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PARLEMENT 
HERWAARDEREN. 

Op 18-4-78 stelde ik een schriftelijke 
(de mondelinge vraag werd afgewe
zen door de kamervoorzitter) parle
mentaire vraag aan minister Ramae 
kers betreffende de onwettelijke prak
tijken in de Franstalige gemeente
school van Linkebeek 
Op 6-6-78 kreeg ik een ontwijkend 
antwoord met het argument dat de 
vaststellingen door de betrokken taal-
inspektie met gebeurden conform de 
stnkte voorschriften terzake 
In oktober verwittigde de taalinspek-
tie opnieuw dat de toestand ongewij
zigd was gebleven 

Hoewel ik me met de Vlaamse opinie 
verheug over de genomen maatrege
len zijn er toch 2 bedenkingen te 
maken 

— Waarom werden deze maatrege
len niet genomen bij het begin van het 
schooljaar zoals door de minister 
reeds aangehaald in zijn schrijven 
aan de gemeente van 13-6- 78 ' 
— Waarom werd ik in apnl 1978 afge
scheept met een ontwijkend ant
woord waarbij een aanvullend onder
zoek opgedragen werd aan de zoge
zegd bevoegde hoofdtaalinspekteurs 
wanneer zij zeer goed weten dat zij 
niet bevoegd zijn voor het lager onder
wijs 

Is het op die manier dat men het parle
mentair werk gaat revalorizeren "> 
Eerst het parlementslid met geen of 
een half antwoord wandelen sturen 
om dan enkele maanden later met de 
grote trom van het werk van ditzelfde 
parlementslid te profiteren zonder 
hem zelfs te vermelden 

J Valkeniers, VU-kamerlid 
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ONONTWIKKELDEN 

Uw zorg voor het afdrukken in ons 
weekblad van Franstalige tv-program-
mas zelfs van buitenlandse zenders 
IS voor mij onbegrijpelijk 
Zijn de « WIJ »-redakteuren dan geen 
Vlaams nationalisten maar een apart 
ras van onderontwikkelde gatlikkers 
van la culture Frangaise"? 
En wat voor biezonders er aan een 
gat als dat van madame Spaak is 
mogen dan sommige VU-onderhande-
laars te weten zijn gekomen en waar
deren dat Vlaanderen daar geen 
belang in stelt is op 17 december II 
toch wel duidelijk gebleken i 
In Limburg waar nog geen kabeltelevi
sie IS staan alle draaiantennes in rich
ting die wijzen naar Genk Maastncht 
Roermond Langenberg, Aken Stol-
berg Niet een enkele in de richting 
van Luik 
Ik wens dat jullie Beulemans-verstand 
het waarom daarvan eens zou trach
ten te begrijpen 

J B Zepperen 

BELGIË 2000 

Het België van 1979 is ziek 
Het is zelfs dodelijk ziek omdat in zijn 
hoofd (dat Brussel zou moeten zijn) 
een ongeneeslijk kankergezwel woe
kert 

Dit kankergezwel is het FDF 
Door de jarenlange lamlendigheid on
bekwaamheid en onbetrouwbaarheid 
van overtallige klan-mandatanssen 
die zich aan honderden geniepige ver
werpelijke en zelfs onwettelijke anti-
Vlaamse praktijken hebben bezon
digd, werd dit kankergezwel nog aan
gewakkerd 

Een kankergezwel moet normaal weg
gesneden worden zoniet bestreden 
of geneutralizeerd 
In Brussel zouden de CVP de BSP 
de PS de PSC de PVV-PLP zelfs de 
VU en alle verantwoordeliike en hel-
derdenkende politiekers een blok moe
ten vormen dat ijvert voor een tweeta
lig Brussel 2000 

Aan Brusselse partijleden — zo 
Vlaamse als Franstalige — die zich 
niet inzetten voor een tweetalige 
hoofdstad zouden de verantwoorde
lijken een « Berufsverbot» kunnen op
leggen (geen burgemeester, geen 
openbaar ambt, geen notaris enz ) 
Zou het met prettig zijn dat onze klem-
kinderen in « hun » hoofdstad — even
als de Franstalige Belgen — zich 
ongedwongen thuis konden voelen 
met alleen in de openbare rijks-, pro
vinciale en vooral gemeentelijke dien
sten maar ook in de pnve-sektor (res
taurant cafe hotel bioskoop, winkels 
en warenhuizen, apoteek, dokter, ad-
vokaten, bednjven, ) 
Men zou beter aan het Brussels pn-

BOUWEN? KOPEN? 
VERBOUWEN? 
BOUWGROND? 

WIJ LENEN JE TOT 100% 

ve-initiatief dat ijvert voor zulke prakti
sche tweetaligheid faciliteiten geven 

zelfs financiële 
Indien de Franstalige politiekers van 
vandaag die uiteindelijk toch slechts 
een tijdelijke en voorlopige machtspo
sitie bekleden dit als onhaalbaar ver
werpen en aan zulk toekomstig en 
leefbaar Brussel en België met willen 
meebouwen dan moeten ze beseffen 
dat hun toekomstbeeld van België te 
weten een gaaf eentalig Waals ge
west een groot hoofdstedelijk (?) 
Franstalig gewest met immer dreigen
de klauwen in Vlaanderen en een 
genekte Vlaamse meerderheid die 
hiervoor bovendien nog fel en voor 
immer zal moeten betalen nog minder 
haalbaar is nu niet en ook in het jaar 
2000 met 

Want als het hoofd sterft sterft ook 
het lichaam 

L A M Ternat 

NAAR DE VOER 

De kommunautaire tegenstellingen 
worden in dit land steeds maar duide
lijker en groter En dat met alleen op 
beleidsniveau maar ook voor de man 
in de straat We hoeven maar te zien 
naar recente gebeurtenissen in Ron 
se waar een Vlaams bal te vroeg 
moest eindigen wegens franskiljons 
traangas 

En dan is er nog de Voerstreek Op 
11 maart wordt er opnieuw een groot
se wandeling in de Voerstreek geor-
gamzeerd Vlamingen die naar Zang
feesten en IJzerbedevaarten gaan 
moeten eindelijk eens de moed op
brengen naar de Voer te gaan Alleen 
door een massale aanwezigheid kun
nen WIJ aantonen dat de Voer bij 
Vlaanderen hoort Wandel mee op 11 
maart Het is gezond voor ons Vlaam
se volk 

Vanuit heel Vlaanderen vertrekken 
bussen Neem kontakt op Brugge 
(059/706116), Gent (091/226896), 
Waasland (031/770911), Antwerpen 
(031/391074) Leuven en Brussel 
(02/7596171) Mechelen (015/ 
21 7655), Lier (031/801345) Geel en 
Turnhout (014/58 93 93) Limburg 
(011/411002) Aarschot (016/ 
568610) Geraardsbergen (054/ 
41 1253) Algemene verzameling 
Grote Markt van Bilzen om 11 u 
ledere rechtgeaarde Vlaming is op 11 
maart in een gezonde en Vlaamse 
Voerstreek 

W V , M o r t s e l 

ZO KLAAR ALS... 

Onze firma is werkzaam in Dhahran, 
Saoedi Arabie en heeft ongeveer 50 
Belgische stafleden van wie een ge
deelte belangstelling heeft om in Bel
gië een wagen in transit aan te kopen 
Om de noodzakelijke inlichtingen te 
bekomen, werd kontakt opgenomen 
met een firma te Brussel 

M D P , Al Khobar (SAJ 

«Voor de mogelijkheden te hebben 
een wagen in transit te kopen 
1 — Belgien moeten sedert 12 
maanden uit het land wonen Bewijs 
geven van dit domiciliering door een 
Belgische consulair instantie of een 
plaatseliike instantie (politie by voor 
beeld) door een 728 douane formulair 
en door twee residentie attestatie 
door dezelfde instantie getekend 
2 — Indien uw een transit wagen 
koopt zijn de niet-resident alleen 
mede toegestemt te rijden Uw atten 
tie moet toegettroken worden op de 
feit dat de eigenaar blijft verbonden in 
geval van ongeval of politie toezicht 
3 - Een Mercedes 240 D kost 
349000- FB De leveringstermijn is 7 
to 8 maanden We beschikken toch, 
behouden verkoop intussen van 300 
D met speciale tropische landen ap
paratuur 
4 - Een opel Rekord 1900 - 4 deu
ren - kost 191900 BFaan het aankoop 
en 81300 in «buy back-> van zes mo-
naten 
5 — We kunnen uw wagen in onze 
installatie behouden voor BF 950 per 
maand 
6 — Een wagen in transit ingeschre
ven mag verkoopen worden na zes 
maanden aan een wonende lid Voor 
dit moet uw eerst de BTW betalen en 
dan de kooper moet ook the BTW be 
talen Als beroepsspeler moegen wij 
de wagen aankopen en tot de aan-
wijznde amateur te verkoppen De ei
genaar moet aan geen BTW betalen 
aHeen een verandering bedrag van 
5000- BF 

Ingesluiten vindt uw twee documen
ten voobeeld die nodig zijn voor de 
reservatie en de kentekenplaat 
We houden andere documenten tot 
uw schikking en blijven » 
Red. - Aangezien wij hier te kampen 

hebben gehad met een tropische kou
de en de vrienden in Saoedi-Arabié 
last hebben van een Sibensche warm-
tegolf zullen beroepsspelers te Brus
sel meer dan zes monaten moeten 
wachten om ons een wagen te ver
koppen. Zo eenvoudig is dat< 

Een Voergevoelen 
Dat IS de kop van Johan Anthierens ,,Ooggetuige" deze week in 
Knack Anthierens heeft een paar dagen lang zijn tenten opgesla
gen in de Voer, om de stemming te peilen een week voor de 
betogingen over en weer, op zondag 11 maart Een getuigenis 
,Het politieke Vlaanderen heeft allang zijn handen van ons afge

trokken Als uitgesproken Vlaamse partij blijft de VU zonder meer 
in gebreke En Jan Verroken, de felle CVP-flamingant gaf met 
thuis toen wij bij hem aanklopten ' Harde woorden van ontgoochel
de Voerenaars, deze week in KNACK 

Hoe mooi het was 
En links ziet u nu een kale vlakte, koud, onherberg

zaam, troosteloos Nog met zolang geleden was dit een drukke, 
vrolijke volkswijk, maar de mensen zijn verdreven en hun huizen 
gesloopt, omdat er een World Trade Center moest komen Dat is 
ovengens maar gedeeltelijk tot stand gekomen en nu worden af en 
toe pijnlijke pogingen gedaan tot reanimatie van deze zwaar ge
handicapte wijk ,,Zo ongeveer laten de mensen van ,,Brukselbin-
nenstebuiten hun stad zien Hun kommentaar heeft duidelijk mets 
vandoen met de vnjblijvende toelichtingen van toenstenvertakkers 
Deze yveek maakt KNACK met hen een tocht door Brussel 

En verder... 
Politiek en geweld : een reportage vanuit Rome over terreur in de 
neofascistische partij Een Franse staal : een reportage vanuit de 
Lothanngse staalstad Longwy over de gevolgen van de plannen 
om 22 000 arbeidsplaatsen te laten verdwijnen Straalgevaar in 
West-Vlaanderen een kerncentralepark in het Franse dorpje 
Gravelines dicht bi| de grens, zet een groot deel van de kustpro
vincie in de gevarenzone De Franse autonteiten zijn hierover bij
zonder zwijgzaam 

knack NU te koop : 35 fr. 
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Een goed akkoord 
of géén akkoord! 

Het is niet omdat Van den Boeynants 
zes partijen rond zijn tekst a a n de 
onderhandelingstafel heeft gekregen, 
dat de krisis meteen zou opgelost zijn. 
Verre van d a a r ! De huidige premier en 
formateur is een m a n die van aanpak
ken weet en die zich niet over ijs van 
één nacht zal wagen. Zijn plan is beslist 
niet tijdens het eerste lenteweekend uit 
de lucht komen vallen. Hij heeft de 
informateurs, de formateurs en de be
middelaars hun rondjes in de piste 
laten rijden om dan, op het gunstige 
ogenblik, zelf uit te pakken. 
Men kan hem en zijn braint rus t zeker 
niet de verdienste van de verbeelding 
ontzeggen. Zij zijn er in geslaagd, een 
sinds jaren duizendmaal doorbladerd 
dossier te stofferen met nieuwe ideeën. 
Men kan Van den Boeynants, in al zijn 
berekendheid, zelfs niet een dosis moed 
ontzeggen. Hij gaat tegen zijn francofo
ne achterban in door Brussel tot de 
negentien gemeenten beperkt te hou
den en door de niet-uitbreiding van de 
bestaande faciliteiten. Dit zijn, vanuit 
Vlaams standpunt, positieve punten. Po
sitief vanuit een algemeen standpunt is 
bij voorbeeld ook de bekommernis om 
de regeringsstabiliteit te verzekeren en 
om de strukturen, door het afschaffen 
van de subgewesten, te vereenvou
digen. 
Er zijn echter ook ronduit negatieve 

punten. Het ontzien van de Vlaamse 
gevoeligheid inzake de begrenzing van 
Brussel wordt verhaald door een onvol
doende oplossing voor de Vlaamse aan
wezigheid te Brussel zelve en door te 
weinig federalisme. De dotaties en het 
uitblijven van fiskale bevoegdheid voor 
de gemeenschappen zijn ronduit slecht. 
De advieskommissies in de gemeenten 
met biezonder taaistatuut en het ont-
haalsysteem doen meer dan één vraag
teken rijzen. 

Men moet het plan-Van den Boeynants 
dan ook nemen voor wat het i s : een 
tekst met goede en slechte punten, met 
veel vaagheden en vraagtekens. In zijn 
geheel echter een tekst die een basis 
van bespreking kan vormen. En die dus 
ook besproken moet worden, zonder 
dat dit meteen een goedkeuring zou 
inhouden. 
Deze tekst zal, zowel bij de onderhande
laars als in het land, leiden tot grote 
meningsverschillen. Dit is inmiddels 
reeds duidelijk geworden door de stand
punten zowel van Vlaamse vereni
gingen als van de FDF-federaties uit de 
randgemeenten, die njet zeggen. Noch
tans is er a a n Vlaamse zijde geen enke
le reden om het hoofd niet koel te hou
den. Het is een belangrijk feit dat een 
Franstalig formateur, indachtig de 
reakties in Vlaanderen en de verkie
zingsuitslag van 17 december, voor het 

eerst uitpakt met een plan waarbij 
Brussel begrensd blijft en de aanspra
ken in de rand rond Brussel zo goed als 
wegvallen. 
Even belangrijk is het feit dat van 
Vlaamse kant a a n de onderhandelings
tafel een Vlaams front zit, dat gebon
den is door het v ierpuntenprogramma 
van de Volksunie. De Vlaamse onder
hande laars hebben zich, tegenover me
k a a r en de buitenwereld, er uitdrukke
lijk toe verbonden om de besprekingen 
en de resultaten ervan te toetsen aan 
dit vierpuntenprogramma, dat dan 
toch de essentiële Vlaamse waarbor
gen bevat. En alhoewel geen enkele 
frontvorming waterdicht kan zijn, is dit 
ongetwijfeld een nieuw en belangrijk 
winstpunt. 
De Volksunie heeft dus reeds in deze 
f aze Vlaamse punten geboekt. In de par
tij zelve is er een intense wisselwerking 
tussen top en basis op het vlak van de 
Parti jraad, die gisteren woensdag bij
eenkwam en die in iedere faze van de 
onderhandelingen op de hoogte ge
houden en geraadpleegd wordt. 
Lang zal de spanning overigens niet 
duren. Van den Boeynants heeft zich
zelf en de onderhandelaars korte ter
mijnen gesteld. En misverstand aan 
Vlaamse kant is uitgesloten: ofwel 
komt er een akkoord op basis van het 
vierpuntenprogramma, ofwel komt er 
geen! (TVO) 

VLAAMS 
FRONT 

De juiste betekenis 
Het sluiten van het «Vlaams 
Front--akkoord is een wezenlijk 
en belangrijk nieuw element in de 
politieke onderhandelingen die de
ze week werden ingezet 
Precies een maand geleden — 
op 7 februari — trok de Volks
unie haar onderhandelaars terug 
uit het formatieberaad rond for
mateur Martens Op hetzelfde 
ogenblik formuleerde de partij de 
vier fundamentele beginselen 
waaraan ieder plan tot staatsher
vorming waaraan zij eventueel 
zou meewerken, in ieder geval 
moet voldoen Wilfried Martens 
nam deze punten vrijwel onmid
dellijk over, waarbij echter in het 
midden bleef of ook zijn partij er 
zich achter schaarde De BSP 
sprak duidelijker taal 
Daarmee was eigenlijk, voor het 
eerst sinds 17 december, een 
nieuwe onderhandelingsbasis ge
legd vanuit een versterkt Vlaams 
standpunt Door de twee grote 
Vlaamse partijen vast te leggen 
op dit versterkt Vlaams stand

punt, vervulde de Volksunie voor
treffelijk haar rol van Vlaamse 
speerpuntpartij 

Twee elementen waren echter 
sinds 17 december nog steeds 
ongewijzigd gebleven Aan Frans
talige kant bleef het Franse Front 
tussen PS, PSC en FDF onvermin
derd funktioneren Aan Vlaamse 
zijde bleef de CVP vaag en dub
belzinnig, zoals ZIJ dit sinds maan
den reeds was geweest Een 
Vlaamse Frontvorming zou ook 
deze twee faktoren kunnen wijzi
gen Tegen het Franse Front 
moest een Vlaams Front in stel
ling gebracht worden En dit 
Vlaams Front zou de CVP nopen, 
eindelijk klare wijn te schenken 
De inspanningen van VU-voorzit-
ter Schiltz voor het tot stand 
komen van dit Vlaams Front zijn 
dus thans met sukses bekroond 
De twee grootste Vlaamse partij
en hebben zich schnftelijk ak
koord verklaard met het door de 
Volksunie geformuleerde radikale 

vierpuntenprogramma En de 
CVP zal thans, duidelijk zichtbaar, 
over haar eigen reputatie heen 
moeten stappen wil zij haar part
ners nog in de rug schieten 

De vraag is gesteld geworden 
waarom dit Vlaams Front beperkt 
blijft tot drie partijen Het ant
woord daarop is vrij eenvoudig 
Het akkoord verbindt de partijen 
die, zoals de tekst ervan zelf zegt, 
de staatshervorming daadwerke
lijk samen willen verwezenlijken 

Het IS duidelijk dat een frontvor
ming slechts zin heeft in het 
kader van een beleidsoptie « sa
men uit, samen thuis» Wie met 
door de gezamelijke benadenng 
van deze optie gebonden is, heeft 
beter de handen vrij Daaren
boven zou het voor de betrouw
baarheid van de CVP met al te 
best zijn, het Vlaams Front zo op 
te stellen dat zij ongestoord — 
naar aloude geplogenheid — de 
partners ervan tegen mekaar kan 
uitspelen 

De teicst 

van 

het aicicoord 
We brengen hieronder de tekst 
van het « Vlaams Front «-akkoord, 
dat zopas gesloten werd tussen 
de CVP, de BSP en de Volksunie 
«De hierna vernoemde partijen, 
te weten CVP, BSP en Volksunie, 
bezield met de wil om door een 
evenwichtige staatshervorming 
waarachtig zelfbestuur voor de 
Vlaamse gemeenschap in ons 
land te verwezenlijken zullen in 
de huidige politieke faze een geza
melijke poging ondernemen om 
deze staatshervorming te verwe
zenlijken, op basis van vier funda
mentele beginselen, die voort
spruiten uit de vaststelling dat 
waarachtige autonomie in wezen 
de eerbiediging van de rechten 
van de gemeenschappen en de 
niet-inmenging in eikaars aangele
genheden behelst 
«Deze vier fundamentele begin
selen zijn de volgende 

1 Het recht van de Vlaamse 
gemeenschap, haar autonomie 
gestalte te geven in eenvoudige 
politieke strukturen en meer be
paald in een parlementaire verga
dering en een regerend bestuur, 
bekleed met werkelijke ruime be
voegdheden en beschikkend 
over eigen financiële middelen, 
waaraan een eigen financiële ver
antwoordelijkheid verbonden is 
2 Het autonoom beheer van de 
kulturele en persoonsgebonden 
aangelegenheden in de brede zin 

door Vlamingen voor de Vlamin
gen ook in het Brussels gewest, 
het gemeentelijk niveau inbegre
pen 

3 Een gelijkwaardige deelneming 
van de Brusselse Vlamingen aan 
het bestuur van het Brussels 
gewest 

4 De eerbiediging van de Vlaam
se bestuursbevoegdheid over het 
hele Vlaamse grondgebied, de 
randgemeenten inbegrepen 

«Op basis van deze beginselen 
zullen de drie partijen gezamelijk 
en in het kader van deze rege-
ringsonderhandelingen bespre
kingen aanknopen met de Frans
talige partijen die hiertoe werden 
uitgenodigd Zij zullen in deze 
onderhandelingen gezamelijke 
standpunten nastreven en de re
sultaten ervan gezamelijk goed
keuren of afkeuren 
«Indien deze onderhandelingen 
leiden tot een goedgekeurd eind
resultaat, zullen de drie partijen 
dit samen in de regering verwe
zenlijken, en dit in het kader van 
een legislatuur, waarvan de be
stendigheid moet gewaarborgd 
worden door wettelijke maatrege
len gericht op het invoeren van 
een legislatuur-parlement 
«Aldus goedgekeurd te Brussel 
de 6e maart 1979» 
Volgen dan de handtekeningen 
van de drie partij-instanties 

8 MAART 1979 
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PLAN-VDB 
Aanvaardbaar uitgangspunt voor 

De kernideeën van W. Martens, de voorstellen van de 
bemiddelaars W. Claes en C.F. Nothomb en nCi de 
beleidslijnen voor de definitieve staatshervorming 
van formateur P. Vanden Boeynants. Zelfs voor poli
tiek verslaafden wordt het moeilijk al deze ontwer
pen en plannen uit mekaar te houden. 
W e hebben het dan ook nuttig geoordeeld het doku-
ment-Vanden Boeynants bondig samen te vatten. 
Hierbij passen evenwel een paar bemerkingen. Voor
eerst gaat het om een dokument dat als basis moet 
dienen bij de aan gang zijnde onderhandelingen tus
sen C V P , PSC, PS, BSP, FDF en Volksunie. Dit bete
kent dat, waarschijnlijk reeds op dit ogenblik, gesleu
teld zal zijn aan de oorspronkeli jke tekst. Daaren
boven bevat het dokument geen antwoord op alle vra
gen die verband houden met de staatshervorming. 
Enkel de grote lijnen en, ietwat gedetailleerder, de 
knelpunten komen aan bod. 

Tot s lot : de Volksunie keurt deze beleidslijnen geens
zins in alle onderdelen goed. W e l is de partij van oor
deel dat zij een aanvaardbaar vertrekpunt vormen 
voor een gesprek van gemeenschap tot gemeen
schap. 

konfrontatie 

Het vrij omvangrijk dokument van 
20 bladzijden, getitel «Beleidslij
nen voor de definitieve staatsher
vorming» omvat zes hoofdstuk
ken. Achtereenvolgens komen 
aan bod : de nationale macht, de 
machten van de gemeenschap
pen en van de gewesten, de 
beslechting van konf likten, de pro
vincie, Brussel en het statuut der 
minderheden. 

De nationale macht 

Onder deze hoofding worden de 
materies opgesomd die tot de uit
sluitende bevoegdheid van de na
tionale macht blijven behoren. 
Het gaat hier om de gekende aan
gelegenheden zoals het buiten
lands beleid, de landsverdediging, 
het algemeen monetair en fiskaal 
beleid, de landsverdediging, het al
gemeen monetair en fiskaal be
leid. Alles samen dertien materies, 
waaronder tevens de grote infra-
strukturen, de sociale voorzorg, 
de sociale zekerheid en het admi
nistratief en geldelijk statuut van 
het personeel van de staat, de 
gemeenschappen en de gewes
ten. 

Aan de nationale macht worden 
ook de residuaire bevoegdheden 
toegespeeld, die evenwel krach
tens een wet met bijzondere 
meerderheid aan het Gewest of 
aan de Gemeenschap kunnen 
overgedragen worden. Tot slot 
wordt ook een herziening van de 
bevoegdheid en de samenstelling 
van de senaat aangekondigd en 
de invoering van een legislatuur-
parlement. 

Gemeenschappen en 
gewesten 

De bevoegdheid van de gemeens
chappen inzake kulturele autono
mie, zoals nu voorzien in de 
grondwet, zal worden aangevuld 
met de zgn. persoonsgebonden 
aangelegenheden. Te weten : de 
gezondheidszorg, de bijstand aan 
personen, gezinnen en diensten, 
de jeugdbescherming en de di-
daktische en pedagogische vor
ming. 
Het dekreet is gelijkwaardig met 
de gewestelijke (ordonnantie) en 
de nationale (wet) norm. De finan-
cienng geschiedt via dotaties, die 
tussen de gemeenschappen wor
den verdeeld volgens een ver
deelsleutel : 2/3 evenredig met de 
bevolking en 1/3 met de opper
vlakte (te Brussel min. 20 % voor 
de kleinste gemeenschap). 
De gewesten zijn bevoegd voor 

een lijst van 24 nauw omschre
ven materies, zoals ruimtelijke or
dening, natuurbescherming, stede
bouw, grondbeleid en huisvesting. 
De financiële middelen zijn afkom
stig van eigen fiskale en niet-fiska-
le inkomsten en van een dotatie. 
Deze laatste wordt vastgesteld 
overeenkomstig de behoeften en 
tussen de gewesten verdeeld vol
gens de formule : 1 /3 evenredig 
met de bevolking, 1/3 met de 
oppervlakte en 1 /3 met de direk-
te belastingen op natuurlijke per
sonen. 
In Vlaanderen komt er één Vlaam
se Raad. Gewest- en Gemeen
schapsraad vallen dus samen. Dit 
is niet het geval in Wallonië, waar 
er én een Waalse Gewestraad én 
een Raad van de Franse Gemeen
schap zal zijn. 
De Brusselse gewestraad zal bin
nen het Brussels gewest enkel 
bevoegd zijn voor de gewestelij
ke aangelegenheden. De samen
stelling van deze verschillende ra
den wordt aan de wijsheid van 
het parlement overgelaten. 
Elke Raad kiest een eigen rege
ring, die kollegiaal beslist en ver
antwoording moet afleggen 
tegenover de eigen raad. De 
Vlaamse regering en de regering 
van de Franse Gemeenschap 
moeten elk minstens één Brus
sels lid hebben. 
De Duitstaligen krijgen ook een 
regering, terwijl hun Raad dekre-
tale bevoegdheid verwerft over 
de kulturele materies. 

Beslechting van 
konflikten 

Ter voorkoming van bevoegd-
heidskonflikten, zullen de be
voegdheden van de drie machten 
(nationaal, gemeenschap en ge
west) zeer nauwkeurig worden 
omschreven. Trouwens, de residu
aire bevoegdheden komen toe 
aan de nationale macht. Belang
rijk is dat voor elk ontwerp van 
wet, dekreet of ordonnantie ver
plicht het advies moet ingewon
nen worden van de Raad van Sta
te. Ook wordt er een Arbitrage
hof opgericht. 
Bij belangenkonfllkten kan een be
roep bij de senaat worden inge
diend, die beslist met dubbele 
meerderheid. 

Provincie 

Er komen geen subgewesten. De 
provincies worden behouden, 
maar krijgen wel een andere op

dracht. De provincieraden wor
den trouwens afgeschaft, en de 
bestendige deputatie wordt tege
lijk met de leden van de gewest
raad verkozen, maar op afzonder
lijke lijsten. 

Brussel 

Op nationaal vlak stelt Vanden 
Boeynants voor het kiesarrondis
sement Brussel-Halle-Vilvoorde 
te splitsen. Op grond van de huidi
ge bevolkingscijfers zou Brussel 
24 kamerzetels krijgen, Nijvel 6 
en Halle-Vilvoorde 10. 
Overal, ook in Brussel, moeten 
eentalige lijsten ingediend wor
den en de kandidaten moeten 
woonachtig zijn in het arrondisse
ment waarin zij opkomen. De 
Nederlandstalige kandidaten moe
ten wel het arr. Brussel of Halle-
Vilvoorde bewonen; de Franstali
ge het arr. Brussel of Nijvel. 
De kiezers van deze drie arrondis
sementen zijn evenwel vrij te 
stemmen voor een kandidatenlijst 
naar keuze uit een van de drie 
arrondissementen. 
In de provincie Brabant zullen 
drie nieuwe provincies worden 
opgencht: een provincie Waals-
Brabant, een provincie Vlaams-
Brabant en een provincie Brussel. 
In deze laatste provincie zal de 
Bestendige Deputatie paritair 
samengesteld zijn. 
Op gewestelijk vlak wordt de 
Gewestraad rechtstreeks verko
zen op basis van eentalige lijsten. 
Het uitvoerend kollege zal zeven 
of negen leden tellen, waarvan 
minstens twee of drie mandaten 
aan de minst talrijke taalgroep 
toekomen. 

Op gemeentelijk vlak wordt het 
aantal gemeenten teruggebracht 
tot een aantal tussen 6 en 10. De 
bestaande miljardenschulden van 
de gemeenten en van de agglo
meratie zullen door de staat aan
gezuiverd worden. En aan de 
gemeenten zal daarenboven een 
dotatie worden toegekend voor 
de uitgaven die voortvloeien uit 
de verplichte tweetaligheid. 

De schepenkolleges moeten in ie
der geval twee Franstalige en 
twee Nederlandstalige schepe
nen omvatten die belast zijn met 
het onderwijs, de kuituur en de 
persoonsgebonden materies. 
Van de kredieten die hiervoor uit
getrokken worden, moet min
stens 20 procent naar de kleinste 
gemeenschap gaan. 
De OCMW's worden in twee 
afdelingen opgesplitst. De leden 
worden aangeduid door de ge
meenteraad op voordracht van 
de twee taalgroepen. Voor de ver
deling van de kredieten geldt 
dezelfde regeling als voor de 
schepenkolleges. 

Statuut der 
minderheden 

Het taaistatuut van de zes facilitei
tengemeenten, zoals het momen
teel bestaat, zal in de grondwet 
worden gewaarborgd. 
In de gemeenten met bijzonder 
taalstatuüt kan op verzoek van 
één vijfde van de gemeenteraads
leden een Advieskommissie opge
richt worden, die verplicht moet 
geraadpleegd worden bij iedere 
beslissing op het vlak van het 
onderwijs, de kuituur en de per
soonsgebonden materies betref
fende de taaiminderheid van de 
gemeente. 
In gemeenschappelijk akkoord 
kunnen de Gemeenschapsraden 
een onthaalsysteem uitwerken 
voor de inwoners die behoren tot 
een — Belgische of buitenlandse 
— minderheidsgroep. 
En tot slot wordt aangekondigd 
dat een Fonds wordt Ofjgericht 
met het oog op de kulturele aktivi-
teiten van de minderheid in de 
gemeenten, waar zij op basis van 
de huidige taalwetgeving een bij
zonder statuut geniet. Dit fonds 
zal uit twee afdelingen bestaan, 
die paritair beheerd worden. De 
ene door de regering van de Fran
se en Vlaamse Gemeenschap, de 
andere door de regering van de 
Franse en Duitse Gemeenschap. 

9 Kabinetschef Jan 
Grauls bleef bij de pers
voorstel l ing van het V D B -
plan geruime tijd stilstaan 
bij de noodzaak om de Brus-
se\se gemeenten te fusione
ren en te saneren. Zulks 
gaat de gemeenschap onge
twijfeld weer grote financië
le inspanningen vergen. 
Eind vorig jaar hadden de 
19 Brusselse gemeentebe
sturen een gezamenlijk te
kort In hun kas van 6,2 mil
jard frank. Waarbij alleen al 
de gemeente Schaarbeek 
een niet onaardig schuld
aandeel heeft. En waarbij 
het financieel tekort (1,8 mil
jard frank) van de agglome-
ratieraad moet opgeteld 
worden. 
• Dat Brussel dringend 
aan administratieve ontvet
ting toe Is wordt reeds ja
ren geschreven. Uit de ge
gevens bij het kadaster 
bli jkt nu dat op 11 miljard 
kadastraal inkomen, geno
teerd in de Brusselse agglo
meratie, er 1,4 miljard kada
straal Inkomen voor reke
ning van ministeries en an
dere openbare diensten 
moet geschreven worden. 
Of méér dan het kadastraal 
Inkomen dat In een gemeen
te als Sint-Gillis genoteerd 
wordt.. 

Vette 
kluif 

# Terwijl In het plan-VDB 
de idee van het subgewest 
geschrapt Is, wordt daaren
tegen In niets gewijzigd aan 
de handel en wandel van de 
Interkommunales, waarop 
bij de jongste kommunautai-
re besprekingen nogal wat 
krit iek was losgekomen. 
# Om het plan-VDB poli
tieke gestalte te geven zou
den «slechts» 17 grond
wetsartikelen dienen gewij
zigd te worden, waarvan 
zes voor de herinrichting 
van de provincies. 
# Kabinetschef Grauls uit
te de wens dat nog vóór 10 
juni — dag van de Europe
se verkiezingen —• deze 
jongste editie van staatsher
vorming in minstens één ka
mer (Kamer of Senaat) zou 
goedgekeurd worden. Op 1 
januari '80 zou het nieuwe 
mechanisme dan in werking 
kunnen treden. En de fusies 
van de Brusselse gemeen
ten zouden dan kunnen 
plaatsgrijpen bij koninkli jk 
besluit In '82. 
# Het vernuftig systeem 
van splitsing van het kiesar
rondissement Brussel - Mal
le - Vi lvoorde waarbij toch 
nog vanuit bi jvoorbeeld Nij
vel een stem kan gaan naar 
een kandidaat die In Halle-
Vi lvoorde opkomt, zou naar 
het schijnt geen juridische 
of grondwettel i jke bezwa
ren kunnen oproepen, om
dat het precies In de grond
wet zou Ingeschreven wor
den. Maar of dit nieuwe 
grondwetsart ikel dan niet in 
tegenspraak Is met dat an
dere dat bepaalt dat «alle 
Belgen gelijk zijn voor de 
wet» is dan weer een ande
re vette kluf. Kwestie van er 
maar op ti jd aan te denken. 
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Het Voerdrama 
M o c h t men enke le t ien ta l len 
ja ren ge leden tot de hu id ige 
be jaa rde Voerenaars g e z e g d 
h e b b e n dat hun d o r p j e s 
eens in het brandpunt van 
de belangstelling zouden 
k o m e n te staan, dan zouden 
ze o n g e t w i j f e l d o n g e l o v i g 
geg l im lach t hebben . En toch 
is da t oeroud V l a a m s 
geb ied thans een 
z e n u w k n o o p p u n t in het 
B e l g i s c h politiek leven 
g e w o r d e n . 

D e V o e r s t r e e k was tot het 
beg in der zestiger jaren een 
ve rge ten gebied in de 
p r o v i n c i e Luik. Te Luik zelf 
waren s l e c h t s weinigen op 
de hoogte van het bestaan 
van de zes Voerdorpen. 

De Voer is Vlaams 
Nooit is wetenschappelijk betwist 
geworden dat de Voer Vlaams is. 
En ook geschiedkundig is het zo 
dat die streek nooit deel uitge
maakt heeft van het prinsbisdom 
Luik, maar wel van het hertogdom 
Brabant. Tot na de talentelling van 
1930 verklaarde 80 % van de be
volking Ceen goede 4.000 inwo
ners, verspreid over zes dorpjes) 
Nederlandstalig te zijn. 
Heel de herrie is t>egonnen in 

1961-62 toen, in een streven naar 
de hertekening van de talenkaart 
van België, het parlement besliste 
de 6 Voerdorpen van de provin
cie Luik los te maken om ze bij 
Limburg te voegen. In de Senaat 
verklaarde de h. Baltus CVerviers) 
«dat de kinderen in de Voerdor

pen in liet Nederlands werden 
onderwezen, en dat ook in de 
kerken de voertaal het Neder
lands was». Het hoogtepunt van 
zijn betoog was «dat de streek 
historisch Vlaams was». 

Dit was zodanig waar dat de 
Waalse socialist Collard, als mi
nister van Nationale Opvoeding, 
de schoolinspektie toevoegde 
aan het Limburgse kanton Tonge
ren, omdat het toch onlogisch 
was dat de uitsluitend Vlaamse 
Voerscholen door een Neder-
landsokundig inspekteur werden 
bezocht. Ook in de kerken was 
het al Nederlands wat de klok 
sloeg. Uit een reportage in de «Li
bre Belgique» vernemen wij dat al 
de Voerenaars, zonder uitzonde
ring, in het Vlaamse Voerdialekt 
te biechte gaan. De kroon op de 

bewijsvoering is wel de brief van 

de zes Voerburgemeesters aan 
de minister van Binnenlandse Za
ken op 25 oktober 1961, waarvan 
de aanhef luidde als volgt: «Wij, 
ondergetekenden, burgemeester 

In en rond de Voer 
Kolonel Lipsin 

Ere-lultenant-kolonel Lipsin zal 
volgende zondag de frankofone 
maneuvers In de Voerstreek lei
den. 
Hij is inderdaad voorzitter van 
het pas opgerichte overlegkomi-
tee «Conférence Permanente 
Wallonie-Bruxelles». Er wordt 
verzamelen geblazen op de Gro
te Markt in Aubel om 13u. 30. 
Met auto's ordt dan een expe itie 
aangevangen door St-Pieters-
Voeren-Remersdaal, Teuven, De 
Planck, SInt-Martens-Voeren, 
Moelingen en Weers t Vandaar 
wordt de tocht te voet aangevan
gen naar 's Gravenvoeren. Waar 
dus ere-lultenant-kolonel Lipsin 
zijn kri jgstoespraak zal houden. 
Is dat ook vaderlandslievend, 
die vri jet i jdsbesteding van die 
pensioengerechtigde kolonel ? 

Terrorisme 
Zei José Happart, voorzit ter van 
de «Act ion Fouronnaise», op 
een perskonferent ie: «Op dit 
ogenblik bestaat er geen sfeer 

van terrorisme in de Voerstreek. 
Wij hopen nog steeds dat er een 
politieke oplossing gevonden 
zal worden zonder een beroep 
te moeten doen op geweld.» 
Waarvoor dus een beroep werd 
gedaan op kolonel Lipsin. 

Sytze 

Er is heel wat te doen geweest 
omtrent een interview en nog 
andere reportage-artikelen die 
de Nederlandse journalist Sytze 
Van der Zee (EG-korrespondent 
in Brussel) liet publiceren in het 
NRG Handelsblad. 
Daarin zaten verschil lende wolf-
i jzers en schietgeweren. Sytze 
meldde immers dat geweren, 
bommen en granaten volgens 
een woordvoerder van de 
«Act ion Fouronnaise» tot de ge
wone politieke overtuigingsmid
delen van de Voer-passionnan-
ten behoren. En daarbij werd 
zelfs allusie gemaakt op « kon
takten met de Baskische ETA». 
Waar die Fransen hun Baski
sche liefde plots wil len betui
gen ? Maar die l iefeli jkheden wer-

van de Voerstreek, verklaren dat 
onze gemeenten Vlaams zijn en 
het dienen te blijven». 
In de kamerkommissie bepleitte 

niemand minder dan de Luikse 
socialist Gruselin de overheveling 
van de Voer naar Limburg, zonder 
faciliteiten. Het desbetreffende 
amendement Vanderpoorten 
werd met 18 stemmen tegen 1 
aanvaard door de kommissie, die 
overwegend uit franstaligen was 
samengesteld. 

He t v e r f r a n s i n g s p r o c e s 
Er is thans in de Voer veel veran
derd. In 1954 werd door de hoofd
onderwijzer te Remersdaal een 
transmutatieklas opgericht. En nu 
is er in die gemeente geen neder-
landstalig onderwijs meer. Een 
bewijs te meer hoe een invloed
rijk man een geheel dorp naar zijn 
hand kan zetten. Trouwens, door 
het verfransingsproces in de 
Voer loopt als een rode draad de 
invloed van enkele dorpspotenta
ten, die daar als het ware een ech
te feodale clan vormden. Vóór de 
jongste oorlog was de franskiljon 
de Sécillon (die zich graaf liet 
noemen, maar het niet was) bur
gemeester te Teuven en ook... 
provincieraadslid van REX. Zijn 
sekretaris was Kevers. Op het 
tijdstip van de overheveling was 
te Teuven burgemeester ene 

den al 's anderendaags van de 
hand gewezen dooreen Baskisch 
woordvoerder. 

FDF 

De prachtige en rustige Voer
streek wordt nu bestookt met 
Brussels polit iek gedonder. Het 
FDF meent de vrienden van Jo
sé Happart te moeten steunen 
en heeft de frankofonen opge
roepen zondag «met hun aanwe
zigheid in de Voer hun wil te ken
nen te geven de aktie voort te 
zetten. De Voer, zoals het Brus
sels randgebied, zijn voor het 
FDF een betekenisvol zinne
beeld van de verloochening van 
demokratie en rechtvaardig
heid. » 

Suspens-radio 

We moeten toegeven dat door 
de initiatiefnemers van de «Ra 
dio Fourons Wallonië» een 
prachtig nummertje werd opge
voerd in zuivere suspens-sti j l . 
Een aantal journalisten werd 

Pinckers, die ook gemeentese-
kretaris was te St.-Pieters-Voeren 
en te Remersdaal. Vrouw Pin
ckers was sekretaris te Teuven 
en ook te St.-Maartens-Voeren. 
De schoonbroer van Pinckers, 
Kevers, was schoolhoofd te Teu
ven. De kliek de Sécillon, Kevers, 
Pinckers had in al die gemeenten 
de touwtjes in handen. Ondertus
sen is ook het MPW (Mouvement 
Populaire Wallon) in de Voer ver
schenen. Samen met de gemeen
tepotentaten ontketende het in de 
Voerdorpen een waar schrikbe
wind. Alle druk- en chantagemid
delen kwamen eraan te pas. En 
als men weet dat bij de volkstellin
gen de burgemeesters er niet 
voor terugdeinsden om bij de 
kleine mensen zelf de tellingbulle
tins te gaan invullen, kan men ge
makkelijk begrijpen dat het per
centage fransgezinden snel de 
hoogte inging. Het is dan ook 
geen wonder dat bij de verkiezin
gen de lijsten «Retour a Liége» 
een ruime meerderheid verwier
ven. 
Hoe is het zo ver kunnen komen? 
Sommigen in de Voer beweren 
dat de provincie Limburg zich te 
lang onbetuigd heeft gelaten en te 
weinig heeft gedaan om de Voer 
op te vangen. Anderen voeren 
aan dat de minister van Binnen
landse Zaken daar enkel burge

meesters had moeten benoemen, 
op wie men kon betrouwen dat zij 
zouden medewerken om de nieu
we plaatselijke toestanden in goe
de banen te leiden. 
Intussen zijn die zes dorpjes als 
het ware een simbool geworden 
voor de Walen en vele franstalige 
Brusselaars, die het als een ere
zaak beschouwen ze te «bevrij
den van het Vlaamse juk». En als 
ze dan nog opgehitst worden met 
de leugentaal van ene senator 
Pohl, die in de Senaat op 12 mei 
1971 beweerde dat «de inwoners 
van de Voer te lijden hadden van 
belachelijke, kleingeestige en 
soms zelfs hatelijke plagerijen 
van gewapende benden en neo-
nazistisch gespuis», dan begrijpt 
men geredelijk dat de Walen en 
frankofonen geleidelijk het kook
punt zijn genaderd. 
En hoe staat Vlaanderen tegen
over dat probleem? Geven de 
Vlamingen, individualistisch en 
egocentrisch als ze zijn, zich wel 
voldoende rekenschap van wat 
er ginder voor Vlaanderen op het 
spel staaf? Zijn de Vlaamse jon
geren voldoende gemotiveerd 
om zich niet onbetuigd te laten te
genover de driestheid van de 
Waalse raddraaiers? Zijn ze wel 
voldoende op de hoogte van wat 
er ginder omgaat? Ik vrees van 
niet! M.V.d.B. 

door gemaskerde mannen van 
wachtpost tot wachtpost geleid, 
waarna op de zendpost een 
staaltje werd weggegeven van 
hoe een illegale zender in een 
ware detectivesfeer kan werken. 
Minister Rika De Backer heeft 
FDF-kollega Defosset, minister 
*̂ an PTT, inmiddels gevraagd de
ze oproerzender het zwijgen op 
te leggen, maar het moet zijn dat 
Defosset geen Nederlands ver
staat, want hij heeft Rika De 
Backer nog niet geantwoord. 

Kerktoren 

De « Act ion Fouronnaise » trekt 
ook nog van leer tegen de 
Vlaamse pastoors die eerst fla
mingant en pas in tweede plaats 
priester zouden zijn. 
Gedreigd wordt dat de frankofo
ne parochianen zich zullen afke
ren van de plaatselijke pastoors, 
en een beroep zullen doen op 
een herder uit Berneau. Dat is 

dan het grootse gevecht om de 
kerktoren. 

José Happart 

Hel woord en de agressieve daad 
van de «Act ion Fouronnaise» 
zijn vooral van voorzitter José 
Happart. Deze man dreigde 
reeds verschil lende keren met 
gewelddadige akties, indien de 
Voer niet spoedig afgehaakt 
wordt van Limburg en opgeslokt 
door Luik. Deze Happart is wel 
een mannetje apart. Hij toonde 
zich het haantje-de-voorste bij 
manifestaties in het parlement, 
in de Europese ministerraad, bij 
de gewelddadige boerenbeto-
ging, en kondigde ook al aan te 
zullen zorgen voor herrie bij de 
Europese verkiezingen. Happart 
stelde dat TAK of andere Vlaam
se wandelaars « nooit meer zul
len doorgeraken in de Voer
streek. » 

VU-frakties 
in de Voer 
De VU-frakties van Kamer 
en Senaat, in gezamenlijke 
vergadering bijeen, nemen 
met verontwaardiging ken
nis van de houding van het 
kernkabinet inzake de 
Franstalige betoging in de 
Voer op 11 maart. 
Ondanks de duidelijke afwij
zing door een VU-minister 
treedt deze beslissing naar 
buiten als een eensgezinde 
beslissing van het kernkabi
net. 
De VU-frakties verklaren 
zich solidair met het verzet 
van hun ministers tegen de
ze beslissing. 
Ze veroordelen met klem 

deze nieuwe provokatie van 
de Franstaligen op Vlaams 
en Limburgs grondgebied. 
Voor de VU-frakties is en 
blijft de Voer een onver
vreemdbaar deel van Vlaan
deren en Limburg. 
De frakties stellen zich de 
vraag of een verder kommu-
nautair gesprek nog zinvol 
is indien verantwoordelijke 
Franstalige politici de lei
ding van deze betoging op 
zich nemen. 
Ze roepen alle Vlaamse kui
tuur- en strijdverenigingen 
op om samen met hen soli
dair aanwezig te zijn op zon
dag 11 maart in de Voer 
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Freddy Seghers Carla Brion 

Nieuw VUJO-bestuur 
Johan Sauwens en Boudewijn 
Vlegels, respektievelijk nationaal 
voorzitter en sekretaris, hebben 
ontslag genomen wegens drukke 
beroepsbezigheden; zij blijven 
wel hun volledige steun verlenen 
aan de VUJO-werkIng; Johan 
Sauwens blijft bv. VUJO-afge-
vaardigde in het VU-partijbe-
stuur. 

De VUJO-raad van 3 maart II 
heeft naar aanleiding hiervan de 
werking van de nationale orga
nen onderzocht en dientengevol
ge volgende beslissingen geno
men : 

1. Voortaan zal het dagelijks be
stuur van VUJO waargenomen 
worden door een kollektief van 
acht mensen, genoemd VUJO-be
stuur. 

2. Dit kollektief wordt voorgeze
ten door Carla Bnon, 26 jaar, lic. 
rechten uit Gent, die er ook de 
woordvoerder van is. 

3. Het VUJO-bestuur ziet er uit 
als volgt: 

— Carla Brion (GenO: voorzit
ter, organizatie en public-rela
tions ; 

—• Dirk Vergauwen (Edegem): 
ondervoorzitter; 

— Dirk Goossens (Korten-
berg) . sekretaris; 

— Freddy Seghers (Brakel): al
gemeen voorzitter en vor
ming ; 

— Eddy Gaublomme (Wilri jk): 
penningmeester; 

— Jempl Dangreau (Haren); 
propaganda; 

— Erwin Priem (Brugge): inter
nationale betrekkingen; 

— Johan Sauwens (Bilzen): lid 
VU-partijbestuur. 

4. De nationale raad, hoogste ge
zag van VUJO, wordt voorgeze
ten door Freddy Seghers, 26 jaar, 
advokaat uit Brakel; hij is ook de 
algemene voorzitter van VUJO. 
Over de beleidsopties van dit 
nieuwe VUJO-bestuur, die voor
gesteld werden op een perskonfe-
rentie, berichten wij volgende * 
week. 

Gevaar voor 
beroepskanker 
Werken is gezond. Zo wordt al 
eens beweerd. Maar, werken 
blijkt integendeel steeds ongezon
der te worden. Stoflongen en 
loodziekte zijn al lang bekend. 
Het gevaar in spuiterijen ook. En 
de jongste tijd wordt steeds va
ker op het gevaar van kanker 
gewezen. Kanker die de werkne
mer knjgt door met bepaalde pro-
dukten of in sommige produktie-
procédés te werken. Men 
spreekt over «beroepskanker». 
De Internationale Arbeidsorgani-
zatie te Geneve heeft einde vorig 
jaar een studie uitgegeven over 
de beroepskanker. In de industrie 
worden dagelijks zowat 700.000 
scheikundige stoffen gebruikt. 
Jaarlijks komen er daar nog een 
10.000 nieuwe bij. Daaronder zijn 
er een 40-tal stoffen en verbindin
gen die kankerverwekkend zijn. 
Volgens het onderzoek van de 
lAO begint het kankerproces na
dat iemand 5 tot 20 jaar regelma
tig blootgesteld is aan kankerver
wekkende stoffen. Maar de kan
ker kan ook al na een drietal 
maanden tot ontwikkeling komen. 
De beroepskanker, of de kanker 
die men in het bedrijfsleven op
doet, kan volgens de studie ver
antwoordelijk geacht worden 
voor de dood van een op vijf 
Amerikanen die aan kanker ster
ven. Volgens Amerikaans onder
zoek zijn de gevaarlijkste sekto
ren de leer- en schoenindustrie 
en de mijnbouw. 

Maar ook in de kooksfabrieken is 
gebleken dat het gevaar voor kan
ker er zeven tot tien maal groter 
IS dan normaal. De koolwaterstof
fen die er vrijkomen kunnen vol
gens Bnts en Amerikaans onder
zoek kanker veroorzaken aan lon
gen, nieren, blaas en scrotum. 
Het bekendst onder de kanker
verwekkende stoffen is asbest. In 

de VS alleen al lopen 1,6 miljoen 
mensen wegens het werken met 
asbest kans aan longkanker te 
sterven. Dat is een op zeven die 
met asbest gewerkt heeft. Tij
dens de oorlog hebben 4,5 mil
joen Amerikanen op de scheeps
werven asbestdampen ingea
demd. Sedertdien is de produktie 
van asbest zowat 1.000 maal toe
genomen. Het aantal industriële 
toepassingen met deze stof be
draagt 3.000. 

Ook de Europese Gemeenschap 
heeft vorige week nog gewezen 
op het gevaar van kanker bij men
sen die met asbest werken. Het 
moet verboden worden asbest te 
gebruiken in luchtverversing, isola
tie, binnen woningen, kantoren en 
fabrieken. Aldus het Europees 

ekonomisch en sociaal komitee. 
Dat pleit zelfs voor de volledige 
vervanging van asbest door een 
ander produkt. 
En dan is er nog de nukleaire 
industrie. De Amerikaanse regle
menteringskommissie voor kerne
nergie overweegt de toegestane 
stralingsdosis waaraan werkne
mers in kernenergiebedrijven mo
gen blootgesteld worden met 
meer dan de helft te verlagen. De 
huidige stralingsgrenzen liggen im
mers te hoog. Onderzoek heeft 
aangetoond dat zelfs lage stra-
lingsdoses kanker kunnen ver
wekken. 
Wie niet met kanker in het vooruit
zicht wil leven, kan altijd terecht 
bij beweringen van overheid en 
bedrijven. Die relativeren de we
tenschappelijke vaststellingen 
dan tot «ernstige vermoedens» 
en « eventualiteiten ». Alsof de mo
gelijkheid niet ernstig genoeg is 
om zelf grondig onderzoek te 
doen voor een produkt in een 
fabrikageproces toegepast 
wordt. Onze gezondheid is een 
toetssteen voor onze werkelijke 
waarde als werknemer in het 
bedrijfsleven. 

Vrije Tribune 

De door de CVP geforceerde 
verkiezingen hebben haar 
niet de gedroomde overwin
ning gebracht, voor de Volks
unie betekenen zij echter een 
aderlating. Niet dat dit di-
rekt een reden moet zijn tot 
paniekstemming, wel dat zij 
zich dient te bezinnen op het 
verleden, het nu en de toe
komst, kortom op de gevoer
de en nog te voeren politiek. 
De oorzaak van haar falen 
ligt dus bij het eenzijdige 
beeld (n.1. dat van taaipartij) 
dat de kiezer van haar heeft, 
met de daaraan verbonden 
konklusie, dat zij geen of te 
weinig nadruk gelegd heeft 
op haar sociaal-ekonomisch 
programma. Ook dringt zich 
de vraag op of zij zich niet te 
lang heeft vast gebeten in 
strijdleuzen; nagelaten heeft 
haar leden en kiezers tijdig 
te wijzen op de politieke rea
liteit. 

Uit gesprekken met Vlamin
gen zou men soms tot de 
konklusie kunnen komen, 
dat in België niets werd be
reikt. Dat is een ontkennen 
van de feiten, het negeren 
van behaalde suksessen door 
eigen kracht en druk. Vooral 
de laatste 10 ó, 15 jaar is ook 
door ekonomische verschui
vingen de gehele ontwikke
ling in een stroomversnelling 

geraakt. Vlaanderen heeft 
zijn identiteit bewezen bin
nen het Belgische staatsver
band, de VU dient zich hier
van als de exponent te 
beschouwen. Niet alle proble
men zijn verdwenen, maa r 
deze dienen opgelost in een 
federaal België, waarvan 
Vlaanderen een autonoom 
deel uitmaken zal. 
Het is onbegrijpelijk dat men 
van Vlaamse zijde steeds va
ker twee uitspraken hoort, 
.die een heldere kijk op de 
zaak verdoezelen: a) het de
mografisch overwicht, b) we 
hebben de tijd. 
Het eerste punt is niet demo-
kratisch en negeert het feit 
dat ook de Franstaligen zich 
van dat overwicht bewust 
zijn. Demokratie kan zich nu 
eenmaal niet alleen baseren 
op 50 t.h. -I-1 of -f-2; dient ech
ter rekening te houden met 
de politeke en humanitaire 
rechten van een minderheid, 
klein of groot. Ontkent men 
dit, dan zet men de poort 
wijdopen voor het FDF om 
zich op haar beurt in het 

Brusselse te blijven beroepen 
op haar demografisch over
wicht. Alles wijst er op dat in 
België ieder die Frans denkt 
en voelt zich bedreigd voelt. 
Men kan dit beschouwen als 
het bewijs van de macht van 

de Vlaamse Beweging, men 
kan er echter niet schouder
ophalend aan voorbijgaan. 
Hoe kunstmatig de kreatie 
van 1830 oorspronkelijk ook 
was, in 150 jaar is een Belgi
sche identiteit en nationali
teit gegroeid. Heeft een re
cent opinie-onderzoek niet 
bewezen, dat ruim 65 t.h. van 
de Belgen niet achter een fe
derale staat staat? Dit wil 

Het argument «we hebben de 
tijd» roept vraagtekens op. Van 
bepaalde Vlaamse zijde gaat 
men zelfs zover te beweren, dat 
«in Brussel de toestand gunstig 
ontwikkelt». Als dit waar is; waa
rom dan alle drukte"' Wat maakt 
men zich dan nog druk over het 
FDF dat blijkbaar tegen de bier
kaai zou vechten? En is de h. Nols 
dan niet een trieste, eenzame fi
guur, die alléén op de barr ikade 
staat voor een verloren zaak? 

ook over de toekomst dient de 
Volksunie zich te bezinnen, als 
zij er van overtuigd is dat de 
Vlaamse belangen door haar het 
best gediend zijn. Zij dient op so
ciaal en ekonomisch gebied dui
delijk herkenbaar te zijn. De juis
te richting is geen open vraag, 
maar makkelijk herkenbaar. 

Deze richting moet demokra-
tisch zijn, want zowel in het ver
leden als nu hebben de Vlamin
gen bewezen in overgrote 

Vanuit Nederland bekeken... 
echter niet zeggen dat de 
minderheid ongelijk heeft. 

Aktivisten hebben nu een
maal gevoel voor politiek en 
zijn de ontwikkeling gewoon
lijk een slag voor! Dit neemt 
echter niet weg dat men met 
het voortbestaan van deze 
Belgische staat dient reke
ning te houden (laat ons ver
onderstellen dat er een ande
re mogelijkheid bestaat), 
voor zichzelf de nodige ga
ranties eist, de andere volks
groepen echter duidelijk 
maakt dat men rekening 
wenst te houden met hun 
specifieke belangen. Het is 
ui teraard zo, dat deze hou
ding wederzijds moet zijn. 

Laat ons het betwijfelen en dit 
aan de hand van één enkele sta
tistiek uit de «Libre» van 9 fe
bruari; Het betreft hier de Bra
bantse gemeente Kraainem, 
waarbij het kollege van burge
meester en schepenen de volgen
de kommentaar geeft ...dat de 
ontwikkeling sedert 1970 ten na
dele is van de Nederlandstalige 
groep, veel ouder van opbouw 
dan de Franse (als bewijs dienen 
de geboortecijfers), en dat in de 
laatste jaren het bevolkingsaan
tal praktisch ongewijzigd bleef, 
zodat de groei van het aantal 
frankofonen niet toe te schrijven 
IS aan vreemde import. 
Is het onjuist te besluiten dat 
men niet de tijd heeft en dat van 
Vlaamse zijde, in goed overleg, 
dient getracht te worden de 
vloed te keren"? 
Geldt dit alles voor het heden. 

meerderheid niet gevoelig te zijn 
voor extreme avonturen. Het ex
treme in de politiek ligt niet in de 
Nederlandse aard, die zich eer
der inzet voor de vrijheid van het 
individu en de vrijheid van ge
dachte. Het verre en het recente 
verleden kunnen hiervan getui
gen. 
De VU dient zich progressief op 
te stellen tegenover de proble
men van deze tijd — nationaal en 
internationaal — en duidelijk te 
maken, dat tolerantie en weder
zijds begrip haar heilig zijn. Zij 
moet de kiezers ervan overtui
gen dat zij niet een taaipartij is, 
maar dat haar streven ook gaat 
naar een oplossing van menselij
ke noden en problemen. 
Volksunie, dat programma ligt 
er! Breng het met nadruk naar 
buiten' 

R.S. 
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Volksnationale 
opgang 
in Europa 
Veertien weken scheiden het kleine 
Europa van de Negen nog van de eer
ste elektorale konfrontatie. Een kon-
frontatie die geenszins van enig his
torisch belang ontbloot is, vermits zij 
de mogelijkheid creëert opnieuw» be
weging te brengen in de groei naar 
Europese bewustwording. 
Op het vlak van het direkt Europees 
politiek beleid daarentegen zijn deze 
eerste verkiezingen eerder teleurstel
lend. Het Europees parlement zelf zal 
over geen reële beslissingsmacht be
schikken. En voor het Europa van de 
volkeren en de regio's zullen de ver
kiezingen uitdraaien op een maat voor 
niets. 
De verscheidene nationale kiesstel
sels maken immers duidelijk dat de 
traditionele staten en hun vertegen
woordigers nog voor lange tijd de in
strumenten zullen zijn waarmee aan 
Europese politiek zal moeten gedaan 

worden. De zg. grote politieke families 
hebben zich tot Euro-superpartijen 
verenigd en het grootste deel van de 
zetelkoek voor zichzelf gereserveerd. 
Hun verstarde, unitaristische of 
staatsnationalistische denkpatronen 
zijn niet bevorderlijk voor een kreatie-
ve aanpak van de Europese proble
matiek; dit kontinent is toe aan een 
geleidelijke en demokratische herin
richting, gesteund op inspraak voor 
alle burgers, volksgemeenschappen 
en regio's. 
Het eenmaken van Europa moet har
monisch gebeuren, volgens de fede
ralistische beginselen en met de 
hoogst mogelijke eerbied voor de 
verscheidenheid. De staten zijn er 
nooit toe gekomen enige eerbied op 
te brengen voor de rijke mozaïek van 
volkeren en regio's, de noodzakelijke 
bouwstenen van een dynamisch Euro
pa. 

Nochtans heeft het volksnationalisme 
m Europa nooit zo'n sierlijke vlucht 
genomen als thans. Het nationalitei
tenvraagstuk is meer dan ooit aktueel. 
Nog tijdens de voorbije weken zijn de 
Schotten en Welshmen naar de stem
bus gegaan om bij referendum te be
slissen of ze al dan niet een zekere 
vorm van autonomie binnen het hui
dig Brits staatsbestel wensen. Was 
de uitslag in Wales eerder teleurstel
lend, het Schots nationalisme daaren
tegen heeft zijn meerderheidspositie 
bevestigd en is aardig op weg om 
morgen te beschikken over een eigen 
soeverein parlement. 
En in Spanje werden de kiezers op 1 
maart opgeroepen om afgevaardig
den aan te duiden voor de «Cortes». 
Meer dan een overwinning voor de 
centrumpartij van premier A. Suarez, 
zijn deze tweede wetgevende verkie
zingen een triomf geworden voor de 

verscheidene nationalistische en fe
deralistische bewegingen en partijen. 

In belangrijke mate hebben zij het 
klassieke elektorale beeld door me
kaar geschud, en dit niet alleen in 
Baskenland en Catalonië, maar te
vens in Andaloesië, Aragon en de Ka
narische Eilanden. 
Het volksnationalisme leeft! Traag en 
gestadig dringt de federalistische 
idee door in de Europese staten. Wie 
maar enigszins vertrouwd is met de 
nationalistische strijd, weet hoe moei
lijk het is de geesten van vastgean-
kerde unitaristische begrippen te be
vrijden en warm te maken voor 
zelfbestuur. 
Wij feliciteren dan ook onze volksna
tionale vrienden uit Schotland, Wales, 
Baskenland, Catalonië, Andaloesië 
en_ hopen hen morgen in een parle
ment van het «Europa der volkeren en 
regio's» te mogen ontmoeten. 

Spanje: 
nationalisten naar Madrid 
Met spanning werd de jongste 
dagen uitgekeken naar de uitslag 
van de Spaanse verkiezingen 
Niet alleen omwille van hun histo
risch belang de eerste stembus
strijd in het kader van de pas 
goedgekeurde grondwet Maar te
vens omwille van het gewicht dat 
de nationalistische partijen, voor
al in Catalonië en Baskenland, in 
de schaal zouden werpen In hoe
verre zouden de autonomisten 
het klassieke elektorale beeld 
doorkruisen ? 

Naast het grote absenteïsme — 
meer dan 30 procent van de kie
zers IS thuisgebleven — en de te 
verwachten overwinning van de 
Unie van het Demokratisch Cen
trum van premier Suarez, wijst de 
uitslag op een spectaculaire op
mars van de regionale partijen 
Tot veler verrassing meldde zich 
bij deze verkiezingen een derde 
nationalistisch geïnspireerde par
tij aan, nl in Andaloesië, waar de 
Andaloesische Socialistische par
tij haar zetelaantal van 1 naar 5 

zag stijgen Dat is slechts 2 min
der dan de 7 van de Baskisch 
Nationalistische Partij, die op dit 
cijfer stagneert De politieke ETA-
vleugel snoepte twee zetels af 
van de unitaire socialistische par
tij, die in Baskenland 3 zetels ver
loor De Baskische nationalisti
sche vooruitgang zal zeker de 
radikale eisen voor zelfbestuur 
niet afzwakken 

Aragon en de Canansche Ei
landen sturen elk 1 nationalist 
naar de Spaanse Cortes 

Schotland en Wales — ooit soe
vereine naties — mochten op 1 
maart bij wijze van referendum 
beslissen over een, weliswaar be
perkte vorm van autonomie 
Vooral voor de Schotten had dit 
referendum een historische bete
kenis Ongeveer 250 jaar geleden 
kwam er immers een eind aan de 
Schotse zelfstandigheid sinds 
844 

De Scottish National Party, in 
1970 nog maar goed voor een 
parlementaire zetel, stootte in ok
tober 1974 door tot 11 zetels 
Hiermede zette de S N P vooral 
de Labour-party een flinke hak 
Wilson beloofde de kiezers van 
Schotland dan ook een verre
gaand zelfbestuur met de heimelij
ke bedoeling aldus de nationalisti

sche opmars te stuiten 
Door de parlementaire minder
heidspositie van de regenng Cal-
laghan, moest Labour zijn belofte 
wel nakomen, om op de steun 
van de nationalisten in het Lager
huis te kunnen blijven rekenen 

Met een gennge meerderheid 
spraken de Schotten zich op 1 
maart uit voor een beperkte onaf
hankelijke koers 329 procent 
van de stemgerechtigden ver
klaarden zich akkoord, 30,8 pro
cent stemde tegen De regering 
te Londen had evenwel gesteld 
dat minimum 40 procent van de 
stemgerechtigden moest ja stem
men om de kwestie van autono
mie voor te leggen aan het parle
ment dat het laatste woord heeft 
Dit kworum werd met bereikt 

Over deze uitslag zal dus nog 
heel wat gedebatteerd worden, 
want bekijkt men het aantal voor-
en tegenstemmen van de kiezers 
dan komt men tot een procentue
le meerderheid van 52, tegen een 
minderheid van 48 t h En deze 
meerderheid kan de regering met 
naast zich neerleggen, temeer 
daar zij de steun van de Schotten 
meer dan nodig heeft 
Voor de Welshe nationalisten is 
het referendum minder rooskleu-
ng verlopen De Plaid Cymru 
(«Partij van Wales») staat trou
wens heel wat minder sterk dan 
de Schotse Nationalistische par
tij, en IS nooit doorgebroken tot 
een belangrijke politieke machts-
faktor Deze partij bezet maar 
drie van de 36 zetels voor Wales 
in Westminster 

De Catalaanse autonomisten 
handhaven zich op negen zetels, 
ondanks de grote immigratiebe
weging in deze regio en de ver
deeldheid van de partij over een 
al dan met samengaan met de 
U C D van Suarez 
We komen nog even terug op 
Baskenland Daar haalde de ra-
dikaal-nationalistische partij << Her
ri Battasuna» (Volkseenheid) in 
eén slag 20 t h der stemmen i De 
partij miste op 150 stemmen een 
vierde kamerzetel Ze telt er nu 3 

Historisch referendum 
voor Schotland 

Slechts 11,9 procent van de 
Welshmen spraken zich uit voor 
een zeer bescheiden vorm van 
zelfbestuur, bijna 50 procent zet
te zich af tegen het regeringsvoor
stel tot decentralizatie, of althans 
tegen de centralizatie die voor 
Wales met meer dan een onmon
dige parlementaire vergadenng 
voorzag 

Alles bij mekaar kan men stellen 
dat 1 maart voor de Schotse en 
Welshe nationalisten een heuglij
ke dag IS geweest Voor de rege
ring van Callaghan is het evenwel 
een fiasko geworden vooral de 
Schotten hebben op het natio
naal politiek domein hun krachti
ge sleutelpositie nog verstevigd 
Het lot van de Labour-partij hangt 
aan een Schotse zijden draad 

en 1 senator «Euskadiko ezker-
ra» (links-nationalistisch) boekte 
bijna 10 t h der stemmen Een 
kwart van de stemmen ging naar 
de oude nationalistische partij 
(Partido Nacionalista Vasco) die 
de sterkste partij in Baskenland 
blijft Kommumsten en socialisten 
speelden weinig mee wegens hun 
dubbelzinnige houding omtrent 
het zelfbestuur van het Baskisch 
volk 

Of Suarez, die de volstrekte meer
derheid niet behaalde, steun zal 
zoeken en vinden bij de gematig
de autonomistische partijen is 
een vraag waarop nu nog met 
kan geantwoord worden De gro
te vraag blijft immers hoeveel is 
Madnd bereid te betalen voor 
deze steun •? 

« Europa 
begint bij ons !» 
Is het onderwerp waarover 
kamerlid Willy Kuypers van
avond 8 maart om 19u. 30 
op BRT 1-radio spreekt 
Dit VU-standpunt is een 
produktie van VPRTI 
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Eigenlijk is Grimbergen, 
hoewel « perel van Brabant», 
maar een dorp als een ander 
M e t een pastoor en een 
sjampetter, een sporthal en 
een (afgedankte) tramstatie, 
een veloklub en een 
wijkkomitee. 

En feitelijk is het toch een 
beetje anders, want in 
Grimbergen floreren twee 
dingen die men elders te 

lande niet v indt : pater 
Pieraerts en Mira, zijn 
volkssterrenwacht. 

Kanunnik. T. Pieraerts is een 
witheer — Norberti jn dus — 
van de abdij van Grimbergen, 
zopas zeventig jaar jong 
geworden, die zich heel zijn 
leven is blijven verdiepen in 
wat hij in zijn jeugd eigenlijk 
als hobby studeerde : de 

astronomie of sterrenkunde 
Z o komt het dat hij ons, 
beminde parochianen, 
tijdens de preek in de 
hoogmis al eens 
verduideli jkte hoe hij 
doorheen zijn sterrenkijker 
een glimp had opgevangen 
van Gods oneindige 
grootheid en van ons 
klaarblijkelijk hetzelfde 
verwachtte. 

Heel zijn leven heeft pater 
Pieraerts in zijn omgeving 
belangstelling gewekt voor 
en inzicht verspreid in de 
astronomie. 
En wellicht heeft 
hij héél lang de droom 
gekoesterd, in alle stilte, ooit 
een volkssterrenwacht te 
bouwen, zoals er al wel 
waren m het buitenland, maar 
nog niet in Vlaanderenland. 

Volkssterrenwacht Mira: 
het verhaal van de Grote Beer, 
Venus en een Witheer... 

Is het dan te verwonderen dat hij 
er toen de abdij van Gnmbergen 
haar kultureel centrum Fenikshof 
bouwde als de kippen bij was om 
het letterlijk en figuurlijk, en nog 
wel gedeeltelijk eigenkundig te 
bekronen met de volkssterren
wacht Mira"? 
ZIJ was klaar in 1967 Op 19 sep
tember werden de deuren ge
opend voor het publiek En dat 
moet wel ongeduldig hebben 
staan wachten, want van de eer
ste dag af stroomde het toe en 
nu, twaalf jaar later, stroomt het 
nog toe 

Bewonder ! 

Mira IS wel een bijzonder geschik
te naam voor een volkssterren
wacht 
De wispelturige kleindochter van 
deken Broeke uit Stijn Streuvels 
Waterhoek, die al haar naam gaf 
aan een film heeft er hier waar
schijnlijk mets mee te maken 
Met het tapijt van Bayeux waar
op de heldendaden van Willem 
de Veroveraar zijn afgebeeld 
komt men al wat dichter in de 
buurt Op het tapijt zijn namelijk 
figuren afgebeeld die naar een 
ster kijken, en de tekst isti Ml-
RAnt Stella wat zoveel betekent 
als ZIJ verwonderen zich over een 
ster En daar was reden toe, want 

de ster die zij in 1066 zagen was 
mets minder, zoals wij later ont
dekten dan de komeet van Hal-
ley 
Spaans betekent nogal wat op 
Mira, zoals straks zal blijken Het 
Spaanse mira is mets anders dan 
ons Vlaamse kijk en kijken of 
v^aarnemen is zowat het voor
naamste wat men op een volks
sterrenwacht doet 
Ten slotte is Mira ook de naam 
van een ster uit het sterrenbeeld 
Walvis Geen gewone ster, maar 
een pulserende d w z een ster 
die soms heel helder is en dan 
weer een poos erg onopvallend 
Ook al iets wat lang de verwonde
ring opwekte van de astronomen 
Maar heeft het allemaal veel be
lang waar de naam vandaan 
komt? Misschien is de naam 
Mira enkel een kleine raad voor 
de bezoeker vanwege pater Pie
raerts — behorend tot de genera
tie paters die nog Latijn kent — 
mira, bewonder 
Zijn sterrenwacht biedt daartoe 
alle gelegenheid 

O m te duvelen 

Op een goeie avond trek je naar 
Mira 
Je bent een volslagen leek Je 
weet van sterrenkunde mets af 
De knappe bollen die je bij je aan

komst druk doende ziet met aller
lei getuig en papieren bekijk je 
dus een beetje wantrouwig en je 
laat ze verder links liggen Jij gaat 
in de konferentiezaal zitten onder 
het statisch planetanum en je 
wacht af 
Pater Pieraerts of een van zijn 
medewerkers vertellen je eerst 
een hoop boeiende en belang
wekkende dingen over zonne- en 
melkwegstelsels en trachten je 
duidelijk te maken hoe die hele 
wijde kosmos nu eigenlijk in el
kaar steekt Eerst snap je er 
natuurlijk geen barst van, maar 
de mensen van Mira hebben ge
duld en ervanng Na een poos ga 
je je zowaar hennneren dat je 
ook al eens zoiets als de maan 
hebt gezien en dat je ooit gewe
ten hebt dat de zon iedere mor
gen opgaat in het oosten Al blijf 
je je afvragen waarom jij, toch 
ook met twee ogen in je kop 
nooit iets gemerkt hebt van al die 
wondere dingen die nu al miljar
den jaren zichtbaar zijn aan de 
nachtelijke hemel Men krijgt je 
zelfs zover dat je op het planetari
um de Dierenriem zoekt, en je 
bloedeigen Steenbok Maar aan 
een horoskoopje kom je met toe 
want op een volkssterrenwacht 
doet men wel aan astronomie 
maar met aan astrologie 't Zou 

wat moois zijn i Je gaat dus mee 
het terras op, en je gaat met de 
neus in de lucht en krampen in de 
nek staan zoeken naar Onon 
Wega en Saturnus Binnen, op 
het planetanum had je ze dade
lijk te pakken Nu vindt je ze met 
Ons Heer heeft namelijk verge
ten zijn sterren te verbinden met 
rode lijntje, zoals pater Pieraerts 
dat wel deed op zijn planetarium 
Maar geen paniek i Na veel vra

gen en wijzen ben je zover dat je 
de maan kunt onderscheiden van 
de Grote Beer en Venus'van het 
Zevengesternte Je bent klaar 
voor je eerste waarnemingen ' 
En nu gaat er een nieuwe wereld 
voor je open vol nooit vermoede 
pracht Je ziet voor het eerste in 
je leven de nevels waaruit de ster
ren worden geboren, de nngen 
van Saturnus, de kraters en rillen 
op de maan de kleuren van de 
sterren een nngnevel die eens 
een ster was sterren waarvan 
alleen het licht nog overblijft maar 
die zelf misschien verdwenen zijn, 

melkwegstelsels 
20000000000000000000 km -
of ongeveer — van je verwijderd, 
schitterende sterrenhopen Je 
wordt duizelig van al die groot
heid van al dat kijken en mis
schien ook een beetje van het 
draaien van de koepel En er 
wordt gevraagd, verteld, gewe
zen gekeken De tijd gaat snel 
Het is allemaal alweer voorbij Er 
IS nog zoveel te zien tussen 
hemel en aarde i Je besluit dus 
nog eens terug te komen 

W e e r of geen weer 
Pnma idee want er is op Mira 
meer te beleven dan dat eerste 
oppervlakkige kontakt met de we
reld der sterren 
Je kan eens gaan op een avond 
als er bewolking is, en als er dus 
met kan waargenomen worden 
Dan projekteert men op een 
groot scherm wat waarneembaar 
IS fotografisch dan, met de aller
grootste teleskopen Wat minder 
spectaculair misschien dan recht
streeks waarnemen Maar met 
grote mogelijkheden en beelden 
van een ongelooflijke pracht En 
met meer tijd om uit te weiden 
over het hoe en het waarom van 
al die geweldige zaken 
Je kan ook de sterrenkunde als 
het ware gaan herontdekken van
uit een reusachtige armillairsfeer 
of gnomonapparaat Toestellen 
die onontbeerlijk zijn bij schoolbe
zoeken wanneer men leerlingen 
de basisbegrippen van de kosmo-
grófie moet bijbrengen 
Ben je verder of ver gevorderd 
dan ga je eens een avondje echt 
aan astronomie doen samen met 
de Mira-medewerkers Observe
ren fotograferen, lokalizeren, ana-
lizeren in een woord, alles wat de 
astronoom zoal doet 
Misschien wil je nog meer de 
wetenschappelijke toer opgaan 
Dan bestaat bij Mira wel de moge
lijkheid je eens een avond over 
de spektograaf te buigen Met 
het ontleden van een spektrum 
en het interpreteren van de vele 
ingewikkelde lijnen die erop voor
komen, zijn al gauw enkele uren 
zoek 

Heb je met zoveel interesse voor 
de hemelobjekten zelf en meer 
voor de instrumenten, dan zal je 
aan een bezoek met genoeg heb
ben om de aanwezige instrumen
ten — hun bouw funktie eigen
aardigheden, opstelling werking 
enz — met de vereiste aandacht 
te bekijken 
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Kortom, er is op de Volkssterren
wacht Mira altijd wat interessants 
te zien en te doen voor iedereen 

Geen KMI-konkurrent 

Sedert 1975 heeft Mira trouwens 
nog een nieuwe afdeling bijgekre-
gen een weerstation Vooraf zij 
duidelijk gezegd dat Mira geen 
weersvoorspellingen maakt Dat 
IS het wettelijke voorrecht van 
het KMI in Ukkel 
Het Mira-weerstation is didak-
tisch opgevat Dat wil zeggen dat 
alle gebruikelijke apparatuur voor
handen IS, en dat men dus alle 
noodzakelijke waarnemingen en 
metingen kan vernchten Boven
dien IS de ontvangstapparatuur 
aanwezig om de gegevens uit 
heel Europa te registreren Door 
samenvoeging van de ter plaatse 
opgetekende gegevens en die uit 
de rest van Europa, kan men al 
een heel behoorlijke weerkaart 
opstellen Wanneer men die heeft 
kan men zich aan voorspellingen 
wagen 

De scholen, waar klimaat en weer 
op het studieprogramma staan, 
maken natuurlijk dankbaar ge
bruik van deze didaktische appa
ratuur 

Maar na afspraak is het ook voor 
met-schoolse groepen en indivi
duele bezoekers mogelijk een pri-
vé-weersvoorspelling te komen 
maken, om ze nadien, vóór de tv, 
te vergelijken met die van Ar
mand Pien, en na te gaan wie er 
het verst naast was 

Iets van waarde 

Pater Pieraerts is omringd door 
een schare medewerkers, ama
teur-astronomen uiteraard, en 
meestal jonge, zonder wie de wer
king van Mira onmogelijk zou zijn 

ZIJ helpen hem bij het ontvangen 
van het publiek, bij de verdere uit
bouw van de volkssterrenwacht, 
bij het plannen en realizeren van 
allerlei aktiviteiten 

Geld verdienen zij daarmee met, 
hoewel zij er veel uren aan kwijt
raken, en dat is al een beetje 
zeldzaam in deze tijd, waann te
gen een voetbal trappen al royal 
moet betaald worden Zij krijgen 
echter wel iets anders Iets van 
meer waarde 

ZIJ krijgen gratis een hoeveelheid 
kennis aangeboden Zij worden in 
de gelegenheid gesteld hun hob
by, de astronomie, te beoefenen 
in omstandigheden die voor de 
grote meerderheid van de ama
teur-astronomen ver buiten het 
bereik liggen, want Mira beschikt 
over een instrumentanum dat de 
amateur-astronoom, een enkele 
uitzondenng daargelaten, zich in
dividueel met aanschaffen kan, al 
was het maar om financiële rede
nen En al die instrumenten kun
nen de medewerkers vrij gebrui
ken, voor zover «mensen en din
gen » natuurlijk met in beslag wor
den genomen door het publiek 

Wie er plezier in vindt allerlei 
instrumenten in elkaar te knut
selen, van eigen vinding of met, 
kan zijn gang gaan Wat thuis om 
1001 redenen met kan, kan op 
Mira Zo werden de Mira-spektro-
graaf, toch al een serieus werk
stuk, en het APT-toestel eigenhan
dig door Mira-medewekers ge
bouwd 

Voeg er de lessencycli en de voor
drachten aan toe, een uitstapje 
op tijd en stond, het kontakt met 
« onverdachte » wetenschapsmen
sen die vanzelfsprekend regelma
tig over de vloer komen, de bijna 
dagelijkse kontakten met bezoe
kers uit alle lagen van de bevol
king, de dialoog met alle soorten 
van mensen uit het onderwijswe-
reldje, de konfrontatie met de 
immer levende vooroordelen en 
verkeerde voorstellingen, de blijk
baar nooit uitgestreden strijd te

gen de pseudo-wetenschappen, 
de moeizame ervaring van de 
gebrekkigheid van het menselijke 
weten tegenover de majestueuze 
onvatbaarheid van de kosmos, 
de dagelijkse training van de 
geest om de stugheid van de 
materie te doorbreken, en het 
wordt zonneklaar dat de jonge 
medewerker op Mira iets mee
krijgt dat beklijven zal, dat waar
devol IS, dat hem voor de rest van 
zijn leven tekenen zal Hoeveel is 
dat « humanior» worden waard "^ 

Instrumentarium 

Om dit alles mogelijk te maken 
moet Mira kunnen beschikken 
over een uitgebreid instrumentari
um En dat is er ook In de loop 
der jaren moeizaam vergaard, en 
voor een groot gedeelte met lief
de en geduld zelf gebouwd 

Het IS allemaal begonnen met een 
10 cm-lenzenkijker, een stuk histo
rie van de astronomie op zichzelf 

Het betreft de zogenaamde 
Fauth-kijker Fauth was de Duitse 
astronoom die in de eerste helft 
van deze eeuw met deze kijker 
en met eindeloos geduld de maan 
observeerde, en uiteindelijk een 
voor die tijd merkwaardige maan-
kaart tekende Kaart die eigenlijk 
pas verbeterd werd toen de foto
grafische opnamen van de ruimte-
tuigen het laatste detail van het 
maanoppervlak aan het licht 
brachten Fauth baseerde op zijn^ 
waarnemingen ook nog een te-
orie over het onstaan van het 
maanoppervlak, die later even 
merkwaardig als vals bleek Alle
maal met de kijker die later op 
Mira stond opgesteld 

In 1969 werd die Fautb-kijker ver
vangen door een zg Kutter-tele-
skoop Het IS een spiegeltele-
skoop, vervaardigd door de Duit
ser A Kutter, naar een ontwerp 
van een (ons onbekende) Norber
tijn uit lang vervlogen tijden, met 
een heel speciale en vernuftige 
opstelling van de vangspiegel 

Later kwam er nog een Casse-
grain-kijker bij, en een grote len-
zenkijker Bovendien een hele 
reeks kleinere instrumenten om in
dividuele waarneming mogelijk te 
maken 

Twee observatiekoepels laten 
toe méér publiek te ontvangen, 
en, als er met te veel bezoekers 
zijn, een koepel te gebruiken voor 
wetenschappelijke waarnemin
gen, terwijl de andere ter beschik
king van het publiek blijft 

De enorme armillairsfeer en het 
dito gnomonapparaat, de spektro-
graaf, het APT-toestel (om signa
len van ruimtetuigen op te van
gen), de projektie-apparatuur, het 
meteopark en de meteorologi
sche registratietoestellen laten 
meer aktiviteiten toe dan iemand 
aankan 

Mallorca wqar de 

nachten helder z i jn 
Onmiddellijk na de start 
van IVIira-(jrimbergen toog 
pater Pieraerts, ambitieus, 
idealist en entoesiast als 
een eerste jonkheid, aan 
hel werk voor de verwezen
lijking van nóg een oude 
droom, deze keer niet van 
hem alleen. Een droom die 
door de Europese astrono
men al zowat een eeuw lang 
gedroomd werd. 
Voor de astronomen is 
West-Europa In het alge
meen en België in het bie-
zonder namelijk een ramp
gebied. Door het klimaat is 
waarneming er per jaar 
maar een tachtigtal nachten 
mogelijk. Voor de rest van 
het jaar is het uitgesloten 
door bewolking. Voor de 
amateur, die «zo maar» 
eens door een kijker wil kij
ken, is dat niet zo erg. Er 
blijft nog wel eens een gele
genheid over. Maar als het 
erop aankomt een waarne
mingsprogramma af te wer
ken, d.w.z. iedere nacht op 
een bepaald uur en dat ge
durende zoveel maanden 
een bepaalde observatie 

doen — en daar komt het in 
de astronomie vaak op aan 
— IS het een ramp. 
Daarom droomden de Euro
pese astronomen er van 
oudsher van een observato
rium te vestigen op Mallor
ca, waar evenveel heldere 
nachten zijn als bij ons be
wolkte. 
Er IS, zoals gezegd, een klei
ne eeuw over gepraat en 
geschreven. En kijk, pater 
Pieraerts heeft er wel niet 
over gepraat en geschre
ven, maar hij hééft op Mal
lorca een volkssterren
wacht neergezet. 
Een nog niet zo fors uit de 
kluiten gewassen volksster
renwacht als haar Grimberg-
se zus. Maar de basis is 
gelegd. Er kan waargeno
men en gewerkt worden. Al
le wegen liggen open. En 
voor wie pater Pieraerts zo 
een beetje kent, lijdt het 
geen twijfel dat ook Mira-
Mallorca ten gepaste tijde 
zal opbloeien, net als Mira-
Grimbergen. 
Om Mira-Mallorca te bezoe
ken moet je natuurlijk naar 

Mallorca gaan 
Maar Mira-Grimbergen kan 
je iedere dag tussen 15 sep
tember en 30 juni — behal
ve op zon- en feestdagen 
— veel dichter bij huis be
zoeken. 
Je vindt de volkssterren
wacht langsheen de weg Vil-
voorde-Grimbergen-Wolver-
tem-Aalsf, tussen de kerk 
en het (gewezen) tramsta
tion van Grimbergen. Par-
keermogelijkheid is er in 
overvloed. Eten vindt je in 
het restaurant Fenikshof 
(toch liefst afspreken) of in 
het frietenkraam van Gust 
(zonder afspraak). Drinken 
in het Fenikshof. 
De bezoekers worden ver
wacht tussen 19 u. 30 en 20 
u Warme kledij is in de win
ter aanbevolen. Een bezoek 
duurt ongeveer 2 uren, en 
kost 50 fr. 
Groepsbezoeken moeten 
op voorhand afgesproken 
worden (tel. 02-269 12.80), in
dividuele bezoeken niet. 
Wie toch meer inlichtingen 
wenst, belle op hetzelfde 
nummer. 

Omdat de grootste mens klein is 
De kennismaking met Mira moet 
hier maar besloten worden. Al
les vertellen gaat niet, en wie er 
meer wil over weten moet zelf 
maar eens gaan kijken. 
Eén ding moet nog gebeuren . de 
verdienste onderstrepen van pa
ter Pieraerts. 
Wij zouden hier de grote regis
ters moeten opentrekken en 
straffe ditiramben dichten. Maar 
pater Pieraerts houdt daarvan 
niet. Het peilen van hel heelal 
heeft hem geleerd dat ook de 
grootste mens maar klein is. 
Laten wij dus nuchter blijven, en 
eerst vaststellen dat pater Pie
raerts één van die gelukkige 
mensen is die dank zij geduld, 
volharding, kunnen en medewer
king ten minste een gedeelte 

van hun stoutste dromen waar 
konden maken. Dat geluk kent 
lang niet iedereen. Hij is dus al 
gedeeltelijk beloond voor zijn in
spanningen. 

Dat belet niet dat ook vele ande
ren er wél zijn bij gevaren. 
Zowat honderdduizend bezoe
kers van Mira zijn sedert de 
oprichting in 1967 geestelijk een 
beetje rijker buitengegaan dan 
binnengekomen. Zij hebben er 
geen show gezien, maar zij zijn 
er met de neus gedrukt op de 
vragen waarmee de mens sedert 
alle tijden worstelt Vragen naar 
de plaats en de rol van de aarde 
en van de mens in de ruimte en 
in de tijd. Vragen naar de verste 
oekomst en het verste verle

den. Vragen naar de zin van zich
zelf. 
Met zijn volkssterrenwacht 
heeft pater Pieraerts V/aanderen 
een stuk ware kuituur geschon
ken, en heeft hij daadwerkelijk 
bijgedragen tot de geestelijke 
verheffing van wat eens «arm 
Vlaanderen » was. 
Het is een niet geringe verdien
ste. 
En moest er ooit een loflied 
gedicht worden voor de vele 
Vlaamse paters die zonder veel 
drukte hun hele leven lang geij
verd hebben voor de opgang 
van hun volk, dan zou, naar onze 
bescheiden mening, m de lange 
rij, naast een Starcke, een Ver-
schueren, een Wildiers, een van 
Isacker, een Daens, een van Wil-

• • • 

derode en zoveel anderen, toch 
een plaatsje moeten ingeruimd 
worden voor een Pieraerts. Op 
eigen en eigentijdse wijze hééft 
hij bijgedragen tot de bewust
zijnsverruiming van de Vlaamse 
mens — en er is geen reden om 
daarmee in de nabije toekomst 
te stoppen —, en die was en is 
hard nodig. 
Wanneer koning Boudewijn dan 
op 15 september 1977 een be
zoek bracht aan Mira, dan was 
dat beslist een grote eer voor 
pater Pieraerts en zijn mede
werkers. Maar hef was ook de 
billijker erkentelijkheid voor een 
man die er zijn levenstaak van 
maakte zijn medemensen te leren 
naar omhoog te kijken. De weg 
ligt namelijk hogerop. 
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( jeeveedee) - Overmorgen, 
zaterdag 10 maart, vliegen 
ruim zevenhonderd 
Nederlandse militairen naar 
Libanon. Niet voor een 
vroege voorjaars
vakantietrip, zoals het in 
januari nog min of meer 
werd voorgesteld (met 
vertoning van kleurendia's in 
de kazerne!), maar om er 
dienst te doen in UNIFIL, de 

United Nations Interim 
Force In Libanon, de 
troepen dus van de 
Verenigde Naties. Vorige 
week reisden de 
kwartiermakers al af, de 
witgeschilderde 
voertuigen 

voor het Nederlandse 
detachement zijn inmiddels 
per schip in het Midden-
Oosten aangekomen. 

Een eresaluut 
voor de Moellah 

>!^vmv' '^// ^ ; /^, ^Ki 

Ver van zijn vaderland overleedde Moellah Moestafa Barza-
ni In een ziekenhuis te Rochester (VSA). Hij was 76 jaar 
oud. Zijn hele leven stond in het teken van de stri jd voor 
zijn Koerdenvolk, om het onder één staatsgezag te bren
gen. De Koerden leven verspreid over de SU, Irak, Turkije 
en Iran. Het scheelde geen haar of in 1919 zou hun wens in 
vervulling gaan, doch zowel Turken als Arabieren staken 
een stokje voor deze el zo na bewerkte onafhankelijkheid. 
Herhaaldelijk namen de Koerden onder leiding van BarzanI 
de wapens op tegen hun onderdrukking, die zoals zo vaak 
ook en vooral ekonomische drijfveren heeft: de Koerden 
bewoonden nl. lange ti jd gronden, die achteraf zeer olierijk 
bleken te zijn. 

Ons past een eresaluut aan deze bezielende en moedige 
Koerdenlelder, aan wie het niet gegund was, temidden van 
zijn volk te sterven. 

Nederlands VN-batal|on 
«verrast» naar Libanon 

«44e pantser» 

De Nederlandse blauwhelmen, 
die in Libanon Frans en Iranese 
wapenbroeders moeten aflossen, 
kunnen dus weldra met hun taak 
beginnen. Maar zo eenvoudig als 
het er nu lijkt uit te zien Is de «op-
eratie-UNIFIL» In Nederland de 
afgelopen tijd bepaald niet verlo
pen. Dat blijkt op dit moment nog, 
want van de in totaal 820 man Ne
derlandse VN-troepen gaan er 
126, dat is ongeveer eenzesde 
gedeelte, tegen hun wil naar het 
rotsachtige gebied ten noorden 
van de grens met Israel om daar 
twee erfvijanden — kristelijke mi
lities en Palestijnen — uit elkaar te 
houden. Tégen hun wil, dat bete
kent dus dat men er in Nederland 
niet in slaagde het vereiste aantal 
vrijwilligers op de been te bren
gen waar sekretarls-generaal 
Waldheim van de VN om had ge
vraagd. 

Dat de groep Nederlandse militai
ren die voorbestemd was om 
eventueel aan de Verenigde Na
ties te kunnen worden «uitge
leend», niet stond te trappelen 
van ongeduld toen de regering 
kort na nieuwjaar besloot om op 
Waldheims verzoek In te gaan, is 
overigens goed te begrijpen. Niet 
eens zo zeer om de wetenschap 
dat de af te lossen Franse troe
pen in tien maanden 8 doden en 
50 gewonden hadden verloren. 
Maar in hoofdzaak door de om
standigheid dat die Nederlandse 
groep, het 44e pantser-infanterie-
bataljon, geen enkele rekening 
had gehouden met de mogelijk
heid dat zij nog eens een keer 

échte VN-dienst zou moeten gaan 
doen. 
Ruim dertien jaar geleden had de 
toenmalige regering in Den Haag 
een pantser-infanteriebataljon 
aan de UNO toegezegd, en daar
voor was «het 44e» aangewezen. 
Dit bataljon is gelegerd In het 
stadje Zuidlaren in de provincie 
Drente, en iedere dienstplichtige 
die voor dit bataljon koos, moest 
tevoren een verklaring invullen 
waarin onder andere stond dat 
men eventueel ter beschikking 
van de VN kon worden gesteld. 
Maar omdat er jaren verstreken 
zonder dat de Verenigde Naties 
een beroep op Nederland deden, 
raakte het idee van een VN-batal-
jon op de achtergrond en werd 
de kazerne in Zuidlaren daardoor 
in hoofdzaak bevolkt door dienst
plichtigen uit de omgeving die im

mers dicht bij huis aan hun militai
re verplichting konden voldoen. 
Toen de regering besloot «het 
44e» naar Libanon uit te zenden, 
werden deze papieren vrijwilli
gers plots op de harde waarheid 
gedrukt. Het kon dan ook niet 
verbazen dat meer dan 250 mili
tairen van het bewuste bataljon 
een verzoekschrift indienden om 
vrijgesteld te worden van de 
tocht naar Libanon. Om sociale en 
medische redenen kregen 135 
soldaten inderdaad een vrijstel
ling, wat wél betekende dat uit an
dere legeronderdelen vrijwilligers 
moesten worden gerekruteerd 
om het tekort aan te vullen. Daar 
is men tenslotte in geslaagd, maar 
zoals gezegd stappen overmor
gen toch nog 126 Nederlanders 
tegen hun zin in het vliegtuig met 
bestemming Libanon. 

Koud-warm 
Bij deze gang van zaken kwam 
óók nog dat het 44e pantser-in-
fanteriebataljon onvoldoende 
bleek geoefend voor een VN-
taak. Die taak vereist andere 
technieken en ook een andere 
taktiek dan de NATO-opdrachten 
waarvoor het bataljon wél was 
opgeleid en had geoefend. In ze
ven haasten moesten de Libanon-
gangers dan ook in de barre win
terse periode van de vorige 
maand worden klaargestoomd 
voor het patrouille- en observatie-
werk dat het in het Midden-Oos
ten te wachten staat. 
Het niet al te voorspoedig ge
sternte boven de Nederlandse 
voorbereidingen toonde zich ook 

in de vorm van akties van de sol-
datenvakbonden en van veront
ruste ouders, en zelf in een kort-, 
geding tegen de Nederlandse 
staat, aangespannen door de lan
delijke Vereniging van Dienst
plichtigen. Als men daar nog bij 
rekent dat het parlement aanvan
kelijk ging dwarsliggen omdat de 
regering met haar ja-woord tegen 
Waldheim de volksvertegen
woordiging voor een voldongen 
feit plaatste, is het wel duidelijk 
dat Nederland zich de afgelopen 
tijd met als een juichend lid van de 
Verenigde Naties heeft opge
steld. 

Toppunt! 
Tel daar bovendien nog bij dat zo
wel van de kant van Israël-sympa-
tisanten als van Palestijnse zijde 
nogal wat bezwaren zijn uitge
sproken tegen het inzetten van 
Nederlandse blauwhelmen. En 
om te besluiten: juist een paar da
gen geleden werd bekend dat 
met hetzelfde schip dat de leger-
wagens van Nederland naar Is
rael vervoerde, óók enige tiental
len militaire auto's voor de kriste
lijke milities vanuit Rotterdam 
werden getransporteerd. Wa
gens dus voor een van de twee 
partijen die door de Nederlanders 
van agressie moeten worden 
weerhouden. Dit bericht kwam na 
alles wat zich rond de uitzending 
van het VN-bataljon reeds had af
gespeeld, als een klap op een 
vuurpijl. Hopelijk voorspelt het 
geen boze dingen over de gevoe
lige taak die het bataljon te wach
ten staat. 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi- en wandglwagens - bed|es en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels -kamerversier ingen - wastafels 

en waskiissens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - tiirnkledi] - ruileri i i trustingen - ping-
pongtnfels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en ijsschaatsen -

kampingartikelen - t i irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen a.itobanen -
elektr treinen der beste merken - n i i to j - go-carts - traktoren - pop 
pen - poppenwagens en -wiegjes - b reien - lessenaars - borden -
fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - ti i inschommels 
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Agfacolor CNS 400, kleurenfilm voor alle omstandigheden 
Agfa-Gevaert lanceert een 
nieuwe negatief kleurenfilm 
die het fotograferen sterk zal 
vereenvoudigen; de Agfaco
lor CNS 400. 
Die 400 staat voor 400 ASA (27 
DIN), en meteen is duidelijk 
dat het hier om een hoogge-
voelige kleurenfilm van Ag
fa-Gevaert gaat. 
Daarenboven een film met 
een zeer hoge scherpte en ui
terst fijne korrel. De Agfaco
lor CNS 400 zal om te begin
nen in de formaten 135 
Ckleinbeeld) en 110 (pocket) 
geleverd worden. 
De CNS 400 is een kleuren
film voor alle lichtomstan
digheden. Dankzij de hoge 
gevoeligheid (CNS 400 is 
meer dan 4 maal sneller dan 
de bekende Agfacolor CNS) 
kan nu ook zonder flitser of 
statief gefotografeerd wor
den in bv. schouwburgen, 
kerken en musea, of bij 
slecht weer en in de schaduw. 
Een ander voordeel is het feit 
dat deze snelle film veel kor
tere belichtingstijden toe
laat, wat bv. bij sportopna-
men erg belangrijk is. 
Ondanks zijn hoge gevoelig
heid heeft de Agfacolor CNS 
400 een verrassend grote be
lichtingsspeelruimte. Hij 
vangt zelfs overbelichtingen 
van drie en onderbelichtin
gen van twee stops op. Dat be
tekent o.m. ook dat de CNS 
400 in pockettoestellen zon
der automatische filmaftas-
ting met goed resultaat te ge
bruiken is. Eventuele overbe

lichtingen worden bij het af
drukken gekorrigeerd. CNS 
400 is zowel voor dag- als 
voor kunstlicht geschikt. Ori
gineel is hij afgestemd op 
dag- of flitslicht, maar ook 
bij andere lichtbronnen, ha
logeenlampen en dergelijke, 
bekomt men goede resulta
ten. Optimale afdrukken 
worden gemaakt op Agfaco
lor MCN papier. 
De film wordt verwerkt in 
Agfacolor Process 70 of het 
compatibele kleurnegatief 
Process C41. Agfacolor Pro
cess 70 zal ook worden gele
verd in één-liter kit voor zelf
verwerking door amateurs. 

Toepassingsgebied 

De Agfacolor negatieffilm CNS 
400 biedt door zijn hoge gevoelig
heid van 27 DIN/ASA 400 ruime
re fotografische mogelijkheden: 
— stemmige binnenopnamen 
met aanwezig licht (available 
light) zonder flits of statief, bv. in 
het teater, in kerken en musea; 
— opnamen in slechte lichtom
standigheden, bv. bij overtrok
ken weer, in de schemering of in 
de schaduw; 
— bij tele-opnamen minder fo
to's met bewegingsonscherpte 
door de kortere belichtingstij
den; 
— opnamen van snelle bewegin
gen (bv. sportopnamen) worden 
door de korte belichtingstijden 
«bevroren»; 
— de scherptediepte wordt door 
de kleinere diafragma's vergroot 
bij de nabij-opnamen in het mi-
kro- en makrobereik; 
— de reikwijdte van flitsopna-
men wordt aanmerkelijk groter. 

Eigenschappen 
Zeer hooggevoelige, dubbel ge
maskerde kleumegatieffllm 
voor opnamen bij daglicht, elek-
tronenflits of flitslampen. Ook 
andere lichtbronnen (bv. TL-lam-
pen, halogeenlampen, fotolam
pen of gloeilampen) geven goede 
resultaten. Van de Agfacolor 
CNS 400 negatieven kunnen fo
to's en diapositieven in kleur ge
maakt worden. 
Maakt men zwartwit foto's dan 
moet de belichtingstijd bij het ko
piëren overeenkomstig het kleu-
renmasker worden verlengd. 
Gevoeligheid 
Belichten voor 27 DIN/ASA 400. 
Deze gevoeligheid geldt voor een 
bereik van 1/10.000 sek. tot onge
veer 1/10 sekonde. Een geringe 
onderbelichting en een overbe
lichting tot drie stops kunnen bij 
het kopiëren worden opgevan
gen. 
In pocket-camera's met automa
tische aftasting van de filmge-
voeligheid wordt de gevoeligheid 
bij het inleggen van de cassette 
automatisch ingesteld. Ook in 
pocket-camera's zonder automa
tische aftasting van de gevoelig
heid levert de Agfacolor CNS 400 
door zijn grote belichtingsspeel
ruimte mooie resultaten. 
Bij zeer heldere zon en bij flitsop-
namen op korte afstand kan de 
kwaliteit van de foto's in geringe 
mate door de overbelichting 
worden beïnvloed. 
De Agfacolor CNS 400 heeft voor 
deze hoge gevoeligheid vooral in 
de gemiddelde en de hoge densi
teiten een zeer fijne korrel. 
De scherpte wordt door de mo-
dulatieoverdrachtsfunktie 
(M.O.F.) grafisch voorgesteld. 
Bij daglicht, elektronenflits of 
flitslampen en TL-lampen met 
een kleurtemperatuur van ong. 

5500 K moeten geen opnamefil-
ters gebruikt worden. 
Bij opnamen in het hooggeberg
te of aan zee kan men een kleur
loos UV-sperfilter of Skylightfil-
ter gebruiken. Hiervoor is geen 
verlenging van de belichtingstijd 
nodig. Bovendien kan men om 
reflekties te vermijden of om 
speciale effekten te verkrijgen 
een neutraalgrijs polarisatiefil-
ter gebruiken. 
Voor opnamen bij kunstlicht vaji 
halogeenlampen, fotolampen 
Ooijv. Osram «Nitraphot», Philips 
«Argaphot») of van normale 
gloeilampen met een kleurtem
peratuur tussen 2.800 en 3.400 K 
wordt een passend konversiefil-
ter aangeraden wanneer hoge 
kwaliteitseisen worden gesteld 

Flitsopnamen 
Gebruikt men een elektronen-
flits of flitslampjes, dan moet 
men het richtgetal volgen dat 
aangegeven is voor kleurenfilms 
met een gevoeligheid van 27 
DIN/ASA 400. Bij voorkeur indi-
rekt flitsen (flits tegen het pla
fond of tegen een reflektie-
scherm) om zo de sfeer volledig 
te behouden. 

Negatiefbeoordeling 
Belichting en scherpte kunnen 
bij de A^acolor CNS 400-nega-
tieven even goed als bij zwartwit-
negatieven worden beoordeeld. 
De schaduwen moeten zodanig 
doortekend zijn, dat ze tegen de 
maskerkleurstof een zwakke 
dekking vertonen. Van onderbe
lichte, dus te dunne negatieven 
kunnen geen positieve gemaakt 
worden met een bevredigende 
doortekening van de schaduwen. 

Opbouw van de film 
Veiligheidsfilm (acetylcellulose) 
volgens DIN 15551. 
Dikte: kleinbeeld- en cassette-

film 110; ong. 130 millimikron. 
Anti-halolaag (koUoïdaal zilver) 
onder de emulsielagen. 
De versterkingslaag (6) geeft in 
de ernaast liggende lagen een 
verbetering van de kleur en een 
stijging van de gevoeligheid. 
Totale dikte: 24 millimikron. 
De groengevoelige lagen bevat
ten een geelmasker, de onderste 
roodgevoelige Isiag bevat een 
roodmasker. De beide maskers 
worden automatisch gevormd in 
de ontwikkelaar, en dit in evenre
digheid met de gradatie en de 
densiteit van het negatief. Door 
de maskers worden de kleuren 
zuiverder en briljanter. 
Het is duidelijk dat het op de 
markt brengen van de ASA 400 
voor doel heeft het fotojaar te 
spreiden. Hij is bepaald gemaakt 
voor Noord-Europa met zijn ma
tig kUmaat. 
Gevaert is niet de eerste die deze 
film verkoopt, wél is het de beste. 
In België werden in '79 6.300.000 
filmen verhandeld. Dit 
ogenschijnlijk hoog cijfer Ugt in 
vergelijking met de buurlanden 
eerder laag. 
De dia-aankoop is de jongste ja
ren verhoogd, vooral dan bij de 
jeugd. 
Wist U dat in 1935 een zwartwit-
film 19 fr. kostte, dit jaar betaalt 
men toch maar 32 fr. 
Van overheidswege wordt in vele 
landen de fotografie gepromo
veerd. In België gebeurt dat al
leen individueel door de fabri
kanten. Dit is beslist een van de 
redenen waarom de fotografie 
als hobby in België zo weinig be
oefend wordt. 
Agfa-Gevaert investeert op dit 
ogenblik voor 3,5 miljard fr. om 
him aktiviteiten nog verder uit te 
bouwen. 

(publi-mededeling) 

BOUWEN is een zaak van vertrouwen. 

Vertrouwen in mensen 
met kennis en ervaring. 

Aan deze kennis en ervaring 
hebben wij lang gewerkt, reeds 30 jaar 

We stelden ze o.m. ten dienste van : 

Agfa.Gevaert 
Bayer 

Dynamo Projekt 
Ennia 
G.M. 

Kredietbank 
Niko 

Polysar 
Shell Pensioenfonds 

Union Carbide e.a. 
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TI/-PROGR/^MMKS 

Donderdag 
8 MAART ] 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie - 18 00 De 
tovermolen (O — 1805 Rondom
ons — 1830 De verschoppeling 
(O - 1855 Laurel & Hardy -
1915 Standpunten - 1945 
Nieuws — 2010 De Muppet 
show - 21 25 Centennial (f) — 
2300 Nieuws 

BRT 2 

2010 Sporttribune - 2040 Tijl 
Uilenspiegel (f) — 21 30 Premiere 

NED. 1 

1855 Nieuws - 18 59 Mister Kot
ter (f) - 1925 The Bravados 
(western) — 21 00 Zingen met 
John Woodhouse - 21 35 
Nieuws — 21 55 Den Haag van 
daag — 2210 Fabeltjeskrant voor 
de groten — 2315 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Astro 
• lautjes CO - 1905 A V R O s top 
pop - 2000 Nieuws - 2027 
Superschot met AVRO s televoet-
balkanon - 2040 A V R O s wie 
kent kwis - 21 40 Lillie CO -
22 30 Televizier magazine — 
23 15 AVRO s sportpanorama — 
2345 Nieuws 

RTB 1 

1730 1 2 3 cinema - 1800 Le 
renard a I anneau d or CO — 18 30 
Zigzag — 18 45 Francis aux para
dis perdus Cdok) — 1915 Anten-
ne-soir — 2000 De Brusselse 
Noordwijk Cdok) - 2020 La 
peau de Torpedo Cspionagefilm) 
- 22 05 Nieuws 

ARD 

1610 Nieuws - 1615 Aus dem 
Leben gegriffen — 1700 De 
sprookjes van Hans Christian An
dersen — 17 20 Unterwegs mit 
Odysseus (reportage) — 1750 
Nieuws — 18 00 Von Affenschan-
de bis Zappenstreich — 1815 
Die unsterblichen Methoden des 
Franz Josef Wanninger CO — 
1915 Regionaal magazine — 
1945 Spiel um 4tel vor 8 - 2000 
Nieuws — 2015 Europa von der 
Wahl - 2100 Bios Bahnhof 
Ctalkshow) — 22 30 Tagesthemen 
— 2300 Die Tannerhuette (tv-
film) — 045 Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws - 1710 Sindbad 
(O - 1740 Die Drehscheibe -
1820 Spannagl & Sohn (O -
19 00 Nieuws - 19 30 Der gros
se Preis — 20 50 Die grosse Hilfe 
- 21 00 Heute-Journal - 21 20 
Kennzeichen D — 2205 Spiel 
raum (tv-spel) — 030 Nieuws 

D 3 

2000 Nieuws - 2015 Das Fruh-
stuck im Garten (film) — 21 50 
Familienrat - 22 20 Von der 
Schonheit der Naturgesetze — 
23 05 Nieuws 

LUX. 

17 00 Cinq a sept jeunes — 17 25 
Cinq a sept agenda — 1730 
Recifs (O - 1800 Le coffre-fort 
— 1803 Medische informatie — 
1810 Aktuahteiten - 18 20 Ram-
dames — 18 35 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
19 35 Passé et gagne - 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuwsoverzicht — 2000 Dróles 
de dames (f) — 21 00 Les aventu-
res d Arsene Lupin (film) 

TF 1 

1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
programma — 14 00 Les vingt-

quatre jeudis — 1802 A la bonne 
heure — 18 27 Pour chaque en 
fant — 1834 L lie aux enfants — 
1857 Letange de la Breure (O — 
1912 Les tifins — 19 13 Une minu
te pour les femmes — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1944 
Ces t arrive un jour — 2000 
Nieuws — 2035 Le roi qui vient 
du sud (f) — 21 32 L evenement 
- 22 37 Cine-premiere - 2305 
Nieuws 

A 2 

12 45 Nieuws - 13 20 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une suedoise a Pans 
(O — 14 03 Aujourdhui madame 
— 15 00 Les rues de San Francis
co (f) — 15 55 L invite du jeudi — 
1725 Wielrennen (Panjs-Nice) — 
1755 Jeugdprogramma — 1835 
C est la vie — 18 55 Des chiffres 
et des lettres — 1920 Geweste
lijk nieuws — 19 45 Politieke partij
en (De meerderheid) — 2000 
Nieuws — 2040 La servante (tv-
spel) — 22 15 Premiere Elizabeth 
Leonskaia (pianiste) — 2250 
Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
Ihomme (f) — 2000 Les jeux de 
20 heures — 2030 Un silencieux 
au bout du canon (politiefilm) — 
2215 Nieuws 

Vrijdag 
MAART 

BRT 1 

1400 Schooltelevisie - 1800 
Oum de witte dolfijn — 1815 
Klem klem kleutertje — 1830 
Open school - 1900 Dit leuke 
land — 1945 Nieuws — 2015 
Colossus (SF-film) - 2150 
KFRC-kruispunt - 22 20 Het 
volkslied in de kamermuziek — 
2250 Nieuws 

BRT 2 

2015 De reis van Charies Darwin 
( f ) - 21 15 Tien jaar « t Kliekske » 
- 2210 De kulturele aktualtelt 

NED. 1 

1855 Nieuws — 1859 Lucy en 
Mr Mooney ( f ) — 19 25 Kwistig 
met muziek — 2040 The Streets 
of San Francisco ( f ) - 2137 
Nieuws — 21 55 De brand in L In
novation (dok) — 2245 Meditatie 
— 22 50 Praten met de minister 
president — 23 00 Van Makassar 
naar Bovensmilde (dok) — 2335 
Nieuws 

NED. 2 

18 55 Nieuws — 18 59 De wonder 
lijke avonturen van Herman van 
Veen (f) Muppet-
show - 2000 Nieuws - 2027 
Centennial ( f ) - 2200 Brandpunt 
- 22 35 Rondje teater - 23 35 
Nieuws 

RTB 1 

1730 Magazine dactualites — 
1[800 Paul et Virgmie ( f ) - 18 30 
Ziqzaq — 18 45 Artistieke aktuali-
teitenrubnek — 1915 Antenne 
soir — 1930 Nieuws — 1955 
A suivre — 2150 Nieuws — 
22 05 Thomas (film) 

RTB 2 

1955 La lumiere des justes ( f ) 
2045 Vendredi sports 

ARD 

1615 Nieuws - 1620 Portret 
van een politieker Herbert Weh-
ner — 1705 Queen (rock en 
punk) - 1750 Nieuws — 1800 
Heidi ( f ) - 1830 Von Kopf bis 
Fuss ( f) — 1840 Stnchweise hei 
ter ( f ) - 19 15 Hier und Heute -

2000 Nieuws - 2015 Denn 
sie wissen nicht was sie tun (film) 
— 22 00 Nieuws van handel en nij 
verheid — 22 30 Tagesthemen — 
2300 Die Sportschau - 23 25 
Der Chef ( f ) - 010 Nieuws 

ZDF 

1740 Die Drehscheibe - 1820 
Vaeter der Klamotte (uit de oude 
doos) - 1900 Nieuws - 1930 
Auslandsjournal — 20 •" 5 Dernck 
( f ) - 21 15 Tele Zoo - 2200 
Heute-journal — 2220 Aspekte 
- 2305 Die Dame und der Killer 
(western) — 030 Nieuws 

D 3 

1900 Vrijetijdsmagazine — 1945 
Journal 3 — 2000 Nieuws -
2015 Medienkritik - 2100 Mo 
mente - 21 15 Chnsta Wolf (por 
tret) — 2215 Ich Claudius Kaiser 
und Gott ( f ) - 23 05 Gott und die 
Welt - 23 35 Nieuws 

LUX 

17 00 Cinq a sept jeunes — 1715 
Cinq a sept week-end — 17 50 
Culinair magazine — 18 05 Le cof
fre-fort — 1810 Cinq a sept maga 
zine — 18 35 Le coffre fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1947 Entre chiens et chats — 
1955 Nieuwsoverzicht - 2000 
La course autour du monde — 
21 00 Malpertuis (film) — 

TF 1 

1300 Nieuws - 13 35 Regionaal 
programma — 1350 Vivre son 
age — 18 27 Pour chaque enfant 
— 18 34 L lie aux enfants — 18 57 
Letang de la Breure ( f ) — 1912 
Une mmute pour les femmes — 
19 15 Les Tifms — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 Ces t arnve 
un jour — 2000 Nieuws — 2035 
L amant de coeur (toneel) — 
2213 Dokumentaire - 2300 
Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws — 13 20 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une Suedoise a Pans 
( f ) — 1403 Aujourdhui madame 
— 1510 Les Eygletiere ( f ) -
1600 Delta - 1725 Wielrennen 
(Panjs-Nice) — 17 55 Jeugdpro

gramma — 1835 Ces t la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top Club (show) - 2000 
Nieuws — 2035 Un juge un flic 
( f ) - 21 35 Apostrophes - 2257 
La grande vllle (film) 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
I homme ( f ) — 20 00 Les jeux de 
20 heures — 2030 Le nouveau 
vendredi — 21 30 Sempe (por-
t reü - 2225 Nieuws 

Zaterdag 
10 MAART 

BRT 1 

14 30 Klaroenen (western) — 
1600 Open school - 1800 De 
tovermolen ( f ) — 18 05 De bende 
van Pero (jeugdfilm) — 19 25 Tom 
en Jerry ( f ) — 1945 Nieuws — 
2010 Duet ( f ) - 2035 Henk m 
Ternat - 21 30 Terloops - 2215 
Dallas ( f ) - 2300 Nieuws 

NED. 1 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Tros 
top 50 - 2000 Nieuws - 2027 
De Mounties show — 21 30 Het 
Aspen mysterie ( f ) — 2230 Ak-
tua-tv — 2325 Nieuws 

RTB 1 

1600 El soleil du pauvre (Waals 
toneel) — 1730 La preuve par 
set - 1835Bou lee tB i l l - 1840 
Histoire de lire — 1910 Antenne-
soir - 1930 Nieuws - 1955 Le 
jardin extraordinaire — 2025 La 
vieille fille (film) - 21 50 Cabaret 
Parisien (show) — 2250 Nieuws 

ARD 1 

1410 Nieuws - 1415 Sesam-
strasse — 1445 Beierse poëzie 
en proza - 1615 ARD-Ratge-
ber Gesundheit — 1700 Ansich
ten eines Menschen Adolf Schuiz 
CportreO — 1730 Hier und Heute 
unterwegs — 1755 Intermezzo 
Programma-informatie — 18 00 
Nieuws — 1805 Die Sportschau 
- 1900 Hier und Heute - 1922 
Die Grashupfer - Ritter der Lufte 
( f ) - 2000 Nieuws - 2015 Der 
Kreis (tv-film) - 22 05 Nieuws — 
2225 Phase IV (s f-film) - 2350 
Nieuws 

ZDF 2 

1500 Enid Blyton Funf Freunde 
auf dem Leuchtturm ( f ) — 1525 
Lachen sie mit Stan und Ollie 
(film) — 1630 Die Muppets-show 
- 1700 Nieuws - 1705Lander-
spiegel — 1800 Lou Grant ( f ) — 
1900 Nieuws — 19 30 Telemotor 
- 2015 Sing mir das Lied noch 
einmal (show) — 21 45 Nieuws 
- 21 50 Das Aktuelle Sport-Stu-

1015 Open school - Teleac — 
1530 Nieuws - 1532 Avro-aka-
demie — 1600 De astronautjes 
( f ) - 1610 Wat je zegt ben je 
zelf - 1635 Stuif es m - 1830 
Sesamstraat — 1855 Nieuws — 
1859 Tom & Jerry - 1915 De 
Willem RUIS show — 2040 Gun-
smoke ( f ) — 2137 Nieuws — 
21 55 Een zaak van leven en dood 
( f ) - 2345 Nieuws 

dio — 2305 Der Kommissar ( f ) 
— 005 Nieuws 

ARD 3 

1830 Indianen (dok) - 19 00 
Markt Wirtschaft Sozial - 19 15 
Sport im Westen — 19 55 Journal 
3 - 20 00 Nieuws - 2015 Iphige-
nie auf Tauris (toneel — 2235 
Claudio Monteverdi 

TF 1 

13 00 Nieuws — 13 30 Le monde 
de Iaccordeon — 1348 Toujours 
le samedi — 1805 Magazine over 
dieren — 18 35 Les Tifins — 
1840 Magazine auto moto 1 — 
1910 SIX minutes pour vous defen-
dre — 1920 Gewestelijk nieuws 
— 1944 Ces t arnve un jour — 
20 00 Nieuws - 20 35 Numero un 
(show) — 21 37 Les hentiers ( f ) 
— 22 33 Tele-foot 1 - 2335 
Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws — 1335 Magazine 
over dieren — 14 25 Les jeux du 
stade — 16 55 Salie des fetes — 
17 50 La course autour du monde 
— 1855 Des chiffres et des let 
tres — 1920 Gewestelijk nieuws 
- 1945 Top club - 2000 
Nieuws — 2040 La grace — 
21 45 Gasten in de studio — 
2245 Koncert - 2315 Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 1955 II etait une fois 
Ihomme ( f ) — 2000 Les jeux de 
20 heures — 20 30 Sur la piste de 
l'homme mort (film) — 21 30 La 
nuit et le moment (toneel) — 
2240 Nieuws - 2300 Korte films 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
1632 Super juke-box - 1800 
Rush ( f ) — 1900 Nieuws — 
1930 Aventures des hommes — 
1955 Nieuwsoverzicht - 2000 
La juive du chateau trompette ( f ) 
— 21 00 Le violent (film) 

Zondag 
[ 11 MAART 

BRT 

9 00 Voor boer en tuinder — 9 30 
Doe mee — 1000 Eucharistievie 
ring vanuit Eekio — 11 00 Kon-
frontatie (debat) - 12 00 Nieuws 
voor gehoorgestoorden — 14 30 
Open school — 1500 Sesam
straat — 1525 Luchtpiraten 
Jeugdfilm — 1620 Studio vrije 
tijd - 1720 Sportuitslagen -
1725 Europese beker dansen — 
1830 De tovermolen (O - 1835 
Het steentijdperk en de blanke 

— C o l o s s u s , leuke bh- t i im waar in t w e e c o m p u t e r s aan d e kon t ro l e van d e m e n s o n t s n a p p e n 
V r i j dag 9 maar t o m 20 u 15 o p BRT-1 

indianen (dok) — 19 
(O - 1945 Nieuw 
Sportweekend — 
schepsels groot en kl 
Faust (opera) — 22. 
Rene Magritte (dok 
Nieuws 

NED. 1 

11 00 Eucharistievierir 
Teleac — 1700 Vesp 
De wilde ganzen — 1 
- 1900 Nieuws -
Kotter (O - 1930 Eai 
fire (pop) - 1950 O 
de zwarte ridder (dot 
TV-prive - 21 20 M L 
zenden (opera) — 
plus - 2300 Nieuws 

NED. 2 

1530 Nieuws - 153 
(O - 1557 Natuur ii 
(O - 1610 Julio Igle 
— 1635 Operation ( 
— 1702 Studio spor 
Sprekershoek — 1! 
met kinderen (dok) 
samstraat — 18 45 
beeld (dok) - 1920 
II - 2030 Humanistis 
— 2035 Nieuws - 5 
zie (dok) - 21 40 All 
(O - 2205 Plaats vai 
deling — 23 35 Nieuw 

RTB 

1200 Faire le point 
1300 Nieuws - 130 
simo — 14 00 La dyna 
syte — 1450 Calime 
Visa pour le mondt 
Sportuitslagen — 17 
cim doeil - 1720 S| 
1750 Les volants (rei 
1820 Le retour du ! 
1910 Kuifje (O - 19 
soir - 1930 Nieuw 
Voulez-vous jouer' ' -
mera sports - 22 45 

ARD 

1000 Afnca De Pod( 
— 1045 Die Sendu 
Maus — 11 55 Ein Ta 
L iebe(0 - 12 00 Der 
le Fruehschoppen 
Nieuws — 1315 Zv 
— 1350 Magazine dei 
1455 Selfsame Erwac 
spel) — 1610 Immi 
1655 Der Doktor un 
Vieh (O - 1745 [ 
Spor t Sport en doping 
portage) - 1830 
1833 Die Sportschai 
Wir uber uns — 192 
gel — 2000 Nieuw 
Tatort (O - 21 45 De 
21 50 Nieuws - 21 5 
vara (dok) - 2240 S 

— 23 25 Nieuws 

ZDF 

1300 Nieuws - 130 
scheibe - 13 25Chrc 
che - 1345 Pust 
1415 Die Biene Maj 
Manipulation und wie 
kommt — 1510 Nieu\ 
Een reportage uit Ind 
Uriaub nach Mass (rei 
1700 Nieuws - 170, 
reportage — 1800 T< 
1815 Rauchende Colt 
Nieuws — 1910 Bonr 
tiven - 1930 Reisi 
dammten (film) — 2 

- 2215 Die F16-Sac 
2300 Ballet van Igor 
— 2335 Nieu. s 

D-3 

1800 Pippi Langstru 
1830 Foto als hobb 
Rockpalast - 1945S 
ten — 1955 Journal 
Nieuws - 2015 Go 
2100Alber tWeEinste 
bild zerbricht — 21 
cher Verlobung (tone 
Zur Nacht 

TF 1 

915 Religieuze progr 
1300 Nieuws - 132 
serieux — 1415 Les 
du dimanche — 153 
qui venait de lAtlan 
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(dok) - 1930Dobromir 
1945 Nieuws - 2000 
ekend - 20 30 Alle 
Is groot en klem — 21 20 
pera) — 2225 Monsieur 
lagritte (dok) - 2315 

jchanstieviering — 15 30 
- 1700 Vesper - 1730 
' ganzen — 18 30 Teleac 
I Nieuws — 1905 Mister 
) — 1930 Earth wind and 
i) — 1950 Op zoek naar 
te ridder (dok) - 2020 

— 21 20 Muziek uit dui-
Copera) - 2200 Aktua 
2300 Nieuws 

3UWS - 1532 Dr Dolittle 
557 Natuur in Nederland 
610 Julio Iglesias (show) 
' Operation [^ettycoat (f) 

Studio sport I - 1750 
shoek - 1805 Spelen 
leren (dok) - 18 30 Se-
it - 1845 Oogst in 
3k) - 1920 Studio Sport 
30 Humanistisch verbond 
Nieuws - 20 40 De illu-

) - 21 40 All in the family 
'05 Plaats van de vreem-
- 2335 Nieuws 

ure Ie point (debat) — 
5UWS — 1305 Concertis-
14 00 La dynastie des For-
1450 Cahmero - 1505 
ur Ie monde — 1705 
Jagen — 1710 Le petit 
I - 1720 Spectacle — 
s volants (reportage) — 

retour du Saint (f) — 
ifje (f) - 1915 Antenne-
1930 Nieuws - 2000 

DUS jouer? - 21 30 Ca-
j r ts — 2245 Nieuws 

nca De Podokwo (dok) 
) Die Sendung mit der 

11 55 Ein Taf fuer meine 
— 12 00 Der internationa-

>hschoppen — 12 45 
— 1315 Zwischenspiel 
Magazine der Woche — 
Itsame Erwachsene (TV-

1610 Immergruen — 
!r Doktor und das liebe 

— 1745 Der schone 
o r t en dopingkontrole (re-

— 1830 Nieuws — 
e Sportschau — 1915 

uns - 1920 Weltspie-
2000 Nieuws - 2015 

— 21 45 Der 7 Sinn -
iuws — 21 55 Che Gue-
cJ - 2240 Schaukasten 
Nieuws. 

suws - 1302 Die Dreh-
- 1325Chron i kde rWo-

1345 Pusteblume -
e Biene Maja — 1440 
tion und wie nnan ihr ent-
- 1510 Nieuws - 1530 
)rtage uit India — 1615 
ach Mass (reportage) — 
'uws - 1702 Die Sport 
5 - 18 00 Tagebuch -
jchende Colts (f) - 1 00 
- 1910 Bonner Perspek-

1930 Reise der Ver-
I (film) - 2200 Niuws 
Die F16-Saga (dok) -

illet van Igor Stravinsky 
Nieuws 

ppi Langstrumpf (f) — 
)to als hobby - 1900 
ist — 19 45 Sport im wes-
955 Journal 3 — 2000 
- 2 0 1 5 Goethe (f) -
lert We Einstein ein Welt-
)richt — 2145 Die zur 
lobung (toneel) — 23 30 
nt 

igieuze programmes — 
5UWS — 1320 Ces t pas 
— 1415 Les rendez-vous 
iche — 1535 LHomme 
jit de l'Atlantide (f) — 

1628 Sports premiere - 1800 
TV-film — 1925 Magazine over 
dieren — 1955 Les Tifins — 
2000 Nieuws - 2035 Un taxi 
pour Tobrouk (film) — 22 08 Caro
lyn Carlson a I opera de Pans — 
22 50 Nieuws 

A2 

1240 Filmpjes uit de oude doos 
— 1257 Top club dimanche 
(show) — 1315 Nieuws — 13 40 
Top club dimanche (show) — 
14 30 Heidi - 1520 En savoir 
plus — 1620 Petit theatre d A n 
tenne 2 — 1655 Monsieur Cine
ma — 1735 Chocolat du diman
che — 1805 Le monde merveil-
leux de Walt Disney — 18 55 Sta
de 2 - 2000 Nieuws - 2030 
Interneige 1979 — 21 50 Le mon
de des gares — 22 45 Worstelen 

- 23 21 Nieuws 

FR. 3 

17 30 Un comedien lit un auteur 
— 1830 Maunce Bejart (portret) 
- 1945 Dom-Tom - 2000 La 
grande parade du jazz — 20 30 
L'Aventure de lart moderne — 
21 20 Nieuws - 21 30 Poëtisch 
realisme (dok) — 2200 Cine re
gards - 2240 La piste de 98 
(film) 

LUX. 

1315 Hei elei kuck elei - 16 30 
Sur un arbre perche (film) — 
1800 La preuve par neuf — 1830 
L oeil appnvoise — 19 00 Les sen
tiers de laventur (dok) — 1930 
Nieuws — 19 33 Oneselection — 
1955 Weerbencht - 2000 Les 
eclaireurs du ciel (f) — 21 00 Un 
chateau en enfer (Oorlogsfilm) 

Maandag 
12 MAART 

BRT 

14 00 Schooltelevisie - 18 00 De 
Tovermolen ( f ) - 1805 De Vijf 
( f ) - 1830 Open School -
1900 Doe mee - 1930 Kijk ui t i 
- 1945 Nieuws - 2015 Dubbel 
Dobbel - 2055 Esther Waters 
( f ) — 21 45 Europa Binnens
kamers (dok) — 2240 Nieuws 

NED. 1 

1000 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1845 Kortweg — 
18 55 Nieuws - 18 59 Tom & Jer
ry ( f ) — 1915 Daar vraag je me 
wat — 1955 De dwaze lotgeval
len van Sherlock Jones (film) — 
21 35 Nieuws - 21 55 De Benny 
Hill Show - 22 20 Mochtar Lubis-
journalist (portret) — 23 00 In 
gesprek met de bisschop — 
23 30 Nieuws 

NED. 2 

1855 Nieuws - 1959 Heidi ( f ) 
- 1925 Pommetje Horlepiep ( f ) 
- 2000 Nieuws - 2027 Geheim 
commando ( f ) — 21 20 Minivoet-
balshow — 22 10 Hier en nu — 
22 50 Groeten uit het paradijs 
- 2305 Socutera - 2330 
Nieuws 

RTB 

1400 Schooltelevisie — 1730 Ri
mes et racontines — 1800 Paul 
et Virginie ( f ) - 18 30 Zig Zag 
- 1915 Lundi-Sports - 19 30 
Nieuws — 1955 Le Tournant 
fatal (tv-film) — 21 25 Nieuws 

RTB 2 

19 55 Tresors des Cinematheques 
(dok) — 20 50 De Plantagenet-dy
nastie (dok) 

ARD 

1610 Nieuws - 1615 Schaukel-
stuhl - 1700 Logo - 1750 
Nieuws — 1800 Das intermezzo 
bietet an — 1830 Spiel um halb 
sieben — 1840 Welt der Tiere 
(dok j — 1915 Hier und heute — 

1945 Spiel um 4tel vor 8 - 2000 
Nieuws - 2015 PS ( f ) - 21 15 
Kontraste — 22 00 Bitte umblaet-
tern — 2230 Tagesthemen — 
2300 Klute (Miller) - 0050 
Nieuws 

ZDF 

1700 Nieuws — 17 30 Danke 
schon es lebt sich ( f ) — 1740 
Die Drehscheibe - 18 20 Die Pro-
tokolle des Herrn M ( f ) - 1900 
Nieuws — 1930 Musik geht um 
die Welt - 2015 Kinder Kinder 
- 21 00 Heute Journal - 21 20 
Die feindlichen Bruder — 2245 
Kabarett chanson kleinkunst — 
2345 Nieuws 

ARD 3 

1945 Journal 3 — 2000 Nieuws 
— 2015 Stadt Transport und 
Industrie (dok) — 21 15 Nana 
(film) - ^ 3 05 Nieuws 

TF 1 

1215 Reponse a tout - 1300 
Nieuws — 13 35 Regionaal maga
zine — 13 50 D Hier et d aujourd-
hui — 14 05 Kursusprogramma 
— 1425 D Hier et daujourd'hui — 
17 58 TF quatre - 18 27 Pour cha 
que enfant — 1834 Lile aux 
enfants — 1857 LEtang de la 
breure ( f) — 1912 Une minute 
pour les femmes — 1915 Les 
tifins — 19 20 Gewestelijk nieuws 
— 1944 Ces t arrive un jour — 
2000 Nieuws — 2035 La veuve 
Couderc (film) - 2200 Evelyne 
Sullerot (dok) - 2300 Nieuws 

A 2 

1245 Nieuws — 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une Suedoise a Pans 
( f ) — 1403 Aujourdhui madame 
— 1510 La casaque en arc-en-
ciel (tv-f ilm) — 16 30 Vormingspro
gramma — 17 28 Wielrennen (Pa
rijs - Nice) - 17 59 Recre A 2 
- 1835 Ces t la vie - 1855 Des 
chiffres et des lettres — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Top 
Club - 2000 Nieuws - 2035 
Variete — 21 40 Aktueel magazi
ne - 2240 Zig Zag - 2310 
Nieuws 

FR 3 

1910 Nieuws — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 11 etait une fois 
I homme ( f ) — 20 00 Les jeux de 
20 heures - 2030 Cesar (film) 
— 21 55 Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne Franquette — 
1700 De cinq a sept jeunes — 
17 25 Cinq a sept agenda — 
17 30 La vie secrete des animaux 
(dok) - 1800 Le coffre-fort 
(speO — 1803 Cinq a sept servi
ce — 1810 Aktualiteiten - 1820 
Ram-Dames — 1835 Le coffre-
fort - 1 8 4 0 S y s t e m e D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne — 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuwsoverzicht — 2000 Jean-
Christophe ( f ) - 21 00 Le cour-
rier de I or (western) 

Dinsdag 
13 MAART 1 

BRT-1 

14 00 Schooltelevisie - 18 00 De 
tovermolen (f) — 1805 Sesam
straat (f) — 1830 Open school 
- 19 00 Toestand 79 - 1945 
Nieuws — 2010 De onweersvo-
gel aV-f i lm) - 21 10 Verover de 
aarde - 2200 Jij of wij - 2230 
Tenuto — 2320 Nieuws 

BRT-2 

2010 Dieren in het zonnetje (dok) 
— 2035 Op een goeie wei (f) — 
21 05 Hullabaloo over Georgië 
and Bonnie s pictures (film) 

— Zi) twee, H o n g a a r s e filnn waar in t w e e v r o u w e n die bij mekaar 
begr ip v inden v o o r hun u i tz icht loze si tuat ie 
D insdag 13 maar t o m 22 u o p D-2 

N E D 1 

10 30 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 1845 Paspoort — 
1855 Nieuws - 1859 Fred Bas
set (tekenfilm) - 1910 EO Kin
derkrant — 19 35 De vioolbouwer 
(dok) — 19 55 Corne ten Boom 
— 2000 Als de golven der zee 
(dok) - 2050 Tijdsein (dok) -
21 24 Tenslotte - 21 25 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
2210 Fabeltjeskrant voor de gro
ten - 22 20 58 miljoen Neder 
landers en de erotiek — 2305 
Nieuws — 2310 Panoramiek 

NED. 2 

18 55 Nieuws - 18 59 Popeye — 
1905Pinokk io( f ) - 1927 Koning 
Klant - 2000 Nieuws - 2027 
The Entertainers (show) — 21 27 
Ons goed recht (f) — 22 27 Vara 
visie — 2322 Nieuws 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie - 1730 1 
2 3 cinema - 18 00 Paul et Vir
ginie (O - 1830 Zig zag - 1845 
TVF — 1915 Antenne-soir — 
19 30 Nieuws — 19 55 Chansong 
— 2055 De snelheidsbeperking 
tot 120 km - 2200 Nieuws -
2215 Vidéographie 

RTB 2 

1400 Overname RTB 1 - 1845 
Tekenfilm — 18 50 Tnbune econo-
miques et sociales — 1915 Over
name RTB-1 — 1955 Seniorama 
— 20 35 On treuzinme fi 

ARD 

1610 Nieuws — 1615 Die wirren 
Jahre (dok) — 17 00 Servus opa, 
sagte ich leise — 1750 Nieuws 
- 1800 Heidi (f) - 1830 Spiel 
um halb 7 - 1840 lm Werk 
notiert (f) — 1915 Hier und heute 
— 1945 Tip um 4tel vor 8 — 
2000 Nieuws - 2015 Piattenkue-
che (show) — 21 00 Report -
21 45 Detektiv Rockford (f) -
22 30 Tagesthemen — 2300 Ju
lias Opernfuehrer (show) — 
00 00 Nieuws 

ZDF 

17 00 Nieuws - 1710 Toekomst
straat nr 7 (dok) — 1740 Die 
Drehscheibe — 1820 Iwans Ge 
schichten (tekenfilm) — 1845 
Spass an der Freud — 1900 
Nieuws — 1930 Ruecksichtlos 
dankbar (blijspel) - 21 00 Heute-
journal — 21 20 Genosse Friedri-
ch I I ' (reportage) — 22 00 Marie 
und Julie (film) - 2340 Nieuws 

D3 

19 00 Andrew Young (dok) -
1945 Journal 3 - 2000 Nieuws 
— 2015 Schauplatz Muelheimer 
Freiheit (reportage) — 21 00 Mo-
mente — 21 15 Micro-macro — 
2200 Immer Arger mit — 2230 
Dromen en hun betekenis — 
2315 Nieuws 

TF1 

1215 Reponse a tout — 1300 
Nieuws — 1345 Le regard des 
femmes — 1800 TF Quatre — 
1827 Pour chaque enfant — 
1857 Letang de la Breure (f) -
1912 Une minute pour les fem 
mes — 1915 Les Tifins — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1944 
Ces t arnve un jour — 2000 
Nieuws — 20 35 Lettres d un bout 
du monde (dok) — 21 33 Loran
ge amere (TV-film) — 22 50 
Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws — 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Une Suedoise a Pans 
— 1403 Aujourdhui madame — 
1510 Vormingsprogramma — 
1725 Wielrennen (Panjs-Nice) — 
1755 Jeugdprogramma — 1835 
Ces t la vie — 1855 Des chiffres 
et des lettres — 1920 Geweste
lijk nieuws — 1945 Top Club — 
2000 Nieuws - 2040 Racolages 
— 2330 Nieuws 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste 
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 19 55 II etait une fois 
I homme — 20 00 Les jeux de 20 
heures — 2030 Parmi les vau-
tours (Western) — 22 00 Nieuws 

LUX 

1200 La bonne franquette — 
1700 Animatiefilmpje — 1725 
Cinq a sept agenda — 17 30 Doc-
teur Simon Locke (f) - 18 00 Le 
coffre-fort — 1803 Cinq a sept 
service — 1810 Aktualiteiten — 
18 20 Ram-dames - 18 35 Le cof-
fre fort - 1840 Systeme D -
1900 Nieuws - 1930 Le coffre-
fort — 1935 Passé et gagne — 
1947 Entre chiens et chats — 
1955 Nieuwsoverzicht — 2000 
La petite maison dans la prairie (f) 
— 21 00 L I trefie a cinq feuilles 
(film) 

Woensdag 
14 MAART I 

BRT 1 

1530 Open school - 1630 Tip 
top — 1815 Jonger dan je denkt 
— 1850 De Hardy's en Nancy 
Drew - 1945 Nieuws - 2020 
Happy days ( f ) - 2045 Het zoe
te geheim (tv-spel) - 21 35 WK 
schaatsen — 2230 Nieuws 

BRT 2 

2015 Ramp «Amoco Cadiz» 
(dok) - 21 55 Wychff ketter om 
Gods wil (dok) 

NED. 1 

11 00 Schooltelevisie - 15 00 Te
leac — 1530 Michel Fugain in Le 
Havre — 1610 Maja de bij — 
1635 De luchtbus ( f ) - 1830 
Sesamstraat — 1850 Toeristi
sche tips — 1855 Nieuws — 
1859 Van gewest tot gewest — 

1950 Politieke partijen - 2000 
Panoramiek — 21 00 Buitenland
se kinderen (dok) — 21 55 Den 
Haag vandaag — 22 10 Fabeltjes 
krant voor de groten — 2220 
Cinevisie — 2255 Studio sport 

NEP. 2 

1855 Nieuws — 1859 Taiwan 
(dok) - 1925 Kenmerk - 2000 
Nieuws — 2027 Socutera — 
2032 Giselle (balleü - 21 55 Het 
jaar van de gnoes (dokJ 

RTB 1 

1500 Schooltelevisie - 1700 
Feu vert - 18 40 Emilie — 19 45 
Katoliek-godsdienstige uitzending 
- 1915 Antenne soir - 1930 
Nieuws — 2000 La collection 
(toneel) — 21 05 100e verjaardag 
van de geboorte van Albert Ein
stein — 2250 Nieuws 

ARD 1 

805 Schooltelevisie - 1610 
Nieuws — 1615 De val van de 
McNeil-rivier (dok) — 1700 Te
rug in Nubie (dok) — 1750 
Nieuws — 1800 Die grashupper-
ritter der Luff e - 1830 Hit um 
halb 7 — 1840 Die Grashupper-
ritter der Lufte — 19 15 Hier und 
heute — 1945 Hit um 4tel vor 8 
- 2000 Nieuws - 2015 Gentle 
men (tv-spel) — 21 50 WK kunst
schaatsen — 22 30 Tagesthemen 

ZDF 

1700 Nieuws - 1710 Die Folly-
foot-farm (f) - 1740 Die Dreh-
scheibe - 18 20 KO-OK Nraat-
duel) — 1900 Nieuws - 1930 
Menschen in Manhattan ( f ) — 
2015 ZDF-Magazin - 21 00 Heu-
te-Journal - 21 20 Starsky & 
Hutch ( f ) - 2205 Pfarrer Kuhi 

antwortet - 2235 Der Tod des 
Camilo Torres oder die Wirklich-
keit halt viel aus (tv-film) — 015 
Nieuws 

ARD 3 

1945 Journal 3 — 2000 Nieuws 
- 2015 Mittwochs in - 2200 
Der 7 Sinn - 22 05 Die 1000 
Augen des Dr Mabuse (gnezel-
film) - 2345 Nieuws 

TF 1 

1300 Nieuws - 1337 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1810 TF quatre — 
18 27 Pour chaque enfant — 
1834 Lile aux enfants — 1857 
Letang de la breure ( f ) — 1912 
Une minute pour les femmes — 
19 15 Les tifins — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 Echt gebeur
de verhalen — 2003 Nieuws — 
2030 Cet homme-la (tv-film) -
22 00 WK-kunstschaatsen -
2230 Euro 9 (Ierland) 

A2 

1245 Nieuws - 1320 Page ma
gazine — 13 35 Regionaal magazi
ne — 1350 Une femme seule ( f ) 
— 1430 Aujourdhui madame — 
1510 Les Robinsons Suisses ( f ) 
— 1600 Wielrennen (Panjs-Nice) 
— 1630 Jongerenprogramma — 
1835 Ces t la vie - 1855 Des 
chiffres et des lettres — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Top 
club - 2000 Nieuws - 2035 
Mi-fugue, mi-raison — 2040 Les 
muppets — 21 05 Mi-fugue mi-rai-
son — 22 20 Magazine medical 

FR. 3 

1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 19 40 Regionaal pro
gramma — 19 55 II etait une fois 
I homme ( f ) — 20 00 Les jeux de 
20 heures - 20 30 Serafino ou l'a-
mour aux champs (film) 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
1800 Le coffre-fort - 1805 De 
nos clochers — 1820 Ram-da-
mes — 1835 Le coffre-fort — 
1840 Systeme D - 1900 
Nieuws — 19 30 Le coffre-fort — 
1935 Passé et gagne - 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuwsoverzicht — 2000 Hitpa
rade — 21 00 L histoire d une fem 
me (film) 
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Hoera, de wielen draaien weer! 
Ze draaien weer. De wielen. 
Er wordt weer 
gedemarreerd, gejaagd en 
afgestopt op Vlaanderens 
wegen. Er wordt gevallen en 
rechtgestaan. Er wordt 
gediskussieerd rond een 
fotofinish en er worden 
sancties getroffen tegen 
«onregelmatige» spurters. Er 
wordt ook weer 
gekontroleerd op het 
gebruik van doping. 
Zaterdag herbegon het. Met 
Gent-Gent. Alweer een 
massa volk langs de wegen 
om getuigenis af te leggen 
van de blijvende 
populariteit 

van het veloke. Mensen die 
een blik willen opvangen 
van Roger De Vlaeminck, de 
onbetwistbare leider van het 
Belgisch 
beroepsrennersgilde. 
Mensen die uitkijken naar 
Lomme Driessens en zijn 
poulain Fons De Wolf. 
Mensen die zich 
afvragen of 
Freddy Maertens nog ooit 
de oude zal worden en of 
Pollentier het gewicht van 
het kopmanschap alleen kan 
dragen. Mensen ook die 
hopen dat «hun» coureur 
een kleine Merckx zal 
worden. Hopen. 

Anders dan anders 
Het wielerseizoen kondigt zich in
derdaad anders aan dan anders. 
Uiterlijk is er niets aan de hand. In
tegendeel zelfs. Twaalf Belgische 
profploegen. Een ongekende 
weelde. Meer wedstrijden op de 
wielerkalender dan ooit. De 
bondskas zal dus wel weer ge
vuld geraken. Maar het is niet al 
goud wat blinkt. Insiders maakten 
zich al eerder ongerust over de 
aflossing van de wacht. Vorig sei
zoen kon geen enkele jonge ren
ner zich blijvend in de belangstel
ling fietsen. Het heette dat een 
nochtans bijzonder puike lichting 
amateurs naar de profs was over
gestapt. In de klassiekers en de 
grote ronden werd het traditio
neel geworden Belgisch over
wicht behoorlijk aangevreten. Dit 
wielerland was zijn overheersen
de positie kwijtgeraakt. 

Kan hierin dit jaar verandering ko
men? Gent-Gent moest de eerste 
aanwijzingen brengen. Deze klas
sieke openingsrit heeft de belof
ten rijkelijk ingelost. Een pakken
de strijd, een meeslepende finale, 
een schitterend winnaar. Roger, 
jawel. De kampioen, die door zijn 
oorspronkelijkheid en non-con-
formisme recht tot het hart van de 
fans spreekt, beheerste het ge
vecht met verpletterend over
wicht. 

Hij dreef de ploeg Post, in casu 
Jan Raas, — ze zijn er toch ook al
weer — in een eerste nederlaag. 
Roger wekte bovendien het ver

moeden zich op te maken voor 
een sterk klassiek voorseizoen. 
Het heet dat hij niet uitsluitend 
naar één overwinning mikt. Hij wil 
meer. Al was het maar om Moser 

tot wanhoop te brengen. 
Het IS een verheugende en belof
tevolle vaststelling. De Belgische 
wielerfan kan aan het klassieke 
voorseizoen overigens best 

9 In het voorbije weekeinde 
twee voetbalwedstrijden ge
zien. Beveren —Antwerp en 
Standard —Anderlecht. Verge
lijken is zinloos maar konklude-
ren dat Beveren nog moeilijk 
van de landstitel zal te houden 
zijn, lijkt ons niet gewaagd. Het
geen de Waaslanders In de eer
ste vijfenveertig minuten tegen 
Antwerp lieten zien was onmis
kenbaar topvoetbal. Een druk
kend offensief, een verschroei
end ritme, voortreffelijke kombl-
natles, talrijke doelschoten 
Meer dan genoeg om de kleine 
vijftienduizend toeschouwers 
In hoge mate te boeien Een 
wedstrijd waarin de Bevere
naars bewezen dat zij ook het 
spel kunnen maken en niet ver
dienen als counterploeg ge
doodverfd te worden. De ploeg 
speelt evenwel zeer gegroe
peerd, er wordt snel aange
sloten en enorm veel loopwerk 
afgeleverd waardoor men veel 
mankracht op elke veldstrook 
samenbrengt. De ploeg is soli
de en straalt homogeniteit uit 

De bereidheid tot en de mild
heid in de Inspanning spreken 
het publiek sterk aan. Het Beve
ren van vorige zaterdag zal nog 
moeilijk van de hoogste bekro
ning kunnen gehouden worden. 
Zeker niet door hef Anderlecht 
van . bangerik Mon Goethals. 
Hetgeen hij zijn manschappen 
op Sclessin liet opvoeren tart
te weer alle verbeelding. Weten
de dat zijn ploeg absoluut 
moest winnen om enigsMns 
voeling met de leider te be
houden, speelde hij het toch 
wel klaar zijn meest bedreven 
spelmaker als... laatste man op 
te stellen Anderlecht werd te 
Sclessin gewoon overspeeld in 
het middenveld Het zwoegde 
met negen man — de heren 

Rensenbrink en Geels (laatstge
noemde scoort bij voorkeur te
gen La Louvlere, Berchem, 
Charleroi, Kortrijk en Waregem 
en ' won» nog geen enkele 
match voor zijn ploeg) vonden 
het niet nodig hun uitrusting te 
bevuilen — tegen de over
macht. Standard, gejaagd en ge
dreven door geestdrift en een 
bescheiden som aan talent, ver
diende de overwinning die In 
de cijfers nadrukkelijker tof ui
ting had mogen komen. 

schoentje. Niet sinds vandaag 
overigens... 
• Johan Neeskens en C.F. 
Barcelona staan op scheiden. 
De Nederlandse bunkervoetbal
ler wil van geen kontraktverlen-
ging meer horen. Hij kraamt op. 
Barcelona Is weliswaar bereid 
hem ruim vijftien miljoen per 
jaar uit te keren, maar daar kan 
Johan geen vrede mee nemen. 
Of toch wel. Op voorwaarde 
dat er genoeg - zwart» wordt 
uitbetaald en juist daartoe Is 

^^^MÊÊÊ^^: 
Na afloop van de partij had Ray
mond Goethals weer zijn uitleg 
klaar -Standard wilde weer 
winnen (hoe durven ze ' ) en het 
veld was amper bespeelbaar 
(uitsluitend voor Anderlecht). 
Bovendien was er een duwfout 
aan het Luikse doelpunt vooraf
gegaan. Wat waar was, maar 
over de niet gefloten straf
schop wegens hands van Van 
Binst geen woord natuurlijk.) 
Raymond repte ook met geen 
woord over de «vrees» van 
zijn ploeg voor de Luikse tegen
stander Maar die spruit nu een
maal voort uit de psyche van 
een trainer die zich altijd en 
overal door lederen belaagd en 
bedreigd weet. Dat hij talent 
genoeg in huls heeft om gelijk 
waar gelijk wie in België over
hoop te spelen is blijkbaar nog 
niet tot hem doorgedrongen 
Daartoe dient hij echter ook 
een ploeg te bouwen waarin 
gelijk wie gelijk wanneer lot 
inspanningen bereid is en daar 
nijpt hem o a hel Brussels 

Barcelona niet meer bekwaam. 
Sinds het afsterven van Franco 
wordt ook in Spanje meer toe
zicht uitgeoefend op hel doen 
en laten van de klubs. Tot er
gernis van... Johan Neeskens. 

• Leon Schots Is dan uiteinde
lijk toch eens Belgisch veld
loopkampioen geworden. 
Ook de prestatie van junior 
Eddy De Pauw is het vermel
den waard Hij werd voor de 
tweede keer in successie natio

naal kampioen en liep net als 
Schots van In de start van alle 
konkurrentie weg. 
• Eén week nadat Raymond 
Steylaerts in Den Haag ander
maal wereldkampioen bandsto
ten werd, enigszins verrassend 
want in het Europees kampioen
schap dienden de Belgen te bui
gen voor het Spaanse duo Na-
dal-Fernandez — zegevierde 
Ludo Dielis in het Europees 
kampioenschap kader 47/1. Lu-
do, die de jongste jaren enigs
zins dreigde terug te vallen, 
werd in Aix-les-Bains welis
waar gediend door de omstan
digheden — de Duitser Hose 
hield de Nederlander Christ 
Vandersmissen van een biezon-
der gave titelkans — maar wie 
in een uitputtend tornooi niet 
enkel voornoemde twee kam
pioenen maar ook een Connes-
son en een Scherz weet te 
bedwingen, verdient erkenning 
als biljarlkampioen. Ludo Die
lis' ster moet evenwel schille
ren In de schaduw van de 
onvolprezen Ceulemans. En 
dat is zeker geen voordeel. 

• De Federatie Vrije-Tijd richt 
ook in 1979 een aantal sport
kampen in die rekrealie, initia
tie en vervolmaking beogen in 
tafeltennis, basketbal, voetbal, 
volleybal, mini-baskel, dans-
gymnasliek (ook folkloredan-
sen en ritmiek met klemtuig), 
omnisporl en krachtbal voor 
jongens en meisjes vanaf 12 
jaar en ook voor 30-plussers. 
Inlichtingen desbetreffend kun
nen worden ingewonnen J)ij de 
Federatie Vrije-Tijd, «Ter Groe
ne poorte». Spoorwegstraat 14, 
8200 St-Michiels-Brugge2, te
lefoon • 050-31 93.05. De sport
kampen worden uileraard inge
richt tijdens de vakantiemaan
den 

vreugde beleven. Want de jonge
ren schijnen eindelijk van zich te 
laten horen. In de eerste plaas de 
Gentenaar Frank Hoste. Deze 
dneènwintigjarige reed vorig sei
zoen onopvallend in de ploeg van 
Didi Thurau. Hij won weliswaar 
vijf koersen maar trad nooit op 
het voorplan wanneer in belang
rijke wedstrijden strijd werd gele
verd. Mogelijk omdat de ploeg-
tucht hem tot het knechtschap 
dwong. Daarin schijnt nu veran
dering te komen. Of moeten we 
toch aannemen dat jonge ren
ners, hoe begaafd ook, in het hui
dige koersbestel een vol jaar aan
passingstijd nodig hebben? 

Geweldige De Wolf 
Fons De Wolf schijnt deze stelling 
alvast tegen te spreken. Hij debu
teerde geweldig. Fons miste de 
goede ontsnapping maar reed on
waarschijnlijk sterk in de achter
volging. HIJ scheen geen last te 
ondervinden van de afstand en 
bewees de strijd met het open vi
zier geenszins te schuwen. De 
Wolf IS bovendien een prachtat-
leet. Zijn stijl is een streling voor 
het oog. Hij doet bijwijlen aan... De 
Vlaeminck denken. 
De Wolf, ongetwijfeld het type 
van de winnaar, zal in april wel
licht bewijzen uit welk hout hij ge
sneden IS. Vooralsnog wekt hij 
hoge verwachtingen. In de scha
duw van De Wolf maakte ook een 
andere debutant zich verdienste
lijk. Ene Roger Decnijf. Een hard-
fietser uitTervuren die bij de ama
teurs geen gensters sloeg maar 
die zich bijzonder degelijk en ern
stig op het grote werk schijnt 
voorbereid te hebben. Zodat er 
vooralsnog geen aanleiding be
staat tot wanhoop Zeker met 
zolang Roger De VLaeminck er 
nog wil tegenaan gaan. Hoe groot 

• zou Rogers naam niet in de ge
schiedenis van de wielerbond zijn 
neergeschreven indien hij geen 
carrière lang Eddy Merckx had 
moeten bevechten? 
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Elke dinsdag en donderdag van 14 u 
af organizeert SKM een modedefilee 

If'"'̂  waar U de laatste nieuwe kreaties van 
de gekendste merken getoond worden 
Deze modeshow vmdt plaats in de 
gezellige koffiebar van de V Z W Mey
ers Succes Club Orgelvirtuoos Marcel 
Verdickt zorgt voor de muzikale bege
leiding 

> 4^s > V 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D 
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OPEN 
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KRITKCH B€K€Ken 

Parijs «maakt» zijn meesters: Cliardin 
Frankrijk heeft beslist zijn 
bewonderenswaardige reeks 
«grote meesters»*. Maar 
wellicht niet genoeg in 
verhouding tot het ware 
«génie frangais«. Met de 
regelmaat van een klok 
wordt uit de historische 
vergetelheid dan ook een 
nieuwe «oude meester« 
opgediept. Die wordt dan 
drie maanden lang in het 
Parijse Grand Palais aan de 
wanden gespjkerd, de 
hoofdstedelingen vergapen 
er zich braaf aan„ en de 
officiële kunstgeschiedenis 
is aan een «nieuwe, herziene 
en aangevulde druk« toe. 
Het opgegraven genie heet 
deze maal Jean Simeon 
Chardin en in het Grand 
Palais hangen tot einde 
april zowat 150 schilderijen 
van hem te kijk. Zelfs al 
hebben we van Chardin 
geen moment wakker 
gelegen, toch verdient hij 
meer dan een ironische 
vermelding van zijn zeker 
niet toevallige «revival*. 

Grootheid in mineur 
Jean Simeon Chardin is geen 

genie, zelfs geen echt groot schil
der, wel een exponent van zijn tijd 
met een zekere gevoeligheid en 
een verstilde poëtische benade
ring die hem toch het bekijken 
waard maken. Trouwens, de man 
werd in 1699 geboren, en de 18de 
eeuw kende nu eenmaal nergens 
weergaloze hoogtepunten. Zijn 
talent ontwikkelde zich daarenbo
ven in de schaduw van de «fêtes 
galantes" van Watteau, die — hoe 
voortreffelijk ze ook geschilderd 
waren — zeker niet als inspiratie
bronnen voor een vernieuwend 

La fillette au volant»«, 1737, een 
van de meest opmerkelijke genre-taferelen van Chardin, dat dan ook 
de affiche van de tentoonstelling siert. 

kunstenaar konden gelden. Voor 
Chardin die aan de rue de Seine 
geboren werd en buiten een uit
stapje naar Fontainebleau zijn va
derstad nooit verliet, was het 
«vernieuwend" zijn nooit een 
punt. Als zoon van een welstel

lend biljartmaker werd zijn bour-
geois-kunst in ruime kring be
hoorlijk gewaardeerd, hij werd 
zelfs lid van de «toonaangeven
de» Académie, deed aan alle «sa-
lons« ervan mee, en beleefde het 
toppunt van zijn middelmatige er

kenning in enkele koninklijke be
stellingen in opdracht van Louis 
XV. Chardin was daar best tevre
den mee en schilderde in alle ge
moedsrust aan zijn stillevens, 
genre-taferelen, «trompe-roeil«-
werken en attributen-komposi
ties. In feite een ceuvre zonder 
enig inspiratief hoogtepunt... maar, 
dat kan je b.v. Vermeer ook ver
wijten. De verdienste van Chardin 
ligt in de manier waarop hij zijn al
les behalve aangrijpende tema's 
benaderde. Zijn stillevens zijn 
nooit hoogtepunten van komposi
tie, maar altijd stralen zij een grote 
zelfverzekerdheid en een spon
taan schilderkundig plezier uit. Zo 
kan hij tot in den treure allerhande 
keukenvoorwerpen op doek 
brengen... gewoon uit wellust 
voor de verf de keur, het licht en 
het plastisch effekt. En in die wel
lust komt dan plots, beslist onbe
wust maar niet minder waarach
tig, de betere Chardin naar voor... 
je proeft er het latere impressio
nisme in, je vermoedt er al de 
kleurontledende visie van een 
Cézanne in, in de taferelen met 
personnages zie je al de koele 
maar toch gemotiveerde door
dachtheid van neo-classici als Da
vid of Ingres. Daar ligt naar mijn 
gevoel het boeiende van deze 
«minor artist«... in zijn ongekom-
pliceerd, heel burgerlijk zichzelf 
zijn, lang voor de grens van een 
door hem niet eens vermoede 
toekomst, die hij toch al ergens in 
zich droeg. Chardin stierf, onop
gemerkt voor zijn tijdgenoten, in 
1779 in zijn logement in het Lou
vre, twaalf jaar voor de uitbarsting 
van de revolutie. 

Rondjes maken 
Het doorwandelen van de aan het 
werk van Chardin gewijde zalen 
van het Grand Palais lijkt op het 
rondjes maken van een zesda-

Het fenomeen «12 inch» woedt... 

gen-renner. Van de stillevens 
kom je weer terug bij andere ja
ren later gemaakte stillevens, so
berder dan, technisch beter maar 
niet wezenlijk. Zijn opdrachtwer-
ken (les attributs) zijn in de grote
re, latere dekoratieve panelen be
slist virtuozer geschilde'-d (en dat 
IS wel prettig om aan te kijken), 
maar beslist even steriel (één uit
zondering wellicht: «Les attributs 
de la musique civile» waar heel 
wat bedoelde kleurklank inzit). In 
zijn pastel-zelfportretten weet hij 
even écht te ontroeren: de wat 
opgezwollen, oogzieke kunste
naar toont zichzelf als een rustige, 
behaagzieke, maar ook nederige 
ambachtsman. Zijn taferelen met 
personages getuigen van een op
merkzame anekdotiek, waarin hij 
de werkelijkheid echter uitbuit om 
tot een visueel aantrekkelijk «clair 
obscur« te komen, wat voor mij 
best mag (omdat het goed ge
daan werd), maar toch elke nood
zakelijkheid ontbeert. Met Jean 
Simeon is de Reunion des Mu-
sées Nationales er eens te meer 
in geslaagd een meester te «ma
ken«. Maar de vraag blijft hoelang 
deze «interessante» meester zal 
standhouden. 

NIc van Bruggen 

— Jean Simeon Chardin, overzichtsten
toonstelling in het Grand Palais (tot 30 april, 
dinsdag gesloten), Avenue General Eisen
hower, Parijs. 

Hoewel de dreiging van 
benzinetekort en ollestop 
ons weer als een cumulus 
boven het hoofd hangt blijft 
iedereen maar doen alsof er 
geen vuiltje aan de lucht is. 

Maar om de haverklap 
komen er kwartjes en halve 
frankskens bij per liter. Het 
lijkt erop dat «men» de 
dreiging op prachtwijze 
benut om het geld uit onze 
zakken te halen. Een der 
vele andere middeltjes is de 
nieuwe vynilverspilling, de 
zogenaamde twaalf inch 
disco-singles. 

De idee is niet nieuw! 
Twintig jaar terug kon je op 
Expo '58 kaartplaten kopen 
met een foto van het 
Atomium als achtergrond 
van de broze groeven met 
de «River kwai-muziek» die 
na tien maal draaien in zijn 
voegen kraakte. Ook de 
Brugse en Brusselse Gro te 
Mark ten verkochten als 
zoete broodjes aan de 
bezoekende Yankees. 

Zo'n maxi-singel bestaat uit een 
meestal zeer kleurige hoes, waar
in 'n roze, bruine of zeeblauwe 
«elpee» verpakt zit. Op voor- en 
achterzijde slechts één nummer! 
Zoals bij voorbeeld Dolly Parton 
met haar disco-versie van «Baby 

I'm burning», de nieuwe Meat 
Loaf met «You took the words...», 
de nieuwste Ian Dury. Probleem 
IS wel dat eerstgenoemde op 33-
toeren wordt gespeeld, en voor 
Meat Loaf op 45 moet worden ge
schakeld. Kwalitatief kan het niet 
beter daar de groeven nu alle 
ruimte hebben, en ook de dikte 
van het vynil doet de gewone sin
geltjes in het niet verdwijnen. 
Voer dus voor discofielen, disco
ruiters en radio-jongens. Hét gro
te probleem blijft de «deelname in 
de onkosten». 

Je vindt ze praktisch niet aan 
minder dan 240 frank, en dan nog 

in een of ander VS-importzaakje, 
en de prijs van een dergelijke 
maxi-singel loopt op tot vijf- en 
zeshonderd frank. Het zoge
naamde exclusieve en aangekon
digde «beperkte» oplage stimule
ren de steeds talrijkere jongeren 
tot aankoop van soms overbodi
ge luxe. Geef mij maar liever het 
kleine singeltje, de ouwe Wurlit-
zer Juke-box en het plezier van 
toen. Met de muziek van nu, zoals 
de voor een keer echt swingende 
disco van Al Hudson en zijn Soul 
Partners «How do you do». Of 
nog gitaarvirtuoos Carlos Santa-
na met zijn «One chain» uit het 
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«Inner secrets»-album. Muziek 
die de rockjazz-liefhebbers van 
de vroegere Santana dan weer té 
kommercieel en onecht zullen 
vinden. 

«Lemon Popsicle» 
De nostalgie naar de Vijftiger ja
ren blijft maar aanhouden, en na 
een filmisch meesterwerkje zoals 

Francis Coppola's «American 
Graffitti» zijn zowel de film als het 
muziek-album (Original Sound
track, CBS) van «Lemon Popsi
cle», voor liefhebbers van die lek
kere muziek van toen, een aan-
radertje. Bill Haley, Little Richard, 
Jerry Lee, maar ook de romanti
sche liedjes van Bobby Vinton, 
Paul Anka, Frankie Laine. Met tus
sendoor juweeltjes als «Hey Pau
la», «Volare» van Modugno, «Hey 
Baby» van Bruce Channel. Kort
om, niet minder dan 26 nummers 
op één plaat. Maar nummers die 
toonaangevend waren toen, en 
ook in de film, die na de Studio's 
nu ook in Antwerpen uit is, een fijn 
beeld weergeven van de jeugd in 
elke doodgewone buurt, op zater
dagavond. 
Niet de zware jongens uit Graffitti, 
niet de shows en grootpraterij 
zoals in «Grease» Maar doodge
wone toestanden, het klasfuifje, 
het opbouwen van relaties, en alle 
mogelijke problemen omtrent. 
Een produktie die levensechter 
aandoet dan al wat voorheen 
reeds verscheen. 

Sergius 

# nogerS/ac/ion stelt tekenin
gen tentoon m de Art Shop van 
het Brussels Paleis van Scho
ne Kunsten, Koningsstraaf 10 
Ie Brussel, tijdens de hele 
maand maart. 
• Tot 21 maart stelt Walter 
A.M. Vermin onder het motto 
Humaan realisme - tentoon in 
de Vecu, Moriaanstraat 10 te 
Antwerpen. Opening op 1 
maart door staatsminister 
Grootjans om 21 u. 
Walter Vermin werd te Antwer
pen geboren op 18 december 
1933 volgde lager en middel
baar onderwijs en studeerde 
daarna voor binnenhuisarchi-
tekt. Via het hyperrealisme 
kwam hij tot het zgn humane 
realisme. Zijn grafisch werk is 
reeds over Europa en N- en Z-
Amerika verspreid. 

galerij 
• Tijdens de hele maand maart 
stelt Moniek Bleek schilderijen 
ten toon in «De zevende He-
meU, Waterkasteellaan 7 te Den 
Haan, dagelijks geopend van 11 
tot 21 u. Moniek Bleek werd ge
boren op 4 april 1951 te Genk en 
exposeerde reeds in België, Ne
derland, Duitsland en Polen. Ze 

schept in haar werk een harmo-
nieuse en subtiele eigen wereld. 
• De jonge, Vlaamse kunste
naarsgroep ANDERS vzw richt 
van 10 tot en met 25 maart een 
tentoonstelling in rond Frangoi-
se Bode, Nadine Fassin en An 
Liekens in de Galerij Anders, Eg-
montkasteel, Graaf van Egmont-
straat te Zottegem. Open op za
terdag van 16 tot 19 u. en zondag 
van 10 tot 12 en van 15 tot 19 u. 
Opening op vrijdag 9 maart om 
20 u. 30. Toegang vrij. 

• Kollages, gouaches, pastels 
en tekeningen van Benny Blom-
maert zijn tentoongesteld in de 
Galerij Brabo, Desguinlel 100 te 
Antwerpen van 9 maart lot 1 
april, dagelijks open van 14 tot 
17 u.; zaterdag gesloten. Vernis
sage op vrijdag 9 maart om 20 u. 
door Jan D'Haese. 
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De mens en het weer 
De Vereniging ter Bevordering 
van het Vlaamse Boel<wezen 
stelde in de Volkssterrenwacht 
Mira haar eerste boek van de 
maand voor dit jaar voor. 
Er werd in deze lange en 
strenge winter meer dan ooit 
over het weer gepraat De mens 
en het weer« kon dus moeilijk 
op een geschikter ogenblik 
verschijnen. 
Het boek werd samengesteld 
door Chriet Titulaer, iedereen 
wel bekend van radio en TV, 
zowel in Vlaanderen als m 
Nederland. Zijn Teleac-lessen 
over meteorologie lagen 
trouwens aan de basis van dit 
boek. 
Chriet Titulaer had de steun van 
een adviesraad, bestaande uit 
de Nederlanders Jan Peileboer 
en Joop den Tonkelaar, en onze 
eigen Armand Pien. 

Uit het ten geleide van deze 
laatste onthouden wij alvast dat 
De Mens en het weer een 
«weerki|kboek« is, en dat wij er 
goed aan doen eerst naar dit 
boek te kijken, en nadien meer 
weerkennis op te doen. 

Meteen weten we dat het hier 
geen wetenschappelijk werk be
treft, maar een poging om «bene
vens de doorgewinterde boeken
liefhebber ook lagen van normaal 
minder geïnteresseerden te be
reiken met onderwerpen die voor 
een breed publiek geschikt zijn«, 
zoals de VBVB het formuleert 
Een weerkijkboek dus, met in de 
eerste plaats een rijke keuze aan 
fraaie en met zorg gekozen foto's 
160 in kleur en 184 in zwart-wit 
Daarbij schreef Titulaer het kom-
mentaar Hij spreidde de inhoud 
over zes hoofdstukjes veiligheid, 
ekonomie, wonen - werken - re-
kreatie, weerkunde, het weerbe-
drijf en amateurweerkunde 
In de eerste drie hoofdstukken 
gaat het duidelijk om de weerslag 
van het weer op het menselijke 
doen en laten In de laatste drie 
wordt meer de weerkunde als 
wetenschap benaderd 
Ons bevielen de eerste drie het 
best, omdat wij daarin heel wat 

merkwaardige dingen konden le
zen waarom Brussel de hoofd
stad van België werd, in welke 
mate de winters vroeger kouder 
waren dan nu, hoe een koe kan 
dienen als windwijzer en waarom 
de mensen in Zurich op bepaalde 
ogenblikken veel meer ruzie gaan 
maken dan anders Om maar een 
paar voorbeelden te vermelden 
natuurlijk 
In de hoofdstukken over de weer
kunde zelf maken wij kennis met 
een aantal elementen en ver
schijnselen zoals wolken, wind, 
neerslag en bliksem, en over de 
wijze waarop ze worden geme
ten, geregistreerd en geïnterpre
teerd Hier V j l t echter, naar onze 
persoonlijke smaak, het kommen-
taar van Chnet Titulaer, zelfs voor 
een vulgarizerend boek, wat al té 
mager uit Vandaar allicht de be
merking van A Pien eerst hier kij
ken, later elders leren 
Het boek besluit dan met enkele 
boeiende bladzijden gewijd aan 
weerspreuken en volkswijshe-
den Alles samen is De mens en 
het weer een boek dat iedereen 
graag zal bezitten Wie meer be
lang stelt in wetenschap kan in de 
eerste helft heel wat zaken vin
den waaraan de meteorologie als 
dusdanig voorbijgaat Wie met da
delijk de grote wetenschap te lijf 
wil, vindt in de tweede helft wel 
van enkele basisbegrippen een 
verklaring die voor hem volstaat 
En allebei zullen veel plezier bele
ven aan het prachtige foto
materiaal 

De uitgeverij Elsevier levert an
dermaal een uiterst verzorgd 
werkstuf af groot formaat, mooie 
band, kleurige stofomslag, luxu
eus papier, grote druk, rustige 
bladspiegel, onberispelijke foto's 
In een woord een bewijs van 
vakmanschap 

Tot 1 april kan men het boek ko
pen voor 350 fr Nadien kost het 
595 fr En alles laat voorzien dat 
het snel zal uitverkocht zijn Wie 
het wil bezitten, wachte dus liever 
met te langi 
— Chnet Titulaer - De mens en het weer -
Elsevier, Amsterdam /Brussel 1979 - 152 
biz - 350 fr tot 1 april 

Het zondagsbed 
« JIJ bent de prooi die mij voor kor
te tijd/Een trilling schenkt van 
menselijkheid» Deze twee vers
regels van Eugenic Montale 
vormen a h w het Leitmotiv van 
deze « boerenroman » van de be
kende Nederlandse schrijver 
Theun de Vnes Hier is de prooi 
een jonge deserteur die toevlucht 
vindt op een hoeve, alleen geleid 
door een forse vrouw, die de 
levenskracht van haar arbeiders 
gebruikt voor haar liefdeshonger 
Aan de « overkant» ligt « de vijan
dige ruimte» waaruit af en toe 
bereden troepen verschijnen om 
de arme vissers en welvarende 
boeren te terrorizeren 
De onstuimige passie ontlaadt 
zich als een vernietigende kracht 
in deze primitieve gemeenschap, 
die nog kennis moet maken met 
spoorwegen en mijnbouw 
Op een bepaald moment dachten 
we aan Dino Buzatti de Italiaanse 
grootmeester van het magisch, 
kafkajaans realisme — cf zijn fas
cinerend boek « De eenzame ves
ting » Niet te verwonderen dat de 
flap-schrijver gewaagt van een 
boek dat zich het best laat plaat
sen naast sommige kreaties van 
de moderne film ergens tussen 
het surrealisme van Bunuel en 
het slordige melo van Fassbinder 
Hoeven we nog te zeggen dat 
Theun De Vries een meesterlijke 
verteller is *? In feite behoort hij tot 

de klassieken die geen aanbeve
ling meer nodig hebben 

157 bIz - Uitgave E Quer idos Uitgeveri i 
Amsterdam - Salamander-reeks - pn|s 
6 5 0 f l (ongeveer 90 f r ) 

Vernietigingsdrang 
Onder de titel Apollyon ver
scheen een roman van Bordewijk 
(we bespraken van deze auteur 
de roman «Rood Paleis» een 
zeer koele beschrijving van een 
Amsterdams bordeel waar seks 
noch Eros aan te pas komen) 

De op 28 april 1965 te Amster
dam gestorven auteur werd op 
10 oktober 1884 geboren als telg 
van een gegoede patriciersfami-
lie Het gezin verhuisde met min
der dan elf keren Uit zijn huwelijk 
met Joh Roepman ontstond een 
hechte samenwerking op muzi
kaal en literair gebied De oorlog 
ging met aan hem voorbij, zijn 
hele bezit ging er in 1945 aan 
Bordewijk was een schrijver van 

fantastische verhalen en van on-
dergekoelde romans Hij detiu-
teerde met «Fantastische Vertel
lingen» in de trant van Poe (die 
zovelen heeft geïnspireerd) Na 
1930 verwierf hij bekendheid met 

Achtste druk 

Gisteren 7 maart werden te Turnhout de eerste eksemplaren van de achtste druk van de Grote Winkler 
Prins aan de pers voorgesteld De pers kreeg tegelijkertijd de kans de drukkerij-boekbindenj met internatio
nale faam Brepols draaiend te zien In een volgende uitgave komen wij op deze nieuwe druk terug die voor 

de Nederlanden van zeer groot wetenschappelijk belang is 

«Blokken», «Knorrende Bees
ten » en « Bint» 

In zijn werk voert Bordewijk 
vreemde personages ten tonele, 
die alles behalve zijn dan wat ze 
lijken en zulks in een koele afstan
delijke toon, die past in «de nieu
we zakelijkheid» van na de eer
ste wereldoorlog In al zijn ro
mans pnmeren angst en onzeker
heid Ook al kwam hij in zijn later 
werk tot een vlotter stijl hij blijft 
een beoefenaar van het magisch 
realisme dat ook gedeeltelijk zijn 
voedingsbodem vond in de antro
posofie (Rudolf Steiner) Dat de
ze levensleer nauw aansluit bij 
het okkulte en het fantastische 
ligt voor de hand 

«Appolyon» is het verhaal van 
baron Starnmeer laatste ver
tegenwoordiger van een adellijk 
geslacht Vermelzucht beheerst 
heel zijn leven Na al hetgeen zijn 
voorouders opbouwden te heb
ben vermeld re'st hij naar Londen 
om er een vrouw te zoeken Hij 
ontmoet zijn oude vnend Ewijk 
tegenover wie hij een visie op de 
kunst tentoonspreidt die Ewijk 
naar de geestelijke ineenstorting 
leidt Starnmeer slaagt er ook in, 
te Londen een mooie Amenkaan-
se «als prachtig matenaal te be
derven » In het tweede deel volgt 
het huwelijk Starnmeer-Star La
ting die op haar beurt de destruk-
tieve krachten van haar echtge
noot moet trotseren 

Grondig kultuurpessimisme, maar 
met zonder humor (en een dom 
cynisme) in een voortreffelijk pro
za en waarin de personages als 
in een Gneks treurspel hun fatum 
met kunnen ontlopen Vandaar 
ook de oud-gnekse namen als 
romantitel en voor de twee delen 
(Artemis en Atalante) 

Uitgeverij Nijgh en Van Ditmar, Den 
Haag - 412 bIz. - Prifs ingenaaid 560 fr of 
ingebonden 675 fr 
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Gyula Foky -

Gruber 

opnieuw te gast 

G. Foky-Gruber werd in 1927 in Zuid-Honga-
rije geboren, in het Donaugebied. Hij stamt af 
van een herdersfamilie. Hij studeerde aan de 
muzlekakademie van Boedapest In 1956 
moest hij vluchten wegens deelname aan de 
volksopstand. Daarna studeerde hij kompo
sitieleer aan de muziekhogeschool te Wenen 
en vestigde zich dan in Duitsland (Wiesba
den). Deze komponist beschouwt de volks
muziek als een sprankelende frisse inspira
tiebron voor de «kunstmuziek». G. Foky-Gru
ber is daarenboven een virtuoos op de her-
dersfluit, die hij zelf gemaakt heeft 
Op Euranjement brengt Gyula Foky-Gruber 
Hongaarse en Roemeense herdersliederen 
en dansen met zijn ensemble, dat verder be
staat uit een kontrabassist en een gitarist 
Met hem krijgen ook de verdrukte volkeren 
uit Oost-Europa een stem op Euranjement 
79. 

Marina 

Rossell 

Katalaanse 

volicsmuzielc 

De zuiderse hartslag op Euran
jement 7 9 krijgen wij te horen 
van de jonge, Katalaanse zange
res, Marina Rossell. 
Deze zangeres treedt voor de 
eerste maal in ons land op. In 
Katalonië is zij een gevierde ar
tieste, die het lied hanteert als 
instrument in de ontvoogdings
beweging van het. Katalaanse 
volk. Zij wordt begeleid door 
Victor Cortina en Nüria Batalla. 

Volksnationaal Europees 
weekend te Gent 
Zaterdag 31 maart 
9 15 uur: Auditorium C, Blandijnberg, Rijksuniversi
teit Gent VU-Eurokongres: openingszitting en sektie-
vergaderingen. 
# 20 uur: Zaal home Fabiola, Stalhof 4, Gent: Instuif 
en volksbal. Volksdansbal, gespeeld door de Brabant
se groep Garde Sus. De artiesten die zondag optreden 
zullen mee fuiven en ook 'n nummertje ten beste geven. 
Ook de buitenlandse gasten zullen op deze verbroede-
rings- en verzusteringsavond aanwezig zijn. 

Zondag 1 april 

• 10 uur: Internationaal Kongrescentrum, Park, Gent: 
Slotzitting VU-Eurokongres. 

9 10 tot 18 uur: Infobeurs over Europa. Vanaf 10 uur 
loopt in de hal van het I.C.C. (Internationaal Kongres
centrum) de informatiebeurs over Europa. De toegang 
is gratis. Deze beurs is gans de dag toegankelijk. 

• 15 uur: Internationaal Kongrescentrum, Park, Gent: 
Euranjement met liederen van en met Europese volke
ren. Treden op: André Bialek (Wallonië); ( juyia Foky-
Gruber (Hongarije); Roger Siffer (Elzas); Marina Ros
sell (Katalonië); Wannes Raps (Nederland-Vlaande-
ren). 

Goed om weten... 

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

Nat ionaal : Barnkadenplein 12, 1000 Brussel (02-
21949 30) 

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

Arr. Antwerpen: VU-sekretariaat, Wetstraat 12, 
2000 Antwerpen (031-368465), Luk Lemmens, 
Oudestraat 31, 2610 Wilrijk. 

Arr. Brugge: Erwin Priem, Lauwersstraat 39, 8000 
Brugge (050-3142 46) 

Arr. Brusse l : Barnkadenplein 12, 1000 Brussel (02-
21949 30) 

Arr. Dendermonde • Herman Van den Abeele, Los-
weg 11, 9328 Schoonaarde (052-42 35 49) , Koen 
Van der Poten, Visstraat 59, 9371 Denderbelle 

Arr. Gent-Eekio: Dosfelcentrum, Bennesteeg 4, 
9000 Gent (091-230824) 

Arr. Hal le-Vi lvoorde: Hugo Van Hemelrijck, Wol-
vertemsesteenweg 245, 1850 Gnmbergen (02-
269 03 73) , Eddy Denayer, Steenweg naar Nino-
ve 37, 1670 Pepingen 

Arr. Hasselt-Sint-Truiden: sekr Vlaamse Zieken
kas, Galerij Rubens, Dieplaan 3600 Genk (011-
356753) 

Arr. leper: Roza Lernout-Martens, Beselarestraat 
10, 8660 Geluwe (056-51 1833) 

Arr. Kor t r i jk : Rita Declercq, Harelbeekstraat 15, 
8550 Zwevegem (056-75 63 99) 

Arr. Leuven: Sociaal sekretariaat, Kiekenstraat 1, 
3000 Leuven (016-221521) 

Arr. Mechelen : Marcel Dielens, Kon Astndiaan 1B, 
2260 Nijlen (031-817007) 

Arr. Oostende • Arr VU-sekretanaat (M Van Mid-
delem), Nieuwpoortsesteenweg 356, 8400 Oos
tende (059-7044 81) 

Arr. Oudenaarde : Freddy Seghers, Ommeganck-
straat 34, 9660 Brakel (055-42 2546) 

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

Arr. St-Niklaas : J-P Maes, Dr Verdurmenstraat 6, 
2700 Sint-Niklaas (031-7651 30) 

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

Arr. Turnhout: Gilbert Van Gorp, Kroonstraat 88, 
2300 Turnhout (014-41 87 59) 

• Kaar ten voo r de instuif op za terdag 
31 maart tegen 50 fr. zi jn te k o o p op vo lgen
de plaatsen Barnkadenple in 12, 1000 Brussel 
en Bennes teeg 4, 9000 Gen t 

• A f f i c h e s — S t roo ib r i e f j es 

zijn grat is besch ikbaar op het algenneen 
sekre tanaat te Brussel en op het Dosfe l 
cen t rum, Bennes teeg 4 te Gen t 

BUSSEN: 
Grimbergen, Nieuw-Kapelle-Op-Den-Bos: inschrij
ven bij Stephane Rummens, Beigemsesteenweg 
146, 1850 Gnmbergen, tel 02-26931.60 Inschrijven 
bij Kaat Peeters, Mechelseweg 62, 2920 Kapelle-
Op-Den-Bos, tel 015-71.14.22. Prijs: 150 fr., alles in
begrepen 
Halle-Vilvoorde: Hugo Van Hemelrijck, Wolvertem-
sesteenweg 245, 1850 Grimbergen, tel 02-
269.03 73 Eddy Denayer, Steenweg naar Ninove 
37, 1670 Pepingen 
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Pluralisme in Ekonomische 
Hogeschool Limburg bedreigd 
De oprichting van de Ekonomische 
Hogeschool Limburg werd mogelijk 
doordat alle Ideologische strek
kingen aanvaardden dat deze Hoge
school pluralistisch zou werken. 
Geen enkele Belgische regering zou 
immers haar onmisbare steun heb
ben verleend aan dit door heel Lim
burg gesteund initiatief indien op 
deze instelling de partijpolitieke 
vlag van de Limburgse CVP-meer-
derheid zou wapperen. 
Het werd een «open school» met 
ruimte voor de veelheid en de diversi
teit van opvattingen over mens en 
samenleving Gezien de Limburgse po
litieke verhoudingen aanvaardde 
evenv\/el iedereen een feitelijk over-
w/icht van de CVP- en haar nevenorga-
nizaties bij de toewijzing en verdeling 
van de onderwijs- en bestuurstaken Er 
waaide een pluralistische geest door 
een solidair Limburg Het behoren tot 
een politieke familie betekent immers 
nog niet dat men met pluralistisch kan 
denken Het inzicht waarbij men het 
samenleven in zijn verscheidenheid als 
wezenlijk belangrijker ervaart dan het 
streven naar gelijkschakeling of over
heersing scheen in de E H L gestalte te 
knjgen. ledere medewerker was entoe-
siast 

Werftocht 
Het gedwongen heengaan van prof 
Dr Wieers, de grote promotor van 
het universitair onderwijs in Limburg, 
als direkteur van de Hogeschool, luid
de een nieuw tijdperk in De rusteloze 
zoeker, de pluralistische ziener — en 
dus administratief nalatige direkteur 
— moest de baan ruimen voor een 
nieuwe, zakelijke, zuilgenchte direktie 

Het A C V begon een werftocht onder 
het onderwijzend en wetenschappe
lijk personeel onder wie vele tijdelijk 
benoemden en part-timers wier herbe
noeming toch vooral afhing van de 
grote zuil 
De docent die de leiding had van de 
syndikale aktie kwam bij de verkiezin
gen als eerstgekozene uit de bus wat 
betekende dat hij zowel in de Be-
stuurskommissie als in de Raad van 
Beheer — waar struktureel reeds 
ACV-ers inzitten — eminente, met uit
gesproken zuilgenchte hoogleraren 
ging opvolgen Het gebeurde uiterlijk 
erg demokratisch Dit verhaal is lan
ger dan het hier geschetst wordt 
Maar het was duidelijk hoe men van 
het oorspronkelijk pluralisme aan het 
overstappen was naar de overheer
sing van één zuil 

De gevaren daaraan verbonden zijn 
groot Op termijn bekeken staat of 
valt de Ekonomische Hogeschool met 
het handhaven van haar pluralistisch 
karakter Wanneer hieromtrent ernsti
ge twijfels rijzen brengt men de zo 
gewenste en noodzakelijke integratie 
van de Hogeschool in het Limburgs 
Universitair Centrum in gevaar 
Het IS met omdat alle politieke partijen 
nog vertegenwoordigd zijn in de Raad 
van Beheer dat men van een pluralisti
sche Hogeschool kan spreken Plura
lisme IS een mentaliteit waarbij de 
machtige zich de tucht oplegt de min
derheid met te overheersen. 

Benoemingen 
De kwestie van de benoemingen is 
een lang verhaal want dit stond reeds 
jarenlang op de agenda 
Ik beperk me tot datgene wat recht
streeks aanleiding gaf tot mijn ont
slag. 

GEMEENTE EDEGEM 
Een betrekking van bouwkundig tekenaar wordt 
open verklaard onder volgende voorwaarden: 
Aanvangswedde: 26.635 fr. (bruto). 
Te verhogen met haardgeld: 1.762 voor gehuwden en 
881 fr. voor ongehuwden. 
Algemene voorwaarden: 
— leeftijd. 18-40 jaar (-f 5 jaar voor prioriteits

gerechtigden); 
— Belgische nationaliteit; 
— militieplichten volbracht; 
— goed zedelijk gedrag; 
—medische goedkeuring; 
— diploma van een erkende hogere secundaire tech

nische school of van meetkundig schatter van on
roerende goederen of met vrucht het 4e jaar heb
ben gevolgd van het Nationaal Hoger Instituut 
voor Bouwkunde. 

Aanvragen: eigenhandig geschreven, uiterlijk op 19 
maar t 1979 op een postkantoor afgegeven, vergezeld 
van een aansluidend verklaard afschrift van het ver
eiste diploma. De overige bewijsstukken zullen ge
vraagd worden na het slagen in het voorgeschreven 
eksamen. 
Verdere inlichtingen: Gemeentesekretariaat, tel. 
57.01.18, toestel 403. 

Adv.254 

Het onderwijzend personeel COP), de 
mensen om wie het ging, pleitten voor 
het aanleggen van objektieve kntena 
bij de benoemingen Ik heb hun stand
punt hardnekkig maar tevergeefs ver
dedigd Ik vrees in zulke kiese aangele
genheden subjektieve waarderingen 
en zeker zuilgenchte stemmingen 
Uiteindelijk kwam op de Raad van 
Beheer op 13 november 1978 een 
omslachtige procedure uit de bus, 
waarbij ik me neerlegde, omdat ieder 
kandidaat gelijke kansen scheen te 
hebben De beheerraad besliste te
vens dat er 4 mandaten te begeven 
waren 

In artikel 4 van de procedure was 
bepaald < De koórdinatiekommissie 
brengt advies uit over ieder der kan
didaten >. 

In het verslag van deze kommi^ i e die 
op 15 januan 7 9 vergaderde kan men 
o.m. lezen, dat er 6 mandaten te bege
ven zijn en dat er 14 kandidaturen 
werden ingediend 

Nadat de dokumenten zijn behandeld, 
besluit men een lijst op te stellen door 
opeenvolgende stembeurten In de 
eerste stembeurt behalen 6 kandida
ten het vereiste aantal stemmen om 
weerhouden te worden Deze zes 
behaalden allen 7 stemmen of meer, 
die met weerhouden kandidaten 3 of 
minder 

Men vindt in het verslag de zes 
namen alfabetisch De acht anderen 
worden doodgezwegen Op die verga-
denng waren 13 van de 15 aanwezi
gen stemgerechtigd 4 van de 13 zijn 
leden van de Bestuurskommissie en 
Raad van Beheer 
De namen van de zes gelukkigen cir-
kuleerden reeds op de Hogeschool 
vóór de Bestuurskommissie was inge
licht 

Onrecht 
Op de vergadering van de Bestuurs
kommissie van 5 februan 79, waar de 
eindbeslissing moest voorbereid wor
den, werd o m kennis gegeven van 
dne klachten, waann werd aange
klaagd dat de koórdinatiekommissie 
de voorgeschreven procedure met 
had gevolgd, gezien deze kommissie 
over ieder der kandidaten advies 
moest uitbrengen 
Ik heb dan deze essentiële procedure
fout aan de kaak gesteld Ik was van 
oordeel dat in de gegeven omstandig
heden de Bestuurskommissie in de 
onmogelijkheid verkeerde een geldig 
advies aan de Raad van Beheer uit te 
brengen Het gevraagde basisdoku-
ment ontbrak 
Maar niettegenstaande de flagrante 
schending der rechten van de acht 
doodgezwegen kandidaten trad de 
Bestuurskommissie het miserabel ad
vies van de koórdinatiekommissie bij 
Ik voelde me zo eenzaam, zo ver
vreemd, dat ik besloot de E H L te ver
laten, wat ik gedaan heb bij de aan
vang van de Raad van Beheer op 19 
februari 79 Aan acht mensen hun 
kansen ontzeggen is meer dan anti-
pluralistisch Het is gepleegd onrecht 

Jef Olaerts, 
Oud-VU-volksvertegenwoordiger 

Opwijk, Bierbeek, Izegem, 
Wilrijk, Heverlee, Ninove, 

Lauwe en Neusden... 
De plaatsnamen, beste lezer, die hierboven staan afgedrukt zijn nu 
niet direkt grootsteden. En toch is het uit deze betrekkelijke kleine 
oorden dat wij dit jaar de meeste nieuwe abonnementen mochten 
optekenen. 
Wij geloven niet dat mensen uit Bierbeek of Lauwe zoveel meer 
lezen dan in andere streken van Vlaanderen. 
Het ligt hem doodgewoon aan de inzet van Guido, Luk, Erik, Anny, 
Jo, Georgette, Lieve en Koen. 
Mochten wij inwoner zijn van het fiere Gent, Brugge die Scone, de 
Metropool of de would-be hoofdstad van Europa, zouden wij het 
daarbij niet laten. En ook het zoete land van Waas zou toch moeten 
bewijzen dat men daar nog wat anders kan dan voetballen ! 
Kris Versyck, de welbekende «poorter- uit de Arteveldestede, 
heeft klaarblijkelijk begrepen wat wij bedoelen. 
Hij maakt deze week zijn intreden in de top-10. Welke •• stedeling » 
volgt zijn voorbeeld ? En... welke jongen of meisje van den buiten 
belet het hem ? 

TOP 50 
Guido Cal laert , Opwi jk 1.068 
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek 876 
Erik Vandewal le , Izegenfi 744 
Amny Lenaerts, Wi lr i jk 648 

5. Jo de C lercq , Hever lee 444 
6. Georget te D e Kegel , Ninove 432 
7. Lieve Favoreel -Craeynest , Lauwe 420 

Koen Van M e e n e n , Deste lbergen-Heusden 420 
9. Kris Versyck, Gent 406 

10. Wi l ly Serpieters , O o s t e n d e 324 
Jan Caudron, Aalst 324 

12. Jan D e Roover, Antwerpen 264 
Paul Cresens , Schaffen 264 

14. Frans Jansegers, Herdersem 240 
15. Achiel Goder ies , Oostduinkerke 228 
16. Veer ie Thyssens, Ekeren WSt"^' ^^'^ 
17. René Van den Crui jce, Asse . q S ^ ^ 1 8 0 
18. Jaak Indekeu, Peer i^i.i»;%J^^TO 165 
19. Maur l ts Passchi jn, M e i s e ï ; . ;»s i f^ jés i ' 5 6 

Maur i ts Van Liedekerke, L iedekerke 'êé^^ ' 5 6 
21. Jef Vinex, Erps-Kwerps .:...',i^i-, 153 
22. Willem Nollet, Move ,^^^t,^i^^^^, 120 
23. Joris Depré, Tervuren •.r...,.,^^^*.,.»™ 108 
24. Jos Truyens, As ^^^^a^t^ftf^ji.: 84 
25. Willy De Kesel, Bassevelde f»4«fta,'-..»iHÏ>. 78 
26. Harry Van Nerf, Zutendaal '. 72 

J. Vancoppenolle, St.-Truiden 60 
Jozef Labaere, Kortrijk 60 
De Coninck, Borgerhout 60 
Mare Devriese, Brugge 48 
Hugo Segers, Bornem 48 
William Vandecauter, Hofstade 48 
Marine De Cuyper-Lonqne, Gentbrugge 48 
Paul Steegen, Eigenbilzen 48 
Clem De Ranter, Hoboken ^ 
Alfons Crick, Hoboken 48 
Martin Covent, Melle 36 
Mia De Prins, Kapelle-op-den-Bos 36 
Jaak Janin, Huise 36 
VU-Hoeilaart 36 
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge 36 
Fons Van Holderbeke, Waarschoot 36 
J. De Landtsheer, Deurne AJVv.-,f... 36 
Mare Vanryckeghem, Moorslede ..„j.-.'JÏ:.. 36 
André Decroos, Zwevegem 36 
Mak Dewinne, Herzele 36 
VU-Wommelgem 36 
Emiel Vanlangendonck, St.-Katelijne-Waver 36 
Vu-Denderleeuw 

27 

30. 

37 

36 
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WELZIJN 

VAN ANTWERPEN 

Plaatsen van bejaardenhelp-
(st)er en van verzorgingsas-
sistent(e) worden open ver
klaard. 

Huidige aanvangswedde 
26.716 fr. of 27.598 fr. bruto per 
maand, naargelang de kan
didaten gerechtigd zijn op 
standplaatsvergoeding of op 
baargeld. 

Leeftijdsvoorwaarden- de 
leeftijd van 21 ]aar bereikt 
hebben en de leeftijd van 40 
jaar niet overschreden heb
ben op 23-3-1979. Toepassing 
der wetten van 3-8-1919, 27-5-
1947 en 27-7-1961 op de priori
teiten. 
De kandidaten moeten in het 
bezit zijn van een der volgen
de studiegetuigschriften-

— Voor be)aardenhelp(st)er: 
brevet van Bejaardenhelp-
(st)er. 

— Voor verzorgingsassis-
tent(e): studiegetuigschrift 
van verzorgingsassistent(e) 
afgeleverd door het OCMW 
van Antwerpen na het volgen 
van een opleidingskursus in 
het Hoger Instituut voor Ver
pleegkunde of een gelijk
waardig studiegetuigschrift. 
Houd(st)ers van een getuig
schrift, opgesteld in een an
dere taal dan het Nederlands, 
dienen voorafgaandelijk een 
taalproef af te leggen, in te 
richten door het Vast Wer-
vingssekretariaat voor het 
Rijkspersoneel 

Komen eveneens in aanmer
king, de houd(st)ers van het 
brevet van bejaardenhelp-
(st)er, alsmede de kandidaten 
die, vóór de wijziging van het 
leerprogramma, in het HIV 
de kursus voor verzorgings-
assistent(e), bejaadenhelp-
(st)er of brankardier gevolgd 
hebben. 

Zij zullen echter gehouden 
zijn, alvorens in dienst te 
kunnen treden of, voor de 
reeds in dienst zijnde perso
neelsleden, alvorens be
noemd te kunnen worden tot 
verzorgingsassistent(e) tot 
het volgen van aanvullende 
kursussen, afhankelijk van 
de reeds genoten opleiding, 
in het HIV in voorkomend ge
val buiten de diensturen. 

De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, inleveren; 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest 

De kandidaten-verzorgings
assistenten zijn gehouden tot 
het verrichten van nacht
dienst. ZIJ kunnen-ook aange
wezen worden voor techni
sche diensten, zoals de ra
diologie, de kernfysika, de 
electro-encefalografie, e.a. 

Een biezondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting IS van toepassing. 
Inschrijvingsformulier en 
volledige voorwaarden te be
komen op de 7e afdeling. Per
soneelszaken, Lange Gas
thuisstraat 39 te Antwerpen. 
Inschrijvingsrecht 120 fr. 

De aanvragen dienen toege
komen te zijn op het sekreta-
riaat. Lange Gasthuisstraat 
33 te Antwerpen, uiterlijk op 
23-3-1979. 

Adv.257 

Amnestie-oproep Somers: 
alleen VU positief 

ANTWERPEN 

Op 16 februari jl richtte VU-kamerlid 
Joos Somers een open brief tot alle 
Vlaamse parlementsleden waarin hij 
om hun toetreding verzocht tot een 
soort «eedverbond» dat elke verdere 
onverzoenlijkheid inzake repressie 
en epuratie van de hand wijst Dit lag 
in de lijn van de VU-eis. regeerdeelne-
ming afhankelijk te maken van de stel
lige waarborg dat een nieuwe rege
ring met VU-steun uitdrukkelijk zou 
instemmen met de volledige afbraak 
van de sociale gevolgen van de epu
ratie en de repressie 

Alle VU-parlementsleden reageerden 
positief op deze oproep Van CVP-zij-
de reageerden alleen senatoren Leo 
Vanackere en J. Gerits en kamerlid H 
Suyckerbuyck. Senator Vanackere 
deelde mede dat hij het voorstel aan 
zijn partijbestuur had doorgezonden 
«daar de behandelde materie werke
lijk te belangrijke was» 

Zijn kollega Gerits verklaarde zich 
voorstander van amnestie doch was 
onduidelijk in het al dan met weigeren 
van het vertrouwen aan een regering 
bij al dan met inschrijven van amnes-
tierende maatregelen in een 
regeringsverklaring CVP-kamerlid 
Suyckerbuyck was van mening dat 
men de kwestie beter zou regionalize-

ren wil men terzake positief resultaat 
hebben 
Ten slotte slotte stelt kamerlid So
mers vast dat er vanwege de BSP, de 
P W , de KP en het Vlaams Blok geen 
reaktie kwam De initiatiefnemer laat 
zich echter daardoor met ontmoedi
gen en hoopt dat ze binnen afzienbare 
tijd toch hun standpunt zullen bekend 
maken Hierbij vraagt de h Somers 
zich tevens af, of bij de Vlaamse front
vorming ook de idee met moet voor
zitten dat verdere samenwerking met 
de andere gemeenschap slechts mo
gelijk zal zijn wanneer met de amnes-
tie-eist wordt ingestemd Dit mag niet 
gezien worden als een stap in de es
calatie in de Vlaams-Waalse konfron-
tatie dan wel als het wegwerken van 
een van de geschilpunten tussen bei
de gemeenschappen Het moet de 
franstahgen duidelijk gemaakt worden 
dat ze met langer hun wil aan de 
Vlaamse meerderheid kunnen opleg
gen Ondubbelzinnige standpunten 
moeten nu te voorschijn komen om 
verdere wrijvingspunten af te ronden 
en elke volksgemeenschap toe te la
ten, zijn eigen weg te gaan zonder be
lemmering of bemoeiing van over de 
taalgrens heen Tot besluit herhaalt 
kamerlid Somers zijn aanbod, om zich 
bij zijn streven aan te sluiten De VU 
laat de amnestie-eis met losi 

«Woonerf», een 
practische brochure 
De « Vlaamse vrienden » uit Meerhout 
brachten zopas een brochure uit die 
de nodige aandacht vraagt 
Onder de titel « Woonerf, 'n bijdrage 
om te komen tot een beter begrip 
omtrent «wonen-, werd een hoop 
informatie samengebracht die kan lei
den tot het «verbeteren van onze 
woonomgeving door toepassing van 
nieuwe elementen zoals woonerven, 
speelstraten, enz »In de verantwoord
ing wordt de funktie van de straat en 
het plein beschreven, vervolgens het 
waarom van woonerven, de karakte
ristieken, de voorzieningen, de prakti
sche verwezenlijking en de wettelijke 
reglementering 

De brochure wordt afgesloten met 
bedenkingen door dr Romain Pote 
die het vooral heeft over de wettelijke 
bepalingen i v m de verkeersveiligheid 
in wandel-, speel- en woonstraten 
Wensen wij er nog aan toe te voegen 
dat deze twintig bladzijden (gestenci-
leerde) brochure enkele uitgewerkte 
tekeningen van woonstraten bevat 
Al bij al een nuttige uitgave die wij 
onze gemeenteraadsleden en manda-
tanssen ten zeerste aanpnjzen 
Want goede informatie is een eerste 
belangrijke stap naar goede beslissin
gen hoewel WIJ het roerend eens zijn 
met de slotparagraaf in de verant
woording 

«Blijft alleen nog de nodige moed te 
kunnen opbrengen om met de gewo
ne (en de gemakkelijkste) weg van do 

Kortnleuws 
uit Ekeren 
Dank 
Het VU-bestuur dankt iedereen, die 
aanwezig was op het VU-Dansfeest, 
dat plaats had op 23 februari II Ook 
dankt het alle personen, die de VU-af-
deling Ekeren geldelijk gesteund heb
ben 
Vlaamse mutualiteit 
De leden en simpatisanten worden er
aan herinnerd dat de plaatselijke afge
vaardigde van deze pas opgerichte 
mutualiteit woonachtig is te Ekeren, 
Oude Weg 30 Tel.. 64 7961 
Kolportage 

In samenwerking met de VU-Ekeren 
richt de VUJO-Ekeren een kolportage 
in op zaterdag 24 maart e k Wie komt 
er he lpen ' 

Leden en abonnees 
Nieuwe leden en abonnees zijn 
steeds welkom Inlichtingen steeds te 
bekomen op het plaatselijk sekreta-
riaat, Geestenspoor 72, Ekeren Tel 
4104 41 

middelmatigfieid te blijven bewande
len Het ontwerpen van nieuwe woon
wijken, aangepast aan de vooropge
stelde normen, vraagt een zeer akus-
ve inzet en een open (nieuwe) kijk 
van de bewindvoerders die voor de 
praktische uitwerking ervan moeten 
instaan • 
Deze brochure wordt bij aanvraag 
per post verstuurd voor de pnjs van 
50 fr |3er eksemplaar, verzendingskos
ten inbegrepen Bij de brochure hoort 
ook nog een bijvoegsel «De wet op 
de woonerfinrichting » 
Bestellingen kunnen gebeuren bij Jos 
Deckers, Kiezel 44, 3990 Meerhout 

MVL 

Berichten 
uit Borgerhout 
Pieter De Coninck, broer van Karen, 
zoon van Dirk en Inge, kleinzoon van 
Theo en Martha, meldt zijn geboorte 
op 28 februari 1979 Hartelijke geluk
wensen aan allen Als kleinzoon van 
onze OCMW-mandataris Theo De 
Coninck en bestuurslid-schatbewaar-
der Martha, kan kleine Pieter, als na
volger van zijn beroemde naamge
noot, zonder moeite uitgroeien tot een 
strijdende Vlaming 

• • • 
Euranjement 
Alle inlichtingen betreffende Euranje
ment 79 zijn te bekomen op ons se-
kretariaat 

• • • 
«Vlaanderen Zlngt< 
Kaarten voor het Vlaams-nationaal 
Zangfeest, dat doorgaat op zondag 29 
apnl, zijn reeds te koop op ons sekre-
tariaat 

• • • 
Vlaamse Mutualiteit 
De verantwoordeli jke voor Borger
hout, Lambert Van de Wal, houdt zijn 
zitdagen op het VU-sekretariaat dins
dag en donderdag van 13 tot 15 u 30, 
zaterdag van 11 tot 15 uur Buiten 
deze perioden kan u terecht op Laar 
26, Borgerhout 

VU-Mortsel doet 
niet mee 
Op 22 februari 1979 werd met algeme
ne stemmen tijdens de bestuursverga-
denng volgende motie goedgekeurd 
'< Het afdelingsbestuur van Mortsel in 
vergadering bijeen op 222 79 beslist 
dat de VU-gemeenteraadsleden van 
Mortsel elk initiatief in verband met de 
viering van 150 jaar België kategoriek 
van de hand wijzen en er elke mede
werking aan weigeren» 

MAART 

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

9 WOMMELGEM Oude ambachten-avond om 20 uur in «Den 
Klauwaert» Dasstraat 23 (weven, spinnen, vlechten enz ) Inge
richt door de VUJO 

10 TONGERLO-WESTERLO 1 e lustrum dansfeest in zaal Sporta-
centrum, Geneinde 2 (naast dbdij) om 20 uur Orkest Sonne 
Wauters Inkom 80 fr Organizatie St-Maartensfonds Gewest 
Kempen-Limburg 

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

10 SCHILDE—'S-GRAVENWEZEL: VU-bal in Dienstencentrum, 
Schoolstraat te Schilde om 20 u 30 Muziek DJ Jo Van Hape
ren Inkom 80 fr Jeugd en 3-plus-pas 50 fr 

10 RIJMENAM : Vlaams dansfeest in zaal St-Martinus om 20 u 30 
Prijs 60 f r 

10 WIJNEGEM : jaarlijks VU-bal in lokaal de Schuur, Wommelgem-
sesteenweg 1 SA Om 20 u 30 Inkom 60 fr 

10 B O R N E M : Informatie-debatavond met als sprekers senator 
Wim Jorissen die de taak van de politiekers zal belichten en de 
heer Paul Daels, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, die 
de taak van de bewegers zal uiteenzetten Om 20 uur in «De 
Bron » Organizatie De Vlaamse Kring 

11 BORNEM: Lentewandeling ingericht door de Vlaamse Kring 
onder leiding van Willy Selleslagh Na de wandeling gelegenheid 
tot eten Vlaamse karbonaden 

14 HERENTHOUT Informatieavond over Euro-kinderen met als 
spreker Robert Matthieu Om 20 uur in zaal De Kat, Jodenstraat 
Organizatie FVV Wij-Vrouwen Herenthout 

15 MORTSEL. Algemene VU-ledenvergadenng over het gemeen
tebeleid in 't centrum, Osylei Om 20 u 30 

16 HERENTHOUT : FVV-wijn- en kaasavond om 20 u 30 in lokaal 
« De Kat», Jodenstraat 2 

16 BORNEM: Groot filmfestival slapsticks van en door Pol lele-
gems (schoonzoon vader Maes) Dit zijn lachfilms voor groot en 
klem, gespeeld door Bornemse akteurs 

25 ZOERSEL • Voetrally - boshuisje Inschnjven op het VU-sekreta-
naat, Wetstraat 12 te Antwerpen 

OCMW-MERKSEM 
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk W^el-
zijn, Van Aertselaerstraat 29, Merksem, wenst over te 
gaan tot de aanwerving en de aanleg van een werf re
serve voor betrekkingen van . schoonmaakperso
neel (part-time of full-time) 
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervings-
voorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de 
bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het perso
neelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem 
(tel 45 75 80 - toestel 23) 
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voor
noemde betrekking dient bij een ter post aangete
kende zending, gericht aan de heer Chris Morel, 
Voorzitter van het OCMW, uiterlijk op 28 maar t 1979 
toe te komen 

Europa, een uitdaging 
Westmalie 

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

PROGRAMMA 
Vrijdag 23 maart 
Vanaf 19 OO aankomst en kennisma
king 
2000-2200 voorstelling van het fede
ralistisch ideeengoed van Denis de 
Rougemont (auteur van o a «L'avenir 
est notre affaire») 
Zaterdag 24 maart 
830 Ontbijt 
9 30-12 00 «Europa zoals het momen
teel reilt en zeilt» Inleider M De Bel
der 
1230 Middagmaal 
13 30-1600 «Het Europa der Volke
ren» Inleider W Luyten 
1600 Vieruurtje 
1630-1800 Bekijken van info-mate-
riaal over het Europa der Volkeren In
formatie over de kursussen die de Eu

ropese Volkshogeschool dit jaar orga-
nizeert in Nederland, Frans-
Vlaanderen, Baskenland, Wales, Fries
land en de Oostkantons 
1830 Avondmaal 
20 00-23 00 «Het geëngageerde lied in 
de volksnationale strijd» 
Zondag 25 maart 
830 Ontbijt 
930-1200 «De integratie met Noord-
Nederland en onze gezamenlijke op
dracht t o v Europa» 
1230 Middagmaal 
1330-1600 «Hoe als jongere partici
peren aan de Europese besluitvorming 
en waarom''» Inleider W Kuijpers 
1600 Vieruurtje 
1630-1800 Evaluatie 

Plaats Provinciaal Vormingscentrum 
Oostmalle Smekenstraat 59 te 2150 
Westmalle (tel 031 -12 2415) 
Deelnemersbijdrage jongeren (—21 
jaar) en studenten 950 fr volwasse
nen 1 100 fr Te storten op rek nr 068-
0638900-85 voor 15 maart 
Meer inlichtingen bij de Europese 
Volkshogeschool. Vormingscentrum 
Lod Dosfel vzw, Bennesteeg 4 te 9000 
Gent (tel 091-230824) 

WIJ l O 8 MAART 1979 
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FILMTHEATERS 

studio 
W E E K V A N 9 T O T 1 5 / 3 / 7 9 

TERVUREN 
Zondag 13 u 30 - 16 u KT 

Cinderal la Assepoester 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u 

O d d s and Evens 
met Terence Hill 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag 20 u 30 Tweede 
week Jaws 2 
Met Roy Schelder 

NIVWF donderdag 20 u 30 
K T 

Diabolo M e n t h e 
van Diane Kurys 

TIENEN 
Zaterdag 14 u 30, zondag 
13 u 30 KT 

The Sound of Mus ic 
Met Julie Andrews 

Vrijdag 
19 u 30 

2001 : 

22 u -
- zondag 18 

zaterdag 
u 30 KT 

A Space Odyssey 
Van Stanley Kubrick 

Vrijdag 
17 u 30 

19 u 30 -
- zondag 16 

F.M. 

zaterdag 
u 30 KT 

Met Michael Brandon. 

Zaterdag 22 u 30 - zondag 
21 u - Maandag - dinsdag -
woensdag 20 u 

I never promised you a 
Rose Garden 

Van Roger Corman, met Bibi 
Andersson, Kathleen Quinlan, 
Sylvia Sidney 
NIVWF donderdag 20 u 30 

The G o o d b y e Girl KT 
Met Richard Dreyfuss 

LEUVEN 1 
15 u 15 Tweede week KNT 

D e man uit marmer 

20 u Derde week KT 

Death on the Ni le 

13 u 3 0 - 2 2 u 30 KT 
Noi rs et biancs 

en couleurs 
Van Jean Jacques Arnaud 

18 u - 2 4 u 
Première België 

Exit 7 

KNT 

LEUVEN 2 
18 u Tweede week KNT 
Kasper in de onderwere ld 

Van Jef Van Der Heyden, met 
Ann Petersen, Annelies Vaes 

19 u 45 Tweede week KT 

F A R A O N 
Van J Kawalerowicz 

1 6 u - 2 2 u 4 5 KNT 
Eyes of Laura M a r s 

Van Irvin Kershner, met Faye 
Dunaway, Tommy Lee Jones 

14 u - 2 4 u KT 
Invasion of the 

Body Snatchers 
Van Philip Kaufman, met Kevin 
McCarthy, Dane Whynter 

KURSAAL TURNHOUT 
Zaterdag, zondag 15 u KT 
Woensdag 15 u 

Assepoes te r 

Vnjdag, zaterdag, zondag 
17 u 30 K T 

2001 : A space odyssey 
Van Stanley Kubrick 

Vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag 20 u 30 
Woensdag 18 u KT 

Heaven can wait 
Van Warren Beatty 

NIVWF woensdag 20 u 30 
K T 

The G o o d b y e Girl 
Van Neil Simon met Richard 
Dreyfuss en Marsha Mason 

Linkebeekherrie in 
Ukkelse raad 
Bij het begin van de gemeenteraads
zitting kondigden de Franstalige partij
en aan een motie in te dienen i v m de 
toelageschorsing aan de Franstalige 
gemeenteschool van Linkebeek 
BIJ de bespreking over de herstruktu-
ratie van het biblioteekpersoneel kon 
men al raden waarheen we gingen 
Het FDF maakt ernstig bezwaar te
gen de eis (taalwet) van tweetalig
heid Het stuurde aan op een splitsing 
in eentalige diensten 
En nu de motie Hier werden FDF, PL 
(lijst v d burgemeester) en PS door 
de PSC in de wind gezet De PSC 
diende nl geen motie in, maar betoog
de zich wel te kunnen aansluiten bij 
deze motie De PSC (schepen van 
financiën) verzette zich tegen het belo
ven van financiële hulp, gelet op de 
bedenkelijke toestand van de ge
meentekas 

VU-raadslid Johan Hendriks (enige 
aanwezige van de twee Vlaamse 
raadsleden) verzette zich krachtig en 
heftig tegen deze motie Hij somde 
een hele reeks tegen-argumenten op 
— W I J wonen te Ukkel en niet te Lin
kebeek 
— Het FDF wil klaarblijkelijk het over
treden van de taalwetten aanmoe
digen en goedpraten 
— De Franstalige raadsleden zwij
gen over het grote aantal boventallige 
onderwijskrachten in het Franstalige 
gemeentelijk onderwijs 
— Men rept geen woord over het 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

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

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

ontbreken van gemeentelijk Neder
landstalig onderwijs 
— De Kultuurraad werd nog steeds 
niet erkend, alhoewel dit verplicht is 
bij dekreet 
— Linkebeek was en is Vlaams 
grondgebied en vroener werd er en
kel Nederlands gesproken Indien de 
Franstalige raadsleden dit met aan
vaarden, dan IS dat kolonisatie- of aan-
hechtingsdrang 
Er zou geen «probleem» Linkebeek 
bestaan indien de Franstalige inwijke-
lingen zich gedragen naar de elemen
taire wellevendheid, d w z men 
spreekt de taal van zijn gastheer 
Indien de Franstaligen dat met willen 
zijn het indnngers 
Het VU-raadslid Johan Hendnks stem
de tegen de motie en zal klacht indie
nen, vooral tegen het toekennen van 
materiele en financiële hulp dn strijd 
met de taalwetten en de richtlijnen 
van de minister van Binnenlandse 
Zaken) Zijn tegenmotie behaalde 
maar 1 stem en 2 onthoudingen 

Openbaar 
Centrum voor 

Maatschappelijk 
Welzijn Asse 

BERICHT 

De betrekking van full-time 
ontvanger is te begeven bij 
het OCMW-Asse. 
De kandidaatstellingen, met 
daarbij gevoegd, de nodige 
bewijsstukken dienen, bij 
aangetekend schrijven, ge
richt aan de heer Voorzitter 
van het OCMW-Asse, Gast
huisstraat 2 te 1700 Asse, en 
ter post besteld uiterlijk op 13 
maar t 1979. 
Nadere inhchtingen: sekre-
tariaat OCMW-Asse. 

Asse, 19 febr. 1979 
Namens de raad: 

De Sekretaris, 
De Voorzitter, 

Jos Verlmden W Roesems 

OCMW-AALST 
De raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft een vol
tijdse betrekking van geneesheer-specialist in de 
anesthesia opengesteld 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de Voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst, en dienen met 
de bewijsstukken uiterlijk op vrijdag 23 maart 1979 
ter bestemming te zijn. 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de 
wet tot ekonomische heroriëntering van 4.8.1978, 
genaamd anti-krisiswet, is de opengestelde betrek
king toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij 
het uitdrukkelijk anders is voorzien. 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen bij de direktie van het ziekenhuis (tel. 053-21.23.93 
- binnenpost 112). 

STAD AALST 

Volgende betrekkingen zijn te begeven bij het stads
bestuur en zijn toegankelijk voor zowel mannelijke 
als vrouwelijke gegadigden: 
15 opstellers: waarvan één betrekking voor de Regie 
Grond- en Bouwbeleid. 
12 klerken: waarvan één betrekking voor de Regie 
Grond- en Bouwbeleid. 
2 tekenaars: waarvan één betrekking voor de Regie 
Grond- en Bouwbeleid. 
1 Technisch Ingenieur. 
De kandidaturen voor deelname aan het eksamen 
worden ingewacht tot uiterlijk 30 maar t 1979. Ze moe
ten bij ter post aangetekend schrijven gericht wor
den aan het Kollege van Burgemeester en Schepe
nen, Stadhuis, Grote Markt 3 te 93(X) Aalst. 
De formulieren voor kandidatuurstelling, alsmede 
de volledige voorwaarden kunnen schriftelijk of tele
fonisch aan de Personeelsdienst, Capucijnenlaan 63 
te 9300 Aalst worden aangevraagd (tel 053-21.57.51, 
binnenpost 112). Adv.255 

BRABANT 
ML€nD€K 

MAART 

9 VOSSEM . 2de ledenfeest-eetmaal 
10 ZEMST • 3e fusiebal met medewerking van de Golden Big Band 

Lee Towers en LUV in zaal Prins Leopold, Brusselsesteenweg 
Om 20 uur 

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

10 TREMELO . jaarlijks lentebal om 2U u JU in de parochiezaal te 
Baal Iedereen welkom 

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

10 LINT- VU-ledenfeest in zaal Centrum om 20 uur 

10 TERVUREN : 14de VU-lentebal in zaal «De Engel» om 20 u 30 
Orkest The Starfiqhters 

11 LENNIK. Om 11 u 15 in de dekanale kerk van St-Kwintens-
Lennik, nagedachtenismis voor Staf De Clerck. 

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

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

16 TIELT-WINGE: Derde Vlaams bal in «Tilt City» om 20 u 30 
Sarenco zorgt voor de muzikale omlijsting 

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

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

24 KAMPENHOUT; Jaarlijks VU-bal in de Fauna-Flora te Berg 

25 DIEGEM : VU-lentenamiddag in de zaal Koinoma, Groenstraat 
25 van 14 tot 17 uur Gezellig samenzijn met koffie, pannekoe-
ken en taart en drank 

Land van 
Grimbergen 
naar Euranjement 
VUJU-Land van Grimbergen (Beigem, 
Grimbergen, Humbeek, Kapelle-op-
den-Bos, Meise, Nieuwenrode, Rams-
donk, Strombeek-Bever, Wolvertem) 
legt een bus in naar Euranjement op 
zondag 1 april, bus en toegang kos
ten samen slechts 150 fr 
Inschrijvingen bij: Kaat Peeters, Me-
chelseweg 62, Kapelle-op-den-Bos, 
015-71 14.22; Guido Van der Veken, 
Meiselaan 49, Nieuwenrode, 015-
711305; Roel Van der Stighelen, 
Godshuisstraat 44, Wolvertem, 
267.17.04; Peter Carrière, Mechelse-
baan 32, Meise, 2692952; Luk Robbe-
rechts, Meidoornlaan 11, 1851 Hum
beek, 269.3360; Stephane Rummens, 

Beigemsesteenweg 146, Grimbergen, 
2693160 
De prijs dient bij de inschrijving be
taald te worden. 
De praktika (juiste plaats en uur van 
opstappen) worden enkele dagen 
voor deze grootse manifestatie toege
stuurd naar alle deelnemers 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eteriüt 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

OOST-VLAANDEREN 

MAART 
10 GENTBRUGGE: VU-bal om 20 uur m gemeentelijke feestzaal. 

Kerkstraat 23 Orkest The Jacksons 

GENT : Gespreksavond over « Kindermishandeling en jeugdkri-
minaliteit» met psycholoog Kalmar en eerste opperwachtmees
ter De Maerloose van de rijkswacht Om 20 u Bennesteeg 2 
Organizatie FVV 
DENDERBELLE Euro-mfo-avond in zaal 't Vat Organizatie 
VUJO Eveneens op 23 maart 
HOFSTADE : 3e feest voor leden en sympatizanten in zaal Wel
kom, Hoogstraat 70 Optreden van het « Ketje » Gezellig samen
zijn met animator Fons Vinck Inkom 225 fr 
APPELTERRE-OUTERVOORDE: 2de Palingfestijn vanaf 
11 u 30 Andere gerechten mogelijk 
GENT-ZUID : Informatieavond over de Europese verkiezingen 
Spreker Paul Van Grembergen om 20 u 30 in cafe Bruggen's 
hoekje Elizabethlaan 83 
GROOT-GAVERE: VU-lentebal in zaal «Racing», Markt te 
Gavere Orkest The Tipsy's Vanaf 21 uur Inkom 100 fr 
DENDERLEEUW: Grote belofte-wedstrijd in café Kleine Uil, 
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 » 

14 

16 

17 

18 

20 

24 

24 
30 

Gemeentekursus te Aalst 
De VU-afdeling Aalst richt in samen
werking met het P K I politiek kaderin
stituut (PKI) een kursus « De gemeen
te als politiek werkinstrument» m 
Data en onderwerpen 1203 79 So
ciaal aktief dienstbetoon , 19 03.79 
Gemeentelijk jeugdbeleid , 26 03 79 
De gemeente en het leefmilieu, 
090479 Gemeentelijk kultureel be
leid 
Plaats lokaal «Gulden Vlies», Espla
nadeplein 13 te 9300 Aalst 

Aanvang elke kursusavond vangt 
aan om 20 u stipt en eindigt om onge
veer 23 u 
Deelnemersbijdrage per avond 
wordt een bijdrage van 50 fr ge
vraagd 
Voor verdere inlichtingen P K I Tnbu-
nestraat 14, 1000 Brussel Tel 02-
2191202 
Mark De Jaeger, kursusleider, vor
mingscentrum ld Dosfel vzw, Benne
steeg 4 9000 Gent Tel 091-230824 

y. 
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WIJ it i De b'OLK'JUMie 

Denis Heylen, nieuw geluid 
in Limburgse provincieraad 
Bij de jongste verkiezingen werd voor 
de provincieraadslijst van het kanton 
Bree de tweede plaats ingenomen 
door een volslagen nieuwkomer • De-
nis Heylen uit Bocholt, opvolger van 
ontslagnemend provincieraadslid Jan 
Latinne. De uiterst snelle beslissing 
die toen genomen moest worden om 
Dennis op de lijst te plaatsen, zijn 

'onbekendheid als politicus en Jaak 
Gabriels als grote aantrekkingspool 
op de eerste plaats resulteerden in 
een eerder zwakke uitslag : een dikke 
300 voorkeurstemmen. Aangezien 
Jaak Gabriels in de kamer zetelt, 
stuurde de kantonnale leiding Denis 
Heylen naar de Limburgse provincie
raad. Een beslissing waar men zeker 
geen spijt van zal krijgen... 
Immers, Denis Cals onderwijzer afge
studeerd) bouwde in enige jaren een 
K M O uit te Peer die zijn weerga niet 
kent. En uit hoofde van zijn beroep 
kent hij het klappen van de zweep. 

We maakten op de jongste VU-verga-
deringen (waar hij een niet meer weg 
te denken figuur is geworden) uitvoe
rig met hem kennis. Denis is uiteraard 
aangetrokken tot de ekonomische en 
sociale problemen, en dit niet alleen 
voor het kanton. Daarbij neemt hij 
een stelling in, die zuiver Vlaa ms-na-
tionaal kan genoemd worden, met de 
syndikale bedrijvigheid als zijn abso
luut stokpaardje 
Verleden zaterdag werden de be
stuursleden van alle afdelingen uit het 
kanton opgeroepen om samen met 
Denis Heylen en echtgenote feest te 
komen vieren te Bocholt, dit bij de 
nieuwe verkiezingsoverwinning en 
zijn aanstelling als provincieraadslid. 
Het werd een knusse avond met for
se porties mosselen en halve hanen, 
bijgewoond door ruim 100 bestuursle
den en medewerkers. De traditionele 
gelegenheidswoorden werden dit
maal uitgesproken door gemeente-

Maaseik zal leven! 

raadslid Jan Latinne, volksvertegen
woordiger-burgemeester Jaak Ga
briels en Denis Heylen himself. 
W e wensen alleszins Denis en zijn 
vrouw langs deze weg te bedanken 
voor deze feestavond. Immers, gans 
het kanton is ervan overtuigd dat via 
Denis een waardige opvolger is ge
vonden in de provincieraad • iemand 
die zijn verantwoordelijkheden durft 
en zal opnemen, iemand die het aan 
werklust niét zal ontbreken. Dat zal 
de toekomst zeker uitwijzen. 

Erie Eyckmans 

Zoals reeds eerder meegedeeld, is in 
de deelgemeente Maaseik een aktie-
komitee opgericht «om de aftakeling 
tegen te gaan». Op 4 maart vond op 
de Markt van Maaseik een massa
meeting plaats in verband met het 
probleem van de overheveling van de 
gemeentelijke administratie naar de 
deelgemeente Neeroeteren. Ondanks 
de slechte weersomstandigheden 
waren een zevenhonderdtal mensen 
bijeengekomen om hun ongenoegen 
over de plannen van het schepenkol-
lege luidruchtig tot uiting te brengen. 

Velen droegen spandoeken waarop 
te lezen stond: «Baas in eigen (stad)-
huis», «Maaseik zal leven»«, «Geen 
kunstmatig centrum», «Vandaag de 
administratie. Wat morgen '» , «We lat
en niet met ons sollen«, en «Blauw 
Maaseik, neen' Geel Maaseik, neen! 

Rood Maaseik, neen! Oranje Maaseik, 
neenl Zwart Maaseik, neeni MAA
SEIK EENi» 

De menigte werd toegesproken door 
vertegenwoordigers van de midden

stand, van de jeugdverenigingen, als
ook door een socioloog. De sprekers 
gaven een algemeen overzicht van de 
grieven van de Maaseiker bevolking 
en hielden een pleidooi voor een 
evenwichtige verdeling van de finan
ciële middelen evenals voor een effi
ciënter gebruik van de bestaande in-
frastruktuur waarover de 
deelgemeente beschikt. Ook werd 
herhaaldelijk gewezen op het feit dat 
het aktiekomitee in geen geval wil 
ageren tegen de bevolking van de an
dere deelgemeenten Opoeteren en 
Neeroeteren. Ten slotte meldde het 
bestuur van de groep dat er in de na
bije toekomst nog andere akties zou
den worden georganizeerd. Het is nu 
wachten op de reaktie van de over
heid. Onder de aanwezigen gingen 
stemmen op om de fusie ongedaan te 
maken ofwel uit te breiden met Kin
rooi en Dilsen. Vast staat dat deze ko
medie voor talrijke Maaseikenaren 
een drama aan het worden is en dat 
men nog lang niet aan het laatste deel 
van dit feuilleton toe is. 

Verwezenlijking van Izegemse 
VU-programmapunten 

Het programma dat de Volksunie in 1976, n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen, 
aan de bevolking van Izegem, Emelgem, Kachtem bekend maakte, behoudt zijn 
aktualitelt. Dit 28 biz. tellende dokument is nog altijd een werkstuk voor de VU-
gemeenteraadsleden en het VU-bestuur. Het gebeurt ook wel eens dat de meer
derheid bepaalde VU-programmapunten overneemt of ui twerkt Dat was on
langs het geval met de organizatie van de jeugddienst en de thuisverzorgings-
dienst door het OCMW. 

Be le idsno ta j eugd raad 

De voortreffelijk werkende jeugdraad 
heeft een beleidsnota uitgewerkt 
waarin hij voorstelt de zogenaamde 
schuur en hoeve Cop het sport- en re-
kreatiecentrum) uit te bouwen tot 
jeugddienst en jeugdhuis. 

Al naargelang de behoeften wordt 
een half- of fulltime kracht in dienst ge
nomen, bijgestaan door vrijwilligers 
en eventueel ook een gewetensbe
zwaarde of tewerkgestelde werkloze, 
enz. Het projekt valt of staat met de 
subsidiëring door de nationale over
heid. 
De jeugddienst moet initiatieven van 
de jeugdraad en allerlei jeugdbewe
gingen ondersteunen. Dat is haar eer
ste taak. Even belangrijk is het schep
pen van ontmoetingskansen voor 
niet-georganizeerde en kansarme 
jeugd. De dienst zal ook materiaal ter 
beschikking stellen (bv. stencilmachi
ne) of uitlenen. 

Opmerkelijk is ook dat de initiatiefne
mers er de nadruk op leggen dat ze 
een alternatief willen bieden voor de 
konsumptiewoede die zoveel jonge
ren in haar greep houdt. 

Rouw te Merkem 
Ons bereikte heden de droeve mare 
van het schieli jk heengaan van Jero
me Depover, echtgenoot van mevr. 
Aug. Buicke, sekretaris van de VU-
afd. Merkem. 
Jerome Depover werd te Merkem op 
10 september 1908 geboren en over
leed op 27 febr. 1979. Hij was Vla
ming uit één stuk, trouw in lief en 
vooral leed aan ons Vlaams Ideaal. 
Het kon niet anders dan dat hij aan 
het repressiemonster een zware tol 
moest betalen... en hij is van ons 
heengegaan zonder de knieval ge
daan te hebben om de Belgische bur
gerrechten terug te verkri jgen. Voor 

/ de Volksunie in Merkem was hij de 
kernfiguur en de leemte die hij 
achterlaat zal met moeite kunnen 
gevuld worden. 

Wi j danken Jerome namens de partij 
voor al zijn inzet en zijn trouw. 
Op maandag 5 maart 1979 werd hij 
na een dienst in de parochiekerk 
Sint-Bavo te Merkem ten grave ge
dragen. 
Aan mevrouw Depover en de familie 
bieden wij onze innige deelneming 
aan bij dit groot verlies en wij geven 
de verzekering dat Jerome in dank
bare herinnering bij ons allen zal ver
der leven. 

Het VU-standpunt 

Tijdens de bespreking in de gemeen
teraad hebben wij namens de VU 
onze waardering uitgesproken voor 
het projekt en voor het flink (door 
jeugdverantwoordeli jke E. Vantom-
me) opgezette. Dossier. Er steken 
ook reële kansen in voor een open en 
pluralistische werking en het betrek
ken van de niet-georganizeerde jon
geren. Het sukses zal in grote mate af
hangen van de kwaliteit van de 
personen die de jeugddienst en zijn 
bestuur zullen bemannen. Politieke 
benoeming van de betaalde kracht of 
andere politizering via het vooruit
schuiven vanuit de meerderheid van 
semi-vrijwillige krachten, zou het 
projekt snel naar de mislukking afvoe
ren. Als de meerderheid dat soort fou
ten wil vermijden, krijgt de jeugd een 
zinvol instrument ter beschikking. 

Thu i sve rzo rg i ngs -
d iens t doo r he l O C M W 

Een belangrijk punt uit het Izegems 
VU-programma handelt over de orga
nizatie van een thuisverzorgings-
dienst. Op bIz. 15 leest men als moge
lijke opdrachten: 
«— dienstencentrum die de oproe
pen opvangt en de hulpverlening or-
ganizeert; 
— besteldienst voor warme maaltij
den; 
— eigen bejaardenhulp waar het vrije 
initiatief ontbreekt; 
— boodschappendienst...» 
Miei Bourgeois, OCMW-l id voor de 
VU, heeft dit punt telkens opnieuw in 
het O C M W nadrukkelijk naarvoren 
geschoven en ook de middelen aan
gewezen om het in uitvoering te bren
gen. Na twee jaar heeft de nieuwe 
OCMW-meerderheid het VU-stand
punt overgenomen. 
Sedert 1 maart is zo'n dienst in 
werking getreden onder de benaming 
«Dringende Hulp ten Huize». Het per
soneel (1 maatschappelijk werker, 2 
gezins- en bejaardenhelpsters, 2 
poetsvrouwen) is aangeworven in het 
kader van het plan Spitaels (Bijzonder 
Tijdelijk Kader). 

Men mag het begrip hulpverlening 
niet meer koppelen aan de idee van 
«behoeftigheid» die aan de vroegere 
COO kleefde. Deze hulpverlening 
(zoals trouwens het hele O C M W ) 
richt zich tot iedereen. 
Alle gezinnen, bejaarden of minderva
liden, die moeilijkheden kennen tij
dens ziekte, tijdens of na kliniekver-
blijf of door andere ongunstige 
omstandigheden, kunnen een beroep 
doen op deze dienst. 
De dienstverlening kan omvatten: on
derhoud van de woning, boodschap

pen, maaltijden, gezinshulp en bejaar
denhulp. 
De bijdrage voor deze hulp is gekop
peld aan de inkomstenbarema's zoals 
dat ook het geval is in de al bestaande 
diensten voor gezins- en bejaarden
hulp, waarvan de tarieven precies de
zelfde zijn als die van de O C M W -
dienst. 
Wie op de thuisverzorgingsdienst van 
het O C M W een beroep wil doen, kan 
kontakt opnemen met OCMW-Socia-
le Dienst, Meiboomstraat 4 (tel. 
30.69.33) of met OCMW-l id Miei Bour
geois, Meensesteenweg 47 (tel. 
30.36.92). 

Erik Vandewaile 

WEST-VLAANDEREN 

ML€nD€R 
MAART 

10 ST.-KRUIS-BRUGGE: zaterdag 10 maart van 20 u. af, LEDEN-
FEEST in de zaal St.-Elooi, Moerkerksesteenweg 187. Inschrijven 
bij het bestuur. 

10 MOORSLEDE: Bal van kamerlid dr. Lode Van Biervliet in de 
gemeentelijke Sporthalle te Moorslede vanaf 20 uur. 

11 M A R K E : Kinderfeest om 15 uur in hetOntmoetingscentrum, Hel
lestraat 6 Iedereen is welkom. Inrichting VU-Marke. 

12 OOSTENDE: Tweede les: De Volksunie en Europa in hotel 
Ensor, Kapucijnenstraat. Door senator Germain De Rouck (Ron-
se). 

15 D I K S M U I D E : Tweede les: De Volksunie en Europa in het 
Vlaams Huis door Nelly Maes (St-Niklaas). 

Geslaagde ledenbijeenkomst te Middelkerke 
Het afdelingsbestuur is werkelijk te
vreden over de opkomst der leden. 
Het gaat ieder jaar crescendo! Dit 
zowel inzake het aantal deelnemers 
als in dé stijl en de gezelligheid. Roger 
en Rose-Mane zijn nu eenmaal niet 
weg te denken als men aan een eten
tje denkt en dan niet te vergeten de 
service i Het was effenaf een grote 
merci waard Onze voorzitter Michel 
Seynaeve in grote doen en welbe
spraakt als steeds leidde de spreker 
van de avond in te wéten onze Jaak 
Vandemeulebroucke. 

Jaak als geboren en getogen Middel-
kerkenaar steeds hunkerend naar zijn 
Middelkerke hield dan een klaar, kort 
en degelijk betoog over de huidige 
stand van zaken in verband met de 
huidige politieke situatie in ons land. 

Niet verbloemend onze geleden ne
derlaag moeten wij eendrachtig en 
glashelder onze standpunten weerge
ven en onze positie handhaven in de 
onderhandelingen. Nochtans mogen 
wij ons niet laten meeslepen in de 
roep van het separatisme want dan 
laten wij de Vlaamse Brusselaars vol
ledig in de steek. Verder verklaarde 
hij dat de VU-leiding in de regering 
steeds het Vlaams belang voor ogen 
gehad heeft doch de Vlamingen heb
ben het met genomen dat eventuele 
bepaalde tegemoetkomingen zouden 
moeten gebeuren. Daarom is de VU-
leiding tot het besef gekomen dat 
alleen radikalisme telt (nota v.h. be
stuur : moge deze gedachte steeds 
blijven pnmeren). Na nog eens hulde 
gebracht te hebben aan wijlen Roger 
Moerman (VOS & fronter) die altijd 
voor zijn ideaal geleefd heeft en 
steeds een optimistische visie had, 
bezielde Jaak ons om dit front-ideaal 
van een eerlijk federalisme als leidmo
tief steeds feller te doen weerklinken. 

En moge de incubatietijd van het Tin-
demansisme vlug voorbij gaan want 
heel de regeerperioden van Tinde-
mans zijn een vruchtbare periode 
geweest voor de ontwikkeling van het 
FDF-virus Een ziekte die slechts met 

een paarderemedie van Vlaamse kop
pigheid en wilsvierkantigheid kan en 
MOET bestreden worden. Daarom 
mag er nimmer meer met die Brussel
se bourgeoisie gepraat worden en 

het zijn ten andere diezelfde potenta
ten die hier aan de kust trachten hun 
wetten te stellen vooral met medewe
ten van bepaalde ultra blauwe figuren 
uit PVV-middens. 

VU-Harelbeke rond de tafel 
Op zaterdag 17 februari j l. vierde de 
Volksunieafdeling Harelbeke-Bavik-
hove-Hulste H.B.H.) haar jaarlijks 
feest in De Zwaan te Stasegem. 142 
personen waren aanwezig, wat een 
gevoelige vooruitgang betekende bij 
vorig jaar. Het is een bewijs dat de 
Volksunie een groeiende partij is, die 
een interessante rol kan spelen in de 
Harelbeekse politiek. Wi j mochten 
kennis maken met de voorzitter van 
de afdeling, H. Vandenberghe, die ons 
verzekerde dat er voldoende bekwa
me mensen in zijn bestuur zetelen, om 
volgende maal bij de gemeenteraads
verkiezingen de politieke strijd aan te 
binden met de groten van Harelbeke... 
Wij beloven binnen afzienbare tijd 
onze lezers een interview te brengen 
met het voltallig bestuur van deze 
werkzame Volksunieafdeling. 
Het feest zelf was een hartelijk sa
menzijn. Voorzitter Vandenberghe 
hield het welkomstwoord waarin hij 
speciaal dankte voor de aani«ezig-
heid van senator Capoen e n " u d -
volksvertegenwoordiger Luk Van-
steenkiste. Vooral onderstreepte hij 
dat Luk Vansteenkiste zijn sociaal 
dienstbetoon ten bate van alle men
sen voortzet. Na het zingen van de 
Vlaamse Leeuw werd het eetmaal op
gediend. Het ging er werkelijk gezellig 
Vlaams aan toe. 

Gedurende de koffie sprak senator 
Capoen een kernachtige rede uit. Hij 
waarschuwde tegen de idee van een 
volledig zelfstandig Vlaanderen, om
dat hij meende dat daardoor ook 
Brussel onherroepelijk verloren zou 
zijn voor de Vlamingen. Hij waar
schuwde eveneens tegen een zeker 

defaitisme bij de Volksunieleden, en 
riep op tot een eendrachtige strijd ter 
herovering van de verloren gegane 
.posities. In de zaal was er wel reaktie. 
in die zin dat er gemompeld werd dat 
het geld van de Vlamingen niet meer 
zou mogen gebruikt worden tot de 
verdere verfransing van de hoofdstad 
of de verfransing van Vlaamstalige in-
wijkelingen. Brusselaars zijn geen 
volk apart! 

OVD bezorgd om 
Grevelingen 
Het arrondissementsbestuur van de 
Volksunie in Oostende-Veurne-Diks-
muide drukt - zijn ernstige bezorgd
heid uit over de voorgenomen inplan
ting van twee nieuwe kerncentrales 
te Grevelingen (Frans-Vlaanderen) 
VÜ-OVD wijst op de ongerustheid bij 
de bevolking van de kust en in de 
Westhoek en vindt het onthutsend 
dat het Belgisch Parlement tot op van
daag nog geen enkel breed debat 
heeft gewijd aan het probleem van de 
inplanting van kerncentrales. Boven
dien vindt de Volksunie het verbijste
rend dat binnen honderd dagen Euro
pese verkiezingen worden uitgeschre
ven, wanneer blijkt dat België en 
Frankrijk met eens in staat zijn het 
meest elementair overleg te plegen 
over de kerncentrales te Grevelingen 
om de bevolking demokratisch en ern
stig te kunnen voorlichten. De VU 
wijst er ten slotte op dat bij absolute 
voorrang in het noodzakelijk overleg 
een noodplan dient uitgewerkt te wor
den. 

WIJ 11 8 MAART 1979 



WIJ in Dë UOLK<JU 

Wel en wee 
uit het Brugse 
Aankoop van schilderi jen 

Het stadsbestuur besloot tot de aan
koop van twee Vlaamse Primitieven. 
De twee werken werden in het Groe-
ningemuseum onderzocht. De aan
koop moet nog door de gemeenteraad 
goedgekeurd worden. 

Franskil jons weggezongen 

Een van de laatste franskiljonse bol
werkjes is de Tennis Club Brugge. Tij
dens een feestje zongen Vlaamsgezin-
de leden met een Vlaamse Leeuw en 
een pamflet (Franstaligen pas u aan 
of... verdwijn) de franskiljons weg uit 
de fuif, die verder zonder incidenten 
verliep. 

Tijdig Ingrijpen 

De Brugse gemeenschap is in grote 
meerderheid tevreden over het spoe
dig en efficiënt ingrijpen van het stads
bestuur tijdens de sneeuwellende. 

Mil ieudeskundige 

Te Brugge zal binnen afzienbare tijd 
een milieudeskundige in dienst van de 
stad treden. Hij zal zowat als waak
hond optreden tegen milieuverontreini
ging en natuurschending. 

Leo D e Palmenaer 

Een bekend figuur in Vlaamse mid
dens, de h. Leo D e P a l m e n a e r , l i d 
v a n he t V O S - h o o f d b e s t u u r e n 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzet te laan 56, brugge 
baan b rugge -ko r t r i j k 
t e l e f o o n 050-35 74 04 

ve r l i ch t i ng tegen betaalbare pr i jzen 

s teeds aan de sp i ts 
m e t de mees t recente kreat ies 

nu . . . spec ia le voo rwaa rden ! 

van het IJzerbedevaartkomitee, 
overleed te Brugge op 87-jarige 
leeftijd. Vele vrienden woonden 
zijn begrafenis bij. Aan de fami
lie onze oprechte deelneming. 

In St.-Kruis 

Er wordt druk gewerkt aan de parking, 
kant Boogschutterslaan. De parking 
aan het winkelcentrum is reeds klaar. 

Ook het gemeentelijk kerkhf wordt 
ontruimd. Dit zal gebeuren in twee fa
zen: eerst het gedeelte achter het cen
trum en links van de kerk en daarna 
het overige. Daar het opgraven van 
stoffelijke overschotten tijdens het 
koele jaargetijde moet gebeuren zal 
met deze ontruiming in de herfst be
gonnen worden. 

Herdenking 

Alle VU-leden en sympatizanten wor
den uitgenodigd op de herdenkingsmis 
van onze overledenen op zondag 25 
maart om 11 u. 30 in de Magdalena-
kerk. Bijeenkomst in het Breydelhof. 

Koncerten 

In 1979 zullen negen aperitiefkoncer-
ten op de Markt gegeven worden. 

Evenveel koncerten worden in het Ko
ningin Astridpark gespeeld, zes daar
van gesponserd door het stadsbe
stuur en drie door het Komitee voor In
itiatief. De Brugse Parade zal doorgaan 
op 13 oktober a.s. Dit programma 
werd opgemaakt tijdens een vergade
ring in het stadhuis, voorgezeten door 
kultuurschepen Dombrecht 

Koksijde: strand bedreigd? 
Binnen enkele maanden zal te Grevelingen (bij Duinkerke) een kerncentrale 
in werking treden. Hierdoor zullen enorme hoeveelheden radio-aktieve stof
fen in zee gestort worden en zal deze vloeibare afval eveneens ons strand 
kunnen aantasten. Wat denken onze beroeps- en amateurvissers hierover? 
Nochtans werd vroeger de staatssekretaris voor Leefmilieu de PVVer Poma 
gevraagd een diepgaand onderzoek in te stellen over dit ernstig probleem 
voor onze Vlaamse Kust. 

Dit bli jkt well icht niet gebeurd te zijn. Wie weet wil Frankrijk onze Vlaamse 
Kust de doodsteek niet bezorgen en de toeristen aanmanen hun verlof door 
te brengen in Zuid-Frankri jk ! 

Waar Vlamingen thuis zijn ! 
In onze gemeente wonen of beter, ziin 
er nog altijd Vlaamse mensen die een 
duwtje in de rug nodig hebben, die, 
met andere woorden, hun «Vlaams 
zijn >• op een laag peiltje blijken te hou
den. In meerdere etablissementen 
worden wij als tweederangsburgers 
beschouwd, wordt algemene tweeta
ligheid toegepast, zelfs bij feestelijkhe
den kunnen wij niet eens ons zelf zijn. 

Zullen wij ook binnenkort verplicht 
zijn, de vlam wat aan te wakkeren met 
de leuze van de Brusselse randge
meenten «Waar Vlamingen thuis 
zijn I» en zeggen : « Stop, hier wonen 
mensen die zich niet willen laten ver
fransen ? » 

Hier is ook werk voor onze kultuurver-
enigingen. 

Raadsl id F. W y b o vroeg en be
kwam. 

Ten zeerste bekommerd om de veilig
heid van onze schoolgaande jeugd 
werden door zijn tussenkomst veilige 
oversteekplaatsen aangebracht recht

over de Helvetiastraat-Zeelaan en 
Hostenstraat-Vandammelaan. 

O n z e feestmaalt i jd. . . 

... van 24 februari is uitgegroeid tot 
een waar familiefeest. Iedereen appre
cieerde de goed gevulde feestdis en 
onze tombola, ten bate van Sint-Ni-
klaas, trok vooral de aandacht. Wie 
begeerde er niet de mooie pentekenin
gen en akwarellen? Volksvertegen
woordiger Emiel Vansteenkiste schet
ste ook zeer kort de huidige politieke 
toestand. De afwezigen hadden weer 
ongelijk. Maar wie weet zien we ze 
niet volgend jaar onze familie vervoe
gen. 

Natuurschoon geschonden 

Langs de geklasseerde Schipgatdui-
nen gelegen tussen Koksijde Bad en 
Oostduinkerke zien we publiciteitsbor-
den staan voor het Bal van de ene of 
andere vereniging. 

Het zou wenselijk zijn deze borden te 
verwijderen en te plaatsen aan het 
begin van de bebouwde kom. 

M. Schakman 

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

Café-Restaurant 
S C H U H E R S H O F 

Dorpstraat 10 
2922 R A M S D O N K 

Tel. 015-71.15.49 

I D E L - Tel. 011-53.43.49 

G e l e g e n h e i d s y r a f i e k : H u w e l i j k - G e 
b o o r t e , Z e l f k l e v e n d e p l a k b a n d en et i 
k e t t e n . H o u t e n d r u k l e t l e r s - R e k l a m e -
k a l e n d e r s . 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcel la Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Mel le -
lel. 091-30.06.53 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damtaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel. 031/53.70.39 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
t e l . 0 5 0 - 3 5 7 4 0 4 

PVBA-J B O R R E M A N S C O C K 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernenningen 
Gentsestraat 238. 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 /412589 

W I J bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

10 %vr.V.U. leden 
J<OSTUUMS-VESTONS • B R O E K E N - P A R D E S S U S 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 031-31J5.83 

KEUKENS SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Asses leenweg 65. TERNAT 

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

FEESTZA,.EN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgertef 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel. 031/37 45.72 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan I I . G o o i k 

054-33.48.57 
Uw tweede thu i s ! 

MARC A D A M S 

Mechanische schr i jnwerker i j 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 
Tel. 053/70.48.75. 

aiTv S T U D I O 

D A N N 

02-428.69.84 

— I n d u s t r i ë l e f o t o g r a f i e 

— M o d e / a r c h i t e k t u u r 

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

L e o n T h e o d o r s t r a a t 36, 
1090 B r u s s e l 

L INDENHOVE 
Bellestraat 49 

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

DE OUDE KRING 
Cafe vu- lokaa l 

Dorpsplein. Heusden-Limburg 

J E F T H I J S 

A l l e v e r z e k e r i n g e n 

K o n i n g L e o p o l d l a a n 1. 
3 1 8 0 W e s t e r i o Tel . 0 1 4 - 5 4 4 8 0 7 

F R I T U U R - E E T H U I S I N G R I D 
O l e n s e w e g 4 1 , W e s t e r i o 

( V o o r t k a p e l ) , t e l . 014-21.36.96 
V r a a g p r i j z e n v o o r u w f e e s t m e -
nu's . S p e c i a l i t e i t e n . 
A l l e d a g e n v e r s e m o s s e l e n . 

Feestzalen 

H O F V A N ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Te l 031-8.15.68 

M a k e l a a r s k a n t o o r 

V E R H A E S T - P E R S Y N 

A l l e b e l e g g i n g e n - l en ingen -

v e r z e k e r i n g e n . 

K e r k s t r a a t 2a, 8 0 6 0 

Z W E V E Z E L E , 

te l . 051-61.16.07 

M A T R A S S E N P L A T T E A U 
A l le m a t e n , alle s o o r t e n , o o k 
m e d i k a l e en an t i -a l le rg ische ma
t r a s s e n 

P l a t t e a u - L i e v e n s , P o r t u g e e s 
s t r a a t 9. 1780 T e r a l f e n e , te l . 
053/66 .74 .56 . 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazailaan 83 
1030 Brussel (Scfiaarbeek) 

02/734 06 43 
Na 18 u 42546 42 

We lkom 

IN DE GROENE POORT 

Dorpstraal 31,1686 Gooik 

02-532.54.81 

Lokaal van de Volksunie 

D R O O G K U I S - W A S S E R I J 
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33.2400 M O L 
014/31.13.76 

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

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming • stoom - sanitair Alle 
herstell ingen 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel. 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

Een s t u k j e o n g e r e p t 
n a t u u r s c h o o n 

H e r b e r g ' t S T A M P K O T 
S t . -Mar ia -La tem, Z W A L M 

B o e r e n b r o o d - H e s p - K a a s 
Tel . 055-49.94.76 
D i n s d . g e s l o t e n . 

V r o e g e r u i t ba te r Z w a l m l a n d i a . 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tet 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag 

gesloten 

B r a n d s t o f f e n V A N D U E R E N 
p.v.b.a.. H a r m o n i e s t r a a t 6, B E 
R I N G E N - 011-43.37.07 L e v e 
r i n g e n m a z o u t — m o g e l i j k h e i d 
g e s p r e i d e be ta l ing — o n d e r 
h o u d c e n t r a l e v e r w a r m i n g s k e 
te l . 

EJN. BERT 
Assesleenweg 117. TERNAT 

Tel 02/582 1312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUOI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel 02/268.1402 

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

lindestraat 59.9280 overmere 

tel. 091-67 64.33 

Industriële brood- en banketbakkeri j 

en roomijs 

Wil fr ied 8LANCQUAERT 

Grote Kouter 47. UITBERGEN 

TeL 091-67.57.12 

V O E D I N G . D E P O L D E R . 

P o l d e r s t r a a t 12, 
8 4 5 8 O o s t d u i n k e r k e 

S p e c i a l i t e i t : d a g . v e r s f r u i t 
en g r o e n t e n . 

D u b b e l e V a l o l s - z e g e l s aan a l le 
l e d e n . 

S P E C I A L I S A T I E 
F. D E M E Y E R 

H u i v e l d e s t r a a t 2 
D E N D E R M O N D E -
G R E M B E R G E N 
Tel. 052-21.53.62 

Tu inmach ine r i e - G r o e n e z o n e s 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

/ 7 7 - ^ Verzorgde keuken, 
{MklMA demokratische prijzen, 
^•\^^yy uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

*?> 
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Roger De Vlaeminck: P g |f| 

voorliefde van de ((Flondrien» 
EEKLO. — Op het moment dat dit interview gepubliceerd wordt, is Roger De 
Vlaeminck op weg naar Italië waar hij een goede opwarmingsoefening meent 
te kunnen vinden in de koers Tireno-Adriatico, waarna Milaan-San Remo zijn 
volgende zegetocht zou kunnen worden. 
Roger van Eekio heeft reeds eerder aangekondigd op het einde van dit jaar 
zijn deelname aan de kompetitiesport te stoppen. Dat zou best kunnen. 
Maar, niets wijst erop dat deze Vlaamse sportambassadeur spoedig zijn 
tweewieler aan de kant zou zetten. 
Behalve zijn Italiaanse voorliefde, is Roger De Vlaeminck ook nog verknocht 
aan het bikkelharde sportieve spel waarbij steeds de beste wint, en anderen 
voor een tijdje last hebben van de onvermijdelijke publicitaire tegenwind. 
Nu reeds is het een sportief feit dat de koersstijl van Roger door geen 
ander <klassi«4«er> kan nagebootst, laat staan geëvenaard wordL 

L 

Tien jaar na zijn eerste Gent-Gent-lau-
werkransen opende Roger De Vlae
minck dus vorige zaterdag opnieuw 
het wielerseizoen met een prachtige 
inzet Hijzelf tilt er niet zo zwaar aan; 
hij is er fier op, dat wel. En zijn vrouw, 
Marleen, alleszins ook. Maar, Roger 
heeft een bredere kijk op het sportge
beuren van bij ons. 

Roger De Vlaeminck: Bij elke koers 
start ikzelf met de innige overtuiging 
om te winnen. Maar, ik geef toe dat 
een aantal wedstrijden voor mij uitein
delijk meer training dan wel direkte 
kompetitie betekenen. Zo is momen
teel Tireno een goede voorbereiding 
voor San Remo en helpt de training bij 
Italiaanse klassiekers mij voor een 
goede start bij de Ronde van Vlaande
ren, waarna ik ook weer hopelijk in 
goede konditie geraak voor de rit Pa
ri js-Roubaix...» 

Opvallend blijft die Italiaanse voorlief
de- (Hoewel-uw vrouw Nederlandse 
is-) 

Roger De Vlaeminck: 'Dat parkoers 
in Italié IS mij niet vreemd; ik waardeer 
bovendien die aparte sfeer waarbij 
een gezonde ambitie om te winnen 
bergop-bergaf-aangemoedigd wordt.» 

We kunnen zulks niet meteen merken 
op het «kleine scherm», maar is Roger 
De Vlaeminck uiteindelijk geen be
roepsrenner die goed berekende pres
taties levert? 

Roger: 'Ik treed aan bij de start van 
elke kompetitie met het voornemen als 
eerste de eindmeet te halen. Maar, ik 
geef wel toe dat ik hoegenaamd niet 
telkens het uiterste van mijn krachten 
beproef Mijn ambitie om telkens te 
overwinnen konfronteer ik niet zonder 
schroom met mijn fysische mogelijk 
heden. Ik heb bij een bikkelharde wie
lerwedstrijd eenSbefaamd renner zien 
volharden in de boosheid: met zere 
wonden op zijn zitvlak reed hij dewed-
strijd dag-na-dag uit Dat vind ik zelf 
onverantwoord. Zoiets zou ik nooit 
doen; mijn gezondheid op het spel zet
ten...» 

12 taartjes 
Roger De Vlaeminck heeft het nu wel 
allemaal inmiddels rustig bekeken. Hij 
is dé volksgeliefde renner, en hij is er 
niet vies van bijwijlen de Wielrenners
bond een hak te zetten, om het zacht 
uit te drukken-

Roger: 'Zo ge dat wilt kunt ge mij in
derdaad een anti-gezagsfiguur noe
men. Ik aanvaard dat ik als beroeps
wielrenner zoveel en nog meer ver
plichtingen heb, maar uiteindelijk maak 
ik er een erepunt van om zelf te beslis
sen wat ik al dan niet sportief pres
teer' 

Vandaag, dinsdag, heb je zo'n eigen
gereide trainingsoefening achter de 
rug: meer dan 200 kilometer, bijna 8 
uur op de fiets-

Roger De Vlaeminck: «We hebben 
met z'n drieén inderdaad van EekIo 
naar De Panne, langsheen de kust tot 
Knokke en via Nederland een par
koers van om en bij de 200 kilometer 
afgelegd." 

En tussendoor werden zoveel taartjes 
(wel 12?) gekocht om de goede pe-
daalsiag te kunnen aanhouden-

Roger De Vlaeminck: «Dat fabeltje 
van die taartjes tussendoor ontken ik 
niet. We hébben in EekIo zon goede 
taartjeswinkel dat ik het zelden bi) een 
training kan nalaten om even de twee
wieler tegen de muur te gooien en een 
twaalftal rijsttaartjes te verorberen.» 

Uw koersen en sprinten blijven bij
zonder stijlvol; dat is wel extra geoe
fend? 

Roger De Vlaeminck: -Ik schijn een 
«aparte zit» te hebben. Dat heeft voor
al te maken met mijn lang bovenlijf en 

zo. Maar, til daar niet zo zwaar aan. 
Ronald De Witte, die kleiner is dan ik, 
zit uiteindelijk hoger op zijn fiets. Het is 
een kwestie van gewoonte vooral.» 

Jij hebt al eerder aangekondigd op het 

einde van dit jaar te willen stoppen met 
kompetitiesport Is dat gemeend? 

Roger De Vlaeminck: «Dat zou wel 
eens kunnen, ja. Met Marleen heb ik 
daar al wel ernstig over gepraat. Het 
zou onverstandig zijn te blijven rijden 
tot de wielersport mij als het ware ver
slijt. Dat doe ik niet» 

Dat doe je zelfs niet bij om het even 
welke wedstrijd. Je bent een -bere
kend winnaar»? 

Roger De Vlaeminck: «Ik rijd telkens 
om te winnen. Maar, de kaarten liggen 
natuurlijk niet altijd zo gunstig. Precies 
daarom kijk ik wel eens aan tegen de 
grens van mijn mogelijkheden. En juist 
daarom leen ik mij niet tot om het even 
welke sportprestatie. Als ik één kilo 
onder mijn aangewezen gewicht ge
raak, dan stop ik ermee, dan ga ik naar 
huis. Voor niets zet ik bij een koers 
mijn gezondheid op het spel» 

Je hebt niet zoveel, maar bijzonder 
goede vrienden gehad in de voorbije 
jaren. Zoals Monseré-

Roger De Vlaeminck: «Ja, we trokken 
samen op. V\/ij sprongen als het ware 
van de ene koers in de andere. Dat 
was een prachtige tijd. Maar ja, er zijn 
zo van die schone liedjes die met blij
ven duren.» 

Persecho's 
Roger De Vlaeminck is een echt 
Vlaams topfiguur.. Op de Franse tele
visie krijgen ze je niet in het Frans aan 
het praten. 

Roger: «Moet ik mij dan belachelijk 
maken? Dat gaat toch niet: interviews 
in het Frans weggeven. En zeker niet 
na een ritzege. Ik ben gewoonweg 
konsekwent, en anderen doen wat ze 
niet laten kunnen. Maar als Fransen 
geert Nederlands verstaan dan moe
ten ze maar zorgen voor ondertitels en 

zo. Niet dat ik zomaar hardnekkig wei
ger om Frans te spreken, maar Ik ben 
Vlaming tot en met En willen Franse 
sportjournalisten mij begrijpen dan 
doen ze er goed aan mijn taal te ver
staan.» 

De «grote Flandriën» houdt een pak 
mensen in zijn greep-

Roger: «Al die dingen stijgen mij niet 
naar het hoofd. Mijn vrouw. Marleen, 
begeleidt mij daarbij uitstekend. Er 
komt een dag dat al die sportjournalis
ten niet meer blijven aandringen om 
een interview of een verklaring af te 
nemen. Die dag rijdt Roger De Vlae
minck misschien nog veel kilometers 
op zijn fiets, maar de jachtige kompeti
tie zal dan niet meer in mijn polsslag 
zitten. Het is niet om populair te zijn dat 
ik geen blad voor mijn mond neem bij 
afloop van een koers Als ik niet goed 
heb gereden dan zeg ik dat; en dan 
heeft het geen zin allerlei verontschul
digingen in te roepen. Ge kunt dan wel 
zeggen dat ge ziek geweest zijt, of niet 
genoeg getraind hebt Maar waarom 
mooie woorden zoeken om de waar
heid geweld aan te doen? Misschien 
waarderen de mensen wel die houding 
van recht-voor-de-vuist praten.» 

Lig je nu nog overhoop met de Wieler
bond? 

Roger: «Niet dat ik weet. Ik weet waar 
ge op aanstuurt; mijn ruzies van een 
tijdje geleden. Ik tracht die stuk voor 
stuk bij te leggen. Maar de slotsom 
blijft voor mij dat ik met aanvaard dat 
anderen over mijn wel en wee, uitein
delijk over mijn gezondheid, beslissen. 
Op bepaalde momenten moet ik voor 
mezelf kunnen uitmaken of ik wel aan 
een wedstrijd deelneem, maar dat ik er 
niet tot het uiterste ga; dat ik veeleer 
meerijd voor een goede training.» 

Je bent een anti-gezagsfiguur? 

Roger: «Och, ge kunt dat schrijven. 
Maar, overdrijf nu ook weer niet Ik 
heb beste relaties met sportjournalis
ten, maar soms voel ik me toch een 
beetje bekocht. Ik tracht de waarheid 
omtrent mijn'sportbezigheden geen 
geweld aan te doen. Ik mag dan toch 
ook verwachten dat onze verhaaltjes 
terzijde in de rand van de sportge
beurtenissen geen persecho's vinden. 
En dat gebeurt nochtans blijkbaar ge
regeld Niet dat ik er me druk over 
maak. Maar als ik me morgen of zo 
verdiep in de persknipsels die mijn 
schoonvader voor me bijhoudt, dan 
vrees ik toch veel kronkeljournalistiek 
te moeten lezen.» • 

Roger De Vlaeminck blijft evenwel 
momenteel een door de pers gewaar
deerde «Flandriën»» op de fiets? 

Roger; «Vi/aarom niet? Sommigen 
zeggen dat ik tevreden zou zijn met 
één ritzege per seizoen. Dat is hoege
naamd niet waar. Wel ontken ik niet 
dat ik een keuze maak. Precies met de 
bekommernis dat de wielersport mij 
met zomaar op korte tijd zou verslijten 
en zonder meer afdanken. Daarom bij
voorbeeld pr ent ik mij niet in het hoofd 
om nog een Ronde van Frankrijk te 
winnen. Dat is niets voor mij Hoewel 
bij zo'n koersen kan ik plots toch eens 
gebeten worden door het virus om te 
overwinnen; als ik op een goed mo
mentaan de leiding kom. Maarpronos-
tieken maak ik daaromtrent met. Wat ik 
wel doe is koersen om te winnen.» 
(hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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