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met langer meer te laten
vernederen'
Ik hecht heel veel waarde aan de rol
die deze bankkaarten spelen in Europa (eurochecque)
Ook wens ik me
als Vlaming te manifesteren in het verenigd 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 sluiten en over te brengen naar een bank
waar dit soort dingen niet meer gebeuren
In afwachting
verblijf

groet ik U toch nog en

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

NU

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 v^^at men
zeker met van Club Brugge zegt»
Welnu, ik vind zijn onwetendheid spijtig, en ben zo vrij hier, te zijner intentie, een lijstje van huidige en gewezen
Brugse buitenlanders aan toe te voegen De Denen Birger Jensen en
Ulrich Le Fevre. de Engelsman Roger
Davis, de Hongaar Ku, de Nederlanders Leen Barth, Henk Houwaert,
NICO Rijnders, Wietse Veenstra en de
jongste aankoop Houtman De Anderlechtse Nederlanders Robbie Rensenbrink en Ruud Geels hebben toch ook
in Brugge gespeeld vóór ze naar
Anderlecht kwamen, en was de Oostennjker Ernst Happel met tot vóór
kort trainer van het Brugse e l f t a l '
Z o ziet ge maar, mijn beste H J , dat
Brugge ook een «vreemdelingenlegioen » IS
M V d B , Anderlecht
Red. — Onze sportmedewerker wijst
erop dat aan het Brugse buitenlanderslijstje nog twee namen dienen te
worden toegevoegd. N.l. de Deen
Jan Sorensen en de Duitser Eddie
Krieger.
Mogen wij deze sportieve pennematch hierbij a f s l u i t e n ' '

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 immers overbodig De frankofonen hebben er geen recht op Als zij zich bij
ons willen komen vestigen zijn ze welkom zoals alle anderstaligen, gastarbeiders enz Maar ze moeten zich met
als hatelijke bezetters gedragen door
iedereen te verplichten Frans te spreken 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 Wallonië W I J zijn veel te beschaafd om
onze taal of kuituur op te dnngen i De
miserie die nu ontstaat, w e r d aangericht 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 Linkebeek 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., Opoeteren in het nummer van 8 februan
aanraadt, wanneer men moet vaststellen 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 V U : «Dit IS de posthume wraak
omdat de CVP de V U in de valstrik
van Egmont liet lopen De beslissing
komt juist op het moment, waarop de
C V P zelf een breekpunt zoekt De V U
IS de CVP net te vlug af geweest».
«Nooit IS er door de CVP over het afbreken van de onderhandelingen gesproken, waar haalt G V A.-journalist
Karel De Witte dan die beweringen
vandaan, tenzij om de V U te kleineren
en de CVP te b e w i e r o k e n ' O p 10 februari schrijft diezelfde Karel De Witte 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 vertegenwoordigen 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 toegevingen, die CVP en BSP bereid zijn te
doen om de PS en PSC gunstig t e '
s t e m m e n ' Van een katoliek journalist
zou men toch mogen verwachten dat
hij zijn bronnen beter kontroleert
D.. St.-Martens-Latem
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W I J weten allen dat de C V P en in 't biezonder 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-jongeren geen nieuwe verkiezingen '
Iedereen weet dat deze nieuwe verkiezingen er met nodig waren Terecht
zegde de huidige eerste-mimster Vanden Boeynants voor de TV «Deze'
verkiezingen waren er met n o d i g ' Er
IS mets opgelost i»
D e dag na de val van de regering-Tindemans schreef Hugo Camps in het
« Belang van Limburg » « Het is verbijsterend en beschamend, een demokratie onwaardig, de wijze waarop
het land hier gisteren in een regenngskrisis w e r d gestort, dit op een ogenblik dat de staat een miljardenlenmg
moet doen in het buitenland om de
werkloosheidsuitkeringen te kunnen
betalen , op zulk ogenblik een regeringsknsis uitlokken is effenaf wraakroepend »
Nu na 2 maanden knsis is het aan de
C V P o m een regenng te vormen i
Samen hebben CVP-PSC, BSP-PS en
FDP 152 zetels, de tweederdenmeerderheid, 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 erbij, als het dan misloopt, dan wordt
alles op de rug van Schiltz en de V U
geschoven Het is te hopen dat de
Volksunie op haar hoede zal wezen
J.V, Boissel

V o o r de zoveelste keer in haar geschiedenis heeft de Vlaamse Beweging zich laten verdelen, ditmaal op
een ogenblik dat ze een aantal van
haar doelstellingen nooit zo dicht genaderd was De verliezer de partijpolitieke pionier voor de Vlaamse zelfstandigheid na de 2e wereldoorlog
De Volksunie D e winnaars de unitaristen in de regering en de partijen, in
de Raad van State, in de ekonomie
Nu het menens w e r d met de federalizering van dit land hebben die krachten, 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 V U 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 verklaard De met onvoorstelbare moeite
en inzet veroverde inspraak (want
echte macht was het nog met) w e r d
op 17 december belangnjk gereduceerd En toch, ging de V U 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 V U de stilgevallen Vlaamse Beweging nieuwe
slagkracht heeft gegeven, het omgekeerde dus van wat sommigen beweerden Nu nieuwe onderhandelingen over de staatshervorming onafwendbaar 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 stellen dat de inderdaad zeer ernstige
financieel-ekonomische krisis nu alleen de aandacht moet knjgen Het is
met de fout van de V U dat de rijksmaatschappelijke zekerheid, die aan
het falliet toe is, nog met werd aangespekt Het is met de fout van de V U
dat deze staat nog steeds met in tweeledige zin IS hervormd Nadat zij 20
jaar lang terzake pionierswerk heeft
geleverd en soms eindeloos en uitzichtloos in de woestijn scheen te prediken, geven steeds meer politici en
partiien haar in de feiten gelijk
W o r d t gelijk hebben nu ook gelijk
h a l e n ' In de politiek hebben deze
twee termen regelmatig een zeer verschillende betekenis
H V d.A, Schoonaarde
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FRANSTALIGE
BANKKAART
Onlangs werd mij een nieuwe bankkaart voor het jaar '79 afgeleverd op
het plaatselijk kantoor van de Generale Bank te Wommelgem En ja h o o r i
Een echte Franstalige i Ik heb dan
gereageerd door eerst de bewuste
kaart mooi terug te schenken en daarna in een Franse koleire een vriendelijk 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 afgeleverde Franstalige
bankkaart
Als rechtgeaard
Vlaming wil ik daartegen ten stelligste protesteren en verwacht 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 voldoet als op de franstalige kaarten, nl
in de Nederlandse en de Engelse taal
Dit om discriminatie van het Nederlands te vermi/den

10 juni. De allereerste Europese stembusdag; de eerste keer dat het Europees parlement 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 verteerd zijn. De huidige politieke krisis
heeft bijvoorbeeld duidelijk hinder van de
vooruitgeworpen schaduw van die Europese
verkiezingen.
Week na week brengen we in "WIJ" Euronieuwsjes. We tillen zwaar aan het feit
dat het staatsnationalisme vooralsnog een
onwrikbare hoeksteen blijft in het Europees politiek skelet.
Wij zullen aan dat Europees gebouw op onze
geëigende wijze timmeren: met een Euranjement-festival van VUJO op zondag 1 april;
met een VU-kongres ook op diezelfde dag.
Bij deze gelegenheid verschijnt op donderdag 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.

Omdat ik de fransdolle agressie in dit
land kotsbeu ben, wens ik mij en mijn
volk door zulke voorvalletjes als dit,
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Naar een Vlaams front?
Temidden van de naakte ellende a a n het
einde van de bemiddelingsronde Claes-Nothomb is er alvast een lichtpunt: de mogelijkheid om te komen tot een hecht Vlaams
Front.
Het is de verdienste geweest van de Volksunie te zorgen voor een stroomversnelling,
door h a a r o n d e r h a n d e l a a r s op 7 februari
uit het formatieberaad terug te trekken en
terzelfdertijd een vierpuntenprogramma te
formuleren, dat een nieuwe onderhandelingsbasis bood. Martens heeft nadien deze
vier punten opgenomen in zijn eigen eisenbundel. Dat was alvast een winstpunt. Alhoewel : Martens is nog steeds niet de CVP.
Ook de voorstellen van de bemiddelaars
werden door de Volksunie gewogen — en te
licht bevonden — a a n 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 Volksunie getrokken onderhandelingsgrens. Ten
eerste moet de staatshervorming leiden tot
de oprichting van een Vlaams parlement en
een Vlaamse regering met ruime bevoegdheden. Ten tweede moet de gelijkwaardigheid van de Vlamingen in het bestuur van
het hoofdstedelijk gebied gewaarborgd zijn.
Ten derde moet de Vlaamse gemeenschap
autonome bevoegdheid hebben over de kulturele 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 randgemeenten inbegrepen.
De strakke, principiële lijn van de Volksunie heeft alle Vlaamse partijen vastgespijkerd op een sterke positie tegenover de f rancofonen.
Er is echter meer nodig. VU-voorzitter Hugo
Schiltz heeft het dramatisch keerpunt a a n
het einde van de bemiddelingsronde aangegrepen om a a n de BSP en de CVP voor te
stellen een operationeel Vlaams Front te
vormen. De BSP heeft, bij monde van voorzitter Van Miert, dit initiatief reeds goedgekeurd. Bij de CVP lagen de dingen, op het
ogenblik dat we dit schrijven, heel wat minder 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 p a r t n e r 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 opnieuw zou stranden op de CVP-zandbank.
Er weze nogmaals a a n herinnerd dat het
huidig parlement grondwetgevende bevoegdheid heeft en dat de staatshervorming
niet alleen teoretisch, m a a r praktisch en

onmiddellijk a a n de orde staat. Ten overstaan van de gestegen arrogantie van het
onverzettelijke Franse Front is er m a a r een
middel om de staatshervorming in voor
Vlaanderen gunstige termen a a n 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 gezamenlijke verantwoordelijkheid tegenover het beleid. Niemand zal het ons euvel kunnen duiden wanneer we stellen, dat deze op uitvoering gerichte alliantie a a n de CVP iedere
mogelijkheid moet ontnemen om in Vlaanderen de ene partij tegen de andere, de ene
p a r t n e r tegen de andere uit te spelen.
Alleen op die wijze kan het wantrouwen tussen die Vlaamse partijen die een goede
staatshervorming willen, weggenomen worden. Alleen op die basis kunnen de franstaligen genezen van de illuzie, dat ze Vlaamse
partijen tegen m e k a a r kunnen uitspelen.
Het wachten is nu op de CVP. Waarbij
opnieuw, zoals reeds zo vaak de jongste
maanden, de v r a a g dient gesteld: welke
CVP ? Opdat het land uit de krisis zou geraken, moet alvast de CVP uit de krisis geraken die h a a r nu al m a a n d e n l a n g vastspijkert in onduidelijkheid, dubbelzinnigheid
en onbetrouwbaarheid.
tvo

PROFESSOR PAARDEKOPER
In «De Standaard» van verleden
maandag heeft professor P C
Paardekooper onder de titel «De
Vlaamse Beweging van angst
naar moed» een Vrije Tribune geschreven, die goeddeels aan de
Volksunie gewijd was
Professor Paardekooper is een
van de weinige Noordnederlanders die belangstelling hebben
voor de Vlaamse Beweging en er
aktief aan deelnemen Zijn belangstelling gaat daarbij vooral naar
de taalaspekten van de Vlaamse
strijd In de zestiger jaren was hij
een door de Staatsveiligheid opgespoorde buitenlandse oproerkraaier, vandaag doceert hij als
prof rustig aan een Vlaamse universiteit HIJ is met alleen een
vriend van Vlaanderen, maar door
zijn aktieve deelneming aan de
Vlaamse Beweging heeft hij onbetwistbaar 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 broodnodig was HIJ brengt hulde aan wat
hij «het uiterst belangrijk pionierswerk van de VU als zweeppartij»
noemt Maar dan stelt hij dat «als
iedere Vlaamse partij genoeg
moedigen telt, is een VU vanzelfsprekend overbodig» Hij specifieert wat hij onder moed verstaat «als alle Vlaamse politici
uitsluitend A B N spreken tegen
hun franstalige kollega's »
Professor Paardekooper bezondigt 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 Volksunie tot die van zweeppartij
Het ontgaat prof Paardekooper
daarbij volkomen, dat de Volksunie reeds sinds vele jaren — en

1 MAART 1979

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-nationale partij en ze werkt dus op
een veel ruimer terrein dan dat
van de taalstrijd Ze is er wezenlijk op gericht om aan de Vlaamse
gemeenschap eigen staatkundige
strukturen te geven Binnen die
strukturen wil ze, vanuit de volksnationale visie, mee gestalte geven aan de Vlaamse maatschappij Deze opdracht strekt verder
dan het veroveren van de staat-

kundige strukturen
W e kunnen het prof Paardekooper, die een goede vriend is ook
van ons, met euvel duiden dat hij
vreemd staat tegenover de etiek
en de denkwereld van het volksnationalisme Maar we konden
hem met zonder tegenspraak lat
en zeggen, dat de Volksunie louter als zweeppartij heeft te funktioneren En dat ze, na volbrachte
zweeptaak, dan maar moet opgeborgen worden in het museum
van — vermits het om zwepen
gaat — de paardekopers

Frankofone waanzin
Haast dagelijks worden de Vlamingen
gekonfronleerd
met
Franstalige uitdagingen, zovele
blijken van hun arrogantie of
hun waanzin Het lijkt wel of
onze zuiderburen sinds 17 december het noorden verloren
hebben
De verkiezingsdrukte was nog
maar pas opgeklaard, of mevrouw Bernaerts, — verkozen
op een PVV-lijst in het arrondissement Nijvel —, werd op totaal
wederrechtelijke wijze aan de
deur gezet van de Franse kultuurraad
En sindsdien zitten w e opgescheept met de hond van Voeren, en de school van Linkebeek
Het incident in de Voerstreek leidde tot een onwaarschijnlijke uitbarsting 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 aansturen op een konfrontatie in de
Voerstreek Eergisteren nog legde voorzitter J Happart van « Action Fouronnaise» een «duizend
bommen en granaten «-verklanng
af en nep Antoinette Spaak op
tot een massale frankofone aanwezigheid Begrijpen deze mensen 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 bewijst de hetze rond de school van
Linkebeek Van Vlaamse zijde
kan men aan de betrokken minister enkel lankmoedigheid en
traagheid verwijten, maar de man
doet mets meer dan de wet toepassen Het dreigen met represailles op Vlaamse kinderen die in
het Brusselse school lopen getuigt met alleen van weinig fatsoen, maar tevens van waanzinnigheid
Waanzin is trouwens ook de enige term die past op de eisen die
het Franstalig front stelde op de
voorstellen van de Vlaamse voorzitters om het formatieberaad uit
het slop te helpen een Franstalig
eerste-minister panteit in de regering (inclusief de staatssekretarissen) budgettaire pariteit opdoeken van dossiers zoals de waterverdragen en Zeebrugge
Neen laat de frankofonen dan
maar verder rondgaan met geldbusjes om het miljardentekort
van de Brusselse gemeenten en
agglomeratieraad ten
gevolge
van hun wanbeheer aan te zuiveren 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 houden hebben i

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

Vandaag de dag

Verklikkers
gezocht
In het Duits-Oost-Belgische
Sankt-Vifh werd het Franse opschrift «hotel de ville» door
onbekenden van het gemeentehuis gehaald. Er staat nu alleen
nog — zoals het hoort — « Rathaus».
De liberale burgemeester van
dit Eiffelstadje heeft een beloning van 30.000 fr. uitgeloofd
voor inlichtingen over de identiteit van de daders.
Een dure vogel, die burgemeester. Eigenlijk zouden de daders
zich best zélf aangeven. Na restitutie van het bord en het
betalen van een politieboete
moet er nog genoeg overblijven 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 regering te geraken, heeft een eigen duit in het communautaire
zakje gedaan : hij stelde voor
in een zone rond Brussel, zowel in Waals- als in VlaamsBrabant, een meertalig onthaalregime 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.
Onmiddellijk
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 Wallonië heeft g e v o e g d ? » .

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

Verbluffende
strategie
Een lezer stuurde ons enkele
bedenkingen over de wijze
waarop Vlaams-Brabant bijna
geruisloos onder franstalige
druk wordt gezet. De strategische opstelling van het FDF in
de administratie om zijn wil op
te dringen in het Brusselse
randgebied is verbluffend. Men
kan zonder overdrijving gewagen van een systeem, een plan
dat zonder reaktie van het
Vlaamse volk zeker zijn (funest) doel zal bereiken.
Enkele treffende staaltjes. Het
Wit-Gele Kruis verzorgt ten
huize bejaarden en zieken. Vanaf dit jaar komen steeds meer
franstalige verpleegsters. Bij
Vlaamse mensen laat de verzorging te wensen. Zo b.v. weigeren ze het hoofd te wassen
en af te drogen. Wordt ons
randgebied dan
«verzorgd»
i'anuit een centraal gewestelijk
bestuur? In hoever heeft de S t Michlelsbond hier invloed?
De beveiliging tegen brand van
de randgemeenten blijft afhankelijk van Brussel. De Rijkswacht werd onlangs van het
centraal kommando te Brussel
afhankelijk gemaakt. Voor autoinspektie moeten we van begin
dit jaar naar Anderlecht (Brussel) en niet meer naar Halle!

Voor een eksamen van tweetalig hoofdkontroleur en hoofdontvanger 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 tijdelijken
bezet! Gelukkig protesteerde
het Verbond van Invorderingsambtenaren, zodat de eksamens openlijk zullen overgedaan worden.
Daar de voertaak van de hoofdkontroleur Frans is evenals in
het kantoor, zullen de Nederlandstaligen hun overplaatsing
moeten vragen!
Terwijl de politici hun strijd uitvechten worden besluiten door
ministers ondertekend die voor
ons Vlaamse volk werkelijk
slecht zijn. Een grondig onderzoek is in elk geval wenselijk
zowel inzake het gedrag van de
administratiebonzen als van de
syndikaten, die b.v. niet protesteren tegen de vervalsing van
eksamenuitslagen.

hoewel de Vlaamse toeristische 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 onder grote toeloop van vrienden, medestanders en belangstellenden. VU-partijvoorzitter
Schiltz en de VU-ministers Anciaux en de Bruyne vertegenwoordigden er de partij. Ook
de aanwezigheid van gewezen
eerste-minister Gaston Eyskens viel op.
De Chorale St.-Cecilia uit Antwerpen luisterde de rouwdienst op. Deken De Lands-

•» *»

Vlucht in de
onwettelijkheid
O p 2 maart heeft te Brussel
een voorstelling plaats van
«Vlucht over België». V U kamerlid Frans Baert wees de
uitnodiging van de
hand omd a t : 1. het Kommissariaat-Generaal Toerisme nog steeds
niet gesplitst is, zoals nochtans art. 59bis van de grondwet en de wet van 21 juli 1971
dit voorschrijven. Het toerisme
valt immers onder de kulturele
materies en dus onder de bevoegdheid van de Nederlandse kuituurraad (id. voor de
franstalige gemeenschap), zodat ook de administratie moet
gesplitst worden. Gelet op de
evolutie in ons land is het rondsturen van tweetalige uitnodigingen volstrekt onaanvaardbaar.
Tot zover de brief van de h.
Baert aan het Komm. Gen. Toerisme. Deze instelling heeft in
Vlaanderen reeds heel wat
kwaad bloed gezet wegens
de tergende discriminatie van
onze
kultuurgemeenschap.

heer hield een korte homilie,
waarin hij de strijdbare Vlaming huldigde. Rik Borginon,
een der laatste overlevenden
van de Frontbeweging huldigde in een toespraak, herhaaldelijk onderbroken door de emotie van de spreker, de rusteloze Vlaamse leider Adiel Debeuckeiaere. Een mooi doodzantje
met een tekening van Joe English werd aan de talrijke aanwezigen uitgereikt.

Moboetoe's
pottenkijkers
Reeds geruime tijd wachten
tientallen Belgische journalisten 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 hooghartig terzij gelegd. De regering van Moboetoe ziet wél
graag Belgische para's komen,
maar geen j o u r n a l i s t e n ; geen
pottenkijkers.
Dit gebeurt dan op een moment dat in ons land de volksvertegenwoordiging door de
politieke
krisis
omzeggens
geen enkele kontrole heeft op
de para-zending. Ook kontrole
of toezicht van de pers wordt
dus nu door Moboetoe onmogelijk gemaakt.
De ergernis, om het zacht uit
te drukken, van het Zaïrese
staatshoofd moet enorm geweest zijn toen hij vernam dat,
ondanks zijn censuurmaatregelen, toch een RTB-redakteur erin slaagde een kritische reportage te filmen, en vorige vrijdag uit te zenden. Prompt
stuurde de Zaïrese ambassadeur een scherpe brief naar
minister van Buitenlandse Zaken Simonet,
RTB-direkteur
Wangermée, en de voorzitter
van de Journalistenbond. Daarin wordt zonder schroom gesteld dat elke Belgische journalist die vanaf nu in Zaïre opgemerkt worden, in hechtenis zal
genomen worden en gestraft
voor spionage.
Het kan niet zijn dat de Belgische regering deze arrogante
handelwijze
van
Moboetoe
zonder verpinken over zich
heen laat gaan. Als er geen
journalisten meer binnen mogen in Zaïre, dan hoeven er
ook zeker geen Belgische soldaten 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 « Konfrontatie» 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 wensten 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 draaien. Eindelijk hadden ze wat anders om mee te draaien de knop van hun teeveetoestel, dat hen zou vertellen wat er politiek zo allemaal op handen is Onze hele levensgrote volksvertegenwoordiging
is voor de uitoefening van zijn mandaat aangewezen 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 langer 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 gekles. 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
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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 laatste 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 bemiddelen 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

Onrust in Eisden

Oud-VU-volksvertegenwoordiger 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 Wetenschappelijk Onderwijs, en het Postuniversitair Centrum.
Niet alleen is het pluralisme er
ver zoek geraakt, maar de overheersende CVP-strekking regeert er op ondemokratische
wijze en overtreedt de afgesproken spelregels.
Dat gebeurde zopas nogmaals
bij de benoeming van zes docenten tot professor.
Er waren veertien kandidaten,
en de raad van beheer, waarin
Jef Olaerts zetelt, belastte een
kommissie om de kandidaturen te onderzoeken en een
advies uit te brengen.
Zonder bespreking van de dossiers, en in een mum van tijd,
drukten de katolieke vertegenwoordigers (CVP, ACV, en katoliek onderwijs) hun benoemingen erdoor.

Als de minister van ekonomische zaken niet spoedig een
bevredigend antwoord geeft
op een aantal dringende eisen
van de vriendenkring Zwartberg-Limburg en het Noodkomitee Maaskant dan dreigt er
opnieuw onrust te ontstaan In
de Limburgse mijnstreek; te
beginnen met een eendagsstaking als waarschuwing.
Na de harde en pijnlijke konfrontatie in '66 omtrent de sluiting 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, geschiedde er dan ook niets meer om
de steenkoolexploitatie in beste voorwaarden voort te zetten. Nu er verzet is gerezen
tegen het delven van steenkool onder het Industrieterrein
van Eisden-Lanklaar, vrezen de
mijnwerkers en de vriendenkring Zwartberg-Limburg dat
uiteindelijk op een gecamoufleerde wijze de aftakeling van
de Limburgse kolenmijnen op
onomkeerbare
wijze
voortschrijdt.
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 Eisden aan te boren.

Ondanks heftig protest van Jef
Olaerts in de raad van beheer
tegen de werkwijze in de advieskommissie, 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 ontslag : « Heren, ik verlaat u dus
omdat het me niet langer behaagt 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 straatnaamborden, die onwettelijk zijn, en eerlang zullen dienen vervangen te worden door nieuwe borden... VU-gemeenteraadslid
diende klacht in
bij onder meer de goeverneur om de tweederangsbehandeling
van
de Vlaamse Vorstenaren ongedaan te maken.

De vriendenkring ZwartbergLimburg heeft nu een dringend
ondexhoud gevraagd aan de
minister van Ekonomische Zaken.
Ook de vooraf door de VU-Limburg gestelde eis voor de
bouw van een kooksfabriek in
Limburg zit in het eisenprogramma van de vriendenkringZwartberg.

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, wanneer 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 kleurpartijen"? is het niet zo dat elke
frankofone verovering in het verleden door bepaalde Vlaamse politici omgetoverd werd in een
Vlaamse overwinning ? Zodat de
frankofonen zich tenslotte zijn
gaan inbeelden dat zij het gelijk
en het recht aan hun kant hebben'?
Verroken
Z o schreef Jan Verroken in « De
Standaard» in 1963 : «In de zes
faciliteitengemeenten
konden
vóór Hertoginnedal overal zuiver
franstalige scholen worden opgericht ; na Hertoginnedal nog enkel
transmutatiescholen
voor franssprekende 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
w e nu ? « De Standaard » kon na
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het eerste faciliteitenjaar triomfantelijk schrijven « wat doen ze met
hun faciliteiten ? », omdat te W e m mei het eerste jaar niet de vereiste 16 kinderen voor een Franse
klas werden gevonden. Nu, in
1977, staan wij, op onderwijsgebied voor de volgende leerlingencijfers, respektievelijk in de Franstalige lagere scholen en kleuterscholen : 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 beschamende kaakslag voor de onverbeterlijke Oudenaardse specialist van
«harde» verklaringen in de Kam e r ? En moeten zij de frankofonen 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 verliezen hebben. De
grondwetsherziening zal het Vlaamse grondgebied een grondwettelijke
beveiliging geven, waartegen de faciliteiten van vandaag als veroveringsmiddel van de franstaligen
niet
bestand zullen zijn ».
Wat een naïeviteit I Uit de woordenvloed van de senator lichten
wij nog het volgende: «alleen in
het nationaal Vlaams-Waals overleg der grondwetsherziening
kunnen wij het faciliteitengeval
onschadelijk
maken».
Allemaal
praat voor de vaak: sedertdien
hebben de frankofonen hun faciliteiten steeds sterker kunnen uitbouwen.

. Het V o l k .
Naar aanleiding van de grondwetsherziening, die de faciliteiten
zou onschadelijk maken, noemde
Jef Claes het wetsontwerp (let
w e l : het ontwerp, want een wet is
het nooit geworden !) « een onmiskenbare Vlaamse verovering I».
Maar inmiddels is «die Vlaamse
verovering» moeten betaald worden met de noodlottigste Vlaamse toegeving die ooit is gedaan:
de vrijheid van taalkeuze van het
gezinshoofd te Brussel. En ook
deze « verovering » is met zwaarwichtige redenen in «De Standaard» 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 Vlamingen ?
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 worden gelaten dat die cijfers juist en
onweerlegbaar zijn. En nochtans
zijn het zeepbellen, die gemakkelijk te doorprikken zijn.
Een paar voorbeelden. Te Eisene
zouden volgens de frankofonen
slechts 3 % Vlamingen wonen.
Dit zou neerkomen op 1.500 Vlamingen van de 50.000 geldige
stemmen bij de agglomeratieraadsverkiezingen van 21 november 1971. Welnu, de V U alleen al
behaalde te Eisene 1.924 stemmen, waarbij dan nog de Vlaam-

se stemmen van CVP, Rode Leeuwen, PVV enz. moeten worden
gevoegd. Van juiste cijfers gesproken !
Van de FDF-er ex-liberaal Risopoulos hebben wij reeds eerder
vermeld, dat hij de zes faciliteitengemeenten méér franstaligen toebedacht dan er mensen wonen.
En wanneer FDF-senator Lagasse 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 niemand om hem bij de tong te vatten.
Wij Vlamingen doen er verkeerd
aan, enkel misprijzend de schouders op te halen tegenover zulke
klinkklare onzin. De frankofoneman-in-de-straat slikt geredelijk al
wat zijn misleiders hem voorschotelen en gelooft werkelijk, dat duizenden van zijn taaigenoten in de
Vlaamse randgemeenten onderdrukt worden. Hij staat achter het
FDF omwille van een leugenachtige stemmingmakerij, die wij niet
over ons heen mogen laten gaan
zonder te reageren via alle mogelijke media inzonderheid via de tv.
De kleurpartijen hebben in het
verleden voortdurend toegegeven aan franstalige eisen, zonder
dat zij iets in ruil kregen en zonder dat er een definitieve regeling
kwam. Een dergelijke definitieve
regeling kan alleen maar de federale hervorming van het land zijn.
En de Volksunie heeft, op het
ogenblik dat zij haar onderhandelaars terugtrok uit het formatieberaad, de voorwaarden gesteld
voor een gesprek daarover. Frankofoon imperialisme is onverzoenbaar met deze voorwaarden I
M.V.d.B

En b o v e n d i e n

...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 grimassen dit kort gesprek afrondden.
...op datzelfde kongres: Tindemans en Martens die ver uit
mekaar tafelden, en mekaar
zorgvuldig niet voor de voeten
liepen.
...herinnert het Bestuur van Waters en Bossen eraan dat het
enige jachteksamen voor dit
jaar zal plaatshebben op 28
april.
...is in de mededeling niet vermeld of en wanneer de eksamenvragen op voorhand ter
kennis van geïnteresseerden
gesteld worden.
...organizeerde het aktiekomitee Leefmilieu-Rupel een zoveelste manifestatie om te protesteren tegen de verloedering
van het leefmilieu in dit gewest. Spot en vooral bittere ironie was hierbij de belangrijkste spandoek: Rupeistreek
wil werk, geen afval.
...werd de inplanting van een
kerncentrale in hel FransVlaamse Grevelingen eindelijk
op Belgisch politiek niveau gebracht: met konkrete vragen
van de Oostendse gemeenteraad 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 leerlingenvervoer voor de Vlaamse
gemeenteschool nr. 18 als gevolg had.
...werd
door
toedoen
van
slaatssekrelaris Vic Anciaux
voorzien in een erkenning en
betoelaging door de overheid
van onthaaltehuizen voor sociaal benadeelde thuislozen in
het Brussels gewest.
...is in het Hasselts gerechtsgebouw nu wel degelijk gebleken
dat de belichting van brandstichting, tegen enkele jongeren die deelgenomen hadden
aan de zoveelste anti-A24 beloging, weinig of geen steek
houdt. Deze veruil belangrijkste reden voor het A-24 proces 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 Soria zitten momenteel 100 Basken 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 donderdag 1 maart) voor de nationalistische koalitie « Herri Batasuna » (Verenigd Volk).
Monzon zit zonder meer om
louter politieke redenen in de
gevangenis : hij werd begin februari aangehouden toen hij
met andere medestanders een
regeringsgebouw bezette om
te protesteren tegen het over
de grens zetten van Baskische
vluchtelingen:
terugzending
dus van Frankrijk naar Spanje.
Monzon heeft een zeer groot
moreel gezag in het Baskenland, en het is precies om hem
elektoraal te fnuiken, dat hij

momenteel in hechtenis blijft.
Geen enkel rechter durft de
verantwoordelijkheid
nemen
om hem voor een precieze
andere strafrechtelijke reden
te
veroordelen.
Bovendien
werd Monzon, in zeer ernstige
toestand opgenomen in een
ziekenhuis in Vitoria.
Om tegen deze gang van zaken, aan de vooravond van de
Europese verkiezingen te protesteren, hielden VU-kamerlid
Willy Kuijpers en Walter Luyten van het Dosfelcentrum,
een manifestatie in Spaans
Baskenland. Ze droegen spandoeken met de slogans ''Monzon vrij » en o Vlaanderen zegt
neen tegen dergelijk
Europa».
Willy Kuijpers werd na verhoor
door de politie weer vrijgelaten, maar beide VU-afgevaardigden 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
rijksinstituut 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 december jl hadden zij daarvoor bijgevolg 22 miljard moeten ontlenen
op de geldmarkt en bij de leveranciers. Om te voorkomen dat die 22
miljard er dit jaar 36 worden, is
daarover gepraat met ziekenhuizen, ziekenfondsen, ambtenaren
van het RIZIV en vertegenwoordigers 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 betaald. Z o worden nieuwe putten
gemaakt om de oude te vullen.
Naast dat dagelijkse schepwerk
voorziet de begroting van het RIZIV voor dit jaar een nieuwe put
van 7 miljard. Telt men dit begrotingstekort 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 passen, bedragen al zowat 1 miljard fr.
En daar staan wij dan. Want wij
zijn de eerste betrokkenen in deze
staatszaken. Wij, loontrekkenden,
sociaal verzekerden, belastingbetalers, patiënten.
Als om ons het bloed nog wat
meer naar het hoofd te doen stijgen, 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 waarschijnlijk al «zwaarwichtige» vermoedens doen rijzen.
W e zullen dus voor ons eigen
bloed weer wat meer moeten betalen 17 miljoen door onszelf en
44 miljoen door onze ziekenfondsen Of het miljarden of miljoenen
zijn, we zijn er altijd bij. Alsof er
geen ontkomen aan is. Alsof het
met anders kan.
W e hebben tussen al die ziekmakende cijfers toch ook een moreel
steuntje gekregen Van de geneesheren Of dan toch van hen
die straks onze geneesheren gaan
zijn. de studenten in de geneeskunde. Hun overkoepelend Belgisch orgaan heeft de vinger gelegd op de wonde van de ziekteverzekering langswaar het geld
wegvloeit dat wij in onze dagelijkse geldtransfusies toedienen
De studenten sommen de voornaamste oorzaken op van onze
dure geneeskunde: de toename
van de technische verstrekkingen,
het overwicht van de specialistische 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 verwarring in de Vlaamse gelederen, zal niemand het me
kwalijk nemen dat ik mij in
een Vrije Tribune tot de lezers richt. .
Na de verdeelde uitspraken
van de hoogste CVP- en VUpartij-organen, in mei van
verleden jaar, wist iedereen
dat dit Egmontpakt nog veel
politiek stof zou doen opwaaien en nog verre van
gestemd was.
Het verwonderde me dan
ook ten zeerste, dat premier
Tindemans bi) zijn regeringsverklanng met zoveel vuur
sprak over de manier waarop WIJ aan het buitenland
zouden laten zien, hoe wij in
België tot een communautaire vrede kwamen. Waarschijnlijk geloofde hij toen
toch nog m dit pakt. Ofwel
deed hij alsof' Dat men m de
CVP en VU nadien herhaaldelijk moeilijkheden had om
de troepen in toom te houden in Kamer en Senaat is
zelfs geen geheim meer. Het
hoeft niet gezegd dat velen
ja stemden uit partijsolidariteit, m a a r met de dood in het
hart.
Toen het fameuze wetsontwerp nr. 461 het levenslicht
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zag op 11-7-1978 was het ondertekend door alle ministers en staatssekretarissen.
De twee staatssekretarissen
voor Hervorming der Instellingen en de eerste-minister
inkluis, d.w.z. dat in princiep
allen akkoord gingen met de
voorgestelde teksten, dus
ook met die artikels waarvan n a d e r h a n d bleek dat ze
tegen de grondwet indruisten. Wanneer die ongrondwettelijkheid van deze artikels door de Raad van State
aangeklaagd werd zou het

te — o.m deze inzake het
mschrijvingsrecht — een afdoend antwoord te geven,
werd deze argumentatie weggewuifd door de regering bij
monde van staatssekretans
De Bondt, die n a a r het standpunt van de regering verwees als n a a r « De Bijbel».
W a n n e e r men dan 2 maand
later komt a a n d r a v e n met
het argument dat men geen
ongrondwettelijke
artikels
van het Egmontontwerp wil
laten goedkeuren, dan is het

De recente verkiezingsuitslagen waren duidelijk. Diegenen die Egmont verdedigden op één uitzondering na,
nl. Wilfried Martens (begrijpe wie kan!) werden afgestraft. Reeds vóór de verkiezingen n a m e n alle Vlaamse
partijen afstand van het Egmontpakt. Na de verkiezingen verhardden natuurlijk
nog hun stellingen.
Nu van de Vlaamse partijen
en de Vlaamse politici, die
door de Vlaamse kiezers werden veroordeeld, nieuwe toe-

Egmont - n abeschou wingen
dan ook betaamd hebben
dat de regering h a a r ontwerp introk en herwerkte.
Dit gebeurde niet en we kregen een antwoord van de
regering op de bezwaren
van de Raad van State. Misschien ging de eerste-minister niet akkoord met dit antwoord m a a r dan zou hij de
moed moeten gehad hebben
om onmiddellijk ontslag te
nemen Wanneer immers bepaalde
parlementsleden,
waaronder ik zelf, aantoonden dat de regering er met
in geslaagd was op alle argumenten van de Raad van Sta-

duidelijk dat de leden van de
Kamerkommissie gedurende 2 m a a n d werden beziggehouden 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 a a n politieke
moed van bepaalde mandatarissen mijn dunk over het
Belgisch politiek bedrijf een
zware slag hebben toegebracht en mij meer dan eens
hebben doen denken a a n
een mogelijk ontslag uit deze «Divina Commedia».

ten beantwoordt, de prijs van de
geneesmiddelen, het verhogen
van de kostprijs van de ziekenhuisverpleging, het verhogen van
de erelonen En zij noemen er eerlijkheidshalve ook nog de stijging
van de konsumptie bIj.

gevingen vragen zoals dit gebeurt door het Franstalige
front van PS, PSC en PDF is
werkelijk onzinnig
Onze
fraktie heeft dan ook enkele
weken geleden terecht de
vraag gesteld n a a r de verdere zin en het nut van een verder s a m e n g a a n van Vlamingen en Walen. Niemand in
onze partij spreekt zich uit
voor separatisme, doch wanneer de frankofonen er verder op aansturen moeten ze
toch beseffen dat zij de eerste slachtoffers zullen zijn,
wij zijn er in genendele bang
van.
dr. J. Valkeniers

Iknack
Een streep
door Baalhoek en Bath
Verkeerswezen en Openbare Werken hebben een rapport in handen zo explosief,
dat met alle middelen geprobeerd 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 publieke opinie dat miljardenprojekt proberen aan te praten tot de door de bij het projekt betrokken belangengroepen ingehuurde experts
zelf een serieuze studie gingen maken en. . de hele o n derneming afraden. Meteen
worden ook hef Baalhoekkanaal en de verdere bespreking van de ontwerp-waterverdragen met Nederland op
de helling gezet. Een onthulling, deze week in KNACK.

Iknack
Linkebeek
Minister Ramaekers heeft
zijn tanden
laten
zien'
Franstalige kinderen moeten
uit de scholen van Vlaamse
gemeenten worden verwijderd. En hij heeft Nederlands gesproken op de
Waalse TV ! - Is dat nu een
overwinning voor de Vlaamse zaak of worden hier kinderen gemangeld in de botsing van enggeestige partijbelangen ? 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 betekenen als de kuituur van
de oude Europese staten
door het Russisch barbarendom onder de voet zou
worden gelopen". De Europese Gemeenschap is er gekomen, maar m hoeverre
blijft zij bij uitstek een merkantiele
aangelegenheid
waar vooral handel en industrie goed garen bij spinnen,
en in welke mate zullen de
Europese verkiezingen van
10 juni haar technokratisch
molochprofiel kunnen wijzigen '> Vanaf deze week in
Knack aftellen voor Europa

knack
nu te koop 35 fr.
1 MAART 1979
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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 populariteittest voor partijen en kandidaten en bijaldien bovendien de
eerste rechtstreekse verkiezingen op Europees niveau, zij het
dan ook volgens nationale kieswetten. Dat het publiek de hele
zaak vrij onverschillig benadert
is in ons land allicht geen wonder. In de laatste afgelopen tien
jaar werd elke volwassen inwoner van de staat België zeven
maal verplicht zijn stem uit te
brengen en toch heeft diezelfde
kiezer de indruk dat het er allemaal 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 gemiddelde burger zowat de helft van
zijn inkomen rechtstreeks of onrechtstreeks naar de overheid
gaan, toch heeft hij niet het
gevoel dat de kwaliteit van de
dienstverlening die hij ervoor
terugkrijgt, de hoogte is ingegaan. Hij kan zich zelfs niet
troosten met de gedachte dat
vandaag misschien alles moeilijk gaat, maar dat het morgen
beslist beter wordt. De toekomst ziet er immers vrij somber 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 werkelijkheid 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 bewusten, de bouwers aan een Verenigd Europa, de dromers en de
idealisten. En dat precies wordt
morgen niet anders.
Voor zover Europa een werkelijkheid was voor de burgers kwam
dit met op de eerste plaats door
het Europees parlement maar
door de technokratie. Zelden
w e r d de burger gekonfronteerd
met èén echte Europese politieke
wilsuiting, meestal waren Europese vergadenngen vooral een konfrontatie van nationale egoismen.
Zal Europa in de komende jaren
niet meer zijn dan een aantal grote staten die elkaar de hegemo-

1 MAART 1979

nie betwisten, waarbij de kleine
landen en gemeenschappen gewoon buiten spel worden gezet ?
Maar toch moet Europa groeien.
Wij hebben behoefte aan een
demokratisch opgebouwd en gekontroleerd supra-nationaal politiek gezag omwille van de schaalvergroting op sociaal-ekonomisch
gebied en multinationale ondernemingsstrukturen. Wij moeten met
één mond kunnen spreken.
In zake internationale politiek willen wij de Westeuropese burger
steun geven in het wereldgebeu-

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

Wat Europa
niet moet worden
Om deze hoofdmotieven moet Europa een echt Europees wetgevend lichaam en een eigen Europese uitvoerende macht krijgen,
maar zover zijn w e nog met,
zover kunnen we binnen het huidig verdrag zelfs niet gaan.

Bovendien is er in de grote Europese landen niet veel entoesiasme in die zin te bespeuren.
Zelfs in de kleine landen zijn er
krachten die zich uit drang naar
eigen machtsbehoud zullen vastklampen aan de verouderde nationale statenstrukturen.
Maar evenzeer als wij Europa willen,
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-

EURO-wegwijzer
Europa gaat gebukt onder
een wildgroei van instellingen en organizaties, waarvan weinigen bij benadering
weten welke hun bevoegdheden zijn, hoe groot ze zijn,
welke hun invloed is op het
alledaagse leven... De Europa één-gedachte van de naoorlogse generatie, als antwoord
op
het
enge
staatsnationalisme en het gebrek aan hechte Europese
samenwerking, ligt versnipperd over een reeks strukturen, opgericht al naargelang
de bereidheid of de dwang
van enkele staten om een of
andere bevoegdheid af te
staan aan een of ander Europees huwelijk.
Daarenboven is deze droom
min of meer tot synoniem geworden van West-Europa,
waarbij wordt uitgegaan van
de door de koude oorlog geschapen verdeeldheid op
ideologisch en politiek vlak.
De jongste jaren is er evenwel in West en Oost een

van samenwerking stoelen
voornamelijk op militaire en
ekonomische beweegredenen.
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-Atlantische Verdragsorganlzatie. En in de schaduw daarvan is er de Westeuropese
Unie — met als leden de
Benelux-landen,
Duitsland,
Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië — dat in 1954 in het leven geroepen werd als alibi
voor de herbewapening van
de Bondsrepubliek.
Op ekonomisch vlak moet
vooral de Organizatie voor
Europese Ekonomische Samenwerking (nadien: Organizatie voor Ekonomische Samenwerking
en
Ontwikkeling, OESO) vermeld, opgericht in 1948 tot

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 Europa, het Europa van de zes,
nadien uitgebreid tot het Europa van de negen. Eigenlijk
omvat dit kleine Europa drie
gemeenschappen: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de Europese
Ekonomische Gemeenschap
en de Europese Gemeenschap 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 merkantiele aangelegenheid gebleven,
hoofdzakelijk ekonomisch georiënteerd. Maar
zelfs de ekonomische integratie wordt fel afgeremd
door de protektionistische

Europese wilgroei
groeiende
belangstelling
waar te nemen voor een
bredere konceptie van Europa, die erop gericht is het
«IJzeren Gordijn» te doorboren.
Nog tijdens de oorlog ondertekenden België, Nederland
en Luxemburg het Beneluxverdrag, dat dikwijls afgeschilderd werd als voorbereiding 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 Amerikaans
Marshall-plan.
De
OESO waarborgt een regelmatig ekonomisch overleg
tussen de regeringen van de
lidstaten, met een groot moreel gezag, maar zonder uitvoerende bevoegdheden.
Deze op nogal opportunistische, staatsnationale gronden ontstane organizaties
moesten een politieke ruggesteun krijgen, die de kiem
zou zijn van een werkelijk federaal Eruopa: de Raad van
Europa (1949). Voor de Europese federalisten liep het
evenwel uit op een ontgoocheling: aan de soevereine
staatsbolwerken werd niet
geraakt. Geen integratie dus,
wel een internationaal forum

sing van alle mogelijke problemen : werkloosheid, leefmilieu, sanering van de financiën, sociale
zekerheid, enz...
Ongetwijfeld zitten er Europese
aspekten aan al deze kwesties
maar als oprechte federalisten willen 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 supranationaal Europa moet voltooid worden door een herverdeling van de
staatsmacht naar beneden toe,
ten voordele van regio's of volksgemeenschappen.
Deze laatsten moeten voor het
toekomstig Europa de bouwstenen zijn. Wij wenzen de centralistische staten met te vervangen
door een jakobijns Europa. Nu
reeds stellen wij vast dat Europese richtlijnen worden uitgevaardigd inzake bevoegdheidssferen
die geen Europese aanpak vergen. Als feministe kan ik mij verheugen over de Europese richtlijn
inzake gelijk loon voor gelijk
werk, inzake de gelijke kansen
voor mannen en vrouwen inzake
vorming en toegang tot het beroepsleven. Maar tegelijk vind ik
het beschamend dat zoiets op
Europees niveau moet op gang
gebracht worden terwijl wij in alle
landen over de mogelijkheden beschikken 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
benadenngen van de sociaal-ekonomische werkelijkheid mogen geen
beletsel vormen om de Europese
strukturen zo te laten groeien dat
maximale doorzichtigheid, doeltreffendheid in de besluitvorming
mogelijk blijft en tegelijk een zo
groot mogelijke betrokkenheid
van de burgers, de mannen en
vrouwen om wier geluk het uiteindelijk gaat.
Nelly Maes

houding van de staten, zeker
in deze jaren van laagkonjunktur.
Van een politieke eenmaking
is niets in huis gekomen. De
hoop om via een ekonomische tot een politieke integratie te komen is niet met
sukses beloond. Het is trouwens utopisch te denken dat
natie-staten door het afsluiten van enkele verdragen tot
een harmonieuze samenwerking zullen komen. Enkel
via een geleidelijke machtsverschuiving — enerzijds
naar het centrale Europees
gezag en anderzijds naar
zelfstandige volks-regio's —
is de opbouw van een evenwichtige en duurzame Europese Unie mogelijk.
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Van boerelul
tot vrijheidsheld
O p 7 m e i 1879 s t i e r f in
miserabele omstandigheden
C h a r l e s D e C o s t e r in z i j n
mager bemeubeld kamertje
aan de G e w i j d e B o o m s t r a a t
te Eisene. D e « v a d e r » v a n
Tijl U i l e n s p i e g e l w a s b i j n a 52
jaar. T o e n hij t w e e d a g e n
later begraven w e r d v o l g d e n
slechts enkelen de lijkwagen.
Er w a s w e i n i g b e l a n g s t e l l i n g
v o o r deze man die van
V l a a n d e r e n zei het bijna
instinktmatig lief te hebben.
H o n d e r d j a a r na d e z e d a g
behoort Charles De Coster
t o t de g r o t e n v a n d e
wereldliteratuur, honderd
jaar later b e r e i d t D a m m e ,
w a a r d e v r i j h e i d s h e l d Tijl
g e b o r e n w e r d een D e
Coster-jaar voor. De auteur
is n o g niet uit d e
belangstelling geweest.
D a g e n l a n g is d e l i j s t v a n
p o ë z i e en p r o z a , v a n
m u z i e k w e r k e n en g r a f i e k d i e
o p een o f a n d e r e w i j z e d e
f i g u r e n uit dit e p o s
v o o r s t e l l e n , niet a l l e e n in
V l a a n d e r e n m a a r o v e r a l in d e
w e r e l d . In d e S o v j e t u n i e
a l l e e n al w e r d d e Tijl v a n D e
C o s t e r in 20 t a l e n v e r t a a l d . . .
B i j het b e g i n v a n het D e
C o s t e r - j a a r en o p d e d a g d a t
de Vlaamse televisie
aanvangt met de eerste
a f l e v e r i n g v a n de
g i g a n t i s c h e S o v j e t f i l m Thijl
Ulenspiegel vinden wij het
n o d i g s t i l te s t a a n bij w a t n o g
s t e e d s de b i j b e l v a n e l k e
flamingant wordt genoemd.
Van Duitser...
In 1515 wordt bij Johann Gruninger te Straatsburg een boek uitgegeven dat de verhalen vertelt
van een boerenjongen die In het
hoogduits
Dil
Ulenspiegel
noemt, afkomstig was van Kneitlingen In het hertogdom Brunswljk en in 1350 te Mölln overleed. Het was een samenraapsel
van grappige verhalen, soms op
het randje van het ruwe af. Ze
waren gekend bij marktkramers,
leurders, landlopers en avonturiers. Wie ze niet kon lezen werden ze verteld aan de hand van
houtsneden. De leurders die
over de grenzen trokken vonden
voor hun verhalen heelwat gehoor, ook In Vlaanderen. Zo
moet het geweest zijn dat een
eksemplaar van Dll Ulenspiegel
In Antwerpen terechtkwam en
waar het, vertaald, in 1518 gedrukt werd.
In de Koninklijke biblloteek van
Kopenhagen bevindt zich een eksemplaar 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 sukses. 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 overblijft en Tijl Uilenspiegel geboren wordt te Damme In Vlaanderen en te Vere op
Walcheren begraven wordt.
...tot Vlaming
In andere uitgaven wordt Tijl in
het Oostvlaamse Knesselare geboren en sterft hij te Melle. Hoe
het ook zij In alle edities Is Tijl
een ietwat boertige grappenmaker die al buitelend doorheen
Europa trekt.
Met Charles De Coster zit het
anders. Hij maakt van TIji Uilenspiegel een Vlaamse volksheld
In de 16e eeuw In strijd met de
Spaanse overheersers en omringt hen door twee f i g u r e n :
Nele, het hart van Vlaanderen en
Lamme Goedzak, de maag van
Vlaanderen.
Deze drie figuren en hun omgeving zijn zo wezenlijk Vlaams
dat men zich gaat afvragen waar
de Belg De Coster zijn wetenschap vandaan haalde, deze
vond hij in de «Geschiedenis
der Nederlanden » van de Antwerpse
historicus
Emmanuel
van Meteren, een uitgave van
het jaar 1618. De Coster moet
het boek grondig bestudeerd
hebben, het was ook een belangrijk boek want het zette de politieke gebeurtenissen op vrij uitvoerige wijze uiteen. Van Meteren was een gereformeerd geschiedschrijver en ook dat wist
De Coster, het zou hem helpen
om zi|n antiklerikaal verhaal te
schrijven.
Vrijheidsheld
De «Tijl Uilenspiegel» van De
Coster werd niet het zoveelste
koddige verhaal van een boerenlummel. Neen, het werd het epos
van de strijd der Nederlanden
tegen de Spaanse verdrukking.
Dit verzet kreeg gestalte In een
figuur die van grappen hield en
die op koddige wijze de overheersers in het ootje nam en de
schrik op het lijf joeg. TIji werd
de geest van Vlaanderen in opstand tegen de onverdraagzaamheid en de verdrukking.
Kon het anders of dit boek zou
het handboek worden van alle
flaminganten in hun strijd tegen
een andere overheerser, de
franskiljons 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 strijd tegen Moskou...
MVL

Tijl op BRT 2
Deze tweedelige Sovjetfilm
werd voor het kleine scherm in
zes delen van 50 minuten gehakt en wordt als feuilleton uitgezonden op BRT 2.
De reeks begint vanavond 1
maart om 20 u. 40 en loopt verder 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 behoor 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 betwisten dat hij tot de
onsterfelijken
behoort, zoals Uilenspiegel
de
man is waarvan niemand
weet
waar hij zijn laatste liedje zal zingen».
Van München...
Charles De Coster werd op 20
augustus 1827 te München geboren. Zijn vader was van leper en
zijn moeder van Hoei. Over zijn
afkomst is lange tijd geroddeld.
Men beweerde namelijk dat Charles Mercy d'Argenteau, aartsbisschop van Tyrus en nuntius te Beieren 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 pauselijke nuntius en vandaar...
Maar allerhande studies hebben
uitgewezen dat zoiets niet mogelijk was.
Feit is dat heelwat polemieken
ontstonden rond het ware vaderschap tot Camllle Huysmans in
1964 enkele bekentenissen publiek maakte, hem in 1938 toevertrouwd door ene graaf Hadelin
d'Oültremont achter-achter familie van de pauselijke nuntius.
...naar B r u s s e l
O p zesjarige leeftijd komt Charles met zijn familie terug naar
Brussel om aan het Sint-Michielskollege 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 Rechten te studeren maar deze studies voltooide hij niet. Door hem
en enkele vrienden werd ondertussen de kunstenaarskring «Les
Joyeux» opgericht en zo stilaan
kreeg een literaire
loopbaan
vorm. Om aan de kost te komen
ging hij werken bij een wijnhandelaar maar ook dat ging hem niet.
Aan zijn lief — de griffiersdochter
Elise Spruyt — schreef h i j : «Ik wil
niet
als een handelsreiziger eindigen !»

Hij werd geen handelsreiziger,
maar hij zou ook niet huwen. Zijn
zuster Caroline zou de enige blijven 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 eerste werk dat De Coster uitgeeft
heet « Légendes Flamandes ». Het
is duidelijk dat deze Frans schrijvende maar Vlaams denkende
Brusselaar — hij kent genoeg
Brussels om zich verstaanbaar te
maken — zijn hart aan Vlaanderen heeft verpand, het land waar
zijn vader vandaan komt.

G^9CHICD€MIS
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 uitspraak voor een
Franstalige
Broodschrijver
In 1860 wordt De Coster bediende 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
joyeuses 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 kwamen acht Duitse vertalingen en
twee Engelse In twee van de drie
Nederlandse vertalingen probeerde men de antiklerikale toets af te
Zwakken
Inderdaad, dit was een boek dat
de banden opgelegd door politieke en religieuze overheersers
brak Charles De Coster wenste
een Tijl die de vrijheid bracht, de
verpersoonlijking van het volks
verzet tegen vreemde overheersing en volksdwang geen grappenmaker I

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 verschenen in het Vlaamse maandblad « Jeugd & Kuituur» van
oktober 1977 dat over deze problematiek
handelt
Onder de titel « Tijl Uilenspiegel in de Sovjetunie» gaf een

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

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

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 wensen over

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

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 literatuurgeschiedschrijving
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 bioskopen 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 gegeven 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

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 •

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

En Charles De Coster trok de lijn,
voor zichzelf door In het tijdschrift Uylenspiegel, dat hij samen met Felicien Rops uitgaf
schreef hij scherpe artikelen tegen Napoleon III en steunde hij
onafhankelijkheidsbewegingen
overal waar deze de kop opstaken, 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
Z o schreef hij in zijn blad ten bate
van de stakende Gentse textielarbeiders
Het kan met anders of deze vrijmoedige 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 Letterkunde verdiend had werd deze hem
geweigerd
Kon het anders of deze kunstenaar zou in de vergetelheid en de
armoede sterven ? Van zichzelf
schreef hij «behept te zijn met
de passies van een miljonair, beschikkend 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 voldoen met om in zijn onderhoud te
voorzien
Totaal ontredderd en met beseffend 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 z o n profetische woorden uitgesproken
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Nele en Lamme

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

maak-Brugge,
de
rekonstruktie
van de
Brusselse
Grote Markt is zo angstvallig
levensecht dat het geheel ongeloofwaardig
wordt
Na een voorbereiding
die
twee jaar duurde vonden de
kineasten de decors zo echt
dat ze aan de
verfilming
begonnen
Resultaat
tweemaal 150 minuten film Charles De coster had het zich
nooit durven dromen
En dan komt begin 1977 de
première te Brussel, er is
veel belangstelling De perskommentaren zeggen haast
allen hetzelfde
verduiveld
mooie prenten, maar men-

Goedzak

sen zonder bloed Het filmblad «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 kinderachtige, 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 hartstochtelijke 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 gefolterde vader in het hart brandt,
die IS er met in de film Het
land dat in de naam van God
wordt gekweld,
waar onschuldige
mensen
worden
gemarteld in naam van een
onbestaande
karikaturale
god :s er evenmin Er worden heel wat vreselijke folteringen getoond
Maar het
raakt je met, omdat de tragische impuls ontbreekt
Het
zijn immers geen echte mensen die worden geradbraakt,
op de pijnbank
gemarteld
het zijn marionetten Ze zijn
niet onderhevig aan menselijke pijn of vernedering
Ze
laten je onbewogen
Een figuur treedt uit het museumachtige
environment
menselijk levend naar voren Ne-

Ie ZIJ lééft»
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Federalisme
in de stembus
Vandaag 1 maart hebben in
Groot-Bnttannie en Spanje belangnjke
verkiezingen
plaats
Meer bepaald moeten de Schotten en de Welshmen zich bij referendum uitspreken over een
vorm van autonomie van hun beide •> gewesten » in het kader van
het Verenigd Koninkrijk (dat nog
steeds uit vier naties bestaat, nl
de Engelsen, d e Schotten, d e
Welshem en de Noord-leren)
Dit referendum is het gevolg van
een wet waarvan de oorsprong
bij de gewezen premier en Labourleider Harold Wilson ligt
Toen hij nog premier was stelde
hij met verbazing vast, dat de traditionele partijen het in Wales
maar vooral in Schotland met
meer deden en dat de nationalistische 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 nationalisten geen totale afscheiding wensten en nam dus het (gennge) nsico, een referendum uit te schrijven, zeer tegen de zin van d e
Tones, die zich nog steeds het
Jakobijnse pak aanmeten en alleen Bnts willen blijven Dat ze
daarbij uitpakken met de argumenten die WIJ hier in België tot in
den treure door de umtaristen
hebben weten te gebruiken, verwonderd 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 trouwens 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 zetels Elke provincie wordt opgedeeld in een aantal kiesomschrijvingen, waar telkens voor de
zetels moet gevochten en gestemd 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
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twee grootste partijen gaat, ligt
het voor de hand dat met spanning 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 demokratische grondwet Inderdaad de
nationalistische en federalistische
bewegingen en partijen kunnen
het klassieke elektorale beeld in
sommige gewesten gevoelig wijzigen Z o stond 't bijna vast dat in
Baskenland alleen de nationalisten de kwasi-totaliteit van de zetels in de wacht zouden slepen
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Ook in Katalome traden de nationalisten aan met de eis voor ruimere autonomie Indien in deze
twee « provincies » de grote meerderheid voor de autonomie eisende partijen kiest, dan zal Madrid
met langer meer kunnen talmen
om inderdaad Baskenland en Katalome een veel grotere autonomie toe te staan, tot en met een
eigen fiskaliteit Men verlieze trouwens met uit het oog dat in Baskenland 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
mis tussen de twee huidige rege— een kleine twee maanden na
nngspartijen
is voorafgegaan
de al een jaar geleden toegezegEen onvermijdelijk
kompromis,
de datum — heeft de Nederlanddat wel, maar men kan zich de krise regering b i j het parlement
tiek en de aarzelingen in d e
een wetsontwerp ingediend tot
Kamer voorstellen als men weet
regeling van het aloude abortusdat dezelfde liberalen die nu met
probleem. Het is het zevende
de knsten-demokraten een wetswetsontwerp in negen jaar tijd.
ontwerp in elkaar hebben gestoAlle vroeger voorgestelde wijziken, nog geen twee jaar geleden
gingen in de bestaande wetgesamen met de socialisten een ontving haalden het niet of werden
werp indienden dat vrijwel lijningetrokken omdat er inmiddels
recht stond teqenover een gelijkalwéér nieuwe voorstellen wertijdig ingediend plan van de knsden geformuleerd
Een lange
ten-demokraten Z o gevoelig ligt
weg van pogingen om een einde
(uiteraard) de abortus-materie, en
te maken aan ontoelaatbare toezo zeer lopen de meningen erstanden, om tegelijk de hand te
over zowel buiten als binnen de
reiken aan veranderde maatpolitieke wereld in Nederland uitschappelijke inzichter.. en om een
in noodsituaties de betrokken
« Bedenktijd »
vrouwen niet meer in de kou te
laten staan.
In een notedop behelst het wetsNu IS er dus een nieuw ontwerp
ontwerp Ginjaar-De Ruiter de volaan de Kamerleden voorgelegd
gende bepalingen abortus kan
Maar op de vraag of dit voorstel,
worden toegestaan tot de 20ste
dat ondertekend is door minister
week van de zwangerschap, tot
Ginjaar van Volksgezondheid (lide 13e week van de zwangerberaal) en minister De Ruiter van
schap kan een toegestane aborJustitie (knsten-demokraat), wel tus verncht worden in een spegenade zal vinden bij de volksverciaal daarvoor toegeruste kliniek,
tegenwoordiging, durft niemand
daarna uitsluitend in een ziekeneen positief antwoord te geven
huis , tussen het verzoek van een
Daarvoor draagt het wetsontvrouw om abortus en de (evenwerp te sterk de kenmerken van
tuele) ingreep moet een « bedenkhet moeizame overleg dat aan de
tijd » liggen van vijf dagen, d e
totstandkoming van dit komprovrouw en haar geneesheer dra-

Kleine oorlogen
De «kleine» oorlogen bloeien weeldenger dan ooit De
belangrijkste
gewapende
konfrontatie is deze tussen
China en Vietnam De revolutie in Iran heeft ook onrechtstreeks 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 uitbreiding neemt — heeft de luchtmacht van lan Smith zware
bombardementen
uitgevoerd o p guerrillabases in
Angola
De oorlog tussen Ethiopië en
Entrea duurt voort Een uitval van Eritrese troepen
werd door de rebellen bloedig afgeslagen
In Zuid-Libanon brak opnieuw gevechten uit tussen

gen samen de verantwoordelijkheid , en abortus blijft onder het
strafrecht vallen wanneer aan de
genoemde bepalingen met is voldaan
Het zijn zo op het eerste zicht
«redelijke» bepalingen, met uitzondenng wellicht van d e vijf
dagen
«bedenktijd»
(welke
vrouw die om een abortus verzoekt, zal daar tevoren met over
hebben nagedacht"?), maar d e
storm die onmiddellijk na de bekendmaking van de indiening van
het wetsontwerp opstak, toonde
aan dat die redelijkheid-op-heteerste-zicht door lang met iedereen zo qezien wordt Binnen de
twee regenngspartijen is men uiteraard behoedzaam met het uitspreken van een oordeel Dat is
mede het gevolg van het feit dat
de Raad van State, het hoogste
advieskollege van d e regering,
nogal twijfels heeft uitgesproken
over de praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde abortusregeling Een aantal adviezen van
de Raad van State, gencht o p
een voorzichtige
versoepeling
van de aanhangig gemaakte bepalingen, zijn trouwens door de
regenng niet overgenomen Hoe
lastig het straks zal zijn om het
wetsontwerp door de Tweede Kamer te loodsen (de regeringspartijen hebben slechts een meerder-

• • •

Fedayin en knstelijke
milities Ook werden gevechten
gemeld tussen rivalizerende
Palestiinen
In Oeganda kwam een gedeelte van het leger in opstand tegen Amin Het wordt
daarbij gesteund door het leger van Tanzania
In de Westelijke
Sahara
duurt de oorlog tussen het
Polisario en Marokko voort
Ook aan de grenzen van
Z-Afrika
wordt quernlla-aktiviteit waargenomen De toestand in Zaïre blijft eveneens onzeker als gevolg van
hongersnood en ontevreden
soldaten (die met of te weinig betaald worden en waarvan een paar eenheden
door Belgische para's in Kitona van voedsel voorzien worden )
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heid van twee zetels) bleek uit de
woorden van eerste-mimster Van
A g t op de dag van de indiening
van het ontwerp «Ik durf met te
zeggen dat alle leden van de knsten-demokratische
en liberale
fraktie ons voorstel zullen steunen »

Kuil...
De oppositie heeft meteen ronduit laten weten dat in het regeringsvoorstel
volstrekt
onaanvaardbare elementen zitten Fraktieleider den Uyl kantte zich tegen d e 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 waarborgen » zou beschikken Dezelfde
soort bezwaren vallen te beluisteren bij de Demokraten '66 wier
partij blijkens de jongste opinieonderzoeken krachtig in d e lift
naar boven zit
Buiten d e politiek heeft zowel
rechts als links geen goed woord
voor het zevende abortus-wetsontwerp 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
vertegenwoordiger 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 verschillende manieren kunnen worden
uitgelegd Dat is natuurlijk het
gevolg van het feit dat zowel de
knsten-demokraten als de liberalen water in de wijn hebben moeten doen om tot een kompromis
te komen waarvan zij hoopten
dat het m bredere knng aanvaardbaar 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 Nederlandse politiek van de laatste^
tien jaar opnieuw o p de langei.
baan geschoven dreigt te wor-*'
den
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^ ^ | l É | / i f : * ^ televisie
Vanaf zaterdag tv weer op de pedalen
De televisie zal het komende wielerseizoen op een zelfde manier
benaderen als de voorafgaande
jaren De BRT heeft naar het
schijnt in West-Europa de reputatie zeer goed wielerwedstrijden in
beeld te brengen
Het veloke op tv...
Mark Van Lombeek en Louis De
Pelsmaeker
blijven de
wedstrijden verslaan Bij de Vlaamse
klassiekers zal er een van beiden
het gebeuren op de motor volgen Alle klassiekers en de Ronde
van Frankrijk
worden
rechtstreeks in beeld gebracht De
BRT-televisie zal op 3 maart vanaf 14 u 45 beelden brengen over
het verloop van Gent-Gent De uitzending zal ingeleid worden door
opgenomen beelden van de beklimming van de muur van Geraardsbergen

... en r a d i o
Ook bij de radio moet men
geen
spectaculaire
veranderingen verwachten Jan Wauters
en Mare Stassijns blijven de verslaggevers Naast de grote klassiekers IS men van plan een reportageploeg te sturen naar de Tirreno-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 organizator Torriam, naar aanleiding
van de Europese verkiezingen, alle landen van de EEG wil aandoen
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 bitter weinig gebeurde Dit wil men
nu opvangen door het inschakelen van meer achtergrondinformatie interviews en het uitdiepen
van tema's en gebeurtenissen die
in en rond de karavaan plaatsvinden

M e n IS het erover eens het nieuw e 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
w e in de meeste gevallen weer
ploegen krijgen met een kopman
De ploegen Kuiper-Thevenet en
Knetemann-Raas vormen een uitzondering
Er zijn dit jaar ook een rekord aantal 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 budgetten beschikken om een groot
renner aan te trekken Anderen
willen het uitsluitend met jongeren waarmaken, zoals de ploeg
De Bruyne
Grotere firma's zien in de financiering van een ploeg een middel om
op Europees vlak een marktaan-

deel te veroveren Een goed voorbeeld IS de Spaanse fnsdrankenfabriek die met de ploeg Van
Impe in de Benelux tracht door te
breken
Nu renners zoals Merckx en Gimondi definitief van het wtelertoneel 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 Nederlanders Van De Velde en Lubberding 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

KEUKENS SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenvweg 65 TERNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten

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

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

KLEDING LENDERS

Mechanische schri|nwerkeri|
Guchtstraat 105
9310 LEDE
Tel 053/704875

Dames- heren- en kinderkleding

DE NEVE

Lange Zoutstraat 24
St.-Jorisstraat 24
9300 AALST
Tel. 053-21.42.11
WONINGTEXTIEL - WAND- EN
VLOERBEKLEDING

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
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UITVOERING
gg)

HOF VAN ARAGON

Makelaarskantoor
VERHAEST-PERSYN
Alle beleggingen - leningen verzekenngen

D A S S T R A A T 23
V>r O M M E L G E M
OPEN -ZATERDAG
VANAF 19 U.
ZONDAG VANAF 10 U.

ONTWERP

PVBAJ BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/4125 89
Wi) bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

Tel 031-81568

V O L K S U N I E

WOONINRICHTING

Koning Leopoldlaan 1
3 1 8 0 W e s t e r i o Tel 014-54 4807

Aragonsiraal 6. Lier

KLAUWAERT

CAFE-LOKAAL VAN

Alle verzekeringen

Feestzalen

MARC ADAMS

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031/537039

DEN

JEF THIJS

FEESTZALCN-SALONS

(^f.'legenhoKisqr.ifiek Hu'.vo'iik - Getjoorte Zelfklevondf piokband en etiketten Houti.'p dfukititters - Reklamek.ilenders

DE OUDE KRING
Cafe VU lokaal
Dorpsplem Heusden Limburg

STUDIO
DANN

Kerkstraat 2a, 8060
ZWEVEZELE,
tel

M A T R A S S E N PLATTEAU
Alle nnaten alle soorten ook
medikale en anti-allergische matrasse"
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9. 1780 Teralfene, tel
053/667456

Steeds welkom in
KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11, Gooik
054-33.4857
Uw tweede thuis I

fotografie

— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.
Leon
Theodorstraat
1090 Brussel

36,

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 S T A M P K O T
St-Maria-Latem, Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055-4994 76
Dinsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandia

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

drukkerij 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

V O E D I N G . DEPOLDER Polderstraat 12,
8458 Oostdumkerke
Specialiteit dag vers fruit
en groenten
Dubbele Valois-zegels aan alle
leden.

051-61 1607

02-428.69.84
— Industriële

- UILENSPIEGEL •
Herberg en Feestzaal
Kerkstraat 24 1742Ternal
Tel 582 1345
Volksunielokaal

Welkom
IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 31, 1686 Gooik
02 5325481
Lokaal van de Volksunie

FRITUUR-EETHUISINGRID
Olenseweg 41, W e s t e r l o
(Voortkapel), tel 014 213696
V r a a g p r i j z e n voor uw f eestmenu s Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

SPECIALISATIE
F DE MEYER
Huiveldestraat 2
DENDERMONDEGREMBERGEN
Tel 052-215362
Tuinmachinerie - Groene zones

KUNSTGEBIHEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06 43
Na 18 u 4254642

BrandstoHen
VANDUEREN
pvba
Harmoniestraat 6 BERINGEN - 011-433707 Leveringen mazout — mogelijkheid
gespreide betaling — onderhoud centrale verwarmingsketel

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

WIJ II

Tl/-PROGR/^MMK9

Donderdag
1 MAART
BRT 1
1400 Schooltelevisie - 1800 D e
tovermolen (fJ — 1805 Rondomons — 1830 De verschoppeling
( D — 1855 Laurel en Hardy
1915
Standpunten
1945
Nieuws — 2010 De Muppetshow — 2035 Panorama —
21 25 Centennial — 2300 Nieuws

BRT 2
2010 Sporttnbune - 2 0 4 0 Tijl
Uilenspiegel (film) - 21 25 Openbaar kunstbezit — 21 50 Premie-

NED. 1
1855 Nieuws — 1859 Lucy en
M r Mooney CO — 1925 Minivoetbalshow — 2015 The streets of
San Francisco (fJ - 21 05 Wereld van het nieuws — 21 37
Nieuws — 21 55 Den Haag vandaag — 2210 Fabeltjeskrant voor
de groten — 2220 De stem van
Blossom Dearie (dokJ 2315
Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws — 1859 De astronautjes (fJ — 1905 A v r o s Toppop — 2000 Nieuws — 2027
Supershot met Avro's televoetbalkanon - 2040 De Vader Abraham show - 21 40 Lillie Cf)
22 30 Televizier magazine
—
2315 A v r o s sportpanorama —
23 45 Nieuws

A2
1245 Nieuws - 1320 Page magazine — 13 35 Regionaal magazine — 13 50 Une suedoise a Pans
(fJ — 1403 Aujourd'hui madame
— 1510 Les rues de San Francisc o (f J — 15 55 L'invite du jeudi —
1725 Fenétre sur
— 1755 Jongerenprogramma — 1835 C'est
la vie — 18 55 De chiffres et des
lettres
—
1920
Gewestelijk
nieuws — 1945 Top club —
2 0 0 0 Nieuws — 2 0 4 0 Le troisieme homme (politiefilm) — 2300
Nieuws

FR. 3
1910 Nieuws — 1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 Regionaal programma — 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 f o r t — 1805 Cinq a
sept actualites — 1820 Ram-dames — 1835 Le coffre-fort —
1840 Systeme
D
1900
Nieuws — 1935 Passé et gagne
— 19 47 Entre chiens et chats —
1955 Nieuwsoverzicht — 2 0 0 0
Dróles de dames ( f ) - 21 00 La
police federale enquête (film)

Vrijdag
MAART

RTB 1

BRT 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
( d o k ) — 1915 Antenne-soir —
1930 Nieuws - 2000 Een ander
toerisme — 2020 Les tueurs de
San Francisco (film) 2200
Nieuws — 2215 Le carrousel aux
images

1400 Schooltelevisie
— 1800
O u m de witte dolfijn — 1815
Klein klein kleutertje 1830
Open school — 19 00 Tom en Jerry — 1905 Michael CTV-spel) 19 45 Nieuws — 2015 Een meisje
in mijn soep — 21 55 Ontmoeting
met Jozef Moerman ( d o k ) —
2 2 2 5 Nieuws

BRT 2
ARD
1610 Nieuws - 1615 Sie-Er-Es
— 17 00 De baron von Munchhausen ( f ) - 17 20 Het lied van de
sirenen (dok) — 17 50 Nieuws —
1800 Von Affenschande bis Zapfenstreich — 1815 Die unsterblichen 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

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

1700 Nieuws - 1710 Sindbad
(fJ - 1740 Die Drehscheibe
1820 Spannagl & Sohn CfJ
1900 Nieuws - 1930 Die Wencke Myhre Show — 2030 Notizen aus der Provinz — 21 00 Heute-Journal — 21 20 Den Generaelen geht die Muniton aus De militaire knsis in Brazilië (reportage)
- 2205 Der kleine Godard - A n
das Kuratonum junger Deutschen
Film - 2325 Nieuws

D3
1945 Journal 3 — 2 0 0 0 Nieuws
— 2015 Das Testament des Dr
Cordelier (film) - 21 45 Kultureel
magazine — 2230 Industrie-Fotografie
Reportage
—
2300
Nieuws

TF 1
— 1300 Nieuws - 1335 Regionaal 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'evenement - 2237 Nieuws - 2 2 5 0
La poursuite implacable (film)

WIJ 11

Zaterdag
MAART
BRT

ISaOTelekataol - 1900Hobby-

1430 Laurel & Hardy 1500
Wielrennen (Gent-GenO - 1630
Open school — 1800 De tovermolen (O — 1805 De reizen van
Marco Polo (tekenfilm) 1850
Horizon
— 1945 Nieuws —
2 0 1 0 Eurosong - 21 10 Zwartwit ( f ) 21 35 Liefde op het
tweede gezicht (weekendfilm) —
2 3 1 5 Nieuws

thek - 1945 Journal 3 - 2 0 0 0
Nieuws — 2 0 1 5 Dingen om na te
denken — 2 1 0 0 Momente —
21 15 K u n s t etwas maschen, dessen Ende unabsehbar ist — 22 00
Ich, Claudius, Kaiser und Gort (f)
— 2 2 5 0 Gott und die Welt
23 20 Nieuws

TF 1
NED. 1

1215 Reponse è tout — 1229
Les Tifins — 12 33 Midi premiere
— 1300 Nieuws - 1335 Regionaal programma — 1350 Vivre
son age — 17 57 A la bonne heure — 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 Gewestelijk nieuws — 1944 C e s t arrive
un jour - 2 0 0 0 Nieuws - 2 0 3 0
La poulette aux oeufs d'or (toneel)
— 2223 Expressions 2333
Nieuws

1530 Nieuws - 15 32 Popeye ( f )
— 1539 De film van ome Willem
— 1610 Een wereld vol truuks —
1630 Mumbly 1640 De geheimzinnige geisha ( d o k ) — 1830
Sesamstraat — 1845 Paspoort
— 1855 Nieuws 1859 Een
bezoek aan Hongkong en Fidji
( d o k ) - 1920 Als je lacht dan
ben je rijk (volkstoneel) — 21 35
Nieuws — 21 55 Gene Kelly an
American in Pasadena (show) —
2 2 4 0 A V R O ' s sportpanorama —
23 05 Nieuws

A2

NED. 2

1245 Nieuws — 1320 Page magazine — 13 35 Regionaal magazine — 13 50 Une suedoise a Paris
(f) — 1403 Aujourdhui madame
— 1510 Les Éygletieres (O —
1600 Delta 1725 Fenétre
sur
— 1755 Jongerenprogramm a - 1835 C e s 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
d a r « un pre (fén)

1855 Nieuws - 1859 D e TROS
top-50 - 2 0 0 0 Nieuws - 2 0 2 7
De showbizzquiz 22 00 Het
Aspen-mystene (O — 2 2 5 0 Akt u a T V - 2 3 4 5 NieuFs

FR. 3
1910 Nieuws - 1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 Regionaal programma — 1955 II etait une fois
l'homme (f) — 200o Les jeux de
20 heures — 2 0 3 0 Le nouveau
vendredi — 2 1 3 0 Histoires de
Cendrillon
(Kinderopera)
—
22 25 Nieuws

LUX.

18 55 Nieuws — 18 59 Barbapapa
(O - 1905 Love boat (fi - 1955
Twee voor twaalf — 2035 Sonja's goed nieuws show — 21 37
Nieuws — 21 55 Van Makassar
naar Bovensmilde ( d o k ) — 2225
George en Mildred (O — 2250
Haagsche
knngen
—
2355
Nieuws

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 Systeme D — 1900 Nieuws —
19 30 Le coff re-fort — 19 35 Entre
chiens et chats — 1955 Nieuwsoverzicht — 2000 La course auteur du monde — 21 00 L homme
qui aimait la guerre (film)

2 0 1 5 Das Kind mit den gruenen
Augen (film) — 21 50 Nieuws —
21 55 Das aktuelle Sport-Studio
— 2 3 2 0 Die Leute v o n der bhiloh
Ranch (f J — O 30 Nieuws

D3

D 3

NED. 1

NED. 2
ZDF

Nieuws — 1930 Auslandsiouraal
— 2 0 1 5 Gauner gegen Gauner (O
— 21 05 Sylvie Vartan in c o n c e r t
— 2 2 0 0 Heute-journal — 2 3 0 0
Sport am Freitag — 2340 Die
Schande des regiments (triller) —
1 20 Nieuws

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 extraordinaire — 2 0 2 5 La situation est
grave
maïs pas desesperee
(film)
2205 Het everzwijn
( d o k ) — 22 40 Nieuws en sportuitslagen

ARD
1700 Die sieben W o r t e Jesu am
Kreuz — 17 30 Hier und Heute
unterwegs — 17 55 Intermezzo-lnformationen — 1800 Nieuws —
1805 Die Sportschau 1900
Hier und Heute - 1922 Die Grashuepfer - Ritter der Luefte —
2000 Nieuws — 2 0 1 5 A m laufenden Band (Rudi Carrell) - 21 45
Nieuws — 2 2 0 5 Jenseits von
Eden (film) - 2 3 5 5 Nieuws

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

NED. 1

LUX.
1 2 0 0 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)

1300 Nieuws — 1330 Les musiciens du soir — 14 03 Toujours le
samedi — 1805 Trente millions
d'amis ( d o k ) — 1835 Les tifins
— 18 40 Magazine auto moto I —
1910 Six minutes pour vous defendre — 1920 Gewestelijk nieuws
— 1945 Echt gebeurde verhalen
— 2000 Nieuws — 2 0 3 5 Numero
un (show) — 21 37 Les hentiers
(f) - 2 2 3 3 Tele-foot 1 - 2 2 3 5
Nieuws

A2
1245 Nieuws — 1335 Des animaux et des hommes — 14 25 Salie des fêtes — 1515 Les jeux du
stade — 1755 La course autour
du monde — 1855 Des chiffres
et des lettres — 1920 Gewestelijk nieuws — 19 45 Top Club i —
2 0 0 0 Nieuws — 2040 Onnatuurlijke dood van een natuurlijk kind
( f ) — 2215 Gasten in de studio
— 2300 Terminus les etoiles
(show) — 2 3 4 0 Nieuws

F3
1230 Veiligheid voor landbouwers — 1550 La maison de marbre — 1830 Jeugdprogramma
— 1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 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
9 0 0 Open school 9 3 0 Doe
mee — 1000 Kijk mensen —
1100 Konfrontatie (debat)
—
12 00 Nieuws voor gehoorgestoor-

1859 De wonderlijke avonturen
van Herman Van Veen (O —
1925 De Muppetshow — 2000
Nieuws - 2037 Centennial (D 2200 Brandpunt - 2250 Victor
Borge (piano) — 2 3 4 5 Nieuws

NED. 2

1530 Nieuws - 15:
nog jong was (koldi
De natuur in Nederla
1610 Goud van O u t
ratie Petticoat (fJ —
sport 1 - 1750 S
1805 Spelen r
(dok) 1830 Ses
1845 O t
en hoe zit
S i e n ? - 1920Studi
2 0 3 0 Humanistisch
2 0 3 5 Nieuws - 20^
- 21 10 Hollands sp
All in the family (f)
wan
een Chines
( d o k ) - 225»Nieu>

RTB

1200 Faire le poinl
1300 Nieuws - 13'
simo — 14 OOLa dyn
syte ( f ) 1500
1505 Visa pour le
1705 Sportuitslagen
p t 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 H
' O 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 - 2 0 1 5 W f
derbare (dok) - 21
die Anarchie (tv-sp
Nieuws - 2300 TV
2 3 4 5 Nieuws

ZDF

1 o 30 Z D F Matmee
se dialekt-liederen
gen zur Zeit — 13(
1302 Die Drehsche
Chronik der Woche
teblume - 1415 Di
( f ) - 1440 Film ir
( d o k ) - 1510 Niei
Tatsachen - 1 6 0 0 .
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

RTB 1
1400 Schooltelevisie — 1800 Le
renard a lanneau d o r
1830 Zigzag - 1915 Antennesoir — 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 Bilanz einer Reform — 2230 Tagesthemen — 2 3 0 0 Tatort (f)
- 0 3 5 Nieuws

D 3

ZDF
1645 Nieuws - 1655 Schuelerexpress — 1740 Die Drehscheibe - 1820 Vaeter der Klamotte
Uit de oude doos
— 1900

11 00 Eucharisbevien
Teleac — 1700 Vesi
D e wilde ganzen — 1
1 9 0 5 De Flintsti
1930 Een ballet in
2 0 2 0 Padre padror
22 10 De ver van m

- 22 55 Nieuws

F1

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

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
2 0 0 0 Sportweekend
tie - 2030 Nachricf
Herrendienst (dok)
Nieuws

— H o m e s w e e t h o m e , e e n l e v e n d p l e i d o o i v o o r d e h e r w a a r d e n n g v a n d e b e j a a r d e n in o n z e
s a m e n l e v i n g , nnet J a c q u e s L i p p e e n A n n P e t e r s e n W o e n s d a g 7 m a a r t o m 2 0 u o p N 1

1800 Pippi Langstr
1830 Serie over fot
1900 R o c k n 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 tuin15.00 Sesamstraat. —
wdam en Oska (film). —
aurel & Hardy. - 17.00
sn (Belgisch kampioenleren) - 17.30 Sportuit— 17.35 Raymond Ceulelortreü. - 18.30 De tover— 18.35 Van pool tot
. — 19.45 Nieuws. —
portweekend: eerste edi10.30 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 Opetticoat (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 Taieen Chinese vertoning
- 22 50 Nieuws

•aire Ie point (debat). —
lieuws — 13.05 Concertis14.00 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 orcries18.20 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 KarnaDuits 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 (reporta18.30 Nieuws. - 18.33 Die
;hau - 19.15 Wir uber
19.20 VVeltspiegel. - 2000
i. — 2015 Weimar, du wun3 (dok.) '<- 21.05 Esch oder
larchie (tv-spel). — 22.55
;. - 23(»TV Nebenan. J ieuws

:DF-MatBiee. — 12.05 Duitekt-liedaren. — 12.50 Frar Zeit. - 13.00 Nieuws. Die Drehscheibe. - 13.25
<. der Woche. — 13.45 Pusi. — 14.15 Die Biene Maja
14.40 Film im Fadenkreuz
- 1 5 1 0 Nieuws. - 15.30
len. — 16.00 Joods-kristelijiienst — 17.00 Nieuws. —
Die Sport-Reportage. —
'agebuch. — 18.15 RaumEnterprise (fj. — 19.00
,. — 1910 Bonner Perspek- 1 9 3 0 Babel in Amerika
age). - 20.00 Heinz RuhBalthasar 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 Alinstein ein Weltbild zer- 21.45 Lucy imGluck (f).
}5 Chicago 1930 (f). xpenmente.

F1

ZDF

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.

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

D3
19.00 Leben auf dem Vulkan (reportage. — 19.45 Journal 3.
— 20.00 Nieuws. — 20.15 Studenten und Hochschulpolitik in Nordrhein-Westfalen. — 21.00 Momerv
te. — 21 15 Ich und mem Bruder
(f.) — 21.45 Monitor im Kreuzfeuer. — 22.30 De betekenis van dromen. — 23.00 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

F3
10.00 Images de... - 10.30 Mosaique. — 16.35 Prélude a l'aprés-midi. — 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 Encyclopédie 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 (Europa). — 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 vandaag. — 23.15 Nieuws.

NED. 1
18.55 Nieuws - 18.59 Wie van
de d r i e ' - 19.30 AVRO's platenpanel. — 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 pensee socialiste — 1915 Lundisports. — 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 Schaukelstuhl. — 17.00 Spass muss sein.

1 MAART 1979

LUX.

— 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 Spanien und zurück. — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Nummer siebzehn (film). — 0.05 Nieuws.

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

ZDF
17.00 Nieuws. - 17rl0 Danke
schoen, es lebt sich (f). — 11.40
Die Drehscheibe. - 18.20 Die Protokolle 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

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 De
tovermolen (fj — 18.05 Sesamstraat (fJ — 18.30 Open school.
-- 19.00 Muzieksien special. —
19.45 Nieuws - 2010 Dolle dinsdag. — 20.55 Plastische chirurgie
(dok.). - 21.45 JIJ of wij? - 22.15
(Sastprogramma Het vrije woord.

BRT 2

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

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

LUX.

NED. 1

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 JeanChnstophe (O - 21.00 L'homme
de l'Ouest

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 vandaag — 22.10 Fabeltjeskrant voor
de groten. - 22.20 58 miljoen
Nederlanders en de scheepvaart
(dok.) - 23.10 Nieuws.

TF 1
13.00 Nieuws - 13.35 Regionaal
magazine — 13.50 D'hier et d'aujourd'hui. — 18.00 A la bonne heure — 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 Gewestelijk 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 Lancelot du lac (film) - 1625 Kursusprogramma — 17.25 Fenêtre
sur. . - 17.55 Récré A2. - 18.35
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres
et des lettres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top club. -20.00 Nieuws — 20.35 Variétéprogramma. — 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-

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 George en Mildred (f.) - 22.10 Vara-visie — 23.05 Nieuws.

RTB 1
18.00 Le renard a l'anneau (f.) —
1830 Zigzag. - 1845 TVF-magazine féminin — 19.15 Antennesoir — 1930 Nieuws — 19.55
Guy Béart a Louvain-la-Neuve
(show) — 21.00 De gevangenissen (dok.) — 22.15 Nieuws. —
22.30 Entree libre.

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 Aktualiteiten. — 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 Nieuwsoverzicht. — 20.00 La petite maison
dans la prairie (f J — 21.00 Oubliemoi, Mandoline (film).

TF 1
13.00 Nieuws — 13.45 Le regard
des femmes. — 14.05 Kursusprogramma — 14.25 Le regard des
femmes. — 18.00 A la bonne heure. — 18.27 Pour chaque enfant.
- 18.34 Lite aux enfants. - 18.57
L'étang de la Breure (fJ — 19.12
Une minute pour les femmes. —
19.15 Les Tifina - 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.44 C'est arrive
un jour. - 20.00 Nieuws. - 20.30
Reis in Japan (dok.) — 21.38 Arouapeka (show) — 22.40 Nieuws.

A2
12.45 Nieuws - 13.20 Page magazine. — 13.35 Regionaal magazine. — 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'honneur 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 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma — 19.55 II était une fois
l'homme (f.) — 20.00 Les jeux de
20 heures - 20.30 La fidele Lassie - Lassie, come home (jeugdfilm). — 21.55 Nieuws

Woensdag
7 MAART

]

NED 2
18.55 Nieuws. — 18.59 Taiwan
(dokJ. — 19.25 Kenmerk. —
20.00 Nieuws - 20.27 Socutera. - 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 pensee et les hommes. — 19.15
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. —
19.55 Contacts. — 20.00 Tekenfilm. — 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 Patenkinder (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 (tvspel). — 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-Journal. - 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-Dames. — 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-parade. — 21.00 L'arbre de vie (f.).

F1
13.00 Nieuws. - 13.37 Les visiteurs du mercredi. — 17.52 Sur
deux roues. — 18.05 A la bonne
heure. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.34 Llle aux enfants. —
18.57 L'étang de la Breure (fJ. —
19.12 Une minute pour les femmes - 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

BRT 1

19.55 Seniorama. - 20.25 Pepe le
Moko (film)

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

ARD

BRT 2

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 notiert (f.) — 19.15 Hier und Heute
— 19.45 Maskers mime en uitbeelden. - 20.00 Nieuws - 2015 Die
Montagsmaler (spel) — 21.00 Aktualiteitenrubriek. — 21.45 Owen
Marshall, Strafverteidiger (O. —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Ein
Abend mit Sammy Davis Jr. Live
show — 00.25 Nieuws.

20.10 Happy days (f). Odd man out (f.).

RTB 2

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

20.35

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

12.45 Nieuws - 1320 Page magazine — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Une suédoise a Paris
(f.). — 14.03 Aujourd'hui madame.
— 15.10 Le Robinsons Suisses
(f.). — 16.00 Wielrennen (ParisNice). - 16.30 Récré A2. - 18.35
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres
et des lettres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top club. —
20.00 Nieuws. - 20.35 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 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 II était une fois
l'homme (f J. - 20.00 Les jeux de
20 heures. — 20.30 Le conformiste (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 verlanglijstje van al de grote Europese klubs HIJ mocht Polen evenwel pas verlaten nadat een aanslepende kniekwetsuur hem van
de absolute top weghaalde Al die
tijd was Wlodek «amateur» Hij
mocht deelnemen aan Olympische voetbaltornooien Polen bezat immers geen beroepsvoetbaliers
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 waren Ik bewoonde een komfortabele flat, beschikte
over
een
eigen wagen en
konsumeerde
ook naar Westerse normen In dat
opzicht was ik trouwens geen uitzondering Alle spelers van de Aploeg hadden ongeveer
dezelfde
status »
De lezer zal ons dan ook niet
kwalijk nemen dat wij in de komende 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 verwijten heen en weer worden geslingerd
Oosterse staatsamateurs
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 Bijvoorbeeld betreffende de Olympische
voetbalploeg die dit land voor het
eerst sinds ettelijke decennia oonieuw hoopt af te vaardigen Wij
geloven met dat de door de heren
Labeau en Thijs gevormde selektie een enkele «amateur» bevat,
maar het moet de Olympische puristen toch duidelijk zijn dat in vergelijking met bovengenoemde
«modellen» onze
Olympische
voetballers nog als amateurs van
het zuiverste water mogen doorgaan
De beslissing van de Fifa geen
voetballers tot het Olympisch tornooi toe te laten die al eerder in

een wedstrijd voor het wereldkampioenschap aantraden, zal
daar weinig aan veranderen

Ontzag
Lubanski zag ook enkele grondige «verschillen» tussen het Poolse en het Belgische voetbal Inzonder zijn bedenkingen omtrent
de arbitrage zouden de ruimst
mogelijke weerklank moeten vinden
» Wat wel verschilt is de tucht van
de voetballers zelf Een scheids-

al geruime tijd een steen des aanstoots ZIJ legt overigens een
zware hypoteek op de toekomst
van het voetbal Scheidsrechters
worden in dit land niet ontzien
Vrijwel elk doelpunt wordt aangevochten
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 openingswedstrijd
Anderlecht—
Beerschot voor «model» nemend

^^f^brBiidpunt
rechter wordt in het Westen zonder enig ontzag bejegend In de
landen van het Oostblok daarentegen geniet hij veel respekt en
prestige
Van kleinsaf worden de jeugdspelers opgeleid tot
gentlemen
De Europese klubs hebben het
gedrag van de Midden- en Oosteuropese
voetballers
al
wel
enigszins besmet maar de Westerse 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 publiek op en rond de velden is ons

Lubanskischeidsrechter

En alsof dit nog niet genoeg was
de «aanvullende» kommentaren
van klubbestuurders Voorzitters
die referees «wraken» Sport- en
beroepskomitees die milde straffen 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»
supportersgroeperingen of «Spionkoppen»
Voor een paar weken durfde de
"Gazet van Antwerpen» het wellicht als eerste dagblad aan (de
commerciële belanqen lopen immers parallel met de verzuchtingen van lezers-supporters J de
spionkop van een «rechtstreekse» betrokken klub Cin casu deze
van Beerschot) openlijk te laken
De schunnigheden, grove uitlatingen, verwensingen en gedragingen die neutrale of toevallige
waarnemers in de grote stadions
moeten verdragen nodigen bewuste ouders geenszins uit hun
voetbalhongerige kinderen naar
de groene rechthoek te sturen
De bondsleiders hebben er weet
van
In zulke mate zelfs dat in «Sportleven», 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 opzetten over de samenstelling en afhankelijkheid van het scheidsechterskomitee Dit probleem
itelt zich al jaren De voetbalbond
veigert halsstarrig er een oplossing 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 supporterslejioenen wordt er duidelijk door
aangewakkerd De verantwoordelijkheden liggen dan ook verdeeld De scheidsrechters die
zelf geen voorbeeld zijn van integriteit Rion die als vertegen-
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woordiger van Puma vaak van onrechtstreekse
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 gedreven de duidelijkste beslissingen menen te moeten aanvechten Wlodek Lubanski heeft dan
ook overschot van gelijk Ter ondersteuning van zijn mening verwijzen WIJ nog even naar de Wereldbeker in Argentinië In de
wedstrijd Argentinië—Hongarije
werden de twee beste spelers
van Hongarije terecht uitgesloten
ZIJ konden verzachtende omstandigheden pleiten
De scheidsrechter «moest» de
thuisploeg immers naar de overwinning fluiten Dat verhaal is genoegzaam bekend Maar desondanks strafte de
Hongaarse
voetbalbond zijn beste middenvoor en meest bedreven spelmaker zo zwaar dat de nationale
ploeg er nu nog altijd onder lijdt
Kun je het je bij ons v o o r s t e l l e n '
Neen Er zal veel moeten veranderen om van een thuisploeg
weer gastheren en van bezoekers weer gasten te maken

Bemoedigend
De bovengenoemde uitlatingen
van Lubanski zijn uiteraard tekenend voor de innemende persoonlijkheid van deze topvoetbalIer 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 heerlijker in Zabrze te zijn Eenmaal
daar, keert het tij misschien, maar
geboortegrond,
familie en tradities verloochen je zomaar niet»
Ik houd beslist niet van publiciteit
rond mijn persoon Wat ik te zeggen heb, zeg ik bij voorkeur met
mijn benen op het terrein
Voor
het overige is rust me heilig Liever dan veelvuldig met journalisten en supporters
om te gaan,
lees ik thuis in mijn zetel een boek
of bezoek ik in serene eenzaamheid een museum Ik ben inderdaad gek op kunst»
Over de mislukte aanslag in december ten slotte «Ik heb eigenlijk nooit de diepere politieke drijfveer van die aanslag beseft. Er is
me verteld — en dat geloof ik ook
— dat de aanranders van Vacenovski 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 zeggen 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 verwacht >'
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Goed om weten...
• Kaarten voor het festival van Europese volksmuziek van 1 april zijn te verkrijgen tegen 100 fr.
op onderstaande adressen:
Nationaal: Barrikadenplein 12. 1000 Brussel (02219.49.301
Arr. A a l s t : Freddy Pools, Stationsstraat 6, 9590
Zandbergen,
Arr. Antwerpen : VU-sekretariaat, Wetstraat 12,
2000 Antwerpen (031-36.84.65); Luk Lemmens,
Oudestraat 3 1 , 2610 Wilrijk.
Arr. B r u g g e : Erwin Priem, Lauwersstraat 39, 8000
Brugge (050-31.42.46).
Arr. B r u s s e l : Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (02219.49.30).
Arr. Dendermonde : Herman Van den Abeele, Losweg 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. Halle-Vilvoorde: Hugo Van Hemelrijck, Wolvertemsesteenweg 245, 1850 Grimbergen (02269.03.73); Eddy Denayer, Steenweg naar Ninove 37, 1670 Pepingen.
Arr. Hasselt-Sint-Truiden: sekr. Vlaamse Ziekenkas, Galerij Rubens, Dieplaan 3600 Genk (01135.67.53).
Arr. leper: Roza Lernout-Martens, Beselarestraat
10, 8660 Geluwe (056-51.18.33).
Arr. K o r t r i j k : Rita Declercq, Harelbeekstraat 15,
8550 Zwevegem (056-75.63.99).
Arr. L e u v e n : Sociaal sekretariaat, Kiekenstraat 1,
3000 Leuven (016-22.15.21).
Arr. Mechelen : Marcel Dielens, Kon. Astridlaan 1B,
2260 Nijlen (031-81.70.07).
Arr. O o s t e n d e : Arr. VU-sekretariaat (M. Van Middelem), Nieuwpoortsesteenweg 356, 8400 Oostende (059-70.44.81).

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 Vlaming en drie Noordnederlanders
(waarvan een van Friese afkomst).
Wannes Raps werd in 1973 ontdekt
op de Gentse Feesten. Oorspronkelijk bestond de groep uit zeven muzikanten.

Na een half jaar telde zij 4 muzikanten : Aaik Jordans (doedelzak, banjo,
mandoline, luit, gitaar en vlier), Aagje
Feldbrugge (viool, draailier, mandoline). Kees Simons (akkordeon) en Jan
Andriessen (blokfluit, dwarsfluit, klarinet, slagwerk).
Zij brengen traditionele volksliedjes,
dansen, a capella-liederen en eigen
nummers.

Volksnationaal Europees weekend te Gent
Als inzet van de verkiezingscampagne voor het Europees Parlement organizeert de Volksunie samen met
V U J O een volksnationaal Europees weekend in • de
Arteveldestede. De V U houdt op 31 maart en 1 april
haar tweedaags Europees kongres in aanwezigheid
van talrijke buitenlandse delegaties.
Programma
Z a t e r d a g 31 m a a r t
In auditorium C, Blandijnberg, Rijksuniversiteit Gent:
15 u., openingszitting van het Euro-kongres; 15 u. 30,
sektievergaderingen: sociaal-ekonomische problema-
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tiek van Europa ; kultuurbeleid en eigenheid van de volkeren ; struktureel-politieke opties ; 18 u. einde.
Z o n d a g 1 april
In het Internationaal Kongrescentrum ( I C Q , Park,
Gent: 9 u. 30, slotzitting van het Euro-kongres: proklamatie van het verkiezingsplatform van de V U ; boodschappen van andere volksnationale en federale Europese partijen; toespraak door prof. Guy Hèraud,
Straatsburg (specialist inzake federale ordening en promotor van het Europa van de volkeren); kongresrede
door de VU-voorzitter; 12 u. einde.
Gelegenheid tot middagmaal. 15 u. Euranjement 79.

A r r Oudenaarde: Freddy Seghers, Ommeganckstraat 34, 9660 Brakel (055-42.25.46).
Arr. Roeselare: Luk De Rammelare, Steenovenstraat 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).
•
31
de
en

K a a r t e n v o o r d e instuif o p z a t e r d a g
m a a r t t e g e n 5 0 fr. zijn t e k o o p o p v o l g e n plaatsen : B a r r i k a d e n p l e i n 12, 1000 Brussel
B e n n e s t e e g 4, 9 0 0 0 G e n t .

•
A f f i c h e s zijn gratis b e s c h i k b a a r
a l g e m e e n sekretariaat te Brussel.

op

het

•
S t r o o i b r i e f j e s zijn e v e n e e n s te v e r k r i j g e n
o p het a l g e m e e n sekretariaat e n o p het D o s f e l c e n t r u m , B e n n e s t e e g 4 te Gent.
•
B u s s e n naar E U R A N J E M E N T '79 en het
EURO-kongres:
— D e n d e r m o n d e : inschrijven bij H e r m a n V a n d e n A b e e l e (zie b o v e n ) .
— H a l l e - V i l v o o r d e : inschrijven bij H u g o V a n
H e m e l r i j c k o f Eddy D e n a y e r (zie b o v e n ) .
— L e u v e n : inschrijven K i e k e n s t r a a t 1 te Leuven.
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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-toetsenman 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 gegeerde artiest in Vlaanderen samen 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 Oostendse Tiens-Couter en Band uitgenodigd in de bekende Londense Club «Dingwalls» en voor
enkele optredens m o m het Art
Center Na deze gewaagde ontmoeting 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 Magda en Dame » maar met de « Dolle 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 nieuwkomers 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 bekomen 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 overeenkomstige bedrag overschrijven op re
kening 410 0116611-40 t n v ANZ Antwerpen 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 verzendingskosten de kaarten worden u
dan per brief toegezonden

voor de Westvlaamse groep Once 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 Centrum van Hasselt het weekeinde
van 16 en 17 te Luik en op 18
maart de Chapati-zaal te Spa
Eveneens « goud » voor de symfonische-pop van de Brusselse
groep « Machiavel" die na de Jester-elpee met « Moonbeams » erin
slaagt duizend man bijeen te brengen in de Janson-zaal van de Vnj
e Universiteit en in de lijn van grote voorgangers uit het buitenland
zoals Supertramp Queen of nog
Genesis met de verkoop van
deze tweede elpee goud te verwerven 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 chansontoer op wil Teken aan de wand
IS het feit dat voor de tekst is
beroep gedaan op Zjef Van Uytsel die in de landelijke rust van
Neenjsse het biografisch gegeven verwoordde
Rum en de Snaar w e e r op
toer
Voor de Brabantse volksmuziek
wordt het weer menens en terwijl Hubert Boone van de « Vlier »
het «Brabants Volksorkest» opzette maakten zowel Rum als De
Snaar zich klaar voor een nieuwe
toer De elpee « Hinkelen » is ongetwijfeld een meevaller geworden
en zowel
nieuwkomer
Vera
Coomans als Juan Masondo zijn
inmiddels volwaardige Rum-leden

Europa
in wording

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 a s
zijn ZIJ ook voor twee weken in
ons landeke terug met ondermeer 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 Leergangen » te Leuven Deze maand
worden ook optreden-reeksen
verwacht van ondermeer John
Kirkpatnck en Sue Harns John
James de Battlefield Band Tannahill Weavers en ook Derroll
Adams
Sergius

Armand Preud^homme
„Een man van alle getijden
Voor een nokvolle Koningin Elisabethzaal te Antwerpen brachten
velen uit alle streken van Vlaanderen 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 algemene leiding Lutgarde Simoens
stelde het programma voor dat
door volgende groepen en perso-

nen werd uitgevoerd het a-capeila-koor uit Hasselt olv Jan Rouwet het Angelakoor en De Meiklokjes uit Mechelen olv Madeleine Jacobs Als solisten traden op
Leo Brants Luk Mampuys Sylvain Adnaenssens Will Ferdy en
Yvette Ravel Het Vlaams Symfonisch Orkest stond onder leiding
van Michael Scheck
Tijdens de pauze werd aan de
gevierde een eerste eksemplaar
van een pas verschenen LP overhandigd waarop liederen van de
jubilans werden opgenomen
In de Marmeren Zaal overhandig-
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de Kultuurraad-voorzitter Coppieters de bronzen erepenning met
er in gegraveerd « maar een volk
moet blijven» Senator Coppieters noemde Armand Preud'homme een « man voor alle getijden »
die zijn volk de jeugd en de soldaten leerde zingen Met zijn «Europa Een» leverde hij een belangrijke bijdrage tot de Europese erkenning van het Vlaamse lied
Na een kort dankwoord van de
gevierde werden heel wat geschenken aangeboden
Het was een onvergetelijke dag

Vermoedelijk met het oog op de
aktualiteit die verkiezingen weldra aan de Europese Gemeenschap zullen verlenen hebben de
uitgevers enkele mensen aangesproken om een of ander aspekt
van de EG te behandelen Het
geheel komt over als een naslagwerk dat een aantal nuttige opstellen omtrent eenzelfde tema
behandelt maar innerlijke eenheid
mist Het IS zeker geen ploegwerk Het peil en vooral de vlotte
leesbaarheid van de verschillende bijdragen zijn zeer verschillend Drijven boven die van BRTjournalist M de Keyser van de
eeuwig jonge professor Brugmans het interview van Cees
Middelhof met Leo Tindemans en
ten slotte het indnngende derde
deel waarvan de titel het hele
boek als ondertitel werd meegegeven een behoorlijke vertaling
van een oorspronkelijk Engels artikel door J Lambert
Dit artikel en meteen het boek einoigt op een vnj skeptische noot
die WIJ de lezer met willen onthouden
«Het hoogste waarop de kieze-s
van het Europees Parlement kunnen hopen IS misschien dat zij
toevallig enkele mannen of vrouwen zouden kiezen met kreatieve
politieke verbeeldingskracht
vrij
van de druk van nationale politiek die de
keuzemogelijkheden
kunnen bepalen welke zijn weggelegd voor Westeuropese
samenleving — haar groeivormen
en
-patronen haar rol in de wereld
de betrokkenheid
van haar burgers in het leiden van hun eigen
leven — in begrijpelijke
woorden
en die tegelijkertijd de instellingen
kunnen bedenken
waarin inderdaad ook een keuze kan worden
gedaan Het is heel wat gevergd
— misschien een onmogelijke uitdaging Als men haar niet onder
de ogen ziet zal de Gemeenschap blijven wat ze uiteindelijk
thans IS een deel van ons politiek
landschap doch weinig meer dan
de bekoorlijke
ruïne van een
groots ideaal»
N N EUROPA gemeenschap
in
wording
Heideland O r b i s Hasselt en M a r t m u s Nij
hoff den Haag 1978 207 biz 375 fr

KJ

Lange wandeling
naar de eeuwigheid
Een bundel verhalen van Kurt
Vonnegut afkomstig uit de bundel « Welcome to the monkey-house » in de Nederlandse vertaling
van Herman Koch De uitgever
koos het tweede verhaal uit elf
als titelverhaal (een liefdesverhaal dat voor een groot gedeelte
uit een dialoog bestaat)
Een der
beste
verhalen
is
« Adam » het relaas van een geboorte in een kraaminrichting te
Chicago Vooral de menselijke
toon treft hier
114 btz
Uitgeverij Querido A m s t e r d a m Salamander reeks - 90 fr
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Het land dat verdween
Bij de uitgeverij Ploegsma te
A m s t e r d a m v e r s c h e e n eind
vorig jaar een hoogst
m e r k w a a r d i g boek. Het werd
g e s c h r e v e n door Astrid
Lindgren en uit het Z w e e d s
vertaald door Rita
Tórnqvist-Verschuur. H e t
b o e k (zo'n 8 0 bladzijden)
kreeg als titel Het land dat
verdween, en zit b o o r d e v o l
nostalgie naar een tijd die
heel zeker een heel stuk

gezelliger was, zeker
als
men
d e z e van hieruit en nü
bekijkt. D e schrijfster werd
op 14 n o v e m b e r 1907 op een
boerderij te S m a l a n d in
Z u i d - Z w e d e n geboren. H e t
boek bevat zes hoofdstukjes
die eigenlijk met mekaar
niets te maken hebben maar
die bij mekaar passen o m d a t
ze allen regelrecht uit het
hart g e s c h r e v e n w e r d e n .

«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 vrienden geven die hem nooit in de
steek zullen laten
ja, je kunt
hem de weg naar het boek wijzen 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 werken van Astrid Lindgren Z o ook
het suksesvolle «Pippi Langkous» dat als jeugdfeuilleton het
internationale TV-scherm haalde
Nog aan toegevoegd dat de
schrijfster een hele paternoster
belangrijke binnen- en buitenlandse 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

De pachterswoning in Nas Astrid Lindgren schrijft 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 g e v o r m d 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 ouders, 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 moeder On 1961) overleed en later Gn
1969) haar vader O p een liefdevolle en ontroerende wijze beschrijft Astrid Lindgren de laatste
ogenblikken van haar ouders, Samuel August en Hanna Over hun
manier van slapen gaan schrijft
ZIJ het volgende
«Als ze 's avonds naar bed waren 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 veranderd "^ En ze denkt dat er ook nog
wel mensen zijn die zich dat afvragen, daarom citeert zij een tekst
van Alf Henrikson
« Waar is de kwartelkoning
heengegaan, waar sukkelt het ossespan traag en gezapig rond in het
knarsende hout van het gangspil ^ 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 steiger "^ Een ander land kwam te
voorschijn met zachtere
winters
en met blekere zomers en kortere 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 rozenkransjes
en juli's
gemaaide
gras En stokoud zit de veldwachter die eens de vechtpartijen daar
beslechtte, te glimlachen om zijn
punthelm »

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 invallen'»
Het boek bevat foto's van Astnds
ouders, hun woning en hun kinderen
MVL

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 J a n 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.

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

ffenri-FIorisJ, espers

„.»..« van het jaar I I
ten tonele
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 begon 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 uitwerking van het stuk Door de kin-

deren werd ook de sfeer van uitrusting decor en poppen bepaald de sfeer van disco-muziek,
televisie, glitter en hel lichtspel
Met de gegevens van de kinderen in zijn achterhoofd schreef
Freek Neirynck dan «Kind van
het Jaar », een stuk in twee bedrijven dat het verhaal vertelt van
disco-ster Oliver Einstein John
die geëngageerd wordt door de
Firma Multinationaal Allesbehalvestaal om commercials te maken 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 nieuwe shampoo te prezenteren
vervolg op het scherm
Manonettenteater
Taptoe
liet
voor « Kind van het Jaar » originele 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 Ramaudt
Het decor is van Paul Verheylenzoon en poppen van Luk de Bruyker en Greta Bruggeman poppenspelers-akteurs zijn Rem Boogaerts. Luk De Bruyker en Freek
Neirynck en de regie is in handen
van Daan Van Den Durpel

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 schrijfster daarover

Voorstellingen van « Kind van het Jaar»
op zondagen 4 en 11 maart in de repetitiezaal van het Nederlands Toneel Gent, StBaafsplein 7 Gent
Voor meer inlichtingen Manonettenteater
Taptoe Proveniersterstraat 9 te 9000 Gent
(tel 091-23 67 58)
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Europa, een uitdaging
Westmalie

De Europese Volkshogeschool organizeert op 23,24 en 25 maart 7 9 een studieweekend over Europa, onder het
motto: Europa, een uitdaging.

PROGRAMMA
Vrijdag 23 maart
Vanaf 1 9 . 0 0 : aankomst en kennismaking.
20.00-22.00: voorstelling van het federalistisch 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 momenteel reilt en zeilt». Inleider: M. De Belder.
12.30: Middagmaal.
13.30-16.00: «Het Europa der Volkeren». Inleider: W. Luyten.
16.00: Vieruurtje.

16.30-18.00: Bekijken van info-materiaal over het Europa der Volkeren. Informatie over de kursussen die de Europese Volkshogeschool dit jaar organizeert
in
Nederland.
FransVlaanderen, Baskenland, Wales, Friesland 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 NoordNederland en onze gezamenlijke opdracht t.o.v. Europa».
12.30: Middagmaal.
13.30-16.00: «Hoe als jongere participeren 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 ( — 2 1
jaar) en studenten: 950 fr.. volwasse-

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.
2.
3.
4.
5.
6.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

29.

35.

46.
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nen : 1.100 fr. Te storten op rek. nr. 0680638900-85 vóór 15 maart.
Meer inlichtingen bij de Europese
Volkshogeschool,
Vormingscentrum
Lod. Dosfel vzw, Bennesteeg 4 te 9000
Gent (tel. 091-23.08.24).

Kursusbegeleider: Paul De Belder,
projektleider
Europa,
stafmedewerker.
Voor verdere inlichtingen: sekretariaat PKI (Politiek Kaderinstituut), Tribunestraat 14, 1000 Brussel, tel. 02219,12.02.

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

Oostende
KURSUS 1
D a t a : 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.

G u i d e Callaert, O p w i j k
Luk V a n h o r e n b e e k , B i e r b e e k
Erik V a n d e w a l l e , I z e g e m
Anny Lenaerts, Wilrijk
Georgette De Kegel, N i n o v e
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe
Jo D e C l e r c q , H e v e r l e e
Koen V a n M e n e n , H e u s d e n
Kris V e r s y c k , G e n t
Willy S e r p i e t e r s , O o s t e n d e
J a n C a u d r o n , Aalst
J a n D e Roever, A n t w e r p e n
Paul C r e s e n s , Diest
Frans J a n s e g e r s , H e r d e r s e m
Achiel G e d e r i s , O e s t d u i n k e r k e
V e e r i e Thijssens, Ekeren
René V a n D e n C r u y c e , Asse
J a a k indekeu, Peer
M a u r i t s Passchijn, M e i s e
Maurits Van Liedekerke
Jef Vinex, Erps-Kwerps
Willem Nollet, Hove
' , ^ i / ^ ^ ? Joris Depré, Tervuren
'7.
Jos Truyen, As
Willy De Kesel, Bassevelde
Harry Van Herf, Zutendaal
Jozef Labaere, Kortrijk
De Coninck, Borgerhout
Mare Devrlese, Brugge
Hugo Segers, Bornem
William Vandecauter, Hofstade
VU-Gentbrugge
Paul Steegen, Eigenbilzen
Alfons Criek, Hoboken
Jaak Janin, Huise
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge
Fons Van Holderbeke, Waarschoot
J. De Landtsheer, Deurne
Mare Vanryekeghem, Moorslede
André Decroos, Zwevegem
J. Vaneoppenolle, St-Trulden
Mark Dewinne, Herzele
Emiel Vanlangendonck, St-Katelijne-Waver
VU-Denderleeuw
Mia De Prins, Kapelle-op-den-Bos
Hugo Sacreas, Orsmaal
VU-Wommelgem
VU-Borsbeek
Jan-Pieter Maes, St-Niklaas
Boudewijn Van Vlaenderen. Brugge
VU-Dilbeek
Martin Covent, Melle
Ivo Sehlltz, Antwerpen
Piet Severins, Zwijndreeht
VU-Aarsele-Kanegem

1.032
876
720
642
432
420
420
420
406
324
312
264
252
240
192
192
180
165
156
156
153
120
108
84
78
72
60
60
48
48
48
48
48
48
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

KURSUS 2
D a t a : 8 en 15 maart 1979.
Plaatsen : 1) 18 maart - Zaal «De
Beurs», Grote Markt 32, 8480 Veurn e : 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,
stafmedewerker.
Voor verdere inlichtingen: Sekretariaat PKI (Politiek Kaderinstituut), Tribunestraat 14, 1000 Brussel, tel. 02219.12.02.

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

FVVluderdagen
op 't getouw
W i j zetten ons doorheen het
Vlaamse land in om de Vlaamsnationale idee ook op het kultureel vlak door te zetten en streven naar erkenning in de gemeentelijke en provinciale kultuurraden. Toch is elke medewerking ons uitermate welkom.
Wie belangstelling heeft v o o r
onze publikaties, kaderdagen,
standpunten en andere aktiviteiten, kan steeds terecht op
het centraal sekretariaat, Bennesteeg 2, 9000 Gent, tel. n r 0923.38.83 en wie belt. krijgt Annemie, Katelijne, Ann of Marina
aan de lijn. Ondertussen staan
een hele reeks kaderdagen op
het getouw, Aan deze dagen
nemen de leden van de werkende of potentiële groepen deel.
maar wie belangstelling heeft
om de FVV ter plaatse uit te
bouwen of te stichten, kan
langs deze kaderdagen om onze organizatie beter leren kennen. De eerste kaderdag gaat
door op 18 maart e.k. te Gentbrugge, voor de groepen uit het
arrondissement
Gent-Eekio,
Oudenaarde en Aalst.
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WIJ IM D€ UOLK^Uh!€
Aartselaar:

Slissen bouwt... Cesar betaalt!
Tijdens het jongste begrotingsdebat — dat eigenlijk zo'n maand te laat
kwam ' — werd het eens te meer duidelijk dat er door de CVP-meerderheid
een luxe-beleid w o r d t gevoerd dat met langer te betalen is
Tenzij men (nogmaals) de belastingen verhoogt, of de landelijkheid van Aartselaar opgeeft en de gemeente verder volbouwt Dit zou o m de teloorgang
van de Reukens meebrengen, een stuk landelijkheid waarrond de laatste
maanden een aardig stukje komedie is weggegeven
Z o is het nu voor iedereen duidelijk dat de z g « kristendemokraten » in het
kollege zich door burgemeester-notaris De Groof hebben laten ompraten (om
geen sterker w o o r d te gebruiken ') en hun groene kiesbeloften finaal op zak
hebben gestoken
Begroting zonder verbeelding
Het zal wel in meerdere gemeenten
zo zijn dat de ene begroting van de
andere vi/ordt overgeschreven en er
hooguit vifat cijfers worden aangepast maar een gezonde toestand is
dit niet Vooral dan wanneer men vaststelt dat de weerslag van al die luxe
projekten verhindert dat er in de
sociale sektor — wij denken bv aan
de door de V U voorgestelde w o o n
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 P V V
V U en BSP tegen de ingediende
begroting
Molen krijgt konservator
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 (onbezoldigd 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
kwam'

Gemeente
Zwijndrecht
Schoonmaakpersoneel
Een betrekking van schoonmaker(ster) met 3/8 dagtaak
wordt openverklaard
De voorwaarden zijn te bekomen op het gemeentesekretariaat, (tel 031-5279 78)
De kandidaturen dienen aangetekend te worden verzonden aan de heer burgemeester voor 15 maart 1979
De burgemeester
A Van Roeyen
(Adv. 252)

R Himpe hekelde de twee-maten-entwee-gewichten mentaliteit bij het toekennen van de gemeentelijke erepenning Voor sommigen volstaat een
telefoontje naar een of andere schepen voor anderen is zelfs een tijdig
ingediende en gemotiveerde schriftelijke aanvraag nauwelijks goed genoeg
Ons raadslid vroeg dan ook in de toekomst voor iedereen dezelfde maatstaven te hanteren Pikant is wel dat
de huldigende duivenvereniging uiteindelijk 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 Mechelen 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 kazer16 met te koop wordt gesteld terwijl
de verkrotting toeneemt met groeiend gevaar voor de buurtbewoners
Graag w o u het kamerlid vernemen
welke bestemming men aan deze
kazerne zal geven
Verder vraagt het kamerlid informatie
over de redenen waarom de kazernes Lobbe Dossin en De Witte tot
nog toe met verkocht zijn Een houtbewerkingsbednjf 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 w e r d 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

« Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, Van Aertselaerstraat 29, Merksem, 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 aanwervmgsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de
bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3 - 11 te Merksem
De eigenhandig geschreven a a n v r a a g voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht a a n de heer Chris Morel,
Voorzitter van het OCMW, uiterlijk op 20 maart 1979
toe te komen »

CHATEAU

CARAVAN

V e r k o o p - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel 031 /21 98 15 Ook 's zondags open.

CARAVANCENTRA
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IS geen loze kreet maar een steeds
weerkerende werkelijkheid die overigens door de aanwezigheid van een
aantal niet V U mensen wordt bevestigd 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, alhoewel 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)

MAART
1
ANTWERPEN Gespreksavond rond het tema •< Zuid-Afrika
met als gastsprekers de heren Jan van Aerschot en Theo Poppe
O m 19 u 30 in de lokalen van de UFSIA in de Rodestraat Organizatie 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 - V r o u w Bouwelsesteenweg

2

W O M M E L G E M Gezelschapsspelavond - V U J O om 20 uur m
« Den Klauwaert Dasstraat 23 Meer dan 30 verschillende spelen 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 Vordensteinstraat 102a om 20 uur Inschrijvingen bij de voorzitter Kris Stockbroeckx
ANTWERPEN Kaasavond in zaal Centrum Dageraadplaats
Kaarten te verkrijgen op het VU-sekretariaat

9

10%vr.V.U.Ieden

9

W O M M E L G E M Oude ambachten-avond om 20 uur in «Den
Klauwaert» Dasstraat 23 (weven, spinnen, vlechten enz ) Ingericht door de V U J O

10

TONGERLO-WESTERLO I e lustrum dansfeest in zaal Sportacentrum, 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 Aragons»
Inkom 200 fr Stads- of avondkledij
HERENTHOUT Informatieavond door Robert Matthieu direkteur Euro-kmderen Diaprojektie « Kinderen in het oorlogsgeweld
van Belfast» Om 20 uur in zaal « De Kat >•, Jodenstraat 2
Organizatie FVV «Wij V r o u w e n »
HERENTHOUT Eerste W i j n - e n Kaasavond in het lokaal «De
Kat» Jodenstraat 2 Vanaf 20 u 30 Organizatie Wij-Vrouwen

I KübTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

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

OCMW-MERKSEM

&

« Het beste bal
van Aartselaar»

ANTWERPEN
MimDt

PVBA

Nieuw leven te
Borgerhout
O p 23 februari 1979 w e r d 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 gemeende gelukwensen en welkom i

14

16

Nieuws uit Meerhout
Vlaams Bal
Alles was tot in de puntjes voorbereid
zodat een vlekkeloos en suksesnjk
verloop van de dansavond gegarandeerd was Wie echter het spreekwoordelijke »roet» (met dat van Hoboken dus lees maar sneeuw) in het al
even spreekwoordelijke «eten» (er
waren enkel lekkere grove boterhammen met kop) kwam gooien was de
weerman
Wie zou de gladde, besneeuwde w e
gen trotseren ' Toch kon het nukkige
winterweer met beletten dat omstreeks halfelf — ZIJ het wat later dan
normaal — de zaal was volgelopen
Onze traditioneel geworden Discobar
2000 hield de mensen op de dansvloer gekluisterd en zorgde er aldus
voor dat de bierleidingen zeker met
bevroren In de vroege uurtjes zegge
en schnjve 5 uur gaven ook de laatsten zich over
Met een opnieuw gespijsde afdelingskas een zwaar hoofd en met het
gelukkig besef dat ons tijdschnftje «'t
Katoogje» weer een jaartje kon verschijnen nestelde ook ieder bestuurslid zich behaaglijk in bed En door het
kille duister en langs besneeuwde
Kempense velden maaloe een eenzame 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

— 17 februari 5de Vlaams Bal
— 23 maart kaas- en wijnavond (inr
FVV)
— maart apnl
belastingbnevenaktie
— april ledenfeest met gastspreker
— mei afdelingsreis (inr V U J O ) 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 verschijnen over gans de gemeente De
zitdagen voor het dienstbetoon worden tot dusver met gewijzigd
Lucien Beyens

Voor
woningzoekenden
in Antwerpen _
Om de talrijke mensen die in Antwerpen een woongelegenheid zoeken, of
er een te huur aanbieden, te helpen
heeft het stadsbestuur zopas besloten penodiek een «Wonmggids» samen te stellen Deze gids zal bestaan
uit een lijst van de in Antwerpen te
huur staande woningen, met hun belangrijkste kenmerken en de huurprijs Alle bij de «Antwerpse Immobihenkamer»
aangesloten
firma's,
evenals de maatschappijen
voor
volkswoningen hebben hun medewerking reeds toegezegd
Om deze maandelijkse lijst zo volledig
mogelijk te houden worden alle eigenaars uitgenodigd hun te huur staande 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)

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

ROLAND

58

KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Jaarprogramma 1979
Het dagelijks bestuur en het algeimeen afdelingsbestuur bogen de hoofden over het jaarprogramma en zagen dat het goed was
— 8 februari doopfeest van de nieu
w e telg W o r d t als vrouwelijk ingeschreven in de gemeentelijke verenigingsregisters De Vlaamse Vnenden
en V U J O zijn blij met hun nieuw zusje FVV Dank aan Raymonde Otten
die bij de pijnloze bevalling hielp Christiane Kinnaer Rit Engelen en Ivonne
Ermgodts zullen de wieg wel schommelend houden

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 Welzijn, Van Aertselaerstraat 29, Merksem, maakt bekend dat volgende betrekkingen — zowel voor personen van het mannelijk als van het vrouwelijk
geslacht — te begeven zijn

3 telefonisten
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervingsvoorwaarden en de m te dienen bewijsstukken en de
bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het personeelsbureau, J a a De Boeckstraat 3 - 11 te Merksem
De eigenhandig geschreven aanvragen voor voornoemde betrekkingen dienen bij een ter post aangetekende 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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Jan De Berlangeer tot agglomeratieraad:

FILMTHEATERS

studio
MAART 1979

TERVUREN
Zondag 13 30
Donald and Dingo
in the F a r - W e s t

KT

Zondag 1530
KT
Gary Lockwood & Keir Dulea in
Stanley Kubnck's
2001 : A Space Odyssey
Vnjdag, zaterdag 20 30,
zondag 1800 en 2030,
maandag, dinsdag, woensdag
2030
JAWS 2
Donderdag 20 30
KT
The g o o d b y e girl
met Richard Dreyfuss, Marsha
Mason

TIENEN
Zaterdag 15 00, zondag 1400
KT
B e r n a r d & Bianca
(De reddertjes)
Vrijdag 2000, zaterdag 1730 en
zondag 1600
KT
Ik b e n b e d e e s d
m a a r ik v e r z o r g mij
Vrijdag, zaterdag 22 30 en
zondag 20 00
KNT
Every thing y o u alvi/ays
w/anted to k n o w a b o u t sex
but w e r e afraid to a s k
van W o o d y Allen
Zaterdag 2000, zondag 1800
maandag, dinsdag, woensdag
2000
KT
D e h e m e l kan w a c h t e n
NIVWF
Donderdag 20 30
KT
Gary Lockwood & Keir Dulea in
Stanley Kubrick's
2 0 0 1 : A Space Odyssey

LEUVEN 1
1330
Tweede week
KT
Les e n f a n t s d e l'Oubli
1515en1930
Tweede week
D e a t h on the Nile

Volwaardige hoofdstad
Voorstellen worden reeds gedaan om
leningen aan te gaan waarvan de intresten zouden gedragen w o r d e n
door het Brussels Gewest dat nog
niet eens is opgericht en reeds een
schuld zou meekrijgen »

Restaurant
Feestzaal Café
' Litbating:
Erna Van Dooren
KeierberK2,5
1700 Asse Tel. 02/452.95.l.ï
Maandag aresloten

feliciteert
KNT

T h e g o o d , the b a d
a n d the ugly
van Sergio Leone

Tweede week
La cage aux folies
van Edouard Molinaro
met Ugo Tognazzi

KT

1315en2200
Faraon
van J Kawalerowicz

KT

VU-Weerde fehciteert Chnstine Alenbergh voor het behalen van de kanv
pioensbtel van Brabant m het vekilopen (kadetten) Doe zo voort Chnsth

VUJO KU-Leuven

1545en015

KNT
Driver
van Walter Hill
met Bruce Dern, Ryan O'Neal

KURSAAL TURNHOUT
Vnjdag, zaterdag, zondag maandag en dinsdag 20 30 , zaterdag
en zondag 1500
woensdag
1800
KT
R e v e n g e of
T h e Pink P a n t h e r
Vrijdag zaterdag en zondag
1 8 0 0 , woensdag 1500
De Gendarme
gaat trouwen
met Louis de Funes

WIJ lO

« Wij kijken momenteel op tegen een
schuld van meer dan anderhalf miljard
en niets wijst erop dat dit in de toekomst ook maar zal veranderen
Integendeel'
Meer en meer industrie trekt uit Brussel weg, terwijl een absurde
prestigepolitiek de bevolking uit het centrum
heeft doen wegvluchten
Ik vind het
daarom potsierlijk dat er bij de jongste
verkiezingen nog een partij de Brusselse bevolking met "Bruxelles /?egion a part entière» zand in de ogen
probeerde te strooien Want ook deze
instelling bewijst meer en meer dat
Brussel als derde gewest met leefbaar IS zonder de steun van Vlaanderen en Wallonië
Brussel heeft als hoofdstad in het federale België van morgen zijn rol te
spelen, een rol die ten goede zal komen aan de Brusselse bevolking
Dit
moet echter inhouden dat de beide
volksgemeenschappen
er op gelijke
voet worden behandeld, en dat sommige Franstalige politiekers een beetje meer gevoelig worden voor de
werkelijkheid
Dikwijls gebruikt
men
incidenten om de aandacht van de bevolking af te leiden
De burgemeester
van Schaarbeek is
daarin een specialist geweest, maar
zijn gemeente had éen miljard frank
schuld

vu-Weerde

LEUVEN 2

2015

Agglomeratie-schepen Jan De Berlangeer (VU) hield verleden week
woensdag voor de Brusselse agglomeratieraad een toespraak Daarin
hekelde hij zowel de financiële toestand van de raad (een miljardentekort) als de <gewest-pretenties> van
Brussel Uit zijn rede lichten wij de
belangrijkste passages.

l|of ten (r*ciil]oorn

2330
KNT
D e man uit M a r m e r

1730

„Laat ons van Brussel
een echte
hoofdstad maken!"

KT

1745 en 2200
K a s p e r in de
onderwereld
van Jef Verheyden
met Annelies Vaes, A n n Petersen

BRABANT

Vormingscyclus over Europa
— Donderdag 8 maart o m 20 uur
«De Europese instellingen» door iemand van de EEG
— Donderdag 15 maart o m 20 uur
« Het Europa van de volkeren» door
Walter Luyten
— Donderdag 22 maart o m 20 uur
«Hoe als jongeren jaarticiperen aan
het Europees beleid''» door kamerlid 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 V U J O - K U L
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, gemeenteraadslid uit Voeren de h Crommelynck,
TAK de h Gouverneur, Bond Vlamingen Oost - België Moderator de
h Jos Bouveroux BRT-journalist

MAART

En schepen De Berlangeer besloot
als volgt
«Mijnheer de voorzitter, kollega's, wij
zijn allen — tot welke partij wij ook behoren — door de Brusselse
bevolking
verkozen om de belangen van deze
bevolking te verdedigen Laat ons dat
dan ook doen en van Brussel een volwaardige hoofdstad maken voor Vlamingen en Walen en laat ons met proberen om met alle middelen
een
derde gewest op te richten dat in de
huidige omstandigheden
toch
niet
haalbaar isi»

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
10

V O S S E M 2de ledenfeest-eetmaal
SCHEPDAAL Haantjes en biefstukkenkermis van VU-Schepdaal in Zaal Select Ninoofse S t w g 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
MEISE K a a s - w i j n - e n zangavond in de parochiezaal St-Martinus, vanaf 18 uur

10
10

MEISE . VU-kaasavond voor 100 fr Vanaf 18 uur in de parochiezaal van Meise dn de meisjesschool. Brusselsesteenweg)

10

LINT

10

TERVUREN 14de VU-lentebal in zaal - D e Engel» om 20 u 30
Orkest The Starfiqhters
BRUSSEL V U J O neemt deel aan de wandeling van het taalaktiekomitee in de Voerstreek Verzamelen om 8 u 30 aan de
Arduinkaai (KVS)

11

Dienstbetoon

VU-ledenfeest in zaal Centrum om 20 uur

16

HOEILAART: Kaasavond o m 20 uur in zaal Lindenhof Inkom
200 fr
17 ALSEMBERG- VU-pensenkermis in lokaal «Gildenhuis» vanaf
18 uur. Kerkstraat te D w o r p Ook op zondag 18 maart vanaf 12
uur
17 LONDERZEEL Jaarlijks VU-bal in zaal Centrum, M a r k t Vanaf
21 uur Inkom 60 fr

Alle woensdagen houdt agglomeratieschepen 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

Harde oppositie van VU en BSP
LEUVEN — Op maandag 19 februari is vooral de V U hard van leer getrokken tegen 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 onregelmatige aanstelling van een ontwerper, een beschermeling van de Kesselse
CVP. En dan is er nog de Eurorei, naar aanleiding van de enzijdig geprogrammeerde Europese Tiendaagse. BSP en V U hadden op 15 februari een gemeenteraad bijeengeroepen om het Kollege om uitleg te verzoeken over de organizatie
van de Europese voorlichtingscampagne. De meerderheid kwam toen niet opdagen. 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 hoofdaandacht naar de financiële toestand
en de toekomst van de Leuvense
Sint-Pieterskliniek van het O C M W ,
die onder de geneeskundige verantwoordelijkheid van de universiteit valt,
maar die sinds 31-1-1979 met meer erk e n d IS als Akademisch Ziekenhuis

vraagt dat de hele zaak doorgepraat
zou worden in het raam van het struktuurplan en het v o o r w e r p zou uitmaken van overleg met de inspraakgroep en zeer zeker met
de
Rijksdienst voor Monumenten en
Landschappen De stemming v o n d
plaats in de grootste verwarring Er

De kwestie van
de «Patria»

I

Het vorige stadsbestuur had de bedoeling om op dit 13 are grote stadsterrein een administratief centrum met
winkelruimten te bouwen Er w e r d
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 nutteloos. Thans stelt het C V P - P W - k o l l e g e
voor door een onwerper een studie te
laten maken van de bestemming en
een mogelijk ontwerp. Met die bouwvoorschriften en dat bouwprogramma
in de hand zou het terrein verkocht
w o r d e n aan een promotor De huidige
studiekosten zijn op 200000 fr geraamd
VU-fraktieleider Van Itterbeek verklaarde dat de hele zaak een doorgestoken kaart is Het bouwprogramma
ligt al vast. het bestaat uit een parking,
een verkoopsareaal, kantoren en
huisvesting Dat programma w e r d met
door de stad vastgelegd, maar door
de promotor, waarvan de interkommunale Interleuven de tolk en de makelaar IS. Het programma was te vinden 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 VollenClaessen niet w e r d aangeduid, die
groep is belast met het opstellen van
het struktuurplan van de stad Volgens 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, namelijk de bouw van een kongreszaal
met bijhorigheden, aansluitend op de
auditoria van de universiteit De V U

De afgang
van de
St.-Pieters-

I kliniek

I
I

I
I
I

I

De met-erkenning als Akademisch Ziekenhuis zal aan de gemeenschap jaarlijks ongeveer
56 miljoen kosten, waarvan 15
miljoen aan Leuven BSP-raadslid Tobback zei dat het verder
beheer, althans medisch gesproken, door de universiteit geen
z i n meer had Hij noemde het
een schandaal dat de K U L de
Sint-Pieterskliniek liet vallen, nadat de kliniek gedurende jaren

voor de medici een melkkoe geweest was VU-raadslid Van Itterbeek haalde een reeks finanIciele
praktijken
en
wantoestanden aan, onder meer
I d e tweevoudige faktureringen,
de te hoge ligdagprijzen voor de
I patiënten van de geriatrie (jaarlijks een bedrag van 80 miljoen
te hoge prijzen) en de beklaI genswaardige toestand van het
O C M W - p e r s o n e e l dat, zonder
zijn rechten als overheidspersoneel beschermd te zien, in dienst
I staat van de KUL-leiding Hij bezwoer het stadsbestuur erover
I t e waken dat de nieuwe toestand van de Sint-PietersklinieI k e n en de daaruit voortvloeiende
bezuinigingen
en
I p e r s o n e e l s a f v l o e i i n g e n (een vijftigtal bij het KUL-personeel) met
op de nek van het O C M W - p e r I soneel zouden geschoven wor' den

I

I

kwam een amendement van CVPfraktieleider De Vlies en over de inhoud van de beslissing bleef de grootste twijfel hangen
Over dit onderwerp ging ook een parlementaire vraag van VU-kamerlid
Willy Kuijpers naar de minister van
Nederlandse Kuituur
H e t K e s s e l s e bibtioteekfiliaal
De V U had zich vroeger principieel
voorstander verklaard van dat filiaal
Thans w e r d een raming voorgelegd
van ruim 8 miljoen fr aanpassingen
aan de ruwbouw Hiervoor w e r d op
19 januari een ontwerper aangeduid,
maar op 11 januari waren de plannen
al binnen op het stadhuis Het geheel
w o r d t opgevat als een kultureel centrum In strijd met de ministenele voorschriften zat er geen advies van de
stedelijke kulturele raad in het dossier Dat advies was met gevraagd
W e g e n s die slordige en gebrekkige
aanpak van het dossier onthield de
V U zich op dat punt
D e Eurorei
Zonder de fraktievoorzitters te raadplegen had het Kollege voor de Europese Tiendaagse uitgesproken CVPsprekers uitgenodigd, namelijk de
heren Tindemans en Dequae van de
Boerenbond Het politieke programma zou dan besloten w o r d e n met een
paneelgesprek, waarop de vier in het
parlement zetelende politieke partijen
het w o o r d zouden voeren Intussen
trokken de BSP, V U en KP hun sprekers terug, zodat het debat met doorgaat
Tegen die eenzijdige rolbezetting tekenden V U en BSP verzet aan Door
de verantwoordelijke schepen w o r d t
nu toegegeven dat de spreekbeurt
van Boerenbondvoorzitter Dequae
door een technische fout op het programma terechtgekomen is Niettegenstaande het Kollege van in november op de hoogte gebracht w e r d van
de Europese Voorlichtingscampagne,
heeft men blijkbaar tot eind januari gewacht 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 Kollege te vragen met de fraktievoorzitters
te overleggen op elke wijze de
werking van de gemeenteraad kan
verbeterd worden Van Itterbeek betreurde nog dat naast de eenzijdigheid 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

1 MAART 1979
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Scherpenheuvelse markt op de korrel
De reglementering van de wekelijkse
zaterdagnamiddagmarkt te Scharpenheuvel dient aangepast Daar er nu
veel meer aanvragen voor standplaatsen zijn binnengekomen (reeds
83), dient de ruimte uitgebreid In de
marktkommissie w e r d vooropgesteld
deze te verlengen tot aan de verkeerslichten Dit dient dan nog gestemd door de gemeenteraad De
markt wordt ingehuldigd op zaterdag
3 maart om 15 u
Er zal herinnerd worden aan de aanslepende openstelling van het gemeentelijk 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 beurtelings parkeren, dat reeds menig proces-verbaal aan winkelenden heeft gekost, af te schaffen en parkeermeters
in te voeren naar voorbeeld van Diest
en Aarschot
Waardoor de parkeergelegenheid zeker zal verbeterd worden Ook zou de
hinderende bushalte in deze winkelstraat dienen verlegd te worden naar
het gemeentehuis toe Deze zaken
werden aangevraagd door de betrokken handelaars ter gelegenheid van

de rondvraag-handtekenaktie over de
weklijkse markt Er zal ook herinnerd
worden aan het voorstel tot het invoeren van plaatselijk verkeer in meerdere woonwijken en straten van de
fusiegemeente O a in de Lobbense
straat te Keiberg, gepaard met het
aanleggen van een fietspad langs d e l
Vossekotstraat die evenwijdig met|
mekaar lopen Deze voorstellen werden door de verenigingen •< Een Leefmilieu Voor U» S -Z en het Davidsfonds Keiberg op een volksvergadering voorgesteld en uitgewerkt En
door de algemene vergadering van
de gemeentelijke kultuurraad eensgezind goedgekeurd

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 gemeentehuis van Laken, Bockstael-

Verfranser Chabert

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

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 Vandezande de aanwezigen voor hun
inzet, vooral tijdens de verkiezings-

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

In een parlementaire vraag tot verkeersminister Chabert oefent V U kamerlid Willy Kuijpers kritiek uit op
de pogingen om de Brusselse administratie uit te breiden in Vlaams Brabant Dat zit er in elk geval in, als men
verneemt dat de inwoners uit de
Vlaams-Brabantse gemeenten St-Genesius-Rode zich voor auto-inspektie
voortaan tot Anderlecht ipv tot Halle
moeten wenden Deze inwoners wensen nochtans bediend te worden
door instellingen die tot Vlaams Brabant behoren

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

Nadat het kamerlid naar de motivering van deze maatregel heeft gevraagd en welke maatregelen zal treffen om deze onlogische verhuizing
ongedaan te maken breekt Willy Kuijpers een lans voor sommige gemeenten waarvan de bewoners voortaan
hun voertuig verder van hun woning
moeten laten keuren ipv in een dichterbij gevestigde auto-inspektie Dit is
het geval voor de bewoners van Kampenhout, die nu naar het verder gelegen Vilvoorde moeten gaan ipv het
dichterbije Herent

Tijdens het voorgerecht begroette en
dankte onze afdelingsvoorzitter, Wilfried 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

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 verfransingsmachine onder oogluikend toezien van
een CVP-minister

Z o kwam het dat op zaterdag 3 februari een twintigtal VU-medewerkers
met hun echtgenoten bijeenkwamen
in de eetzaal van camping <• De
M o o r » om eens met te werken maar
o m te eten en een gezellig glas te drinken

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 fr.
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

Inlichtingen bij 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, 2 0 0 0 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 o n z e k a n t o r e n t e A a l s t , B r e e , B r u g g e , B r u s s e l , G e n k ,
G e n t , H a s s e l t , H e r e n t a l s , K o r t r i j k , L e u v e n , Lier, M e c h e l e n ,
O o s t e n d e , Roeselare, St-Niklaas, T u r n h o u t en Vilvoorde
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plein, een akademische zitting
naar aanleiding van « de eerste
prijs Vic Anciaux »
De plechtige zitting begint om
15 u.
Prof. Van Langendonck zal er
handelen over marginaliteit en
senator
Maurits
Coppieters
houdt de feestrede.

Lentewandeling
naar
Lombeek en Wambeek
De Vlaamse Wandelaarsbond «VWBKlub Affligem» richt op zondagnamiddag 11 maart een boeiende en familiale wandeltocht in van circa 7 km.
Samenkomst om 13 u 30 aan de St.Kafarinakerk ( = hoofdkerk van S t Katarina-Lombeek), gelegen op een
paar honderd meter van de w e g
Asse-Edingen. Ruime parkeergelegenheid bij de kerk Vertrek om 14 u.
s t i p t Wandelleider Norbert Linthout
Best laarzen of waterdicht schoeisel.
Er wordt gewandeld langs de Molenbeek, de Oude Watermolen met de
visvijvers, de brongebieden met specifieke flora en fauna, tot de grens van
Roosdaal. Nadien worden de gehuchten Loddershoek, Overdorp en Schepeneisel 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 enkele volksdansen aanleren

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 aspekten aan bod kwamen, en ook reeds enkele besluiten getroffen werden.
Vooropgesteld werd dat we een punt bereikt hebben, waarop we ons ernstig dienen te bezinnen over het vestigen van een blijvende infrastruktuur voor de V U ,
zowel materieel, als in de dagelijkse werking en uitbouw: gemeentepolitieke
aanwezigheid, een eigen lokaal, de ziekenfonds-werking, de soclo-kulturele aanwezigheid, de kernwerking in de parochies, de bestuurswerking en het dienstbetoon.
Vanzelfsprekend vergt dit alles een
hoop werk en mensenkracht Met samenwerking en inzet kunnen w e echter al veel bereiken, waaraan dan ook
gewerkt wordt
Konkreet w e r d reeds beslist kontakt
op te nemen met de AVZL, het Vlaams
Ziekenfonds voor Limburg, waarvoor
w e zo spoedig mogelijk een plaatselijke sekretans zullen aanstellen en
waarmee w e dan een ledenwerving
op touw gaan zetten, om op korte ter-

mijn een degelijke ziekenkas uit te
bouwen Belangstellenden-kandidaatleden kunnen reeds kontakt opnemen
met onze bestuursleden.
Financiële nood
Het IS natuurlijk met ongewoon dat
onze omvangrijke werking veel financiële middelen vergt, middelen waarover w e nauwelijks voldoende kunnen beschikken Een steun is dan ook
steeds welkom en wordt met biezondere dank aanvaard, op rekening 3350350750-44 ten name van VolksuniePeer
Ledenbeweging

15 jaar
Volksunie Peer
Op de jongste bestuursvergadering werden ook de grote lijnen
vastgelegd van de viering van
het 15-jarig bestaan van de V U Peer.
O p 19 mei a.s. organizeren we,
naar traditie, ons jaarlijks MEINACHTBAL, waarschijnlijk in
WijchmaaL
Op zaterdag 7 juli organizeren
we een «ll-juli-tornooi» voor
voetbalploegen uit VU-afdellngen, niet alleen uit Limburg,
maar uit geheel Vlaanderen.
In hef najaar, wellicht in september, organizeren we een groot
HULDEBAL, waar we een eresaluut brengen aan onze pioniers, onze vrienden van het eerste uur. Meer nieuws hierover
volgt later.

Ondanks de late start van de hernieuwing Cwegens administratieve problemen buiten onze wil), konden we toch
reeds het grootste gedeelte van de

hernieuwde lidmaatschappen afrekenen 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, w e zouden haast zeggen
vanzelfsprekend, de kern Wijchmaal,
op de voet gevolgd door Grote-Brogel Doe zo voort, ook de andere kernen, waar ongetwijfeld nog vele leden
te werven zijni
Dienstbetoon
V\/e vestigen er nogmaals de aandacht op dat de zitdagen van volksvertegenwoordiger
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.

LIMBURG
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, e n 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

WIJ
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Fons Van Holderbeke
tikt Sinterklaas op de vingers
De jongste Waarschootse gemeenteraad op 15 februari bevestigde nog
eens wat wi| reeds lang weten; Waarschoot wordt bestuurd door een CVPmeerderheid die geen oor heeft voor
redelijke argumenten als ze uit de oppositie komen, die de hand op de subsidlepot houdt en uitdeelt volgens eigen 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 Hulle CVolkswiD, gesteund door de voltallige Vlaamse
Gemeentebelangenfraktie om de belasting op het afhalen
van het huisvuil af te schaffen of op
zijn minst te verminderen w e r d zonder meer verworpen Dat de gemeentebelastingen op 9 jaar tijd van
4 979 398 fr tot 25 350 800 fr stegen
en dat de gemeentekas op dit ogenblik een overschot van tientallen mil
joenen heeft was voor de CVP geen
argument
Wel w e r d 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 kunnen ontstaan J Van de Veire CVGB)
herinnerde de raad eraan dat hij jaren
geleden hetzelfde voorstel had gedaan HIJ wacht nog steeds op de resultaten 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 duistereC?) redenen geen verandering ze is
zoals ze vorig jaar was
Toen raadslid E Bonne (VGB) voorstlde om ook de VZW-Kinderoppas
te subsidieren het schepen Willems
zich nogal kleinerend over deze organizatie 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 weigeren om maar een frank subsidie aan
deze organizatie te spenderen en om
zijn algemene subsidiepolitiek w e r d
hij door Fons Van Holderbeke gewraakt om zijn eigenmachtig optre
den en om zijn Sinterklaaspolitiek bij
het toekennen van subsidies Welke
criteria werden hierbij g e b r u i k 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 onthielden
— Een laatste puntje dat het vermei
den waard is Fons Van Holderbeke
stelde de vraag waarom bij het
sneeuwruimen enkel aan de autowegen gedacht w e r d Hebben voetgan-

HET LEVENDE
WATER
Eeuwen geleden spraken
de Romeinen reeds van de
buitengewone
gezondheidseigenschappen
van
«Tönissteiner
Sprudel».
Bij de bron vindt m e n
oude inschriften als «fons
sanitatis, effectu mirabilis»
(gezondheidsbron,
wonderbaar in haar helende werking).
Mijnheer Beylemans, onderpostontvanger
van
Roosbeek, is de oude Romeinen heel erg dankbaar. D a a r o m een leuk verhaal, dat zelfs Asterix wat
gunstiger tegen de Romeinen zou s t e m m e n .
Een achttal jaar geleden,
zat Mijnheer Beylemans
aardig geplaagd m e t nierstenen. Wie ooit een nierkrisis kreeg, zal in het lijden en de pijn van de postontvanger kunnen inkomen.
Gelukkig hoorde de held
van dit verhaal ergens praten over Sprudel Tönissteiner, naar samenstelling en
smaak
een
v/aarachtig
wonderwater.
Naar Duitsland geschreven, waar de wonderbronnen zich bevinden, kwam
snel een antwoord m e t het
adres van de alleenverdeler voor Benelux, Abts,
Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo. Tel. 016/46.63.11.
Pijn maakt echter skeptisch en onze onderpostontvanger kocht één enkel
flesje bij Vader Abts, en
liet de inhoud van dat flesje grondig analyseren. En
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waarachtig, er bleek calciu m en m a g n e s i u m en nat r i u m en al die dingen die
op het etiket vermeld
staan, in te zitten.
Navraag bij een bevriend
dokter, die overigens nu
ook een overtuigd Töniss t e i n e r - d n n k e r is, bevestigde d a t .
Tönissteiner
Sprudel
speciaal aanbevolen is bij
de bestrijding van :
1. ziekte der urine-afvoerkanalen.
a) reinigen der nieren,
urinewegen, blaas- en
voorstanderklier (prostatis).
b) reinigen bij nierstenen ; ook fosfaat- en
karbonaatstenen.
2. chronische maagslijmvliesontsteking. Herstellen na darmontsteking.
Zenuw- en funktionele
storingen.
3. chronische
ontsteking
der luchtpijpen (pharyngitis tracheïts, chronische spastische bronchitis, allergische huidaffectie).
4. ziekteverschijnselen bij
de stofwisseling. Urinezuur diathese m e t h a a r
gevolgen. Jicht.
Wie meer wil weten over
Tönissteiner, het levende
water, n e e m t best even
kontakt m e t Abts, Tiensesteenweg 128, Korbeek-Lo.
Deze zal er dan wel voor
zorgen dat je dit levenswater gemakkelijk
aan
huis krijgt.
(advertentie)

gers en fietsers dan ook geen recht
op een geruimde w e g ' Burgemeester
De Prest antwoordde hierop dat volgens politiereglement iedereen verplicht 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 burgemeester wijselijk over Daarvoor had
hij geen politiereglement om zich achter te verschuilen Z o zien wij nog
eens dat voor de Waarschootse
meerderheid de auto de ongekroonde
koning van de straat blijft, terwijl voetganger en fietser verder mag ploete
ren (of vallen)
De begroting w e r d dan ook om voorgaande en om nog andere redenen
door de Vlaamse Gemeentebelangen
verworpen BSP en Volkswil onthielden zich, CVP stemde in blok voor

VU-Waarschoot
hield
ledenbijeenkomst
Met over de honderd kwamen ze op
11 februari uit alle hoeken van de gemeente (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 beginnen echte Vlaamse pannekoeken
Daarna werden de aanwezigen verrast 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 tekenfilm van Walt Disney Bambi en zijn
vriendjes
Vervolgens gaf Fons Van Holderbeke
een korte toespraak waarin hij de aanwezigen 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
w e r d deze zoveelste voltreffer van
VU Waarschoot afgerond
Walter Lmseele

Postzegels
te Evergem
De VTB-filatelieklub Evergem, organizeert haar vierde postzegeltentoonstelling 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 »
O p zondag 11 februan hield de vereniging 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 inschrijvingen dan kwamen zo rond de honderddertig mensen opdagen zodat w e wel
een beetje overrompeld werden De
kinderen maakten er een kreatieve
namiddag van zij kregen onder de
deskundige leiding van Marijke Vande 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 Herman die zich opnieuw zo bereidwillig
toonde deze keer om de geluidsinstallatie te bedienen
Ter gelegenheid van dit samenzijn
w e r d ook het jaarprogramma voorgesteld de e k aktiviteit gaat door op
woensdag 14 maart en het wordt een
spreekbeurtavond over jeugddelinquentie en jeugdmishandeling met
een deskundig spreker uit gerechtelijke middens Hou die avond vrij i

OOST-VLAANDEREN
Mimm
MAART
2

AALTER VU-famihefeest om 20 uur in zaal Biezemhof Spreker 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 » Florastraat 3 De Pinte Om 21 uur met Studio 22 en tombola Inkom
80 fr Jeugd 50 fr
GENTBRUGGE VU-bal om 20 uur in gemeentelijke feestzaal,
Kerkstraat 23 Orkest The Jacksons

10
16

DENDERBELLE
Euro-info-avond in zaal t Vat Organizatie
V U J O in samenwerking met Politiek Vormingscentrum Lodewijk Dosfel Eveneens op 23 maart

17

HOFSTADE 3e feest voor leden en sympatizariten in zaal Welkom Hoogstraat 70 Optreden van het « Ketje » Gezellig samenzijn met animator Fons Vinck Inkom 225 fr

18

APPELTERRE-OUTERVOORDE:
2de
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 verenigingen uit Melle Lochristi, St-Amandsberg)

Palingfestijn

vanaf

VU Zele opnieuw in rouw
Nadat een paar maanden geleden
ons plotseling, ten gevolge van een
zwaar verkeersongeval, onze lokaalhouder Andre De Prijcker is ontvall ï n , hebben wij weerom de droeve
plicht u het overlijden te melden van
ons gemeenteraadslid Paul Van Lysebetten (51)
Na een leven van hard werken —
Paul was begonnen als kleine middenstander — had hi| een prachtige
zaak opgebouwd, die hem de reputatie van een vermaard koffiebrander
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 bestuurslid, later afdelingsvoorzitter en sedert de
laatste gemeenteraadsverkiezingen
was hij lid van onze 9-koppige afvaardiging in de gemeenteraad
O v e r t u i g d Vlaams-nationalist, kon
men op Paul nooit tevergeefs een

beroep doen Zijn nooit afgevende
geest voor humor, zijn uitbundige
levenslustigheid, zijn dienstvaardigheid, zijn werklust, waren kenmerken
van een nog jong maar rijk gevuld
leven (Zijn vrijgevigheid om een
tombola te stofferen was alomgekend)
Helaas het heeft niet mogen zijn Het
levenspad leidt soms over vlakke
wegen, maar af en toe wel eens over
smalle bergpaadjes Aan Paul verliest de Volksunie in Zele een echte
Vlaams-nationalistische vriend en
strijdmakker
De begrafenis heeft plaats zaterdag
a s 3 maart om 10 u 30 in de parochiale kerk van Zele-Heikant
Aan de diepbeproefde echtgenote,
aan zijn kinderen, aan de ganse familie, bieden wij onze oprechte deelneming aan bij dit onverwachte overlijden

GEMEENTEBESTUUR
VAN MERELBEKE

Oerlemans
te St.-Amandsberg
Het Vlaams Verbond voor Gepensioneerden, V V V G , afdeling St-Amandsberg, 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 avontuurlijke reisbelevenissen van de sympatieke 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 samenwerking van het ministerie van Nationale Opvoeding
Gezien de belangrijkheid van dit filmgebeuren, worden de belangstellenden vriendelijk verzocht spoedig in te
schrijven t ' j mevrouw Behiels, voorzitster van ae afdeling Er zijn slechts negentig plaatsen beschikbaar

Te b e g e v e n b e t r e k k i n g e n :
— 1 betrekking van technisch ingenieur m vast verband.
— 1 betrekking van eerste
w e r k m a n s p e c i a l i s t A in v a s t
verband.
— 2 b e t r e k k i n g e n van halfges c h o o l d e w e r k m a n in v a s t
verband
Aanvragen dienen aangetek e n d g e r i c h 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 ter en Schepenen van Merelb e k e v o o r 16 m a a r t 1979.
Inlichtingen over bovengenoemde betrekkingen kunnen
telefonisch
verstrekt
worden door de gemeentesek r e t a r i s , telefoon n r 09130.61.66.
(Adv.248)

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

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

Beverstraat 24-26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi- en wandglwagens • bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels - kaïnerversieringen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei • turnkledij
ruiteriiitriistmgen - pingIjongtafels - badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in nierkaitikeleii
autobanen elektr tremen der beste merken • aut05 go carts trakloren • poppen - poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars • borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten niekanieken schooltassen 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-bestuursploeg gehad. Met hoogtepunten en
laagtepunten in het beleid. En met
een stuk mateloze drang naar prestige.
Aanvankelijk
werkte
de
nieuwe
CVP-ploeg de indruk het wat soberder te willen doen en alle overbodige
luxe te zullen weren.
We vragen ons af of dat geen illuzie
was van ons.
Dure materialen
Vorig jaar kreeg de gemeenteraad
drie zogenaamde dorpsontwikkelingsprojekten goed te keuren W e zeggen
« zogenaamde » omdat die benaming
alleen te maken heeft met de gedeeltelijke subsidiering van overheidsw/ege Het gaat om het heruittekenen
van parkeerruimte, auto- en wandelstroken, en om boomaanplantingen
op drie plaatsen rond de Sint-Tillokerk, op de Korenmarkt en in de Brugstraat Een goede zaak vonden v\/ij
Vooral de Brugstraat verdient nu eindelijk eens aandacht De kosten worden voorlopig geraamd op
een kleine 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 gemeenteraadszaal IS men echt aan het overdnjven
De oude raadszaal is eigenlijk te klem
geworden Dus moest naar een nieuw e 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 vredegerecht
De kosten van deze raadszaal voor
29 gemeenteraadsleden worden nu al
geraamd op minstens 14 miljoen i Het
grootste deel gaat naar de binneninrichting, die het neusje van de luxezalm wordt
Oordeel zelf marmer als bekleding
rond
de toiletten, wanden in spiegelskulpturen, luchters van boven de
200 000 f r, enz

op een volgende zitting in het openbaar zou gebeuren
De verbazing was groot, toen de burgemeester 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 luxeprojekt

r IVIO :
onduidelijkheid
O p de agenda stond ook de verhoging van de belasting op het
ophalen van het huisvuil. Een
verhoging van 700 naar 850 fr.,
op verzoek van de Inferkommunale Vereniging voor Vuil verwijdering en -verwerking voor Izegem en Ommeland, korter geformuleerd • 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 vertegenwoordigd in de raad van
beheer, direktiekomitee en kollege van kommissarissen. O p
een gemeenteraadszitting sijpelt 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 kostprijzen is zo goed
als onbestaande.
Enkele jaren geleden publiceerde Geert Bourgeois samen met
Erik Vandewalle een IVIO-dossier in de lokale - W i j te Izegem -. Het blijkt dat de toen
vooropgezette cijfers over vermoedelijke reële kostprijzen nu
al bereikt zijn. Het publiek mag
en moet weten dat huisvuilverbranding een dure zaak Is.
W o r d t het spoedig b e t e r ?
IVIO sleurt nu al enkele jaren
een jaarlijks verlies van 5 miljoen achter zich aan.

Zonderlinge procedure
O p de agenda van de zitting van 5
februari stond dit ontwerp op de
geheime zitting Enk Vandewalle stelde namens de V U voor, de zaak in
openbare zitting te behandelen
D e burgemeester wees dat af, omdat
het volgens hem maar om een algemene bespreking ging en de eigenlijke beslissing en dus ook stemming.

I

HetVU-standpunt

I

W e beleven een tijd van ekonomische krisis die niet zo gauw opgelost
zal zijn Izegem zelf worstelt al twee
decennia met een knsis door de
teloorgang van zijn traditionele nijverheid Precies in zn'n tijd is het de overheid, de natior.die, maar ook de gemeentelijke, die het voorbeeld moet
geven inzake soberheid
VU-oppositie: hoogbouw w e g
O p de agenda stond weer de pnveverkaveling tussen Meense steenweg, Kokelarestraat en Leenstraat
V U en V U J O hadden hier al flink
geschud aan enkele aspekten van dit
plan Gevolg van deze oppositie de
burgemeester kondigde aan dat de
hoogbouw aldaar definitief afgeschreven IS Een goede zaak Hoogbouw
ginder had met de minste zin, kon
alleen maar hinderlijk zijn
Toch kon de V U zich nog niet verzoenen met deze verkaveling Enk Vandewalle wees op een aantal nog bestaande vraagtekens en vooral op
een ontwerpovereenkomst tussen de
verkavelaars Clmmo-Benelux en Vanacker) en het schepenkollege Een
ontwerp van overeenkomst waarbij
de belangen van toekomstige partikuliere bouwers met veilig zitten
Als het goed is kunnen we dat ook
zeggen

I
I

De raad kreeg het pnnciep goed te
keuren van een jeugddienst Een zaak
waar de V U helemaal achter staat en
waarop w e volgende week terugkomen

I

Voordracht te

I
I

Blankenberge

I

O m in de feeststemming te blijven tijdens de karnavalpenode, orgamzeert
de Vlaamse Kulturele Kring op maanI d a g 5 maart om 20 u 30 een voordracht in het Kleinkunstteater van het
( S t e d e l i j k Casino met als tema <• Karnaval in België » De voordrachtgever is
niemand minder dan onze stadsgenoot letterkundige Jaak Verstappen
1
HIJ zal ons spreken over karnaval, zijn
oorsprong en zijn geschiedenis Alle
karnavalmaatschappijen en alle inwoners van ons stadje worden verwacht D e inkom is gratis

I

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

WEST-VLAANDEREN
MAART
3

WAKKEN-DENTERGEM-MARKEGEM-OESELGEM . Bal ter gelegenheid 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, Moerkerkesteenweg vanaf 20 uur Prijs 225 fr. Inschrijven in het Breydelhof 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 halen. Dat beloofde hij met alleen, maar
hij deed het nog ooki Hij zou om te beginnen al het nodige doen opdat Wulpen zou aangedaan worden door een
bus. Er w e r d een studie gemaakt van
de bestaande lijnen en nagegaan hoeveel gezinnen m Wulpen over geen
vervoer beschikken. Met al deze gegevens w e r d dan door ons VU-kamerlid Miei Vansteenkiste een beroep
gedaan op de Minister van Verkeer
en de NMVB-direktie, met het oog op
een eventuele uitbreiding van de bestaande buslijnen De inspanningen
van Maurits die in stilte gedurende
maanden onafgebroken voortgezet
werden, kregen uiteindelijk het gewenste rezultaat. De Minister van
Verkeer liet namelijk weten dat de
N M V B op 15 december jl. een aanvraag om machtiging bij zijn departement had ingediend teneinde in het
kader van de openbare autobuslijn
Oostende-De Panne-Veurne met vertakkingen, een verbinding met Wulpen tot stand te brengen. Dagelijks
zullen aldus een zestal ritten uitgevoerd worden die de deelgemeente
Wulpen met Veurne en Nieuwpoort

Zitdag

verbinden De Minister zal de N M V B
hiertoe de vereiste voorlopige machtiging verlenen Het probleem betreffende 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 bestudeerd door de bevoegde diensten.
Ziezo, de kogel is door de kerk. De inwoners van Wulpen kunnen thans gebruik 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 kosten 225 fr
— VUJO-arr Brugge-Torhout, Europa-dag op zaterdag 24 maart a s vanaf 10 u in de zalen van het Europa-kollege, Dyver, Brugge
— Assebroek, jaarlijkse
herdenking
van overleden VU-leden, op zondag
25 maart a s om 11 u 30, kerk S t Magdalena, Gentpoortstraat, Brugge
— VU-arr Brugge-Torhout-kust, lente-avondfeest op zaterdag 7 apnl a s
vanaf 20 u 30 in de zalen van
«Jagershof», gemeenteplein St -Andries-Brugge, met het orkest van Bert
.'/' Wills

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

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

Een zonnige tuin het
hele jaar door!

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

HOBBYSERRES
Zeer sterke,
waterdichte

Uitvoering
met kitloze

— Jonge man zoekt werk als
bediende (daktylo en algemene
kennis) en dit liefst in de provincie Limburg Inlichtingen burgemeester Jaak Gabriels, Siemenstraat 28, 3690 Bree, tel 0114 6 2 2 9 0 (N 106)

degelijke
en
konstruktie.

m
aluminium
beglazing

Zeer eenvoudige
montage
en niet bet minste
onderhoud

Vakantie
in Frankrijk

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

Vraag ons vrijblijvend
prijslijst'I'

Serrebouw
DEFORCHE

folder

15 km van de M i d . zee vak. huls
je 3 / 4 pers. gemeubl. nog vrij
Paasvak., mei, juni, juli Schrijven of tel. M. Garcia, St.-Séries,
34400 Lunel, tel. 067-71.14.25.

en

pvba

Gentseheerweg 120
8700 IZEGEM
Tel. 051/30.37.01 (4 1.)

VVI-leper, te gast bij Mevr. Vansteenkiste
E u g e e n V a n s t e e n k i s t e , l e p e r s k u n s t s c h i l d e r o v e r l e e d in 1963. In zijn huis D e h a e r n e s t r a a t 8, t e l e p e r w o o n t
n o g s t e e d s m e v r V a n s t e e n k i s t e die h a a r w o n i n g t o t e e n p i ë t e i t s v o l e n p e r s o o n l i j k m u s e u m i n n c h t t e , w a a r b i n n e n d e g e e s t v a n E u g e e n V a n s t e e n k i s t e b l e e f l e v e n . Z o k o n d e n w e s a m e n m e t haar d e k u n s t v a n haar e c h t g e n o o t b e w o n d e r e n w a a r v o o r o n z e hartelijke dank.

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, omgeving van Grasse Wie kan ons
helpen ?
Familie De Nutte, Dressaertlaan
131 te Grimbergen, tel 251.5649
of 5 1 2 6 6 6 0
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1>000 jaar Brussel
ff

Zelfs Manneke Pis zou zifn Vlaamse
afkomst dienen t e verloochenen l f f

ST.-PIETERS-JETTE — In deze West-Brusselse gemeente woont Yvo Peelers,
beheerder van het plaatselijk Vlaams Trefcentrum, advizeur bij de NCC-kommissie 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 Brusselstad) 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,
«toevallig», 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
gevonden In enkele eerste verslagtekWant, ik zie een agglomeratie die op
sten werd evenwel gemeld dat er voor
de rand van het faillissement staat Ik
zon Millennium toch best een datum
zie de voortschrijdende
systematische
zou gevonden worden In een eerste
campagne van agglomeratiekollege en
overeenkomst
werd 1980 naar voren
gemeentebestuur
om alle getuigenis
geschoven
Maar dan volgde achter
van Brussel als Vlaamse stad te laten
de politieke schermen enorm veel en
verdwijnen Ik stel vast dat sommigen
bitsig touwtrekken
Vooral tussen de
erop uit zijn (onder meer FDF-staatsseliberalen van het stadsbestuur en de
kretans Frangois Persoons) om ons
FDF'ers van de agglomeratieraad
De
populair «Manneken Pis» fe laten
kompromisdatum werd 1979, en het is
plaatsruimen voor « Le Petit Julien »
vooral de liberaal-frankofone
familie
die vorig jaar kunstmatig ter wereld
die het feestgebeuren naar zich toegewerd gebracht
»
trokken heeft
In het
feestkomitee
— Dat Millennium hoeft dus voor U
zetelden 3 Vlamingen op 30 leden, en
niet?
in het door de burgemeester
geïnstalYvo Peeters: «In feite niet, neen Het
leerde directorium, dat uiteindelijk de
gaat immers om een kunstmatig opgebeslissingen neemt zijn drie franstazet en historisch opportunistisch
feest
ligen, waaronder Arthur Haulot, de
Reeds in '75 groeide bij de patroonsware feestleiders
top van het Verbond van Ondernemingen te Brussel de idee dat het nu wel
Geldgebrek
hoog tijd werd om twintig jaar na de
—
Maar
de
Vlamingen hebben bewereldtentoonstelling
op de Heizel opslist toch niet helemaal afzijdig toe te
nieuw een grootse manifestatie
te
kijken hoe franstaligen met gemeenbedenken Er werd met vertegenwoorschapsgeld feestvieren ?
digers van Brussel-stad en van de
Yvo Peeters : «Dat zou wel verkeerd
agglomeratieraad gezocht naar het hiszijn We zijn vooreerst
volwaardige
torisch moment waarop Brussel preinwoners van Brussel, maar het is
cies 1 000 jaar zou bestaan, maar die
onze taak er toe bij te dragen deze
kapstok om vooral de
commerciële

stad in Vlaanderen met als de grote
onbekende te laten doorgaan
Brussel
IS trouwens
hoe dan ook een ontmoetingsplaats bij uitstek om onze kulturele eigenheid op het internationale
forum kenbaar te maken »
— In hel kader van dit Millennium
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 Westhoek (Veurne) (Terloops
het schijnt
nu vast te staan dat de Westvlamingen die naar Brussel komen wonen
zich het snelst laten verfransen O
Ik heb zienderogen al die eigen Vlaamse instellingen zien groeien als paddestoelen Toen ik hier kwam tastte ik als
Vlaming in het duister, wie nu inwijkt
krijgt daarentegen meteen goede aanknopingspunten
sociaal-kulturele
raden, trefcentra, Vlaams
onderwijscentrum en zoveel meer
Ik heb ook als student in '67 de splitsing van de Brusselse universiteit meegemaakt, en ik was in de kontestatieiaren aktief als voorzitter van de Fakulteitsraad voor Letteren
Ik herinner mij dat de initiatieven van
de Lodewijk de Raetstichting voor de
gemeenschapsopbouw
in elke Brusselse gemeente biezonder
stimulerend
zijn geweest De Vlaamse trein is toen
vrij snel gaan bollen raden, trefcentra,
wijkcentra, plaatselijke krantjes enzomeer
Maar na gedurende
al die
jaren aan éen kar te hebben getrokken, begon het entoesiasme te minderen
De vrijwilligers botsen nu op de
grote opdracht zware
verantwoordelijkheid te torsen, ik denk bij voorbeeld
aan het beheer van centra Hier ontstaan dan haperingen
»
— Maar, die infrastruktuur is toch
een geweldige troef voor de Brusselse Vlamingen ?
Yvo Peeters: «Zeker Evenwel vrees
ik nu in zekere mate een wildgroei Precies 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
Kultuurkommissie lang moeten dubben over geldgebrek voor een besteding van 50000
frank, terwijl de Brusselse agglomeratieraad op 7 jaar tijd zonder
schroom
een tekort van 1,8 miljard frank realizeert, en de Brusselse gemeenten jaarlijks zomaar 6 miljard besteden aan
kuituur en onderwijs Met de sociaalkulturele infrastruktuur hebben we verwachtingen losgeweekt
die nu evenwel moeten opgevolgd
worden

Konservator Yvo Peeters

voeten in de aarde gehad De stuwing
van het staalssekretariaat van Vic
Anciaux heeft het mogelijk
gemaakt
precies tijdens dat omstreden « Millennium » 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
werden tot voor kort nooit benut, of zelfs
zonder meer vernietigd
Bovendien zullen we trachten archieven die Brusselaars lukraak in hun boekenkast of op zolder hebben bijgehouden te verzamelen Dat is mogelijk,
maar we hebben aangevoeld dat het
precies de wens is van deze mensen

In een r a p p o r t v a n e e n s e lekt klubje Brusselse politic i , i n d u s t r i ë l e n en p r o f e s s o ren (eind 7 6 ) lezen we :
« / / était par conséquent
illusoir de fêter les 1.000 ans
de Bruxelles. Par contre, on
peut évoquer et célébrer
le
Millénaire
de Bruxelles ».
D e z e s l o t a l i n e a v a n een
rapport, o p g e s t e l d o p het
B r u s s e l s s t a d h u i s , is onvertaalbaar, maar toch d e z e
vrije v e r s i e : « W e kunnen
n i e t p r e c i e s b e p a l e n v\^ann e e r B r u s s e l - 1.000 j a a r
mag gevierd worden. Maar
wél kunnen w e een M i l l e n n i u m - f e s t i j n b e d e n k e n ».

om die historische getuigenis in Brussel 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 burgemeester Karel Buis, in het Nederlands geschreven
en gedateerd
op
1890
Het zal ook onze taak zijn al die waardevolle 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 buitenland kenbaar te maken
Vandaar de grote betekenis die ik
hecht aan de opening van ons «Archief en Museum van het Vlaams
Leven», uitgerekend in het jaar dat
frankofoon-llberale en FDF-kringen
gemeend hebben een geschiedkundig weinig steekhoudend Millennium
te moeten organizeren ». (hds)

— 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 fundament heeft tracht te werken doorheen
het web van dekreten heen, en is er
nu in geslaagd de mogelijkheid te voorzien om « het Vlaams patrimonium van
Brussel in deze Zennestad
zelf te
bewaren » De vzw Archief en Museum werd in '77 opgericht, met de
steun van de NCO Het heeft heel wat
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