naar keuze, en het fami-
lieverblijf kan het gehele jaar door 
geregeld worden 

Zomerkursus te Dublin 
Voor leerlingen van 13 jaar en ouder 
van 6 tot 20 of tot 27 juli, van 3 tot 17 
of tot 24 augustus (5 perioden) 

Zomerkursus te 
Kilkenny 
Voor leerlingen van 14 jaar en ouder, 
van 6 tot 27 juli en van 3 tot 24 augus
tus (2 perioden) 
De studenten verblijven in volledig 
pension, alleen of in groepen van 
twee met leerlingen van andere natio
naliteiten bij met zorg uitgezochte 
families 
Het onderwijzend personeel is gespe-
cializeerd in het onderncht van de 
Engelse taai aan buitenlanders Er zijn 
nooit meer dan 15 leerlingen per klas 
aangepast aan het studiepeil van de 
studenten De leraren begeleiden de 
leerlingen bij hun kulturele en histori
sche uitstapjes Verder kunnen de stu
denten vrij gebruik maken van de 
sportvelden van de school 
Ook oudere personen mogen deze 
groep vergezellen, kunnen bij de fami
lies hun intrek nemen en aldaar vrij 
hun verlof regelen, zonder kursus, 
mits prijsaanpassing 
De reis heen en terug gebeurt in 
groep, de studenten worden op de 
luchthaven van Dublin afgehaald door 
de schooldirektie en er teruggebracht 
met bus. 

In de prijs is alles begrepen d i volle
dig pension, lessen, vliegtuigreis, bus
sen, excursies en transfers. 
Pnjs voor drie weken 15.900 fr. 

Engelse 
vakantiekursussen in 
Schotland (Edinburgh) 
Voor leerlingen van 14 jaar en ouder 
De kursussen lopen van 9 tot 30 juli 
en van 2 tot 23 augustus. 
De reis heen en terug gebeurt in 
groep en onder begeleiding als volgt 
Lijnvliegtuig Brussel-Londen (of Man
chester) - Edinburgh met British Air
ways In de prijs is alles begrepen, d i 
verblijf in familie, lessen, busuitstap-
pen en vliegtuigreis heen en terug 
Prijs voor drie weken . 14.800 fr 

Voor meer inlichtingen over al deze 
kursussen neemt men kontakt op 
met «Shamrock», Frans Van Rans-
beeck, Edingsestwg 51 te 1700 Asse 
(02-452.76.60). 

kompleks werd gerealiseerd 
door uitsluitend Vlaamse aanne
mers en onderaannemers. De of
ficiële opening van het gebouw is 
voorzien tegen 1 mei 1979. Van 

VAB onthouden wij, dat er geen 
direkteurs en ondergeschikte, 
wel een groep medewerkers die 
zich volledig ten dienste van de 
leden stelt. 
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JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

Oostenrijk ijvert 
voor regionale iceulcen 
Ten onrechte gelooft men soms 
nog dat voortreffelijk eten in Oos
tenrijk een bezigheid is die men 
slechts zelden kan beoefenen bij 
gebrek aan geschikte gelegenhe
den. Oostenrijk is snel op weg om 
de slechte naam die men inzake 
kulinaire aangelegenheden in 
sommige vreemde landen verwor
ven heeft, uit te wissen De Ween-
se keuken stond vroeger op inter
nationaal niveau en men heeft 
alle redenen om te geloven dat 
dit nog altijd het geval zal zijn 
In Oostenrijk zelf vindt men heel
wat lieden die er een erezaak van 
gemaakt hebben de plaatselijke 
en regionale keuken in het dag
licht te stellen waar zij dat ver
dient Er bestaat al geruime tijd 
een Bund Osterreichischer Gast-
lichkeit, een vereniging die zich 
beijvert om die hotels en restau
rants uit te zoeken waar men, 
ook als verwend fijnproever, toch 
nog aan zijn trekken komt 
In de deelstaat Vorarlberg, waar 
de invloed van het vuurland Zwit
serland dikwijls kan achterhaald 
worden, is zopas een «Kulinaire 
Wegwijzer» uitgegeven waörin 
39 restaurants opgenomen wer
den die het verdienen dat men 
hen bezoekt. De « Wegwijzer» ga
randeert met alleen een goede 
keuken, maar ook een biezonde-

re gastvnjheid, regionale spijzen, 
uitgezochte wijnen, enz. De « Kuli-
narischer Wegweiser» kan gratis 
aangevraagd worden bij het BoG 
Landessekretariat, c /o Verkehrs-
mat Bregenz, Inselstrasse 15 te 
A-6900 Bregenz (Austria). 

Wandelen in 
West-Vlaanderen 
De Westvlaamse Werkgroep voor 
de Grote Routepaden 5 A publi
ceerde, naar aanleiding van de 
opening van de wandelroute Oos-
tende-Avelgem, een tweede kaart-
folder. In deze bescheiden folder 
wordt een 20 km lang fragment 
van de lange route beschreven, 
namelijk van Kemmel tot Hollebe-
ke. Een eerste folder beschrijft de 
route van het Helleketelbos te Po-
peringe tot Kemmel. 

Daarmee zijn 40 van de 185 km 
reeds in een folder beschreven. 
VVV-Westvlaamse Bergen ver
zorgde deze eerste uitgaven. Bei
de foldertjes kosten elk 10 fr. en 
zijn te verkrijgen bij VVV-West
vlaamse Bergen te Kemmel of bij 
het Westvlaams sekretanaat van 
de Grote Routepaden, Oude Bel-
sestraat 1 te Westouter. 
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Enig overgebleven 

veitelkunst 
Ten aanzien van de huidige litera
tuur, die het verhaal verwerpt is 
SF de enig overgebleven vorm 
van de vertelkunst en in zeker 
opzicht de thans beste vorm van 
het reisverhaal Dit wat de epiek 
betreft De eerste realistische SF-
schrijver was Jules Verne, die 
naast de epiek de didaktiek bin
nenhaalde Met Wells is SF ten 
slotte de literaire gaafheid en de 
psychologische verdieping inge

treden Geruime tijd schreven ve
le auteurs naast hun gewone 
werk SF als toemaatje Sinds een 
tiental jaren is ook hier specialize-
ring ingetreden, ook in Vlaande
ren waar zelfs reeds een SF-prijs 
(DAP Reinaert) werd ingesteld In 
«Dans in de ruimte» komen alle 
SF-genres aan bod van dichterlij
ke allegorie tot «ruimte opera » 
Enkele namen ontbreken, maar 
men moet ergens een grens trek
ken 
Vertegenwoordigde auteurs 
Walter Beckers E Bertin, Wim 
Burkunt, John Jacoby, Mana Ja
cques Bert Japin, A M Lamend, 
Ef Leonard, August Leunis, J C 
Raasveld, Gilbert Temmerman 
Son Tyberg William Vandereyne 
Gust van Brussel, Thys Van Eb-
benhorst-Tenberghen, Paul Van 
Herck Albert Van Hoeck, Bob 
van Laerhoven, Manuel Van Log-
gem en Julien Van Remoortere 
(SW) 

DAP Remaert Uitgaven - 345 biz 
Ingebonden 345 fr 

De geschiedenis van 
de autofabriel( Excelsior 
te Zaventem 

Het IS wellicht minder bekend dat in de eerste jaren van deze eeuw in 
België een vnj belangrijke nationale autobouwnijverheid bestond 
In een brochure van de Vlaamse Toenstische Biblioteek begint Jozef 
Lauwers uit Perk zijn opstel met «Hoe men reeds sinds de oudheid tot 
het bouwen van een zelf bewegend voertuig is gekomen», verder gaat 
het dan over pater Ferdinand Verbiest Simon Stevin en Nicolas Cugnot 
tot Carl Benz (18853 
Na deze interessante inleiding geeft de auteur ons het relaas van de lot
gevallen van een specifiek Belgische thans verdwenen autofabnek, nl 
Excelsior te Zaventem Met verwijzingen naar Minerva Impena en FN, 
ook Belgische automerken uit vroeger tijden, knjgen we menig detail van 
technische, ekonomische en sportieve aard over de Zaventemse auto's 
die in wedrennen eervolle plaatsen veroverden en waarvan er zelfs een 
door koning Albert werd aangeschaft 
Na de jongste wereldoorlog werden echter de Belgische merken door 
buitenlandse konstrukteurs van de kaart geveegd Ten slotte laat Jozef 
Lauwers nog een der arbeiders van de fabnek aan het woord, waarbij 
we nog een aantal details als memoires vernemen 
Die brochure is een stuk aangename streekgeschiedems met veel illus
traties -^^'L . 

Losse nummers van de Vlaamse Toeristische Biblioteek zijn, zolang de voorraad strekt, te 
koop in al de VTB-boekhandels tegen 30 fr per eksemplaar (60 fr voor een dubbel nummer 
zoals het onderhavige) Prijs telkens te verhogen met 2 fr als over de post moet worden toe
gezonden Men kan ook inschri|ven op een abonnement voor twaalf achtereenvolgende 
nummers tegen slechts 300 f r , verzendingskosten inbegrepen Zulk abonnement kan op ie
der ogenblik ingaan 

Alhoewel de nieuwe en andere 
boeken die op deze bladzijden be
sproken worden doorgaans wei
nig met onderwijs te maken heb
ben, wensen wij toch graag stil te 
staan bij het literair projekt van de 
Brusselse uitgeverij Manteau 
Het kan vreemd lijken dat een uit-
gevenj van belletrie zich op het 
schoolboekenpad begeeft, maar 
eigenlijk is dat met zo eigenaardig 
Helemaal vreemd aan deze en an
dere initiatieven bij Manteau zal de 
aanwezigheid van Julien Wever-
bergh met zijn Als ex-leraar weet 
hij maar al te best wat het 
literatuuronderncht bij ons wil zeg
gen 
leder van ons herinnert zich hoe 
bij ons bepaalde vormen van let-
terkunde-onderncht aftands wa
ren en amechtig de aktualiteit ach
terna liepen 
Weverbergh die in zijn Bok-perio-
de tegen alles en nog wat als een 
razende Roeland te keer ging had 
weinig goede woorden voor som
mige vormen van dat literatuuron-
derncht en stalde te pas en te on
pas zijn vaak extravagante ideeën 
in zijn (gestencilde) geschnften uit 
Tot grote ergernis van de goege
meente die de «Zuid en Noord» 
trouw bleef 
Zonder in bewondenng te vallen 
voor zijn escapades siert het de 
ex-leraar Weverbergh dat hij zijn 
direkteurschap bij Manteau heeft 
aangewend om het literatuuron
derwijs bij ons nieuwe impulsen te 
geven 
Voor ons ligt Manteaus school
boekenfonds voor het literatuur-
onderncht 1979 
Niet alle van deze schooluitgaven 
zijn door de bevofegde instanties 
reeds aanvaard voor het middel
baar onderwijs en alhoewel be
dacht voor het VSO zijn de uitga
ven ook bruikbaar voor het 
middelbaar onderwijs van het tra
ditionele type 
Manteaus uitgaven kunnen ook 
genoten worden als leesboek, dus 
buiten schoolverband, dit in tegen
stelling tot de oerdegelijke delen 
van «De Dubbelfluit» van Anton 
Van Wilderode die «leerboeken» 
in de echte zin van het woord zijn 

Wereld in teksten is een zesdelige 
bloemlezing van de Nederlandse 
literatuur, samenstelling Hugo 
Raes en Paul De Wispelaere en 
voor de laatste twee delen ook 
nog Paul van Aken die ook Letter-
wijs, letterwijzer, een overzicht 

Een uitgeverij op 
het schooiboeicei I I I 

van de Nederlandse literatuur van
af de middeleeuwen tot 1977, 
schreef Dat de samensteller met 
dit overzicht weg wil van de klas
sieke onderwijsboeken laat de uit
gever in een nota duidelijk blijken 
«Als uitgangspunt voor dit Over
zicht geldt met het literair-histo-

Een overzicht 
van (Je Necjerlandse 
literatuur door 
Paul Van Aken 

IMaKa^a? 
Manteau 

risch werk van eminente voorgan
gers en kollega's, maar het enige 
wat werkelijk belangrijk is bij de 
studie van de letterkunde de 
schrijver en zijn tekst» 

Wereld in beeldzi\n dokumentatie-
mappen met illustratiematenaal en 
toelichtingen erbij Een algemene 
inleiding situeert en karaktenzeert 
de geïllustreerde penode uit de 
(kunsü-geschiedems, een aantal 
opdrachten en vragen rondt het 
geheel af De illustraties brengen 
met alleen de artistieke tendensen 
in beeld, maar eveneens de grote 
socio-kulturele en politieke ge
beurtenissen van het behandelde 
tijdvak De mappen behandelen 
romantiek, expressionisme, da
daïsme 

Kursonsch lezen, een twintigtal 
deeltjes bevattende alle soorten 
proza, zelfs stnps van dichtbij be
keken Ze werden voorzien van 
kntische opmerkingen, vragen en 
suggesties met de bedoeling in de 
klas een geanimeerd gesprek te 
doen ontstaan Men vindt naast 

Hubert Lampo, Karel Jonckheere, 
Hugo Claus, Felix Timmermans, Fi-
lip de Pillecijn, evengoed Je* Gee-
raerts, de stnptekenaar Maarten 
Toonder 

Omtrent zijn de brochures-hand
leidingen om leerlingen te helpen 
auteurs en hun werk beter te be-
gnjpen Men vindt omtrent Joost 
Van den Vondel, Maurice Roe-
landts, Johan Daisne maar ook 
Jan Wolkers 
In de Profielreeks worden Vlaam
se auteurs belicht, rijkelijk voor
zien van fotomatenaal, notities, 
persknipsels, biografie en biblio
grafie 
De deeltjes kosten elk 130 fr , zij 
behandelen Claus, Daisne, Gee-
raerts, Gijsen, Jonckheere, Lampo, 
Mulisch Raes, Ruyslinck, Snoek 
en Vandeloo Deze zeer royale 
reeks mocht ons inziens verder 
uitgebreid worden met het hele 
gamma Vlaamse schrijvers i (Of 
krijgen enkel de schnjvers van de 
stal Manteau een kans"?) 
Tot daar een vluchtig overzicht 
van dit schoolboekenfonds Men 
kan de keuze van medewerkers, 
behandelde auteurs en werken 
vaak eenzijdig noemen Weliswaar 
IS wat Manteau brengt, een stap 
naar het openbreken van een be
paald soort onderwijs Literatuur, 
zoals elke kunstvorm, is met los te 
zien van zijn socio-kulturele en po
litieke kontekst Ook dat mag leer
lingen aangeleerd worden i De 
eerlijkheid van de uitgever mocht 
bij dit alles toch met vergeten wor
den i Zo staat het te lezen in de 
verantwoording van het overzicht 
van de Nederlandse literatuur 
«Overtuigd van de noodzaak van 
eerlijke voorlichting en historische 
waarheid, heeft de auteur getracht 
de stereotiepe, in vele literatuurge
schiedenissen klakkeloos overge
nomen beschrijvingen af te stof
fen en, waar dit nodig bleek, tegen 
te spreken » 

MVL 

Wie meer inl ichtingen wenst Uitgeveri j 
Manteau, R Comhairelaan 107 1080 Brus
sel (02-465 0617) 
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galerij 
• De tentoonstel l ing van teke
ningen van Andrè Gaill iaerde 
in de Galerij Brabo, Mercator 
AV, Desguinlei 100 te Antwer
pen werd op 9 februari Ingeleid 
door Anton Van Wilderode. De 
tentoonstel l ing loopt tot 4 
maart, dageli jks van 14 tot 17 
u., zaterdag gesloten, André 
Gaill iaerde is enorm produk-
t ie f : tekeningen, etsen, schilde
rijen in een overrompelend aan
tal, zoals Jan Van der Meulen, 

in een kleine monografie aan
stipt. Duizenden werken zijn 
verspreid in Europa, Amerika, 
Japan, Austral ië en Brazilië. Hij 
« bezingt » ahw zijn Vlaamse va
derland, maar ook andere stre
ken. André Gaill iaerde illus
treerde ook letterkundig werk 
o.m. de Fables van Lafontaine 
in een vertaling van dr. Fr. Ver-
achter t 

• In - De Tinnen Pot», Krediet
bank, Grote Markt 19 te Brus
sel wordt op 5 maart een ten
toonstel l ing geopend •• Brussel
se akwarell isten -. Mevr. Phil. 
Mertens (Koninkl i jke Musea 
van België) houdt op 5 maart 
om 17.30 u. de inleiding. 

Over Olivia, Julie, Blondie en andere Lillies... 
mm^'^i};^^''^^^^ V£^M 

Zowel Olivia Newton-John als Ju
lie Covington en Debbie Harry 
staan op een nieuw keerpunt van 
hun loopbaan. Olivia kende reeds 
ongeziene momenten na een eer
ste raak schot met Dylan's «If not 
for you » met enkele prachtelpees 
in de countrystljl en dan het fllm-
sukses samen met superster 
John Travolta. Uit deze Grease-
toestand volgde dan ook het dub
belalbum met hieruit driemaal 
nummer één op de wereldlijsten. 

En «hopelessly devoted» is pas 
verdwenen of hier is «Olijfje» 
weer met een nieuwe hitsong. En 
zowel « A little more love » als sin
gel als de elpee «Totally hot» 
belandden reeds na een paar 
dagen beiden in de toptien-lijsten. 
(EMI-EMA 789). Een elpee die 
enkele sterke nummers inhoudt 
zoals na de titelsong het Spencer 
Davies lied «Gomme some lo
ving», dat echter het originele 
kwalitatief niet kan evenaren, en 
op de voorkant het inleidende 
« Please don't keep me waiting» 
en het zelfgeschreven juweeltje 
« Talk to me ». De rest kreeg zoals 
verwacht de hedendaagse disco
klank mee maar lijkt minder sterk 
dan wat ze voorheen presteerde. 

Het ontbreekt duidelijk aan ver
scheidenheid en goeie melodieën, 
en zelfs de sterke musikale be
werkingen van ex-Shadow John 
Farrar slagen er niet in iets meer 
dan een vrij middelmatige over
gangsplaat te prezenteren. 
Julie Covington maakte ongetwij
feld naam met haar prachtversie 
van « Don't cry for me Argentina » 
en wist met de hulp van een paar 
vrienden als de betreurde Sandy 
Denny, John Lennon en Tom. T. 
Hall een fijna elpee vol te zingen 
(Virgin 200-007). Een zeer degelij
ke produktie van Joe Boyd, waar
bij Julie de daadwerkelijke hulp 
kreeg van praktisch de hele origi
nele Fairport-kliek van Trevor Lu
cas, Simon Nicol, Sandy en voor-

Schuim der dagen 

Van links naar rechts: Eva Vaes, SS-Claes, Claretta Moerenhout 

Hallucinqnte «topkonferentiei) 

Yon bent 
De teatergroep Bent is momen
teel in Vlaanderen en Nederland 
op tournee met Topkonferentie, 
een schokkend toneelwerk van 
de Schotse auteur Robert David 
Macdonald. Het stuk speelt tij
dens een topontmoeting tussen 
Hitler en Mussolini en voert hun 
beider minnaressen ten tonele in 
aanwezigheid van een jonge SS-
er die hen moet beschermen (be
waken ?). De beide vrouwen voe
ren een aangrijpende, schrijnen
de dialoog over hun mannen, de 
oorlog, hun verlangens en motie
ven, aan het einde waarvan ze 
hun emotionele, seksuele en ra

ciale frustraties afreageren op de 
dronken gevoerde soldaat 
Topkonferentie is een virtuoos 
opgebouwd stuk met knappe 
vondsten die dramatiek en humor 
op voortreffelijke wijze doseren, 
zodat je aan deze tragi-burleske 
toch geen kater overhoudt. In een 
tempo volle regie van Jaak Visse-
naken levert Annelies Vaes als 
Eva Braun een prestatie die 'n 
topkonferentie waard is, met 
prachtige replieken en spagetti-
scènes van Tessy Moerenhout 
en een typerende, goed sober ge
houden «presence» van Jappe 
Claes als SS-puber (NvB) 

Boris Vian was amper 39 jaar toen 
hij stierf. Hij is een beetje van alles 
geweest: schrijver, schilder, ak-
teur, filmspeler, jazzmusicus, inge
nieur, journalist, vertaler, regisseur 
en direkteur van een grammo
foonplatenfirma. 
«Het schuim der dagen» is een 
sleutelroman over de huidige 
jeugd maar tevens over de toe
komst, die er steeds angstwek
kender gaat uitzien. Wanneer men 
het boek begint te lezen, valt het 
niet mee. Deze mengeling van rea
lisme en absurdisme leest niet vlot, 
doch gaandeweg wordt men ge
boeid door dit strikt eigen geluid, 
kafkaiaans van sfeer en stijl. Men 
kan gerust stellen dat Vian het ab
surde beschrijft met de vanzelf

sprekendheid van de werkelijk
heid. 
Deze avant-garderoman is feitelijk 
een liefdesverhaal van onze tijd. 
Het boek werd verfilmd maar het 
duurde tot 1977 vooraleer de film 
tot het gewone circuit werd toege
laten. De roman gold jarenlang als 
immoreel. Men nam de schrijver 
ook zijn aanval op Sartre en op het 
existentialisme kwalijk. Voor het 

Olivia Newton-John: «Olijfje»... 

al Richard Thompson, die alle fij
ne gitaarsolo's voor zijn rekening 
nam en ook de hitsong «Bright 
lights» voor haar schreef. Voeg 
hierbij « Dead weight» van Anna 
Mc Garrigle en de fijna « Barba
ra's song » van Bertild Brecht en 
Kurt Weill, en het resultaat is een 
luisterplaat van elf welgekozen 
liedjes die stuk voor stuk het 
vokaal talent van Julie Covington 
eer aandoen. 
Debbie Harry van de newwave 
groep «Blondie» heeft het niet 
direkt van haar vokale mogelijkhe
den maar vooral haar stijl en ima
go die rond haar persoon is ver
weven. Na « Denis «-wereldhit 
blijft zij in het middelpunt van de 
jongere belangstelling en haar 
tweede «Parralel lines» scoort 
momenteel een tweede plaats bij 
de VS-albumlijst. Dit terwijl haar 
nieuwste singeltje «Heart of 
glass » reeds in vijf dagen de hon
derdduizend eksemplaren bereik
te en meteen zilver haalde. Haar 
optredens te New-York werden 
onverhoopte suksessen en voor 
het komende seizoen gooit ze het 
over een hele andere boeg met 
vaste filmplannen aan de zijde 
van Robert Fripp. 

ütlie... 

De suksesvolle televisiereeks«Lil-
lie » van London Weekend die het 
blijkbaar ook bij ons op de BRT 
op maandagavond goed doet 
krijgt ook zijn verwachte staart 
met een « soundtrack «-plaat, (uit 
bij Fonior-Decca) gewoon « Lillie » 
geheten, met natuurlijk het tema 
om in te leiden en af te ronden, en 
een niet oninteressante keuze uit 
de muziek die tussendoor aan 
bod komt. Voor liefhebbers van 
walsen en polka in medleyvorm, 
een prelude en bewerking uit « Gil
bert & Sullivan», gebracht door 
het South Bank Orchestra. 

Sergius. 

overige steekt het boek vol sym
boliek; wat dan niet meer een vlot
te leestrant belet. Indien «Het 
schuim der dagen» een bood
schap heeft dan wel deze, dat al
les relatief is. Geen buitengewone 
ontdekking, zeker niet, maar wel 
een relativering van een dan toch 
belangrijke geestelijke stroming, 
het existentialisme, dat een niet 
geringe invloed heeft uitgeoefend 
op het denken in het westen. 

Boris Vian, «Het schuim der dagen», 
199 biz. Oorspronkelijke titel «Lecume des 
jours». Vertaling: Han Meyer; derde druk. 
Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam. 

De kat achterna 
Doeschka Meyssing beschrijft in 
deze roman fiktie naast eigen be
levenissen. Een jonge vrouw komt 
na een verblijf van een jaar in Ca
nada, waar ze een liefdesverhou
ding met een Canadees heeft ge
had, boordevol verwachtingen 
naar Amsterdam terug. Maar al 
haar vrienden en kennissen zijn 
met vakantie en de eerste die ze 
weerziet is Eef je De Bijl, «een rot-
meid», een rivale in de ballet
school, kortom eentje dat Doesch
ka niet kan uitstaan. Datzelfde 
Eefje zal het slot van deze roman 
beheersen en daarmee is de ring 
weer gesloten. 

Het heden en het verleden door
snijden elkaar. Op deze dualiteit is 
«De kat achterna» gebouwd, in 
een onderhoudende trant, over 
een feitelijk alledaags leven. Het le
ven van de doorsnee mens be
staat uit kleine feiten, uit regel
maat. Tamelijk eentonig. Dat de 
auteur over een dergelijk gewoon 
leven een boeiend verhaal kon 
schrijven wijst op meer dan ge
woon talent. 

Doeschka Meyssing, <De kat achterna». 
212 bIz., Querido, A'dam. Ander werk: -De 
hanen en andere verhalen» en «Robinson». 
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Volksnationaal Europees weekend te Gent 
« De naties hebben het recht hun kettingen 

te breken en de troon van de tirannen omver te gooien » 

(Glenmor, Bretoense vri jheidszanger) 

Als inzet van de verkiezingscampagne voor het Europees Par
lement organizeert de Volksunie samen met VUJO een volks
nationaal Europees weekend in de Arteveldestede. De VU 
houdt op 31 maart en 1 april haar tweedaags Europees kon-
gres in aanwezigheid van talrijke buitenlandse delegaties. 

VUJO plant een grandioze Europese happening. 

De afdelingsbesturen, de arrondissementsbesturen en de 
VUJO-kernen en -komitees moeten van nu af alles in het werk 
stellen om van dit weekend een daverende start van onze ver
kiezingscampagne te maken. Leg nu reeds bussen in en deel 
ons alle informatie daaromtrent mee. Vanaf volgende week 
publiceren wij de lijst. 
Elke afdeling moet het tot zijn ereplicht rekenen een aantal 
kaarten van Euranjement 79 te verkopen. Ze zijn vanaf nu te 
verkrijgen op het algemeen sekretariaat Ook affiches zijn gra
tis te bekomen. 
Vanaf nu tot 1 april brengen wij elke week uitgebreid nieuws 
over dit Europees weekend van VU en VUJO. 

Zaterdag 31 maart 
De Brug, Sint-PietersnieuwsrrQQt4i,Genr 

20 uur INSTUIF EN VOLKSDAL met Garde Sus 
(i.s.m.VN.5.U.)ToegQng: 50 F 

Zondag 1 april 

I.CC, Porî , Gent 

10-
1öuur 

15 uur 

INFOKiVlATIEDEURS OVER EUROPA 
Gratis toegang 

LIEDEREN VAN EN MET 
EUROPESE VOLKEREN 

Andre Diolek (Wallonië) 

Roger Slffer(Eto) 

Toegong: l20F.VoorverkoopenCJ^^ 

Kaarren re verl'^rijgen: 
Bennesreeg 4 re Genr. Tel.: 091/23.0Ö.24 
Barrikodenplein 12 re 1000 Brussel.Tel. 02/219.49.30 

Europo 

onze 

opdracht 

31 maart -

1 april 

1979 

Toen 20 jaar geleden Frans Van 
Der Eist zijn federalistische over
tuiging vertolkte in het Belgisch 
parlement, grinnikte de overgrote 
meerderheid van de gekozenen 
van de andere partijen. 
Als uitdrukkelijk federalist stond 
hij omzeggens alleen. 
Nu wordt i.v.m. Europa weer veel 
geschermd met de « politieke for
mules», de ideologieën die zou
den beperkt zijn tot socialisten, 
kommunisten, liberalen, krlsten-de-
mokraten. 
Zij meesmuilen nog over onze 
optie voor het « Europa der Volke
ren». Het grote ideeëngoed van 
de Europese federalisten als 
Alexander Marc, Denis De Rouge-

P r o g r a m m a 
Zaterdag 31 maart 
In auditorium C, Blandijnberg, Rijksuniversiteit Gent; 15 u., openingszit
ting van het Euro-kongres ; 15 u. 30, sektievergaderingen : sociaal-eko-
nomische problematiek van Europa ; kultuurbeleid en eigenheid van de 
volkeren ; struktureel-politieke opties ; 18 u., einde. 

Zondag 1 april 
In het Internationaal Kongrescentrum (ICC), Park, Gent: 9 u. 30, slotzit
ting van het Euro-kongres: proklamatie van het verkiezingsplatform 
van de V U ; boodschappen van andere volksnationale en federale 
Europese partijen , toespraak door prof. Guy Héraud, Straatsburg (spe
cialist inzake federale ordening en promotor van het Europa van de vol
keren) ; kongresrede door de VU-voorzitter ; 12 u.: einde. 
Gelegenheid tot middagmaal. 15 u.: Euranjement 79. 

mont, Guy Héraud, Hendrik Brug-
mans laten zij aan « de dromers ». 
Opnieuw zullen wij, die ons volk 
steeds in een toekomstdroom 
van « Vlaming en Europeaan » ge
zien hebben, de spits moeten 
afbijten. 
Samen met de andere volkeren 
zonder staat zullen ook wij weer 
deze baanbrekende opdracht 
moeten vervullen. 
Dit eigen aksent, dit ideeëngoed 
moet gemeenschappelijk bezit 
worden van al onze kadermen
sen en leden. Dit is dan ook voor 
ieder van ons de betekenis van 
de noodzakelijke aanwezigheid 
op ons Europa-Vlaanderen-Kon-
gres van 31 maart en 1 april. 
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Fusie Maaseik-Neeroeteren-Opoeteren 
totaal mislukt! Bomalarm op Maaseiker stadhuis 

LIMBURG 

Op 13 februari II heeft de fusie van de gemeenten Maase'k, Neeroeteren en 
Opoeteren een nieuw dieptepunt gekend. Deze fusie die om verschillende 
redenen zoals geografische spreiding, mentaliteitsverschillen enz., reeds 
vóór de goedkeuring van het wetsvoorstel minister Michel herhaaldelijk als 
onmogelijk werd bestempeld kende van begin af aan een zeer moeilijke start 
De spreiding van de bevolking, alsook van het aantal kiezers over de drie 
deelgemeenten had bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1976 tot 
gevolg dat de deelgemeente Maaseik in de minderheid kwam. Het aantal 
Maaseiker verkozenen binnen de CVP-meerderheid evenals binnen de 
gemeenteraad bracht een duidelijk overwicht mee voor de landelijke deelge
meenten Neeroeteren en Opoeteren. Van februari tot juni 1977 werden de zif
tingen van de gemeenteraad gekenmerkt door beslissingen, tegenbeslissin-
gen, vernietigingen van besluiten en dergelijke meer in verband met de bepa
ling van de zetel van de gemeente 

Alhoev\/el hierover sindsdien vrijwel 
mets meer gezegd werd, is de zaak 
nog niet van de baan aangezien er bij 
de Raad van State nog steeds een 
klacht voorligt, waarvan verwacht 
wordt dat ze einde 1979 zal behan
deld worden W e herinneren U even 
aan de vrij zware tussenkomsten van 
bepaalde Maaseiker gemeenteraads
leden bij de behandeling van de begro
tingen 1978 en 1979, aan de voorstel
len die ingediend werden om het huis 
gelegen langs het stadhuis aan te 
kopen, aan de diskussies rond de uit
betaling van een voorschot op ere
loon voor de bouw van een admini
stratief centrum te Neeroeteren 

Bommen ! 
Langzamerhand zagen de Maaseike-
naren alle gemeentelijke diensten 
naar Neeroeteren verhuizen waar ge
bouwen gehuurd werden Bij de re
cente parlementsverkiezingen kwam 
een kandidaat van de CVP (meerder
heid in de gemeenteraad) er recht 
voor op uit dat hij ervoor gezorgd had 
dat dit gebeurde De betrokkene is 
voorzitter van de CVP voor de fusie-
gemeente I 

De reaktie liet niet op zich wachten 
Vnj snel groeide de reeds bestaande 
tegenstelling uit tot een echte vete tus
sen Maaseikenaren en inwoners van 
Neeroeteren Deze vete kende op 13 
februari een hoogtepunt toen, ten 
gevolge van een bericht dat ook het 
gemeentesekretanaat naar Neeroete
ren zou overgeplaatst worden, er 
iemand telefonisch liet weten dat er 
bommen in het stadhuis zouden ont
ploffen Een grap, weliswaar, maar 
toch kenmerkend voor de situatie 
waarin deze fusie zich thans bevindt 
De groei van de onverdraagzaamheid 
aan beide kanten doet ons de vraag 
stellen of men er eigenlijk niet beter 
ernstig aan zou denken de weg van 
de scheiding in te slaan en dit voor
beeld van een mislukte samenvoe
ging op te ruimen 

Plundering 
Zoals iedereen verwachtte na de 
recente gebeurtenissen rond de vesti
ging van de diensten van de fusiege
meente Maaseik, lokte punt 9 van de 
dagorde van de zitting van de ge
meenteraad van 14 februan 1979 (de 
huur van het huis gelegen Sint-Lam-
bertuskerkstraat 10 te Neeroeteren), 
een vrij lange en hevige diskussie uit 
In bovenvermeld pand wil de CVP-
meerderheid inderdaad een deel van 
de gemeentelijke diensten onderbren
gen Zeer onverwacht viel vooral 
CVP-schepen Segers de VU-BSP-
PVV-Oeter-oppositie aan Terwijl hij 
er zich de jongste maanden zeer duide
lijk over beklaagd had dat de CVP-
meerderheid Maaseik liet «leegplun
deren », en biezonder scherp was uit
gevallen tegen CVP-schepen Schie-
pers, hem beschuldigend alles naar 
Neeroeteren te trekken, stelde Se
gers deze keer de oppositie verant
woordelijk in deze zaak 
De oppositie had nl klacht ingediend 
tegen de schorsing door de goever-
neur van de beslissing der raadsleden 
om de zetel in Neeroeteren te ves
tigen Ook CVP-schepen Segers mo
ge erop gewezen worden dat de 
CVP-meerderheid eveneens klacht 
neerlegde bij de Raad van State Blijk
baar weet de man met meer op welke 
voet hij in zijn eigen meerderheid 
moet dansen 

Zijn kollega CVP-raadslid Langers 
denkt er anders over Reeds tijdens 
andere vergaderingen was opgeval
len dat hij zich met akkoord kon ver
klaren met het spelletje dat binnen de 
CVP-meerderheid gespeeld wordt 
Deze keer werd het hem teveel 

Niet akkoord... 
Nadat hij herhaaldelijk het woord 
gevraagd had, drukte hij zijn ongenoe
gen uit over het feit dat men hem blijk
baar het zwijgen wil opleggen, ont
hield hij zich bij de stemming en verliet 
hij de vergadering De VU-BSP-PVV-
Oeter-oppositie reageerde zeer duide
lijk tegen de beschuldigingen die aan 
haar adres geuit werden Haar stand
punt IS dat de vestiging van de zetel 
van de gemeente een bijzaak is, alhoe
wel de aangelegenheid emotioneel 
zeer geladen is 

Belangrijk voor de oppositie 
IS, in de huidige aangelegenheid op 
welke wijze kan men de bevolking in 
de drie deelgemeenten de beste 
dienstverlening waarborgen, rekening 

houdend met de ligging van de loka
len waarover men beschikte bij de 
aanvang van de fusie, zonder eender 
welke deelgemeente te benade len ' 
Nooit zal de oppositie aanvaarden dat 
men de ene of de andere deelgemeen
te benadeelt Nooit zal de oppositie 
aanvaarden dat men daar bovendien 
enorme bedragen aan spendeert 
(bouw van een administratief centrum 
voor een bedrag van vermoedelijk 70 
miljoen) terwijl andere noden steeds 
meer achtergeschoven worden 

Beslissing uitvoeren 
Wat de klacht bij de Raad van State 
betreft, was het duidelijk de bedoeling 
van de oppositie, een beslissing die 
demokratisch werd getroffen door de 
gemeenteraad, effektief te laten uit
voeren, rekening houdend met een 
efficiënte spreiding van de diensten 
enerzijds, en de CVP-meerderheid te 
verplichten een einde te stellen aan 
het dubbelzinnig spelletje van touw
trekkerij, waarbij een paar mensen de 
plak zwaaien, en de bijeenkomsten 
van de gemeenteraad als folklore of 
noodzakelijke kwaal beschouwen, an
derzijds 

Delen we ten slotte mede dat op vnj-
dag 16 februan de verenigingen van 
Maaseik een volksvergadering organi-
zeerden in verband met deze aangele
genheid Hierover later meer 
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De Breese 
VVV-CVP koalitie 
Sommigen zouden er wellicht aan twijfelen, maar in Bree bestaat inderdaad 
nog steeds een VVV. Over het ontstaan hiervan enige verduideli jking. Menige 
jaartjes terug, toen Verjonging met 3 raadsleden nog overduidelijk in opposi
tie was, besloten ondermeer Jaak Gabriels, Jaak Geussens e.a. om in Bree 
leen VVV op te richten, los van alle politieke beslommeringen. Burgervader 
Mondelaers kreeg hier echter lucht van en ging over tot tegenaktie : hij bom
bardeerde een van zijn geliefde gemeentebedienden tot VVV-voorzitter, een 
Raad van Beheer (met natuurlijk enkel CVP-ers) werd ineengeflanst, en via 
politieke weg verkreeg men dat enkel deze V W op alle niveaus werd aan
vaard. 

Referendum Tessenderio op 25 maart 
TESSENDERLO — Reeds op 27 november was door de gemeenteraad een 
voorstel tot referendum over de betwiste vestiging van Phillips Petroleum 
goedgekeurd. Na meer dan twee maanden hadden de burgemeester en het 
schepenkollege nog steeds geen begin gemaakt met de uitvoering van die 
beslissing. En van uitstel komt afstel! Zover heeft de oppositie het echter 
niet laten komen, want op de laatste gemeenteraadszitting werd door de 
oppositie een tot in de details uitgewerkt reglement in verband met het refe
rendum voorgelegd en ook goedgekeurd. 

W a a r o m een referendum ? 

Een referendum is in België een eer
der ongewone inspraakvorm Noch
tans werd op 1 oktober II in Andenne 
nog een referendum gehouden over 
de inplanting van een kerncentrale 
aldaar Het werd een sukses want 
76 % van de inwoners kwamen vrijwil
lig hun stem uitbrengen 

Voor Tessenderio blijkt een duidelijke 
uitspraak van de plaatselijke bevol
king nog het enige middel te zullen 
zijn om de overheid op haar beslis
sing te doen terugkomen om een ver
vuilende fabriek meer in het dorpscen
trum in te planten Inderdaad tot nu 
toe hebben de betrokken ministers en 
de bestendige deputatie van Limburg 
de duidelijke uitspraak van de ge-

Breese jeugdraad nam 
nieuwe start 

De eerste gemeentelijke raad, 
die onder het beleid van burge
meester Jaak Gabriels werd op-
gencht in 1977 was de jeugd
raad Naast een algemene ver-
gadenng werd er tevens een 
vast bureau verkozen die onder
meer lopende zaken zou afhan
delen, vergaderingen voorberei
den, akties uitvoeren 
Binnen dit bureau werd als voor
zitter verkozen Etienne Oordeel, 
oud-Verjongingslid maar overge
waaid naar de CVP en afge
vaardigd voor KAJ, Crea, WLV 
(dne groepenngen die ongeveer 
hetzelfde bleken te zijn) Dit vast 
bureau heeft het gepresteerd 
twee jaren mets anders te doen 
dan vitten op het beleid van bur
gemeester Gabriels, schepen Ali-
da Thys-Thoonen (Kuituur), kort
om alles wat niet-CVP was Van 
ovenge initiatieven geen spoor 
Alle tussenkomsten vanwege 
Jaak Gabnels werden op absolu
te tegenkanting ontvangen, 
zulks zelfs tot ergernis van vele 
leden binnen de algemene verga
dering 

De grote klap volgde wanneer 
voorzitter Cordeel de verdeling 
van subsidies bekend maakte 
HIJ had het eventjes gepres
teerd «zijn» dne groepen (KAJ 

Crea, WVL) met steun van 
vriend Ousters op geraffineerde 
wijze te bevoordeligen (hij werk
te zelfs bijna met halve franks-
kes om toch maar korrekt te 
kunnen handelen) Ondermeer 
vanuit KSA-Bree, de grootste 
jeugdvereniging, kwam een dui
delijke reaktie los die leidde tot 
harde woorden in volle vergade
ring De weerslag ontving de 
voorzitter bij de samenstelling 
van het nieuw bureau Hoewel 
verkozen, te zamen met vnend 
Ousters, bleek de definitieve 
stemming desastreus voor het 
duo te zijn Geen van de dne 
funkties, waarvoor Oordeel zich 
tweemaal kandidaat stelde, wer
den hem nog toegewezen 
Voor ons zijn de besluiten, die 
men kan trekken, overduidelijk 
zelfs op een niveau, waar poli
tiek helemaal met mee dient te 
spelen (en er vanwege gemeen
telijke overheid ook nooit gema
nipuleerd is) wist de Breese 
CVP haar mannetjes te pilote-
ren Tot hun eigen scha en 
schande twee jaren inaktiviteit 
en veel gedraai rond de pot 
deden een ganse jeugdraad in
zien welke bedoelingen er ach
ter dergelijk voorzitterschap sta
ken 

meenteraad steeds naast zich neerge
legd alsof er geen vuiltje aan de lucht 
is i 

Hoe ver loopt h e t ? 

Een referendum is met voorzien in de 
Belgische grondwet Voor de prakti
sche organizatie ervan heeft men zich 
daarom gebaseerd op de procedure 
van de gemeenteraadsverkiezingen 
Wel IS de deelname volledig vrij lede
re Looise burger, die op de dag van 
het referendum 18 jaar is, zal met een 
oproepingsbnef uitgenodigd worden 
zijn stem te komen uitbrengen over 
de vraag of hij ja of nee akkoord is 
met de vestiging van Phillips Petro
leum in het centrum De stemburelen 
zullen open zijn van 8 u tot 13 u en 
ook in de gehuchten zullen er stembu
relen voorzien worden 

Stil le boycot. . . 

De overheid zit blijkbaar verveeld met 
het referendum, want zij heeft al heel 
wat maneuvers uitgevoerd om het 
referendum te doen vergeten of alles
zins het belang ervan te mimmalize-
ren Zo moest er maanden gewacht 
worden op hun «advies» en als het 
dan zover is, menen ze de voorwaar
de te moeten stellen dat het referen
dum met bindend mag zijn Ook de 
OVP-meerderheid in het schepenkolle
ge draagt hiertoe haar steentje bij en 
heeft voor veertien dagen toch nog 
maar vlug gunstig geadvizeerd voor 
de uitbatingsvergunning, die nog door 
de bestendige deputatie moet afgele
verd worden 

En Phillips Petroleum zelf laat zich met 
onbetuigd want, zonder uitbatingsver
gunning, zijn ZIJ al aan de grond
werken begonnen en verspreiden zij 
wekelijks huis aan huis folders over 
hun nieuwe fabriek 
Men wil inderdaad de betrokken be
volking zoveel mogelijk de indruk 
geven dat het referendum zinloos is 

Van besl issend belang ! 

Ondanks al deze tegenwind stellen 
de tegenstanders toch nog al hun 
hoop op de uitslag van het referen
dum om de vestiging te kunnen voor
komen Daarvoor rekenen zij op een 
talnjke opkomst voor het referendum 
en het gezond verstand van de bur
gers 
Verschillende pamfletten, talrijke kran
tenartikels en een Panorama-uitzen
ding over de gekontesteerde vesti
ging hebben toch wel de ogen van de 
plaatselijke bevolking geopend 
Een massaal «NEEN-aan-Phillips Pe
troleum » kan de overheid met naast 
zich neerleggen 

L De Bruyn 

Deze V V V heeft steeds gefunktio-
neerd, dus ook op het ogenblik dat 
Verjonging de meerderheid behaalde 

Op alle domeinen werd een demokra-
tische bestuursverandenng inge
voerd, met inspraak van alle strek
kingen op basis van de bestaande ver
houdingen Dit impliceerde dat onder
meer binnen het (gemeentelijke) V V V 
het bestuur drastisch moest herzien 
worden De voorzitter van dit Oranje-
ploegje weigerde dit zonder meer Hij 
kreeg dan ook dne mogelijkheden 
mee voor zijn vereniging ofwel veran
derde het bestuur met meerderheid 
voor Verjonging, ofwel werden alle 
politiekers eruit gezet, ofwel kon hij 
afzien van verdere gemeentelijke 
steun De Oranje-ideologie volgend 
besloot de raad van Beheer de laat
ste mogelijkheid te nemen, dus geen 
subsidies meer, geen gemeentehuis 
meer als expositie-ruimte enz Een 
oplossing die voor de bewindsploeg 
met moeilijk was na twee jaren onder
handelen, steeds struikelend over de 
onverzettelijkheid van de voorzitter 
besloot men deze CVP-mantelorgam-
zatie met meer te steunen Sindsdien 
huist het V V V in het Sociaal-Waterga-
te-Oentrum, klublokaal van AVO, zie
kenkas, KWB, KAV, CVP Langs de 
andere kant nchtte het gemeentebe
stuur een Gemeentelijke Dienst voor 
Toerisme op, waarin enkele Spitael-
sen ondergebracht werden Deze 
nieuwe dienst presteerde op vijf 
maanden meer als het V V V in 5 jaar. 

En ditmaal met alleen meer tentoon
stellingen, tot eer en glorie van de kul-
turele verhevenheden van enkele eli
taire oranjebroeders 

Verleden week was er dan de 50e 
VVV-tentoonstelling Een korte be
schrijving ervan illustreert al het voor
gaande Vanwege Rika De Backer 
kreeg men een ex-libris tentoonstel
ling (op doorreis) cadeau Wij bespa
ren de lezer een beschrijving over ex-
libnssen Aan de gemeentelijke over
heid geen uitnodiging Wel aanwe
zig volksvertegenwoordiger Rutten 
(Dilsen), Lei Neyens (nieuwste CVP-
aanwinst en kandidaaü, J Van Eisen, 
CVP-voorzitter, twee OVP-gemeente-
raadsleden. Jan Mondelaers (thans 
werkzaam bij de provincie, zoon van 
de oud-burgemeester en oud-VVV-be-
stuurslid) Verontschuldigd onder
meer de heer Kelchtermans, burge
meester van Neerpelt Binnen het 
kader van de AVC-feestzaal een 
prachtig groepje oranje-vrienden 

Langs deze weg proficiat voor die 
50e tentoonstelling Wij zijn er van 
overtuigd dat de doorsnee Breeenaar 
er biezonder veel van heeft opgesto
ken Voor de 51 e expositie, onder au" 
speciën van A O W en AOU krijgt men 
een retrospektieve van surrealisti
sche impressies, te vinden bij tewerk
gestelde CVP-militanten ten tijde van 
de Nerovmgers Waarvan akte 
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Gemeentebeleid: Dendermonde-Schoonaarde 

Vroegere VU-voorstellen nu verwezenlijkt 
De grote fusie is nu reeds meer dan 2 
jaar een feit, en veel positiefs hebben 
de toen aangesloten deelgemeenten 
Baasrode, Grembergen, Oudegem, 
Mespelare en Schoonaarde daarvan 
nog niet ondervonden Wat tot nu toe 
wel uitkwam, waren de voorspellin-

Postzegels 
te Evergem 
De VTB-filatelieklub Evergem, organi-
zeert haar vierde postzegeltentoon
stelling in het VTB-tehuis, Hekstraat 7 
te Evergem 
Zaterdag 3 maart, plechtige opening 
om 15 u Verder open'van 16 tot 22 u 
Zondag 4 maart van 9 tot 12 u 30 en 
van 13 u 30 tot 20 u 

Karnaval te Aalst 
Voor de 2de maal het ajuinstigste 
karnavalgebeuren gaat door in Kafee 
«Windsor» Alb Lienartstr (Station), 
Aalst op vrijdag 23, zaterdag 24, zon
dag 25, maandag 26 en dinsdag 27 
febr 
Achter de tapkast Ghislain Hende-
rickx en Rudy Delclef Ten voordele 
van « goeie werken » 

gen dat de inwoners van deze ge
meenten dieper in de geldbeugel zou
den dienen te grijpen Voor 
Schoonaarde bvb ging het gemeen
telijk aandeel in de personenbelasting 
van 4 naar 6 %, de opcentiemen op 
de onroerende voorheffing ofte 
grondbelasting gingen eveneens fel 
omhoog en de Schoonaardse inwo
ners die voor de fusie hun huisvuil 
gratis zagen opgehaald betalen nu 
lOOOfr, zakken met meegerekend 
Een zeer onredelijke belasting boven
dien voor alleenstaanden en gepen
sioneerden die nog geen half zakje 
vuil per week «buitenzetten» 
Al wat de CVP-meerderheid tot nu toe 
in Schoonaarde bvb presteerde was 
het overnemen van voorstellen die in 
de Schoonaardse gemeenteraad bij 
herhaling door VU-raadslid Herman 
Van Den Abbeele werden gedaan Zo 
kan er nu ineens wel een ouderkomi-
tee voor de gemeentelijke jongens
school worden opgericht, zij het dan 
op een ondemokratische, achterbak
se wijze Het schoolbestuur koos zelf 
enkele mensen uit, zonder dat de ou
ders van de hier schoolgaande kinde
ren hier een woord inspraak kregen 
Toch wensen wij de komiteeleden alle 
geluk met hun aanduiding en de nodi-

Vakantie 
in Frankrijk 
15 km van de Mid zee vak huis
je 3/4 pers gemeubl nog vri j 
Paasvak, mei, juni, juli Schri j 
ven of tel M Garcia, St-Series, 
34400 Lunel, fel 067-71 1425 

VERZAMELAAR van oude 

èichtkaarten v Mechelen en 
lelgische munten ruilt of koopt 

L Ardies, Battelstwg 343A, Me
chelen (N103) 

Gezin met twee kinderen zoekt 
voor de periode eind juli-begin 
augustus een mes of villa te 
huur in de Provence - liefst de 
kant van de Cóte d'Azur, omge
ving van Grasse Wie kan ons 
helpen ? 

Familie De Nutte, Dressaertlaan 
131 te Gnmbergen, tel 251 5649 
of 512 6660 

Voor iemand van ons apparte
ment te koop 1 450 000 fr Te 
Koningslo-Vilvoorde Zich wen
den «Mabor» De Wandstraat 
251 1020 Brussel (ADV 245) 

1 JAAR LOTTO 
De Belgische Lotto is geboren uit de 
noodzaak de trend van vernieuwing 
in het loteriidomein te volgen. De 
hoge vlucht van de Lotto in de buur
landen en haar aantrekkingskracht 
op tal van landgenoten, verwekte 
een niet te onderschatten deviezen-
verlies. 
Na een jaar Lotto-aktiviteit kan een 
zeer positief bilan voorgelegd wor
den. 
Enkele cijfers ter staving. 
1. De wekelijkse inzet op de Lotto 
evolueerde op een jaar van 
18.563.000 fr. (trekking 4 februari 
1978) naar 130.562.000 (trekking 27 
januari 1979). 
Dit betekent een verhouding van 1 
tot 7. 
2. De globale inzet voor de eerste 52 
Lottospeelweken (4 februari 1978 tot 
27 januari 1979) beloopt: 3.832.268.000 
fr. 
In het licht van de evolutie van een 
jaar, kan worden gesteld dat de toe-
komstperspektieven van de Lotto 
biezonder hoopvol zijn • voor 1979 
mag men de globale omzet op 6 mil
jard ramen. 
Het sukses van de Lotto heeft onge
twijfeld geschaad aan het rende
ment van de Loterij met biljetten. 
Op grond van ervaringen uit het bui
tenland viel dat fenomeen alleszins 
te verwachten; het is inherent aan 
de innovatie en de attraktieve as-
pekten van de Lotto, die haa r aan
hangers, m tegenstelling met de lote
rij met biljetten, de kans biedt zelf 
een deelnemingssysteem op te bou
wen. 
De terugloop van de loterij met bil
jetten (13,5 % In 1978) wordt echter 
ruimschoots goed gemaakt door de 
inbreng van de Lotto, de gekumu-
leerde omzet van de Lotto en de lote
rij met biljetten, die tenslotte slechts 
twee takken zijn van eenzelfde admi
nistratie, de Nationale Loterij, over
treft voor 1978 met 47,6 % de omzet 
van de loterij met biljetten van 1977. 
Op grrond van de gunstige toekomst-
perspektleven van de Lotto zal die 
kompensatie vanaf 1979 nog scher
per tot uiting komen. 

De verdeling van de nettowinsten 
van de Nationale Loterij (loterij met 
biljetten en Lotto) is wettelijk vastge
legd als volgt • 
1. De nettowinsten zijn bestemd eens
deels voor ontwikkelingshulp, an
derdeels tot doelstellingen van open
baar nut te bepalen door een in 
Ministerraad overlegd koninklijk 
besluit. Nochtans is de winst van een 

jaarlijkse speciale tranche van de 
loterij met biljetten bestemd voor de 
Nationale Kas voor Rampenschade. 
2. De Koning bepaalt de bestemming 
van de winst voortvloeiend uit de 
verdeling van de loterijbiljetten in 
couDures 

Voor het gros van de opbrengst van 
de Lotto en de loterij met biljetten is 
er dus, qua bestemming, geen wette
lijk onderscheid gemaakt. 
De Regering zal zich niet alleen moe
ten beraden over het bepalen van de 
doelstellingen van openbaar nut, die 
in aanmerking kunnen komen voor 
financiering bij wege van de netto
winsten van de Nationale Loterij; ze 
zal tegelijkertijd het belang van de 
ontwikkelingshulp voor ogen moe
ten houden. Bij het zoeken naar een 
verdeelsleutel zal derhalve moeten 
worden rekening gehouden en met 
het bereikte peil van de ontwikke
lingshulp en met de nieuwe inkom
stenbronnen. Tevens wordt overwo
gen de sociale aktie (bv. gehandicap
tenzorg), thans gevoerd met behulp 
van de opbrengst van de verdeling 
van de biljetten in coupures en die 
wegens de vermindering van de op
brengst van de loterij met biljetten 
haa r middelen ziet slinken (repres
sie van circa 46 miljoen in 1978), op 
peil te houden van de Lotto-op
brengst, (publi-mededelingl 

ge moed om werkeli jke inspraak in 
het schoolbeleid te verwerven De so
ciale woningbouw waarvoor de VU-
Schoonaarde jarenlang en alleen on
ophoudelijk Ijverde is nu eindelijk op 
gang gekomen Jaren gingen verloren 
door de obstruktie van een grondei
genaar waartegen het Schoonaardse 
gemeentebestuur met durfde ingaan 
De thans in opbouw zijnde wijk ver
toont sterk het beeld van een kazer
ne Er zal en moet veel verbeelding 
worden opgebracht om de dicht op el
kaar gepakte huizen de echte woon
sfeer mee te geven Men koos trou
wens met de beste plaats voor de in
planting 

Reeds 15 jaar geleden vroeg VU-
Schoonaarde om van het terrein 
naast de gemeenteschool een open
luchtspeelplein te maken Dit nog in 
de Schoonaardse gemeenteraad 
goedgekeurde voorstel is nu aan uit
voering toe Beter laat dan nooit Spij
tig dat de Schoonaardse bevolking zo 
lang moest (en nog moet) verstoken 
blijven van een aantal belangrijke ver
wezenlijkingen, alleen omdat de VU 
jarenlang in de woestijn predikte 

Herman Van Den Abbeele 
(gewezen gemeenteraadslid Schoo

naarde) 

Oerlemans 
te St.-Amandsberg 
Het Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden, VVVG, afdeling St -Amands-
berg, vertoorft op maandag 5 maart e k 
om 15 u in de zaal «Tijl», «Per vlot naar 
Trimdad, 82 dagen Oceaan» 
De hoogst merkwaardige en avontuur
lijke reisbelevenissen van de sympatie-
ke Fons Oerlemans Nooit eerder 
boekte een voordrachtgever in ons 
land in een seizoen 275 spreekbeurten 
met filml 

Inkomprijs 40 fr Plus-3-Pas 20 fr 
Dit initiatief wordt mogelijk door de sa
menwerking van het ministerie van Na
tionale Opvoeding 
Gezien de belangrijkheid van dit film-
gebeuren, worden de belangstellen
den vriendelijk verzocht spoedig in te 
schrijven bij mevrouw Behiels, voorzit
ster van de afdeling Er zijn slechts ne
gentig plaatsen beschikbaar 

GEMEENTEBESTUUR 
VAN MERELBEKE 
Te begeven betrekkingen: 
— 1 betrekking van tech
nisch ingenieur in vast ver
band. 
— 1 betrekking van eerste 
werkman specialist A in vast 
verband. 
— 2 betrekkingen van halfge
schoolde werkman in vast 
verband 
Aanvragen dienen aangete
kend gericht te worden aan 
het College van Burgemees
ter en Schepenen van Merel-
beke vóór 16 maar t 1979. 
Inlichtingen over bovenge
noemde betrekkingen kun
nen telefonisch verstrekt 
worden door de gemeentese-
kretaris, telefoon nr. 091-
30.6166. (Adv.248) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstroat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Lang£ Zoutstr 30 29 33 36-38" 
Tel 053/214060 

KINDERARTIKELEN plooi- en wnndelw.igens bedjes en wiegen • 
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - l i irnkledii ri i iteruitrustingen - ping-
ponglafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen autobanen 
elektr tremen der beste merken auto j go-carts trakteren • pop
pen poppenwagens en wiegjes b,reien lessenaars - borden • 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school

tassen borden - tuinmeubelen tuinschonimels 

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

OOST-VLAANDEREN 

FEBRUARI 

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

MAART 

2 AALTER VU-familiefeest om 20 uur in zaal Biezemhof Spre
ker staatssekretaris Vic Anciaux 

3 AALTER Kameradenbal van Sneyssens om 20 u 30 in zaal 
Roeland Orkest Tiroler Blaaskapel 

3 DE PINTE-ZEVERGEM . 3e VU-bal in zaal «Sanderling» Flora
straat 3, De Pinte Om 21 uur met Studio 22 en tombola Inkom 
80 fr Jeugd 50 fr 

10 GENTBRUGGE: VU-bal om 20 uur in gemeentelijke feestzaal 
Kerkstraat 23 Orkest The Jacksons 

Aalter: een gemeente 
waar geen wetten tellen 
Multi-miljonair, zaakvoerder, verzeke-
ringsinspekteur, grondverhandelaar, 
beheerder in talloze interkommunales 
maar ook ACV-kandidaat burge
meester De Crem in Aalter blijft rege
ren zoals het hem zint Niemand doet 
er wat aan, de bescherming die deze 
meneer geniet in de hogere CVP-krin-
gen schijnt sterker te zijn dan om het 
even welke Belgische wet 

In volgorde enkele staaltjes: 

BIJ de parlementsverkiezingen van 
1977 werd fraude met volmachten 
vastgesteld. Prompt werd door de 
VU-Aalter klacht ingediend bij de 
prokureur te Gent Aldra wees het 
onderzoek uit dat de schuldigen te 
zoeken waren in CVP-kringen Gelijk
aardige zaken in de gemeente Ternat 
en elders kenden reeds lang hun be
loop en recht werd gesproken. Tel
kens echter waren de verdachten of 
beschuldigden niet-CVP'ers Nu twee 
jaar later is onze zaak nog steeds 
«hangende» Nochtans zijn de ver
dachten en het dossier gekend. Eèn 
van de hoofdverdachten is echter de 
vrouw van de burgemeester-
Wie belet er dat hier recht wordt ge
s p r o k e n ' BIJ de jongste parlements
verkiezingen was de gemeente-ont
vanger (een ambtenaar dus) voor
zitter van een stemopnemingsbureau, 
hij weigerde pertinent, en dit in aan
wezigheid van de bijzitters en getui
gen, de stempakken te verzegelen» 
Diezelfde stempakken werden door 
een CVP-schepen naar het telbureau 
gevoerd met zijn persoonlijke wagen 

Waarom worden er in Aalter eigenlijk 
nog verkiezingen gehouden ' 

De kultuur-
paktkommissie 
Op 15 augustus '77 dienden we drie 
klachten in bij de kultuurpaktkommis-
sie Eén omdat het gemeentelijk infor
matieblad in Aalter uitgegroeid was 
tot een CVP-propagandablad, waarin 
de oppositie bovendien nog af en toe 
in private belangen werd geschaad 
Een andere klacht was gericht tegen 
de willekeur waarmee de subsidies in 
Aalter werden verdeeld 

En nog een andere omdat niemand 
van de VU-fraktie vertegenwoordi
ging had of kreeg in de VZW-sport-
centrum, een VZW die nochtans jaar
lijks aan de gemeente 20 miljoen kost 
Maar de burgemeester heeft altijd ons 
inzagerecht gevreesd 

Alhoewel het kultuurpakt voorziet dat 
er binnen de zestig dagen een advies 
wordt uitgebracht, beleefden wij het 
volgende 

Onze eerste klacht werd op 20 maart 
'78 onontvankelijk verklaard omdat 
volgens de kultuurpaktkommissie een 
gemeentelijk informatieblad met tot de 
kulturele materies behoort 

Over onze tweede klacht kregen we 
met na zestig dagen maar na negen 
maand en met enorm veel moeilijkhe
den een advies los Dit advies stelde 
ons in het gelijk en de kultuurpakt
kommissie adviseerde dat in Aalter de 
subsidies moeten verdeeld worden 
volgens werkingscntena 
Zoals gebruikelijk kregen de goever-
neur en de minister van Nederlandse 

Kuituur een afschrift van dit advies 
Nu twee jaar later weigert de burge
meester nog steeds dit advies toe te 
passen Na aandringen bij de goever-
neur ontvingen we een briefje dat ze 
de zaak eens gaan onderzoeken. 

Over onze derde klacht is er, alhoe
wel ze ontvankelijk werd bevonden, 
na twee jaar nog steeds geen advies 
We hebben dus nog steeds geen in
zagerecht in de boeken van de VZW, 
alhoewel dit recht ons ook toekomt 
als gemeenteraadslid en in verschil
lende omzendbrieven van het ministe
rie van Binnenlandse Zaken ter gele
genheid van het goedkeuren van de 
begroting werd bevestigd 

Ons hoeven ze geen verhaaltjes te 
komen vertellen de kultuurpaktkom
missie IS het zoveelste machtsinstru
ment geworden in handen van de 
CVP, en het kultuurpakt zal alleen in 
haar voordeel en steeds in ons nadeel 
worden «gebruikt» 

De gemeenteraad 
Tientallen klachten over de gang van 
zaken in de Aalterse gemeenteraad 
werden door ons aangeklaagd bij de 
goeverneur Wat heeft het opgele 
v e r d ' Niet meer dan een beleefd 
briefje dat men de burgemeester op 
zijn plicht heeft gewezen en die doet 
of zijn neus bloedt 

En, het gaat echt met om futiliteiten 
Een paar voorbeelden dossiers 
waarvan de inzage aan ons belet 
wordt Dossiers die nadat ze ter inza
ge lagen, nog vóór de zitting gewij
zigd worden Onregelmatig opgestel
de begrotingen, uitgaven zonder 
goedgekeurde begroting of zonder 
gestemde voorlopige twaalfden, of 
zoals tijdens de jongste gemeente
raad, 17 punten die door de burge
meester voor goedgekeurd worden 
verklaard, zonder dat ze zelfs maar 
besproken zijn, laat staan gestemd 

Nochtans heeft de overheid reden te 
over om een oogje in het zeil te hou
den in Aalter, want de toestand is er 
verre van schitterend Oordeel zelf 
maar 

Aalter heeft 15000 inwoners In 1978 
slaagde het gemeentebestuur erin de 
schuldenlast te verhogen met 195 mil
joen tot een totaal bedrag van 500 mil
joen, of een half miljard De belastin
gen stegen van 60 miljoen in 1977 tot 
92 miljoen in 1979, of een stijging van 
50 % in twee jaar 

Alle begrotingsvoorschriften die aan
drongen op een versobering in deze 
krisistijd werden genegeerd Zo stij
gen de subsidies en met verplichte uit
gaven van 10 naar 12 miljoen Het lu
xueuze prestige-sportcentrum heeft 
een jaarlijks verlies van meer dan 10 
miljoen en kost aan de gemeente 20 
miljoen per jaar, en nog oordeelt men 
het op de provincie met nodig ons 
wettelijk inzagerecht te doen toeken
nen 

Stilaan krijgt men in Aalter de indruk 
dat de burgemeester een «roemrijk» 
afscheid aan het voorbereiden is Het 
zal inderdaad met prettig zijn zijn erfe
nis over te nemen, een half miljard 
schuld en 70 miljoen intresten en af
lossingen per jaar O die krisis, en 
«Voorspoed door Moed» 

WIJ l O 
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WIJ in Dd lADLKSUMK 

Oostende-Torhout krijgt geen kans als museum-lijntje 
Wordt de achterbakse beslissing van de Raad van Beheer van de Belgische 
spoorv*egen (NMBS) om het slapend spoorlijntje tussen Oostende en Tor
hout op te heffen de klassieke druppel die het kwalijk riekend NMBS-vat 
doel overlopen ' Men zou het moeten hopen 
Onder het mom met-rendabele lijnen af te schaffen is de afbraak van het 
Westvlaamse spoorwegnet eigenlijk al jaren bezig Midden de onverschillig
heid van het grote publiek en omdat de belangstelling op meer en betere 
auto-wegen was gericht, kon de Brusselse NMBS-administratie lange tijd 
dringende vragen naar meer eigentijdse exploitatietechnieken ontlopen 

Wie zich als enkeling — en daar 
rekenen we ons bij i — over de 
toekomst van het openbaar ver
voer zorgen maakte ondervond 
algauw twee heilige stelregels nl 
dat Brussel op het spoorwegnet 
zat zoals een spin in haar web en 
dat helaas ook hier het oude 
zeer I de lengte van de lijnen en 
het behoud van het (Franstalig) 
personeel uit het bevolkingsarme 
Wallonië handig tegen de noden 
van Vlaanderen werden uitge
speeld In dit verband zal het wei
nig verbazing wekken dat terwijl 
voor de provincie Henegouwen 
de NMBS er twee groepen op 
nahoudt door ons vruchteloos 
werd gepleit voor de splitsing van 
de groep Gent in een groep voor 
Oost-Vlaarideren en een groep 
voor West-Vlaanderen Nog 
steeds zonder grote beroering te 
verwekken is onlangs gebleken 
dat voor de NMBS de groep 
Brussel een louter frankofone 
aangelegenheid is Franstalige op
stellers worden zonder eksamen 
aangeworven Nederlandstalige 
laureaten voor het eksamen van 
opsteller worden met eens opge
roepen Hetzelfde geldt voor de 
betrekkingen van spoorleggers, 
werklieden-personeel, bank-
werker-bestuurders, zelfs zou
den tijdelijk aangeworven Vlaam
se mecaniciens zijn vervangen 
door gebuisde Franstalige kandi
daten Op de koop toe zou de 
NMBS te Schaarbeek gevestig
de diensten naar Wallonië willen 
overbrengen met als recht
streeks gevolg dat opnieuw een 
aantal Vlamingen zonder betrek
king vallen 

Wellicht IS het in ruime knng min
der bekend dat in Wallonië, door 
prive-verenigingen doch met rui
me steun van o m de NMBS, 
zogenaamde toenstische of mu-
seumspoorlijntjes worden uitge
baat Terwijl we enkele jaren gele
den nog alleen stonden met ons 
protest tegen het uitbreken van 
de lijn Nieuwpoort-Kaaskerke 
(een ideale toeristische lijn) zou 
thans door de Raad van Beheer 
van de NMBS ook de beslissing 
getroffen zijn om de sporen op 
de lijn Oostende-Torhout weg te 
nemen Voor deze spoorlijn was 
nochtans tijdig een goed gemoti
veerde vraag ingediend om ze als 
museum-lijn en als toenstische at-
traktie te behouden Het spreekt 
vanzelf dat de initiatiefnemers de 
politiek-van-het-voldongen-feit zo
als ze nu weer door de Raad van 
Beheer van de NMBS dreigt te 
worden gevoerd, niet langer ne
men Om de argwaan en veront
waardiging te staven moet het 
ook geen verwondenng wekken 
wanneer de contestatie rond de 
lijn Oostende-Torhout meteen in 
een breder verband wordt ge
voerd hetgeen zeggen wil dat nu 
eindelijk eens komaf zou worden 
gemaakt met gans het beleidsdos
sier NMBS dossier dat voor 
Vlaanderen en speciaal voor 
West-Vlaanderen biezonder na
delig IS 

Misschien is het ook goed dat de 
bevolking zich door kleine voor
vallen bewust wordt van beslissin
gen die haar als werkgever of 
werknemer als reiziger of toe
rist, als Westvlaming of Vlaming 
moeten raken 
Van de Volksunie wordt nogal 
eens beweerd dat zij kunstmatig 

de tegenstellingen tussen Walen 
en Vlamingen in leven wil houden 
Nu bij het nauwkeuriger onder

zoek van de NMBS-politiek weer 
een tipje van de sluier wordt 
opgelicht mogen we wel opnieuw 
de vraag stellen hoelang het nog 
duren zal vooraleer men zich in 
brede knng bewust wordt van 
het feit dat de tegenstellingen van 
dag tot dag dieper in ons leer snij
den en dat alleen een echt 
Vlaams gezag de hooo geeft om 
er iets aan te veranderen 

Guido Van in 

OVD neemt treinafschaf niet 
De arrondissementsraad van de Volk
sunie Oostende-Veurne-Diksmuide 
besprak op 11 februari de geplande 
treinafschaf Torhout-Oostende. In een 
persbericht dat achteraf verspreid 
werd deelde de raad het volgende 
mee-
De arrondissementsraad van de VU 
uit Oostende-Veurne-Diksmuide nam 
met verbluffing'kennis van persbe
richten waaruit zou blijken dat een Ko 
ninklijk Besluit zou in wording zijn om 
de spoorlijn Torhout-Oostende uit te 
breken, en dit zonder enige vorm van 
inspraak bij de betrokken bevolking 
en de betrokken stads- en gemeente 
besturen, 
— drukt zijn verwondenng uit over de 
wijze waarop de direktie van de 

NMBS tot deze beslissing gekomen 
IS blijkbaar met een nipte meerder
heid die nochtans verdere studie van 
deze lijn wettigt, 
— vraagt aan de heer minister van 
Verkeerswezen het Koninklijk Besluit 
vooralsnog in te houden en nieuwe 
Studie te gelasten, 
— dringt aan op veeleer een moderni-
zering en elektnfikatie van deze lijn 
om de kust inzonderheid Oostende 
optimaal met het Westvlaamse bin
nenland te verbinden, 
— vraagt eveneens een nieuwe studie 
over de heropening van de lijn Nieuw 
poort Diksmuide gezien deze haven 
en badstad thans volledig zonder eni 
ge spoorverbinding geïsoleerd ligt 

VUJO-Oostende hield geslaagd Euro-debat 
In een bomvolle zaal van het Koningin-
nehof te Oostende hebben we dins 
dag 13 februari een uiterst boeiend 
debat bijgewoond dat werd ingericht 
door de Volksuniejongeren van 
Groot-Oostende in samenwerking 
met de Europese Jongerenbeweging 
doch waarvan de integrale organiza-
tie berustte bij VUJO en de Europese 
Jongeren uiteindelijk slechts een over-

Miel Cools te Zarren 
Dat de Limburgse kleinkunstzanger 
Miei Cools ook bij ons voldoende 
gekend is en ten zeerste gewaar 
deerd wordt bewees de talrijke op
komst in de zaal Riva te Zarren vorige 
zondag 
We mochten heel wat jeugdige luiste
raars begroeten wat de zanger zelf 
ook veel plezier deed 

Reeds meer dan 25 jaar probeert 
Miei Cools langs zijn kleinkunstliedjes 
de mens meer bewust te maken van 
zijn persoonlijke waarden in een we 
reld van vervlakking In zijn sobere 
liedjes gaat hij in tegen de huidige 
maatschappij en brengt hij ons terug 
naar de natuur naar het eenvoudige 
Zijn talrijke verblijven in Nederland de 
laatste jaren zijn zeker het bewijs van 
zijn voortdurende inzet om als Vla 
ming de taak die hij zich gesteld heeft 
waar te maken over de grenzen heen 
Dat hij midden een reeks optredens 
bij onze Noorderburen toch naar Zar
ren kwam was voor ons een grote 
eer We hopen dan ook dat Miei 
Cools opnieuw meer en meer in 
Vlaanderen zelf zal optreden 
Vorig jaar begroetten we Willem Ver 
mandere dit jaar werd het Miei Cools 
Wie wordt het volgend jaar ' 
VU-Zarren Werken Kortemark 

Handzame 

igens voortreffelijke moderator ver 
strekt hadden 
Prof Brugmans gaf zowel de inleiding 
als het slotwoord en herinnerde er 
aan dat een Europees parlement in fei 
te reeds lang bestaat doch tot mach
teloosheid IS gedoemd aangezien het 
niet demokratisch is samengesteld 
Dit nieuw thans direkt te kiezen parle
ment kan hienn verandenng brengen 
Opvallend was hoe dicht de stand 
punten zowel van CVP als BSP en 
PVV bij elkaar staan waarbij kamerlid 
Van Grambergen op rustige doch uit
stekende wijze het VU-standpunt 
weergaf dat overtuigend anders 
klinkt dan dit van de traditionele partij 
en Uiteraard gaf hij onze visie weer 
over het Europa der Volkeren In 
wereldverband leeft de Europese ziel 
het meest in de lage landen waar 
arrogante grote landen hun oorlogen 
als eeuwenlang hebben uitgevochten 
Het debat verliep in hoffelijke sfeer en 
de woordvoerders van de BSP en 
PVV spraken met overtuiging en te 
vens met kennis van zaken waar de 
spreker van de CVP blijkbaar het dos
sier niet meester was zelfs niet van 
zijn eigen partij 
Wat tevens opviel was dat men tot de 

VVV-wandeling 
te Reningelst 
De maandelijkse geleide wande
ling van V V V Westvlaamse Ber
gen (telkens op de vierde zondag) 
gaat deze keer door te Reningelst 

Zondag a s 25 februari vertrekken 
de wandelaars stipt aan de Renin-
gelstse kerk om 14 u 30 

De wandeling wordt aangepast 
aan de weersomstandigheden 
maar het is dan ook aangeraden 
goed schoeisel mee te brengen 
De wandeling verkent Reningelst 
vanuit een dubbel opzicht nu 
eens nemen we een hoog stand
punt in om zo het dorp als geheel 
te bekijken dan eens wordt de 
wandeling als een schouwen 
over het Heuvelland van Kats-
berg tot Kemmelberg Niet voor 
mets draagt de rug achter het 
dorp de naam « Hoogte » 

De wandelkalender 1979 is nog 
steeds (mits antwoordzegel) te 
krijgen bij VVV-Westvlaamse Ber
gen Streekhuis Malegijs te Kem-
mel of bij de start van de wande
ling te Reningelst 

vaststelling kwam dat alle partijen aan 
wezig federalistische visies had
den I Waar is de tijd ' 
Van de door het publiek gestelde vra

gen kon omwille van tijdsgebrek 
slechts de helft worden behandeld 
Dit initiatief dat wel 200 mensen 
samenbracht is een pluim op de hoed 
van onze aktieve VUJO-groep met 
als hardste werkers in dit verband 
Bart De Bruycker Mark Vanmidde-
lem en Fernand Dedeyn proficiat 
vnenden l 

J Nagels 

Gemeente 
Middelkerke 
Te begeven 
betrekkingen 
Het kollege van burge
meester en schepenen 
van de gemeente Middel
kerke brengt ter kennis 
dat volgende betrekking 
te begeven is in vast ver
band 
— 1 adjunkt-

politiekommissaris. 
Voorwaarden en inlich
tingen zijn te bekomen 
op 't gemeentehuis, per
soneelsdienst 
Aanvragen in te dienen 
ten laatste tegen 16 
maart 1979 (Adv. 243) 

Aktiviteiten-kalen-
der voor het arr. 
Brugge-Torhout 
— Torhout algemene leden- en sym-
patisantenvergadenng op vrijdag 23 
febr as om 20 u in de zaal «Cen
trum» Beerstraat 
— St Kruis-Brugge ledenfeest op 
zaterdag 10 maart as om 20 u 30, in 
de zaal St-Elooi deelname in de kos
ten 225 fr 
— VUJO arr Brugge-Torhout Euro
pa-dag op zaterdag 24 maart a s van
af 10 u in de zalen van het Europa-kol
lege Dyver Brugge 
— Assebroek jaarlijkse herdenking 
van overleden VU-leden op zondag 
25 maart as om 11 u 30 kerk St-
Magdalena Gentpoortstraat Brugge 
— VU-arr Brugge-Torhout-kust len
te-avondfeest op zaterdag 7 apnl a s 
vanaf 20 u 30 in de zalen van 
« Jagershof» gemeenteplein St -An
dnes-Brugge met het orkest van Bert 
Wills 

VU-werking in arr. 
Brugge-Torhout 
Ter gelegenheid van de nieuwjaars
ontvangst op 26 jan jl en met eerste 
uitwerking op de arr raadsvergade
ringen van 2 febr en 16 febr jl is 
door het arr bestuur de nadruk ge
legd op een intenser VU-werking 
voor de Brugse regio Bij wijze van 
motie is aan de voorzitter van de VU-
partijraad gevraagd de aktiviteiten 
van de raad in positieve zin om te bui
gen Voor het Brugse werd beslist de 
aandacht op de a s Europese verkie
zingen van 10 juni 79 te richten 
Tevens is een werkgroep «lokale pro
blemen» opgericht 

WEST-VU\ANDEREN 

FEBRUARI 

23 GROOT-ZWEVEGEM Mosselsouper in cafe De Kaai Otegem-
straat 252 om 20 uur Prijs 200 fr per persoon Inschnjven op 
tel 056-756322 (J Frijns) 

24 KOKSIJDE VU-maaltijd in restaurant Soil Cress Koninklijke 
Baan 225 350 fr per persoon Menu Hongaarse goelasj 
Inschrijven bij mevr Van Eecke Meridiaanlaan 11 

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

legenheid van de verkiezing van provincieraadslid Maunce 
Dujardin in de gemeentelijke jongensschool Markegemstraat te 
Wakken DJ Jo van Langeveld staat in voor de muzikale 
ambiance 

22 FEBRUARI 1979 
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r FILMTHEATERS 

studio 
2 3 F E B R TOT 1 M R T 1979 

LEUVEN 1 
1530 K T 

Jesus of Nazareth 
deel 2 

Van Franco Zeffirelli met Robert 
Powell en Anne Bancroft 

2030 Premiere K T 
Les enfants de l'Oublr 

van Joao Correa 

22T5 K N T 
Zesde en laatste week 

Herfst Sonate 
Van Ingmar Bergman met Ingnd 
Bergman en Liv Ullmann 

1315 1800 2400 K T 
Deatf i on the Nile , 

Van John Guillermin met Peter 
Ustinov en Jane Birkin 

LEUVEN 2 
K T 1400 

Vierde week 
O d d s and Evens 

Met Terence Hill en Bud Spen
cer van Sergio Corbucci 

1600 K T 
Tweede weeek 

Saturday night Fever 

2000 K T 
Tweede en laatste week 

I never promised you a 
Rose Garden 

Van Anthony Page met Bibi 
Andersson 

1815 22 00 K T 

La C a g e aux Folies 
Van Edouard Molinaro 

2345 K N T 
Obsess ion 

Van Brian de Palma (Carrie) 

TERVUREN 
Vrijdag en zaterdag 2030 zon
dag 18 30 en maandag 20 30 K T 

La Carapate 
Van Gerard Oury met Pierre 
Richard en Victor Lanoux 

Zondag 1330 1600 2030 dins
dag en woensdag 2030 K T 

Force 10 from Navarone 

NIVWF stelt voor op donderdag 
2030 K T 

2001 A Space Odyssey 
Van Stanley Kubrick met Gary 
Lockwood en Keir Dulea 

TIENEN 
Vrijdag 22 30 zaterdag 22 30 en 
zondag 21 00 K N T 

First Love 

Zaterdag 17 30 zondag 1630 
maandag 2030 en dinsdag 
1500 en 2030 K T 

De Gendarme op zwier 

Vrijdag 20 00 zaterdag 15 00 en 
2000 zondag 14 00 en 18 30 
maandag 1800 dinsdag 1800 
en woensdag 2030 K T 
Tweede week 

Paar en onoaar 

NIVWF stelt voor op donderdag 
2030 K N T 

Everything you always 
wanted to know about Sex 

but we're afraid to ask 

KURSAAL TURNHOUT 
Vrijdag 1800 zaterdag 1500 
zondag 1500 maandag en dins
dag 1800 woensdag 1500 K T 

Saturday Niqht Fever 

Vrijdag zaterdag zondag maan
dag en dinsdag 2030 woens 
dag 1800 K N T 

Pampenverwekker 

NIVWF stelt voor 
zaterdag en zondag 1800 
woensdag 2030 K T 

Everything you always 
wanted to know about Sex, 

but we're afraid to ask 
Van Woody Allen 

FEBRUARI 

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 
tariaat Vlaamse Organizaties 

23 BOORTMEERBEEK, HEVER, SCHIPLAKEN VUJO Kleinkunst-
avond met Kris De Bruyne in zaal Tnanon (station Never) om 
20 u 30 Inkom 80 fr Voorverkoop 60 fr 

23 KAMPENHOUT Start VUJO-organizatie om 19 u 30 in zaal 
Pax Programma Inleiding door H Van Hemelnjck voorstelling 
kandidaten bestuursleden diavoorstelling over voorbije aktivitei-
ten vragen en suggesties en daarna gezellig samenzijn 

23 GRIMBERGEN Vormingscyclus over Vlaamse problemen van 
gisteren morgen en overmorgen Om 19 u 30 in Kultureel Cen
trum te Strombeek Bever (kleine vergaderzaal) Ingericht door 
het Karel Bulsfonds Kursusleiding Walter Luyten Ook op 2 en 9 
maart 

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-vergadenng 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 

10 TREMELO jaarlijks lentebal om ^U u JU in de parochiezaal te 
Baal Iedereen welkom 
10 MEISE Kaas- wijn en zangavond in de parochiezaal St Marti 
nus vanaf 18 uur 

10 MEISE VU kaasavond voor 100 fr Vanaf 18 uur in de parochie
zaal van Meise dn de meisjesschool Brusselsesteenweg) 

10 LINT VU-ledenfeest in zaal Centrum om 20 uur 

11 BRUSSEL VUJO neemt deel aan de wandeling van het taalak 
tiekomitee in de Voerstreek Verzamelen om 8 u 30 aan de 
Arduinkaai (KVS) 

2 

3 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

VAN DE STAD AARSCHOT 
Het ambt van sekretans van het OCMW Aarschot 

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

1 Belg zijn, 
de burgerlijke en politieke rechten genieten , 
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 gekoordineerde wet
ten en koninklijke besluiten van toepassing, houden
de de pnoriteitsgerechtigden van het beroepsperso
neel van de kaders m Afrika en van het personeel 
ontslagen wegens gehele of gedeeltelijke sluiting 
van de steenkolenmijnen, 

7 Houder zijn van het diploma dat m aanmerking 
komt voor betrekkingen van niveau 1 m 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 m de 
graad van Sekretans en Ontvanger m een Open
baar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn , 

8 slagen m 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 Sekretans De Voorzitter, 
Jos Van Haesendonck Willy Laeremans 

(Adv 236) 

STICHTING 
VIC ANCIAUX 

De Stichting Vic Anciaux geeft 
op 24 maart 1979 haar eerste 
dansfeest te Grimbergen in hel 
Fenikshof om 21 u Het orkest 
Freddy Saget speelt ten dans 

De Stichting Vic Anciaux houdt 
op 31 maart a s m het gemeen
tehuis van Laken Bockstael-

plein een akademische zitt ing 
naar aanleiding van - de eerste 
pri js Vic Anciaux » 
De plechtige zitting begint om 
15 u 
Prof Van Langendonck zal er 
handelen over marginaliteit en 
senator Mauri ts Coppieters 
houdt de feestrede 

VU-kanton Asse 
opnieuw bijeen 
In de vergaderzaal van de Vlaamse 
Kring Pajottenland te Liedekerke kwa
men maandag II de VU-afdelingen van 
het kanton Asse samen om opnieuw 
met een kantonnale werking te star
ten 

Oud-kantonnaal gevolmachtigde en 
provincieraadslid Staf Kiesekoms had 
de besturen samengebracht en zat 
samen met arr voorzitter Rom De 
Craen de vergadering voor Zo n vijf-
entwintigtal bestuursleden woonden 
deze bij Na een korte uiteenzetting 
over het waarom van de bijeenkomst 
werd geanimeerd gediskussieerd 
over de zin van zon kantonnale bij 
eenkomsten 

Duidelijk kwam de wens tot uiting om 
in de toekomst weer nauwer met 
mekaar samen te werken zeker in 
verkiezingstijd maar met minder wat 
betreft de regionale problemen zeker 
nu ae VU in heelwat gemeenten van 
het kanton in het schepenkollege zit 
(Asse Groot-Hekelgem Groot-Ternat 
en Liedekerke) Vervolgens werd een 
lijstje opgemaakt van de onderwer
pen die zeker aan bod dienen te 

komen op de volgende bijeenkom
sten 

Bovenaan komen de nakende Europe
se verkiezingen vervolgens de regio 
nale problemen (akties tegen de ver-
fransing wegeninfrastruktuur huisvuil-
verwerkingen) maar ook de politieke 
scholing van de bestuursleden Tot 
iemand wordt gevonden zal het voor
zitterschap waargenomen worden 
door Staf Kiesekoms Er dient ver 
meld dat voorzitterskandidaturen har
telijk welkom zijn 

Tevens werd een eerste stap gezet 
om de afdelingsaktiviteiten beter te 
koordineren door het bijhouden van 
een aktiviteitenkalender De volgende 
bijeenkomst werd voorzien op dins
dag 17 april Uitnodigingen en agenda 
volgen nog 

W I J kunnen er ons alleen maar om ver
heugen dat de VU-afdelingen van het 
kanton Asse zich weer gevonden heb 
ben in de vertrouwde kantonnale 
Hopelijk brengt deze vernieuwde wer
king veel entoesiasme op en aarde 
aan de dijk 1 

Diskriminatie van Vlamingen te Vorst 
Tijdens de jongste gemeenteraadszit
ting te Vorst kwam eens te meer de 
schandalige houding van de frankofo-
nen ten opzichte van de Vlamingen 
aan bod Juist daarom is de politiek van 
de «Vlaamse Eenheid» in de raad 
steeds vinniger 
Andermaal protesteerde een woord
voerder van de oppositie tegen het 
naar een hoekje verwezen en in klei
ner lettertype gezette Nederlandsta
lige opschrift op de straatnaamborden 
Spreker zei dat zulks onwettig was 
maar schepen Lismonde zei dat er 
mets zou gewijzigd worden waarop de 
h Thunaux (Vlaamse Eenheid) ant
woordde dat zijn fraktie een klacht zou 
neerleggen 
Daarmee was de kous nog met af De 
h Thuriau verweet de meerderheid 
haar anti-Vlaamse houding o a wat de 
subsidienng van het verenigingsleven 
betreft De Vlaamse verenigingen (die 
nochtans de 40 % Nederlandstalige in
woners van Vorst vertegenwoordi
gen) krijgen mets Bovendien krijgen 
de Vlamingen geen toegang tot de be
staande sport- en andere strukturen 

hoewel ze toch mede instaan voor de 
gemeentelijke belastingen 

Het toppunt is wel dat vreemdelingen 
inspraak krijgen via een Raadgevende 
Kommissie terwijl de Vlamingen met 
hun Socio-Kulturele Raad in de kou 
blijven staan I 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

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

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

Zesde bejaardenfeest VU-Liedekerke 
Voor de zesde maal reeds nep VU-Liedekerke de Vlaamse Knng Pajottenland 
en de piepjonge FVV-afdeling de Liedekerkse bejaarden samen voor een jaar 
lijks gezellig samenzijn 

Zo n tweehonderd vnenden van de derde leeftijd hadden zich laten inschrijven 
maar het barre winterweer zorgde er voor dat er een twintigtal verstek hadden 
laten gaan 

Weer een prima sfeertje dank zij een gezellige koffietafel met fijn gebak een 
tombola en achteraf een stevig vieruurtje 
Met orgelist Jos Martin die reeds voor de vierde maal na mekaar de boel met 
leuke liedjes opfleurde werd het weer een knalnamiddag die tot na TV nieuws 
tijd doorliep 

Het feest ging door in aanwezigheid van voltallig VU bestuur de drie VU-manda-
tarissen de twee OCMW-leden 

De organizatoren werden gelukgewenst door de schepen van Feestelijkheden 
die de wens uitsprak dat al de politieke partijen in Liedekerke dit prachtig voor 
beeld zouden volgen 

Al bij al weer eens een prachtig initiatief dat onze vnenden van de derde leeftijd 
met vergeten Het was hen van harte gegund 1 

WIJ u 
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Asse weigert «Distrimas» 
Nadat de VVB-afdel ing Asse zich in 
een degeli jk gedokumenteerd be
zwaarschrif t duideli jk uitgesproken 
had tegen de vestiging van de distr i 
but iemaatschappi j « Distr imas- heeft 
nu ook het kollege van burgemees
ter en schepenen stell ing genomen 
tegen deze vestiging. Het verzet van 
de VVB-afdel ing w/erd mede onder
schreven door de VU-afdeling, en 
een aantal raden en komit°es van 
deze Vlaamsbrabantse gemeente. 
Reeds vroeger (1976) had de (nog 
niet met Asse samengevoegde ge
meente) Zel l ik en later ook de ge
meente Asse zich verzet tegen de 
opr icht ing van het distr ibut iecom
plex Carrefour, Distr imas zou vol
gen ! 

Het kollege van burgemeester en 
schepenen van Asse heeft nu naast 
het duideli jke neen een plan voor 
een middenstandscentrum uitge

werkt waarbij zo'n 300 handelaars 
van Asse zelf zullen worden betrok
ken. 
De bezwaren zoals de VVB ze formu
leert in haar bezwaarschrift zijn niet 
mis te verstaan : 
— het uitdunnen van de plaatseli jke 
middenstand voorkomen ; 

— tegengaan dat op de rand van de 
Brusselse agglomeratie in een 
Vlaamse gemeente een commerciële 
pleisterplaats zou opgericht worden 
voor Franstaligen uit de periferie 
en uit de agglomeratie Brussel daar 
waar eigenlijk een groene afscher
mingsgordel voorzien was ; 

— het wantrouwen tegen een Del-
haize-onderneming wat de Vlaamse 
betrouwbaarheid bet ref t ; 

— het verstedeli jken met alle nare 
gevolgen vandien van een landelijke 
gemeente radikaal tegengaan. 

Nu het bestuur van Asse duideli jk 
stell ing genomen heeft tegen deze 
kwali jke mastodont en voor de plaat
selijke middenstand koos kan men 
in groot-Asse weer wat rustiger ade
men, alhoewel opletten geboden 
blijft. Men weet nooit, nietwaar... 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aeriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

OCMW-LUBBEEK 
SOCIALE 
HULPDIENST 
Enkele maanden geleden be
sliste het OCMW Lubbeek 
een tweede projekt aan te 
vragen in het kader van het 
«plan Spitaels». Het plan 
v^as om onder andere een 
sociale hulpdienst op te rich
ten voor gezinnen en be
jaarden. Dit projekt werd nu 
officieel goedgekeurd en de 
sociale hulpdienst gaat van 
start vanaf 16 januari 1979. 
• Welk is nu de bedoeling 
van deze sociale hulpdienst ? 
De hoofdbedoeling is om 
hulp te verlenen aan gezin
nen of bejaarden die tijdelijk 
omwille van sociale of medi
sche redenen hun gezinstaak 
en in het biezonder de huis
houdelijke werkzaamheden 
niet meer aankunnen, d.w.z. 
indien een gezin of een bejaar

de moeilijkheden ondervindt 
bij bv. onderhoud van de 
woning, boodschappen doen 
e.d. zij zich tot de sociale hulp
dienst kunnen wenden. In 
samenspraak met de maat
schappelijk werkster wordt 
dan bepaald welke hulp er 
nodig is, hoeveel en voor wel
ke p Iriode. 

• Wie komt in aanmerking 
voor deze dienst ? 
In princiep kan elke inwo
ner van Ciroot-Lubbeek be
roep doen op de sociale hulp
dienst, d.w.z. iedere bejaarde 
en elk gezin dat door omstan
digheden zoals ziekte, invali
diteit, bevalling, tijdelijke 
overbelasting... m moeilijkhe
den raakt, kan een aanvraag 
tot hulp indienen. 

• Hoeveel bijdrage dient 
men te betalen ? 
De bijdrage die door de hulp
aanvrager wordt betaald, 

CHATEAU CARAVAN 
Verkoop - Verhuur 

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

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

& CARAVANCENTRA PVBA 

VU-Merksem in 't zilver 
Toen in 1954 de Volksunie werd gebo
ren, was de afdeling Merksem één der 
eerste die werden opgericht zodat dit 
jaar terecht het 25-jarig bestaan nnag 
worden gevierd. 

Als inzet van deze viering moest geen 
betere gelegenheid worden gezocht 
dan het jaarlijks Volksuniedansfeest 

dat traditioneei op de eerste zaterdag 
van de maand maart doorgaat 
O p zaterdag 3 maart as. zullen dus 
ook wij te Merksem moeten en kun
nen bewijzen dat we het hoofd niet la
ten zinken en zeker de moed niet heb
ben verloren na de minder gunstige 
verkiezingsuitslag. Dit bewijs kan na-
tuuriijk niet geleverd worden door het 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 

Borgerhout 
Openstaande betrekking 

In het Algemeen Beheer van het OCMW Borgerhout 
is volgende betrekking vakant : 

MEDISCHE SEKRETARESSE 
Voorwaarden: 
Bij voorkeur in het bezit zijn van het diploma A 2 
medisch sekretariaat of in het bezit zijn van het 
diploma van Hoger Middelbaar Onderwijs of gelijk
gesteld diploma. 
— minimum leeftijd 18 jaar; 
— maximum leeftijd 35 jaar. 
Gelieve uw verzoek voor deelneming aan het verge
lijkend eksamen voor 9.3.1979 te richten aan het 
O.C.M.W. van Borgerhout, Luitenant Lippenslaan 57, 
tel. 36.99.90, binnenpost 1209, (Adv. 249) 

wordt berekend volgens het 
inkomen op basis van bare
ma's van het Ministerie van 
Volksgezondheid. De ge
vraagde bijdrage varieert 
tussen 8 fr. en 156 fr. per uur, 
naargelang het inkomen en 
het aantal personen ten las
te. 

• Hoe een aanvraag om 
hulp indienen? 
De aanvragen voor de dienst 
kunnen worden gericht tot 
de maatschappelijk werkster 
van het OCMW Lubbeek, M. 
Doucet. Zij is te bereiken op 
volgende zitdagen: 
— te Binkom (oud-gemeente-
huis): elke voormiddag tus
sen 9 en 12 U., tel. 016-63.44.18 ; 
— te Linden (schoollokalen): 
elke maandag tussen 16 en 
18 U.; 
— te Lubbeek (gemeente
huis) : elke dinsdag tussen 17 
en 19 u.; 
— te Pellenberg (oud-
gemeentehuis): elke donder
dag tussen 17 en 18 u. 
Ook voor verdere inlich
tingen omtrent de sociale 
hulpdienst of voor om het 
even welke vraag kan u er 
steeds terecht. 

(Adv. 251) 

10 %vr.V.U. leden; 
KOSTUUMS -VESTONS- BROEKEN-PARDEbbUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 031-3O5B3 

bestuur en de plaatselijke mandataris
sen alléén, maar vooral door de leden 
en sympatizanten die hun vertrouwen 
in de partij hebben bevestigd. 
Zij worden dan ook allen verwacht op 
zaterdag 3 maart as. vanaf 20 u. 30 in 
zaal Bart Sint-Bartholomeusstraat 
(naast oude kerk) te Merksem, waar 
het orkest «The Playmates» de tonen 
zal aangeven. 

Vlaamse Kring Groeninghe 

Graag willen we hier nogmaals herha
len dat de maandelijkse kontaktverga-
deringen steeds doorgaan op de laat
ste dinsdag van elke maand, in lokaal 
Breydel, Fr. de l'Arbrelaan 12 te Merk
sem. 
Op dinsdag 27 februari e.k. heeft daar
enboven de door de statuten voorzie
ne bestuursverkiezing plaats waartoe 
alle leden vriendelijk worden uitgeno
digd. 
De mogelijkheid bestaat uw stem uit te 
brengen tussen 20 en 22 u. zodat zelfs 
de leden, die om één of andere reden 
de vergadering niet kunnen bijwonen, 
toch de gelegenheid krijgen hun oor
deel te vellen of hun voorkeur uit te 
spreken. Kandidaturen voor het nieu
we bestuur worden ingewacht op het 
sekretariaat, Alb. Meulemansstraat 22 
te Merksem of uiterlijk op 27-2 in het 
lokaal Breydel om 20 u. Kandidaten 
moeten zich zeker niet als vreemde 
eend in de bijt voelen want zij zullen als 
vriend ontvangen worden. 

ANTWERPEN 
KflLiriDCR 
FEBRUARI 

23 

24 

24 

24 

EKEREN : VU-dansfeest om 21 uur in de feestzaal «De Boter
ham », Veltwijcklaan 23. Inkom : 80 fr. 
ST.-KATELUNE-WAVER: Jaarlijks Vlaams dansfeest om 
21 uur in feestzaal •< Elzestraat •>, Clemenceaustraat 111. Or
kest : Georgia Brown. 

ANTWERPEN: 11e Galabal. Harmonie. Kaarten op het VU-se-
kretanaat, Wetstraat 12. 

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

MAART 

1 ANTWERPEN: Gespreksavond rond het tema «Zuid-Afrika 
met als gastsprekers de heren Jan van Aerschot en Theo Poppe. 
Om 19 u. 30 in de lokalen van de UFSIA in de Rodestraat Organiza-
t ie . Nationalistische Studentenvereniging. 

2 NIJLEN : Dokumentaire film over de Toraja's, 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. 

3 KASTERLEE, LICHTAART TIELEN : 8e Vlaamse dansavond in 
feestzaal <• De Druif», Markt te Kasterlee om 20 u. 30. Muzikale 
omlijsting • The Castello's 

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

9 ANTWERPEN : Kaasavond in zaal Centrum, Dageraadplaats. 
Kaarten te verkrijgen op het VU-sekretariaat 

9 W O M M E L G E M : Oude ambachten-avond om 20 uur in «Den 
Klauwaert», Dasstraat 23 (weven, spinnen, vlechten enz...) Inge
richt door de VUJO 

10 TONGERLO-WESTERLO : I e lustrum dansfeest in zaal Sporta-
centrum, Geneinde 2 (naast abdij) om 20 uur. Orkest : Sonne 
Wauters. Inkom : 80 fr. Organizatie St.-Maartensfonds Gewest 
Kempen-Limburg. 

OCMW-Berchem 
Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Berchem-Antwerpen is de betrekking 
vakant van MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT(E), met 
een wervingsreserve van l jaar. 

Algemene voorwaarden 
Leeftijd: minimum 18 jaar, maximum 45 jaar op da
tum van indiensttreding. 
De sollicitaties, vergezeld van een uittreksel uit het 
register der gelDoorteakten, een bewijs van Belgische 
nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk ge
drag, een door het gemeentebestuur voor eenslui
dend verklaard afschrift van het diploma, een mili
tiegetuigschrift voor de mannelijke kandidaten en 
een bewijs van voorkeurrechten zo men deze inroept, 
moeten toekomen uiterlijk op 21 maart 1979 om 11 u. 
op het sekretariaat van het OCMW, Uitbreidingstraat 
322, 2600 Berchem. 
Vereist diploma: diploma van maatschappelijk assis-
tent(e). 
Inlichtingen kunnen op voormeld adres bekomen 
worden. Telefoon: 031/30.98.70, toestel 217. (Adv. 244) 

(Adv. 246) 

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

Wij wel...~" " 

Maar we doen nog veel meer... 
Prijsopgave voor ongevalschade - herschilderen - alle soorten lakken 
- sportieve uitbouwing - speciale sierschilderingen - plaatsen van 
schuifdaken 

Loop even langs of bel eens. 

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

Lge Winkelhaakstraat, 46 
2000 ANTWERPEN Tel. 031-32.26.14 

Adv.224 
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«Als idealisme in de politiek zoek is, 
stop ik ermee» 
LIEDEKERKE. — Het zou «gevaar l i jk- kunnen zijn dit te melden, 
maar de schepen van Openbare Werken in deze West-Brabantse 
gemeente heeft zijn bureau geïnstalleerd in de koffer van zijn auto... 
Bij gebrek aan bureauruimte op het gemeentehuis. Waarmee meteen 
een knelpunt is aangeduid in een gemeente waar de koltektieve voor
zieningen overigens nogal degelijk zijn uitgebouwd. Maar, er zijn een 
aantal projekten die reeds jarenlang rijpen, en nu wel dringend aan 
een oplossing toe zijn. 
Zoals dus een aangepast administratief centrum, een zwembad, 
moderne uitrusting in de Nijverheidswijk, behoorli jke bestrating van 
veldwegen' zoals de Velodroomstraat... 
Schepen Staf Kiesekoms stelt onomv/onden dat met het huidig sche-
penkollege deze en nog andere plannen nu definitief « uit de kar
tons » worden gehaald. 

L 

Met zijn schepenambt is Staf Kiese
koms (40 jaar) niet aan zijn politiek 
proefstuk toe. 
Van in zijn jeugdjaren staat hij als 
Vlaams-nationalist in het politieke le
ven. 
Staf Kiesekoms: «Ik ben er aan 
begonnen uit idealisme, en als die drijf
veer mij zou ontnomen worden, dan 
stop ik er mee. 
In de jeugdbeweging, de Chiro, heb ik 
de sociale bewogenheid meegekre
gen. Van moeders zijde werd ik be
zield door het Vlaams-nationalisme, 
het werken aan de totale ontvoogding 
van ons volk, aan het verbeteren ook 
van ons welzijn.» 

Keerborstel 
— Staf Kiesekoms wordt wel eens 
de «bulldozer van Liedekerke » ge
noemd. Vanwaar die toenaam ? 
Staf Kiesekoms: «Hef is de stichter
voorzitter van de Volksunie, Frans 
Vander Eist, die mij zo jaren geleden 
eens gedoopt heeft. Daarmee bedoel
de hij wellicht de inzet die ik tracht op 
te brengen voor mijn politiek mandaat 
Twee steunpunten daarvoor zijn allicht 
mijn karakter, maar vooral de leer
school van kollega Staf De Doncker 
die mij jarenlang als VU-fraktievoorzit-
ter in de provincieraad de goede weg 
heeft getoond. Daar blijf ik de Staf nu 
VU-bestendig afgevaardigde in het 
provinciebestuur, immer dankbaar 
voor •> 
— Nu ben je dus gemeenteraadslid, 
schepen, en voorzitter van de VU-
fraklie in de Brabantse provincie
raad. Daar is jarenlang militanten-
werk aan voorafgegaan... 
Staf Kiesekoms; «Ik ben inderdaad 
mandataris, maar noteer dat ik ook mili
tant blijf Als 15-jarige geraakte ik 
reeds in Sint-Katarina-Lombeek in het 
VU-bestuur: eenvoudigweg omda< er 
«bloedarmoede» was. 
In '64 verhuisde ik naar Liedekerke, 
enkele straten verder, en vrij vlug ver
koos men mij tot VU-afdelingsvoor zif
ter Met enkele aktieve militanten heb
ben we dan de lokale afdeling stevig 
georganizeerd. In '64 kregen we één 
mandataris in de gemeenteraad dat 
was een Volksuniepnmeur in Vlaams-
Brabant In andere gemeenten ston
den de Vlaams-nationalisten nog op 
lijsten die geen uitgesproken VU-stem-
pel meekregen 
Met onze afdeling hebben we ruim 
tien jaar getracht als oppositiegroep 
de politieke daad bij het woord te voe
gen . dat werd trouwens in deze bij uit
stek werkmansgemeente van ons ver
wacht 
In ons afdelingsblad hebben we man
ke toestanden aangeklaagd, er op 
gewezen dat de gemeente-overheid 
tal van projekten met ten uitvoer 
bracht Maar, nog meer energie sta
ken we in konkrete akties om de man
kementen in het beleid duidelijk te 
maken we reinigden straten, gras

bermen, we trokken er echt met de 
keerborstel op uit 
Het resultaat was dan wel dat bij de 
jongste gemeenteraadsverkiezingen 
de CVP-PVV-koalitie, die we inaktivi-
telt hadden verweten, het deksel ook 
op de neus kreeg.« 
— 7 6 werd dan ook voor de VU-Lie-
dekerke en voor uzelf een belangrij
ke mijlpaal ? 
Staf K iesekoms: «Inderdaad, de 
Volksunie kreeg twee schepenzetels 
in het schepenkollege toegewezen, in 
een koalitie met de socialisten en de 
PVV. Mijn kollega Maurits Van Liede
kerke is verantwoordelijk voor het 
kultuurbeleid en informatie; ikzelf heb 
het mandaat voor openbare werken 
en ruimtelijke ordening. 
Bij het inkijken van de dossiers botste 
ik alsmaar op plannen van het vorig 
bestuur, die nooit in een fase van uit
voering geraakten. Met eigen perso
neel hebben wij vorig jaar een 7-tal 
kilometer voetpaden aangelegd, en we 
werken in die zin verder Wat de weg
bedekking betreft streven we voor 
gans de gemeente naar een oplossing 
die, om snel te gaan, wel voorlopig is. 

maar alleszins geldt voor tien jaar 
We willen niet wachten op de afloop 
van jarenlange administratieve romp
slomp waar de Liedekerkenaars niet 
mee gediend zijn. 
Om het hoofd te bieden aan bijvoor
beeld narigheden van een strenge win
ter hebben we ook de buitendienst 
van het onderhoudspersoneel op een 
nieuwe leest geschoeid. Wij maken er 
een erezaak van van Liedekerke een 
modelgemeente te maken voor het 
tegengaan van de wintermiserie; onze 
werkmensen staan als het ware dag 
en nacht klaar om uit te rukken. Dat is 
nodig, zeker omdat in Liedekerke 
enorm veel mensen 's morgens zeer 
vroeg naar hun werk vertrekken. En 
dat moet in veilige omstandigheden 
mogelijk zijn. Daarom wil ik als sche
pen met alle mogelijke middelen blij
ven trachten «geen snipke sneeuw» 
op de openbare weg te laten liggen. 
Ik ben er ook fier op dat wij de water
overlast die nog niet zo lang geleden 
op een zaterdag onze gewesten trof 
op een goede manier hebben kunnen 
opvangen. In menig persartikel werd 
dit met een lof bloempje vermeld». 

Verzoenen 
— Welke zijn nu uw grote plannen ? 
Staf Kiesekoms : «Het dossier-Zwem
bad werd van onder het stof gehaald, 
en die werken zijn in uitvoering. Het
zelfde geldt ook voor het beter toegan
kelijk maken van de Bombardonstraat, 
die zopas in aanbesteding is, en de uit
rusting van de Nijverheidswijk. 
Ik sta er inderdaad «als een bulldo
zer» achter dat geheel Liedekerke 
een moderne bestrating en degelijke 
riolering verwerft 
Voor volgend jaar zijn werken aan de 
verwaarloosde Velodroomstraat voor
zien. 
Voorts dient er een einde te komen 
aan de miserie op het gemeentehuis 
zelf Om de té kleine behuizing te illus

treren: de schepenen hebben er 
geen eigen bureau, laat staan dat de 
schepenen van eenzelfde fraktie een 
bureau zouden delen. Zulks moet toch 
spoedig mogelijk zijn om deze gemeen
te degelijk te beheren. Nu rijd ik met 
mijn bureau als het ware rond in de 
koffer van mijn auto.» 
— Heeft Liedekerke fusieperikelen ? 
Staf Kiesekoms: « We zijn niet ver
smolten met een andere gemeente 
maar met de herverkaveling, doorge
voerd door de minister van Binnenland
se Zaken, heeft Liedekerke wél het 
bestuur over drie wijken van Borcht-
lombeek bijgekregen. Onze grote be
kommernis is deze inwoners, niet zel
den inwijkelingen, op een goede ma
nier — niet overhaast alleszins — bij 
de gemeentelijke werking te betrek
ken, en die mensen moeten weten dat 
wij bereid zijn hen met alle mogelijke 
middelen sociaal vooruit te helpen. 
Maar, grote fusiemoeilijkheden, die 
hebben we niet» 
— Uw bevoegdheid Is openbare wer
ken en ruimteli jke ordening. Maar 
sociaal dienstbetoon, «de mensen 
helpen», bli jft uw dagelijkse zorg... 
Staf Kiesekoms : «/n 74, toen ik verko
zen werd tot provincieraadslid, zijn we 
met enkele mensen hier, goede politie
ke vrienden, hard beginnen werken 
aan de uitt>ouw van een sociaal cen
trum; een tehuis voor elke inwoner 
van Liedekerke, waar hij vrank en vrij 
vragen kan stellen, en ook kan reke
nen op de t>est-mogelijke hulp. In 77 
dan groeide de « Vlaamse Kring» van 
Liedekerke uit tot een btoem in het 
Pajottenland. We het)t)en bij de start 
veel risico's genomen, ook persoonlij
ke, maar nu is er in het centrum van de 
gemeente toch dat sociaal centrum 
waar veel mensen over de vloer 
komen. Ook met ons streekblad 'Ak-
tie » hebben we sinds '68 getracht de 
mensen tegemoet te treden; we we
ten dat de mensen naar de publikatie 
ervan uitkijken. De joemalistieke kwali
teiten van kollega Van Liedekerke zit
ten daar ook wel voor iets tussen. 
Algemeen gesteld trouwens heerst er 
in onze ploeg een jonge geest». 

— In de gemeente zelf, maar ook 
daarbuiten, staat u nu welbekend als 
een grote verzoener... 
Staf K iesekoms: «Ik blijf het nog 
steeds beter vinden bij konflikten ver
zoening te betrachten dan te blijven 
voortruziën. 
Een andere zorg van mij is ook in het 
kanton-Asse de VU-verkozenen en mi
litanten bijeen te brengen om ervaring 
uit te wisselen en om gezamenlijke 
aktiepunten uit te stippelen Ik steek 
het niet onder stoelen of banken: na 
het politiek sukses van de voorbije 
jaren was er in ons kanton Asse het 
gevaar van erosie, afbrokkeling van de 
samenwerking. We hebben opnieuw 
een goede start genomen om de VU 
in deze streek verder uit te bouwen. Ik 
ben nu veertig jaar en ik ben fier dat ik 
mij immer ten dienste heb gesteld van 
het Vlaams-nationalisme; ik heb er 
nimmer spijt van gehad, maar ik wil die 
inzet nu beloond zien met een ver
nieuwde werking.» (hds) 

Schepen Staf Kiesekoms 
MENSEN VAN BIJ ONS 
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