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KRITIEK 

In ' WIJ» van 22 feb vindt lezer H J 
uit Neerijse het «spijtig dat ik het 
alleen voor Sporting Club Anderlecht 
zou hebben, omdat het een ploeg is 
met veel buitenlanders, iets v̂ ât men 
zeker met van Club Brugge zegt» 
Welnu, ik vind zijn onwetendheid spij
tig, en ben zo vrij hier, te zijner inten
tie, een lijstje van huidige en gewezen 
Brugse buitenlanders aan toe te voe
gen De Denen Birger Jensen en 
Ulrich Le Fevre. de Engelsman Roger 
Davis, de Hongaar Ku, de Neder
landers Leen Barth, Henk Houwaert, 
NICO Rijnders, Wietse Veenstra en de 
jongste aankoop Houtman De Ander-
lechtse Nederlanders Robbie Rensen-
brink en Ruud Geels hebben toch ook 
in Brugge gespeeld vóór ze naar 
Anderlecht kwamen, en was de Oos-
tennjker Ernst Happel met tot vóór 
kort trainer van het Brugse e l f t a l ' 
Zo ziet ge maar, mijn beste H J , dat 
Brugge ook een «vreemdelingenle
gioen » IS 

M V d B , Anderlecht 

Red. — Onze sportmedewerker wi jst 
erop dat aan het Brugse buitenlan
dersli jst je nog twee namen dienen te 
worden toegevoegd. N.l. de Deen 
Jan Sorensen en de Duitser Eddie 
Krieger. 
Mogen wij deze sport ieve penne-
match hierbij a fs lu i ten ' ' 

LINKEBEEK 

De beste manier om de frankofonen 
een lesje te geven is alle faciliteiten 
en alle franstalige scholen in Vlaamse 
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gemeenten afschaffen Die zijn im
mers overbodig De frankofonen heb
ben er geen recht op Als zij zich bij 
ons willen komen vestigen zijn ze wel
kom zoals alle anderstaligen, gastar
beiders enz Maar ze moeten zich met 
als hatelijke bezetters gedragen door 
iedereen te verplichten Frans te spre
ken Als ZIJ zich willen aanpassen, dan 
zijn er nooit problemen l Wederkerig- • 
neid bestaat trouwens ook met er 
zijn geen nederlandstalige scholen 
voor ingeweken Vlamingen in Wallo
nië W I J zijn veel te beschaafd om 
onze taal of kuituur op te dnngen i De 
miserie die nu ontstaat, werd aange
richt door de traditionele partijen die 
voor elk probleem een « Belgische» 
oplossing hadden, namelijk toegeven 
aan de frankofonen Als men naar de 
Vlaams-nationalisten geluisterd had, 
waren er nooit incidenten als te Linke
beek Enige jaren terug bestond er 
ook nog geen PDF dat Brussel bezet 

Nu IS er maar eén uitweg Vlaams 
zelfbestuur door en met de V U 

G.W, Maasmechelen 

CVP-JOURNALISTIEK 

Hoe kunnen de betrekkingen met de 
pers positief verlopen, zoals C.B., Op-
oeteren in het nummer van 8 februan 
aanraadt, wanneer men moet vaststel
len hoe flagrant een CVP-journalist 
stelselmatig de waarheid verdraait. Urt 
Kritisch Bekeken van de Gazet van 
Antwerpen en over het afbreken van 

de regenngsonderhandelingen door 
de VU: «Dit IS de posthume wraak 
omdat de CVP de VU in de valstrik 
van Egmont liet lopen De beslissing 
komt juist op het moment, waarop de 
CVP zelf een breekpunt zoekt De VU 
IS de CVP net te vlug af geweest». 
«Nooit IS er door de CVP over het af
breken van de onderhandelingen ge
sproken, waar haalt G V A.-journalist 
Karel De Witte dan die beweringen 
vandaan, tenzij om de VU te kleineren 
en de CVP te bew ie roken ' Op 10 fe
bruari schrijft diezelfde Karel De Wit
te in diezelfde rubriek over CVP, PSC, 
PS en BSP- «Die rooms-rode koalitie 
beschikt over een meerderheid in elk 
gewest, zelfs in Brussel, waar beide 
formaties 250.925 kiezers vertegen
woordigen tegen slechts 220.702 van 
het FDP». 

De CVP-journalist rekent plots bij het 
gewest Brussel, zo maar eventjes 17 
Vlaamse gemeenten en maakt van de 
Vlamingen uit die Vlaamsbrabantse 
gemeenten allemaal Brusselaars. 

Bereidt hij ons zo voor op de toege
vingen, die CVP en BSP bereid zijn te 
doen om de PS en PSC gunstig te ' 
s temmen ' Van een katoliek journalist 
zou men toch mogen verwachten dat 
hij zijn bronnen beter kontroleert 

D.. St.-Martens-Latem 

VU OPGEPAST! 

W I J weten allen dat de CVP en in 't bie-
zonder Tindemans schuld heeft voor 
de val van de regering en zo nieuwe 
verkiezingen hebben uitgelokt Zegde 
Mare Eyskens met weken op voor

hand dat er nieuwe verkiezingen in de 
lucht hingen en vroegen de CVP-jonge-
ren geen nieuwe verkiezingen ' 
Iedereen weet dat deze nieuwe ver
kiezingen er met nodig waren Terecht 
zegde de huidige eerste-mimster Van
den Boeynants voor de TV «Deze' 
verkiezingen waren er met nod ig ' Er 
IS mets opgelost i» 
De dag na de val van de regering-Tin-
demans schreef Hugo Camps in het 
« Belang van Limburg » « Het is verbij
sterend en beschamend, een demo-
kratie onwaardig, de wijze waarop 
het land hier gisteren in een regenngs-
krisis werd gestort, dit op een ogen
blik dat de staat een miljardenlenmg 
moet doen in het buitenland om de 
werkloosheidsuitkeringen te kunnen 
betalen , op zulk ogenblik een rege-
ringsknsis uitlokken is effenaf wraak-
roepend » 

Nu na 2 maanden knsis is het aan de 
CVP om een regenng te vormen i 
Samen hebben CVP-PSC, BSP-PS en 
FDP 152 zetels, de tweederdenmeer-
derheid, dus Niets belet hen om een 
regenng te vormen i Maar ze weten 
dat ze aan mekaar toegevingen zullen 
moeten doen 
Daarom willen zij en de Volksunie er
bij, als het dan misloopt, dan wordt 
alles op de rug van Schiltz en de VU 
geschoven Het is te hopen dat de 
Volksunie op haar hoede zal wezen 

J.V, Boissel 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Ni/len - Tel 031/81 8841 

FRANSTALIGE 
BANKKAART 

Onlangs werd mij een nieuwe bank-
kaart voor het jaar '79 afgeleverd op 
het plaatselijk kantoor van de Genera
le Bank te Wommelgem En ja hoor i 
Een echte Franstalige i Ik heb dan 
gereageerd door eerst de bewuste 
kaart mooi terug te schenken en daar
na in een Franse koleire een vriende
lijk briefje te richten aan de direkteur 
van die arme bank Of is het de arme 
dire(c)kteur •? Soit, geniet mee van 
mijn proza 

Mijnheer, 
Ik richt U dit schrijven om U erop te 
wijzen dat ik in geen geval gediend 
ben met de door uw bank afgelever
de Franstalige bankkaart 
Als rechtgeaard Vlaming wil ik daar
tegen ten stelligste protesteren en ver
wacht van U onmiddellijk rechtzetting 
Ik lever de bewuste kaart dan ook 
terug in Daarbij eis ik dat de tekst op 
de rugzijde aan dezelfde normen vol
doet als op de franstalige kaarten, nl 
in de Nederlandse en de Engelse taal 
Dit om discriminatie van het Neder
lands te vermi/den 

Omdat ik de fransdolle agressie in dit 
land kotsbeu ben, wens ik mij en mijn 
volk door zulke voorvalletjes als dit, 

met langer meer te laten vernederen' 
Ik hecht heel veel waarde aan de rol 
die deze bankkaarten spelen in Euro
pa (eurochecque) Ook wens ik me 
als Vlaming te manifesteren in het ver
enigd Europa, zodoende 

len slotte bestaat er nog zoiets als 
het taaidekreet < Of heeft U daar nog 
nooit van gehoord ' 
Moest ik geen genoegdoening van U 
verkrijgen, zal ik mezelf verplichten 
mijn rekening en spaarboekje te slui
ten en over te brengen naar een bank 
waar dit soort dingen niet meer gebeu
ren 

In afwachting groet ik U toch nog en 
verblijf 

hoogachtend. 
Sta mij toe dat ik de « WIJ «-lezers op 
de hoogte hou van mogelijke reaktie 

E M Wommelgem 

NU 

Voor de zoveelste keer in haar ge
schiedenis heeft de Vlaamse Bewe
ging zich laten verdelen, ditmaal op 
een ogenblik dat ze een aantal van 
haar doelstellingen nooit zo dicht ge
naderd was De verliezer de partijpo
litieke pionier voor de Vlaamse zelf
standigheid na de 2e wereldoorlog 
De Volksunie De winnaars de unita-
risten in de regering en de partijen, in 
de Raad van State, in de ekonomie 

Nu het menens werd met de federali-
zering van dit land hebben die krach
ten, met de grote macht die er nog 
achter zit, toegeslagen Een aantal 
Vlaams-nationalisten bewezen te dier 
gelegenheid politiek kleine kabouter-

kens te zijn De VU die met haar drie 
ministers op twintig en haar twintig 
kamerleden op 212 poogde eindelijk 
iets van die 150 jaar oude droom 
waar te maken werd schuldig ver
klaard De met onvoorstelbare moeite 
en inzet veroverde inspraak (want 
echte macht was het nog met) werd 
op 17 december belangnjk geredu
ceerd En toch, ging de VU elektoraal 
sterk achteruit, haar ideeën waren 
nooit zo aktueel, waren nooit eerder 
zo sterk doorgedrongen, nu ook tot 
bij haar grootste tegenstanders Het 
blijkt nu reeds overduidelijk dat de 
regeringsdeelname van de VU de stil
gevallen Vlaamse Beweging nieuwe 
slagkracht heeft gegeven, het omge
keerde dus van wat sommigen be
weerden Nu nieuwe onderhande
lingen over de staatshervorming onaf
wendbaar en dicht bij zijn, moet de 
Vlaamse Beweging binnen en buiten 
de partijpolitiek deze unieke kans als 
een man grijjaen Zij mag zich met 
laten misleiden door degenen die stel
len dat de inderdaad zeer ernstige 
financieel-ekonomische krisis nu al
leen de aandacht moet knjgen Het is 
met de fout van de V U dat de rijks-
maatschappelijke zekerheid, die aan 
het falliet toe is, nog met werd aange-
spekt Het is met de fout van de VU 
dat deze staat nog steeds met in twee
ledige zin IS hervormd Nadat zij 20 
jaar lang terzake pionierswerk heeft 
geleverd en soms eindeloos en uit
zichtloos in de woestijn scheen te pre
diken, geven steeds meer politici en 
partiien haar in de feiten gelijk 

Wordt gelijk hebben nu ook gelijk 
h a l e n ' In de politiek hebben deze 
twee termen regelmatig een zeer ver
schillende betekenis 

H V d.A, Schoonaarde 

brief van de 
redaktie 

Brussel, 28 februari 1979 

Waarde lezer(es), 

BKi'RhürT; EUROPESE STEMBUSSIAG 

10 juni. De allereerste Europese stembus-
dag; de eerste keer dat het Europees par
lement rechtstreeks verkozen wordt. Zulke 
Stembusgang zal geen denderende politieke 
aardverschuivingen teweeg brengen. Maar 
toch gaat dit ons allen aan. Alleen al 
cmdat in de binnenlandse politieke keuken 
overvloedig gekruide sausjes bereid worden 
tot het Europees elektoraal menu zal ver
teerd zijn. De huidige politieke krisis 
heeft bijvoorbeeld duidelijk hinder van de 
vooruitgeworpen schaduw van die Europese 
verkiezingen. 
Week na week brengen we in "WIJ" Euro-
nieuwsjes. We tillen zwaar aan het feit 
dat het staatsnationalisme vooralsnog een 
onwrikbare hoeksteen blijft in het Euro
pees politiek skelet. 
Wij zullen aan dat Europees gebouw op onze 
geëigende wijze timmeren: met een Euranje-
ment-festival van VUJO op zondag 1 april; 
met een VU-kongres ook op diezelfde dag. 
Bij deze gelegenheid verschijnt op donder
dag 29 maart een speciaal Euro-WIJ-nummer. 
Uw visie over het Europa van morgen zouden 
wij in dat VJIJ-nummer graag publiceren in 
onze lezersrubriek. 
Het Euro-woord is aan U. 

WIJ t 
1 MAART 1979 
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Naar een Vlaams front? 
Temidden van de naakte ellende aan het 
einde van de bemiddelingsronde Claes-Not-
homb is er alvast een lichtpunt: de mogelijk
heid om te komen tot een hecht Vlaams 
Front. 
Het is de verdienste geweest van de Volks
unie te zorgen voor een stroomversnelling, 
door h a a r onderhandelaars op 7 februari 
uit het formatieberaad terug te trekken en 
terzelfdertijd een vierpuntenprogramma te 
formuleren, dat een nieuwe onderhande
lingsbasis bood. Martens heeft nadien deze 
vier punten opgenomen in zijn eigen eisen-
bundel. Dat was alvast een winstpunt. Alhoe
wel : Martens is nog steeds niet de CVP. 
Ook de voorstellen van de bemiddelaars 
werden door de Volksunie gewogen — en te 
licht bevonden — aan de hand van de vier 
punten. Het is voortaan duidelijk, dat in 
Vlaanderen niemand er nog onderuit kan, 
rekening te houden met de door de Volks
unie getrokken onderhandelingsgrens. Ten 
eerste moet de staatshervorming leiden tot 
de oprichting van een Vlaams parlement en 
een Vlaamse regering met ruime bevoegd
heden. Ten tweede moet de gelijkwaardig
heid van de Vlamingen in het bestuur van 
het hoofdstedelijk gebied gewaarborgd zijn. 
Ten derde moet de Vlaamse gemeenschap 
autonome bevoegdheid hebben over de kul-
turele en persoonsgebonden aangelegenhe

den, ook binnen het hoofdstedelijk gebied. 
Ten vierde moet de bevoegdheid van het 
Vlaams gezag onverminderd gelden over 
het hele Vlaamse grondgebied, de randge
meenten inbegrepen. 
De strakke, principiële lijn van de Volks
unie heeft alle Vlaamse partijen vastgespij
kerd op een sterke positie tegenover de f ran-
cofonen. 
Er is echter meer nodig. VU-voorzitter Hugo 
Schiltz heeft het dramatisch keerpunt aan 
het einde van de bemiddelingsronde aange
grepen om aan de BSP en de CVP voor te 
stellen een operationeel Vlaams Front te 
vormen. De BSP heeft, bij monde van voor
zitter Van Miert, dit initiatief reeds goedge
keurd. Bij de CVP lagen de dingen, op het 
ogenblik dat we dit schrijven, heel wat min
der duidelijk. Voorzitter Martens zal de 
idee wel niet ongenegen zijn: zolang hij in 
staat was het te doen heeft hij zich steeds 
gedragen als een loyaal par tner in het 
Vlaams Front. De eerste reakties in een deel 
van de katolieke dagbladpers waren echter 
verward en verwarrend. De vrees blijft 
bestaan, dat de Vlaamse Frontvorming op
nieuw zou stranden op de CVP-zandbank. 
Er weze nogmaals aan herinnerd dat het 
huidig parlement grondwetgevende be
voegdheid heeft en dat de staatshervorming 
niet alleen teoretisch, m a a r praktisch en 

onmiddellijk aan de orde staat. Ten over
staan van de gestegen arrogantie van het 
onverzettelijke Franse Front is er maar een 
middel om de staatshervorming in voor 
Vlaanderen gunstige termen aan te vatten: 
het vormen van een Vlaams Front dat, net 
als het Franse, een gemeenschappelijke 
strategie en taktiek heeft die gericht is op 
reèle machtsuitoefening en op een gezamen
lijke verantwoordelijkheid tegenover het be
leid. Niemand zal het ons euvel kunnen dui
den wanneer we stellen, dat deze op uitvoe
ring gerichte alliantie aan de CVP iedere 
mogelijkheid moet ontnemen om in Vlaan
deren de ene partij tegen de andere, de ene 
par tner tegen de andere uit te spelen. 
Alleen op die wijze kan het wantrouwen tus
sen die Vlaamse partijen die een goede 
staatshervorming willen, weggenomen wor
den. Alleen op die basis kunnen de fransta-
ligen genezen van de illuzie, dat ze Vlaamse 
partijen tegen mekaar kunnen uitspelen. 
Het wachten is nu op de CVP. Waarbij 
opnieuw, zoals reeds zo vaak de jongste 
maanden, de vraag dient gesteld: welke 
CVP ? Opdat het land uit de krisis zou gera
ken, moet alvast de CVP uit de krisis gera
ken die haa r nu al maandenlang vastspij
kert in onduidelijkheid, dubbelzinnigheid 
en onbetrouwbaarheid. 

tvo 

PROFESSOR PAARDEKOPER 
In «De Standaard» van verleden 
maandag heeft professor PC 
Paardekooper onder de titel «De 
Vlaamse Beweging van angst 
naar moed» een Vrije Tribune ge
schreven, die goeddeels aan de 
Volksunie gewijd was 
Professor Paardekooper is een 
van de weinige Noordnederlan
ders die belangstelling hebben 
voor de Vlaamse Beweging en er 
aktief aan deelnemen Zijn belang
stelling gaat daarbij vooral naar 
de taalaspekten van de Vlaamse 
strijd In de zestiger jaren was hij 
een door de Staatsveiligheid op
gespoorde buitenlandse oproer
kraaier, vandaag doceert hij als 
prof rustig aan een Vlaamse uni
versiteit HIJ is met alleen een 
vriend van Vlaanderen, maar door 
zijn aktieve deelneming aan de 
Vlaamse Beweging heeft hij on
betwistbaar stem in het kapittel 
Zo heeft hij er nooit een geheim 
van gemaakt, dat hij het 
Gemeenschapspakt geen goed 
hart toedroeg 

In zijn «Vrije Tribune» mijmert 
professor Paardekooper een 
beetje over wel en wee van Oe 
Volksunie, over de noodzaak of 
de overbodigheid van een 
Vlaams-nationale partij Het zijn 
geen diepborende gedachten en 
een eigenlijke konklusie zit er met 
aan vast Paardekooper erkent 
dat onmiddellijk na de oo/'log een 
Vlaams-nationale partij broodno
dig was HIJ brengt hulde aan wat 
hij «het uiterst belangrijk pioniers
werk van de VU als zweeppartij» 
noemt Maar dan stelt hij dat «als 
iedere Vlaamse partij genoeg 
moedigen telt, is een VU vanzelf
sprekend overbodig» Hij speci-
fieert wat hij onder moed ver
staat «als alle Vlaamse politici 
uitsluitend ABN spreken tegen 
hun franstalige kollega's » 
Professor Paardekooper bezon
digt zich in zijn artikel aan een 
dubbele verenging Hij verengt de 
Vlaamse Beweging tot het aspekt 
taalstrijd dat, hoe belangrijk ook, 
slecht een deelaspekt is En hij 
verengt de funktie van de Volksu
nie tot die van zweeppartij 
Het ontgaat prof Paardekooper 
daarbij volkomen, dat de Volks
unie reeds sinds vele jaren — en 

eigenlijk al van meet af aan, van bij 
het opzet en de doelstelling — 
veel meer is dan alleen maar een 
zweeppartij Zij is een Vlaams-na
tionale partij en ze werkt dus op 
een veel ruimer terrein dan dat 
van de taalstrijd Ze is er wezen
lijk op gericht om aan de Vlaamse 
gemeenschap eigen staatkundige 
strukturen te geven Binnen die 

strukturen wil ze, vanuit de volk-
snationale visie, mee gestalte ge
ven aan de Vlaamse maatschap
pij Deze opdracht strekt verder 
dan het veroveren van de staat

kundige strukturen 
We kunnen het prof Paardekoo
per, die een goede vriend is ook 
van ons, met euvel duiden dat hij 
vreemd staat tegenover de etiek 
en de denkwereld van het volks-
nationalisme Maar we konden 
hem met zonder tegenspraak lat 
en zeggen, dat de Volksunie lou
ter als zweeppartij heeft te funkti-
oneren En dat ze, na volbrachte 
zweeptaak, dan maar moet opge
borgen worden in het museum 
van — vermits het om zwepen 
gaat — de paardekopers 

Frankofone waanzin 
Haast dagelijks worden de Vla
mingen gekonfronleerd met 
Franstalige uitdagingen, zovele 
bli jken van hun arrogantie of 
hun waanzin Het lijkt wel of 
onze zuiderburen sinds 17 de
cember het noorden verloren 
hebben 
De verkiezingsdrukte was nog 
maar pas opgeklaard, of me
vrouw Bernaerts, — verkozen 
op een PVV-lijst in het arrondis
sement Nijvel —, werd op totaal 
wederrechteli jke wijze aan de 
deur gezet van de Franse kul-
tuurraad 
En sindsdien zitten we opge
scheept met de hond van Voe
ren, en de school van Linkebeek 
Het incident in de Voerstreek leid
de tot een onwaarschijnlijke uit
barsting van redeloosheid de 
Franstalige socialisten werden 
teruggetrokken uit het kabinet 
van de minister van Binnenlandse 
Zaken en aan de PS-excellenties 
werd het verbod opgelegd in een 
formatie-boot te stappen 
Men kan zich niet van de indruk 
ontdoen dat de frankofonen aan
sturen op een konfrontatie in de 
Voerstreek Eergisteren nog leg
de voorzitter J Happart van « Ac
tion Fouronnaise» een «duizend 
bommen en granaten «-verklanng 
af en nep Antoinette Spaak op 
tot een massale frankofone aan
wezigheid Begrijpen deze men
sen dan met dat er een essentieel 
verschil is tussen Vlamingen die 
wandelen op eigen grondgebied. 

en Franstaligen die betogen op 
Vlaams grondgebied"? 
Dat alle middelen goed zijn be
wijst de hetze rond de school van 
Linkebeek Van Vlaamse zijde 
kan men aan de betrokken minis
ter enkel lankmoedigheid en 
traagheid verwijten, maar de man 
doet mets meer dan de wet toe
passen Het dreigen met represail
les op Vlaamse kinderen die in 
het Brusselse school lopen ge
tuigt met alleen van weinig fat
soen, maar tevens van waanzin
nigheid 
Waanzin is trouwens ook de eni
ge term die past op de eisen die 
het Franstalig front stelde op de 
voorstellen van de Vlaamse voor
zitters om het formatieberaad uit 
het slop te helpen een Franstalig 
eerste-minister panteit in de rege
ring (inclusief de staatssekretaris-
sen) budgettaire pariteit opdoe
ken van dossiers zoals de water
verdragen en Zeebrugge 
Neen laat de frankofonen dan 
maar verder rondgaan met geld
busjes om het miljardentekort 
van de Brusselse gemeenten en 
agglomeratieraad ten gevolge 
van hun wanbeheer aan te zuive
ren Voor ons met gelaten i 
Tegenover zoveel arrogantie 
past slechts een antwoord een 
Vlaams front vastbesloten de 
Vlaamse belangen maximaal te 
beveiligen Het wordt tijd dat de 
Franstaligen eens en voorgoed 
beseffen waaraan ze zich te hou
den hebben i 

André Cools en Antoinette Spaak, Linkebeek en de fran
kofone grandeur. Dat het Vlaamse volksgemoed niet on
beroerd blijft door de gestegen frankofone arrogantie, 
bleek verleden zondag overduidelijk uit dit en menig ander 
tafereel in de Aalsterse karnavalstoet 

1 MAART 1979 
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Vandaag de dag 

Verklikkers 
gezocht 
In het Duits-Oost-Belgische 
Sankt-Vifh werd het Franse op
schrift «hotel de vil le» door 
onbekenden van het gemeente
huis gehaald. Er staat nu alleen 
nog — zoals het hoort — « Rat-
haus». 
De liberale burgemeester van 
dit Eiffelstadje heeft een belo
ning van 30.000 fr. uitgeloofd 
voor inlichtingen over de iden
titeit van de daders. 
Een dure vogel, die burgemees
ter. Eigenlijk zouden de daders 
zich best zélf aangeven. Na res
titutie van het bord en het 
betalen van een politieboete 
moet er nog genoeg overbli j
ven van de 30.000 fr. om er een 
feestje mee op te bouwen. 

Waalse logica 
PLRW-senator Périn, die op 
vinkeslag zit om in een rege
ring te geraken, heeft een ei
gen duit in het communautaire 
zakje gedaan : hij stelde voor 
in een zone rond Brussel, zo
wel in Waals- als in Vlaams-
Brabant, een meertalig onthaal-
regime in te voeren niet alleen 
ten behoeve van anderstalige 
landgenoten, maar ook van de 
vreemdelmgen. Het voorstel is 
een eendagsvlieg die niet ver 
en niet hoog zal komen. 
Onmiddell i jk hebben de 
Waals-Brabantse socialisten 
geprotesteerd : « Moet er aan 
herinnerd worden dat de wet 
van 1963 de taalgrens heeft 
vastgelegd en ondubbelzinnig 
heel Waals-Brabant bij Wallo
nië heeft gevoegd?». 

Dezelfde socialisten steunen 
nochtans het FDF, dat precies 
de wet van 1963 wil wijzigen 
en Vlaams-Brabant wil open
stellen voor verfransing. 
Van dubbele moraal gespro
ken ! 

Verbluffende 
strategie 

Een lezer stuurde ons enkele 
bedenkingen over de wijze 
waarop Vlaams-Brabant bijna 
geruisloos onder franstalige 
druk wordt gezet. De strategi
sche opstell ing van het FDF in 
de administratie om zijn wil op 
te dringen in het Brusselse 
randgebied is verbluffend. Men 
kan zonder overdri jving gewa
gen van een systeem, een plan 
dat zonder reaktie van het 
Vlaamse volk zeker zijn (fu
nest) doel zal bereiken. 
Enkele treffende staaltjes. Het 
Wit-Gele Kruis verzorgt ten 
huize bejaarden en zieken. Van
af dit jaar komen steeds meer 
franstalige verpleegsters. Bij 
Vlaamse mensen laat de ver
zorging te wensen. Zo b.v. wei
geren ze het hoofd te wassen 
en af te drogen. Wordt ons 
randgebied dan «verzorgd» 
i'anuit een centraal gewestelijk 
bestuur? In hoever heeft de St -
Michlelsbond hier invloed? 
De beveiliging tegen brand van 
de randgemeenten blijft afhan
kelijk van Brussel. De Rijks
wacht werd onlangs van het 
centraal kommando te Brussel 
afhankelijk gemaakt. Voor auto-
inspektie moeten we van begin 
dit jaar naar Anderlecht (Brus
sel) en niet meer naar Halle! 

Willekeur 
in eksamens 
en diensten 
Voor een eksamen van tweeta
lig hoofdkontroleur en hoofd
ontvanger van de belastingen 
voor het gewest Brussel waren 
er 185 nederlandstalige en 30 
franstalige kandidaten. Geen 
enkele Vlaming slaagde, wel 5 
Franstaligen! In afwachting van 
de regionalizering worden de 
betrekkingen door ti jdelijken 
bezet! Gelukkig protesteerde 
het Verbond van Invorderings
ambtenaren, zodat de eksa
mens openlijk zullen overge
daan worden. 

Daar de voertaak van de hoofd
kontroleur Frans is evenals in 
het kantoor, zullen de Neder-
landstaligen hun overplaatsing 
moeten vragen! 
Terwijl de politici hun strijd uit
vechten worden besluiten door 
ministers ondertekend die voor 
ons Vlaamse volk werkelijk 
slecht zijn. Een grondig onder
zoek is in elk geval wenselijk 
zowel inzake het gedrag van de 
administratiebonzen als van de 
syndikaten, die b.v. niet protes
teren tegen de vervalsing van 
eksamenuitslagen. 

Vlucht in de 
onwettelijkheid 
Op 2 maart heeft te Brussel 
een voorstel l ing plaats van 
«Vlucht over België». VU-
kamerlid Frans Baert wees de 
uitnodiging van de hand om
da t : 1. het Kommissariaat-Ge-
neraal Toerisme nog steeds 
niet gesplitst is, zoals noch
tans art. 59bis van de grond
wet en de wet van 21 juli 1971 
dit voorschri jven. Het toerisme 
valt immers onder de kulturele 
materies en dus onder de be
voegdheid van de Nederland
se kuituurraad (id. voor de 
franstalige gemeenschap), zo
dat ook de administratie moet 
gespli tst worden. Gelet op de 
evolutie in ons land is het rond
sturen van tweetalige uitnodi
gingen volstrekt onaanvaard
baar. 
Tot zover de brief van de h. 
Baert aan het Komm. Gen. Toe
risme. Deze instelling heeft in 
Vlaanderen reeds heel wat 
kwaad bloed gezet wegens 
de tergende discriminatie van 
onze kultuurgemeenschap. 

hoewel de Vlaamse toerist i
sche nijverheid precies van 
veel groter belang is dan het 
toerisme in Wallonië. Kan dat 
echter anders met een door 
Franstaligen beheerste top ? 
Zo vlug mogelijk splitsen dus ! 

Adiel 
Debeuckeiaere ten 
grave gedragen 
Zaterdag werd te Ninove Adiel 
Debeuckeiaere begraven on
der grote toeloop van vrien
den, medestanders en belang
stellenden. VU-parti jvoorzitter 
Schiltz en de VU-ministers An-
ciaux en de Bruyne vertegen
woordigden er de partij. Ook 
de aanwezigheid van gewezen 
eerste-minister Gaston Eys-
kens viel op. 
De Chorale St.-Cecilia uit Ant
werpen luisterde de rouw
dienst op. Deken De Lands-
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heer hield een korte homilie, 
waarin hij de stri jdbare Vla
ming huldigde. Rik Borginon, 
een der laatste overlevenden 
van de Frontbeweging huldig
de in een toespraak, herhaalde
lijk onderbroken door de emo
tie van de spreker, de rustelo
ze Vlaamse leider Adiel Debeu
ckeiaere. Een mooi doodzantje 
met een tekening van Joe En
glish werd aan de talri jke aan
wezigen uitgereikt. 

Moboetoe's 
pottenkijkers 
Reeds geruime tijd wachten 
tientallen Belgische journali
sten op een visum van de 
Zaïrese ambassade om in het 
land van Moboetoe onder 
meer een reportage te kunnen 
maken over de zending van 
Belgische para's in Kitona. 
Alle aanvragen werden hoog
hartig terzij gelegd. De rege
ring van Moboetoe ziet wél 
graag Belgische para's komen, 
maar geen journal is ten; geen 
pottenkijkers. 
Dit gebeurt dan op een mo
ment dat in ons land de volks
vertegenwoordiging door de 
polit ieke krisis omzeggens 
geen enkele kontrole heeft op 
de para-zending. Ook kontrole 
of toezicht van de pers wordt 
dus nu door Moboetoe onmo
gelijk gemaakt. 
De ergernis, om het zacht uit 
te drukken, van het Zaïrese 
staatshoofd moet enorm ge
weest zijn toen hij vernam dat, 
ondanks zijn censuurmaatrege-
len, toch een RTB-redakteur er
in slaagde een krit ische repor
tage te fi lmen, en vorige vr i j 
dag uit te zenden. Prompt 
stuurde de Zaïrese ambassa
deur een scherpe brief naar 
minister van Buitenlandse Za
ken Simonet, RTB-direkteur 
Wangermée, en de voorzitter 
van de Journalistenbond. Daar
in wordt zonder schroom ge
steld dat elke Belgische journa
list die vanaf nu in Zaïre opge
merkt worden, in hechtenis zal 
genomen worden en gestraft 
voor spionage. 
Het kan niet zijn dat de Belgi
sche regering deze arrogante 
handelwijze van Moboetoe 
zonder verpinken over zich 
heen laat gaan. Als er geen 
journalisten meer binnen mo
gen in Zaïre, dan hoeven er 
ook zeker geen Belgische sol
daten te vertoeven. 

Zonder maskers 
Hoe diep dit land eigenlijk in de puree zit. kon je zondagvoormiddag nog maar es 
opmaken aan de hand van wat de twee bemiddelaars in de tv-uitzending « Konfron-
tatie» kwijt wilden Op zichzelf was het reeds een gekke bedoening dat ze daar 
zaten Ze hadden hun ultiem schriftelijk voorstel — toch wel een behoorlijk lange 
tekst — aan de partijen overgemaakt met het dringend verzoek, er met een ja of 
een neen op te antwoorden en asjeblieft op tijd Want de heren bemiddelaars wen
sten om 11 uur de tv-uitzending te halen Voordien moesten ze, formaliteitje zonder 
meer, nog e ff e bij de koning langs om hem aan z'n ochtendeitje te verrassen met de 
onprettige tijding van een mislukte bemiddelingsopdracht Het hele scenario van dit 
politiek geladen weekend stond in funktie van het uur van een tv-uitzending 
En daar heb je dan de 212 volksvertegenwoordigers en de 106 senatoren die, op 
een half dozijn uitzonderingen na, sinds 15 november met de vingers zitten te draai
en. Eindelijk hadden ze wat anders om mee te draaien de knop van hun teeveetoe
stel, dat hen zou vertellen wat er politiek zo allemaal op handen is Onze hele levens
grote volksvertegenwoordiging is voor de uitoefening van zijn mandaat aangewe
zen op krek dezelfde middelen als de doorsnee-burger de krant En de krantenloze 
zondagen de teevee 

V\/illy Claes heeft op zichzelf al geen breed gezicht, maar zondag was het nóg lan
ger En de verdienstelijke worsteling van Nothomb met z'n Nederlands leverde aan 
informatie alleen maar op, dat de heren mislukt waren Het was dan ook nogal gek-
les. hen te horen zeggen dat ze des-on-danks nog 24 uur bedenktijd wilden Kwestie 
van de teksten van de partijen nog eens grondig door te lezen Want van negen uur 

tot elf uur, met het uurtje eraf voor het bezoek aan de koning, hadden ze daarvoor 
eigenlijk nog met zo bar veel tijd gehad 
Heel deze nogal lachwekkende bedoening was een voortreffelijke illustratie voor de 
alles behalve voortreffelijke toestand waarin het Koninkrijk zich bevindt In arren 
moede en ten einde raad heeft de vorst, na reeds een informateur en een formateur 
versleten te hebben, de ultima ratio moeten aanspreken Het zwaar geschut, het laat
ste argument, de beslissende innovatie twee bemiddelaars 
Willy Claes is een ernstig en bezadigd man Hij had reeds zijn schoenen platgelopen 
— eveneens zonder een sikkepitje resultaat — als informateur Het strekt hem tot 
eer dat hij terug in 's Konings dienst trad voor alweer een ondankbare opdracht 
Maar eigenlijk was hij al uitgepraat op het ogenblik dat zijn informatietaak eindigde 
En ook Nothomb was al uitgepraat Hoe kan men bemiddelaar zijn als men. vlak 
vóór en direkt na die opdracht, één der drie sleutelfiguren is in het Franse blok ' 
Men kon van de bemiddelaar Nothomb bezwaarlijk verwachten dat hij zou bemidde
len bij de PSC-voorzitter Nothomb, om die aan te zetten tot wat meer redelijkheid 

en daarenboven was het verleden zondag ook nog Karnaval 

dio Genes 
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Limburgs pluralisme 
Oud-VU-volksvertegenwoor-

diger Jef Olaerls heeft op een 
fel opgemerkte wijze de greep 
van CVP, ACV en het katoliek 
onderwijs op de Ekonomische 
Hogeschool van Limburg aan 
de kaak gesteld. 
Herhaaldelijk gaf hij uiting van 
zijn ongenoegen over de gang 
van zaken in het beleid van de 
Ekonomische Hogeschool, de 
Vereniging voor Wetenschap
pelijk Onderwijs, en het Post
universitair Centrum. 
Niet alleen is het pluralisme er 
ver zoek geraakt, maar de over
heersende CVP-strekking re
geert er op ondemokratische 
wijze en overtreedt de afge
sproken spelregels. 
Dat gebeurde zopas nogmaals 
bij de benoeming van zes do
centen tot professor. 
Er waren veertien kandidaten, 
en de raad van beheer, waarin 
Jef Olaerts zetelt, belastte een 
kommissie om de kandidatu
ren te onderzoeken en een 
advies uit te brengen. 
Zonder bespreking van de dos
siers, en in een mum van tijd, 
drukten de katolieke vertegen
woordigers (CVP, ACV, en ka
toliek onderwijs) hun benoe
mingen erdoor. 

Ondanks heftig protest van Jef 
Olaerts in de raad van beheer 
tegen de werkwijze in de ad
vieskommissie, hield ook daar 
de katolieke zuil voet bij stek. 
Waarop Jef Olaerts bewogen 
betoogde dat het pluralisme 
en zijn aanwezigheid in de 
beheerraad slechts dienen als 
gordijn om de greep van de 
katolieke zuil riaar buitenuit te 
verbergen. Prompt nam hij ont
slag : « Heren, ik verlaat u dus 
omdat het me niet langer be
haagt de Limburgse zuil van 
het ACV te dekken'. 

1.000 jaar Brussel... 
Precies op het moment dat sommigen (voor liberaal-frankofone en 
FDF-kringeni gemeend hebben één «Millenium » te moeten vieren, 
dreigen tal van Brusselse gemeenten in een financiële afgrond te 
storten... 
Zo bij voorbeeld Vorst Waar het gemeentebestuur het geld langs 
straten en pleinen blijft verkwisten. Onder meer aan straatnaambor
den, die onwettelijk zijn, en eerlang zullen dienen vervangen te wor
den door nieuwe borden... VU-gemeenteraadslid diende klacht in 
bij onder meer de goeverneur om de tweederangsbehandeling van 
de Vlaamse Vorstenaren ongedaan te maken. 

Onrust in Eisden 
Als de minister van ekonomi
sche zaken niet spoedig een 
bevredigend antwoord geeft 
op een aantal dringende eisen 
van de vriendenkring Zwart-
berg-Limburg en het Noodko-
mitee Maaskant dan dreigt er 
opnieuw onrust te ontstaan In 
de Limburgse mijnstreek; te 
beginnen met een eendagssta-
king als waarschuwing. 
Na de harde en pijnlijke kon-
frontatie in '66 omtrent de slui
ting van de mijn van Zwartberg 
en nog andere schachten, 
kwam er van de regering de 
belofte de andere 5 mijnen 
open te houden. 
I^aar, sinds 13 jaar, geschied
de er dan ook niets meer om 
de steenkoolexploitatie in bes
te voorwaarden voort te zet
ten. Nu er verzet is gerezen 
tegen het delven van steen
kool onder het Industrieterrein 
van Eisden-Lanklaar, vrezen de 
mijnwerkers en de vrienden
kring Zwartberg-Limburg dat 
uiteindelijk op een gecamou
fleerde wijze de aftakeling van 
de Limburgse kolenmijnen op 
onomkeerbare wijze voort
schrijdt. 
Volgens de vriendenkring en 
het Noodkomitee is er voor 
zes tot zeven jaar werk, als nu 
het sein op groen wordt gezet 
om nieuwe schachten in Eis
den aan te boren. 

De vriendenkring Zwartberg-
Limburg heeft nu een dringend 
ondexhoud gevraagd aan de 
minister van Ekonomische Za
ken. 
Ook de vooraf door de VU-Lim-
burg gestelde eis voor de 
bouw van een kooksfabriek in 
Limburg zit in het eisenpro
gramma van de vriendenkring-
Zwartberg. 

Die „Vlaamse veroveringen" 
Menen de Brusselse 
frankofonen werkelijk, dat zij het 
altijd en overal voor het zeggen 
hebben ? Wanneer zij voor de 
franstalige inwijkelingen in de 
faciliteitengemeenten dezelfde 
behandeling vragen als die van 
de Vlamingen te Brussel, moet 
hun eens en voorgoed aan het 
verstand gebracht worden dan 
de Vlamingen te Brussel 
eerstgeboorterecht hebben, 
terwijl de franstaligen in 
Vlaams-Brabant vreemdelingen 
waren en gebleven zijn, 
ongeacht hun aantal. 
Wij kunnen die frankofonen in 
zekere zin wel begrijpen, wan
neer zij steeds weer met nieuwe 
eisen voor de dag komen. En 
waarom ook met? Hebben zij in 
het verleden niet altijd hun slag 
thuisgehaald ? Zijn zij niet steeds 
verwend geworden door de kleur-
partijen"? is het niet zo dat elke 
frankofone verovering in het ver
leden door bepaalde Vlaamse po
litici omgetoverd werd in een 
Vlaamse overwinning ? Zodat de 
frankofonen zich tenslotte zijn 
gaan inbeelden dat zij het gelijk 
en het recht aan hun kant heb
ben'? 
Verroken 

Zo schreef Jan Verroken in « De 
Standaard» in 1963 : «In de zes 
faciliteitengemeenten konden 
vóór Hertoginnedal overal zuiver 
franstalige scholen worden opge
richt ; na Hertoginnedal nog enkel 
transmutatiescholen voor frans-
sprekende kinderen van de eigen 
gemeente». Dit is zo van die 
CVP-stroop, die lichtzinnig om de 
Vlaamse baard werd gesmeerd 
om de faciliteitenpil gemakkelijk 
te doen slikken. Maar wat zien 
we nu ? « De Standaard » kon na 

het eerste faciliteitenjaar triomfan
telijk schrijven « wat doen ze met 
hun faciliteiten ? », omdat te Wem
mei het eerste jaar niet de vereis
te 16 kinderen voor een Franse 
klas werden gevonden. Nu, in 
1977, staan wij, op onderwijsge
bied voor de volgende leerlingen-
cijfers, respektievelijk in de Frans
talige lagere scholen en kleuter
scholen : Wemmei 286 en 161 ; 
Drogenbos 139 en 6 2 ; Linkebeek 
125 en 59 ; Kraainem 166 en 125 ; 
Sint-Genesius-Rode 520 en 285 
en Wezembeek-Oppem 446 en 
2661 
Zijn die cijfers geen beschamen
de kaakslag voor de onverbeterlij
ke Oudenaardse specialist van 
«harde» verklaringen in de Ka
mer? En moeten zij de frankofo
nen niet stijven in de gedachte, 
dat de toenmalige operatie voor 
hen lonend is gebleken ? 

Van Cauwelaert 

In 1963 schreef senator K. Van 
Cauwelaert: «De verkaveling 
zou ons misschien tweederde 
van de randgemeenten doen ver
liezen hebben. De grondwetsher
ziening zal het Vlaamse grondge
bied een grondwettelijke beveili
ging geven, waartegen de facilitei
ten van vandaag als veroverings
middel van de franstaligen niet 
bestand zullen zijn ». 
Wat een naïeviteit I Uit de woor
denvloed van de senator lichten 
wij nog het volgende: «alleen in 
het nationaal Vlaams-Waals over
leg der grondwetsherziening kun
nen wij het faciliteitengeval on
schadelijk maken». Allemaal 
praat voor de vaak: sedertdien 
hebben de frankofonen hun facili
teiten steeds sterker kunnen uit
bouwen. 

. Het Volk. 
Naar aanleiding van de grond
wetsherziening, die de faciliteiten 
zou onschadelijk maken, noemde 
Jef Claes het wetsontwerp (let 
we l : het ontwerp, want een wet is 
het nooit geworden !) « een onmis
kenbare Vlaamse verovering I». 
Maar inmiddels is «die Vlaamse 
verovering» moeten betaald wor
den met de noodlottigste Vlaam
se toegeving die ooit is gedaan: 
de vrijheid van taalkeuze van het 
gezinshoofd te Brussel. En ook 
deze « verovering » is met zwaar
wichtige redenen in «De Stan
daard» goedgepraat door Leo 
Tindemans. 
Wat is er tenslotte overgebleven 
van al die sussende verklaringen, 
tenzij de wrange nasmaak dat 
gezaghebbende CVP-ers telkens 
een loopje genomen hebben met 
de goedgelovigheid van de Vla
mingen ? 

Leugenkampanje 

Een ander argument dat altijd 
tegen ons heeft gespeeld is, dat 
de opzettelijke leugens van de 
frankofone leiders in verband met 
het aantal franstaligen nooit met 
klem zijn tegengesproken. Zodat 
de frankofonen in de waan wor
den gelaten dat die cijfers juist en 
onweerlegbaar zijn. En nochtans 
zijn het zeepbellen, die gemakke
lijk te doorprikken zijn. 
Een paar voorbeelden. Te Eisene 
zouden volgens de frankofonen 
slechts 3 % Vlamingen wonen. 
Dit zou neerkomen op 1.500 Vla
mingen van de 50.000 geldige 
stemmen bij de agglomeratie
raadsverkiezingen van 21 novem
ber 1971. Welnu, de VU alleen al 
behaalde te Eisene 1.924 stem
men, waarbij dan nog de Vlaam

se stemmen van CVP, Rode Leeu
wen, PVV enz. moeten worden 
gevoegd. Van juiste cijfers ge
sproken ! 
Van de FDF-er ex-liberaal Riso-
poulos hebben wij reeds eerder 
vermeld, dat hij de zes faciliteiten
gemeenten méér franstaligen toe
bedacht dan er mensen wonen. 
En wanneer FDF-senator Lagas-
se in de senaat uitroept dat « men 
de 200.000 franstaligen van het 
Brussels randgebied tot slavernij 
wil doemen» (meer dan de helft 
van het gehele arrondissement 
Halle-Vilvoorde!), dan is er nie
mand om hem bij de tong te vat
ten. 
Wi j Vlamingen doen er verkeerd 
aan, enkel misprijzend de schou
ders op te halen tegenover zulke 
klinkklare onzin. De frankofone-
man-in-de-straat slikt geredelijk al 
wat zijn misleiders hem voorscho
telen en gelooft werkelijk, dat dui
zenden van zijn taaigenoten in de 
Vlaamse randgemeenten onder
drukt worden. Hij staat achter het 
FDF omwille van een leugenachti
ge stemmingmakerij, die wij niet 
over ons heen mogen laten gaan 
zonder te reageren via alle moge
lijke media inzonderheid via de tv. 
De kleurpartijen hebben in het 
verleden voortdurend toegege
ven aan franstalige eisen, zonder 
dat zij iets in ruil kregen en zon
der dat er een definitieve regeling 
kwam. Een dergelijke definitieve 
regeling kan alleen maar de fede
rale hervorming van het land zijn. 
En de Volksunie heeft, op het 
ogenblik dat zij haar onderhande
laars terugtrok uit het formatiebe
raad, de voorwaarden gesteld 
voor een gesprek daarover. Fran-
kofoon imperialisme is onverzoen
baar met deze voorwaarden I 

M.V.d.B 

En bovendien 

...gehoord en gezien op het 
kongres van de Europese 
Volkspartij in Brussel: PSC-er 
Califice tot Tindemans bij de 
intrede van de kongreszaal: 
«Bonjeur vieux menteur». 
Waarna beiderzijdse grimas
sen dit kort gesprek afrond
den. 

...op datzelfde kongres: Tinde
mans en Martens die ver uit 
mekaar tafelden, en mekaar 
zorgvuldig niet voor de voeten 
liepen. 

...herinnert het Bestuur van Wa
ters en Bossen eraan dat het 
enige jachteksamen voor dit 
jaar zal plaatshebben op 28 
april. 

...is in de mededeling niet ver
meld of en wanneer de ek-
samenvragen op voorhand ter 
kennis van geïnteresseerden 
gesteld worden. 

...organizeerde het aktiekomi-

tee Leefmilieu-Rupel een zo
veelste manifestatie om te pro
testeren tegen de verloedering 
van het leefmilieu in dit ge
west. Spot en vooral bittere iro
nie was hierbij de belang
rijkste spandoek: Rupeistreek 
wil werk, geen afval. 

...werd de inplanting van een 
kerncentrale in hel Frans-
Vlaamse Grevelingen eindelijk 
op Belgisch politiek niveau ge
bracht: met konkrete vragen 
van de Oostendse gemeente
raad aan de regering. 

...kost de waterzuivering in 
Vlaams-Brabant van vandaag 
tot en met 1987 naar verluidt 
jaarlijks gemiddeld 1 miljard 
frank om het - zuiver peil » van 
de overige Vlaamse provincies 
te benaderen ! 

...werd bij koninklijk besluit in 
het Staatsblad van 24 februari 
het Nols-besluit vernietigd, dat 
de afschaffing van hel leerlin
genvervoer voor de Vlaamse 
gemeenteschool nr. 18 als ge
volg had. 

...werd door toedoen van 
slaatssekrelaris Vic Anciaux 
voorzien in een erkenning en 
betoelaging door de overheid 
van onthaaltehuizen voor so
ciaal benadeelde thuislozen in 
het Brussels gewest. 

...is in het Hasselts gerechtsge
bouw nu wel degelijk gebleken 
dat de belichting van brand
stichting, tegen enkele jonge
ren die deelgenomen hadden 
aan de zoveelste anti-A24 belo
ging, weinig of geen steek 
houdt. Deze veruil belang
rijkste reden voor het A-24 pro
ces werd door het openbaar 
ministerie niet weerhouden. 

En bovendien 
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Ziekenzorg ongezond 

Telesforo de Monzon 

Kuijpers en Luyten 
tegen terreur 
in Baskenland 
in de Spaanse gevangenis So-
ria zitten momenteel 100 Bas-
ken gevangen als gevolg van 
de antl-terreurwet. Eén onder 
hen is de 74-jarige Telesforo 
de Monzon, oud-minister van 
de Baskische vrije regering (in 
'36), en thans kandidaat bij de 
Spaanse verkiezingen (op don
derdag 1 maart) voor de natio
nalistische koalitie « Herri Ba
tasuna » (Verenigd Volk). 
Monzon zit zonder meer om 
louter politieke redenen in de 
gevangenis : hij werd begin fe
bruari aangehouden toen hij 
met andere medestanders een 
regeringsgebouw bezette om 
te protesteren tegen het over 
de grens zetten van Baskische 
vluchtel ingen: terugzending 
dus van Frankrijk naar Spanje. 
Monzon heeft een zeer groot 
moreel gezag in het Basken
land, en het is precies om hem 
elektoraal te fnuiken, dat hij 

momenteel in hechtenis blijft. 
Geen enkel rechter durft de 
verantwoordeli jkheid nemen 
om hem voor een precieze 
andere strafrechteli jke reden 
te veroordelen. Bovendien 
werd Monzon, in zeer ernstige 
toestand opgenomen in een 
ziekenhuis in Vitoria. 
Om tegen deze gang van za
ken, aan de vooravond van de 
Europese verkiezingen te pro
testeren, hielden VU-kamerlid 
Wil ly Kuijpers en Walter Luy
ten van het Dosfelcentrum, 
een manifestatie in Spaans 
Baskenland. Ze droegen span
doeken met de slogans ''Mon
zon vrij » en o Vlaanderen zegt 
neen tegen dergelijk Europa». 
Willy Kuijpers werd na verhoor 
door de polit ie weer vrijgela
ten, maar beide VU-afgevaar-
digden kregen geen toelating 
om Monzon een kort bezoek te 
brengen in het ziekenhuis. 

We mogen elkaar bij elke 
gelegenheid blijven gezondheid 
wensen. We hebben het hard 
nodig, want onze 
gezondheidszorg is ziek. We 
wisten al dat de 
ziekteverzekering voor de helft 
van het tekort van 31 miljard in 
de sociale zekerheid zorgt. Maar 
we weten nu ook dat het 
ri jksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
een kastekort zal hebben van 40 
miljard. Het is om er ziek bij te 
worden. Terwijl wij onze lippen 
tuitten in drie zoenen op het 
gelukkig nieuwjaar en de goede 
gezondheid, boekte de kas van 
het de RIZIV een tekort van 25 
miljard fr. En op onze volgende 
oudejaarsavond dreigt dat 40 
miljard te zullen zijn. 

De ziekenhuizen moeten daar 90 
t.h. van financieren. Op 31 decem
ber jl hadden zij daarvoor bijge
volg 22 miljard moeten ontlenen 
op de geldmarkt en bij de leveran
ciers. Om te voorkomen dat die 22 
miljard er dit jaar 36 worden, is 
daarover gepraat met ziekenhui
zen, ziekenfondsen, ambtenaren 
van het RIZIV en vertegenwoordi
gers van de betrokken ministers. 

Er liggen nu immers voor zo'n 25 
miljard onbetaalde rekeningen te 
wachten op geld dat gaat binnen 
komen. Met dat geld worden dan 
de dnngendste rekeningen be
taald. Zo worden nieuwe putten 
gemaakt om de oude te vullen. 

Naast dat dagelijkse schepwerk 
voorziet de begroting van het RI
ZIV voor dit jaar een nieuwe put 
van 7 miljard. Telt men dit begro
tingstekort bij de tekorten van de 
vorige jaren, dan komt men aan 15 
miljard De af te lossen Intresten 

van de vroegere leningen om 
voorgaande tekorten bij te pas
sen, bedragen al zowat 1 miljard fr. 

En daar staan wij dan. Want wij 
zijn de eerste betrokkenen in deze 
staatszaken. Wij, loontrekkenden, 
sociaal verzekerden, belastingbe
talers, patiënten. 

Als om ons het bloed nog wat 
meer naar het hoofd te doen stij
gen, konden we vonge week lezen 
dat ook de bloedprijs verhoogd Is 

Met 17,5 t.h. In die kringen zit men 
geen maanden te wachten op een 
honderdste van een puntje van de 
index om 2 t.h. meer te knjgen. Het 
schijnt zelfs dat we eigenlijk nog 
blij mogen zijn, want het Rode 
Kruis had een pnjsverhoging met 
25 t h gevraagd. In het dagelijkse 
leven zou een dergelijke eis waar
schijnlijk al «zwaarwichtige» ver
moedens doen rijzen. 

We zullen dus voor ons eigen 
bloed weer wat meer moeten be
talen 17 miljoen door onszelf en 
44 miljoen door onze ziekenfond
sen Of het miljarden of miljoenen 
zijn, we zijn er altijd bij. Alsof er 
geen ontkomen aan is. Alsof het 
met anders kan. 

We hebben tussen al die ziekma
kende cijfers toch ook een moreel 
steuntje gekregen Van de ge
neesheren Of dan toch van hen 
die straks onze geneesheren gaan 
zijn. de studenten in de genees
kunde. Hun overkoepelend Bel
gisch orgaan heeft de vinger ge
legd op de wonde van de ziekte
verzekering langswaar het geld 
wegvloeit dat wij in onze dagelijk
se geldtransfusies toedienen 

De studenten sommen de voor
naamste oorzaken op van onze 
dure geneeskunde: de toename 
van de technische verstrekkingen, 
het overwicht van de specialisti
sche geneeskunde, het beleid van 
prestige en onderlinge wedijver 
dat met aan de bestaande behoef-

Vrije Tribune 

Nu men het parlement reeds 
3 maanden het stilzwijgen 
oplegt na 20 maanden ver
warring in de Vlaamse gele
deren, zal niemand het me 
kwalijk nemen dat ik mij in 
een Vrije Tribune tot de le
zers richt. . 

Na de verdeelde uitspraken 
van de hoogste CVP- en VU-
partij-organen, in mei van 
verleden jaar, wist iedereen 
dat dit Egmontpakt nog veel 
politiek stof zou doen op
waaien en nog verre van 
gestemd was. 

Het verwonderde me dan 
ook ten zeerste, dat premier 
Tindemans bi) zijn regerings-
verklanng met zoveel vuur 
sprak over de manier waar
op WIJ aan het buitenland 
zouden laten zien, hoe wij in 
België tot een communautai
re vrede kwamen. Waar
schijnlijk geloofde hij toen 
toch nog m dit pakt. Ofwel 
deed hij alsof' Dat men m de 
CVP en VU nadien herhaal
delijk moeilijkheden had om 
de troepen in toom te hou
den in Kamer en Senaat is 
zelfs geen geheim meer. Het 
hoeft niet gezegd dat velen 
ja stemden uit partijsolidari-
teit, maar met de dood in het 
hart. 

Toen het fameuze wetsont
werp nr. 461 het levenslicht 

zag op 11-7-1978 was het on
dertekend door alle minis
ters en staatssekretarissen. 
De twee staatssekretarissen 
voor Hervorming der Instel
lingen en de eerste-minister 
inkluis, d.w.z. dat in princiep 
allen akkoord gingen met de 
voorgestelde teksten, dus 
ook met die artikels waar
van naderhand bleek dat ze 
tegen de grondwet indruis
ten. Wanneer die ongrond
wettelijkheid van deze arti
kels door de Raad van State 
aangeklaagd werd zou het 

te — o.m deze inzake het 
mschrijvingsrecht — een af
doend antwoord te geven, 
werd deze argumentatie weg
gewuifd door de regering bij 
monde van staatssekretans 
De Bondt, die naar het stand
punt van de regering ver
wees als naar « De Bijbel». 

Wanneer men dan 2 maand 
later komt aandraven met 
het argument dat men geen 
ongrondwettelijke artikels 
van het Egmontontwerp wil 
laten goedkeuren, dan is het 

De recente verkiezingsuit
slagen waren duidelijk. Die
genen die Egmont verdedig
den op één uitzondering na, 
nl. Wilfried Martens (begrij-
pe wie kan!) werden afge
straft. Reeds vóór de verkie
zingen namen alle Vlaamse 
partijen afstand van het Eg
montpakt. Na de verkiezin
gen verhardden natuurlijk 
nog hun stellingen. 
Nu van de Vlaamse partijen 
en de Vlaamse politici, die 
door de Vlaamse kiezers wer
den veroordeeld, nieuwe toe-

Egmont - n abeschou wingen 
dan ook betaamd hebben 
dat de regering haar ont
werp introk en herwerkte. 
Dit gebeurde niet en we kre
gen een antwoord van de 
regering op de bezwaren 
van de Raad van State. Mis
schien ging de eerste-minis
ter niet akkoord met dit ant
woord maar dan zou hij de 
moed moeten gehad hebben 
om onmiddellijk ontslag te 
nemen Wanneer immers be
paalde parlementsleden, 
waaronder ik zelf, aantoon
den dat de regering er met 
in geslaagd was op alle argu
menten van de Raad van Sta-

duidelijk dat de leden van de 
Kamerkommissie geduren
de 2 maand werden bezigge
houden en beetgenomen 
Persoonlijk verheug ik mij 
over het verwerpen van het 
Egmontpakt, doch het moet 
mij toch van het hart dat de 
dubbelzinnige houding en 
het gebrek aan politieke 
moed van bepaalde manda
tarissen mijn dunk over het 
Belgisch politiek bedrijf een 
zware slag hebben toege
bracht en mij meer dan eens 
hebben doen denken aan 
een mogelijk ontslag uit de
ze «Divina Commedia». 

gevingen vragen zoals dit ge
beurt door het Franstalige 
front van PS, PSC en PDF is 
werkelijk onzinnig Onze 
fraktie heeft dan ook enkele 
weken geleden terecht de 
vraag gesteld naar de verde
re zin en het nut van een ver
der samengaan van Vlamin
gen en Walen. Niemand in 
onze partij spreekt zich uit 
voor separatisme, doch wan
neer de frankofonen er ver
der op aansturen moeten ze 
toch beseffen dat zij de eer
ste slachtoffers zullen zijn, 
wij zijn er in genendele bang 
van. dr. J. Valkeniers 

ten beantwoordt, de prijs van de 
geneesmiddelen, het verhogen 
van de kostprijs van de zieken-
huisverpleging, het verhogen van 
de erelonen En zij noemen er eer
lijkheidshalve ook nog de stijging 
van de konsumptie bIj. 

Iknack 
Een streep 
door Baalhoek en Bath 
Verkeerswezen en Openba
re Werken hebben een rap
port in handen zo explosief, 
dat met alle middelen gepro
beerd wordt om het geheim 
te houden. Begrijpelijk want 
in dat rapport wordt zowat de 
vloer aangeveegd met de 
plannen voor de afsnijding 
van de bocht van Bath. Tien 
jaar lang heeft men de pu
blieke opinie dat miljarden-
projekt proberen aan te pra
ten tot de door de bij het pro-
jekt betrokken belangen
groepen ingehuurde experts 
zelf een serieuze studie gin
gen maken en. . de hele on
derneming afraden. Meteen 
worden ook hef Baalhoekka-
naal en de verdere bespre
king van de ontwerp-water-
verdragen met Nederland op 
de helling gezet. Een onthul
ling, deze week in KNACK. 

Iknack 
Linkebeek 
Minister Ramaekers heeft 
zijn tanden laten z i e n ' 
Franstalige kinderen moeten 
uit de scholen van Vlaamse 
gemeenten worden verwij
derd. En hij heeft Neder
lands gesproken op de 
Waalse TV ! - Is dat nu een 
overwinning voor de Vlaam
se zaak of worden hier kin
deren gemangeld in de bot
sing van enggeestige partij
belangen ? En vinden wij de 
arresten van het hof van 
Straatsburg alleen prachtig 
zolang als ze niet tegen het 
Vlaamse belang indruisen ? 
Een serene en nuchtere 
analyse, deze week in 
KNACK. 

Iknack 
Aftellen voor Europa 
In 1942 lanceerde Churchill 
de idee van een Raad van 
Europa omdat het, naar hij 
zei ,,een katastrofe zou be
tekenen als de kuituur van 
de oude Europese staten 
door het Russisch barba-
rendom onder de voet zou 
worden gelopen". De Euro
pese Gemeenschap is er ge
komen, maar m hoeverre 
blijft zij bij uitstek een mer-
kantiele aangelegenheid 
waar vooral handel en indus
trie goed garen bij spinnen, 
en in welke mate zullen de 
Europese verkiezingen van 
10 juni haar technokratisch 
molochprofiel kunnen wijzi
gen '> Vanaf deze week in 
Knack aftellen voor Europa 

knack 
nu te koop 35 fr. 
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Europa moet, 

en toch... 

De partijen maken zich stilaan 
klaar voor de tiende juni, in het 
besef dat elke verkiezing een 
krachtmeting is, een populariteit-

test voor partijen en kandida
ten en bijaldien bovendien de 
eerste rechtstreekse verkiezin
gen op Europees niveau, zij het 
dan ook volgens nationale kies
wetten. Dat het publiek de hele 
zaak vri j onverschil l ig benadert 
is in ons land allicht geen won
der. In de laatste afgelopen tien 
jaar werd elke volwassen inwo
ner van de staat België zeven 
maal verplicht zijn stem uit te 
brengen en toch heeft diezelfde 
kiezer de indruk dat het er alle
maal niet zoveel toe doet omdat 
de rechtstreekse invloed van de 
kiezer op de gang van zaken In 
het land er niet groter op is 
geworden. Ook al ziet de gemid
delde burger zowat de helft van 
zijn inkomen rechtstreeks of on
rechtstreeks naar de overheid 
gaan, toch heeft hij niet het 
gevoel dat de kwaliteit van de 
dienstverlening die hij ervoor 
terugkrijgt, de hoogte is inge
gaan. Hij kan zich zelfs niet 
troosten met de gedachte dat 
vandaag misschien alles moei
lijk gaat, maar dat het morgen 
beslist beter wordt. De toe
komst ziet er immers vri j som
ber uit. Ook de verkiezing van 
een Europees parlement kan 
niet het hoopvolle perspektief 
bieden dat nodig is opdat de 
demokratie door de burgers zou 
beleefd worden als een werke
li jkheid en een waarde. 

Het hele Europees gebeuren 
heeft zich jarenlang op een verre 
afstand afgespeeld. Dat er een 
Europees parlement was werd 
nauwelijks beseft, dat het niet 
rechtstreeks verkozen werd, 
heeft niemand echt gefrusteerd. 
Dat het geen echte macht had als 
parlement beseften de politiek be-
wusten, de bouwers aan een Ver
enigd Europa, de dromers en de 
idealisten. En dat precies wordt 
morgen niet anders. 
Voor zover Europa een werkelijk
heid was voor de burgers kwam 
dit met op de eerste plaats door 
het Europees parlement maar 
door de technokratie. Zelden 
werd de burger gekonfronteerd 
met èén echte Europese politieke 
wilsuiting, meestal waren Europe
se vergadenngen vooral een kon-
frontatie van nationale egoismen. 
Zal Europa in de komende jaren 
niet meer zijn dan een aantal gro
te staten die elkaar de hegemo

nie betwisten, waarbij de kleine 
landen en gemeenschappen ge
woon buiten spel worden gezet ? 
Maar toch moet Europa groeien. 
Wij hebben behoefte aan een 
demokratisch opgebouwd en ge-
kontroleerd supra-nationaal poli
tiek gezag omwille van de schaal
vergroting op sociaal-ekonomisch 
gebied en multinationale onderne-
mingsstrukturen. Wij moeten met 
één mond kunnen spreken. 
In zake internationale politiek wil
len wij de Westeuropese burger 
steun geven in het wereldgebeu

ren en betekenis tegenover de 
grootmachten én tegenover de 
derde wereld, omwille van de vre
de en de ontwikkeling van een 
nieuwe ekonomische orde. 

Wat Europa 
niet moet worden 
Om deze hoofdmotieven moet Eu
ropa een echt Europees wetge
vend lichaam en een eigen Euro
pese uitvoerende macht krijgen, 
maar zover zijn we nog met, 
zover kunnen we binnen het hui
dig verdrag zelfs niet gaan. 

EURO-wegwijzer 

Europa gaat gebukt onder 
een wildgroei van instellin
gen en organizaties, waar
van weinigen bij benadering 
weten welke hun bevoegd
heden zijn, hoe groot ze zijn, 
welke hun invloed is op het 
alledaagse leven... De Euro
pa één-gedachte van de na
oorlogse generatie, als ant
woord op het enge 
staatsnationalisme en het ge
brek aan hechte Europese 
samenwerking, ligt versnip
perd over een reeks struktu-
ren, opgericht al naargelang 
de bereidheid of de dwang 
van enkele staten om een of 
andere bevoegdheid af te 
staan aan een of ander Euro
pees huwelijk. 
Daarenboven is deze droom 
min of meer tot synoniem ge
worden van West-Europa, 
waarbij wordt uitgegaan van 
de door de koude oorlog ge
schapen verdeeldheid op 
ideologisch en politiek vlak. 
De jongste jaren is er even
wel in West en Oost een 

van samenwerking stoelen 
voornamelijk op militaire en 
ekonomische beweegrede
nen. 

De koude oorlog drijft de 
Westeuropese landen a.h.w. 
in mekaars armen en in die 
van de Verenigde Staten. De 
uitroep «Nous avons peur» 
van P.H. Spaak leidde tot de 
oprichting van de Noord-At
lantische Verdragsorganlza-
tie. En in de schaduw daar
van is er de Westeuropese 
Unie — met als leden de 
Benelux-landen, Duitsland, 
Frankrijk, Italië en Groot-Brit-
tannië — dat in 1954 in het le
ven geroepen werd als alibi 
voor de herbewapening van 
de Bondsrepubliek. 
Op ekonomisch vlak moet 
vooral de Organizatie voor 
Europese Ekonomische Sa
menwerking (nadien: Organi
zatie voor Ekonomische Sa
menwerking en 
Ontwikkeling, OESO) ver
meld, opgericht in 1948 tot 

Bovendien is er in de grote Euro
pese landen niet veel entoesias-
me in die zin te bespeuren. 
Zelfs in de kleine landen zijn er 
krachten die zich uit drang naar 
eigen machtsbehoud zullen vast
klampen aan de verouderde natio
nale statenstrukturen. 
Maar evenzeer als wij Europa wil
len, moeten wij beklemtonen 
wat Europa naar onze mening 
niet kan en mag worden. 
Europa mag niet het alibi worden 
van machteloze politici die naar 
Europa verwijzen voor de oplos-

dat zich ledig houdt met het 
inspireren van tussenstaatse 
plannen, en aldus op sociaal, 
kultureel en juridisch vlak 
heel wat gerealizeerd heeft. 
En dan is er het kleine Euro
pa, het Europa van de zes, 
nadien uitgebreid tot het Eu
ropa van de negen. Eigenlijk 
omvat dit kleine Europa drie 
gemeenschappen: de Euro
pese Gemeenschap voor Ko
len en Staal, de Europese 
Ekonomische Gemeenschap 
en de Europese Gemeen
schap voor Atoomenergie. 
De drie gemeenschappen 
delen sedert 1967 dezelfde 
instellingen: één kommissie, 
één raad van ministers, één 
parlement en één hof van 
justitie. 
Deze eenwording op kleine 
schaal is vooral een merkan-
tiele aangelegenheid geble
ven, hoofdzakelijk ekono
misch georiënteerd. Maar 
zelfs de ekonomische inte
gratie wordt fel afgeremd 
door de protektionistische 

Europese wilgroei 
groeiende belangstelling 
waar te nemen voor een 
bredere konceptie van Euro
pa, die erop gericht is het 
«IJzeren Gordijn» te door
boren. 

Nog tijdens de oorlog onder
tekenden België, Nederland 
en Luxemburg het Benelux-
verdrag, dat dikwijls afge
schilderd werd als voorbe
reiding van een geïntegreerd 
Europa. Alles bij mekaar is 
zelfs deze beperkte unie een 
zoutloze doening gebleven, 
zonder ingrijpende politieke 
beslissingen, die reëel de 
grenzen opheffen en van de 
Benelux een werkelijkheid 
maken. 

De eerste ruimere vormen 

uitvoering van het Ameri
kaans Marshall-plan. De 
OESO waarborgt een regel
matig ekonomisch overleg 
tussen de regeringen van de 
lidstaten, met een groot mo
reel gezag, maar zonder uit
voerende bevoegdheden. 
Deze op nogal opportunisti
sche, staatsnationale gron
den ontstane organizaties 
moesten een politieke rug
gesteun krijgen, die de kiem 
zou zijn van een werkelijk fe
deraal Eruopa: de Raad van 
Europa (1949). Voor de Euro
pese federalisten liep het 
evenwel uit op een ontgoo
cheling: aan de soevereine 
staatsbolwerken werd niet 
geraakt. Geen integratie dus, 
wel een internationaal forum 

houding van de staten, zeker 
in deze jaren van laagkon-
junktur. 
Van een politieke eenmaking 
is niets in huis gekomen. De 
hoop om via een ekonomi
sche tot een politieke inte
gratie te komen is niet met 
sukses beloond. Het is trou
wens utopisch te denken dat 
natie-staten door het afslui
ten van enkele verdragen tot 
een harmonieuze samen
werking zullen komen. Enkel 
via een geleidelijke machts
verschuiving — enerzijds 
naar het centrale Europees 
gezag en anderzijds naar 
zelfstandige volks-regio's — 
is de opbouw van een even
wichtige en duurzame Euro
pese Unie mogelijk. 

sing van alle mogelijke proble
men : werkloosheid, leefmilieu, sa
nering van de financiën, sociale 
zekerheid, enz... 
Ongetwijfeld zitten er Europese 
aspekten aan al deze kwesties 
maar als oprechte federalisten wil
len wij aan Europa toevertrouwen 
wat op dat niveau moet en niets 
anders. De macht moet zo dicht 
mogelijk bij de basis blijven. De 
afbouw van de nationale staten 
ten voordele van het supranatio
naal Europa moet voltooid wor
den door een herverdeling van de 
staatsmacht naar beneden toe, 
ten voordele van regio's of volks
gemeenschappen. 
Deze laatsten moeten voor het 
toekomstig Europa de bouwste
nen zijn. Wij wenzen de centralisti
sche staten met te vervangen 
door een jakobijns Europa. Nu 
reeds stellen wij vast dat Europe
se richtlijnen worden uitgevaar
digd inzake bevoegdheidssferen 
die geen Europese aanpak ver
gen. Als feministe kan ik mij ver
heugen over de Europese richtlijn 
inzake gelijk loon voor gelijk 
werk, inzake de gelijke kansen 
voor mannen en vrouwen inzake 
vorming en toegang tot het be
roepsleven. Maar tegelijk vind ik 
het beschamend dat zoiets op 
Europees niveau moet op gang 
gebracht worden terwijl wij in alle 
landen over de mogelijkheden be
schikken om het princiep van de 
gelijkwaardigheid en gelijkheid 
van mannen en vrouwen waar te 
maken. 

Werken aan een demokratisch 
opbouwmodel voor Europa lijkt 
mij dan ook de eerste taak van 
het Europees parlement van de 
toekomst. 
Diverse ideologische benade-
nngen van de sociaal-ekonomi-
sche werkelijkheid mogen geen 
beletsel vormen om de Europese 
strukturen zo te laten groeien dat 
maximale doorzichtigheid, doel
treffendheid in de besluitvorming 
mogelijk blijft en tegelijk een zo 
groot mogelijke betrokkenheid 
van de burgers, de mannen en 
vrouwen om wier geluk het uitein
delijk gaat. 

Nelly Maes 

1 MAART 1979 
WIJ 7 



G€rcHI€D€MK 

Van boerelul 

tot vrijheidsheld 
O p 7 mei 1879 s t ie r f in 
m iserabe le o m s t a n d i g h e d e n 
Cha r l es De C o s t e r in z i jn 
mager bemeube ld kamer t je 
aan de G e w i j d e B o o m s t r a a t 
te Eisene. De « v a d e r » van 
Ti j l U i l ensp iege l w a s b i jna 52 
jaar. Toen hi j twee dagen 
later begraven w e r d v o l g d e n 
s lech ts enke len de l i j kwagen . 
Er was we in ig be langs te l l i ng 
v o o r deze man d ie van 
V laanderen zei het bijna 
instinktmatig lief te hebben. 
H o n d e r d jaar na deze dag 
behoo r t Cha r l es De C o s t e r 
to t de g ro ten van de 
were ld l i te ra tuur , honde rd 
jaar later bere id t D a m m e , 
waar de v r i j he idshe ld Ti j l 
gebo ren w e r d een De 
Cos te r - j aa r voor . De au teur 
is nog niet uit de 
be langs te l l i ng geweest . 
Dagen lang is de l i js t van 
poëz ie en proza, van 
muz iekwe rken en gra f iek d ie 
op een of andere wi jze de 
f i gu ren uit d i t epos 
voo rs te l l en , niet a l leen in 
V laanderen maar ove ra l in de 
were ld . In de Sov je tun ie 
al leen al w e r d de Ti j l van De 
C o s t e r in 20 ta len ve r taa ld . . . 
B i j het beg in van het De 
Cos te r - jaa r en op de dag da t 
de V laamse te lev is ie 
aanvangt met de eers te 
a f lever ing van de 
g igan t i sche Sov je t f i lm Thijl 
Ulenspiegel vinden wij het 
nod ig s t i l te s taan bi j wa t nog 
s teeds de b i jbe l van e lke 
f l am ingan t w o r d t g e n o e m d . 

Van Du i tser . . . 

In 1515 wordt bij Johann Grunin-
ger te Straatsburg een boek uit
gegeven dat de verhalen vertelt 
van een boerenjongen die In het 
hoogduits Dil Ulenspiegel 
noemt, afkomstig was van Kneit-
lingen In het hertogdom Bruns-
wljk en in 1350 te Möl ln over
leed. Het was een samenraapsel 
van grappige verhalen, soms op 
het randje van het ruwe af. Ze 
waren gekend bij marktkramers, 
leurders, landlopers en avontu
riers. Wie ze niet kon lezen wer
den ze verteld aan de hand van 
houtsneden. De leurders die 
over de grenzen trokken vonden 
voor hun verhalen heelwat ge
hoor, ook In Vlaanderen. Zo 
moet het geweest zijn dat een 
eksemplaar van Dll Ulenspiegel 
In Antwerpen terechtkwam en 
waar het, vertaald, in 1518 ge
drukt werd. 
In de Koninkli jke biblloteek van 
Kopenhagen bevindt zich een ek
semplaar van de eerste uitgave 
en In de kolofoon kan men le

zen : «gheprint Thantwerpen In 
die Rape by my Michlel van 
Hoochstraten.» 
Het boek kent een geweldig suk-
ses. Er komen heelwat uitgaven, 
telkens aangepast aan de streek 
of het land waar het verschijnt. 
Het wordt zo vaak naverteld dat 
er van de Duitse oorsprong 
niets meer overbli j f t en Tijl Uilen
spiegel geboren wordt te Dam
me In Vlaanderen en te Vere op 
Walcheren begraven wordt. 

. . . to t V lam ing 

In andere uitgaven wordt Tijl in 
het Oostvlaamse Knesselare ge
boren en sterft hij te Melle. Hoe 
het ook zij In alle edities Is Tijl 
een ietwat boertige grappenma
ker die al buitelend doorheen 
Europa trekt. 
Met Charles De Coster zit het 
anders. Hij maakt van TIji Uilen
spiegel een Vlaamse volksheld 
In de 16e eeuw In stri jd met de 
Spaanse overheersers en om
ringt hen door twee f iguren: 
Nele, het hart van Vlaanderen en 
Lamme Goedzak, de maag van 
Vlaanderen. 

Deze drie figuren en hun omge
ving zijn zo wezenlijk Vlaams 
dat men zich gaat afvragen waar 
de Belg De Coster zijn weten
schap vandaan haalde, deze 
vond hij in de «Geschiedenis 
der Nederlanden » van de Ant
werpse historicus Emmanuel 
van Meteren, een uitgave van 
het jaar 1618. De Coster moet 
het boek grondig bestudeerd 
hebben, het was ook een belang
rijk boek want het zette de poli
tieke gebeurtenissen op vri j uit
voerige wijze uiteen. Van Mete
ren was een gereformeerd ge
schiedschrijver en ook dat wist 
De Coster, het zou hem helpen 
om zi|n antiklerikaal verhaal te 
schrijven. 

V r i j h e i d s h e l d 

De «Tijl Ui lenspiegel» van De 
Coster werd niet het zoveelste 
koddige verhaal van een boeren-
lummel. Neen, het werd het epos 
van de stri jd der Nederlanden 
tegen de Spaanse verdrukking. 
Dit verzet kreeg gestalte In een 
figuur die van grappen hield en 
die op koddige wijze de over
heersers in het ootje nam en de 
schrik op het lijf joeg. TIji werd 
de geest van Vlaanderen in op
stand tegen de onverdraagzaam
heid en de verdrukking. 
Kon het anders of dit boek zou 
het handboek worden van alle 
flaminganten in hun stri jd tegen 
een andere overheerser, de 
franskil jons en de frankofonie ? 
De doeltreffendheid waarmee 
de held van De Coster zijn doel 
bereikt spreekt vandaag de dag 
zelfs de Russische dissidenten 
aan In hun stri jd tegen Moskou.. . 

MVL 

Tijl op BRT 2 
Deze tweedelige Sovjetfilm 
werd voor het kleine scherm in 
zes delen van 50 minuten ge
hakt en wordt als feuilleton uit
gezonden op BRT 2. 
De reeks begint vanavond 1 
maart om 20 u. 40 en loopt ver
der elke donderdag, zelfde uur, 
zelfde zender. 

100 jaar geleden overleden 

Charles De Coster: 
een levende van morgen 
Was Charles De Coster amper 
52 jaar toen hij stierf toch was hij 
iemand van lange adem. 
Tien jaar werkte hl] aan de Tijl 
Uilenspiegel en bij het horen van 
officieel onbegrip voor zijn werk 
zou hij gezegd hebben: «Ik be
hoor tot diegenen die hun tijd 
weten af te wachten.» Ook zijn 
vrienden wisten dat. Aan zijn 
open graf zei de dichter Camllle 
Lemonnier: «Hij die we thans ten 
grave voeren Is een levende van 
morgen. En niemand zal betwis
ten dat hij tot de onsterfelijken 
behoort, zoals Uilenspiegel de 
man is waarvan niemand weet 
waar hij zijn laatste liedje zal zin
gen». 

V a n M ü n c h e n . . . 

Charles De Coster werd op 20 
augustus 1827 te München gebo
ren. Zijn vader was van leper en 
zijn moeder van Hoei. Over zijn 
afkomst is lange tijd geroddeld. 
Men beweerde namelijk dat Char
les Mercy d'Argenteau, aartsbis
schop van Tyrus en nuntius te Bei
eren zijn vader zou zijn. Zeker is 
dat de geestelijke dooppeter 
werd van de kleine De Coster, hij 
kreeg zelfs zijn voornaam. 
Vader De Coster was beheerder 
van de goederen van de pauselij
ke nuntius en vandaar... 
Maar allerhande studies hebben 
uitgewezen dat zoiets niet moge
lijk was. 

Feit is dat heelwat polemieken 
ontstonden rond het ware vader
schap tot Camllle Huysmans in 
1964 enkele bekentenissen pu
bliek maakte, hem in 1938 toever
trouwd door ene graaf Hadelin 
d'Oültremont achter-achter fami
lie van de pauselijke nuntius. 

. . .naar B russe l 

Op zesjarige leeftijd komt Char
les met zijn familie terug naar 
Brussel om aan het Sint-Michiels-
kollege te studeren. Hij was een 
goed latinist en omdat hij nogal 
dromerig van nature was zagen 
zijn leraren in hem een toekom

stig priester. Daar kwam niets 
van en Charles De Coster werd 
bediende bij de Soclété Générale. 

Dat hield hij niet vol en liet zich 
inschrijven aan de Universiteit 
van Brussel om Letteren en Rech
ten te studeren maar deze stu
dies voltooide hij niet. Door hem 
en enkele vrienden werd onder
tussen de kunstenaarskring «Les 
Joyeux» opgericht en zo stilaan 
kreeg een literaire loopbaan 
vorm. Om aan de kost te komen 
ging hij werken bij een wijnhande
laar maar ook dat ging hem niet. 

Aan zijn lief — de griffiersdochter 
Elise Spruyt — schreef h i j : «Ik wil 
niet als een handelsreiziger ein
digen !» 

Hij werd geen handelsreiziger, 
maar hij zou ook niet huwen. Zijn 
zuster Caroline zou de enige blij
ven met wie hij tot het laatste 
ogenblik zeer goede kontakten 
onderhield. 

Vlaming 
Zijn brieven aan Elise werden na 
zijn dood gepubliceerd onder de 

titel «Lettres a Elise». Het eer
ste werk dat De Coster uitgeeft 
heet « Légendes Flamandes ». Het 
is duidelijk dat deze Frans schrij
vende maar Vlaams denkende 
Brusselaar — hij kent genoeg 
Brussels om zich verstaanbaar te 
maken — zijn hart aan Vlaande
ren heeft verpand, het land waar 
zijn vader vandaan komt. 
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Over Vlaanderen getuigde De 
Coster «Dit Vlaanderen dat ik 
als mens en als dichter bijna 
instinktmatig liefheb waarvan het 
karakter in overeenstemming is 
met de gesteltenis van mijn geest 
en dat voor mij, te midden van het 
grote Belgische vaderland als het 
vaderland van mijn keuze is » 
In het België van toen, dat nog 
nazinderde van 1830 voorwaar 
een hoogst merkwaardige uit
spraak voor een Franstalige 

B r o o d s c h r i j v e r 

In 1860 wordt De Coster bedien
de bij het staatsarchief, daar kan 
hij zich toeleggen op wat hem 
sterk boeit de 16de eeuw In 
deze tijd wil hij zijn meesterwerk 
situeren hij offert er alles voor op, 
zelfs zijn vaste staatsbetrekking 
Nog een doel telt schrijven i 

En op de laatste dag van het jaar 
1867 verschijnt «La Legende et 
les Aventures heroiques joyeu-
ses et gloneuses d'Ulenspiegel et 
de Lamme Goedzak au Pays des 
'^landres et ailleurs » 

Het boek liep niet zo vlot in de 
handel pas in 1893 kreeg het zijn 
eerste herdruk Het was ook niet 
zo'n financieel sukses voor de 
auteur, gelukkig had deze een 
subsidie van 1200 fr gekregen 
Plots kwam de erkenning, er kwa
men acht Duitse vertalingen en 
twee Engelse In twee van de drie 
Nederlandse vertalingen probeer
de men de antiklerikale toets af te 
Zwakken 

Inderdaad, dit was een boek dat 
de banden opgelegd door politie
ke en religieuze overheersers 
brak Charles De Coster wenste 
een Tijl die de vrijheid bracht, de 
verpersoonlijking van het volks 
verzet tegen vreemde overheer
sing en volksdwang geen grap
penmaker I 

En Charles De Coster trok de lijn, 
voor zichzelf door In het tijd
schrift Uylenspiegel, dat hij sa
men met Felicien Rops uitgaf 
schreef hij scherpe artikelen te
gen Napoleon III en steunde hij 

onafhankelijkheidsbewegingen 
overal waar deze de kop opsta
ken, hij verklaarde zich solidair 
met de Chinezen die zich van de 
blanken wensten te bevrijden 

Maar ook over de binnenlandse 
politiek deed De Coster zijn zeg 
Zo schreef hij in zijn blad ten bate 
van de stakende Gentse textielar
beiders 

Het kan met anders of deze vrij
moedige stellingnamen zouden 
De Coster vroeg of laat parten 
spelen Alhoewel iedereen er van 
overtuigd was dat hij voor zijn 
«Uilenspiegel» de vijfjaarlijkse 
staatsprijs voor Franse Letterkun
de verdiend had werd deze hem 
geweigerd 

Kon het anders of deze kunste
naar zou in de vergetelheid en de 
armoede sterven ? Van zichzelf 
schreef hij «behept te zijn met 
de passies van een miljonair, be
schikkend over de middelen van 
een voddenraper » 

Charles De Coster bezat in het 
doordeweekse woonhuis te Else-
.le slechts een woonkamer, een 
Ijzeren bed, een tafel, een kast, 
enkele stoelen en een vertrekje 
als werkkamer De paar uren les 
die Charles De Coster nog 
geeft aan de Militaire School vol
doen met om in zijn onderhoud te 
voorzien 

Totaal ontredderd en met besef
fend hoe slecht zijn lichamelijke 
toestand was, verwittigde een 
van zijn vnenden een dokter Het 
laatste woord dat hij uitsprak was 
de naam van zijn zuster Caroline, 
van Wie hij zielsveel hield 
Alleen zijn vrienden beseften hoe 
groot deze schrijver was, anders 
hadden zij rond zijn graf op 9 mei 
1879 nooit zon profetische woor
den uitgesproken 

Tijl als dissident 
« Tijl» IS in de Sovjetunie een bestseller, het boek past zo'n 
beetje in de partijdoctrine, zegt de partij maar in feite zou Tijl 
een levensechte dissident zijn Is hij ook, dat bewijzen de 
ondergrondse publikaties die in Leningrad circuleren 
In onze dokumentatie hielden wij steeds een artikel bij ver
schenen in het Vlaamse maandblad « Jeugd & Kuituur» van 
oktober 1977 dat over deze problematiek handelt 
Onder de titel « Tijl Uilenspiegel in de Sovjetunie» gaf een 

De as van Claes 
As van Claes — brand 
in mijn Russisch hart < 
Bloed der geuzen — stroom samen 
met het Russisch bloed ' 

Bloed op de muren van de heilige inquisitie 
Bloed op de muren van de Ljoebljanka van Moskou 
Niet zonder weerstand hebben wij ons gegeven 
Niet zonder weerstand ziin wij in kampen gekrepeerd 

Op de brandstapels hebben ze ons, Vlammgen, verbrand 
In de kampen hebben ze ons levend verdrukt 
Jullie hebben overwonnen — wat is er van die Spanjaarden 
overgebleven ' 
Maar wi|, wij leven nog steeds onder 't juk 

Alleen de zon van de vrijheid zal met uitdoven 
Alleen de zon immers brandt eeuwig 
En zoals in het Vlaamse hart 
Spreekt de hoop ons over de vrijheid 

Immers, Alva en Stalin zijn ten onder gegaan 
Zoals de tirannen van alle landen eens zullen ten onder gaan 
De Vlaming en met hem de Rus 
Zullen de weg der vrifheid gaan 

As van Claes — brand 
In mijn Russisch hart < 
Bloed der geuzen — stroom samen 
met het Russisch bloed • 

zekere Manu Niklaas kommentaar bij een gedicht dat in 1976 
in de Sovjetunie van hand tot hand ging en getiteld was De 
as van Claes Daarin vergeleek de zich Ruslander noemende 
auteur de strijd van de Russische dissidenten met deze van 
Tijl Uilenspiegen tegen de Spanjaarden 

WIJ brengen dit merkwaardig gedicht en toelichting met dank 
aan de h Niklaas die voor de vertaling zorgde 

De hier geciteerde en vertaalde verzen zijn geschreven in de 
Sovjetunie, waar ze in 1976, in het biezonder in Leningrad, 
onderhands circuleerden in de Samizdat (dwz in handschrift 
en getikte kopieën) Ze werden uit de Sovjetunie gesmokkeld 
en vielen me toevallig in de hand 

We kunnen er een paar belangrijke konklusies uit trekken 
ten eerste zijn ze geschreven door een Rus - de auteur 
noemt zich ietwat ouderwets rossijanin, letterlijk vertaald 
betekent dit Ruslander, ten tweede zijn ze van de hand van 
een jonge dichter die goed op de hoogte blijkt te zijn van 
onze geschiedenis De verzen getwgen weliswaar met van 
groot poëtisch talent, maar laten aan duidelijkheid met te wen
sen over 

Dat nu de schrijver van deze verzen bekend blijkt te zijn met 
onze geschiedenis, lijkt me te verklaren door ten eerste de 
hoger geschetste belangstelling van de sovjetse literatuurge
schiedschrijving voor sociaal geïnspireerde kunstwerken, 
ten tweede door de bekendheid en de populariteit in Rusland 
van Charles de Costers werk over Uilenspiegel en ten derde 
door de Sovjetfilm over Uilenspiegel, die in 1976 in vele bios
kopen in Rusland en bij ons vertoond werd 
Deze gedichten tonen eens te meer aan dat de officiële 
Sovjetkunst (door de uitbeelding van een officieel haalbaar 
en erg dankbaar tema) een dichter de pap in de mond gege
ven heeft Men kan immers moeilijk aannemen dat een 
Sovjettoeschouwer onbewogen blijft bij dit heroïsche verhaal 
en het met zou vergelijken met toestanden in eigen land 

(Uit -Jeugd en Kuituur», Ravenstraat 112 te 3000 Leuven) 

Nele en Lamme Goedzak 

Damme in plastiek... 
De Sovjets werkten drie jaar 
aan de Tijl-film die een super-
prent moest worden en het 
dan ook is, altans wat de 
lengte en de kosten betref
fen, want er werd op geen 
roebel gekeken 
De kineasten Alexander 
Alov en Vladimir Naoumov 
doken onder in de schilde
rijen van Breugel en Bosch 
Vooral «De Blinden van 
Breugel» bleken een dank
baar gegeven te zijn want ze 
keren regelmatig en haast in 
alle jaargetijden terug 
In de studio's van Mosfilm te 
Moskou werd een Vlaande
ren in plastiek opgebouwd 
een namaak-Damme, een na-

maak-Brugge, de rekon-
struktie van de Brusselse 
Grote Markt is zo angstvallig 
levensecht dat het geheel on
geloofwaardig wordt 

Na een voorbereiding die 
twee jaar duurde vonden de 
kineasten de decors zo echt 
dat ze aan de verfilming 
begonnen Resultaat twee
maal 150 minuten film Char
les De coster had het zich 
nooit durven dromen 

En dan komt begin 1977 de 
première te Brussel, er is 
veel belangstelling De pers-
kommentaren zeggen haast 
allen hetzelfde verduiveld 
mooie prenten, maar men

sen zonder bloed Het film
blad «Film en Televisie» vat 
het gebald samen 

«Je zit maar te wachten op 
Uilenspiegel en die komt van 
de hele tijd niet over De 
revolutionaire vonk slaat met 
aan Even is Tijl een nogal kin
derachtige, een nogal naïeve 
potsenmaker wat hij ook is 
in het boek Maar na de 
terechtstelling van Claes, 
kan hij geen snaak meer zijn 

Dan ligt zijn revolte bitter 
opgesloten in het hartstoch
telijke woord «de as van 
Claes brandt op mijn borst» 
Wie dat nog leuk kan vinden, 
kent Uilenspiegel alleen uit 
de volkskalenders of die 
heeft zijn hele leven om de 
verkeerde dingen gelachen 
Die Uilenspiegel nu, wie de 

herinnering aan de gefolter
de vader in het hart brandt, 
die IS er met in de film Het 
land dat in de naam van God 
wordt gekweld, waar on
schuldige mensen worden 
gemarteld in naam van een 
onbestaande karikaturale 
god :s er evenmin Er wor
den heel wat vreselijke folte
ringen getoond Maar het 
raakt je met, omdat de tragi
sche impuls ontbreekt Het 
zijn immers geen echte men
sen die worden geradbraakt, 
op de pijnbank gemarteld 
het zijn marionetten Ze zijn 
niet onderhevig aan menselij
ke pijn of vernedering Ze 
laten je onbewogen Een fi
guur treedt uit het museum
achtige environment men
selijk levend naar voren Ne-
Ie ZIJ lééft» 
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Federalisme 
in de stembus 
Vandaag 1 maart hebben in 
Groot-Bnttannie en Spanje be-
langnjke verkiezingen plaats 
Meer bepaald moeten de Schot
ten en de Welshmen zich bij refe
rendum uitspreken over een 
vorm van autonomie van hun bei
de •> gewesten » in het kader van 
het Verenigd Koninkrijk (dat nog 
steeds uit vier naties bestaat, nl 
de Engelsen, de Schotten, de 
Welshem en de Noord-leren) 

Dit referendum is het gevolg van 
een wet waarvan de oorsprong 
bij de gewezen premier en La-
bourleider Harold Wilson ligt 

Toen hij nog premier was stelde 
hij met verbazing vast, dat de tra
ditionele partijen het in Wales 
maar vooral in Schotland met 
meer deden en dat de nationalisti
sche partijen Labour en Tones 
een flinke hak zetten Wilson trok 
daaruit het besluit, wilde hij deze 
nationalistische opmars stuiten, 
hij hen wind uit de zeilen moest 
nemen door een referendum 
voor te stellen over al dan met 
autonomie Hij wist zeer goed dat 
de Schotse en Welshe nationalis
ten geen totale afscheiding wen
sten en nam dus het (gennge) nsi-
co, een referendum uit te schrij
ven, zeer tegen de zin van de 
Tones, die zich nog steeds het 
Jakobijnse pak aanmeten en al
leen Bnts willen blijven Dat ze 
daarbij uitpakken met de argu
menten die WIJ hier in België tot in 
den treure door de umtaristen 
hebben weten te gebruiken, ver
wonderd ons met 

Dit referendum is van historische 
betekenis, vooral voor Schotland, 
dat in 1709 zijn onderwerping 
bezegeld zag door de Union Act 
van dat zelfde jaar 

Dat de lieve vrijheid door Londen 
slechts met mondjesmaat wordt 
toegestaan moge blijken uit het 
feit dat minimum 40 % van het 
aantal ingeschreven kiezers ja 
moeten stemmen Zoals trou
wens het hele kiesstelsel in H M 
country is ook die voorwaarde 
weinig demokratisch En dat in de 
bakermat van onze parlementaire 
demokratie i 

Dezelfde oneerlijkheid doet zich 
trouwens in Spanje voor elke 
Spaanse provincie (ongeacht het 
aantal bewoners) krijgt dne ze
tels Elke provincie wordt opge
deeld in een aantal kiesomschrij
vingen, waar telkens voor de 
zetels moet gevochten en ge
stemd worden Daardoor is het 
begnjpelijk dat de Centrum-partij 
van premier Suarez met minder 
stemmen dan de socialisten meer 
zetels kunnen behalen dan hun 
tegenstrevers Daar het om de 

twee grootste partijen gaat, ligt 
het voor de hand dat met span
ning op de uitslag wordt gewacht 
De Spaanse verkiezingen van 
vandaag zijn ook nog om een 
andere reden dan de eerste te 
zijn in het kader van een demo-
kratische grondwet Inderdaad de 
nationalistische en federalistische 
bewegingen en partijen kunnen 
het klassieke elektorale beeld in 
sommige gewesten gevoelig wijzi
gen Zo stond 't bijna vast dat in 
Baskenland alleen de nationalis
ten de kwasi-totaliteit van de ze
tels in de wacht zouden slepen 

Ook in Katalome traden de natio
nalisten aan met de eis voor rui
mere autonomie Indien in deze 
twee « provincies » de grote meer
derheid voor de autonomie eisen
de partijen kiest, dan zal Madrid 
met langer meer kunnen talmen 
om inderdaad Baskenland en Ka
talome een veel grotere autono
mie toe te staan, tot en met een 
eigen fiskaliteit Men verlieze trou
wens met uit het oog dat in Bas
kenland de anti-Spaanse terreur 
kwasi meester is van de staat i 
Ook dat legt aanzienlijk gewicht 
in de schaal. 
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in Nederiand woedt opnieuw 
abortus-debat 
(jeeveedee) Nog juist in februari 
— een kleine twee maanden na 
de al een jaar geleden toegezeg
de datum — heeft de Nederland
se regering bij het parlement 
een wetsontwerp ingediend tot 
regeling van het aloude abortus-
probleem. Het is het zevende 
wetsontwerp in negen jaar ti jd. 
Alle vroeger voorgestelde wijzi
gingen in de bestaande wetge
ving haalden het niet of werden 
ingetrokken omdat er inmiddels 
alwéér nieuwe voorstellen wer
den geformuleerd Een lange 
weg van pogingen om een einde 
te maken aan ontoelaatbare toe
standen, om tegelijk de hand te 
reiken aan veranderde maat
schappelijke inzichter.. en om 
in noodsituaties de betrokken 
vrouwen niet meer in de kou te 
laten staan. 
Nu IS er dus een nieuw ontwerp 
aan de Kamerleden voorgelegd 
Maar op de vraag of dit voorstel, 
dat ondertekend is door minister 
Ginjaar van Volksgezondheid (li
beraal) en minister De Ruiter van 
Justitie (knsten-demokraat), wel 
genade zal vinden bij de volksver
tegenwoordiging, durft niemand 
een positief antwoord te geven 
Daarvoor draagt het wetsont
werp te sterk de kenmerken van 
het moeizame overleg dat aan de 
totstandkoming van dit kompro-

mis tussen de twee huidige rege-
nngspartijen is voorafgegaan 
Een onvermijdelijk kompromis, 
dat wel, maar men kan zich de kri
tiek en de aarzelingen in de 
Kamer voorstellen als men weet 
dat dezelfde liberalen die nu met 
de knsten-demokraten een wets
ontwerp in elkaar hebben gesto
ken, nog geen twee jaar geleden 
samen met de socialisten een ont
werp indienden dat vrijwel lijn
recht stond teqenover een gelijk
tijdig ingediend plan van de kns
ten-demokraten Zo gevoelig ligt 
(uiteraard) de abortus-materie, en 
zo zeer lopen de meningen er
over zowel buiten als binnen de 
politieke wereld in Nederland uit
een 

« Bedenktijd » 
In een notedop behelst het wets
ontwerp Ginjaar-De Ruiter de vol
gende bepalingen abortus kan 
worden toegestaan tot de 20ste 
week van de zwangerschap, tot 
de 13e week van de zwanger
schap kan een toegestane abor
tus verncht worden in een spe
ciaal daarvoor toegeruste kliniek, 
daarna uitsluitend in een zieken
huis , tussen het verzoek van een 
vrouw om abortus en de (even
tuele) ingreep moet een « bedenk
tijd » liggen van vijf dagen, de 
vrouw en haar geneesheer dra

gen samen de verantwoordelijk
heid , en abortus blijft onder het 
strafrecht vallen wanneer aan de 
genoemde bepalingen met is vol
daan 
Het zijn zo op het eerste zicht 
«redelijke» bepalingen, met uit-
zondenng wellicht van de vijf 
dagen «bedenktijd» (welke 
vrouw die om een abortus ver
zoekt, zal daar tevoren met over 
hebben nagedacht"?), maar de 
storm die onmiddellijk na de be
kendmaking van de indiening van 
het wetsontwerp opstak, toonde 
aan dat die redelijkheid-op-het-
eerste-zicht door lang met ieder
een zo qezien wordt Binnen de 
twee regenngspartijen is men ui
teraard behoedzaam met het uit
spreken van een oordeel Dat is 
mede het gevolg van het feit dat 
de Raad van State, het hoogste 
advieskollege van de regering, 
nogal twijfels heeft uitgesproken 
over de praktische uitvoerbaar
heid van de voorgestelde abortus
regeling Een aantal adviezen van 
de Raad van State, gencht op 
een voorzichtige versoepeling 
van de aanhangig gemaakte be
palingen, zijn trouwens door de 
regenng niet overgenomen Hoe 
lastig het straks zal zijn om het 
wetsontwerp door de Tweede Ka
mer te loodsen (de regeringspar
tijen hebben slechts een meerder-

Kleine oorlogen • • • 

De «kleine» oorlogen bloei
en weeldenger dan ooit De 
belangrijkste gewapende 
konfrontatie is deze tussen 
China en Vietnam De revolu
tie in Iran heeft ook onrecht
streeks aanleiding gegeven 
tot een militair treffen tussen 
Noord- en Zuid-Jemen, die al 
jaren met elkaar overhoop 
liggen 
Vanuit Rodesie — waar de 
guerrilla steeds maar uitbrei
ding neemt — heeft de lucht
macht van lan Smith zware 
bombardementen uitge
voerd op guerrillabases in 
Angola 
De oorlog tussen Ethiopië en 
Entrea duurt voort Een uit
val van Eritrese troepen 
werd door de rebellen bloe
dig afgeslagen 
In Zuid-Libanon brak op
nieuw gevechten uit tussen 

Fedayin en knstelijke mili
ties Ook werden gevechten 
gemeld tussen rivalizerende 
Palestiinen 

In Oeganda kwam een ge
deelte van het leger in op
stand tegen Amin Het wordt 
daarbij gesteund door het le
ger van Tanzania 

In de Westelijke Sahara 
duurt de oorlog tussen het 
Polisario en Marokko voort 
Ook aan de grenzen van 
Z-Afrika wordt quernlla-ak-
tiviteit waargenomen De toe
stand in Zaïre blijft even
eens onzeker als gevolg van 
hongersnood en ontevreden 
soldaten (die met of te wei
nig betaald worden en waar
van een paar eenheden 
door Belgische para's in Kito-
na van voedsel voorzien wor
den ) 

r? • ^ , # 

heid van twee zetels) bleek uit de 
woorden van eerste-mimster Van 
Agt op de dag van de indiening 
van het ontwerp «Ik durf met te 
zeggen dat alle leden van de kns-
ten-demokratische en liberale 
fraktie ons voorstel zullen steu
nen » 

Kuil... 
De oppositie heeft meteen rond
uit laten weten dat in het rege
ringsvoorstel volstrekt onaan
vaardbare elementen zitten Frak-
tieleider den Uyl kantte zich te
gen de bepaling dat de vrouw 
haar verantwoordelijkheid moet 
delen met een arts Hij wil ook dat 
laattijdige abortussen (tot de 
20ste week) worden verricht in 
gespecializeerde klinieken omdat 
men daar over «grote ervanng 
en betere medische waarbor
gen » zou beschikken Dezelfde 
soort bezwaren vallen te beluiste
ren bij de Demokraten '66 wier 
partij blijkens de jongste opinie
onderzoeken krachtig in de lift 
naar boven zit 

Buiten de politiek heeft zowel 
rechts als links geen goed woord 
voor het zevende abortus-wets
ontwerp over Links vindt dat de 
vrouw als een onmondige wordt 
behandeld, rechts zegt dat de 
regenng «de weg opent tot het 
doden van het meest weerloze» 
De bekendste vertegenwoor
diger van de groep die onder 
r;een enkel beding abortus wenst 
toe te staan, pater Koopman, 
voorspelt «Juist hierdoor, omdat 
de knsten-demokraten de kiezers 
hebben verraden, zal de regenng 
vallen Want wie een kuil graaft 
voor een ander, valt er zelf in» 
BIJ al deze bezwaren en kntiek 
die van zoveel kanten gehoord 
worden, komt dan nog bij dat het 
nieuwe abortusvoorstel allerlei 
passages bevat die op verschil
lende manieren kunnen worden 
uitgelegd Dat is natuurlijk het 
gevolg van het feit dat zowel de 
knsten-demokraten als de libera
len water in de wijn hebben moe
ten doen om tot een kompromis 
te komen waarvan zij hoopten 
dat het m bredere knng aanvaard
baar zou zijn Of die hoop ijdel is 
zal nog moeten blijken, maar de 
kans lijkt biezonder klem dat het 
wetsontwerp in zijn huidige vorm 
door het parlement geaccepteerd 
zal worden Waarmee dan het 
neteligste onderwerp voor de Ne
derlandse politiek van de laatste^ 
tien jaar opnieuw op de langei. 
baan geschoven dreigt te wor-*' 
den 
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Vanaf zaterdag tv weer op de pedalen 
De televisie zal het komende wie-
lerseizoen op een zelfde manier 
benaderen als de voorafgaande 
jaren De BRT heeft naar het 
schijnt in West-Europa de reputa
tie zeer goed wielerwedstrijden in 
beeld te brengen 

Het v e l o k e op tv . . . 

Mark Van Lombeek en Louis De 
Pelsmaeker blijven de wed
strijden verslaan Bij de Vlaamse 
klassiekers zal er een van beiden 
het gebeuren op de motor vol
gen Alle klassiekers en de Ronde 
van Frankrijk worden recht
streeks in beeld gebracht De 
BRT-televisie zal op 3 maart van
af 14 u 45 beelden brengen over 
het verloop van Gent-Gent De uit
zending zal ingeleid worden door 
opgenomen beelden van de be
klimming van de muur van Ge-
raardsbergen 

... en rad io 

Ook bij de radio moet men 
geen spectaculaire verande
ringen verwachten Jan Wauters 
en Mare Stassijns blijven de ver
slaggevers Naast de grote klas
siekers IS men van plan een repor-
tageploeg te sturen naar de Tirre-
no-Adriatico of Parijs-Nice 
Voor de Ronde van Italië heeft 
men nog mets kunnen bepalen, 
omdat het rittenschema nog met 
bekend is Daar de Ronde van 
Spanje met zal doorgaan acht 
men het wenselijk dagelijks over 
de Giro een rechtstreeks verslag 
uit te brengen, reken nu dat orga-
nizator Torriam, naar aanleiding 
van de Europese verkiezingen, al
le landen van de EEG wil aan
doen 
In de Ronde van Frankrijk zal de 
verslaggeving lichtjes gewijzigd 
worden Vorig jaar gaf men in het 

namiddagvullend programma om 
het halfuur een flits, zelfs als er bit
ter weinig gebeurde Dit wil men 
nu opvangen door het inschake
len van meer achtergrondinforma
tie interviews en het uitdiepen 
van tema's en gebeurtenissen die 
in en rond de karavaan plaatsvin
den 

Men IS het erover eens het nieu
we wielerseizoen kondigt zich 
spannend aan De koncentratie 
van twee of meerdere toprenners 
in een ploeg is vorig jaar duidelijk 
een mislukking geworden Duo's 

zoals Moser-De Vlaeminck en 
Maertens-Pollentier konden het 
met met elkaar vinden Men is 
van deze formule afgestapt zodat 
we in de meeste gevallen weer 
ploegen krijgen met een kopman 
De ploegen Kuiper-Thevenet en 
Knetemann-Raas vormen een uit
zondering 
Er zijn dit jaar ook een rekord aan
tal ploegen, in België ongeveer 
een tiental Vooral middelgrote en 
kleine sponsors trachten met 
bescheiden ploegen hun weg te 

vinden in het wielerleven Het is 
duidelijk dat zij met over de bud
getten beschikken om een groot 
renner aan te trekken Anderen 
willen het uitsluitend met jonge
ren waarmaken, zoals de ploeg 
De Bruyne 
Grotere firma's zien in de financie
ring van een ploeg een middel om 
op Europees vlak een marktaan

deel te veroveren Een goed voor
beeld IS de Spaanse fnsdranken-
fabriek die met de ploeg Van 
Impe in de Benelux tracht door te 
breken 

Nu renners zoals Merckx en Gi-
mondi definitief van het wteler-
toneel verdwenen zijn, kondigt 
zich een nieuwe generatie aan 
Kwantitatief en kwalitatief is er 
een rijke oogst Bij ons heeft men 
hoge verwachtingen in Fons De 
Wolf, Daniel Willems en Walter 
Schoonjans Verder kunnen Paul 

Wellens en Guido Van Calster, 
na het verdwijnen van Merckx, 
nieuwe impulsen geven In de ons 
omnngende landen moeten we, 
naast de vaste waarden, vooral 
de Italianen Saronni en de Neder
landers Van De Velde en Lubber-
ding van nabij volgen, om maar 
enkele namen te noemen 

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

Café-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015 711549 

lOEL • Tel. 011-53.4349 

(^f.'legenhoKisqr.ifiek Hu'.vo'iik - Ge-
tjoorte Zelfklevondf piokband en eti
ketten Houti.'p dfukititters - Reklame-
k.ilenders 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031/537039 

Dames- heren- en kinderkleding 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenvweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

F E E S T Z A L C N - S A L O N S 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafeigerief 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

Dames en heren m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWEHKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van '1 vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

KerkwegS 1760Roosdaal-Stri|tem 
Tel 054/3337 56 

MARC ADAMS 

Mechanische schri|nwerkeri| 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel 053/704875 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN V O L K S U N I E 

DASSTRAAT 23 V>r O M M E L G E M 
OPEN -ZATERDAG VANAF 19 U. 

ZONDAG VANAF 10 U. 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St.-Jorisstraat 24 
9300 AALST Tel. 053-21.42.11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 
LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

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

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-692874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en «/oensdag 

gesloten 

g g ) STUDIO 

D A N N 

02-428.69.84 

— Industr ië le fo togra f ie 

— Mode/arch i tek tuur 

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

Leon Theodors t raat 36, 
1090 Brussel 

DE OUDE KRING 
Cafe VU lokaal 

Dorpsplem Heusden Limburg 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180Wester io Tel 014-54 4807 

PVBAJ BORREMANS COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

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

Feestzalen 

HOF VAN ARAGON 

Aragonsiraal 6. Lier 

Tel 031-81568 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekenngen 

Kerkstraat 2a, 8060 

ZWEVEZELE, 

tel 051-61 1607 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle nnaten 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 
Brusselbaan 11, Gooik 

054-33.4857 
Uw tweede thuis I 

Welkom 
IN DE GROENE POORT 

Dorpstraat 31, 1686 Gooik 
02 5325481 

Lokaal van de Volksunie 

- UILENSPIEGEL • 
Herberg en Feestzaal 

Kerkstraat 24 1742Ternal 
Tel 582 1345 

Volksunielokaal 

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

014/311376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 12 40 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/588581 
Alle dag en weekbladen 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 'f STAMPKOT 
St-Maria-Latem, Z W A L M 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055-4994 76 
Dinsd gesloten 

Vroeger uitbater Zwalmlandia 

FRITUUR-EETHUISINGRID 
Olenseweg 41, Wester lo 

(Voortkapel), tel 014 213696 
Vraag pr i jzen voor uw f eestme
nu s Specialiteiten 
Al le dagen verse mosselen 

KUNSTGEBIHEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 4254642 

BrandstoHen VANDUEREN 
p v b a Harmoniestraat 6 BE
RINGEN - 011-433707 Leve
ringen mazout — mogelijkheid 
gespreide betaling — onder
houd centrale verwarmingske
tel 

EJN BERT 
Assesleonweg 117 TERNAT 

Tel 02/5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 1402 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091 6764 33 

Industriële brood en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

VOEDING . DEPOLDER -

Polderstraat 12, 
8458 Oostdumkerke 

Specialiteit dag vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle 
leden. 

SPECIALISATIE 
F DE MEYER 

Huiveldestraat 2 
DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel 052-215362 

Tuinmachinerie - Groene zones 

Th WILLEMS 
Schrijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57 

9300 AALST 

Tel 053-218390 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek-brugge 
tel, 0 5 0 / 3 5 4 0 4 
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Donderdag 
1 MAART 

BRT 1 
1400 Schooltelevisie - 1800 De 
tovermolen (fJ — 1805 Rondom
ons — 1830 De verschoppeling 
(D — 1855 Laurel en Hardy -
1915 Standpunten - 1945 
Nieuws — 2010 De Muppet-
show — 2035 Panorama — 
21 25 Centennial — 2300 Nieuws 

BRT 2 

2010 Sporttnbune - 2040 Tijl 
Uilenspiegel (film) - 21 25 Open
baar kunstbezit — 21 50 Premie-

NED. 1 
1855 Nieuws — 1859 Lucy en 
Mr Mooney CO — 1925 Minivoet-
balshow — 2015 The streets of 
San Francisco (fJ - 21 05 We
reld van het nieuws — 21 37 
Nieuws — 21 55 Den Haag van
daag — 2210 Fabeltjeskrant voor 
de groten — 2220 De stem van 
Blossom Dearie (dokJ - 2315 
Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 De astro-
nautjes (fJ — 1905 Av ros Top-
pop — 2000 Nieuws — 2027 
Supershot met Avro's televoetbal-
kanon - 2040 De Vader Abra
ham show - 21 40 Lillie Cf) -
22 30 Televizier magazine — 
2315 Av ros sportpanorama — 
23 45 Nieuws 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie - 1730 1 
2, 3 Cinema — 1800 Le renard 
a l'Anneau d'Or — 1830 Zigzag 
— 18 45 La Sierre de la Mocarena 
(dok) — 1915 Antenne-soir — 
1930 Nieuws - 2000 Een ander 
toerisme — 2020 Les tueurs de 
San Francisco (film) - 2200 
Nieuws — 2215 Le carrousel aux 
images 

ARD 

1610 Nieuws - 1615 Sie-Er-Es 
— 17 00 De baron von Munchhau-
sen ( f ) - 17 20 Het lied van de 
sirenen (dok) — 17 50 Nieuws — 
1800 Von Affenschande bis Zap-
fenstreich — 1815 Die unsterbli-
chen Methoden des Franz Josef 
Wanninger ( f ) — 1915 Spiel um 
4tel vor 8 — 2000 Nieuws — 
2015 lm Brennpunkt - 2115 
Charles Aznavour (portret) — 
21 45 Familie Knie (dok) - 2230 
Tagesthemen - 2300 Uit de 
geschiedenis van de fotografie — 
2345 Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws - 1710 Sindbad 
(fJ - 1740 Die Drehscheibe -
1820 Spannagl & Sohn CfJ -
1900 Nieuws - 1930 Die Wen-
cke Myhre Show — 2030 Noti-
zen aus der Provinz — 21 00 Heu-
te-Journal — 21 20 Den Generae-
len geht die Muniton aus De mili
taire knsis in Brazilië (reportage) 
- 2205 Der kleine Godard - An 
das Kuratonum junger Deutschen 
Film - 2325 Nieuws 

D 3 

1945 Journal 3 — 2 0 0 0 Nieuws 
— 2015 Das Testament des Dr 
Cordelier (film) - 21 45 Kultureel 
magazine — 2230 Industrie-Foto
grafie Reportage — 2300 
Nieuws 

TF 1 

— 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal programma — 13 50 Objectif 
santé — 1802 A la bonne heure 
— 1827 Pour chaque enfant — 
1834 VWe aux enfants - 1857 
L etang de la breure — 1912 Les 
Tifins — 1913 Une minute pour 
les femmes — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1944 Politieke partijen 
— 2000 Nieuws - 2035 Le roi 
qui vient du sud (f J — 21 32 L'eve-
nement - 2237 Nieuws - 2250 
La poursuite implacable (film) 

A2 

1245 Nieuws - 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une suedoise a Pans 
(fJ — 1403 Aujourd'hui madame 
— 1510 Les rues de San Francis
co (f J — 15 55 L'invite du jeudi — 
1725 Fenétre sur — 1755 Jon
gerenprogramma — 1835 C'est 
la vie — 18 55 De chiffres et des 
lettres — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top club — 
2000 Nieuws — 2040 Le troisie-
me homme (politiefilm) — 2300 
Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme (f J — 20 00 Les jeux de 
20 heures — 2030 Le reptile 
(western) — 22 30 Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
1720 Recifs ( f ) - 1750 Cinq a 
sept services et variétés — 18 00 
Le coffre fo r t — 1805 Cinq a 
sept actualites — 1820 Ram-da
mes — 1835 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 1935 Passé et gagne 
— 19 47 Entre chiens et chats — 
1955 Nieuwsoverzicht — 2000 
Dróles de dames ( f ) - 21 00 La 
police federale enquête (film) 

Vrijdag 
MAART 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 
Oum de witte dolfijn — 1815 
Klein klein kleutertje - 1830 
Open school — 19 00 Tom en Jer
ry — 1905 Michael CTV-spel) -
19 45 Nieuws — 2015 Een meisje 
in mijn soep — 21 55 Ontmoeting 
met Jozef Moerman (dok) — 
2225 Nieuws 

BRT 2 

2015 De reis van Charles Darwin 
(D — 21 15 Tussen wal en schip 
(f) — 22 05 Dag aan dag 

NED. 1 

18 55 Nieuws — 18 59 Barbapapa 
(O - 1905 Love boat (f i - 1955 
Twee voor twaalf — 2035 Son-
ja's goed nieuws show — 21 37 
Nieuws — 21 55 Van Makassar 
naar Bovensmilde (dok) — 2225 
George en Mildred (O — 2250 
Haagsche knngen — 2355 
Nieuws 

NED. 2 

1859 De wonderlijke avonturen 
van Herman Van Veen (O — 
1925 De Muppetshow — 2000 
Nieuws - 2037 Centennial (D -
2200 Brandpunt - 2250 Victor 
Borge (piano) — 2345 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 Le 
renard a lanneau d o r 
1830 Zigzag - 1915 Antenne-
soir — 1930 Nieuws — 1955 A 
suivre - 21 50 Nieuws - 22 05 
L'ascension de Duddy Kravitz 
(film) 

RTB 2 

1955 La lumiere des justes 
2045 Vendredi sports 

ARD 

1840 Strichweise heiter (f) — 
1915 Hier und heute - 2000 
Nieuws — 2015 Das Maedchen^ 
vom Moorhof (film) — 21 40 Bi-
lanz einer Reform — 2230 Ta
gesthemen — 2300 Tatort (f) 
- 035 Nieuws 

ZDF 

1645 Nieuws - 1655 Schueler-
express — 1740 Die Drehschei-
be - 1820 Vaeter der Klamotte 
Uit de oude doos — 1900 

Nieuws — 1930 Auslandsiouraal 
— 2015 Gauner gegen Gauner (O 
— 21 05 Sylvie Vartan in concert 
— 2200 Heute-journal — 2300 
Sport am Freitag — 2340 Die 
Schande des regiments (triller) — 
1 20 Nieuws 

D 3 

ISaOTelekataol - 1900Hobby-
thek - 1945 Journal 3 - 2000 
Nieuws — 2015 Dingen om na te 
denken — 2100 Momente — 
21 15 Kunst etwas maschen, des
sen Ende unabsehbar ist — 22 00 
Ich, Claudius, Kaiser und Gort (f) 
— 2250 Gott und die Welt -
23 20 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse è tout — 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
— 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal programma — 1350 Vivre 
son age — 17 57 A la bonne heu
re — 1827 Pour chaque enfant 
— 1834 L'lle aux enfants — 1857 
L'Etang de la breure (f) — 1912 
Une minute pour les femmes — 
1915 Les Tifins - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 Ces t arrive 
un jour - 2000 Nieuws - 2030 
La poulette aux oeufs d'or (toneel) 
— 2223 Expressions - 2333 
Nieuws 

A2 

1245 Nieuws — 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une suedoise a Paris 
(f) — 1403 Aujourdhui madame 
— 1510 Les Éygletieres (O — 
1600 Delta - 1725 Fenétre 
sur — 1755 Jongerenprogram
m a - 1835 Ces t la vie - 1855 
Des chiffres et des lettres — 
1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club - 2000 Nieuws 
— 2035 Un juge un f lic (O — 
2135 Apostrophes - 22 50 
Nieuws — 2257 Vincent mit lane 
dar« un pre ( fén) 

FR. 3 

1910 Nieuws - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
l'homme (f) — 200o Les jeux de 
20 heures — 2030 Le nouveau 
vendredi — 2130 Histoires de 
Cendrillon (Kinderopera) — 
22 25 Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
1715 Cinq a sept week-end — 
1750 L atout-cuisine du chef — 
1810 Cinq a sept magazine — 
1835 Le coff re-fort - 1840 Sy
steme D — 1900 Nieuws — 
19 30 Le coff re-fort — 19 35 Entre 
chiens et chats — 1955 Nieuws
overzicht — 2000 La course au
teur du monde — 21 00 L homme 
qui aimait la guerre (film) 

Zaterdag 
MAART 

BRT 
1430 Laurel & Hardy - 1500 
Wielrennen (Gent-GenO - 1630 
Open school — 1800 De tover
molen (O — 1805 De reizen van 
Marco Polo (tekenfilm) - 1850 
Horizon — 1945 Nieuws — 
2010 Eurosong - 21 10 Zwart
wit ( f ) - 21 35 Liefde op het 
tweede gezicht (weekendfilm) — 
2315 Nieuws 

NED. 1 
1530 Nieuws - 15 32 Popeye ( f ) 
— 1539 De film van ome Willem 
— 1610 Een wereld vol truuks — 
1630 Mumbly - 1640 De ge
heimzinnige geisha (dok) — 1830 
Sesamstraat — 1845 Paspoort 
— 1855 Nieuws - 1859 Een 
bezoek aan Hongkong en Fidji 
(dok) - 1920 Als je lacht dan 
ben je rijk (volkstoneel) — 21 35 
Nieuws — 21 55 Gene Kelly an 
American in Pasadena (show) — 
2240 AVRO's sportpanorama — 
23 05 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De TROS 
top-50 - 2000 Nieuws - 2027 
De showbizzquiz - 22 00 Het 
Aspen-mystene (O — 2250 Ak-
t u a T V - 2345 NieuFs 

RTB 

1600 De ijsplant en postelein — 
1630 Interwallonie - 1730 La 
preuve par set — 1835 Boule et 
Bill - 1840 Folllies - 1930 
Nieuws — 19 55 Le jardin extraor
dinaire — 2025 La situation est 
grave maïs pas desesperee 
(film) - 2205 Het everzwijn 
(dok) — 22 40 Nieuws en sportuit
slagen 

ARD 

1700 Die sieben Worte Jesu am 
Kreuz — 17 30 Hier und Heute 
unterwegs — 17 55 Intermezzo-ln-
formationen — 1800 Nieuws — 
1805 Die Sportschau - 1900 
Hier und Heute - 1922 Die Gras-
huepfer - Ritter der Luefte — 
2000 Nieuws — 2015 Am laufen-
den Band (Rudi Carrell) - 21 45 
Nieuws — 2205 Jenseits von 
Eden (film) - 2355 Nieuws 

ZDF 

1545 Die Muppets-Show — 
1615 Sport aktuell - 1700 
Nieuws — 1705 Laenderspiegel 
- 1800 Lou Grant ( f ) - 1900 
Nieuws - 1930 Beate S ( f ) -

2015 Das Kind mit den gruenen 
Augen (film) — 21 50 Nieuws — 
21 55 Das aktuelle Sport-Studio 
— 2320 Die Leute von der bhiloh 
Ranch (f J — O 30 Nieuws 

D3 
1900 Markt - Wirtschaft - Sozial 
— 1915 Sport im Westen -
1955 Journal 3 — 2000 Nieuws 
— 2015 Sechs Personen suchen 
einen Autor (toneel) — 21 35 Poë
tische Betrachtungen in freien 
Stunden (artistieke film) 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
1632 Super juke-box - 1800 
Rush ( f ) - 1900 Nieuws -
1930 Ball (dokJ - 2000 La juive 
du chateau trompette ( f ) — 21 00 
Mogambo (Exotische film) 

F 1 

1300 Nieuws — 1330 Les musi-
ciens du soir — 14 03 Toujours le 
samedi — 1805 Trente millions 
d'amis (dok) — 1835 Les tifins 
— 18 40 Magazine auto moto I — 
1910 Six minutes pour vous defen-
dre — 1920 Gewestelijk nieuws 
— 1945 Echt gebeurde verhalen 
— 2000 Nieuws — 2035 Numero 
un (show) — 21 37 Les hentiers 
(f) - 2233 Tele-foot 1 - 2 2 3 5 
Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws — 1335 Des ani-
maux et des hommes — 14 25 Sal
ie des fêtes — 1515 Les jeux du 
stade — 1755 La course autour 
du monde — 1855 Des chiffres 
et des lettres — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 45 Top Club i — 
2000 Nieuws — 2040 Onnatuurlij
ke dood van een natuurlijk kind 
( f ) — 2215 Gasten in de studio 
— 2300 Terminus les etoiles 
(show) — 2340 Nieuws 

F3 

1230 Veiligheid voor landbou
wers — 1550 La maison de mar-
bre — 1830 Jeugdprogramma 
— 1910 Nieuws — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 1940 Regionaal 
programma — 1955 II etait une 
fois I homme ( f ) — 20 00 Les jeux 
de 20 heures - 2030 Othello 
(toneel) - 22 30 Nieuws 

Zondag 

L MAART 

BRT 

900 Open school - 930 Doe 
mee — 1000 Kijk mensen — 
1100 Konfrontatie (debat) — 
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor-

— H o m e s w e e t h o m e , een levend p le idooi v o o r d e h e r w a a r d e n n g van d e be jaa rden in onze 
samenlev ing , nnet J a c q u e s L ippe en A n n Pe te rsen W o e n s d a g 7 maar t o m 20 u o p N 1 

den — 1430 Voor t 
der — 1500 Sesï 
1525 Adam en Osl 
1640 Laurel & Hard 
Veldlopen (Belgisch 
schap heren) — 17 
slagen — 1735 Rayi 
mans (portret) — 18 
molen — 1835 V. 
evenaar — 1945 
2000 Sportweekend 
tie - 2030 Nachricf 
Herrendienst (dok) 
Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharisbevien 
Teleac — 1700 Vesi 
De wilde ganzen — 1 
- 1905 De Flintsti 
1930 Een ballet in 
2020 Padre padror 
22 10 De ver van m 
- 22 55 Nieuws 

NED. 2 

1530 Nieuws - 15: 
nog jong was (koldi 
De natuur in Nederla 
1610 Goud van Ou t 
ratie Petticoat (fJ — 
sport 1 - 1750 S 
- 1805 Spelen r 
(dok) - 1830 Ses 
1845 Ot en hoe zit 
S ien? - 1920Studi 
2030 Humanistisch 
2035 Nieuws - 20^ 
- 21 10 Hollands sp 
All in the family ( f ) 
wan een Chines 
(dok) - 225»Nieu> 

RTB 

1200 Faire le poinl 
1300 Nieuws - 13' 
simo — 14 OOLa dyn 
syte ( f ) - 1500 
1505 Visa pour le 
1705 Sportuitslagen 
pt i t clin doeil — 17 
— 1750 Jo Cariier e 
tre - 1820 Le rel 
( f ) - 1910 Kuifje 
Nieuws - 2000 Kl« 
van de lach — 21 
sports — 23 'HO NieL 

ARD 

1000 Terra Afnca (c 
Kinderprogramma — 
val in 'n Duits dorpje 
ners - 1200 Der 
Fruhschoppen — 1 
- 1315 Adieu Atlai 
14 00 Magaz n der 
1455 Ein Pld'z an d 
1500 Sechs Paren 
(jeugdfilm) - 1625 
skiweek — 1655 D( 
das liebe Vieh (fJ 
Nachkommen der Ir 
ge) - 18 30 Nieuws 
Sportschau — 19 
uns - 19 20 Weltsp 
Nieuws - 2015Wf 
derbare (dok) - 21 
die Anarchie (tv-sp 
Nieuws - 2300 TV 
2345 Nieuws 

ZDF 

1 o 30 ZDF Matmee 
se dialekt-liederen 
gen zur Zeit — 13( 
1302 Die Drehsche 
Chronik der Woche 
teblume - 1415 Di 
( f ) - 1440 Film ir 
(dok) - 1510 Niei 
Tatsachen - 1600. 
ke eredienst — 17( 
17 02 Die Sport-R 
1800 Tagebuch -
schiff Enterprise ( 
Nieuws - 1910 Boi 
tiven - 1930 Babi 
(reportage) 200 
mann Balthasar im 
— 21 00 Nieuws -
ist die Berliner Lul 
Sport aktuell - 23 

D 3 

1800 Pippi Langstr 
1830 Serie over fot 
1900 Rockn Roll M 
Sport im Westen — 
3 — 2000 Nieuws 
over Goethes werk 
bert Einstein ein 
bncht — 21 45 Lucy 
— 2235 Chicago 
23 20 Expenmente 
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T1/-PROGR/1MMKS 

14.30 Voor boer en tuin-
15.00 Sesamstraat. — 

wdam en Oska (film). — 
aurel & Hardy. - 17.00 
sn (Belgisch kampioen-
leren) - 17.30 Sportuit-
— 17.35 Raymond Ceule-
lortreü. - 18.30 De tover-
— 18.35 Van pool tot 
. — 19.45 Nieuws. — 
portweekend: eerste edi-
10.30 Nachrichtendienst ist 
lienst (dok.). - 22.40 

ucharistjeviering. — 15.30 
- 1700 Vesper. - 17.30 
e ganzen. — 1900 Nieuws. 
6 De Flintstones (f). — 
en ballet in wording. — 
'adre, padrone (film). — 
'e ver van m'n bed-show. 
5 Nieuws. 

ieuws — 15.32 Toen oma 
ig was (kolder). — 15.57 
lur in Nederland (dok.). — 
Dud van Out — 16.35 Ope-
tticoat (fj. - 17.02 Studio 
. — 17.50 Sprekershoek. 
)5 Spelen met kinderen 
- 18.30 Sesamstraat. — 
t . . en hoe zit het nou met 
- 19.20 Studio sport 2. — 
lumanistisch Verbond. — 
ieuws — 20.40 Herenleed. 
) Hollands spoor. - 21.40 
ie family (f.) - 22.05 Tai-
een Chinese vertoning 
- 22 50 Nieuws 

•aire Ie point (debat). — 
lieuws — 13.05 Concertis-
14.00 La dynastie des For-

). — 15.00 Tekenfilm. — 
i/isa pour Ie monde. — 
Iportuitslagen. — 17.10 Le 
d'oeil - 17.20 Spectacle. 

O Jo Cariier et son orcries-
18.20 Le retour du Saint 
19.10 Kuifje (f). - 19.30 
. — 2000 Kleine antologie 

lach — 21.15 Caméra-
— 23 30 Nieuws. 

erra Africa (dok.) — 10.45 
)rogramma. — 11.15 Karna-
Duits dorpje van 337 inwo-
- 12.00 Der internationale 
loppen — 12.45 Nieuws. 
5 Adieu Atlantik (dokj. — 
\^agazin der Woche. — 
;in Platz an der Sonne. — 
Sechs Paren mit Zwiebel 
ilm) — 16.25 Internationale 
k. — 16.55 Der Doktor und 
be Vieh (fj. - 17.45 Die 
)mmen dar Inkas (reporta-
18.30 Nieuws. - 18.33 Die 
;hau - 19.15 Wir uber 
19.20 VVeltspiegel. - 2000 

i. — 2015 Weimar, du wun-
3 (dok.) '<- 21.05 Esch oder 
larchie (tv-spel). — 22.55 
;. - 23(»TV Nebenan. -
J ieuws 

:DF-MatBiee. — 12.05 Duit-
ekt-liedaren. — 12.50 Fra-
r Zeit. - 13.00 Nieuws. -
Die Drehscheibe. - 13.25 
<. der Woche. — 13.45 Pus-
i. — 14.15 Die Biene Maja 
14.40 Film im Fadenkreuz 
- 1 5 1 0 Nieuws. - 15.30 
len. — 16.00 Joods-kristelij-
iienst — 17.00 Nieuws. — 
Die Sport-Reportage. — 
'agebuch. — 18.15 Raum-
Enterprise (f j . — 19.00 
,. — 1910 Bonner Perspek-
- 1 9 3 0 Babel in Amerika 
age). - 20.00 Heinz Ruh-
Balthasar im Stau (tv-film). 
10 Nieuws. — 21.15 «Das 

Berliner Luft». - 22.45 
iktuell - 23.15 Nieuws 

^ippi Langstrumpf (f.). — 
>erie over fotograferen. — 
lOck'n' Rol! Music. — 19.45 
n Westen. — 19.55 Journal 
)00 Nieuws. - 20.15 Serie 
oethes werk. — 21 00 Al-
instein ein Weltbild zer-
- 21.45 Lucy imGluck (f). 
}5 Chicago 1930 (f). -
xpenmente. 

F 1 
9.15 Religieuze uitzendingen. — 
12.02 TF 1 - TF 1. - 12.29 Les 
tifins. — 12.30 Grand concours de 
la chanson frangaise 1979. — 
13.00 Nieuws. - 13.20 C'est pas 
sérieux. — 14.15 Le rendez-vous 
du dimanche. — 15.35 L'homme 
qui venait de l'Atlantide (f). — 
16.38 Sport-première. — 17.50 De 
Everest (dok.). — 19.25 Reizen 
van dieren. — 19.55 Les tifins. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Fleur de 
cactus (film). — 22.13 Pierre 
Schaeffer (koncert). — 23.15 
Nieuws. 

A 2 

11.00 Vrijetijdsmagazine. — 11.30 
Kooktips. — 12.00 Chorus. — 
12.40 Filmpjes uit de oude doos. 
— 12.57 Top dub dimanche. — 
13.15 Nieuws - 13.40 Top club 
dimanche. — 14.30 Heidi (f.). — 
15.20 En savoir plus. - 16.20 Petit 
theatre du dimanche (eenakter). 
— 16.55 Monsieur cinéma. — 
17.35 Chocolat du dimanche. — 
18.05 Le monde merveilleux de 
Walt Disney. - 18.55 Stade 2. -
20.00 Nieuws. — 20.35 Interneige 
1979. — 21.50 Leesstoornissen. 
— 22.50 Count Basie (jazz). — 
23.20 Nieuws 

F 3 
10.00 Images de... - 10.30 Mosa-
ique. — 16.35 Prélude a l'aprés-mi-
di. — 17.30 Un comédien lit un 
auteur - 18.30 L'invité de FR 3 
(Jules Verne) — 19.45 Dom-Tom. 
— 20.00 La grande parade du 
jazz. — 20.30 Het surrealisme. — 
21.30 Nieuws. — 21.40 Encyclopé
die audiovisueUe du cinéma (Michel 
Simon). — 22.10 Ciné-regards. — 
22.40 Sadie Mc Kee (film) 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.30 
Le corsaire de la reine (film) — 
18.00 La preuve par neuf (Euro
pa). — 18.30 Teatermagazine. — 
19.00 Reis- en exploratiemagazine. 
— 19.33 Nieuws uit de filmwereld. 
— 20.00 Les brigades du tigre (f). 
— 21.00 Le Chat (film). 

Maandag 
MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie - 18.00 De 
Tovermolen. — 18 05 De vijf (f). — 
18.30 Open School. - 19.00 Doe 
mee. - 19.30 Kijk uiti - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Micro-Macro. — 
20.50 Esther Waters (O. - 21.40 
Wikken en Wegen. - 22.20 
Nieuws. — 22.40 Open School. 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 1859 Heidi (f). -
19.25 Van hot naar haar met Dik 
Voormekaar — 20.00 Nieuws. — 
20.27 Geheim commando — 
21.20 Showroom. - 22.20 Hier en 
nu. — 23.00 Ander nieuws van
daag. — 23.15 Nieuws. 

NED. 1 

18.55 Nieuws - 18.59 Wie van 
de dr ie ' - 19.30 AVRO's platen
panel. — 20.40 Onderwijs . WIJS of 
onwijs. — 21.35 Nieuws. — 21.55 
De terugkeer van de Saint (f). — 

RTB 1 

17.30 Rimes et racontines. — 
18 00 Le renard a l'anneau d'or (f) 
- 18.30 Zigzag. - 18.45 La pen
see socialiste — 1915 Lundi-
sports. — 19.30 Nieuws. — 19.55 
Un pnvé dans la nuit (TV-film). — 
21.35 Nieuws. - 21 50 Littérature 
régionale et tradition populaire. 

RTB 2 

19.55 Hommes de Wallonië (Prins 
de Ligne). — 2040 La couronne 
du diable (f). 

ARD 
1610 Nieuws — 16.15 Schaukel-
stuhl. — 17.00 Spass muss sein. 

— A girl in my soup, een satirische konnedie over de generatiekloof 
nnet Peter Sellers als zorgeloze vrijgezel die verliefd geraakt op de 
nuchtere Goldie Hawn. Vrijdag 2 nnaart om 20 u. 15 op BRT 1. 

- 17.50 Nieuws - 18.00 Das 
Intermezzo bietet an. — 18.30 
Spiel um halb 7. - 18.40 Der 7 
Kontinent. — 19.45 Speil um 4 tel 
vor 8 (O. - 20.00 Nieuws. -
20.15 PS (serie). - 21.15 Oeiriese 
Nigeria (dok) — 21.45 Einmal Spa-
nien und zurück. — 22.30 Tages-
themen. — 23.00 Nummer sieb-
zehn (film). — 0.05 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws. - 17rl0 Danke 
schoen, es lebt sich (f). — 11.40 
Die Drehscheibe. - 18.20 Die Pro-
tokolle des Herrn M. (f). - 19.00 
Nieuws — 19.30 Hitparade. — 
20.15 Aus Forschung und Technik. 
- 21.00 Heute-Journal. - 21.20 
Das Naturkind (film). — 23.05 
Nieuws. 

D 3 

19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Karl Marx (dok). - 21.00 
Momente. — 21.15 Die Hündin 
(film). - 22.55 Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
17.00 De cinq a sept jeunes. — 
17.25 cinq a sept agenda. — 17.30 
Indische slangen (dok). — 18.00 
Le coffre-fort. - 18.03 Cinq a 
sept service. — 18.10 Cinq a sept 
actualltés. — 1820 Ram-dames. 
- 18.35 Le coffre-fort. - 19.00 
Nieuws — 19.30 Le coffre-fort — 
1947 Entre chiens et chats. — 
19.55 Aktualiteiten. — 20.00 Jean-
Chnstophe (O - 21.00 L'homme 
de l'Ouest 

TF 1 
13.00 Nieuws - 13.35 Regionaal 
magazine — 13.50 D'hier et d'au-
jourd'hui. — 18.00 A la bonne heu-
re — 18.27 Pour chaque enfant. 
— 18.34 L'ile aux enfants. — 18.55 
L'étang de la Breure (f). - 19.12 
Una minute pour les femmes — 
19.15 Les tifins - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 C'est arrive 
un jour. - 20.00 Nieuws - 20.35 
Les joyeux fantömes (film). — 
22.10 Vittono Gassman (portret). 
- 23.05 Nieuws. 

A2 

12.15 Helico (f). - 12.45 Nieuws. 
— 13.20 Page magazine. — 13.35 
Regionaal Magazine. — 13.50 
Une Suédoise a Paris (f). — 14.03 
Damesmagazine. — 15.10 Lance
lot du lac (film) - 1625 Kursus-
programma — 17.25 Fenêtre 
sur. . - 17.55 Récré A2. - 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 Top club. --
20.00 Nieuws — 20.35 Variétépro-
gramma. — 21.40 Question de 
temps. — 22.40 Portret van een 
jonge torero. — 23.15 Nieuws 

FR. 3 

1830 Jeugdprogramma. — 18.55 
Terug naar de bronnen. — 19.10 
Nieuws. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro

gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f). — 20.00 Les jeux de 
20 heures. - 20.30 Le train (film). 
— 22.45 Nieuws. 

Dinsdag 
MAART 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De 
tovermolen (f j — 18.05 Sesam
straat (fJ — 18.30 Open school. 
-- 19.00 Muzieksien special. — 
19.45 Nieuws - 2010 Dolle dins
dag. — 20.55 Plastische chirurgie 
(dok.). - 21.45 JIJ of wij? - 22.15 
(Sastprogramma Het vrije woord. 

BRT 2 

20.10 Allemaal beestjes (dokJ 
20.40 Op een goeie wei (f.) 
21.05 Papermoon (film) 

NED. 1 

18.55 Nieuws - 18.59 Het kleine 
huis (fJ — 19.50 Hoe word je nu 
een kristen ? — 20.25 Koor en 
samenzang met solisten. — 20.50 
De Besnijdenis (dok) — 21.35 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag — 22.10 Fabeltjeskrant voor 
de groten. - 22.20 58 miljoen 
Nederlanders en de scheepvaart 
(dok.) - 23.10 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Popeye. — 
19.05 Pinokkio (f.) - 19.27 De 
ombudsman — 2000 Nieuws. — 
20.27 De Onedinlijn (f.) - 21.17 
Hoe bestaat het ? — 21.42 Geor
ge en Mildred (f.) - 22.10 Vara-vi-
sie — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 

18.00 Le renard a l'anneau (f.) — 
1830 Zigzag. - 1845 TVF-maga-
zine féminin — 19.15 Antenne-
soir — 1930 Nieuws — 19.55 
Guy Béart a Louvain-la-Neuve 
(show) — 21.00 De gevangenis
sen (dok.) — 22.15 Nieuws. — 
22.30 Entree libre. 

RTB 2 

19.55 Seniorama. - 20.25 Pepe le 
Moko (film) 

ARD 

16.10 Nieuws - 16.15 Olympia 
80 (dok.) - 17.00 Und mich fragt 
Keiner (f.) — 17.50 Nieuws — 
18.00 Heidi (f.) - 18.30 Sendung 
und Echo. — 18.40 lm Werk no-
tiert (f.) — 19.15 Hier und Heute 
— 19.45 Maskers mime en uitbeel
den. - 20.00 Nieuws - 2015 Die 
Montagsmaler (spel) — 21.00 Ak-
tualiteitenrubriek. — 21.45 Owen 
Marshall, Strafverteidiger (O. — 
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Ein 
Abend mit Sammy Davis Jr. Live 
show — 00.25 Nieuws. 

ZDF 

17.00 Nieuws - 17.10 Mach 
doch was! — 17.40 Die Dreh
scheibe. — 1820 Meine Eltem. 
— 19.00 Nieuws — 19.30 Erste 
Liebe (verhaal). - 21.00 Heute 
Journal. — 2120 Kinderarbeid 
(dok.) — 22.00 Adoptionen. TV-
film. — 0.00 Nieuws 

D 3 

19.00 Leben auf dem Vulkan (re
portage. — 19.45 Journal 3. 
— 20.00 Nieuws. — 20.15 Studen
ten und Hochschulpolitik in Nord-
rhein-Westfalen. — 21.00 Momerv 
te. — 21 15 Ich und mem Bruder 
(f.) — 21.45 Monitor im Kreuzfeu-
er. — 22.30 De betekenis van dro
men. — 23.00 Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette. — 
17.00 De cinq a sept jeunea — 
17.25 Cinq a sept agenda. — 
17.30 Docteur Simon Locke (f). — 
18.00 Le Coffre-fort. - 18.03 Cinq 
a sept service. — 18.10 Aktualitei-
ten. — 18.20 Ram-dames — 18.35 
Le coffre-fort. — 18.40 Systeme 
D. - 19.00 Nieuws. - 19.30 Le 
coffre-fort. — 19.47 Entre chiens 
et chats — 19.35 Nieuwsover
zicht. — 20.00 La petite maison 
dans la prairie (f J — 21.00 Oublie-
moi, Mandoline (film). 

TF 1 

13.00 Nieuws — 13.45 Le regard 
des femmes. — 14.05 Kursuspro-
gramma — 14.25 Le regard des 
femmes. — 18.00 A la bonne heu-
re. — 18.27 Pour chaque enfant. 
- 18.34 Lite aux enfants. - 18.57 
L'étang de la Breure (f J — 19.12 
Une minute pour les femmes. — 
19.15 Les Tifina - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.44 C'est arrive 
un jour. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Reis in Japan (dok.) — 21.38 Arou-
apeka (show) — 22.40 Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws - 13.20 Page ma
gazine. — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Une Suédoise a Paris 
(fJ — 14.03 Aujourd'hui madame. 
— 15.00 Kursusprogramma. — 
17.25 Fenétre sur.. - 17.55 
Jeugdprogramma. — 18.35 C'est 
la vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres. - 1920 CSewetelijk 
nieuws. — 19.45 Top Oub (show). 
- 20.00 Nieuws. - 20.40 L'hon-
neur perdu de Kathanna Blum 
(film). - 23.30 Nieuws 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Scènes de la vie de province. — 
19.10 Nieuws - 1920 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 fidele Las
sie - Lassie, come home (jeugd
film). — 21.55 Nieuws 

Woensdag 
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BRT 1 
15.30 Open school. - 16.30 Tip-
Top — 18.15 De tovermolen (f.). 
— 19.07 Israelitisch-godsdienstige 
uitzending. — 1945 Nieuws. — 
20.10 Voetbal - 22.00 Franz 
Xaver Kroetz (portret). - 22.30 
Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Happy days (f). - 20.35 
Odd man out (f.). 

NED 1 
15.30 Bolke de beer. - 15.40 Lap-
penkat (f.). — 15.55 Laurel & Har
dy. - 16.10 De grote klok (f). -
16.55 Black beauty (f.). - 18.30 
Sesamstraat. — 18.45 Toeristi
sche tips. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Van gewest tot gewest. — 
19.50 Politieke partijen. — 20.00 
Home sweet home (fJ. — 21 37 I 

Nieuws. — 21.55 Den Haa-j van
daag. — 2210 Fabeltjeskrant voor 
de groten. — 2220 Panoramiek. 
- 23.00 Studio sport - 23.30 
Nieuws. 

NED 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Taiwan 
(dokJ. — 19.25 Kenmerk. — 
20.00 Nieuws - 20.27 Socute-
ra. - 20.32 Countdown (pop). -
21.00 24 uur ziekenhuis (dokJ. — 
23.00 Klassiek koncert - 23.35 
Nieuws. 

RTB 1 

18.40 Emilie (f). - '8.45 La pen
see et les hommes. — 19.15 
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. — 
19.55 Contacts. — 20.00 Teken
film. — 20.10 Voetbal (Inter Milaan 
- SK Beveren). - 22.00 Relaties 
ouders-kinderen. — 22.50 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Le combat dans 111e (f.). 
22.10 Arts-hebdo (tot 22.45). 

ARD 
16.10 Nieuws - 16.15 Patenkin-
der (show). — 17.00 Und mich 
fragt keiner (f). — 17.50 Nieuws. 
- 18.00 Die Grashuepfer - Ritter 
der Luefte. (fJ — 18.30 Hit um 
halb 7. — 18.40 Die Grashuepfer -
Ritter der Luefte. (f.) - 19.15 
Regionaal magazine. — 19.45 Hit 
um 4 tel vor 8. — 20.00 Nieuws. -
20.15 Uns reicht das ncht (tv-
spel). — 21.45 Kultureel magazine. 

ZDF 
17.00 Nieuws. — 17.10 Bis ans 
Ende der Welt (fJ. - 17.40 Die 
Drehscheibe. — 18.20 Frueh uebt 
sich... - 19.00 Nieuws - 19.30 
Das Wunder von Lengede. — 
20.15 Bilanz. - 21.00 Heute-Jour
nal. - 21.00 Van der Valk (fJ. -
22.05 Blickpunkt - 22.50 Nieuws. 

D3 
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws. 
- 20.15 Mittwochs in... - 22.00 
Die Kriminalpolizei rat... — 22.05 
Filmtip. — 22.10 Ein Fall für Harper 
(fJ. — 00.00 Nieuws. 

LUX 

12.00 La bonne franquette. — 
16.30 L'école buissonniére. — 
18.00 Le coffre-fort. - 18.05 De 
nos clochers. — 18.20 Ram-Da-
mes. — 18.35 Le coffre-fort. — 
18.40 Système D. - 19.00 
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort. — 
19.35 Passé et gagne. — 19.47 
Entre chiens et chats. — 19.55 
Nieuwsoverzicht — 20.00 Hit-pa
rade. — 21.00 L'arbre de vie (f.). 

F1 
13.00 Nieuws. - 13.37 Les visi
teurs du mercredi. — 17.52 Sur 
deux roues. — 18.05 A la bonne 
heure. — 18.27 Pour chaque en
fant — 18.34 Llle aux enfants. — 
18.57 L'étang de la Breure (fJ. — 
19.12 Une minute pour les fem
mes - 19.15 Les tifins - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.44 
C'est arrive un jour. — 20.00 
Nieuws. — 20.35 Le baiser au 
lépreux. (TV-film). - 22.50 
Nieuws. 

A2 
12.45 Nieuws - 1320 Page ma
gazine — 13.35 Regionaal magazi
ne. — 13.50 Une suédoise a Paris 
(f.). — 14.03 Aujourd'hui madame. 
— 15.10 Le Robinsons Suisses 
(f.). — 16.00 Wielrennen (Paris-
Nice). - 16.30 Récré A2. - 18.35 
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres 
et des lettres. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.45 Top club. — 
20.00 Nieuws. - 20.35 Mi-fugue, 
mi-raison. — 20.40 Les Muppets. 
— 21.05 Mi-fugue, mi-raison. — 
23.05 Nieuws. 

F3 
18.30 Jeugdprogramma. — 18.55 
Scènes de la vie de province. — 
19.10 Nieuws - 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 II était une fois 
l'homme (f J. - 20.00 Les jeux de 
20 heures. — 20.30 Le conformis-
te (fJ. - 22.15 Nieuws. 
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Belgisch voetbal heeft geen ontzag 
voor scheidsrechter 
Luc Van Loon van Het Belang 
van Limburg ging voor een paar 
weken een avondie praten met 
Wlodek Lubanski, de Poolse 
voetballer van SK Lokeren. De 
neerslag van dit gesprek 
bevatte een aantal bedenkingen 
en zinspelingen die de ruimste 
aandacht van de 
sportliefhebbers verdienen. 
Omdat Wlodek Lubanski een 
betrouwbare getuige is die zijn 
natuurh|ke intelligentie en 
bedachtzaamheid nooit wilde 
inruilen voor goedkope 
populariteit en gemakzuchtige 
gevolgzaamheid. 
Drie van Wlodeks uitlatingen 
willen wij aanhalen Op een 
paar ervan gaan we even 
dieper in 

Staatsamateurs 

Wlodek Lubanski was jarenlang 
de beste voetballer van zijn land 
HIJ was vaste keus in de nationale 
ploeg en stond bovenaan het ver
langlijstje van al de grote Euro
pese klubs HIJ mocht Polen even
wel pas verlaten nadat een aan
slepende kniekwetsuur hem van 
de absolute top weghaalde Al die 
tijd was Wlodek «amateur» Hij 
mocht deelnemen aan Olympi
sche voetbaltornooien Polen be
zat immers geen beroepsvoetbal-
iers 
Wlodek daarover «Officieel had 
ik een kontrolefunktie in een 
plaatselijke steenkoolmijn, maar 
in werkelijkheid was ik een 
staatsamateur, wiens enige bezig

heden oefenen en voetballen wa
ren Ik bewoonde een komforta-
bele flat, beschikte over een 
eigen wagen en konsumeerde 
ook naar Westerse normen In dat 
opzicht was ik trouwens geen uit
zondering Alle spelers van de A-
ploeg hadden ongeveer dezelfde 
status » 
De lezer zal ons dan ook niet 
kwalijk nemen dat wij in de ko
mende maanden weinig of geen 
aandacht zullen besteden aan 
kommentaren omtrent de status 
van de Belgische en andere 
Olympische elites 
Het IS klassiek dat in de periode 
voor de Olympische Spelen ver
wijten heen en weer worden ge
slingerd Oosterse staatsama
teurs en Westerse 
universiteitsstudenten — om de 
meest representatieve en best 
gekende «modellen» naar voor te 
halen — benijden elkaar het 
Olympisch brood Ook in België 
stelt men zich vragen Bijvoor
beeld betreffende de Olympische 
voetbalploeg die dit land voor het 
eerst sinds ettelijke decennia oo-
nieuw hoopt af te vaardigen Wij 
geloven met dat de door de heren 
Labeau en Thijs gevormde selek-
tie een enkele «amateur» bevat, 
maar het moet de Olympische pu
risten toch duidelijk zijn dat in ver
gelijking met bovengenoemde 
«modellen» onze Olympische 
voetballers nog als amateurs van 
het zuiverste water mogen door
gaan 
De beslissing van de Fifa geen 
voetballers tot het Olympisch tor
nooi toe te laten die al eerder in 

een wedstrijd voor het wereld
kampioenschap aantraden, zal 
daar weinig aan veranderen 

Ontzag 

Lubanski zag ook enkele grondi
ge «verschillen» tussen het Pool
se en het Belgische voetbal In-
zonder zijn bedenkingen omtrent 
de arbitrage zouden de ruimst 
mogelijke weerklank moeten vin
den 
» Wat wel verschilt is de tucht van 
de voetballers zelf Een scheids-

al geruime tijd een steen des aan
stoots ZIJ legt overigens een 
zware hypoteek op de toekomst 
van het voetbal Scheidsrechters 
worden in dit land niet ontzien 
Vrijwel elk doelpunt wordt aange
vochten 
Spelers die de man in het zwart 
omsingelen, uitschelden, duwen 
en zowaar ook nog tegen de 
grond werken Het wedervaren 
van Van Melkebeke bij de ope
ningswedstrijd Ander lecht— 
Beerschot voor «model» ne
mend 

^^f^brBiidpunt 

rechter wordt in het Westen zon
der enig ontzag bejegend In de 
landen van het Oostblok daaren
tegen geniet hij veel respekt en 
prestige 

Van kleinsaf worden de jeugd
spelers opgeleid tot gentlemen 
De Europese klubs hebben het 
gedrag van de Midden- en Oost-
europese voetballers al wel 
enigszins besmet maar de Wes
terse voetbalzeden blijven toch 
aanzienlijk wilder» 
Duidelijker kan het eigenlijk niet 
gezegd worden Lubanski, een 
toonbeeld van beheersing en fair 
play heeft overschot van gelijk 
Het gedrag van spelers en pu
bliek op en rond de velden is ons 

Lubanski-

scheidsrechter 

En alsof dit nog niet genoeg was 
de «aanvullende» kommentaren 
van klubbestuurders Voorzitters 
die referees «wraken» Sport- en 
beroepskomitees die milde straf
fen uitspreken omdat de commer 
ciele belangen van de klubs an 
ders te zeer dreigen geschaad te 
worden 
De som van negatieve faktoren 
wordt nog aanzienlijk verhoogd 
door gedragingen van vaak goed 
«georganizeerde» supporters
groeperingen of «Spionkoppen» 
Voor een paar weken durfde de 
"Gazet van Antwerpen» het wel
licht als eerste dagblad aan (de 
commerciële belanqen lopen im
mers parallel met de verzuchtin
gen van lezers-supporters J de 
spionkop van een «rechtstreek
se» betrokken klub Cin casu deze 
van Beerschot) openlijk te laken 
De schunnigheden, grove uitlatin
gen, verwensingen en gedragin
gen die neutrale of toevallige 
waarnemers in de grote stadions 
moeten verdragen nodigen be
wuste ouders geenszins uit hun 
voetbalhongerige kinderen naar 
de groene rechthoek te sturen 
De bondsleiders hebben er weet 
van 

In zulke mate zelfs dat in «Sport
leven», het officiële orgaan van de 
K B V B onder de titel «Klootzak, 
krapuul, smeerlap», publiciteit 
wordt gevoerd voor een Fair play 
klub Terecht, maar ontoereikend 
De wortel van het snel en steeds 
breder om zich heen grijpend 
kwaad wordt enkel aangetast 
wanneer gedecideerde, zichzelf 
respekterende scheidsrechters 
zich gesteund weten door even 
kordate bondsinstanties 
W I J gaan weer geen boom opzet
ten over de samenstelling en af
hankelijkheid van het scheids-
echterskomitee Dit probleem 
itelt zich al jaren De voetbalbond 
veigert halsstarrig er een oplos
sing voor te zoeken Omdat de 
jrote klubs hun indirekte invloed 
)p referees in geen geval willen 
verliezen Het een hangt bijgevolg 

duidelijk met het ander samen De 
jnrust onder de supportersle-
jioenen wordt er duidelijk door 

aangewakkerd De verantwoor
delijkheden liggen dan ook ver
deeld De scheidsrechters die 
zelf geen voorbeeld zijn van inte
griteit Rion die als vertegen

woordiger van Puma vaak van on
rechtstreekse betrokkenheid 
wordt verdacht De klubs die via 
het uitvoerend komitee (Petit, 
Vanden Stock, Eddy Wauters) het 
scheidsrechterskomitee onder 
kontrole houden De klubs die 
hun betalende» supporters met 
voor het hoofd willen stoten De 
spelers die door goudkoorts ge
dreven de duidelijkste beslissin
gen menen te moeten aanvech
ten Wlodek Lubanski heeft dan 
ook overschot van gelijk Ter on
dersteuning van zijn mening ver
wijzen WIJ nog even naar de We
reldbeker in Argentinië In de 
wedstri jd Argentinië—Hongarije 
werden de twee beste spelers 
van Hongarije terecht uitgesloten 
ZIJ konden verzachtende omstan
digheden pleiten 
De scheidsrechter «moest» de 
thuisploeg immers naar de over
winning fluiten Dat verhaal is ge
noegzaam bekend Maar deson
danks strafte de Hongaarse 
voetbalbond zijn beste midden
voor en meest bedreven spelma
ker zo zwaar dat de nationale 
ploeg er nu nog altijd onder lijdt 
Kun je het je bij ons voorste l len ' 
Neen Er zal veel moeten veran
deren om van een thuisploeg 
weer gastheren en van bezoe
kers weer gasten te maken 

Bemoedigend 

De bovengenoemde uitlatingen 
van Lubanski zijn uiteraard teke
nend voor de innemende per
soonlijkheid van deze topvoetbal-
Ier Toch willen wij afsluiten met 
een paar woorden van Wlodek 
over zichzelf Zonder verdere 
kommentaar ovengens Omdat ze 
op zichzelf al zo bemoedigend 
zijn voor de dieper denkende 
sportliefhebbers 
Mijn band met Silezie is altijd zeer 
nauw geweest Zelfs nu ik het hier 
heerlijk vind, vind ik het nog heer
lijker in Zabrze te zijn Eenmaal 
daar, keert het tij misschien, maar 
geboortegrond, familie en tradi
ties verloochen je zomaar niet» 
Ik houd beslist niet van publiciteit 
rond mijn persoon Wat ik te zeg
gen heb, zeg ik bij voorkeur met 
mijn benen op het terrein Voor 
het overige is rust me heilig Lie
ver dan veelvuldig met journalis
ten en supporters om te gaan, 
lees ik thuis in mijn zetel een boek 
of bezoek ik in serene eenzaam
heid een museum Ik ben inder
daad gek op kunst» 
Over de mislukte aanslag in de
cember ten slotte «Ik heb eigen
lijk nooit de diepere politieke drijf
veer van die aanslag beseft. Er is 
me verteld — en dat geloof ik ook 
— dat de aanranders van Vace-
novski het niet op mijn persoon 
maar wel op de Poolse regering 
hadden gemunt Ze wilden mij en 

mijn naam misbruiken voor een 
ander doel Ik ben er zeker van 
dat dit het werk van enkelingen 
was en dat de gemiddelde Belg 
verontwaardigd om niet te zeg
gen met afgrijzen op deze aktie 
heeft gereageerd, maar dat belet 
niet dat ik erg geschrokken ben 
In een zo rustig land als België 
had ik me daaraan geenszins ver
wacht >' 
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31 maart 

Wannes Raps is de groep die op 
Euranjement '79 het eigen geluid laat 
klinken. 
Deze groep is heelnederlands in zijn 
samenstelling : zij bestaat uit een Vla
ming en drie Noordnederlanders 
(waarvan een van Friese afkomst). 
Wannes Raps werd in 1973 ontdekt 
op de Gentse Feesten. Oorspronke
lijk bestond de groep uit zeven muzi
kanten. 

Na een half jaar telde zij 4 muzikan
ten : Aaik Jordans (doedelzak, banjo, 
mandoline, luit, gitaar en vlier), Aagje 
Feldbrugge (viool, draailier, mandoli
ne). Kees Simons (akkordeon) en Jan 
Andriessen (blokfluit, dwarsfluit, klari
net, slagwerk). 

Zij brengen traditionele volksliedjes, 
dansen, a capella-liederen en eigen 
nummers. 

Volksnationaal Europees weekend te Gent 
Als inzet van de verkiezingscampagne voor het Euro
pees Parlement organizeert de Volksunie samen met 
VUJO een volksnationaal Europees weekend in • de 
Arteveldestede. De VU houdt op 31 maart en 1 april 
haar tweedaags Europees kongres in aanwezigheid 
van talrijke buitenlandse delegaties. 

P r o g r a m m a 

Z a t e r d a g 31 maar t 

In auditorium C, Blandijnberg, Rijksuniversiteit Gent: 
15 u., openingszitting van het Euro-kongres; 15 u. 30, 

sektievergaderingen: sociaal-ekonomische problema

tiek van Europa ; kultuurbeleid en eigenheid van de vol
keren ; struktureel-politieke opties ; 18 u. einde. 

Z o n d a g 1 apr i l 

In het Internationaal Kongrescentrum ( ICQ, Park, 
Gent: 9 u. 30, slotzitting van het Euro-kongres: prokla-
matie van het verkiezingsplatform van de V U ; bood
schappen van andere volksnationale en federale Euro
pese partijen; toespraak door prof. Guy Hèraud, 
Straatsburg (specialist inzake federale ordening en pro
motor van het Europa van de volkeren); kongresrede 
door de VU-voorzitter; 12 u. einde. 
Gelegenheid tot middagmaal. 15 u. Euranjement 79. 

Goed om weten... 

• Kaarten voor het festival van Europese volks
muziek van 1 april zijn te verkrijgen tegen 100 fr. 
op onderstaande adressen: 

Nat ionaal: Barrikadenplein 12. 1000 Brussel (02-
219.49.301 

Arr. Aa ls t : Freddy Pools, Stationsstraat 6, 9590 
Zandbergen, 

Arr. Antwerpen : VU-sekretariaat, Wetstraat 12, 
2000 Antwerpen (031-36.84.65); Luk Lemmens, 
Oudestraat 31, 2610 Wilrijk. 

Arr. Brugge: Erwin Priem, Lauwersstraat 39, 8000 
Brugge (050-31.42.46). 

Arr. Brussel : Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (02-
219.49.30). 

Arr. Dendermonde : Herman Van den Abeele, Los-
weg 11, 9328 Schoonaarde (052-42.35.49); Koen 
Van der Poten, Visstraat 59, 9371 Denderbelle. 

Arr. Gent-Eekio: Dosfelcentrum, Bennesteeg 4, 
9000 Gent (091-23.08.24). 

Arr. Hal le-Vi lvoorde: Hugo Van Hemelrijck, Wol-
vertemsesteenweg 245, 1850 Grimbergen (02-
269.03.73); Eddy Denayer, Steenweg naar Nino-
ve 37, 1670 Pepingen. 

Arr. Hasselt-Sint-Truiden: sekr. Vlaamse Zieken
kas, Galerij Rubens, Dieplaan 3600 Genk (011-
35.67.53). 

Arr. leper: Roza Lernout-Martens, Beselarestraat 
10, 8660 Geluwe (056-51.18.33). 

Arr. Kor t r i jk : Rita Declercq, Harelbeekstraat 15, 
8550 Zwevegem (056-75.63.99). 

Arr. Leuven: Sociaal sekretariaat, Kiekenstraat 1, 
3000 Leuven (016-22.15.21). 

Arr. Mechelen : Marcel Dielens, Kon. Astridlaan 1B, 
2260 Nijlen (031-81.70.07). 

Arr. Oostende: Arr. VU-sekretariaat (M. Van Mid-
delem), Nieuwpoortsesteenweg 356, 8400 Oos
tende (059-70.44.81). 

A r r Oudenaarde: Freddy Seghers, Ommeganck-
straat 34, 9660 Brakel (055-42.25.46). 

Arr. Roeselare: Luk De Rammelare, Steenoven
straat 65, 8880 Tielt. 

Arr. St.-Niklaas : J.-P. Maes, Dr. Verdurmenstraat 6, 
2700 Sint-Niklaas (031-76.51.30). 

Arr. Tongeren: Claude Berghmans, Smoutweg 1, 
3671 Opoeteren. 

Arr. Turnhout: Gilbert Van Gorp, Kroonstraat 88, 
2300 Turnhout (014-41.87.59). 

• Kaar ten voor de instuif op zaterdag 
31 maart tegen 50 fr. zi jn te k o o p op volgen
de plaatsen : Barr ikadenplein 12, 1000 Brussel 
en Bennes teeg 4, 9000 Gent . 

• A f f i c h e s zi jn grat is beschikbaar op het 
a lgemeen sekretar iaat te Brussel . 

• S t roo ib r i e f j es zijn eveneens te verkr i jgen 
op het a lgemeen sekretar iaat en op het Dosfe l 
cen t rum, Bennes teeg 4 te Gent. 

• B u s s e n naar E U R A N J E M E N T '79 en het 
E U R O - k o n g r e s : 
— D e n d e r m o n d e : inschr i jven bij Herman Van
den Abee le (zie boven) . 
— Ha l l e -V i l voo rde : inschr i jven bij Hugo Van 

Hemelr i jck of Eddy Denayer (zie boven). 
— Leuven : inschr i jven Kiekenstraat 1 te Leu

ven. 
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Gouden klanken uit Vlaanderen 
Het lijkt de Vlaamse zangers 
weer voor de wind te gaan Met 
de nieuwe elpee «Als mijn gitaar 
me helpt» is Verminnen opnieuw 
volop aan het werk Zijn ex-toet
senman Raymond van het Groe 
newoud haalde na amper twee 
maand met zijn <• Kamiel »-elpee 
een eerste Gouden Plaat i Zoals 
vorig jaar blijft hij de meest ge
geerde artiest in Vlaanderen sa
men met zijn nieuw herdoopte 
groep de « Centimeters » (Jeanke 
Blaute Stoy Stoffelen en Misj 
Verhelen) Eind apnl trekken ook 
ZIJ — na Big Bill — het Kanaal 
over om in Engeland een elpee 
op te nemen 
Eveneens in Albion zijn de Oos-
tendse Tiens-Couter en Band uit
genodigd in de bekende Londen-
se Club «Dingwalls» en voor 
enkele optredens m o m het Art 
Center Na deze gewaagde ont
moeting met het Britse publiek 
(en vooral pers) komen ze terug 
voor een televisie-Muzieksien 
« speciaal» 
Groep Kazzen en Koo van Mare 
Cassiman heeft wat moeten 
wachten op de erkenning van 
laatste singeltje « Story van Mag-
da en Dame » maar met de « Dol
le Dinsdag» uitzending vorige 
week waar ze eveneens het fijne 
«De kleine tenen van Alice» 
brachten komt de zwier er weer 
in Het blijft voor jonge nieuwko
mers moeilijk om oude gevestig 
de namen te evenaren maar 

42e Zangfeest: 

Vlaanderen 
zingt 
De Raad van Beheer van het ANZ 
(Algemeen Nederlands Zangver 
bond) heeft tot tema van het 42e 
Vlaams Nationaal Zangfeest dat op 
zondag 29 april as ism het Noord 
starfonds vzw wordt georganizeerd 
«Vlaanderen zingt» gekozen 
Dit motto wil de betekenis van het lied 
in de ontvoogdingsstnjd van de volke 
ren beklemtone" Daarom zal dit jaar 
een beroep worden gedaan op de 
Schotse nationalistische zanger Alex 
Campbell zodat dit tema ook interna 
tionaal gestalte krijgt 
De kaartenverkoop wordt openge 
steld op 15 februan as op het ANZ 
sekretanaat Vnjheidstraat 30 32 
2000 Antwerpen tel 031 37 9392 en 
379643 (leden van het ANZ hebben 
voorrang van 1 tot 15 februari voor 
inwonende familieleden) 
De prijzen der plaatsen bedragen 
av 350 fr (Ie rang) 300 fr (2e rang) 
250 fr (3e rang) 200 fr (4e rang) en 
150 tr (5e rang) 

Groepen van mm 20 personen beko 
men de kaarten aan volgende vermin 
denngen 300 fr (ipv 350 fr) 250 fr 
(ipv 300 fr) 200 fr (ipv 250 fr) 150 
fr (ipv 200fr)en 125 fr (ipv 150'r1 
Erkende jeugdbewegingen jeugdorga 
nizaties en studentenverenigingen be
komen de kaarten van 150 fr aan 100 
fr 
Voor gehandicapten (leden KVG en 
NFLG) oud strijders (leden VOS) en 
bejaarden (leden VVVG) zijn er spe 
ciale gunstvoorwaarden waarover u 
alle nadere inlichtingen kan bekomen 
op de respektievelijke verbondssekre 
tanaten 
Indien u met in de mogelijkheid is om u 
kaarten aan te schaffen of telefonisch 
te reserveren op het ANZ sekreta 
naat (iedere dag open van 9 uur tot 
17 u 30 uitgenomen zaterdag en zon 
dag) dan kan u steeds het overeen
komstige bedrag overschrijven op re 
kening 410 0116611-40 tnv ANZ Ant
werpen In dit geval dient u op het 
betalingsformulier zeer duidelijk 
naam adres (postnummer) aantal en 
soort der gewenste toegangskaarten 
te vermelden 
Tevens dient u 10 fr 20 fr (meer dan 
10 kaarten) en 30 fr (meer dan 20 
kaarten) bij te betalen voor de verzen
dingskosten de kaarten worden u 
dan per brief toegezonden 

voor de Westvlaamse groep On
ce More komt een nieuwe kans 
met het singeltje « Zig zag » weer 
een produktie van Jan D haese 
Onze beste pop-jazzgroep 
« Cos » IS weer op toer en na de 
Elisabethzaal te Antwerpen volgt 
op 10 maart het Kultureel Cen
trum van Hasselt het weekeinde 
van 16 en 17 te Luik en op 18 
maart de Chapati-zaal te Spa 
Eveneens « goud » voor de symfo-
nische-pop van de Brusselse 
groep « Machiavel" die na de Jes-
ter-elpee met « Moonbeams » erin 
slaagt duizend man bijeen te bren
gen in de Janson-zaal van de Vnj 
e Universiteit en in de lijn van gro
te voorgangers uit het buitenland 
zoals Supertramp Queen of nog 
Genesis met de verkoop van 
deze tweede elpee goud te ver
werven Ook het singeltje hieruit 
«Rope dancer» haalde de top 
tien En laatste maar met minste is 
Willy Sommers die na zijn «Ze 
ven anjers zeven rozen» zowat 
zeven vette jaren achter de rug 
heeft Met het nieuwe singeltje 
«Mijn beste vriend» is het alsof 
hij een punt heeft gezet achter de 
tiener-liedjes en meer de chan-
sontoer op wil Teken aan de wand 
IS het feit dat voor de tekst is 
beroep gedaan op Zjef Van Uyt-
sel die in de landelijke rust van 
Neenjsse het biografisch gege
ven verwoordde 

Rum en de Snaar weer op 
toer 

Voor de Brabantse volksmuziek 
wordt het weer menens en ter
wijl Hubert Boone van de « Vlier » 
het «Brabants Volksorkest» op
zette maakten zowel Rum als De 
Snaar zich klaar voor een nieuwe 
toer De elpee « Hinkelen » is onge
twijfeld een meevaller geworden 
en zowel nieuwkomer Vera 
Coomans als Juan Masondo zijn 
inmiddels volwaardige Rum-leden 

Willy Sommers opnieuw zeven vette jaren tegemoet "^ 

geworden De groep startte de 
voorjaarsreeks in Bretanje met 
negen optredens waarna in Duits 
land twee weken suksesvol is 
rondgetoerd Vanaf vrijdag as 
zijn ZIJ ook voor twee weken in 
ons landeke terug met onder
meer optredens te Gavere Char 
leroi Lebbeke viermaal in het Ant 
werpse Meirteater Brugge leper 
en Tielt op 18 maart om af te ron

den De Snaar treedt eveneens 
een tiental keer op deze maand 
en rond af in de « Vlaamse Leer
gangen » te Leuven Deze maand 
worden ook optreden-reeksen 
verwacht van ondermeer John 
Kirkpatnck en Sue Harns John 
James de Battlefield Band Tan-
nahill Weavers en ook Derroll 
Adams 

Sergius 

Armand Preud^homme 
„Een man van alle getijden I I 

Voor een nokvolle Koningin Elisa
bethzaal te Antwerpen brachten 
velen uit alle streken van Vlaande
ren hulde aan de zoet gevooisde 
liederentoondichter Armand 
Preud homme naar aanleiding 
van de 75ste verjaardag 
Er werd uiteraard veel gezongen 
op deze feestelijke bijeenkomst 
zowel door de koren als door het 
publiek 
Will Ferdy en Domien Stevens 
hadden resp de artistieke en alge
mene leiding Lutgarde Simoens 
stelde het programma voor dat 
door volgende groepen en perso

nen werd uitgevoerd het a-capei-
la-koor uit Hasselt olv Jan Rou-
wet het Angelakoor en De Mei-
klokjes uit Mechelen olv Madelei
ne Jacobs Als solisten traden op 
Leo Brants Luk Mampuys Syl-
vain Adnaenssens Will Ferdy en 
Yvette Ravel Het Vlaams Symfo
nisch Orkest stond onder leiding 
van Michael Scheck 
Tijdens de pauze werd aan de 
gevierde een eerste eksemplaar 
van een pas verschenen LP over
handigd waarop liederen van de 
jubilans werden opgenomen 
In de Marmeren Zaal overhandig

de Kultuurraad-voorzitter Coppie-
ters de bronzen erepenning met 
er in gegraveerd « maar een volk 
moet blijven» Senator Coppie-
ters noemde Armand Preud'hom-
me een « man voor alle getijden » 
die zijn volk de jeugd en de solda
ten leerde zingen Met zijn «Euro
pa Een» leverde hij een belangrij
ke bijdrage tot de Europese er
kenning van het Vlaamse lied 

Na een kort dankwoord van de 
gevierde werden heel wat ge
schenken aangeboden 

Het was een onvergetelijke dag 

Europa 
in wording 
Vermoedelijk met het oog op de 
aktualiteit die verkiezingen wel
dra aan de Europese Gemeen
schap zullen verlenen hebben de 
uitgevers enkele mensen aange
sproken om een of ander aspekt 
van de EG te behandelen Het 
geheel komt over als een naslag
werk dat een aantal nuttige op
stellen omtrent eenzelfde tema 
behandelt maar innerlijke eenheid 
mist Het IS zeker geen ploeg-
werk Het peil en vooral de vlotte 
leesbaarheid van de verschillen
de bijdragen zijn zeer verschil
lend Drijven boven die van BRT-
journalist M de Keyser van de 
eeuwig jonge professor Brug-
mans het interview van Cees 
Middelhof met Leo Tindemans en 
ten slotte het indnngende derde 
deel waarvan de titel het hele 
boek als ondertitel werd meege
geven een behoorlijke vertaling 
van een oorspronkelijk Engels ar
tikel door J Lambert 
Dit artikel en meteen het boek ein-
oigt op een vnj skeptische noot 
die WIJ de lezer met willen ont
houden 
«Het hoogste waarop de kieze-s 
van het Europees Parlement kun
nen hopen IS misschien dat zij 
toevallig enkele mannen of vrou
wen zouden kiezen met kreatieve 
politieke verbeeldingskracht vrij 
van de druk van nationale poli
tiek die de keuzemogelijkheden 
kunnen bepalen welke zijn wegge
legd voor Westeuropese samen
leving — haar groeivormen en 
-patronen haar rol in de wereld 
de betrokkenheid van haar bur
gers in het leiden van hun eigen 
leven — in begrijpelijke woorden 
en die tegelijkertijd de instellingen 
kunnen bedenken waarin inder
daad ook een keuze kan worden 
gedaan Het is heel wat gevergd 
— misschien een onmogelijke uit
daging Als men haar niet onder 
de ogen ziet zal de Gemeen
schap blijven wat ze uiteindelijk 
thans IS een deel van ons politiek 
landschap doch weinig meer dan 
de bekoorlijke ruïne van een 
groots ideaal» 

NN EUROPA gemeenschap in wording 
Heideland Orbis Hasselt en Martmus Nij 
hoff den Haag 1978 207 biz 375 fr 

KJ 

Lange wandeling 

naar de eeuwigheid 
Een bundel verhalen van Kurt 
Vonnegut afkomstig uit de bun
del « Welcome to the monkey-hou
se » in de Nederlandse vertaling 
van Herman Koch De uitgever 
koos het tweede verhaal uit elf 
als titelverhaal (een liefdesver
haal dat voor een groot gedeelte 
uit een dialoog bestaat) 
Een der beste verhalen is 
« Adam » het relaas van een ge
boorte in een kraaminrichting te 
Chicago Vooral de menselijke 
toon treft hier 

114 btz Uitgeveri j Querido Ams te rdam-
Salamander reeks - 90 fr 

WIJ 16 1 MAART 1979 

IFsp'ïte'rU^SjffM'i^Eli^w:;,.»»»» "• 1 j t <-»(i^i T^»-rTc , 



kRITKCH l)€K€Kei1 

Het land dat verdween 
Bij de uitgeverij Ploegsma te 
Amsterdam verscheen eind 
vorig jaar een hoogst 
merkwaardig boek. Het werd 
geschreven door Astrid 
Lindgren en uit het Zweeds 
vertaald door Rita 
Tórnqvist-Verschuur. Het 
boek (zo'n 80 bladzijden) 
kreeg als titel Het land dat 
verdween, en zit boordevol 
nostalgie naar een tijd die 
heel zeker een heel stuk 

gezelliger was, zeker als 
men 
deze van hieruit en nü 
bekijkt. De schrijfster werd 
op 14 november 1907 op een 
boerderij te Smaland in 
Zu id -Zweden geboren. Het 
boek bevat zes hoofdstukjes 
die eigenlijk met mekaar 
niets te maken hebben maar 
die bij mekaar passen omdat 
ze allen regelrecht uit het 
hart geschreven werden. 

De pachterswoning in Nas Astr id Lindgren schri j f t over het ronde perk 
ervoor « Het ronde perk v^as een wonder van schoonheid Daar bloeiden 
tabaksplanten, asters, leeuwebekjes en nog veel meer andere bloemen De 

rand werd gevormd door reseda's • 

/ ^ 

Een warm 

pleidooi 

voor het goede 

kinderboek 

en de liefde 

J 

In het eerste deel beschrijft de 
auteur het verhaal van haar ou
ders, hun jeugd hoe ze mekaar 
leerden kennen hoe ze kinderen 
kregen hun pachterswoning in 
,Nas, hoe zij samen oud werden 
en ten slotte hoe eerst haar moe
der On 1961) overleed en later Gn 
1969) haar vader Op een liefde
volle en ontroerende wijze be
schrijft Astrid Lindgren de laatste 
ogenblikken van haar ouders, Sa
muel August en Hanna Over hun 
manier van slapen gaan schrijft 
ZIJ het volgende 
«Als ze 's avonds naar bed wa
ren gegaan lagen ze altijd eerst 
een tijdje te praten Daarna zong 
Hanna wat of ze las een psalm en 
dan las Samuel August met zijn 
onbeschrijfelijk trouwhartige 
stem het Onze Vader en de 
Zegen Het gebeurde wel dat ik 
later als ik thuis bij hen op 
bezoek was, even stil voor de 
deur stond te luisteren En ik 
dacht «Hoe lang nog ' » 

In het tweede hoofdstukje «Het 
land dat verdween» heeft de 
schrijfster het over haar land en 
gebruiken en leefwijzen maar ook 
in geestige bewoordingen over 
de houding van haar vader in het 
konflikt tussen koning Gustaf en 
de minister-president Karl Staaff 
Tot slot van het hoofdstuk vraagt 
de schrijfster zich af Wat moet 
het lang geleden zijn' Hoe kan 
deze wereld anders zo zijn veran
derd "^ En ze denkt dat er ook nog 
wel mensen zijn die zich dat afvra
gen, daarom citeert zij een tekst 
van Alf Henrikson 
« Waar is de kwartelkoning heen
gegaan, waar sukkelt het osse-
span traag en gezapig rond in het 
knarsende hout van het gang-
spil ^ Zacht als zij lag het stof op 
het pad onder de kindervoet, en 
achter wijde zeeën wachtte de 
meeldauw die de kruisbes aan 
zou tasten Waar is het gesloten 
hek op de top van de heuvel en 
het kleiige spoor van de met staal 
beschoeide rijtuigwielen, de in kiel 
geklede groep mannen 's avonds 
bij de hoek van het bedehuis en 
het geklapper van het washout 
op de Ijskoude rand van de stei
ger "^ Een ander land kwam te 
voorschijn met zachtere winters 
en met blekere zomers en korte
re wegen en dagen Het dichte 
sparrenbos werpt zijn schaduw 
over de wei van onze jeugd, dat 
geen wandelaar meer nadert, de 
asfaltweg verlatend over juni's ro-
zenkransjes en juli's gemaaide 
gras En stokoud zit de veldwach
ter die eens de vechtpartijen daar 
beslechtte, te glimlachen om zijn 
punthelm » 

Pippi Langkous 
In de volgende hoofdstukjes 
heeft Astrid Lindgren het over 
haar werk als jeugdschrijfster, 
het zijn korte leesbare ideetjes 
die ons moeten aanzetten aan 
kinderen veel te lezen te geven 
In een paar regels zegt de schrijf
ster daarover 

«Aan het geluk of het ongeluk 
van je kind kun je niet zo veel 
doen Je kunt hem laten zien, 
waar hij troost kan vinden als hij 
bedroefd is, en vreugde en 
schoonheid als hij het leven saai 
en triest vindt, je kunt hem vrien
den geven die hem nooit in de 
steek zullen laten ja, je kunt 
hem de weg naar het boek wij
zen I En het moet nu gebeuren 

Nu, zolang hij — of zij — zes of 
acht of tien of twaalf jaar is, in die 
tijd moet het gebeuren Daarna is 
het te laat >> 

BIJ dezelfde uitgeverij Ploegsma 
verschenen nog zo'n dertig wer
ken van Astrid Lindgren Zo ook 
het suksesvolle «Pippi Lang
kous» dat als jeugdfeuilleton het 
internationale TV-scherm haalde 
Nog aan toegevoegd dat de 
schrijfster een hele paternoster 
belangrijke binnen- en buitenland
se prijzen achter haar naam heeft 
staan Mogen wij dit boekje ten 
zeerste aanpnjzen bij ouders die 
wensen dat hun kinderen graag 
en veel jeugdboeken lezen, want 
net zoals Astrid Lindgren zijn wij 
ervan overtuigd dat kinderen die 
in hun jeugd veel hebben gelezen 
later een stapje voorhebben 

Maar het boek is ook fijn voor 
mensen die een geweldig verhaal 
van liefde tussen een ouderpaar 
onderling en hun kinderen willen 
lezen en het ware verhaal van 
een vrouw die van een vnendin te 
horen kreeg «Je moet toch zo'n 
hoofd hebben, zo propvol inval
len'» 

Het boek bevat foto's van Astnds 
ouders, hun woning en hun kinde
ren 

MVL 

—Het land dat verdween Astrid Lindgren 
14,90 F! bij Ploegsma, Keizersgracht 616 
Amsterdam 

DE LEESBRIL BEKEKEN 
Bij Jacques Antoine te Brussel verscheen een 
ronduit belangrijk boek. Les cimetières de 
Londres, foto's en een essay van Guy Vaes. 
Reeds op het einde van de jaren vijftig wezen 
ten onzent Ivo Michiels en Hubert Lampo op de 
fijnzinnige oorspronkelijkheid van deze 
Fransschrijvende Antwerpenaar — kleinzoon 
van de auteur van Jan zonder vrees — aan wie 
een biezonder nummer van De Tafelronde 
werd gewijd. 
Guy Vaes' wandelingen door de Londense 
kerkhoven is meer dan een bezinning over de 
dood (een modern taboe bij uitstek! — of over 
het leven -. wandelend al peinzend schetst hij 
haast onvrijwillig een beklijvend stukje 
kultuurgeschiedenis. De manier waarop een 
volk met zijn doden omgaat is immers een 
uiterst belangrijk en revelerend kultureel feit. 
In de hedendaagse kwantitatieve en rekenende 
maatschappij werd de dood verdrongen tot een 
statistisch gegeven, waarbij tegelijk de 
onvervangbare waarde van het individu 
genegeerd wordt. 
De burgerlijke praal der Londense kerkhoven 
mag niet afgewezen worden met dooddoeners 
van slecht allooi. Het gaat immers in de eerste 
plaats om een teken van verrukkelijke 
opstandigheid tegen de tand des tijds. De sfeer 
^'an heimelijkheid waarmee de dood in onze 
maatschappijen wordt omhuld is duidelijk 
verbonden met het uiteindelijk gebrek aan 
waardering voor de menselijke persoon die 
thans overheerst, welzijnszorg en 
verzorgingsstaat ten spijt. Meer dan ooit sterft 
de mens alléén, in de anonimiteit van 
ziekenhuizen en gestichten, tussen de koele 
glinstering van chroom en het bittere eerste 
smaken van een narkose (Paul van Ostaijenl. 

ffenri-FIorisJ, espers 

„.»..« van het jaar 

ten tonele 

I I 

Manonettenteater Taptoe kreeg 
van het ministene van Nationale 
Opvoeding de opdracht om een 
stuk te maken in het kader van 
de nationale aktie «Jaar van het 
kind » met de bedoeling het op te 
voeren voor Vlaamse scholen en 
verenigingen 
Een paar maanden geleden be
gon Manonettenteater Taptoe 
aan deze produktie te werken In 
vier Gentse schoolklassen (derde 
en vierde leerjaar) werd inspiratie 
gezocht zowel wat de inhoud 
betreft als voor de plastische uit
werking van het stuk Door de kin

deren werd ook de sfeer van uit
rusting decor en poppen be
paald de sfeer van disco-muziek, 
televisie, glitter en hel lichtspel 
Met de gegevens van de kinde
ren in zijn achterhoofd schreef 
Freek Neirynck dan «Kind van 
het Jaar », een stuk in twee bedrij
ven dat het verhaal vertelt van 
disco-ster Oliver Einstein John 
die geëngageerd wordt door de 
Firma Multinationaal Allesbehal-
vestaal om commercials te ma
ken voor een nieuw produkt De 
direktie wil namelijk in het jaar 
van het kind een kindershampoo 

#} 
op de markt brengen met de 
naam Disco-grease Een andere 
reklamestunt bestaat hierin dat 
de firma een kind van het jaar zal 
kiezen om op affiches een nieu
we shampoo te prezenteren 
vervolg op het scherm 

Manonettenteater Taptoe liet 
voor « Kind van het Jaar » origine
le disco-muziek komponeren en 
uitvoeren door Katnjn Fnant en 
de groep Hatch, huisorkest van 
Teater Arena 

De rollen worden ingesproken 
door Anton Gogen, Jan Mostrey, 
Walter Capiau Machteld Ra-
maudt 

Het decor is van Paul Verheylen-
zoon en poppen van Luk de Bruy-
ker en Greta Bruggeman poppen-
spelers-akteurs zijn Rem Boog-
aerts. Luk De Bruyker en Freek 
Neirynck en de regie is in handen 
van Daan Van Den Durpel 

Voorstellingen van « Kind van het Jaar» 
op zondagen 4 en 11 maart in de repetitie-
zaal van het Nederlands Toneel Gent, St-
Baafsplein 7 Gent 

Voor meer inlichtingen Manonettenteater 
Taptoe Proveniersterstraat 9 te 9000 Gent 
(tel 091-23 67 58) 
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Europa, een uitdaging 

De Europese Volkshogeschool organi-
zeert op 23,24 en 25 maart 79 een stu
dieweekend over Europa, onder het 
motto: Europa, een uitdaging. 

Westmalie 
PROGRAMMA 

Vrijdag 23 maart 
Vanaf 19 .00 : aankomst en kennisma
king. 
20.00-22.00: voorstelling van het fede
ralistisch ideeëngoed van Denis de 
Rougemont (auteur van o.a. «L'avenir 
est notre affaire»). 
Zaterdag 24 maart 
8.30: Ontbijt. 
9.30-12.00: «Europa zoals het momen
teel reilt en zeilt». Inleider: M. De Bel
der. 
12.30: Middagmaal. 
13.30-16.00: «Het Europa der Volke
ren». Inleider: W. Luyten. 
16.00: Vieruurtje. 

16.30-18.00: Bekijken van info-mate-
riaal over het Europa der Volkeren. In
formatie over de kursussen die de Eu
ropese Volkshogeschool dit jaar orga-
nizeert in Nederland. Frans-
Vlaanderen, Baskenland, Wales, Fries
land en de Oostkantons. 
18.30: Avondmaal. 
20.00-23.00: «Het geëngageerde lied in 
de volksnationale strijd». 
Zondag 25 maart 
8.30: Ontbijt. 
9.30-12.00: «De integratie met Noord-
Nederland en onze gezamenlijke op
dracht t.o.v. Europa». 
12.30: Middagmaal. 
13.30-16.00: «Hoe als jongere partici
peren aan de Europese besluitvorming 
en waarom?» Inleider: W. Kuijpers. 
16.00: Vieruurtje. 
16.30-18.00: Evaluatie. 
Plaats: Provinciaal Vormingscentrum 
Oostmalle, Smekenstraat 59 te 2150 
Westmalle Ctel. 031-12.24.15). 
Deelnemersbijdrage: jongeren (—21 
jaar) en studenten: 950 fr.. volwasse

nen : 1.100 fr. Te storten op rek. nr. 068-
0638900-85 vóór 15 maart. 
Meer inlichtingen bij de Europese 
Volkshogeschool, Vormingscentrum 
Lod. Dosfel vzw, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent (tel. 091-23.08.24). 

Het politiek kaderinstituut richt in 
samenwerking met VU-arrondisse-
ment Oostende-Veurne-Diksmuide en 
Europese Volkshogeschool van het 
vormingscentrum Ld. Dosfel vzw 2 
kursussen in over «Europa». 

Oostende 
KURSUS 1 
Data: 5 en 12 maart 1979. 
Plaats: Hotel Ensor, Kapucijnenstraat 
27, 8400 Oostende. 
Onderwerpen : 1) Europa, zoals het 
nu reilt en zeilt: 2) Ons alternatief: 
een Europa der Volkeren. 

Kursusbegeleider: Paul De Belder, 
projektleider Europa, stafmede
werker. 
Voor verdere inlichtingen: sekreta-
riaat PKI (Politiek Kaderinstituut), Tri
bunestraat 14, 1000 Brussel, tel. 02-
219,12.02. 

Diitsmuide 
KURSUS 2 
Data: 8 en 15 maart 1979. 
Plaatsen : 1) 18 maart - Zaal «De 
Beurs», Grote Markt 32, 8480 Veur-
ne : 2) 15 maart - Vlaams Huis, IJzerT 
laan 83, 8160 Diksmuide. 
Onderwerpen : 1) Europa zoals het 
reilt en zeilt; 2) Ons alternatief: een 
Europa der volkeren. 
Kursusbegeleider: Paul De Belder, 
projektleider Europa, stafmede
werker. 

Voor verdere inlichtingen: Sekreta-
riaat PKI (Politiek Kaderinstituut), Tri
bunestraat 14, 1000 Brussel, tel. 02-
219.12.02. 

TOP 50 

De abonnementenslag is dit jaar eigenlijk nog niet in vierde versnelling 
geraakt 
Dit Is zeker niet de fout van de mensen die samen de top-50 vormen. 
Integendeel! 
Wij staan nu een dikke maand voor het afsluiten van de campagne. 
Vele mensen zijn wellicht afgeschrikt geweest door het gure weder 
Maar koning winter loopt nu toch op zijn laatste benen. We zijn immers 
bijna aan de krokussen I 
Komaan mandataris, kaderlid, bestuurslid, propagandist, straatloper en 
.. .lezer I 
Ga er de volgende weken nog eens tegenaan I 

In uw buurt zijn er ongetwijfeld nog kandidaat-abonnees. 
Dan zijn ook « Wij», na de winter, uit de kou... 

1. Guide Callaert, Opwi jk 1.032 
2. Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 876 
3. Erik Vandewa l l e , Izegem 720 
4. Anny Lenaerts, Wilri jk 642 
5. Georgette De Kegel, N i n o v e 432 
6. L ieve Favoreel-Craeynest, Lauwe 420 

Jo De Clercq, Heverlee 420 
Koen Van M e n e n , Heusden 420 

9. Kris Versyck, Gent 406 
10. Wil ly Serpieters, Oostende 324 
11. Jan Caudron, Aalst 312 
12. Jan De Roever, Antwerpen 264 
13. Paul Cresens, Diest 252 
14. Frans Jansegers, Herdersem 2 4 0 
15. Achiel Gederis, Oestduinkerke 192 

Veerie Thijssens, Ekeren 192 
17. René Van Den Cruyce, Asse 180 
18. Jaak indekeu, Peer 165 
19. Mauri ts Passchijn, Meise 156 

Maurits Van Liedekerke 156 
21. Jef Vinex, Erps-Kwerps 153 
22. Wil lem Nollet, Hove ' , ^ i / ^ ^ ? - 120 
23. Joris Depré, Tervuren '7. 108 
24. Jos Truyen, As 84 
25. Willy De Kesel, Bassevelde 78 
26. Harry Van Herf, Zutendaal 72 

Jozef Labaere, Kortrijk 60 
De Coninck, Borgerhout 60 
Mare Devrlese, Brugge 48 
Hugo Segers, Bornem 48 
Will iam Vandecauter, Hofstade 48 
VU-Gentbrugge 48 
Paul Steegen, Eigenbilzen 48 
Alfons Criek, Hoboken 48 
Jaak Janin, Huise 36 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 36 
Fons Van Holderbeke, Waarschoot 36 
J. De Landtsheer, Deurne 36 
Mare Vanryekeghem, Moorslede 36 
André Decroos, Zwevegem 36 
J. Vaneoppenolle, St-Trulden 36 
Mark Dewinne, Herzele 36 
Emiel Vanlangendonck, St-Kateli jne-Waver 36 
VU-Denderleeuw 36 
Mia De Prins, Kapelle-op-den-Bos 36 

46. Hugo Sacreas, Orsmaal 24 
VU-Wommelgem 24 
VU-Borsbeek 24 
Jan-Pieter Maes, St-Niklaas 24 
Boudewijn Van Vlaenderen. Brugge 24 
VU-Dilbeek 24 
Martin Covent, Melle 24 
Ivo Sehlltz, Antwerpen 24 
Piet Severins, Zwijndreeht 24 
VU-Aarsele-Kanegem 24 

27. 

29. 

35. 

Federatie van 
Vlaamse 
vrouwengroepen 
deelt mee 
De FVV bouwt zich verder uit, 
ondanks een minder gunstige 
konjunktuur van het voorbi je 
jaar. Regelmatig organizeren 
de nu meer dan zeventig aktie-
ve groepen of afdelingen aller
lei aktiviteiten, van vormende 
tot algemeen-gezellige aard. 

FVV-
luderdagen 
op 't getouw 
Wij zetten ons doorheen het 
Vlaamse land in om de Vlaams-
nationale idee ook op het kultu-
reel vlak door te zetten en stre
ven naar erkenning in de ge
meenteli jke en provinciale kul-
tuurraden. Toch is elke mede
werking ons uitermate welkom. 
Wie belangstell ing heeft voor 
onze publikaties, kaderdagen, 
standpunten en andere aktivi
teiten, kan steeds terecht op 
het centraal sekretariaat, Ben
nesteeg 2, 9000 Gent, tel. n r 09-
23.38.83 en wie belt. kri jgt Anne-
mie, Katelijne, Ann of Marina 
aan de lijn. Ondertussen staan 
een hele reeks kaderdagen op 
het getouw, Aan deze dagen 
nemen de leden van de werken
de of potentiële groepen deel. 
maar wie belangstell ing heeft 
om de FVV ter plaatse uit te 
bouwen of te stichten, kan 
langs deze kaderdagen om on
ze organizatie beter leren ken
nen. De eerste kaderdag gaat 
door op 18 maart e.k. te Gent
brugge, voor de groepen uit het 
arrondissement Gent-Eekio, 
Oudenaarde en Aalst. 
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Aartselaar: 

Slissen bouwt... Cesar betaalt! 
Tijdens het jongste begrot ingsdebat — dat eigenlijk zo'n maand te laat 
kwam ' — werd het eens te meer duideli jk dat er door de CVP-meerderheid 
een luxe-beleid wordt gevoerd dat met langer te betalen is 
Tenzij men (nogmaals) de belastingen verhoogt, of de landeli jkheid van Aart
selaar opgeeft en de gemeente verder volbouwt Dit zou o m de teloorgang 
van de Reukens meebrengen, een stuk landeli jkheid waarrond de laatste 
maanden een aardig stukje komedie is weggegeven 

Zo is het nu voor iedereen duideli jk dat de z g « kristendemokraten » in het 
kollege zich door burgemeester-notaris De Groof hebben laten ompraten (om 
geen sterker woord te gebruiken ') en hun groene kiesbeloften finaal op zak 
hebben gestoken 

B e g r o t i n g z o n d e r v e r b e e l d i n g 

Het zal wel in meerdere gemeenten 
zo zijn dat de ene begroting van de 
andere vi/ordt overgeschreven en er 
hooguit vifat cijfers worden aange
past maar een gezonde toestand is 
dit niet Vooral dan wanneer men vast
stelt dat de weerslag van al die luxe 
projekten verhindert dat er in de 
sociale sektor — wij denken bv aan 
de door de VU voorgestelde woon 
subsidie — wat meer zou gebeuren 

De vraag wat kost mij een zwembad 
hoeveel mensen kunnen ervan ge 
bruik maken en loont dat dan allemaal 
wel de moeite is wellicht nooit gesteld 
en het zwembad is geen alleenstaand 
geval 

Omdat zuinigheid en verbeelding er 
ver in te zoeken waren stemden PVV 
V U en BSP tegen de ingediende 
begroting 

M o l e n k r i j g t k o n s e r v a t o r 

De waarschuwende woorden van 
ons raadslid M Belis, moeten ergens 
wel hebben doorgeklonken want de 
molen van t Heike kiijgt zowaar een 
konservator Deze zal er (onbezol
digd I) voor zorgen dat er regelmatig 
iets in de molen gebeurt Mooi zo 
maar waarom moest het zolang du 
ren tot men tot dat logisch besluit 
k w a m ' 

Gemeente 
Zwijndrecht 

Schoonmaakpersoneel 
Een betrekking van schoon-
maker(ster) met 3/8 dagtaak 
wordt openverklaard 
De voorwaarden zijn te beko
men op het gemeentesekreta-
riaat, (tel 031-5279 78) 
De kandidaturen dienen aan
getekend te worden verzon
den aan de heer burgemees
ter voor 15 maart 1979 
De burgemeester 
A Van Roeyen 

(Adv. 252) 

R Himpe hekelde de twee-maten-en-
twee-gewichten mentaliteit bij het toe
kennen van de gemeentelijke erepen
ning Voor sommigen volstaat een 
telefoontje naar een of andere sche
pen voor anderen is zelfs een tijdig 
ingediende en gemotiveerde schriftelij
ke aanvraag nauwelijks goed genoeg 
Ons raadslid vroeg dan ook in de toe
komst voor iedereen dezelfde maat
staven te hanteren Pikant is wel dat 
de huldigende duivenvereniging uitein
delijk uit VU-handen een erebeker 
mochten ontvangen 

Ex-kazernes 
verkrotten te 
Mechelen 
VU-kamerlid Joos Somers vestigde 
via een schriftelijke vraag, gericht tot 
de minister van Landsverdediging 
(Vanden Boeynants) de aandacht op 
het geklungel van de overheid met de 
gewezen legerkazernes te Mechelen 
Een kras staaltje daarvan is dat kort 
voor de buitengebruikstelling van de 
«Baron Michel» Kazerne te Meche
len men er mets beters op vond een 
centrale verwarmingsinstailatie aan te 
brengen i Hoeveel heeft dit •< grapje » 
gekost aldus de h Somers Het 
schijnt bovendien zo dat deze kazer-
16 met te koop wordt gesteld terwijl 

de verkrotting toeneemt met groei
end gevaar voor de buurtbewoners 
Graag wou het kamerlid vernemen 
welke bestemming men aan deze 
kazerne zal geven 

Verder vraagt het kamerlid informatie 
over de redenen waarom de kazer
nes Lobbe Dossin en De Witte tot 
nog toe met verkocht zijn Een houtbe-
werkingsbednjf in Mechelen deed 
nochtans een zeer hoog bod om de 
kazerne De Witte te verwerven Het 
projekt van de firma houdt bovendien 
nieuwe tewerkstelling in (wat des te 
welkomer is na het faillissement van 
Nova - nvdr) Vandaar de slotvraag 
waarom werd tot op heden met op dit 
bod ingegaan ' Kennelijk heeft de Bel 
gische staat, alle SOS-kreten ten spijt 
geld te veel Alleszins om ermee te 
morsen 

OCMW-MERKSEM 

« Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAP
PELIJK WELZIJN, Van Aertselaerstraat 29, Merk-
sem, maakt bekend dat volgende betrekking — 
zowel voor personen van het mannelijk als van het 
vrouwelijk geslacht — te begeven is 

1 HULPMAGAZIJNIER 

Nadere inlichtingen m verband met de aanwervmgs-
voorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de 
bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het perso
neelsbureau Jaak De Boeckstraat 3 - 11 te Merksem 
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voor
noemde betrekking dient bij een ter post aangete
kende zending, gericht aan de heer Chris Morel, 
Voorzitter van het OCMW, uiterlijk op 20 maart 1979 
toe te komen » 

C H A T E A U C A R A V A N 

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

Tel 031 /21 98 15 Ook 's zondags open. 

& CARAVANCENTRA P V B A 

« He t b e s t e ba l 
van A a r t s e l a a r » 

IS geen loze kreet maar een steeds 
weerkerende werkelijkheid die over
igens door de aanwezigheid van een 
aantal niet VU mensen wordt beves
tigd Dit jaar was het CVP-schepen 
Van den Eynde die met een van de 
waardevolle prijzen ging lopen Er is 
die zondagmorgen 11 februari tot 
4 u gedanst — volgens sommigen 
met minder elan dan vorig jaar, alhoe
wel I — maar in de bar bleef het 
nasmeulen tot de dag in de lucht 
kwam en dat is in dit jaargetijde vrij 
laat I Alles bij elkaar een aktiviteit 
waarover wij zeer tevreden mogen 
zijn vooral omdat zij gedragen werd 
door de spontane samenwerking van 
het voltallige bestuur (wd) 

10%vr.V.U.Ieden 
I KübTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

IRICO-KLEDING VERMEESCH 
^Sleenhouwersvest, 52 Ant»»en»«n Tel 03 3135 83 

Nieuw leven te 
Borgerhout 
Op 23 februari 1979 werd Jeroen 
Van der Velden-Van Loon geboren, 
kleinzoon van ons bestuurslid Hugo 
Van Loon te Borgerhout 
Aan grootouders Hugo en Tinneke, 
ouders en Jeroen zelf onze gemeen
de gelukwensen en welkom i 

ANTWERPEN 
MimDt 
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-
tie Nationalistische Studentenvereniging 

2 NIJLEN Dokumentaire film over de Torajas een pnmitieve 
volksstam van Celebes (nu Sulawesi) om 20 uur in de parochie 
zaal O-L-Vrouw Bouwelsesteenweg 

2 WOMMELGEM Gezelschapsspelavond - VUJO om 20 uur m 
« 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 Castellos 

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

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

9 WOMMELGEM 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 

10 LIER • 2de bal van de studentenklub " De Dolfijnen» in zaal De 
Valk, Grote Markt om 20 u 30 
Orkesten De Musicals, met W V der Smissen en «De Ara-
gons» 
Inkom 200 fr Stads- of avondkledij 

14 HERENTHOUT Informatieavond door Robert Matthieu direk-
teur Euro-kmderen Diaprojektie « Kinderen in het oorlogsgeweld 
van Belfast» Om 20 uur in zaal « De Kat >•, Jodenstraat 2 
Organizatie FVV «Wij Vrouwen» 

16 HERENTHOUT Eerste W i jn -en Kaasavond in het lokaal «De 
Kat» Jodenstraat 2 Vanaf 20 u 30 Organizatie Wij-Vrouwen 

Nieuws uit Meerhout 
Vlaams Bal 
Alles was tot in de puntjes voorbereid 
zodat een vlekkeloos en suksesnjk 
verloop van de dansavond gegaran
deerd was Wie echter het spreek
woordelijke »roet» (met dat van Hobo
ken dus lees maar sneeuw) in het al 
even spreekwoordelijke «eten» (er 
waren enkel lekkere grove boterham
men met kop) kwam gooien was de 
weerman 

Wie zou de gladde, besneeuwde we 
gen trotseren ' Toch kon het nukkige 
winterweer met beletten dat om
streeks halfelf — ZIJ het wat later dan 
normaal — de zaal was volgelopen 
Onze traditioneel geworden Discobar 
2000 hield de mensen op de dans
vloer gekluisterd en zorgde er aldus 
voor dat de bierleidingen zeker met 
bevroren In de vroege uurtjes zegge 
en schnjve 5 uur gaven ook de laat-
sten zich over 

Met een opnieuw gespijsde afdelings-
kas een zwaar hoofd en met het 
gelukkig besef dat ons tijdschnftje «'t 
Katoogje» weer een jaartje kon ver
schijnen nestelde ook ieder bestuurs
lid zich behaaglijk in bed En door het 
kille duister en langs besneeuwde 
Kempense velden maaloe een eenza
me Vlaamse fietser Vlaams-Nationa 
list van het eerste uur gezapig zijn 
dertig kilometer van Meerhout-Gestel 
naar Herentals Dank u Gust Van 
Genechten i Dank aan allen voor de 
sympatie i 

Jaarprogramma 1979 
Het dagelijks bestuur en het alge-
imeen afdelingsbestuur bogen de hoof
den over het jaarprogramma en za
gen dat het goed was 
— 8 februari doopfeest van de nieu 
we telg Wordt als vrouwelijk inge
schreven in de gemeentelijke vereni-
gingsregisters De Vlaamse Vnenden 
en VUJO zijn blij met hun nieuw zus
je FVV Dank aan Raymonde Otten 
die bij de pijnloze bevalling hielp Chris-
tiane Kinnaer Rit Engelen en Ivonne 
Ermgodts zullen de wieg wel schom
melend houden 

— 17 februari 5de Vlaams Bal 
— 23 maart kaas- en wijnavond (inr 
FVV) 
— maart apnl belastingbnevenak-
tie 
— april ledenfeest met gastspreker 
— mei afdelingsreis (inr VUJO) arr 
bal 
— 1 juli IJzerbedevaart 
— september filmavond (Vlaamse 
Vnenden) 
— oktober zetterspnjskamp (mr 
Vlaamse Vrienden) 
— november studie-films gemaakt 
door onze voorzitter 
— december Sinterklaasfeest (mr 
VUJO) 
Verder wordt de aktie «Woonerven» 
en «ruilverkaveling » aangehouden en 
komt er allicht een Vujo-aktie m het 
Jaar van het Kind 
Het tijdschrift zal weer viermaal ver
schijnen over gans de gemeente De 
zitdagen voor het dienstbetoon wor
den tot dusver met gewijzigd 

Lucien Beyens 

Voor 
woningzoekenden 

in Antwerpen _ 
Om de talrijke mensen die in Antwer
pen een woongelegenheid zoeken, of 
er een te huur aanbieden, te helpen 
heeft het stadsbestuur zopas beslo
ten penodiek een «Wonmggids» sa
men te stellen Deze gids zal bestaan 
uit een lijst van de in Antwerpen te 
huur staande woningen, met hun be
langrijkste kenmerken en de huur
prijs Alle bij de «Antwerpse Immobi-
henkamer» aangesloten firma's, 
evenals de maatschappijen voor 
volkswoningen hebben hun mede
werking reeds toegezegd 

Om deze maandelijkse lijst zo volledig 
mogelijk te houden worden alle eige
naars uitgenodigd hun te huur staan
de woongelegenheden, met opgave 
van kenmerken en prijs, schriftelijk, 
aan het stadsbestuur te melden d i e 
Direktie, Van Immerseelstraat 11-23, 
2000 Antwerpen tel 3187 30/39) 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

OCMW-Merksem 
« Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Wel
zijn, Van Aertselaerstraat 29, Merksem, maakt be
kend dat volgende betrekkingen — zowel voor perso
nen van het mannelijk als van het vrouwelijk 
geslacht — te begeven zijn 

3 telefonisten 
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervings-
voorwaarden en de m te dienen bewijsstukken en de 
bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het perso
neelsbureau, Jaa De Boeckstraat 3 - 11 te Merksem 
De eigenhandig geschreven aanvragen voor voor
noemde betrekkingen dienen bij een ter post aange
tekende zending, gericht aan de heer Chris Morel, 
Voorzitter van het O C M W , uiterlijk op 9 maart 1979 
toe te komen» (Adv 250) 
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FILMTHEATERS 

studio 
MAART 1979 

TERVUREN 
Zondag 13 30 K T 

Donald and Dingo 
in the Far -West 

Zondag 1530 K T 
Gary Lockwood & Keir Dulea in 
Stanley Kubnck's 

2001 : A Space O d y s s e y 

Vnjdag, zaterdag 20 30, 
zondag 1800 en 2030, 
maandag, dinsdag, woensdag 
2030 

J A W S 2 

Donderdag 20 30 K T 
The goodbye girl 

met Richard Dreyfuss, Marsha 
Mason 

K T 

TIENEN 
Zaterdag 15 00, zondag 1400 

Bernard & Bianca 
(De reddertjes) 

Vrijdag 2000, zaterdag 1730 en 
zondag 1600 K T 

Ik ben bedeesd 
maar ik verzorg mij 

Vrijdag, zaterdag 22 30 en 
zondag 20 00 K N T 

Every thing you alvi/ays 
w/anted to know about sex 

but were afraid to ask 
van Woody Allen 

Zaterdag 2000, zondag 1800 
maandag, dinsdag, woensdag 
2000 K T 

D e hemel kan wachten 

NIVWF 
Donderdag 20 30 K T 
Gary Lockwood & Keir Dulea in 
Stanley Kubrick's 

2 0 0 1 : A Space O d y s s e y 

LEUVEN 1 
1330 Tweede week K T 

Les enfants de l'Oubli 

1 5 1 5 e n 1 9 3 0 K T 
Tweede week 

Death on the Nile 

1745 en 2200 
Kasper in de 
onderwereld 

van Jef Verheyden 
met Annelies Vaes, Ann Peter
sen 

2330 K N T 
D e man uit M a r m e r 

LEUVEN 2 
1730 K N T 

The good, the bad 
and the ugly 

van Sergio Leone 

2015 Tweede week 
La cage aux folies 

van Edouard Molinaro 
met Ugo Tognazzi 

1315en2200 
Faraon 

van J Kawalerowicz 

KT 

KT 

1 5 4 5 e n 0 1 5 K N T 
Driver 

van Walter Hill 
met Bruce Dern, Ryan O'Neal 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjdag, zaterdag, zondag maan
dag en dinsdag 20 30 , zaterdag 
en zondag 1500 woensdag 
1800 K T 

Revenge of 
The Pink Panther 

Vrijdag zaterdag en zondag 
1800 , woensdag 1500 

D e Gendarme 
gaat trouwen 

met Louis de Funes 

Jan De Berlangeer tot agglomeratieraad: 

„Laat ons van Brussel 
een echte 
hoofdstad maken!" 

BRABANT 

Agglomeratie-schepen Jan De Ber
langeer (VU) hield verleden week 
woensdag voor de Brusselse agglo
meratieraad een toespraak Daarin 
hekelde hij zowel de financiële toe
stand van de raad (een miljardente
kort) als de <gewest-pretenties> van 
Brussel Uit zijn rede l ichten wij de 
belangrijkste passages. 

« Wij kijken momenteel op tegen een 
schuld van meer dan anderhalf miljard 
en niets wijst erop dat dit in de toe
komst ook maar zal veranderen Inte
gendeel' 
Meer en meer industrie trekt uit Brus
sel weg, terwijl een absurde prestige-
politiek de bevolking uit het centrum 
heeft doen wegvluchten Ik vind het 
daarom potsierlijk dat er bij de jongste 
verkiezingen nog een partij de Brus
selse bevolking met "Bruxelles /?e-
gion a part entière» zand in de ogen 
probeerde te strooien Want ook deze 
instelling bewijst meer en meer dat 
Brussel als derde gewest met leef
baar IS zonder de steun van Vlaande
ren en Wallonië 
Brussel heeft als hoofdstad in het fe
derale België van morgen zijn rol te 
spelen, een rol die ten goede zal ko
men aan de Brusselse bevolking Dit 
moet echter inhouden dat de beide 
volksgemeenschappen er op gelijke 
voet worden behandeld, en dat som
mige Franstalige politiekers een beet
je meer gevoelig worden voor de 
werkelijkheid Dikwijls gebruikt men 
incidenten om de aandacht van de be
volking af te leiden 
De burgemeester van Schaarbeek is 
daarin een specialist geweest, maar 
zijn gemeente had éen miljard frank 
schuld 

Volwaardige hoofdstad 

Voorstellen worden reeds gedaan om 
leningen aan te gaan waarvan de in
tresten zouden gedragen worden 
door het Brussels Gewest dat nog 
niet eens is opgericht en reeds een 
schuld zou meekrijgen » 

l|of ten (r*ciil]oorn 
Restaurant 
Feestzaal Café 

' L i t b a t i n g : 
E r n a Van Dooren 
KeierberK2,5 

1700 Asse Tel. 02/452.95.l.ï 
Maandag aresloten 

vu-Weerde 
feliciteert 
VU-Weerde fehciteert Chnstine Alen-
bergh voor het behalen van de kanv 
pioensbtel van Brabant m het veki-
lopen (kadetten) Doe zo voort Chnsth 

VUJO KU-Leuven 
Vormingscyclus over Europa 
— Donderdag 8 maart om 20 uur 
«De Europese instellingen» door ie
mand van de EEG 
— Donderdag 15 maart om 20 uur 
« Het Europa van de volkeren» door 
Walter Luyten 
— Donderdag 22 maart om 20 uur 
«Hoe als jongeren jaarticiperen aan 
het Europees beleid' '» door kamer
lid Willy Kuypers 
Telkens in het Maria Teresiakollege, 
Michielsstraat te Leuven 
Donderdag 29 maart om 20 uur in 
• The Eagles», Vismarkt te Leuven 
T-Dansant van VUJO-KUL 

Debatavond «Boel in de Voer' 
woensdag 7 maart om 20 uur in « De 
Valk» Tiensestraat, Leuven met de 
h Boel, minister van Binnenlandse 
Zaken , de h Broers, gemeenteraads
lid uit Voeren de h Crommelynck, 
TAK de h Gouverneur, Bond Vla
mingen Oost - België Moderator de 
h Jos Bouveroux BRT-journalist 

En schepen De Berlangeer besloot 
als volgt 

«Mijnheer de voorzitter, kollega's, wij 
zijn allen — tot welke partij wij ook be
horen — door de Brusselse bevolking 
verkozen om de belangen van deze 
bevolking te verdedigen Laat ons dat 
dan ook doen en van Brussel een vol
waardige hoofdstad maken voor Vla
mingen en Walen en laat ons met pro
beren om met alle middelen een 
derde gewest op te richten dat in de 
huidige omstandigheden toch niet 
haalbaar isi» 

Dienstbetoon 
Alle woensdagen houdt agglomeratie-
schepen Jan De Berlangeer zitdag 
voor sociaal dienstbetoon Van 
16 u f30 tot 18 u op de 7e verdieping 
van het nummer 15 in de Wetstraat 
Tel 02-230228 

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 

9 VOSSEM 2de ledenfeest-eetmaal 
10 SCHEPDAAL Haantjes en biefstukkenkermis van VU-Schep-

daal in Zaal Select Ninoofse Stwg te Schepdaal vanaf 1 8 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-w i jn -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 

10 TERVUREN 14de VU-lentebal in zaal - D e Engel» om 20 u 30 
Orkest The Starfiqhters 

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

16 HOEILAART: Kaasavond om 20 uur in zaal Lindenhof Inkom 
200 fr 

17 ALSEMBERG- VU-pensenkermis in lokaal «Gildenhuis» vanaf 
18 uur. Kerkstraat te Dworp Ook op zondag 18 maart vanaf 12 
uur 

17 LONDERZEEL Jaarlijks VU-bal in zaal Centrum, Mark t Vanaf 
21 uur Inkom 60 fr 

Harde oppositie van VU en BSP 
LEUVEN — Op maandag 19 februari is vooral de VU hard van leer getrokken te
gen de beslissing van het stadsbestuur omde gewezen gronden van de Patria in 
de Tiensestraat (een vroegere eigendom van een CVP-vereniging) in de handen 
te spelen van een promotor. Voorts vielen er harde klappen bij de behandeling 
van het voorstel om een filiaal van de stedelijke biblioteek in te richten onder de 
sportzaal te Kessel-Lo. Hier gold de kritiek vooral op de hoge kosten en de onre
gelmatige aanstelling van een ontwerper, een beschermeling van de Kesselse 
CVP. En dan is er nog de Eurorei, naar aanleiding van de enzijdig geprogram
meerde Europese Tiendaagse. BSP en VU hadden op 15 februari een gemeente
raad bijeengeroepen om het Kollege om uitleg te verzoeken over de organizatie 
van de Europese voorlichtingscampagne. De meerderheid kwam toen niet opda
gen. Er werd dan tersond een tweede raadszitting gevraagd die bijeenkwam op 
22 februari. Daar was de meerderheid wel aanwezig. 

Naast de Eurorei ging bijna de hoofd
aandacht naar de financiële toestand 
en de toekomst van de Leuvense 
Sint-Pieterskliniek van het O C M W , 
die onder de geneeskundige verant
woordeli jkheid van de universiteit valt, 
maar die sinds 31-1-1979 met meer er
kend IS als Akademisch Ziekenhuis 

De kwestie van 
de «Patria» 
Het vorige stadsbestuur had de be
doeling om op dit 13 are grote stads
terrein een administratief centrum met 
winkelruimten te bouwen Er werd 
een ontwerper voor aangeduid Het 
nieuwe bestuur ziet af van dat projekt, 
maar dan zijn de tot nog toe miljoenen 
kosten voor het ontwerp totaal nutte
loos. Thans stelt het CVP-PW-kol lege 
voor door een onwerper een studie te 
laten maken van de bestemming en 
een mogelijk ontwerp. Met die bouw
voorschriften en dat bouwprogramma 
in de hand zou het terrein verkocht 
worden aan een promotor De huidige 
studiekosten zijn op 200000 fr ge
raamd 

VU-fraktieleider Van Itterbeek ver
klaarde dat de hele zaak een doorge
stoken kaart is Het bouwprogramma 
ligt al vast. het bestaat uit een parking, 
een verkoopsareaal, kantoren en 
huisvesting Dat programma werd met 
door de stad vastgelegd, maar door 
de promotor, waarvan de interkom-
munale Interleuven de tolk en de ma
kelaar IS. Het programma was te vin
den in een brief van Interleuven, dat 
op een onverklaarbare wijze uit het 
dossier verdwenen is. Bovendien is 
de promotor al met de plannen bezig 
Binnen de twee maanden moet de 
zaak beklonken zijn Van Itterbeek 
vroeg waarom de studiegroep Vollen-
Claessen niet werd aangeduid, die 
groep is belast met het opstellen van 
het struktuurplan van de stad Vol
gens de burgemeester was hun prijs 
te hoog De reden van hun weigering 
IS veeleer te zoeken in het feit dat de 
studiegroep voor de Patna-terreinen 
een andere bestemming voorziet, na
melijk de bouw van een kongreszaal 
met bijhorigheden, aansluitend op de 
auditoria van de universiteit De VU 

vraagt dat de hele zaak doorgepraat 
zou worden in het raam van het struk
tuurplan en het voorwerp zou uitma
ken van overleg met de inspraak-
groep en zeer zeker met de 
Rijksdienst voor Monumenten en 
Landschappen De stemming vond 
plaats in de grootste verwarring Er 

I 
De afgang 
van de 
St.-Pieters-

I kliniek 
I De met-erkenning als Akade

misch Ziekenhuis zal aan de ge-
I meenschap jaarlijks ongeveer 

56 miljoen kosten, waarvan 15 
I miljoen aan Leuven BSP-raads-

lid Tobback zei dat het verder 
I beheer, althans medisch gespro

ken, door de universiteit geen 
I z i n meer had Hij noemde het 

een schandaal dat de KUL de 
Sint-Pieterskliniek liet vallen, na-

I dat de kliniek gedurende jaren 

I
voor de medici een melkkoe ge
weest was VU-raadslid Van It
terbeek haalde een reeks finan-

I c i e l e praktijken en 
wantoestanden aan, onder meer 

I d e tweevoudige faktureringen, 
de te hoge ligdagprijzen voor de 

I patiënten van de geriatrie (jaar
lijks een bedrag van 80 miljoen 
te hoge prijzen) en de bekla-

I genswaardige toestand van het 
OCMW-personeel dat, zonder 

I zijn rechten als overheidsperso
neel beschermd te zien, in dienst 

I staat van de KUL-leiding Hij be
zwoer het stadsbestuur erover 

I t e waken dat de nieuwe toe
stand van de Sint-Pietersklinie-

I k e n en de daaruit voortvloeien
de bezuinigingen en 

Ipersonee lsa fv loe i ingen (een vijf
tigtal bij het KUL-personeel) met 
op de nek van het OCMW-per-

I soneel zouden geschoven wor-
' den 

kwam een amendement van CVP-
fraktieleider De Vlies en over de in
houd van de beslissing bleef de groot
ste twijfel hangen 
Over dit onderwerp ging ook een par
lementaire vraag van VU-kamerlid 
Willy Kuijpers naar de minister van 
Nederlandse Kuituur 

Het Kesselse bibtioteekfi l iaal 
De VU had zich vroeger principieel 
voorstander verklaard van dat filiaal 
Thans werd een raming voorgelegd 
van ruim 8 miljoen fr aanpassingen 
aan de ruwbouw Hiervoor werd op 
19 januari een ontwerper aangeduid, 
maar op 11 januari waren de plannen 
al binnen op het stadhuis Het geheel 
wordt opgevat als een kultureel cen
trum In strijd met de ministenele voor
schriften zat er geen advies van de 
stedelijke kulturele raad in het dos
sier Dat advies was met gevraagd 
Wegens die slordige en gebrekkige 
aanpak van het dossier onthield de 
VU zich op dat punt 

D e Eurorei 
Zonder de fraktievoorzitters te raad
plegen had het Kollege voor de Euro
pese Tiendaagse uitgesproken CVP-
sprekers uitgenodigd, namelijk de 
heren Tindemans en Dequae van de 
Boerenbond Het politieke program
ma zou dan besloten worden met een 
paneelgesprek, waarop de vier in het 
parlement zetelende politieke partijen 
het woord zouden voeren Intussen 
trokken de BSP, VU en KP hun spre
kers terug, zodat het debat met door
gaat 

Tegen die eenzijdige rolbezetting te
kenden VU en BSP verzet aan Door 
de verantwoordeli jke schepen wordt 
nu toegegeven dat de spreekbeurt 
van Boerenbondvoorzitter Dequae 
door een technische fout op het pro
gramma terechtgekomen is Niette
genstaande het Kollege van in novem
ber op de hoogte gebracht werd van 
de Europese Voorlichtingscampagne, 
heeft men blijkbaar tot eind januari ge
wacht om de zaak te organizeren en 
te beslissen Vandaar het ongehoorde 
geklungel en de politieke improvizatie 
VU-raadslid Vandezande maakte van 
de gelegenheid gebruik om het Kolle
ge te vragen met de fraktievoorzitters 
te overleggen op elke wijze de 
werking van de gemeenteraad kan 
verbeterd worden Van Itterbeek be
treurde nog dat naast de eenzijdig
heid van de politieke keuze van de 
sprekers, de voorlichtingscampagne 
ook, opvoedkundig gezien, volledig uit 
de hand gelopen is 

VU-Vossem wenst... 
Julien Wouters en zijn echtgenote 

Florida Ginis van harte proficiat met 
de geboorte van hun Anneke, een 
speelkameraadje voor Dirk 
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Scherpenheuvelse markt op de korrel 
De reglementering van de wekelijkse 
zaterdagnamiddagmarkt te Scharpen-
heuvel dient aangepast Daar er nu 
veel meer aanvragen voor stand
plaatsen zijn binnengekomen (reeds 
83), dient de ruimte uitgebreid In de 
marktkommissie werd vooropgesteld 
deze te verlengen tot aan de ver
keerslichten Dit dient dan nog ge
stemd door de gemeenteraad De 
markt wordt ingehuldigd op zaterdag 
3 maart om 15 u 
Er zal herinnerd worden aan de aan
slepende openstelling van het ge
meentelijk overdekt zwembad En 
eveneens aan de verkeersregeling in 
de Stationsstraat CBasiiieklaan) Eer

der werd door VU-raadslid Marcel 
Gemoets opgeworpen dat men de 
parkeergelegenheid hier zou dienen 
te verbeteren Dit door het beurte
lings parkeren, dat reeds menig pro
ces-verbaal aan winkelenden heeft ge
kost, af te schaffen en parkeermeters 
in te voeren naar voorbeeld van Diest 
en Aarschot 

Waardoor de parkeergelegenheid ze
ker zal verbeterd worden Ook zou de 
hinderende bushalte in deze winkel
straat dienen verlegd te worden naar 
het gemeentehuis toe Deze zaken 
werden aangevraagd door de betrok
ken handelaars ter gelegenheid van 

de rondvraag-handtekenaktie over de 
weklijkse markt Er zal ook herinnerd 
worden aan het voorstel tot het invoe
ren van plaatselijk verkeer in meerde
re woonwijken en straten van de 
fusiegemeente O a in de Lobbense 
straat te Keiberg, gepaard met het 
aanleggen van een fietspad langs del 
Vossekotstraat die evenwijdig met| 
mekaar lopen Deze voorstellen wer
den door de verenigingen •< Een Leef
milieu Voor U» S -Z en het Davids-
fonds Keiberg op een volksvergade
ring voorgesteld en uitgewerkt En 
door de algemene vergadering van 
de gemeentelijke kultuurraad eensge
zind goedgekeurd 

Wie werkt moet eten, ook te Tremelo-Baal 
Alhoewel de laatste verkiezingen ook 
voor ons ontgoochelend waren on
danks een intensieve campagne, die 
veel van onze vnje tijd en voor sommi
gen al hun vrije tijd opslorpte, heeft 
het bestuur er toch aan gehouden de 
medewerkers van de «tweede knng » 
eens samen te brengen op een avond
maal 

Zo kwam het dat op zaterdag 3 febru
ari een twintigtal VU-medewerkers 
met hun echtgenoten bijeenkwamen 
in de eetzaal van camping <• De 
Moor» om eens met te werken maar 
om te eten en een gezellig glas te drin
ken 

Voor de meeste aanwezigen was het 
aangename verrassing senator Rob 
Vandezande en zijn echtgenote in 
hun midden en aan de dis te kunnen 
begroeten 

Tijdens het voorgerecht begroette en 
dankte onze afdelingsvoorzitter, Wil-
fried De Goeyse, de senator en zijn 
dame en al zijn medewerkers Hij gaf 
een overzicht van het gepresteerde 
werk in het voorbije jaar en voegde er 
onmiddellijk aan toe dat wij dit jaar 

minstens evenveel zouden presteren, 
het IS ten slotte zijn schuld met dat er 
dit jaar Europese verkiezingen zullen 
gehouden worden 
Na het eetmaal dankte senator Van
dezande de aanwezigen voor hun 
inzet, vooral tijdens de verkiezings

campagne waaraan hijzelf trouwens 
deelnam Vrij laat (of vroeg) werd 
deze «tweede knng» bijeenkomst 
beëindigd Morgen werken wij verder, 
nederlaag of overwinning, aan de uit
bouw van onze partij ons volk ten 
bate A.K. 

STICHTING 
VIC ANCIAUX 

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

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

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

Verfranser Chabert 
In een parlementaire vraag tot ver
keersminister Chabert oefent VU-
kamerlid Willy Kuijpers kritiek uit op 
de pogingen om de Brusselse admini
stratie uit te breiden in Vlaams Bra
bant Dat zit er in elk geval in, als men 
verneemt dat de inwoners uit de 
Vlaams-Brabantse gemeenten St-Ge-
nesius-Rode zich voor auto-inspektie 
voortaan tot Anderlecht ipv tot Halle 
moeten wenden Deze inwoners wen
sen nochtans bediend te worden 
door instellingen die tot Vlaams Bra
bant behoren 

Nadat het kamerlid naar de motive
ring van deze maatregel heeft ge
vraagd en welke maatregelen zal tref
fen om deze onlogische verhuizing 
ongedaan te maken breekt Willy Kuij
pers een lans voor sommige gemeen
ten waarvan de bewoners voortaan 
hun voertuig verder van hun woning 
moeten laten keuren ipv in een dich
terbij gevestigde auto-inspektie Dit is 
het geval voor de bewoners van Kam
penhout, die nu naar het verder gele
gen Vilvoorde moeten gaan ipv het 
dichterbije Herent 

Deze maatregelen doen denken aan 
sommige praktijken m het leger, waar 
een schoenlapper kok wordt en een 
kok kantoorhulpje moet spelen en 
ook uiteraard aan de verfransingsma-
chine onder oogluikend toezien van 
een CVP-minister 

Lentewandeling 
naar 
Lombeek en Wambeek 
De Vlaamse Wandelaarsbond «VWB-
Klub Affligem» richt op zondagnamid
dag 11 maart een boeiende en familia
le wandeltocht in van circa 7 km. 

Samenkomst om 13 u 30 aan de St.-
Kafarinakerk ( = hoofdkerk van St-
Katarina-Lombeek), gelegen op een 
paar honderd meter van de weg 
Asse-Edingen. Ruime parkeergele
genheid bij de kerk Vertrek om 14 u. 
st ipt Wandelleider Norbert Linthout 
Best laarzen of waterdicht schoeisel. 

Er wordt gewandeld langs de Molen
beek, de Oude Watermolen met de 
visvijvers, de brongebieden met spe
cifieke flora en fauna, tot de grens van 
Roosdaal. Nadien worden de gehuch
ten Loddershoek, Overdorp en Sche-
peneisel doorkruist en Lombeek zal 
iedereen op zijn mooist zien in Huize 
Markhove, waar wij «Bij de Heerd» 
van Gust en Zoe, ons lunchpakket 
kunnen aanspreken Gust zal op zijn 
«ekstrement» spelen en Zoe zal de 
maat slaan en de wandelaars zelfs en
kele volksdansen aanleren 

De Vlaamse 
Toeristenbond 
STELT VOOR 

V.T.B.-VLIEGTUIGREIZEN 
NAAR ZONNIGE STRANDEN 
Eigen organizatie! 

SPANJE 
IBIZA 
MALLORCA 
COSTA DEL SOL 
COSTA BLANCA 
COSTA BRAVA 
TENERIFE 
ITALIË 
BAAI VAN NAPELS 
ADRIATISCHE KUST 
SICILIË 
ROEMENIE 
ZWARTE ZEE 
PORTUGAL 
ALGARVE 
MADEIRA 
ZONNEKUST 

8 dagen vanaf 
8.520 f r. 
7.660 f r. 

10.600 fr. 
8.620 f r 
8.730 f r. 

11 390 f r. 
8 dagen vanaf 

10.140 f r. 
7.530 fr 

12.940 f r. 
8 dagen vanaf 

7 120 f r. 
15 dagen vanaf 

11 370 f r. 
15.750 f r. 
16.880 f r 

VERLENGING MET EEN OF MEER 
WEKEN MOGELIJK 

VLAAMSE VERTEGENWOORDIGER 
TER PLAATSE 

I n l i c h t i n g e n b i j V L A A M S E T O E R I S T E N B O N D , S t - J a k o b s -
m a r k t 45-47, 2000 A N T W E R P E N Tel 0 3 1 - 3 4 3 4 3 4 V e r g nr 
1185 kat A 
o f in onze k a n t o r e n te Aals t , Bree , B rugge , Brusse l , Genk , 
Gent , Hassel t , Herenta ls , Kor t r i j k , Leuven , Lier, M e c h e l e n , 
O o s t e n d e , Roeselare, S t -N ik laas , T u r n h o u t en V i l voo rde 

VU-Peer wil eigen infrastruktuur 
PEER — Een uitgebreide bespreking werd op de jongste bestuursvergadering 
nog gewijd aan het totaal van de plaatselijke werking, waarbij zowat alle aspek-
ten aan bod kwamen, en ook reeds enkele besluiten getroffen werden. 
Vooropgesteld werd dat we een punt bereikt hebben, waarop we ons ernstig die
nen te bezinnen over het vestigen van een blijvende infrastruktuur voor de VU, 
zowel materieel, als in de dagelijkse werking en uitbouw: gemeentepolitieke 
aanwezigheid, een eigen lokaal, de ziekenfonds-werking, de soclo-kulturele aan
wezigheid, de kernwerking in de parochies, de bestuurswerking en het dienstbe
toon. 

Vanzelfsprekend vergt dit alles een 
hoop werk en mensenkracht Met sa
menwerking en inzet kunnen we ech
ter al veel bereiken, waaraan dan ook 
gewerkt wordt 
Konkreet werd reeds beslist kontakt 
op te nemen met de AVZL, het Vlaams 

Ziekenfonds voor Limburg, waarvoor 
we zo spoedig mogelijk een plaatselij
ke sekretans zullen aanstellen en 
waarmee we dan een ledenwerving 
op touw gaan zetten, om op korte ter-

15 jaar 
Volksunie Peer 
Op de jongste bestuursvergade
ring werden ook de grote lijnen 
vastgelegd van de viering van 
het 15-jarig bestaan van de VU-
Peer. 
Op 19 mei a.s. organizeren we, 
naar traditie, ons jaarlijks MEI
NACHTBAL, waarschijnli jk in 
WijchmaaL 
Op zaterdag 7 juli organizeren 
we een «l l- jul i - tornooi» voor 
voetbalploegen uit VU-afdelln-
gen, niet alleen uit Limburg, 
maar uit geheel Vlaanderen. 
In hef najaar, wellicht in septem
ber, organizeren we een groot 
HULDEBAL, waar we een ere-
saluut brengen aan onze pio
niers, onze vrienden van het eer
ste uur. Meer nieuws hierover 
volgt later. 

mijn een degelijke ziekenkas uit te 
bouwen Belangstellenden-kandidaat-
leden kunnen reeds kontakt opnemen 
met onze bestuursleden. 

F inanc ië le n o o d 

Het IS natuurlijk met ongewoon dat 
onze omvangrijke werking veel finan
ciële middelen vergt, middelen waar
over we nauwelijks voldoende kun
nen beschikken Een steun is dan ook 
steeds welkom en wordt met biezon-
dere dank aanvaard, op rekening 335-
0350750-44 ten name van Volksunie-
Peer 

L e d e n b e w e g i n g 

Ondanks de late start van de hernieu
wing Cwegens administratieve proble
men buiten onze wil), konden we toch 
reeds het grootste gedeelte van de 

LIMBURG 

hernieuwde lidmaatschappen afreke
nen En met een zeer genng verlies 
van slechts twee leden, en dan nog 
wegens verhuis' 

De ledenwerving verloopt zo mogelijk 
nog beter, tot op heden werden maar 
liefst 52 nieuwe leden ingeschreven, 
wat gewoon schitterend isi Koploper 
15 hierbij, we zouden haast zeggen 
vanzelfsprekend, de kern Wijchmaal, 
op de voet gevolgd door Grote-Bro-
gel Doe zo voort, ook de andere ker
nen, waar ongetwijfeld nog vele leden 
te werven zijni 

D i e n s t b e t o o n 

V\/e vestigen er nogmaals de aan
dacht op dat de zitdagen van volks
vertegenwoordiger Jaak Gabriels 
enigszins gewijzigd zijn In hoofdzaak 
een kwartier vervroegd, en een zitdag 
in Peer-Centrum. 

Ter herinnering, de zitdagen: 

ledere eerste vrijdag van de maand, 
van 15 u 30 tot 16 uur, te Linde-Peer, 
Lindedorp 38 CJaak Knevels), van 
16 u 15 tot 16 u 45, te Peer-Centrum, 
Wittesteenstraat 228 (Onessen), van 
17 uur tot 1 7 u 3 0 te Grote-Brogel, 
café The Ranch, Dorpsstraat 21. 

MAART 
3 GENK St-Martinuskoor Genk-Centrum, Koortrefda, vanaf 

18 u 15 in de dekanale St-Martinuskerk Om 20 u, koorkoncert in 
zaal «De Kempen» m m v het Meeuwen-gemengd koor, gemengd 
koor-Brocanto uit Bocholt, en een vokaal-instrumentale groep uit 
Genk. Inkom 100 fr, CJP en Derde leeftijd 70 fr 

7 Heusden: 

Visavond door FVV in zaal De Poort, Schootstraat 76 

1 MAART 1979 
WIJ I I 



WIJ iri D€ IADLK9UMI€ 

Fons Van Holderbeke 
tikt Sinterklaas op de vingers 
De jongste Waarschootse gemeente
raad op 15 februari bevestigde nog 
eens wat wi| reeds lang weten; Waar
schoot wordt bestuurd door een CVP-
meerderheid die geen oor heeft voor 
redelijke argumenten als ze uit de op
positie komen, die de hand op de sub-
sidlepot houdt en uitdeelt volgens ei
gen willekeur en die onze gemeente 
onleefbaar wil houden Voorbeelden 
waren er te over op deze avond die 
volledig rond de begroting draaide. 

Hier volgen enkele: 
— Een voorstel van raadslid Van Hul-
le CVolkswiD, gesteund door de voltal
lige Vlaamse Gemeentebelangen-
fraktie om de belasting op het afhalen 
van het huisvuil af te schaffen of op 
zijn minst te verminderen werd zon
der meer verworpen Dat de gemeen
tebelastingen op 9 jaar tijd van 
4 979 398 fr tot 25 350 800 fr stegen 
en dat de gemeentekas op dit ogen
blik een overschot van tientallen mil 
joenen heeft was voor de CVP geen 
argument 
Wel werd een voorstel van A Vervaet 
CVGB) aanvaard om eens na te gaan 
of het met mogelijk is de kostprijs van 
het ophalen van het huisvuil te doen 
dalen Zo zou automatisch een daling 
van de bijdrage van de inwoners kun
nen ontstaan J Van de Veire CVGB) 
herinnerde de raad eraan dat hij jaren 
geleden hetzelfde voorstel had ge
daan HIJ wacht nog steeds op de re
sultaten Ach ja beloven kost slechts 
weinig moeite 

— Toen de verdeling van de subsi 
dies aan bod kwam bleek duidelijk dat 
schepen Willems nog steeds dezelfde 
Sinterklaaspolitiek van vorige jaren 
wil voeren In de verdeling van de 
subsidies komt om bepaalde duiste-
reC?) redenen geen verandering ze is 
zoals ze vorig jaar was 
Toen raadslid E Bonne (VGB) voor-
stlde om ook de VZW-Kinderoppas 
te subsidieren het schepen Willems 
zich nogal kleinerend over deze orga-
nizatie uit Fons Van Holderbeke pikte 
echter onmiddellijk in en verdedigde 
met het vuur hem eigen de mensen 
die zich reeds 14 jaar lang belangloos 
inzetten om tegen sociale tarieven 
een kinderoppasdienst te verzorgen 
Omdat schepen Willems (en met hem 
de voltallige CVP fraktie) bleef weige
ren om maar een frank subsidie aan 
deze organizatie te spenderen en om 
zijn algemene subsidiepolitiek werd 
hij door Fons Van Holderbeke ge
wraakt om zijn eigenmachtig optre 
den en om zijn Sinterklaaspolitiek bij 
het toekennen van subsidies Welke 
criteria werden hierbij gebru ik t ' Die 
van het hemd dat nader is dan de rok 
misschien? En waar blijft de bij wet 
opgelegde adviesraad De subsidies 
werden ten slotte goedgekeurd door 
CVP en BSP terwijl Volkswil en 
Vlaamse Gemeentebelangen zich ont
hielden 

— Een laatste puntje dat het vermei 
den waard is Fons Van Holderbeke 
stelde de vraag waarom bij het 
sneeuwruimen enkel aan de autowe
gen gedacht werd Hebben voetgan-

HET LEVENDE 
WATER 

Eeuwen geleden spraken 
de Romeinen reeds van de 
buitengewone gezond-
heidseigenschappen van 
«Tönissteiner Sprudel». 
Bij de bron vindt men 
oude inschriften als «fons 
sanitatis, effectu mirabi-
lis» (gezondheidsbron, 
wonderbaar in haar helen
de werking). 
Mijnheer Beylemans, on-
derpostontvanger van 
Roosbeek, is de oude Ro
meinen heel erg dank
baar. Daarom een leuk ver
haal, dat zelfs Asterix wat 
gunstiger tegen de Romei
nen zou s temmen. 
Een achttal jaar geleden, 
zat Mijnheer Beylemans 
aardig geplaagd met nier
stenen. Wie ooit een nier-
krisis kreeg, zal in het lij
den en de pijn van de post-
ontvanger kunnen inko
men. 

Gelukkig hoorde de held 
van dit verhaal ergens pra
ten over Sprudel Tönisstei
ner, naar samenstelling en 
smaak een v/aarachtig 
wonderwater. 
Naar Duitsland geschre
ven, waar de wonderbron-
nen zich bevinden, kwam 
snel een antwoord met het 
adres van de alleenverde
ler voor Benelux, Abts, 
Tiensesteenweg 128, Kor-
beek-Lo. Tel. 016/46.63.11. 
Pijn maakt echter skep-
tisch en onze onderpost-
ontvanger kocht één enkel 
flesje bij Vader Abts, en 
liet de inhoud van dat fles
je grondig analyseren. En 

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

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

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

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

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

4. ziekteverschijnselen bij 
de stofwisseling. Urine
zuur diathese met haar 
gevolgen. Jicht. 

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

(advertentie) 

gers en fietsers dan ook geen recht 
op een geruimde w e g ' Burgemeester 
De Prest antwoordde hierop dat vol
gens politiereglement iedereen ver
plicht IS om zijn voetpad te ruimen Bij 
Fons Van Holderbeke bleef echter de 
vraag of de gemeente bij oudere of 
zieke inwoners soms geen handje 
kan toesteken 
Vraag, die onbeantwoord bleef De 
fietspaden, daar zweeg de burge
meester wijselijk over Daarvoor had 
hij geen politiereglement om zich ach
ter te verschuilen Zo zien wij nog 
eens dat voor de Waarschootse 
meerderheid de auto de ongekroonde 
koning van de straat blijft, terwijl voet
ganger en fietser verder mag ploete 
ren (of vallen) 
De begroting werd dan ook om voor
gaande en om nog andere redenen 
door de Vlaamse Gemeentebelangen 
verworpen BSP en Volkswil onthiel
den zich, CVP stemde in blok voor 

VU-Waarschoot 
hield 
ledenbijeenkomst 
Met over de honderd kwamen ze op 
11 februari uit alle hoeken van de ge
meente (en van ver er buiten) samen 
in zaal Schuttershof voor de jaarlijkse 
VU-koffietafel en diavertoning 
Na een korte inleiding van voorzitter 
A Matthijs kon de smulpartij begin
nen echte Vlaamse pannekoeken 
Daarna werden de aanwezigen ver
rast op een dia en filmreportage over 
de verbroedering met Nederhasselt 
en over de aktiviteiten van VU-Waar 
schoot tijdens de verkiezingen 
Ook de allerkleinsten werden niet 
vergeteni Voor hen was er een teken
film van Walt Disney Bambi en zijn 
vriendjes 

Vervolgens gaf Fons Van Holderbeke 
een korte toespraak waarin hij de aan
wezigen opriep meer dan ooit de 
moed met te laten zakkeni Hij en het 
bestuur zullen dit zeker met doen en 
zullen zich verder — en waar het kan 
met nog meer energie — inzetten 
voor ons Vlaamse volk Met de 
traditionele dia- en filmreportage over 
de reis naar Duitsland van vorig jaar 
werd deze zoveelste voltreffer van 
VU Waarschoot afgerond 

Walter Lmseele 

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 

Wij-Vrouwen Gent 
en « het jaar » 
Op zondag 11 februan hield de vereni
ging in de zaal «Tijl» een gezellige 
namiddag in het teken van « Het Jaar 
van het Kind •> en dit in samenwerking 
met de Goossenaertskring Gent 
Waren er een negentigtal inschrijvin
gen dan kwamen zo rond de honderd
dertig mensen opdagen zodat we wel 
een beetje overrompeld werden De 
kinderen maakten er een kreatieve 
namiddag van zij kregen onder de 
deskundige leiding van Marijke Van-
de Velde een vastenavondgezicht op 
maar wat zij voordroegen zongen of 
speelden getuigt van zoveel wijsheid 
dat de aanwezige volwassenen er 
iets van konden opsteken Wij danken 
heel hartelijk Lieve Baert en Leentje 
Depestele die ervoor zorgden dat het 
feest kulinair slaagde en Erwin Her
man die zich opnieuw zo bereidwillig 
toonde deze keer om de geluidsinstal
latie te bedienen 

Ter gelegenheid van dit samenzijn 
werd ook het jaarprogramma voorge
steld de ek aktiviteit gaat door op 
woensdag 14 maart en het wordt een 
spreekbeurtavond over jeugddelin
quentie en jeugdmishandeling met 
een deskundig spreker uit gerechtelij
ke middens Hou die avond vrij i 

OOST-VLAANDEREN 
Mimm 
MAART 

2 AALTER VU-famihefeest 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 8e VU-bal in zaal •• Sanderling » Flora
straat 3 De Pinte Om 21 uur met Studio 22 en tombola Inkom 
80 fr Jeugd 50 fr 

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

16 DENDERBELLE Euro-info-avond in zaal t Vat Organizatie 
VUJO in samenwerking met Politiek Vormingscentrum Lode-
wijk Dosfel Eveneens op 23 maart 

17 HOFSTADE 3e feest voor leden en sympatizariten in zaal Wel
kom Hoogstraat 70 Optreden van het « Ketje » Gezellig samen
zijn met animator Fons Vinck Inkom 225 fr 

18 APPELTERRE-OUTERVOORDE: 2de Palingfestijn vanaf 
11 u 30 Andere gerechten mogelijk 

30 DESTELBERGEN Hugo Schiltz spreekt op vrijdag 30 maart in 
de raadszaal van het gemeentehuis (D'mondsestwg 460) te 
Destelbergen om 20 u Hij behandelt « Vlaanderen in Europa » 
(Organizatie Goossenaertsknng en talrijke kulturele vereni
gingen uit Melle Lochristi, St-Amandsberg) 

VU Zele opnieuw in rouw 
Nadat een paar maanden geleden 
ons plotseling, ten gevolge van een 
zwaar verkeersongeval, onze lokaal
houder Andre De Prijcker is ontval-
l ï n , hebben wij weerom de droeve 
plicht u het overl i jden te melden van 
ons gemeenteraadslid Paul Van Ly-
sebetten (51) 
Na een leven van hard werken — 
Paul was begonnen als kleine mid
denstander — had hi| een prachtige 
zaak opgebouwd, die hem de reputa
tie van een vermaard koff iebrander 
bezorgde, zodat hij in Zele beter 
bekend was onder zijn firmanaam 
« Paul Rimbo - dan onder zijn echte 
familienaam 

Reeds bijna van bij het ontstaan van 
de Volksunie was Paul een trouw 
aanhanger, jarenlang bestuursl id, la
ter afdel ingsvoorzitter en sedert de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen 
was hij lid van onze 9-koppige af
vaardiging in de gemeenteraad 
Overtuigd Vlaams-nationalist, kon 
men op Paul nooit tevergeefs een 

Oerlemans 
te St.-Amandsberg 
Het Vlaams Verbond voor Gepensio
neerden, VVVG, afdeling St-Amands
berg, vertoont op maandag 5 maart e k 
om 15 u in de zaal «T|J|„ „Per vlot naar 
Trinidad, 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 filmi 

Inkompnjs 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 t ' j mevrouw Behiels, voorzit
ster van ae afdeling Er zijn slechts ne
gentig plaatsen beschikbaar 

beroep doen Zi jn nooit afgevende 
geest voor humor, zijn uitbundige 
levenslustigheid, zijn dienstvaardig
heid, zijn werklust, waren kenmerken 
van een nog jong maar rijk gevuld 
leven (Zijn vr i jgevigheid om een 
tombola te stofferen was alomge-
kend) 
Helaas het heeft niet mogen zijn Het 
levenspad leidt soms over vlakke 
wegen, maar af en toe wel eens over 
smalle bergpaadjes Aan Paul ver
liest de Volksunie in Zele een echte 
Vlaams-nationalist ische vriend en 
str i jdmakker 
De begrafenis heeft plaats zaterdag 
a s 3 maart om 10 u 30 in de paro
chiale kerk van Zele-Heikant 
Aan de diepbeproefde echtgenote, 
aan zijn kinderen, aan de ganse fami
lie, bieden wij onze oprechte deelne
ming aan bij dit onverwachte overl i j 
den 

GEMEENTEBESTUUR 
VAN MERELBEKE 
Te begeven b e t r e k k i n g e n : 
— 1 b e t r e k k i n g v a n tech
n i sch i n g e n i e u r m vas t ver 
band . 
— 1 b e t r e k k i n g v a n e e r s t e 
w e r k m a n spec ia l i s t A in vas t 
v e r b a n d . 
— 2 b e t r e k k i n g e n v a n hal fge
schoolde w e r k m a n in vas t 
v e r b a n d 
A a n v r a g e n d i e n e n a a n g e t e 
k e n d ge r i ch t te w o r d e n a a n 
h e t College v a n B u r g e m e e s 
t e r e n S c h e p e n e n v a n Mere l -
b e k e voor 16 m a a r t 1979. 
In l ich t ingen over bovenge 
n o e m d e b e t r e k k i n g e n k u n 
n e n te lefonisch v e r s t r e k t 
w o r d e n d o o r de g e m e e n t e s e -
k r e t a r i s , te lefoon n r 091-
30.61.66. (Adv.248) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandglwagens • bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels - kaïnerversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei • turnkledij ruiteri i i tr i istmgen - ping-
Ijongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen -

kampingartikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in nierkait ikeleii autobanen -
elektr tremen der beste merken • aut05 go carts trakloren • pop
pen - poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars • borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken school

tassen borden tuinmeubelen tuinschonmiels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -
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WIJ in D6 i^OLK^^uni^ 

Ook prestjgeprojekten ? 

Gaat het zelfde weg op te Izegem ? 
IZEGEM - We hebben van 1971 tot 
einde 1976 een BSP-ACW-bestuurs-
ploeg gehad. Met hoogtepunten en 
laagtepunten in het beleid. En met 
een stuk mateloze drang naar presti
ge. 
Aanvankeli jk werkte de nieuwe 
CVP-ploeg de indruk het wat sober
der te wil len doen en alle overbodige 
luxe te zullen weren. 
We vragen ons af of dat geen illuzie 
was van ons. 

D u r e m a t e r i a l e n 

Vorig jaar kreeg de gemeenteraad 
drie zogenaamde dorpsontwikkelings-
projekten goed te keuren We zeggen 
« zogenaamde » omdat die benaming 
alleen te maken heeft met de gedeel
telijke subsidiering van overheidsw/e-
ge Het gaat om het heruittekenen 
van parkeerruimte, auto- en wandel
stroken, en om boomaanplantingen 
op drie plaatsen rond de Sint-Tillo-
kerk, op de Korenmarkt en in de Brug
straat Een goede zaak vonden v\/ij 
Vooral de Brugstraat verdient nu ein
delijk eens aandacht De kosten wor
den voorlopig geraamd op een klei
ne 6 miljoen 

BIJ nadere inzage van het dossier, stel 
je vast dat het erg dure matenalen 
zijn die de kostprijs opdrijven 
Maar goed Elk nieuw stadsbestuur 
wil «iets speciaals» En zolang men 
niet te fel gaat overdrijven 

Nieuwe raadszaal 

Maar met de nieuwe gemeenteraads
zaal IS men echt aan het overdnjven 
De oude raadszaal is eigenlijk te klem 
geworden Dus moest naar een nieu
we ruimte uitgekeken worden En nu 
maar eens raden wat dat gaat kosten 
Er moet geen grond gekocht worden 
De nieuwe zaal komt voor een deel in 
de bestaande ruimte achter het vrede-
gerecht 

De kosten van deze raadszaal voor 
29 gemeenteraadsleden worden nu al 
geraamd op minstens 14 miljoen i Het 
grootste deel gaat naar de binnenin-
richting, die het neusje van de luxe
zalm wordt 
Oordeel zelf marmer als bekleding 
rond de toiletten, wanden in spie-
gelskulpturen, luchters van boven de 
200 000 f r, enz 

Zonder l inge procedure 

Op de agenda van de zitting van 5 
februari stond dit ontwerp op de 
geheime zitting Enk Vandewalle stel
de namens de V U voor, de zaak in 
openbare zitting te behandelen 
De burgemeester wees dat af, omdat 
het volgens hem maar om een alge
mene bespreking ging en de eigenlij
ke beslissing en dus ook stemming. 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 

Zeer sterke, degelijke en 
waterdichte konstruktie. 

Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

Zeer eenvoudige montage 
en niet bet minste onder
houd 

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

Vraag ons vrijblijvend folder en 
prijslijst'I' 

Serrebouw 
DEFORCHE pvba 
Gentseheerweg 120 

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

op een volgende zitting in het open
baar zou gebeuren 
De verbazing was groot, toen de bur
gemeester aan het einde van de 
geheime zitting besliste stemming 
over het ontwerp 
Algemene verwarring en verbazing 
VU-protest dit is met ernstig Maar 
het CVP-schepenkollege (de PVV'er 
was afwezig) dreef zijn wil door en 
haalde een meerderheid voor dit luxe-
projekt 

r 

I 

IVIO : I 
onduidelijkheid 
Op de agenda stond ook de ver
hoging van de belasting op het 
ophalen van het huisvuil. Een 
verhoging van 700 naar 850 fr., 
op verzoek van de Inferkommu-
nale Vereniging voor Vuil verwij
dering en -verwerking voor Ize
gem en Ommeland, korter ge
formuleerd • IVIO. 
Geert Bourgeois voerde aan 
dat de VU deze verhoging niet 
zou goedkeuren. IVIO blijft 
voor de raadsleden immers 
een gesloten boek, ook al zit 
de CVP-meerderheid dik ver
tegenwoordigd in de raad van 
beheer, direktiekomitee en kol
lege van kommissarissen. Op 
een gemeenteraadszitt ing si j
pelt de informatie zelfs niet 
met mondjesmaat door. Men 
verneemt nooit eens wat IVIO 
doet of denkt te doen inzake 
recyclage. De informatie over 
de reële kostpri jzen is zo goed 
als onbestaande. 
Enkele jaren geleden publiceer
de Geert Bourgeois samen met 
Erik Vandewalle een IVIO-dos-
sier in de lokale - W i j te Ize
gem -. Het bl i jkt dat de toen 
vooropgezette ci j fers over ver
moedeli jke reële kostpri jzen nu 
al bereikt zijn. Het publiek mag 
en moet weten dat huisvuilver-
branding een dure zaak Is. 
Wordt het spoedig beter? 
IVIO sleurt nu al enkele jaren 
een jaarl i jks verl ies van 5 mil
joen achter zich aan. 1 

H e t V U - s t a n d p u n t 

Het VU-st%ndpunt terzake is heel 
eenvoudig Een raadszaal moet sober 
en funktioneel zijn Die ruimte is im
mers met bestemd voor shows en 
banketten 
Architekturaal moet ze een uitdruk
king zijn van de plaats en de tijd 

We beleven een tijd van ekonomi-
sche krisis die niet zo gauw opgelost 
zal zijn Izegem zelf worstelt al twee 
decennia met een knsis door de 
teloorgang van zijn traditionele nijver
heid Precies in zn'n tijd is het de over
heid, de natior.die, maar ook de ge
meentelijke, die het voorbeeld moet 
geven inzake soberheid 

V U - o p p o s i t i e : hoogbouw w e g 

Op de agenda stond weer de pnve-
verkaveling tussen Meense steen
weg, Kokelarestraat en Leenstraat 
V U en VUJO hadden hier al flink 
geschud aan enkele aspekten van dit 
plan Gevolg van deze oppositie de 
burgemeester kondigde aan dat de 
hoogbouw aldaar definitief afgeschre
ven IS Een goede zaak Hoogbouw 
ginder had met de minste zin, kon 
alleen maar hinderlijk zijn 

Toch kon de VU zich nog niet verzoe
nen met deze verkaveling Enk Vande
walle wees op een aantal nog be
staande vraagtekens en vooral op 
een ontwerpovereenkomst tussen de 
verkavelaars Clmmo-Benelux en Van-
acker) en het schepenkollege Een 
ontwerp van overeenkomst waarbij 
de belangen van toekomstige partiku-
liere bouwers met veilig zitten 
Als het goed is kunnen we dat ook 
zeggen 

De raad kreeg het pnnciep goed te 
keuren van een jeugddienst Een zaak 
waar de V U helemaal achter staat en 
waarop we volgende week terugko
men I 

I 
I Voordracht te 

I Blankenberge 
I 
I Om in de feeststemming te blijven tij-

I dens de karnavalpenode, orgamzeert 
de Vlaamse Kulturele Kring op maan-

I d a g 5 maart om 20 u 30 een voor
dracht in het Kleinkunstteater van het 

( S t e d e l i j k Casino met als tema <• Karna
val in België » De voordrachtgever is 
niemand minder dan onze stadsge
noot letterkundige Jaak Verstappen 
HIJ zal ons spreken over karnaval, zijn 
oorsprong en zijn geschiedenis Alle 
karnavalmaatschappijen en alle inwo
ners van ons stadje worden ver
wacht De inkom is gratis 

Zitdag 

Volksvertegenwoordiger P Leys zal 
zitdag houden op dinsdag 6 maart 
van 20 tot 21 u in het spijshuis Bèar-
naise, de Smet de Naeyerlaan 86 
Iedereen is welkom 

WEST-VLAANDEREN 

MAART 

3 WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM . Bal ter ge
legenheid van de verkiezing van provincieraadslid Maurice 
Dujardin in de gemeentelijke jongensschool Markegemstraat te 
Wakken D J Jo van Langeveld staat in voor de muzikale 
ambiance 

10 BRUGGE-ST.-KRUIS: Fondue-avond m zaal St-Elooi, Moerker
kesteenweg vanaf 20 uur Prijs 225 fr. Inschrijven in het Breydel-
hof te Brugge of bij een bestuurslid. 

M. Boucquez bezorgde Wulpen 
bus tussen Veurne en Nieuwpoort 
Het IS steeds de bedoeling geweest 
van Maurits Boucquez de afgelegen 
vroegere gemeente Wulpen Cin 1970 
gevoegd bij Oostduinkerke, in 1976 
bij Koksijde) uit haar isolement te ha
len. Dat beloofde hij met alleen, maar 
hij deed het nog ooki Hij zou om te be
ginnen al het nodige doen opdat Wul
pen zou aangedaan worden door een 
bus. Er werd een studie gemaakt van 
de bestaande lijnen en nagegaan hoe
veel gezinnen m Wulpen over geen 
vervoer beschikken. Met al deze ge
gevens werd dan door ons VU-ka-
merlid Miei Vansteenkiste een beroep 
gedaan op de Minister van Verkeer 
en de NMVB-direktie, met het oog op 
een eventuele uitbreiding van de be
staande buslijnen De inspanningen 
van Maurits die in stilte gedurende 
maanden onafgebroken voortgezet 
werden, kregen uiteindelijk het ge
wenste rezultaat. De Minister van 
Verkeer liet namelijk weten dat de 
NMVB op 15 december jl. een aan
vraag om machtiging bij zijn departe
ment had ingediend teneinde in het 
kader van de openbare autobuslijn 
Oostende-De Panne-Veurne met ver
takkingen, een verbinding met Wul
pen tot stand te brengen. Dagelijks 
zullen aldus een zestal ritten uitge
voerd worden die de deelgemeente 
Wulpen met Veurne en Nieuwpoort 

verbinden De Minister zal de NMVB 
hiertoe de vereiste voorlopige machti
ging verlenen Het probleem betref
fende het vervoer tijdens de piekuren, 
voornamelijk ten behoeve van de 
schoolkinderen, kan vooralsnog met 
opgelost worden zonder de inzet van 
bijkomend mateneel en personeel, 
maar dit vraagstuk wordt ernstig be
studeerd door de bevoegde diensten. 
Ziezo, de kogel is door de kerk. De in
woners van Wulpen kunnen thans ge
bruik maken van een bus om zich naar 
Veurne en Nieuwpoort te begeven en 
eventueel af te stappen aan de hier 
tussen gelegen halten. 
Maurits, doe zo voort ' Eveneens dank 
aan kamerlid Miei Vansteenkiste. 

L Van Massenhove 

Aktiviteiten-kalender 
voor het arr. 
Brugge-Torhout 
— St-Kruis-Brugge, ledenfeest. op 
zaterdag 10 maart a s 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-
dries-Brugge, met het orkest van Bert 

.'/' Wills 

VVI-leper, te gast bij Mevr. Vansteenkiste 
Eugeen Vans teenk is te , lepers kuns tsch i lder ove r l eed in 1963. In zi jn huis Dehaernes t raa t 8, te leper w o o n t 
n o g s teeds m e v r Vans teenk i s t e die haar w o n i n g to t een p iëte i tsvol en persoonl i j k m u s e u m inncht te , waarb in 
n e n de gees t van Eugeen Vans teenk i s te bleef leven. Z o k o n d e n w e s a m e n me t haar d e kuns t van haar echt 
g e n o o t b e w o n d e r e n w a a r v o o r onze harte l i jke dank. 

T a n d a r t s v o o r 

Brussel gevraagd 
1 a 2 halve dagen per week 
Brieven onder redaktie «WIJ» 

Gratis woongelegenhe'd C3 pi.) 
vr 1 of 2 pers in ruil vr onder
houd V straat en tuin 
M V d Beele, Gounodlaan 24 An-
derlecht (Park) Tel 521 40.84 

— Jonge man zoekt werk als 
bediende (daktylo en algemene 
kennis) en dit liefst in de provin
cie Limburg Inlichtingen burge
meester Jaak Gabriels, Siemen-
straat 28, 3690 Bree, tel 011-
462290 (N 106) 

Vakantie 
in Frankrijk 
15 km van de Mid. zee vak. huls 
je 3/4 pers. gemeubl. nog vr i j 
Paasvak., mei, juni, juli Schri j
ven of tel. M. Garcia, St.-Séries, 
34400 Lunel, tel. 067-71.14.25. 

Gezin met twee kinderen zoekt 
voor de penode eind juli-begin 
augustus een mas 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 Grimbergen, tel 251.5649 
of 5126660 
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1>000 jaar Brussel 

Zelfs Manneke Pis zou zifn Vlaamse 
afkomst dienen te verloochenen l 

ST.-PIETERS-JETTE — In deze West-Brusselse gemeente woont Yvo Peelers, 
beheerder van het plaatselijk Vlaams Trefcentrum, advizeur bij de NCC-kommis-
sie voor « kulturele uitstraling », en sinds kort vt^erkzaam als konservator van 
het «Archief en Museum van het Vlaams Leven te Brussel», dat In mei aan de 
Graanmarkt zijn deuren zal openen. Yvo Peeters heeft de uitvinders van het 
fameuze - Millennium » (goed voor 200 miljoen op de begroting van Brussel
stad) van dichtbij aan het werk gezien. 
Want, die duizendjarige feestviering steunt op geen enkele historische grond. 
Aanvankelijk werd bedacht het Grote Brusselse Feest in 1980 te organizeren, 
«toeval l ig», samen met 150 jaar België en met 1.000 jaar van het Prinsbisdom 
Luik. Dat zou wat al teveel frankofoon en patriottisch trompetgeschal ineens 
geven. Aan Yvo Peeters, bevoorrecht getuige van de evolutie van het Vlaams 
leven in Brussel, vroegen we hoe hij zich bij dat Millennium-gebeuren voelt. 
Yvo Peeters: «In feite met zo best feesthoed aan op te hangen werd niet 

Want, ik zie een agglomeratie die op 
de rand van het faillissement staat Ik 
zie de voortschrijdende systematische 
campagne van agglomeratiekollege en 
gemeentebestuur om alle getuigenis 
van Brussel als Vlaamse stad te laten 
verdwijnen Ik stel vast dat sommigen 
erop uit zijn (onder meer FDF-staatsse-
kretans Frangois Persoons) om ons 
populair «Manneken Pis» fe laten 
plaatsruimen voor « Le Petit Julien » 
die vorig jaar kunstmatig ter wereld 
werd gebracht » 
— Dat Millennium hoeft dus voor U 
niet? 
Yvo Peeters: «In feite niet, neen Het 
gaat immers om een kunstmatig opge
zet en historisch opportunistisch feest 
Reeds in '75 groeide bij de patroons-
top van het Verbond van Ondernemin
gen te Brussel de idee dat het nu wel 
hoog tijd werd om twintig jaar na de 
wereldtentoonstelling op de Heizel op
nieuw een grootse manifestatie te 
bedenken Er werd met vertegenwoor
digers van Brussel-stad en van de 
agglomeratieraad gezocht naar het his
torisch moment waarop Brussel pre
cies 1 000 jaar zou bestaan, maar die 
kapstok om vooral de commerciële 

gevonden In enkele eerste verslagtek
sten werd evenwel gemeld dat er voor 
zon Millennium toch best een datum 
zou gevonden worden In een eerste 
overeenkomst werd 1980 naar voren 
geschoven Maar dan volgde achter 
de politieke schermen enorm veel en 
bitsig touwtrekken Vooral tussen de 
liberalen van het stadsbestuur en de 
FDF'ers van de agglomeratieraad De 
kompromisdatum werd 1979, en het is 
vooral de liberaal-frankofone familie 
die het feestgebeuren naar zich toege
trokken heeft In het feestkomitee 
zetelden 3 Vlamingen op 30 leden, en 
in het door de burgemeester geïnstal
leerde directorium, dat uiteindelijk de 
beslissingen neemt zijn drie fransta-
ligen, waaronder Arthur Haulot, de 
ware feestleiders 

Geldgebrek 
— Maar de Vlamingen hebben be
slist toch niet helemaal afzijdig toe te 
kijken hoe franstaligen met gemeen
schapsgeld feestvieren ? 
Yvo Peeters : «Dat zou wel verkeerd 
zijn We zijn vooreerst volwaardige 
inwoners van Brussel, maar het is 
onze taak er toe bij te dragen deze 

Konservator Yvo Peeters 

stad in Vlaanderen met als de grote 
onbekende te laten doorgaan Brussel 
IS trouwens hoe dan ook een ont
moetingsplaats bij uitstek om onze kul
turele eigenheid op het internationale 
forum kenbaar te maken » 
— In hel kader van dit Mil lennium 
start het «Archief en Museum van 
het Vlaams Leven te Brussel» met 
zijn werking... Hoe heeft u Brussel 
leren kennen, vooraleer U van deze 
nieuwe Vlaamse dienst konservator 
werd ? 
Yvo Peeters: «Ik woon zowat vijftien 
jaar in Brussel, afkomstig uit de West
hoek (Veurne) (Terloops het schijnt 
nu vast te staan dat de Westvlamin
gen die naar Brussel komen wonen 
zich het snelst laten verfransen O 
Ik heb zienderogen al die eigen Vlaam
se instellingen zien groeien als padde
stoelen Toen ik hier kwam tastte ik als 
Vlaming in het duister, wie nu inwijkt 
krijgt daarentegen meteen goede aan
knopingspunten sociaal-kulturele ra
den, trefcentra, Vlaams onderwijscen-
trum en zoveel meer 
Ik heb ook als student in '67 de split
sing van de Brusselse universiteit mee
gemaakt, en ik was in de kontestatieia-
ren aktief als voorzitter van de Fakul-
teitsraad voor Letteren 
Ik herinner mij dat de initiatieven van 
de Lodewijk de Raetstichting voor de 
gemeenschapsopbouw in elke Brussel
se gemeente biezonder stimulerend 
zijn geweest De Vlaamse trein is toen 
vrij snel gaan bollen raden, trefcentra, 
wijkcentra, plaatselijke krantjes enzo-
meer Maar na gedurende al die 
jaren aan éen kar te hebben getrok
ken, begon het entoesiasme te minde
ren De vrijwilligers botsen nu op de 
grote opdracht zware verantwoorde
lijkheid te torsen, ik denk bij voorbeeld 
aan het beheer van centra Hier ont
staan dan haperingen » 

— Maar, die infrastruktuur is toch 
een geweldige troef voor de Brussel
se Vlamingen ? 
Yvo Peeters: «Zeker Evenwel vrees 
ik nu in zekere mate een wildgroei Pre
cies omdat er een zeker tekort is aan 
mensen die de mogelijkheid hebben 
om in het beheer van die instellingen 
uren vrije tijd te steken 
Overigens is er met zelden een gebrek 
aan werkingsmiddelen, geld om week 
na week mee te werken, initiatieven uit 
te bouwen. 
En dan kijken wij aan tegen het feit dat 
WIJ op de Nederlandse Kultuurkommis-
sie lang moeten dubben over geldge
brek voor een besteding van 50000 
frank, terwijl de Brusselse agglomera
tieraad op 7 jaar tijd zonder schroom 
een tekort van 1,8 miljard frank reali-
zeert, en de Brusselse gemeenten jaar
lijks zomaar 6 miljard besteden aan 
kuituur en onderwijs Met de sociaal-
kulturele infrastruktuur hebben we ver
wachtingen losgeweekt die nu even
wel moeten opgevolgd worden 

— Nu uw Archief en Museum van het 
Vlaams Leven te Brussel... 
Yvo Peeters : «Dit initiatief is gegroeid 
vanuit het Karel Bulsfonds. Dit fonds, 
dat het Vlaamsnationalisme als funda
ment heeft tracht te werken doorheen 
het web van dekreten heen, en is er 
nu in geslaagd de mogelijkheid te voor
zien om « het Vlaams patrimonium van 
Brussel in deze Zennestad zelf te 
bewaren » De vzw Archief en Mu
seum werd in '77 opgericht, met de 
steun van de NCO Het heeft heel wat 
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voeten in de aarde gehad De stuwing 
van het staalssekretariaat van Vic 
Anciaux heeft het mogelijk gemaakt 
precies tijdens dat omstreden « Millen
nium » onze deuren te openen aan de 
Graanmarkt. 
Dat zal in de maand mei gebeuren We 
zullen kunnen van start gaan met 7 
mensen van het plan-Spitaels, én met 
de nodige kredieten 
Veel archieven en dokumenten wer
den tot voor kort nooit benut, of zelfs 
zonder meer vernietigd 
Bovendien zullen we trachten archie
ven die Brusselaars lukraak in hun boe
kenkast of op zolder hebben bijge
houden te verzamelen Dat is mogelijk, 
maar we hebben aangevoeld dat het 
precies de wens is van deze mensen 

In een rappo r t van een se-
lekt k lub je B r u s s e l s e po l i t i 
c i , i ndus t r i ë len en p r o f e s s o 
ren (e ind 7 6 ) lezen we : 
« / / était par conséquent illu
soir de fêter les 1.000 ans 
de Bruxelles. Par contre, on 
peut évoquer et célébrer le 
Millénaire de Bruxelles ». 
Deze s lo ta l i nea van een 
rappor t , o p g e s t e l d o p het 
B r u s s e l s s tadhu i s , is onver
taalbaar, maar toch deze 
vr i je v e r s i e : « W e kunnen 
niet p rec ies bepa len v\^an-
neer B russe l - 1.000 jaar 
mag g e v i e r d w o r d e n . M a a r 
wé l kunnen w e een M i l l e n -
n ium- fes t i j n b e d e n k e n ». 

om die historische getuigenis in Brus
sel zelf bewaard te zien 
Onze instelling wil dus in niets afdoen 
aan de waarde en betekenis van het 
Antwerps Archief en Museum van het 
Vlaams Kultuur-leven Maar, het is 
toch een feit dat zekere dokumenten 
slechts in Brussel hun volle betekenis 
krijgen zoals een Vlaams tramticket 
van de jaren '25. of een brief van bur
gemeester Karel Buis, in het Neder
lands geschreven en gedateerd op 
1890 
Het zal ook onze taak zijn al die waar
devolle dokumenten en voorwerpen 
(ook vlaggen, straatborden enzomeer) 
in de hoofdstad aan de toeristen te 
tonen, om op die wijze Brussel als 
Vlaamse kultuurstad aan het buiten
land kenbaar te maken 
Vandaar de grote betekenis die ik 
hecht aan de opening van ons «Ar
chief en Museum van het Vlaams 
Leven», uitgerekend in het jaar dat 
frankofoon-llberale en FDF-kringen 
gemeend hebben een geschiedkun
dig weinig steekhoudend Millennium 
te moeten organizeren ». (hds) 
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