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Niets dan slechte offers
• De frankof one Voerbetogring is een reusachtigre flop geworden.
De dagenlange agitatie,
met wrekende affiches
te Brussel en in Wallonië
is uitgedoofd als een
slecht gegoten kaars:
een beetje rook en helemaal geen vlam.
• De Vlaamse tegenbetogers zijn kalm maar
vastberaden op hun
aanwezigheidsrecht in

de Voer blijven staan, en
slaagden erin het te verwezenlijken.
• Het weekend van
Voeren heeft inmiddels
wel aangetoond dat de
belangstelling van de
bevolking vandaag elders ligt. Dit is een uiterst gemengde vaststelling: nog nooit was de
onverschilligheid, zelfs
de vijandigheid en het
onbegrip van de bevolking tegenover wat zich

afspeelt in de politieke
wereld zo groot.
• Terwijl het formatieberaad
moeizaam
voortkrabbelde voltrok
de feitelijke scheiding in
het land zich verder. Nu
is het ACV aan de beurt
om uiteen te vallen in
een Vlaamse en Waalse
CSC-vleugel;
gescheiden, niet alleen door de
taal maar door een wereld van opvattingen.
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OPIf1IC9
vormen en daarna pas bevoegdheden toekennen aan de deelstaten dan
vervallen w e opnieuw in het onzalige
unitansme Neen, van uit de deelstaten moeten leden afgevaardigd worden naar de Bondsraad Brussel zal
als Bondshoofdstad nog meer standing verwerven en zich met te kort
gedaan voelen, ook omdat de frankofonen toch nog 50 % mee beslissen
alhoewel ze slechts 40 % van het
inwonerstal hebben Maar wij Vlamingen zullen eindelijk autonoom en mondig over onze toekomst kunnen beslissen zonder inmenging van wie dan
ook W I J willen als Vlaamse Natie
opgenomen worden in het Europa der
Volkeren Dit laatste terzijde gelaten,
dacht ik dat het federale plan dat ik
tekende, misschien een lichtje doet
branden in de duistere politieke toestand'
J G , Maasmechelen

DEVUENDE.PERS»

VLAAMSE PVV ?

VEELZIJDIG ZEEMVEL.

Sindf. maanden beleeft men het potsierlijk verschijnsel dat juist de P V V
zich opwerpt als een kampioen van
Vlaamsgezindheid
PVV-voorzitter W De Clercq laat
geen gelegenheid voorbij gaan om dit
te beklemtonen, al heeft hij nog nooit
de term tweedelig federalisme in de
mond genomen
Uit een der laatste verklaringen
" Ook buiten een zg Vlaamse blokvorming blijft de PVV voorstander van
de homogeniteit van de taal- en kultuurgebieden, eist ze gelijkberechtiging van de Brusselse Vlamingen in
het beleid en bestuur van de hoofdstad »
Moet men hieruit besluiten dat de
P V V bereid is de 6 Vlaamse randgemeenten en de Voer los te laten om
tot taal- en kultuurhomogene gebieden te komen '
En wat te denken van de Vlaamse
PVV-vertegenwoordiging in de Kroonraad ' Daar vindt men als Vlaamse
PVV'ers, o m baron Kronacker, O
Vanaudenhove en dhr Vreven Van
de eerste
kan men zich afvragen of
zijn Vlaamsgezindheid zover reikt dat
hij het Nederlands als voertaal heeft
of het zelfs spreekt van de tweede
wat zijn opmerkingen betekenden dat
waarschijnlijk nog niet genoeg mensen gefusilleerd werden na de 2e
Wereldoorlog en zijn verwijt dat Maurits Coppieters een inciviek w a s '
Van de derde kan men de vraag stellen wat hij eigenlijk op Vlaams gebied
heeft verwezenlijkt Z o Vlaams is de
PVVi

Onlangs mocht ik vanwege de « grote
zeemtouwenj van België» te Ohain
volgend « zeer belangrijk bericht» ontvangen
W I J wisten echt met dat men met een
zeemleder zoveel kon doen i
V N , Herdersem

J V D , St -Martens-Latem
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WIJ 1

"Uitzonderlijk
voor onze
geachte
klienteel, vindt u enkele
raadgevingen,
bij de bestelling dat u zal doen, met
alle inlichtingen voor het
onderhoud
en gebruiksaanwijzingen
van
de
zeemleder
suédée
Met de zeemvel suédée, gelooid met
behulp van 100 % levertraan, niet uitgerokken, zal uwe wagen een schitterglans hebben en zonder
ergelijke
strepen en ook voor de vensters
Met de zeemvel suedee geeft u een
schitterglans aan uwe meubels, schilderijen, zilverwerk, nickel en chroom
Niet het zeemvel vooruw wagen gebruiken voor de meubels, enz Het is
noodzakelijk
voor
uwe
meubels,
enz , een nieuwe zeemvel te gebruiken
Niet in water spoelen en met roossen
Laat de zeemvel vuil en zwart blijven
voor de meubels, enz
WIJ reken ook dat u alle aandacht zult
willen besteden en onze raad volgen
over de onderhoud die u nuttig mochten blijken dat de zeemleder
suédée
langer in gebruik zal duren
De prijs voor een goede zeemvel is al
deze zorgen ruim waard, vooral voor
uwe wagen van zeer grote
waarde
Niets op de markt kan het zeemvel
super suédée vervangen in duurzaamheid"

BEETJE FATSOEN A.U.B.
In het julinummer van 1975 schreef
het gemeenteblad van Erps-Kwerps
letterlijk «Weet U dat de «Libre Belgique» een lovend artikel publiceerde over Erps-Kwerps (23 okt 74,
«Etre Wallons en Flandre»)'»
Daarop reageerde ik in het plaatselijk
VU-blad «Op de Wip» (nr 3, 1975)
dat de Franstalige journalist Arnold
die zich in onze Vlaams-Brabantse
gemeente is komen vestigen, het altijd doodgewoon gevonden heeft dat
ZIJ met haar Frans overal terecht kon
en heeft er in de verste verte nooit
aan gedacht zich enige moeite te getroosten Nederlands te leren
Niemand verplicht de Franstaligen in
Vlaanderen te gaan wonen, en ongeacht of ZIJ zich twintig meter dan wel
twintig kilometer benoorden de taalgrens gaan vestigen, zij moeten maar
doen wat zij nu al bijna honderdvijftig
jaar eisen van de Vlamingen in Wallonië de taal van de streek aanleren
Een beetje uitleg over dit lovend artikel.
M M Arnold beweerde met haar
Frans overal terecht te kunnen, op
het gemeentehuis, bij de kruidenier
en bij de geburen
Dus met de ruimste faciliteiten op het
gemeentehuis, dit vond de opsteller
van het gemeenteblad in 1975 normaal en lovend
Nu op 8 februari 1979 schrijft diezelfde opsteller in «De Standaard» onder de hoofding «Erps-Kwerps, mon
amour», over dezelfde M M Arnold.

Met absolute zefcerheid mag w o r d e n
gezegd dat ze geen fluit begrijpt van
wat rond haar gebeurt
M.M Arnold m.aw heeft dezelfde
mentaliteit die je destijds kon vinden
bij zovele andere lieve, sympatieke,
verstandige, begripvolle kolonialen,
die het zo goed meenden met de inboorlingen
En die maar met konden begrijpen
dat de inboorlingen haar een vervelend vreemd mens vonden
J V , Erps-Kwerps

BANKKAART
In nr 9 van « Wij» beklaagt lezer E M
uit Wommelgem er zich over dat hij
een Franstalige bankkaart ontving
van de Generale Bank te Wommelgem en schrijft hij te zullen wachten
tot nadere genoegdoening vooraleer
een andere bank op te zoeken
Waarschijnlijk gaat het om de zoveelste vergissing, maar dat is toch vooral
klem bier in vergelijking met wat de leidinggevende posten in de Generale
Bank aangaat Hoeveel Vlamingen
zouden er daar zitten ' 20 % zal al
veel zijn
Daarom een besluit een «Wij «-lezer
en VU-lid neemt een bankrekening bij
een bank, die de Vlamingen werk
bezorgt en dat kan maar een grote
bank in Vlaanderen zijn, namelijk die
welke geregeld in ons weekblad reklame maakt
VP,Gent

Vele maanden reeds erger ik mij
g e w o o n w e g dood aan de houding
van de Vlaamse pers Dat wij geen
pers hebben in Vlaanderen die objektief is, dat wist ik al veel vroeger Maar
dat men de laatste tijd met eens meer
de moeite doet om de « schijn » hoog
te houden vind ik gewoon arrogant
Dat bepaalde journalisten van «De
Standaard» CVP-allures hebben is
voor mij al een reden om hen als lid
van een redaktie in een toch met
openlijk gebonden krant g e w o o n te
verwijderen
Nog erger is de houding van een
redakteur die blijkbaar de hele «Gazet van Antwerpen »-redaktie rond
zijn vinger draait en erin slaagt zijn
VU-haat en CVP-propaganda onverborgen dagelijks op de mensen af te
sturen Hij kan als resultaat in elk
geval op zijn «palmares» schrijven
dat door zijn toedoen bij mij de Gazet
van Antwerpen de deur uitgevlogen
IS Ik moet echter toegeven dat dat
gebeurde met een zekere pijn die ik
als trouwe lezer van die krant nog
altijd met volledig verwerkt heb Wanneer men echter denkt van alle kranten CVP-kranten te moeten maken,
dan ben ik bereid ofwel geen krant
meer te kopen, ofwel mij te wenden
tot weekbladen waarvan de « katlotene » met zo sterk afdruipt
Ik kan alleen maar mijn vnenden,
Vlaams-nationalisten, aanraden ook
tegenover die Vlaamse pers een har-

de houding aan te nemen De krant
opzeggen, en dit laten vergezellen
door een brief aan de hoofdredakteur, IS een metode
Lezersbneven naar De Standaard en
de Gazet van Antwerpen en aanverwante bladen zijn evenzeer goed als
middel om die redakteurs met CVP-allures op hun plaats te zetten V o o r de
mensen van Brugge zou ik er nog willen aan toevoegen dat zij maar best
ook eens heel hard en massaal zouden reageren tegen een krant als het
«Burgerwelzijn- Daar doet de C V P
werkelijk aan tergende dorpspolitiek
die gewoon alle grenzen van het fatsoen te buiten gaat
G V , Alvenngem

ZEEBRUGGE, VLAAMS
BELANG ?
Als men de frankofonen voor de T V
bezig hoort dan zou Zeebrugge meer
dan 200 miljard kosten, waann de
Walen hun deel bijdragen en waar
alleen Vlaanderen baat bij vindt
Dat het om de zoveelste kwakkel
gaat schijnt hen met te deren Hoe liggen de f e i t e n ' Laat ons aannemen
dat de volledige uitrusting 60 miljard
kost in plaats van de voorziene 40 miljard Dan zijn w e nog ver verwijderd
van die 200 miljard
Zeebrugge alleen een Vlaams Belang ' Laat ons met lachen België
moet immers Algenjns aardgas aanvoeren in ruil voor Belgische uitvoerprodukten Z o kan Algerije zijn schulden betalen Kan dit met, dan ook
geen Belgische uitvoer Nu heeft Algerije voor ongeveer 50 miljard bestellingen voorzien in Wallonië en Brussel Geen Zeebrugge, dus ook geen
50 miljard bestellingen voor de Waalse industrie Zeebrugge is dus ook
voor een groot deel een Waals belang I
Het valt toch ook op dat de Belgische
defensie-uitgaven in de volgende jaren ten bedrage van ongeveer 40 miljard voor meer dan 85 % worden
gekompenseerd in Wallonië en Brussel en dan maar klagen over de
bevoorrechting van de Vlaamse industrieën en van Vlaanderen Ook het
financieel, ekonomisch en sociaal aspekt van de verdere Vlaamse benadeling in de gemeenschapsakkoorden
zou de Volksunie meer moeten belichten
F L, Vilvoorde

LICHTPUNT
Is de «Belgische» krisis zo ingewikkeld ' Ik denk het met Immers iedereen wil nu federalisme Dat men dit
dan toepast Waarop wacht men om
aan de Walen een eigen regenng te
geven (met inbegrip van de Franstalige Brusselaars) en aan de Vlamingen
(plus de Nederlandstalige Brusselaars) eveneens een eigen regering '
Deze beide regeringen kunnen onmiddellijk gevormd worden op basis van
de
demokratische
verkiezingsuitslagen Dat is echter nog geen federalisme Want federeren betekent verenigen of samenvoegen W a t hebben
w e dan nog nodig ' Een Bondsraad te
Brussel om de gemeenschappelijke
problemen te regelen en om internationale politiek te bedrijven Gemeenschappelijke problemen zullen er nog
altijd zijn zelfs als w e Europees geld
en een Europees leger hebben Zodus IS er een orgaan nodig om dit te
bepraten Deze Bondsraad moet voor
de helft uit Vlamingen bestaan omdat
WIJ recht hebben op 50 % van de
macht in de haofdstad (en dan eisen
w e nog met het volle pond, want
60 % ware rechtvaardiger)
Maar Brussel mag geen derde gewest, noch een derde macht worden i
Van uit zulk Brussel willen w e met
meer geregeerd worden Dat zou het
imperialisme van een partij bestendigen Met Brussel als derde macht
staat het separatisme voor de deur
En dat wil memand
De uitweg is dus met zo ingewikkeld
Federalisme met twee en Brussel
Bondshoofdstad van het federale koninkrijk, of van de twee Verenigde
Staten van België Indien men echter
eerst een «Belgische» regenng wil

Een speciaal nummer over bouwen en woningen.
Huisvesting : een vraag aan Staatssekretaris Roger
De Wulf over de kwaliteit van de woningen in België.
Prefab : een fotoreportage met een heleboel toepassingen van het prefabsysteem. Experiment: architekt
Lode Janssens woont met zijn gezin al vijf jaar in een
plastic koepel. Hoe gaat dat ? Schuilkelders: Hoe
bouw je een schuilkelder in uw tuin. Interieur : keuzemogelijkheden om het klassieke behang te vervangen.
Isoleren : Hugo Hens van de K.U.L. over goed isoleren. Centrale verwarming : hoe goed en toch zuinig
verwarmen ? Bouwcentrum : Hoe werkt dit centrum in
Antwerpen ? Subsidies : Bouwers kunnen tegen bepaalde voorwaarden niet onbelangrijke premies en
toelagen krijgen. Brugge : Hoe de plaats van een
overheidsgebouw een hele stadswijk kan Ijeïnvloeden.
Enz... enz...

knack
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nu te koop 35 fr.
Daarbij krijgt u gratis
Extra Bouwen.
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Koninkrijk op drift
Terwijl dit blad van de persen komt,
zijn de zespartijenbesprekingen met
Van den Boeynants in hun eindf aze. Op
dit ogenblik is met geen mogelijkheid te
voorzien, wat het eindresultaat ervan
zal zijn. Met besprekingen is het steeds
zo dat er een akkoord over niets is, indien er geen akkoord over het geheel is.
De laatste loodjes zijn de zwaarste: de
punten waarover een akkoord moeilijk
is, worden steeds verdaagd tot de laatste ronde. Terwijl we dit schrijven is het
deze laatste ronde die bezig is, met als
grote knelpunten Brussel en de periferie. Op het ogenblik dat dit blad de lezer bereikt, zal het eindresultaat
hoogstwaarschijnlijk reeds bekend
zijn.
De gebeurtenissen hebben de jongste
dagen een vrij sensationele wending
genomen. Verleden week waren de besprekingen afgesprongen op de francofone onwil om tegemoet te komen
aan de Vlaamse eis tot financiële autonomie. De dag daarop heeft de koning
de zes partijvoorzitters samen bij zich
ontboden en heeft hij hen verzocht, het
beraad te hernemen. Zelfs zonder dat
de kroon ontbloot wordt — zoals dat
heet — en zonder dat men weet wat er
ten paleize gezegd werd, is dit een totaal uitzonderlijke gebeurtenis. Men

moet teruggaan tot vóór Boudewijn om
iets gelijkaardigs in onze politieke geschiedenis terug te vinden.
Wanneer het hof over zijn gebruikelijke voorzichtige reserves heen een
dergelijke uitdrukkelijke wenk geeft, is
het alvast een bewijs voor de ernst van
de toestand. Ook op het allerhoogste
vlak geeft men er zich blijkbaar rekenschap van dat het land aan het afglijden is naar de status van bananenrepubliek, indien het er niet in slaagt, zijn
fundamenteel probleem — dat van de
staatshervorming — op te lossen.
Los van de huidige besprekingen en het
eventueel resultaat ervan zijn er een
aantal permanente faktoren die een
oplossing tot nog toe belet hebben en
die ook morgen nog zullen aanwezig
blijven. De Brusselse arrogantie, die zo
mateloos is dat zij het hele land mee in
de chaos dreigt te sleuren. De Waalse
misère, die reëel is en die de Walen vatbaar maakt voor wanhoopspolitiek.
Het gebrek aan Vlaams zelfvertrouwen
of, waar het dan toch aanwezig is, om
dit zelfvertrouwen om te zetten in natievormende energrie.
In de huidige krisis, die alle aspekten
van een chaotische toestand vertoont,
heeft de Volksunie tot nog toe de rol ge-

speeld die men van haar mag en moet
verwachten.
Ondanks
haar
verkiezingsnederlaag is de partij politiek operationeel gebleven. Tot tweemaal toe is het francofone lef door
haar afgewezen. Een eerste maal toen
zij haar onderhandelaars uit het formatieberaad Martens terugrtrok, een
tweede maal verleden week op haar
stug vasthouden aan de financiële autonomie. Inmiddels is zij erin geslaagd,
de twee grote Vlaamse partijen vast te
leggen op h a a r vierpunteneis en bijeen
te houden in een Vlaams Front rond radikale en redelijke eisen en standpunten.
Ook indien het huidig beraad tot niets
zou leiden,, zullen de franstaligen nu
wel geleerd hebben, wèd.r de grenzen
liggen binnen dewelke er met de Vlamingen kan gesproken worden. Indien
niet voor vandaag, dan is dat toch voor
de toekomst een duidelijk winstpunt en
een verdienste van de Volksunie.
Inmiddels heeft het land dringend een
regering nodig. Het verder aanslepen
van het huidig vacuüm, met als perspektief bijvoorbeeld nieuwe verkiezingen, is niet van aard om het land te behoeden voor avonturen waarvan niemand het einde kan voorspellen.
tv.o.

BREUK IN HET ACV
Terwijl de politici nu al jarenlang
moeizaam laborerem aan de
struktuurhervorming van het land,
voltrekt de feitelijke maatschapp)elijke scheiding zich steeds sneller
en radikaler. Bij de politieke partijen ligt dit proces reeds achter de
rug: als laatste in de rij is de BSP,
sinds vorig jaar, opgesplitst Sindsdien staan de Vlaamse en de
Franstalige socialistische partijleidingen doorgaans lijnrecht tegenover mekaar Ook bij de sportfederaties is de scheiding reeds

goeddeels voltrokken. De syndikale strukturen pasten zich reeds
aan bij de toekomstige regionalizatie. Deze aanpassing was echter bij het ACV vorig jaar uiterst
voorzichtig en zeer bep»erkt gebleven.
Er is nu echter tussen het ACV
en de CSC (de Franstalige vleugel van het ACV) een konflikt ontstaan, dat in feite neerkomt op
een open breuk en dat waarschijnlijk zal leiden tot diepgaande communautaire struktuurher-

ZIN VOOR VERANT
WOORDELIJKHEID
Er valt deze dagen weinig nieuws
te rapen. Dat blijkt duidelijk uit de
ellenlange artikels die de kranten
aan het treffen in de Voer hebben
gewijd.
Alles bij mekaar is dit treffen voor
de Frankofonen op een fiasko uitgedraaid. Ze moeten nu duidelijk
begrepen hebben dat de Voerstreek Vlaams grondgebied is en
blijft, en als dusdanig een geklasseerd dossier is dat geenszins
voorwerp kan uitmaken van een
onderhandeling.
Dit is ook hét uitgangspunt dat
onze ministers en staatssekretaris binnen de regering hebben
verdedigd.
De regering kan slechts overgaan tot het verbieden van een
betoging wanneer het gevaar
voor een ordeverstoring zeer
ernstig is. Het recht op vrije
meningsuiting en het recht op betogen behoort immers tot de
grondwettelijke
basisrechten.
Een ander element hierbij is het
advies van de Rijkswacht Deze
was namelijk van oordeel dat een
toegelaten frankofone betoging in
deze landelijke streek beter in de
hand te houden was dan een ver-
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boden betoging, die sowieso zou
uitmonden in verschillende kleine,
opgehitste en moeilijk te kontroleren groepjes.
De feiten hebben de stelling van
de Rijkswacht bevestigd. Alles is
van een leien dakje gelopen, zonder erge incidenten.
Daarenboven hebben de frankofonen onder druk van onze regeringsafgevaardigden hun notabelen en eminenties op stal gelaten.
Het is dan ook gebleven bij een
meeting van een aantal Happartvolgelingen, zonder enige politieke konsekwentie. De magere
frankofone opkomst moet voor
hen trouwens een teken aan de
wand zijn. Het enige wat zij bereikt hebben is het verpesten van
de sfeer in deze mooie en rustige
Voerdorpen.
De zin voor verantwoordelijkheid
van onze ministers en staatssekretaris, het niet-bezwijken voor
frankofone grote-woordenkramerij heeft deze betoging herleid tot
een fait divers. Misschien spijtig
voor de pers, want de grootgeblokte titels voor een «bloedige
konfrontatie» lagen reeds klaar...

vormingen in de kristelijke vakbond.
Het Nationaal Bureau van het
ACV heeft geweigerd, zich neer
te leggen bij het inzicht van de
CSC om met het FGTB (het
Franstalige ABVV) een gemeenschapp>elijk front te vormen. Deze
weigering heeft er toe geleid, dat
de CSC de gemeenschappelijke
ACV-strukturen op de helling zet
De Waalse kristelijke syndikalisten lopen eigenlijk al heel lang
humeurig. Het ACV haalt viervijfden van zijn leden uit het Vlaamse land; de CSC was binnen de
vakbond altijd zowat het kleinere
broertje dat — terecht of ten
onrechte — tegenover deze
Vlaamse overmacht het gevoel
had van niet aan z'n trekken te
komen. Dit gevoel van geminorizeerd te zijn werd nog versterkt
door de minderheidspositie van
de CSC in Wallonië zelf, waar het
FGTB dezelfde sterke positie inneemt als het ACV in Vlaanderen. De jongste jaren echter groeide de CSC in Wallonië, won daarbij aan zelfvertrouwen en begon steeds meer een eigen koers
te bepalen. Het Franstalig kristelijk syndikalisme is politiek en
geestelijk veel beweeglijker dan
het Vlaamse ACV, daf een zuivere machtsstruktuur is geworden.
De CSC-toenadering tot het
FGTB gebeurt niet toevallig. Er
wordt al lang in die richting gedacht De oriëntering van het
Waals syndikalisme is zuiver Latijns ; het grote voorbeeld daarbij
is de rol en de positie van de Italiaanse syndikaten.
De samenwerking tussen FGTB
en CSC heeft reeds gestalte
gekregen in een gezamenlijke verklaring over de noodzaak van de
gewestvorming, de demokratizering van de onderneming enz.,
waarin tevens gepleit wordt voor
een duurzaam Waals syndikaal
front en de vorming van een progressieve meerderheid In Wallonië. Deze samenwerking zal over
enkele dagen — op 29 maart —
leiden tot een eerste Dag van

Gemeenschappelijke Aktie, met
stakingen en manifestaties.
De diepe kloof die reeds lang de
Waalse en Vlaamse kristelijke
syndikalisten scheidde, is nu dui-

delijk zichtbaar geworden en zal
vrij spoedig leiden tot het organizatorisch uiteengroeien van ACV
en CSC. De zoveelste unitaire
steunpilaar die begeeft..

Mensdolheid
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De haan en de leeuw hebben konkurrentie gekregen. Sinds enkele jaren botst men bij communautaire perikelen in dit land
steeds vaker op de hond. Honden die het Belgisch dundoek opvreten, zoals te Halle. Honden die in de rijkswacht dienen, zoals
te Voeren. Honden die men dreigt los te laten op Vlaamse betogers, zoals te Komen. Het is, alsof de honden in dit land besmet
zijn door mensdolheid...
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Nols und kein Ende

Bombrief

Niet alleen is de gemeente van
Nols deze met het grootste
deficit, ze is ook de gemeente
die nu ongeveer met iedereen
in ruzie l i g t Na de Vlamingen
en de gastarbeiders tegen zich
in het harnas gejaagd te hebben, liggen Nols en konsoorten momenteel overhoop met
de Schaarbeekse apotekers.
Oorzaak hiervan is de eenzijdige opzegging van een overeenkomst tussen het O C M W en
de plaatselijke apotekers. Deze overeenkomst hield in dat
de apotekers de geneesmiddelen rechtstreeks aan de sociale assistenten van het O C M W
mochten leveren. De FDF-voorzitter van het O C M W heeft nu
een einde gesteld aan dit akkoord en de bewoners verplicht
hun
geneesmiddelen
zelf in het ziekenhuis af te
halen, ongeacht de plaats waar
ze wonen.
De apotekers nemen dit niet
en betogen dat de verbreking
ontwettig is. Daarenboven, aldus gemeenteraadslid De Kerpel,
woordvoerder
van
de
Vlaamse
eenheidsfraktie,
wordt door deze beslissing de
welzijnszorg aangetast en is er
van enig overleg geen sprake
geweest

In een brief aan rektor Van
Geen, voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire Raad, stelde BSP-voorzitter Karel Van
Miert dat in tegenstelling met
de opvattingen van de Raad
voornoemd (de federalizering
van het onderwijs zal het tweeledig federalisme bevorderen)
dat deze splitsing de CVP zou
toelaten na het vrij onderwijs
ook het officieel onderwijs in
te palmen. Om die reden blijft
de BSP gekant tegen de splitsing. «Konkreet betekent dit
dat onder geen enkele voorwaarde en onder geen enkele
omstandigheid het beheer van
het openbaar onderwijs in handen mag vallen van de C V P »
aldus de BSP-voorzitter tot besluit van zijn brief, die felle deining heeft verwekt. Tegenover
dit partijstandpunt, dat het trauma van de BSP op dit terrein
weergeeft, staat de V U met
haar pluralistische en realistischer onderwijsvoorstellen.

Europese lijsten
'A „«j.^.^4y.'

Affiche
Buiten de elektorale periodes
treft men in ons land affiches
aan met een politieke boodschap. De « Rat der hochdeutschen Volksgruppe» is evenwei verleden week gestart met
een affiche-voorlichtingscampagne in het Brusselse. De affiche spreekt eigenlijk voor zichz e l f : naar aanleiding van de
grondwetsherziening zillen de
DuitStaligen hun recht op zelfbestuur onderlijnen. Een zelfbestuur dat uiteraard een gelijkschakeling inhoudt met de
Waalse en Vlaamse gemeenschap.

België van de kaart
Een Franse advokaat, mattre
J.P. Rousse uit Dijon, heeft een
vereniging
opgericht
tdt
«vreedzame verdwijning van
de Belgische staat». Brussel

moet fungeren als hoofdstad
van Europa, en Wallonië moet
bij Frankrijk gevoegd worden.
Mogelijk met instandhouding
van een beperkte vorm van
autonomie. Over hetgeen er
met Vlaanderen moet gebeuren, zwijgt deze kurator in alle
talen. Misschien kan Vanden
Boeynants deze Franse stem
ook eens beluisteren...

Wanbeheer
beloond
Het plan-V.D.B., dat ondertussen ook weer tot de geschiedenis behoort, pleitte voor een
fusie van de 19 Brusselse gemeenten tot een aantal tussen
6 en 10. De kostprijs voor deze
fusie zou meer dan 7 miljard
bedragen!
Voorzien werd immers in hetzelfde plan dat de staat de
bestaande tekorten van de gemeenten en de agglomeratie

zou aanzuiveren. Welnu, het totaal deficit van de Brusselse
gemeenten bedroeg eind 1978
meer dan 6 miljard. Slechts
Sint-Agatha-Berchem
en
Watermaal-Bosvoorde zijn erin geslaagd rode cijfers te ontwijken.
Koploper met een put van
meer dan anderhalf miljard is
Schaarbeek. Brussel-stad zelf
tekent voor een negatief saldo
van 750 miljoen, gevolgd door
een pelotonnetje van gemeenten met om en bij het half miljard.
Voegen we bij deze gemeentelijke schuldenlast het deficit
van de agglomeratie, meer dan
anderhalf miljard, dan kent de
Vlaamse
gemeenschap
de
prijs van een eventuele fusie
van Brussel. Of hoe wanbeheer kan leiden tot een extrabeloning...

De drie kleurpartijen hebben
hun kandidaten voor de Europese verkiezingen op 10 juni
aangeduid. Ons land mag 24
Europese parlementsleden afv a a r d i g e n : 13 Vlamingen en 11
Franstaligen.
Intussen maakten diverse partijen reeds een modellijst op.
De CVP zal daaruit op 28
maart haar kandidaten kiezen.
Lijsttrekker wordt ex-premier
Tindemans. Jan Verroken zou
lijstduwer worden en partijvoorzitter Martens zou als
plaatsvervanger fungeren.
Bij de BSP zijn er 22 kandidaturen voor 19 zetels. De bekendste kandidaten zijn partijvoorzitter Van Miert, minister Willy
Claes, verder Willy Calewaert,
Momerency e.a. Bij de P W is
Willy De Clercq lijsttrekker, gevolgd door Frans Grootjans,
Herman Vanderpoorten en Herman De Croo.
De Volksunie zal tijdens haar
kongres op 31 maart-1 april te
Gent een keuze doen uit de
kandidaten.

Geld: j a !
Kontrole: neen !
Het Rekenhof beklaagt er zich
over dat het ondanks de wet
niet in de mogelijkheid verkeert de boekhouding van de
staatsonderneming
van
Val-St-Lambert te kontroteren.
Z o w e l de Nationale Investeringsmaatschappij als de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen verzetten zich daartegen !
Ook wat de lopende rekeningen van de staat betreft gaat
het m a n k : de staat heeft inderdaad reeds zes jaar achterstand met het voorleggen van
deze rekeningen. Bovendien
wordt door boekhoudkundige
manipulaties de indruk verwekt dat het deficit minder
bedraapt dan in werkelijkheid.
Het Rekenhof heeft echter
reeds uitgerekend dat de lopende verrichtingen reeds een
tekort van ca. 118 miljard vertoont !
Ook met de staatshulp aan
bedrijven loopt het m a n k : van
juli 1977 tot 30 juni 1978 werden 3 miljard verdeeld als
v o l g t : nationaal 20,5 "/o, Vlaanderen 24 o/o, Wallonië 47,5 Vo;
Brussel 7,7 "/o.
Tevens klaagt het Rekenhof de
verspilzucht van de slaat aan
door bv. het huren van kantoorruimte, die jarenlang niet wordt
benut I

Lunsüang en smal
'Canaux, canards, canazis'. In de Hollandse kikkerpoel is een groot gekwaak ontstaan omdat, straks een halve eeuw geleden, de toenmalige student J.M.A.H. Luns
even lid is geweest van de NSB. Premier Van Agt heeft het feit officieel ter kennis
gebracht van de Tweede Kamer, er wel aan toevoegend dat hij er geen reden in zag
om J.MA.H. Luns ontslag te doen nemen uit diens funktie van sekretaris-generaal bij
de Navo. Zo echter heeft oppositieleider Joop Den Uyl het niet begrepen die wil
dat er in de Tweede Kamer over gesproken
wordt
De geruchten over een NSB-lidmaatschap van Luns zijn al jaren oud. Ze werden nu
bevestigd door de onvermijdelijke dr L De Jong, in wiens dokumentatiecentrum
de
NSB-ledenregisters
vrij voor 'wetenschappelijk
onderzoek'
toegankelijk zijn. Wat
Luns betreft, puilen Neeriands kranten dezer dagen uit van de resultaten van dit
'Wetenschappelijk
onderzoek:
Men hoort zich af te vragen, wie eigenlijk het gekst is. het 'Algemeen Dagblad» dat
de kat de bel aanbond, het hele Hollandse perswereldje dat er gretig en met stierlijke ernst op inhaakte, de achtbare heren Van Agt en Den Uyl of de al even achtbare
heer Luns zelve.
De doorgaans welbespraakte en om een bon mot zelden veHegen Luns ligt goeddeels zélf aan de oorsprong van de narigheid waarmee hij geplaagd zit Er werd al
jarenlang gefluisterd, dat Luns NSB'er was geweest Hij heeft dat altijd ontkend. En
nu uit de NSB-ledenregisters
van De Jong de bewijzen op tafel worden gelegd,
schrijft J.I\/I.A.H. Luns aan minister-president Van Agt dat een van zijn broers hem
heeft laten weten dat die in 1933 of 1934 lid is geworden van de NSB en dat die
broer hem, zonder zijn medeweten, terzelfder tijd voor de partij heeft opgegeven
gedurende een paar jaar
In 1933 was Luns 22 jaar en student Hij kwam uit goeden konsen/atieven huize. Zijn
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vader, een professor en niet onverdienstelijk schilder, was gehuwd met een Vlaamse uit Tongeren. De Luns'en behoorden tot de bonne bourgeoisie. De zoons kregen
een verzorgde opvoeding; zo zou de toekomstige sekretaris-generaal van de Navo
'Zijn Frans- gedurende een paar jaar komen leren op St-Louis te Brussel
Dat men uit een dergelijk midden in de eerste helft van de dertiger jaren terechtkwam bij de NSB, was heus niet zo uitzonderiijk. In 1935, op haar hoogtepunt, was
de NSB ten slotte goed voor zon driehonderdduizend
stemmen en vier paHementszetels. Ondanks haar naam was ze toen meer, op een nogal vage manier, georiënteerd op het fascisme van Mussolini dan op het nationaal-socialisme. Ze genoot kortstondig enig aanzien ook in hogere kringen en bij een deel van de adel Ze was toen
liberaler dan haar naam deed vermoeden, vaderlands en zeer sterk
Oranjegezind.
Dat een student van 22 jaar, in een tijd dat de demokratie ook in Nederiand niet
behoorlijk meer funktioneerde, een ogenblik in de ban geraakte van Mussert en de
NSB, is helemaal niet verbazingwekkend. Het is wél verbazingwekkend dat sekretaris-generaal mr J.M.A.H. Luns daar met ronduit voor uitkomt
Dat hij zijns ondanks, lid zou gemaakt zijn door een van zijn broers is zéér onwaarschijnlijk De broer in kwestie had namelijk een NSB-lidkaart met een hoger cijfer; hij
Is dus naar alle waarschijnlijkheid later toegetreden dan J.M.A.H. zelf Hij is ook later
uitgetreden, namelijk maart 1940. Net op tijd, zo gezien... Luns zelf heeft de hele oorlog op de Londense ambassade gezeten, in de meest volstrekte onmogelijkheid om
'fout'
te zijn.
Zo is Nederiand vandaag dus: smaller dan Luns, die al héél smal is.

dio Genes
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Voeragitatie van José Happort,
EEN STOMP POLITIEK SPEERPUNT
VOEREN — «Tous dans les Fourons», afficheerde het FDF op Brusselse straten en pleinen. José Happart, voorzitter van de «Action Fouronnaise», telde in het druilerige Voeren vorige zondag 500 personenwagens en enkele autobussen. Een opkomst waarvan de «Libre Belgique>
meldde dat het geen suksesrijke frankofone betoging werd. Temeer als
rekening wordt gehouden met de grootse propaganda die onder meer
door FDF-militanten werd gevoerd. Tot een harde konfrontatie is het
gelukkig al evenmin gekomen. Hoewel het zeker is dat de aanhangers
van Happart regelrecht aanstuurden op een veldslag met zwaargewonden. De Voerenaars zijn daarvan overtuigd. Toch heeft Happart een
slag thuisgehaald: de sfeer van terreur laait in de Voerstreek weer
hoog op, en daarom is het deze oproerkraaiers precies te doen.
Veruit net belangrijkste politiek
moment van de geliele Voerbetoging, vorige zondag, werd de ontmoeting van José Happart met
mevrouw Antoinette Spaak die
een bloemenrulker weliswaar met
een brede lach in ontvangst nam
— de persfotografen flitsten er
immers gretig op los — maar de
FDF-voorzitster gaf toch meteen
te kennen dat zij niet verantwoordelijk wilde gesteld worden voor
hitsige gebeurtenissen in de
Voerstreek.
Na de bijeenkomst van het FDFbureau in Aubel ontmoetten Happart en mevrouw Spaak mekaar
op de drempel van «Le Grand
Café». Happart deelde de FDFonderhandelaarster mee dat hij
de oorlog zal verklaren op het
moment dat met zijn eis voor de
overheveling van de Voerstreek
naar Luik bij de regeringsonderhandelingen geen rekening zou
gehouden worden.
Mevrouw Spaak maande de gelegenheidskommandant van de
frankofone troepen aan zijn kalmte te behouden-

dronkemannen
De politieke betekenis van de
Voerbetoging moet vooral in de
komende weken en maanden gezocht worden. Na de Volksuniepartijraad van vorige zaterdag
hebben ook de drie onderhandelende Vlaamse partijvoorzitters
benadrukt dat een voorstel voor
wijziging van het statuut van de
Voerstreek langs geen kanten
een voorwerp kan uitmaken van
formatieberaad in de Lambermontstraat Maar, de agitatie van
Happart-militanten verpest de
sfeer opnieuw grondig: in de Wetstraat maar ook en vooral in de
anders landelijk-rustige Voerdorpen.
Triomfantelijk haast meldde fruitboer Happart op een perskonferentie dat zaterdagavond een
kantine van de voetbalklub «Avenir Fourons» door moedwillig opzet in vlammen was opgegaan. De
stemmingmakerij kon niet beter
geschieden, dan met deze grove
leugen.
Onder meer door het biezonder
taktisch optreden van de Vlaamse
rijkswachters werden Happart
vervolgens alle konfliktsituaties
uit handen gespeeld. Toch verkreeg deze agitator de incidenten
waar hij doelbewust op aanstuurde, onder meer gesteund door
Waalse
federalisten
zoals
Jacques Yerna die ferm ^Is politieke troef werd misbruikt.
De magere opkomst voor de betoging en het overwegend vreedzaam verloop van de manifestaties moet de Action Fouronnaise
in het verkeerde keelgat geschoten zijn. Want zondagavond laat
werd het politiek geweld dan
maar afgereageerd tegen een
Vlaamse frituuruitbater in 's-Gravenvoeren, en later op groepjes
Vlamingen, het Vlaamse kursaal,
en een drankhuis op het marktplein van 's-Gravenvoeren„. Met
bierflessen en glasscherven wer-
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den Vlamingen en enkele rijkswachters te lijf gegaan. Er vielen
verschillende gewonden.
Toen de strafrechtelijke maat bij
verschillende dronkemansexpedities overschreden werd, trachtte José Happart nog zijn gezicht
te redden, met een sussende bemiddelingspoging tussen frankofonen en rijkswachters. Inmiddels
werd dan toch een escalatie van
gewelddaden (zij het na de officiële frankofone betoging) bereikt. En precies daartoe riep
Happart op twee perskonferenties zijn aanhang op-.
Nu valt af te wachten hoe de politieke steun aan ophitsers zoals
ex-Rexist Happart verder zal evolueren. Het Brusselse FDF was er
niet vies van om de Voer-agitatie
te gebruiken als politieke speerpunt, maar uiteindelijk is de partij

FRANSTALIGE
L I N G ^

OVERHEVE-

Bij de omstreden afbakening van
de taalgrens in '62 stonden de
Vlamingen en franstailgen niet
frontaal tegenover mekaar. Er
was toen immers nog geen spoor
te bekennen van een Vlaams
front
Het waren de Waalse socialisten
die een voorstel van de regering
verwierpen om de Voergemeenten bij Luik te laten, met een nederlandstallg statuut en faciliteiten
voor
de
Franstalige

van mevrouw Spaak er toch voor
teruggedeinsd om de eis tot annexatie van de Voerstreek bij de
provincie Luik te steunen. Wél
wordt in het frankofone front opminderheid. Van die regering
maakten toen Vlaamse CVP- en
socialistische ministers deel uit
Omdat zij bereikten dat KomenMoeskroen naar Henegouwen
werd overgeheveld, keurde het
merendeel van de frankofone parlementariërs toen de overheveling van de Voerstreek naar Limburg goed.

YERNA
Na een smalend kommentaar bij
de manifeste afgang van de frankofone Voerbetoging, vorige zon-

Kuilpers legde granaat

Er zijn vorige zondag in Voeren geen pijnijke incidenten geschied. Na het stoken in de
frankofone pers had zulks
nochtans kunnen gebeuren.
Dat de rijkswacht op het ergste
voorbereid was strekt de ordehandhavers tot eer. Alleen is er
in Moelingen iets gebeurd wat
een diepe wonde had kunnen
veroorzaken.
In een straat uitmondend op
het kerkplein, werd rond half
drie een traangasgordijn door

de rijkswacht opgetrokken om
de Vlaamse wandelaars tot
staan te brengen, en een konfrontatie met de frankofone manifestanten van de «Action
Fouronnaise» te vermijden.
Zulks gebeurde met het afschieten van een vijftiental metalen traangasgranaten (van
het type LACR GR RFLM 2
CN), een soort projektiel dat
ten tijde van de Zwartberg-betogingen slachtoffers heeft gemaakt

nieuw menige aanspraak gemaakt op een wijziging van het
statuut van de Voeren. En dit 17
jaar nadat de Waalse socialisten,
als lid van de meerderheidskoali-

tie, erop aandrongen om de Voerstreek naar Limburg over te hevelen; in ruil voor de aanhechting
van Komen-Moeskroen bij Henegouwen- (hds)

dag, geeft de «Libre Belgique»
een goede verklaring: «de Waalse bevolking staat niet te trappelen om zixh bij José Happart en
de «Action Fouronnaise» te vervoegen, maar is vooral bezorgd
om haar ekonomische toekomst*.
Schrijft de Libre; «Wallonië behoeft broodnodig vooral sociale
vrede». Deze krant laakt ook Jacques Yerna, «die zich als socialistisch voorman leent tot communautaire gevechten waarbij hij
maatschappelijke ideeën verkondigt die nog ouder zijn dan de
Waalse steenkoolindustrie.»

In

Parlement

Uit Moelingen bracht VUkamerlid Willy Kuijpers zo'n
projektiel mee (Lot 1 ASM 72),
en hij heeft dat tuig bij een parlementaire vraag gevoegd, en
neergelegd bij de griffie van de
Kamer. Waarom diende de
rijkswacht hoognodig metalen
projektielen af te vuren, terwijl
er ongevaarlijke plastieken en
zelfs kartonnen traangasgranaten beschikbaar zijn, zo vraagt
Kuijpers in een parlementaire
vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken...

Gelijktijdig met de manifestatie in
de Voer werd te Komen door de
VU-militanten het Gemeentehuls
bezet
De manifestanten werden in Komen eerder vijandig onthaald en
het was slechts dank zij hun kordaatheid dat ze hun spandoek en
leeuwevlag (zie de foto's) konden
uithangen.
Dank zij de tussenkomst van VUsenator Michel Cappoen bij de
neutraal optredende rijkswacht
konden de VU-militanten één na
één naar hun wagens terugkeren
en wegrijden. Aan heel wat wagens werd schade toegebracht
Vermelden wij nog dat in het Gemeentehuis van Komen de vastaangebrachte opschriften tweetalig zijn, maar folders en
mededlingen voor de bevolking
eentalig Frans.

Een dag
laten..
Met de betrachting over de
recente wending in het formatieberaad
heet-van-denaald te Ifunnen berichten,
heeft de Wij-redaktie het
nog maar eens nodig geoordeeld een dag later dan
gewoonlijk dit nummer van
^e persen te laten rollen....
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AFVAL, onze enige grondstof
die blijft aangroeien
De waarschuwing vcxir de uitputting van onze Cenergie)bronnen
werd reeds geruime tijd geleden
verspreid.
1970 was een Europees natuurbeschermirigsjaar. Al dan niet toevallig verscheen in die fjeriode het
eerste rapfXJrt van de inmiddels
omstreden geworden «Klub van
Rome ».
Voor het eerst lazen we een biezonder p>e8simistisch toekomstbeeld, gekruid met fatale voorpeilingen omtrent de gevolgen van
de Westerse konsumptiewoede.
Behalve overbevolking en milieuramfjen werden we toen reeds
gekonfronteerd met het vooruitzicht op een alsmaar nijpender
wordend tekort aan grondstoffen.

Vies van tweedehands ?
Vandaag zijn we zover dat in een
milieu-onvriendelijk BRT-torengebouw aan de Reyerslaan met
man en macht wordt gewerkt
aan wat genoemd wordt «een
sensibilizeringscampagne «Aktie
Kringloop» om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen
omtrent het gebruik van onze
grondstoffen en de mogelijkheden om gebruikte materialen in
vernieuwde vorm één, twee keer,
of meermaals als het ware tweedehands te gebruiken.
Cijfers over de produktie van
onze afvalmaatschappij wil ik U
hier besparen. De procentuele
zelf-bevuiling van dit naar autonomie snakkend nest wordt hierbij
in detail afgedrukt
In die cijfermatige gegevens zitten zoveel alarmsignalen. Zoals
het gebruik van plastiekverpakking... De verkoop van dranken
en levensmiddelen draagt de
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Die autoloze zondagen, daar hebben we reeds kunnen van
genieten. En, binnenkort opnieuw misschien.
Op zo'n moment voelt elk gezin hoe kwetsbaar onze
konsumptiemaatschappij is geworden.
Een gelijkaardige shockterapie — een langdurige staking
van de mannen-van-de-vuilkar — zou op nog spitser wijze
aantonen hoe vervuilend onze wegwerpmaatschappij is
geworden. We weten dat voor al ons briefpapier jaariijks
veel te veel hektaren bossen moeten sneuvelen. We weten
evenzeer dat drinkwater in een vaatwasser of wasmachine
in belangrijke mate verspilling betekent
Hoeveel miljoenen ton afval in dit land, van Europees
zakdoekformaat ieder jaar geproduceerd wordt., dat
beseffen we nauwelijks. Wél vinden we het enorm
vervelend als we die vroege morgen vergeten zijn onze
vuilnisemmer — zeg maar die kilo's afval — aan de
voordeur te zetten.
Die mannen-van-de-vuilkar, (dit is een subversieve
uitnodiging), die ophaaldiensten, zouden eens méér moeten
statten. Dan zou het met geur en kleur overduidelijk zijn dat
het afval onze enige grondstof is die blijft aangroeien...

overwoekerende
«geen statiegeW».

vermelding;

Afvalgroei
We hoeven maar even onze vuilnisemmer, kant-en-klaar gezet
voor de mannen-van-de-vuilkar,
even opnieuw binnen te halen, en
het vieze goedje aandachtig te
besnuffelen... Óp zo'n moment
moet blijken dat bijna de helft van
die vuilsnisemmer verpakkingsmateriaal bevat
Onder allerlei vormen uiteraard.
Wie dat vieze goedje heel even
bekijkt zal ook moeten toegeven
dat er een allegaartje inzit van
spullen die zelfs door de raven en
eksters niet begeerd worden. Om
maar te zeggen dat ons huishou-

delijk afval zo'n vies goedje is, dat
zelfs met de beste wil van de
afbraakmilitanten (weer en wind,
muizen, ratten en ander venijn),
niet weggewerkt wordt en dus de
afvalbergen in onze gewesten
zienderogen doet aangroeien.
De Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij
voor
Brabant
(GOM-Brabant) kwam zopas nog
tot de bevinding dat in het inktvisarrondissement
Halle-Vilvoorde
de lozing en verwerking van huishoudelijk en industreel afval een
pijnlijk-moeilijke zaak wordt
Dat wij toegroeien naar een afvalgroei is nu ook p p ministerieel
vlak duidelijk geworden: de minister van Volksgezondheid kondigde tegen het einde van dit jaar

een milieuvriendelijke afvalwet
aan.
Gevreesd kan worden dat deze
milieuwet (waarvoor het kabinet
van Wetenschapsbeleid de b)este
ingrediënten heeft voorbereid) bedolven zal worden onder het kommunautair stof...

15 kg plastiek
De bewustwording omtrent de milieuvriendelijke en afvalverwerkende «Kringloop>-idee» is in de
voorbije jaren zienderogen gegroeid in tal van Vlaamse gewesten en stadscentra.
Selektieve op>haling van huisvuil,
bestrijding van sluikstortingen,
aanbevelingen voor gebruik in de
tuinbouw van hakselmachines
(geen levend hout meer naar het
stort voeren D geregekje «grofvuilophaling» verspreki
plaatsen
van glascontainers, uitnodiging
aan garagisten om 6rfvak>lie niet
langer in de riolering te kjzen, biezondere kollektes voor oude meubelen, TV-toestellen, allertiande
metalen voorwerpen... het zijn zoveel betrachtingen om de afvïilberg in behoorlijke proporties in
te dijken.
Jaariijks worden bij ons meer dan
450.000 personenwagen op een
autokerkhof achtergelaten; dat
gaat van een garagistenkoertje
tot die prachtige bosravijn waar
ook zoveel karkassen van vierwielers liggen te verroesten...
Jaariijks ook — zo houdt men
ons voor — gebruiken we per
inwoner 15 kg plastiekverpakking, die we na konsumptie meteen her en der weggooien.
Jaarlijks, elke week, gooien we
zoveel balen (krante)papier op de
vuilnisbelt waarbij we er hoegenaamd niet aan denken dat twee-

dehands gebruik van ditzelfde papier zoveel bomen van een vroegtijdige dood kan redden.

Kopijpapier...
De tijd is voorbij dat alleen jeugdbewegingen het nut inzien van
rekufjeratie van bijvoorbeeld oud
papier; de alomgekende papierslag.
Met enige zin voor afval-verwerking is het mogelijk dat onze
seimenleving een milieuvriendelijker houding aeinneemt
Precies daarom meent de BRTTelevisie dit jaar te oxjeten uitpakken met een «Aktie Kringtoop»,
waarbij de bevolking ingehamerd
wordt — dat is toch de ultieme
bedoeling — dat afvay grorKistof
is; dat afval onze enige grorxJstof
is die blijft aarigroeien.
Zo worden onze rommelzonder
en onze vuilnisemmer omzeggens gouden beleggingen...
Het is een Kringkx>pHT)opje.
Heuse
Kringkx>p-bedrijven
(Na»nk>ze
Vennootschappen)
menen het nochtans ernstig. Ze
vechten niet om lauwerkransen.
Maar, het is zo dat zij vandaag,
morgen, — niet overmorgen —
drummen om de kringkxipmarkt
te veroveren.
Immers, als er één stevige groeiprognose kan gemaakt worden
dan betreft het zeker onze afvalberg.
Toch timmeren de milieuvriendelijke kringkxjppngens nog stevig
aan de konsumptieweg.
Vrienden van het BRT-Aktiesekretariaat Ookaal 10L58) wanneer zal
het kopijpapier van zoveel redakties — de rugzijde van de uitgebreide radio- en TV-programma's
— vervaardigd worden uit« Kringlooppapier. .. ? » (hds)

15 MAART 1979

in4M^CH/4PPIJ

Met afvalwet
de afvalberg
ofbouwen ?
Alsof het probleem van de aangroeiende afvalberg nog niet op
een ministerieel bureau met cijfers, procenten, en kommapunten
zou besproken zijn... ?
Op het kabinet van de minister
voor
Wetenschapsbeleid,
Rik
Vandekerckhove,
werd in de
voorbije regeerperiode een extrainjektie gegeven aan het zogenaamd R-D programma,
voluit:
' onderzoeksprogramma
omtrent de ekonomie van de afvalstoffen en van de
secundaire
grondstoffen.»
Laat die mannen-van-de-vuilkar
maar eens staken...

Op onze redaktietafel
pels rapporten met

liggen stagelijknamige

NIEUWE AUTO
NODIG?
,••»*>.

MET DE ASLK
VALT
DAAROVER
TE PRATEN.

vv:V

ASLK^TKREDIET
TV-Kringloop
Na de populaire fietspadenaktie
is de BRT-televisie vorig jaar
van start gegaan met de AktieKringloop.
Na een informatieve programmareeks werd met een aantal
experimenten gestart
In 's-Gravenwezel, dat als pilootgemeente aan het projekt meeviferkte werden selektieve ophalingen van papier, glas en
plastics georganizeerd. Ook
kerstbomen werden selektief
opgehaald, snoelsel en bladeren
konden op een bepaalde plaats
gedeponeerd worden en in het
centrum werd een glascontainer
geplaatst
De resultaten van deze aktie
werden op 21 januari verwerkt in
de rechtstreekse uitzending
• Kom in de Kringloop».
De TV-Kringloopaktie loopt nog
tot het einde van 79 en het komt
er nu op aan een zo breed mogelijk publiek zo veel mogelijk informatie over het afvalprobleem
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en de recyclagemogelijkheden
te geven. Door goede en regelmatige informatie wil de «Dienst
Vrije Tijd> komen tot een grondige bewustmaking van de bevolking zodat er als reaktie een positieve medewerking komt op
initiatieven die in de toekomst
eventueel zullen ondernomen
worden.
Behalve door de BRT-tv, worden
de meeste van die initiatieven
genomen door plaatselijke aktiegroepen, maar ook de overheid
is niet ongevoelig voor het probleem en de mogelijke oplossingen. Zo komen er op het Kringloop
Aktiesekretariaat
voortdurend vragen binnen om
inlichtingen, uitgaande van gemeentebesturen. Steeds meer
steden en gemeenten doen tijdelijke proefnemingen met selektieve ophalingen, glascontainers, rekuperaiie van snoeihout
enz.
De tv-aktie loopt nu verder. Niet

BOUWGROND
KOPEN?

benamingen, waaruit moet blijken
dat er hard gewerkt wordt, op
regeringsniveau, aan de herwinning en beperking van afvalstoffen. Dat alles NIET
geschreven
op
kringlooppapier..
Het schema van een
driejarig
onderzoeksprogramma
vermeldt
onder meer:
•
vermindering van de afvalhoeveelheden (met bijvoorbeeld
beperking van de
sluikstortingen);
• herwinning
van
afvalstoffen
(met studies van
recyclageprocédés, verwerking van plastics uit
huishoudelijke afvalstoffen, selektieve huisvuilophaling,
afvalverwerking in de landbouw en veeteelt — zo bijvoorbeeld
varkenskwekerijen) ;
• verwerking
van alle soorten
afvalstoffen, met metodes zoals
de pyrolyse, fermentatie, en ook
nog diverse proeven op huishoudelijke
afvalstoffen...

Opdrachtgevers
Meer dan voorheen is in de « programmalle
van
het
Wetenschapsbeleid'
de
verwerking
van afvalstoffen, en ook de herwinning uit afval met het oog op
besparing
bij de delving
van
grondstoffen, ter harte genomen.
Het moment breekt nu wel aan
dat
wetenschappelijke
studies
niet alleen vertaald worden in
ministeriële nota's, maar bovendien ook voorzien worden van
een realistisch operationeel schema.
Of om het eenvoudiger te stellen : kunnen de
opdrachthouders
van wetenschapsbeleid,
de universitaire
onderzoekscentra,
ons morgen voorstellen hoe die
ontzaglijke
afvalberg
enerzijds
afgebouwd kan worden, en hoe
anderzijds
tal van
afvalmiserie
tot en met op het lokale bestuursniveau (de gemeenten) tot
'een
aanvaardbare
proportie
kan herleid worden, met aanmoediging van alle beschikbare
middelen om herwinning van grondstoffen uit de aangroeiende
afvalberg in de hand te werken... ?
Op regeringsniveau
werd trouwens beloofd tegen het einde
van dit jaar een heuse afvalwet
door de wetgever te laten goedkeuren. ..

meer met één, maar nu met 5 pilootgemeenten, één in elke
Vlaamse provincie: Tielt Maldegem. Begijnendijk, Genk en 'sGravenwezel. U mag dit jaar nog
zes programma's verwachten
die gedeeltelijk uit herhalingen
bestaan, en gedeeltelijk uit nieuwe informatie.
Daarna komen er 5 volledig
nieuwe en tenslotte in november
of december een grote finale
Kringloop-uitzending.
Voor meer informatie kan je terecht bij: TV-aktie Kringloop,
BRT-Omroepcentrum,
Kamer
10 L 58, Reyerslaan 52, 1040
BRUSSEL Tel.: 02-737.51.74.
De «Beeldbuiskringloop» heeft
voor de komende weken en
maanden nog volgend zendschema:
do. 15.3.79
22
woe. 213.79
18
woe. 4.4.79
22
zat 14.4.79
17
woe. 18.4.79
22
zat 28.4.79
17
5 programma's in mei en

u. 25
u. 20
u. 00
u. 30
u. 15
u. 30
juni;

MET DE ASLK
VALT
DAAROVER
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Afval-teleks
De stedelingen produceren in onze Westerse maatschappij elke
dag 1 kg afval per inwoner;
Jaarlijks produceren w e 3 miljoen ton afval in België, waarvan één
derde huisvuil.
40 t h . van ons huisvuil bestaat uit verpakkingsmateriaal; of globaal
per inwoner meer dan 100 kg per jaar;
48 t h . is groente-, fruit- en tuinafval;
23 t h . papier en karton;
1 3 t h . glas;
5 t.h. plastiek;
3 t h . blik;
8 t h . diversen : hout textiel en dergelijke...
Jaarlijks gebruikt elke Belg 15 kg plastiekverpakking, waarvan
98 t h . hersmeltbaar is.

KOSTEN VOOR
HUWELIJKSFEEST?

MET DE ASLK
VALT
DAAROVER
TE PRATEN.
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Vandaag de dag.

de VUB-kringen, als voor verenigingen en klubs van de Vlaamse gemeenschap in het Brusselse.

In Jette
Vooral het openstellen van de
VUB-campus in Jette heeft in
enkele
persberichten
(«Het
Nieuwsblad») gezorgd voor zure oprispingen. Gesteld werd
dat op die wijze het overwegend
frankofoon
gemeentebestuur
van Jette grote invloed krijgt in
het beheer en gebruik van de
sportakkommodatie
van de
VUB. Niets is minder waar.
In het bestuursorgaan voor gebruik van de VUB-sportakkommodatie wordt weliswaar een
vertegenwoordiger van de gemeente Jette opgenomen, naast

VUB-sportvelden„.
Nijpend gebrek aan sportinfrastruktuur voor de Brusselse
Vlamingen: het is een oude jammerklachL
Vlamingen die niet wachten op
de afwikkeling van kommunautaire miserie, beoefenden tot
nog toe hun geliefkoosde sport
meestal in tweetalige of franstalige sportklubs, of moesten hun
Vlaamse sportvrienden zoeken
buiten de hoofdstad.
Met het recente sportdekreet
werd de werking van autonome
Vlaamse sportklubs in het Brusselse er niet meteen op vergemakkelijkt Je kan dan al een
Vlaamse atletiekklub hebben in
zeg maar Eisene, maar op welk
terrein ga je oefenen en in kompetitie treden-?
Wat betreft de infrastruktuur, de
sportterreinen, is er nu enig
goed nieuws.
Er is een overeenkomst geslo-

ten tussen de Vrije Universiteit
Brussel en de staatssekretaris
voor Nederlandse Kuituur, Vic
Anciaux.
Meteen kan onder meer de
broodnodige Vlaamse atletiekklub opgericht worden en beschikken over de sportinfrastruktuur van de Brusselse Universiteit
Te Jette, op de campus van het
Akademisch Ziekenhuis, zullen
volgend jaar voetbalvelden en
een openlucht omnisportcentrum gebruiksklaar zijn.
In Etterbeek (eveneens op VUBterreinen) wordt een atletiekpiste ter beschikking gesteld.
Eveneens in Jette, vanaf '81, zullen basket, volley en tennis door
Vlaamse sportklubs kunnen beoefend worden.
Uiteraard zal al deze infrastruktuur zowel ten dienste staan van

De Vlaamse
Toeristenbond
STELT VOOR

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

-

SPANJE
IBIZA
MALLORCA
COSTA DEL S O L
COSTA BLANCA
COSTA BRA VA
TENERIFE
ITALIË
BAAI V A N NAPELS
ADRIATISCHE KUST
SICILIË
ROEMENIE
ZWARTE ZEE
PORTUGAL
ALGARVE
MADEIRA
ZONNEKUST

8 dagen vanaf
8.520 f r.
7.660 f r.
10.600 f r.
8.620 f r.
8.730 f r.
11.390 f r.
8 dagen vanaf
10.140fr.
7.530 fr.
12.940 f r.
8 dagen vanaf
7.120 f r.
15 dagen vanaf
11.370 f r.
15.750 f r.
16.880 f r.

VERLENGING MET EEN OF MEER
WEKEN MOGELIJK
VLAAMSE

VERTEGENWOORDIGER
TER PLAATSE

Inlichtingen bij V L A A M S E TOERISTENBOND, St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000 ANTWERPEN Tel 031-34 34 34. Verg. nr.
1185 kat. A.
of in onze kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk,
Gent, Hasselt, Herentais, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen,
Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.
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tien andere (van VUB en Neder- ,
landse Kuituur).
De sportvelden worden inderdaad ingericht op een gedeelte
van de 11 hectaren grond, eigendom van het Jets gemeentebestuur, waarvoor de onteigeningsprocedure werd ingezet
Precies op die plaats wou het
Jets schepenkollege aanvankelijk zelf sportakkommodatie inrichten, waarbij de Vlamingen
eens te meer in de kou dreigden
te komen.
Nu zijn de rollen net omgekeerd: V U B en Nederlandse
Kuituur beheren deze sportinfrastruktuur, waarbij één afgevaardigde het gemeentebestuur
vertegenwoordigt
Hoe dan ook, voor het eerst zullen Vlaamse sportklubs in Brussel kunnen gebruik maken van
degelijke sportinfrastruktuur in
Jette en Etterbeek. Blijft het nu
nog uitkijken naar op Brusselse
maat gesneden dekreten, die
het werk van Vlaamse sportklubs moeten aanmoedigen en
vergemakkelijken.

Frankofone
konfederatie
Het FDF en het Rassemblement Wallon gaan samenwerken onder leiding van Pierre Bertrand. Beide partijen behouden echter hun autonomie.
De bedoeling is de druk van
het frankofone front in de regeringsonderhandelingen te versterken en tevens de Europese
verkiezingen voor te bereiden.
Deze Waals-Brusselse
lijst
zou aangevoerd worden door
FDF-voorzitter
mevrouw
Spaak. In feite Is er nu een
Franstalig front PS-PSC-FDFRW. Door de onenigheid in de
CVP is er van een Vlaamse
tegenhanger van dit front nog
steeds geen sprake. O.a. tot
genoegen van de CVP-jonge-

Niets dan
slechte cijfers
De overheid in ons land haalt
niets dan slechte cijfers.
Staatsschuld, failliet aan de
sociale zekerheid,
werkloosheid : het gaat telkens
om tientallen miljarden.
Daarmee kunnen wij in het
najaar ons eerste lustrum van
de ekonomische krisis vieren.
En de vooruitzichten op grond
van het huidige « beleid » zijn
nog ongunstiger.
De tewerkstelling in ons land
vermindert Staatssekretaris
Eyskens maakte vorig jaar de
cijfers van 1977 bekend. Een
totaal verlies toen aan
werkplaatsen van bijna 52.000. In
de eerste drie jaar van de
ekonomische krisis doekten de
vrije ondernemingen zowat
85.000 werkgelegenheden op.

W e zijn nu al gev\/oon dat er
300.000 nnensen in ons land werkloos blijven Ondanks de overheidsinspanningen voor 30.000
nieuwe arbeidsplaatsen van 1974
tot 1977 en de bestendige uitzuivering van de werkloosheidsstatistieken door de plannen van Spitaels. Bijzonder tijdelijk kader, tijdelijke tewerkstelling door de
overheid, stagiairs, brugpensioen
en vervanging door jongeren helpen dat derde jonge mensen
onder de werklozen wel even aan
een job, maar blijvende bijkomende werkgelegenheid scheppen zij
met.
En in januari van dit jaar werden
er ook nog eens meer dan
175.000 tijdelijk werklozen geteld.
De harde winter was daar de aanleiding toe, maar dat betekent
toch dat naast de bouwvakkers
die met konden werken, bedrijven
er makkelijk konden toe beslissen
zowat 80.000 mensen extra te
laten thuisblijven. Het werk drong
met al te zeer Eind december
waren er al 96.000 gedeeltelijk —
dat is tijdelijk — werklozen. O p
het einde van de eerste maand
van dit jaar was er in ons land
dus geen werk voor bijna een
half miljèen mensen. En daar tellen w e die tienduizenden met bij
die via Spitaels' plan uit de werk-

loosheidsstatistieken
overgeheveld werden naar het brugpensioen of tijdelijk aan het werk
waren.
Voor de toekomst kennen w e al
de moeilijkheden in de staalsektor, in de textiel en de scheepsbouw, om het maar bij die enkele
grote te houden. Inmiddels zien
wij week na week kleinere bedrijven hun deuren sluiten. Als klap
op de vuurpijl kwam de Waalse
socialistische bediendenvakbond
met het bericht dat, volgens een
studie van de nationale bank, de
banken in de eerste vijf jaar door
mekanizering, rationalizatie en
verhoogd gebruik van de informatika zowat de helft van hun bedienden zouden afdanken.
Daarbij komen nog eens onze
bevolkingsvooruitzichten.
Van
1980 tot 1985, de jaren waarvoor
nu een plan wordt opgemaakt,
neemt de bevolking op aktieve
leeftijd in Vlaanderen nog toe met
180.000 mensen. Nog eens zoveel kandidaat-werklozen bij.
Vanaf 1985 wordt die groep op
aktieve leeftijd vrij stabiel tot het
jaar 2.000, dit is over twintig jaar.
Maar vanaf 1985 treedt een bijzonder snelle veroudering van de
bevolking op. O p 15 jaar zal het
aantal gepensioneerden met een
zesde stijgen. En dit jaar is er al
15 miljard te kort voor de pensioenen.
In 't verleden ligt het heden, in het
nu wat worden zal. Maar inzake
werkgelegenheid ziet het er allemaal even somber uit. Ondertussen blijven de vakbonden werktijdverkorting eisen voor een betere verdeling van de werkgelegenheid. De werkgevers wijzen die af
maar maken van hun voorstel
voor deeltijdse betrekkingen ook
geen werk. De loonkosten waarop zich zich beroepen, doen hen
ook dienst om verder te rationalizeren: om de werkgelegenheid te
beperken. Het gaat daarbij om
ons inkomen, ons werk, ons leven. En onze menselijke waardigheid om zelf over ons leven te
beslissen.

Onwettige
benoemingen
De gewoonte en het politiek
fatsoen willen dat een ontslagnemende regering geen benoemingen doet Minister Outers
lapte echter deze modus aan
zijn laars en ging in het ABOS
over tot definitieve benoemingen ondanks waarschuwingen
van vakbondszijde en van het
W O . Het Volk vergeleek deze benoemingen als giftig en
dynamiet Sommige frankofonen verwijzen in dit verband
naar Linkebeek (waar minister
Ramaekers toch slechts de
wet toepast). Deze vergelijking
gaat niet op : Ramaekers past
de wet toe, Outers overtreedt
ze. De driestheid van de frankofonen in dit land kent geen
grenzen meer.

Te Tessenderio is een hevige protestaktie losgebarsten tegen de
geplande vestiging van Philips Petroleum. In gans de gemeente werden
slogans neergeplant en in een protest-fietskaravaan zaterdag II. reden
zo'n 300 betogers (waarvan de meesten jongelui) mee.
Zaterdag rijdt nog een autokaravaan en op 24 maart een grootse betoging-
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MAAK JE DROMEN WAAR.
MET EEN PENNETREK.

AL DE MRISTEN VAN EEN BANK. AL DE VOORDEIEN VAN EEN SPAARKAS.

onze W€R€LD

Iran gesluierd?
Het Westen kijkt verbaasd
en onbegrijpend toe op een
aspekt van de Iraanse
revolutie, namelijk een veel
strenger optreden tegen
misdrijven allerhande
(overspel inbegrepen) en het
schijnbaar terugduwen van
de vrouw in een
ondergeschikte positie.
Centraal staat echter het
optreden van geheime,
revolutionaire rechtbanken
die zware straffen uitspreken
zonder dat de beklaagden of
hun rechtsbijstand de
gelegenheid krijgen zich te
verdedigen.
Zweepslagen en steniging zijn in
bepaalde gewesten van Iran
sinds de machtsovername door
Khomeini-Bazargan schering en
inslag. Daarbij dient echter aangestipt dat de regering deze rechtspleging niet schijnt te billijken, terwijl Khomeini zich achter algemeenheden verschuilt. Zo zegt hij
dat alle beroepen voor de vrouwen openstaan, behalve het priesterschap. Maar hij grijpt niet in
tegen de beweging, die de vrouwen de sluier wil opleggen en
haar rol schijnt te willen beperken
tot de in het wilhelminische Duitsland zo beruchte KKK (Kinder,
Kirche und Kuchen). Dit optreden
gaat trouwens gepaard met spanningen tussen linkse groeperingen, die weigeren hun wapens
in te leveren en de khomeinische
brigades en politie-eenheden, die
eveneens hun wapens behouden
en die desnoods met geweld de
islamitische republiek willen vestigen, tegen links in en ook tegen
de regering Bazargan, die kennelijk geen vat krijgt op de Iranese
bevolking en de tegenstrijdige
stromingen, die het land wel eens
in de tijdens de anti-sjah-beweging ei zo na vermeden burgeroorlog.
De kwestie van de rechten en
plichten van de Iraanse vrouwen
IS trouwens niet zo eenvoudig.
Duizenden
vrouwen
hebben
reeds in Teheran betoogd tegen
de zwarte kledij en de sluier,
zoals de nieuwe meesters dat

Hongerstaking
(Y.PJ In Zuid-Tirol is groot
ongenoegen ontstaan onder
de Duitstalige bevolking omdat de Italiaanse regering toesloten heeft een door Mussolini opgericht monument te
restaureren. Deze beslissing
heeft kwaad bloed gezet,
niet alleen omdat een aanzienlijk bedrag voor deze opkalefatering
uitgetrokken
werd maar vooral omdat het
monument een voor de
Duitstalige gemeenschap biezonder beledigende betekenis heeft
De jongerenafdeling van de
Sud-Tiroler
Volkspartei
(SVP) besliste hiertegen
symbolisch te protesteren.
Haar voorzitter, de jonge
heer Pfahl ging in hongerstaking aan de voet van het
bewuste monument
Pfahl, die onlangs namens
de SVP-jongeren de Europese princiepsverklaring van
de Volksunie ondertekende,
hoopt hiermee nogmaals de
aandacht op de toestand in
Sudtirol te trekken.
De Volksunie stuurde een telegram waarin zij haar steun
aan de aktie betuigt
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Oostwesthandel

wensen. De boven- en middenlaag van de bevolking in de hoofdstad IS tijdens de jongste twintig
jaar sterk verwesterd Dat bleek
met alleen uit een lossere levenswijze en dus een minder strenge
ortodoks-islamitische levenswijze,
maar ook uit een steeds sterker
verlangen van de geëmancipeerde vrouwen naar gelijkberechtiging. Inzake mode speelde trouwens het keizerlijk hof een voorname rol in de vestimentaire evolutie van de Iraanse vrouw. Dat
verklaart mede de eis dat de
vrouw weer in vormloos gewaad
en gesluierd op straat moet komen : de westerse mode wordt
mede beschouwd als een onderdeel van het levenspatroon onder
de sjah. Meteen is deze moderne
en westerse vrouwenmode uit
den boze en moet dit restant van
het gehate sjah-regime uit het
straatbeeld verdwijnen. De Iraanse vrouwen zijn trouwens verdeeld. Ook afgestudeerde vrouwen (van wie sommigen in de
Verenigde Staten studeerden I)
vinden dat de ouderwetse kledij beter past bij de geest van de
islam. « Wij voelen ons veiliger op
straat wanneer we gesluierd zijn.
Geen man zal er dan aan denken, ons lastig te vallen » aldus de
uitspraak van een militante aanhangster van Khomeini. Maar de
tegenstanders van deze sluier
hebben nog een zwaar argument
ter beschikking : niets minder dan
de koran zelf. In dit heilig boek
van de islam wordt nergens gesproken over het verplicht dragen van de sluier (sjador). Teksten waarin wel sprake is van kledij en sluiers zijn zo vaag dat men
er alle kanten mee uitkan... Intussen werden ettelijke overspelige
vrouwen en hun partners tot bloedens toe gegeseld. Ook de bijbelse steniging blijkt te zullen toegepast worden. Zware zedenmisdrijven en zware diefstallen worden
zelfs met de dood gestraft al dan
niet gepaard met verminking (afhakken van hand). Iran maakt zijn
banden van het Westen niet alleen los door uit de CENTO te treden (bondgenootschap met het
Westen) maar ook door de olieuitvoer te beperken en het vertonen van westerse films en toneelstukken te verbieden. De rechtspraak IS even streng en drastisch geworden als deze in de
Arabische vorstendommen.

ter sprake
Onder de hoge bescherming
van Hector de Bruyne, minister van Buitenlandse Handel
richt het ekonomisch tijdschnft «Impact» een studiedag in over de handelsbetrekkingen met de Oostlanden. Een aantal specialisten uit Oost-Europa zullen
aan de besprekingen deelnemen.
De studiedagen staan onder
voorzitterschap van Arthur
Dralans, óud-hoogleraar aan
RUC Antwerpen en gaan
door op het kasteel van
Ham te Steenokkerzeel op
28 en 29 maart.
Sprekers ziin :
— Charles J. Gtnür, afgevaardigd-beheerder van Finanz A.G., Zurich, direkteur
van het Crédit Suisse.
— Constant Helssen, direkteur-generaal van Devetra
n.v., hoogleraar aan de Universitaire Fakulteiten Sint-lgnatius Antwerpen
— Marie Lavigne, hoogleraar in de Ekonomische Wetenschappen aan de Universiteit van Parijs I PanthéonSorbonne, direktrice van het
Centre d'Economie Internationale des Pays Socialistes.
— Samuel Pisar, oud-adviseur bij het State Department
(VSA), voorzitter van de
Konferentie over de Handel
en de Koöperatie tussen
Oost en West.
— Pierre-Henry Wigny, direkteur-generaal van Bechimex.
— Adolf Bayer, hoogleraar
aan de Universiteit van
Praag, adviseur van de
Bondsminister • van Buitenlandse Handel en de professoren F. Kozma (Hongarije)
en Bozyk uit Polen.
Inlichtingen: bel gerust naar
IMPACT,
Jespers
02218.41,00 en 218.39.00.
Em. Jacqmainlaan 162
44 - 1000 Brussel.

bus

Verontrustende verschuivingen
Terwijl president Carter koortsachtig pendelde tussen Kaïro en
Jeruzalem om een vredesverdrag van beide staten af te dwingen, tot en met garanties voor de
Palestijnen brokkelt de Zuidaziatische gordel a.h.w. geruisloos af.
Het zwaarste verlies voor de Verenigde Staten is stellig Iran, dat
waarschijnlijk de rangen van de
niet-gebonden landen zal vervoegen. Daarvoor is het uit de CENTO getreden, de westerse alliantie
in Zuid-Azië, bedoeld als bolwerk
tegen de Sovjetunie. Het eerst
trad Irak uit, reeds jaren geleden.
Later volgden Pakistan en Iran en
nu heeft ook Afghanistan (waar
de religieuze leiders eveneens de
strijd prediken tegen het regime)
de pijp aan Maarten gegeven. Blijven over Turkije en Engeland.
Hoewel dé
«sponsor»
van
deze koalitie, was Amerika zelf
geen
lid! Desniettemin
ervaart Washington dit uiteenvallen
als een zwaar verlies voor zijn
invloed in het betrokken gebied.
Men kan weliswaar stellen dat
het verlies van Vietnam, Cambod-

ja en Laos voor het westen enigermate gekompenseerd wordt
door het optreden van China tegen het «imperialistische» Vietnam. Doch in hoever kan men
staat maken op China, dat van
het ene uiterste in het andere
valt De strijd om de macht te
Peking is alle schijn ten spijt nog
niet beslecht en wie zegt ons dat
een nieuwe overwinnaar in deze
strijd het «ideologisch» geschil
met Moskou niet bijlegt of op zijn
minst de toon matigt ?
De (tijdelijk stilgevallen) oorlog
tussen Zuid- en Noord-Jemen
aan de « voet» van Saoedi-Arabië
is evenmin van aard om Washington gerust te stellen. Saoedi-Arabië, dat 'n onuitgesproken bondgenoot van Washington mag genoemd worden, is reeds ten zeerste verontrust door de getjeurtenissen in Iran, waar de absolute
monarchie werd omvergeworpen Saoedi-Arabië is eveneens
een absolute monarchie, net als
de Verenigde Emiraten en de
twee Jemens (zowel het linkse
als het rechtse Jemen worden dik-

tatonaal bestuurd). In feite leeft
een soort feodaal absolutisme in
deze landen naast de ultra-moderne verwezenlijkingen op architektonisch, technisch, technologisch
en urbanistisch gebied, dank zij
de petro-dollars.
In gans dit uitgestrekt gebied is
de toestand dus labiel geworden.
Washington heeft in tegenstelling
met de eerste oliekrisis na de val
van de Sjah en de nationalizering
van de oliebronnen onverbloemd
gezegd dat het zijn oliebelangen
desnoods met militaire macht
wenst veilig te stellen. Daarom
werd een smaldeel van de Amerikaanse Pacificvloot naar de Perzische Golf gestuurd. Alleen reeds
met de blik op deze situatie is het
duidelijk dat een Egyptisch-lsraëlisch vredesverdrag een welkome
wending voor Washington zou betekenen. Het ontscherpen van de
springlading in het NalJije Oosten
zou de Verenigde Staten een
zekere kompensatie bieden voor
het (tijdelijk?) verlies van Iran,
waarvan de nieuwe leiding trou-

wens het kommunisme verkettert. Dit vredesverdrag zou niet
alleen het (gehavend) prestige
van president Carter opkalefateren maar ook het gehele Westen
een zucht van opluchting doen
slaken. Het historisch schuldcomplex van West-Europa tegenover de joden wordt overigens
stelselmatig afgebouwd door de
vaststelling dat de joodse staat
niet aarzelt de mensenrechten te
overtreden in het bezette Arabische gebied en zijn weigering,
met de PLO te onderhandelen
over het statuut van een autonome Palestijnse staat. Tweede
vaststelling: de tijd werkt voor de
Arabieren en ten slotte zijn de
Arabieren als bewoners van een
enorm afzetgebied voor Europa
veel belangrijker dan de Israëli's,
die nu toch zouden tegemoet
gekomen zijn aan de eisen van
Sadat, een konkreet mekanisme
in gang te zetten voor de Palestijnse autonomie. Sadat zou dan
met langer als een paria in de Arabische wereld kunnen behandeld
worden.
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EEN EERSTE OF PLECHTIGE
KOMMUNIKANT OM TROTS OP TE ZIJN

MODESHOW
Elke dinsdag en donderdag van 14 u.
af organizeert SKM een modedefilee
waar U de laatste nieuwe kreaties van
de gekendste merken getoond worden.
Deze modeshow vindt plaats in de
gezellige koffiebar van de V.Z.W. Meyers Succes Club. Orgelvirtuoos Marcel
Verdickt zorgt voor de muzikale begeleiding

ook dit jaar krijgen
de kommuniekantjes
een mooi geschenk
van succes kleding meyers..
niets minder dan een
ECHTE PARKER

Succes Kleding Meyers is traditieget r o u w de grootste specialist in k o m m u niekostuums van het Antwerpse.
Daarom ga je dan ook best naar Succes
Kleding Meyers voor een kommuniekostuum voor je (b)engel. Je vindt er een
gamma van meer dan 1.000 kommuniekostuums, geselekteerd uit alle grote
Europese koliekties.
Klassieke of moderne kommuniekostuums van prima stof of velours, blazers
safarilook, jeans stijl, sportvestons met
bijpassende broeken.
En vergeet het n i e t . . . Succes Kleding
Meyers biedt je steeds de goedkoopste
prijzen!

•m

Tl/-PROGR^MMK^

Donderdag
15 MAART

A2

I

BRT 1
14.00 Schooltelevisie - 18.00 De
tovermolen Cf.). — 18.05 Rondomons. — 1830 De verschoppeling
(O. — 18.55 Cuernavaca de Mexico (dok). — 19.12 Standpunten —
19.45 Nieuws. - 2010 De Muppet show. — 20.35 Panorama. —
21.25 Centennial (f). 23.00
Nieuws.

BRT 2
20.10 Sporttribune. - 2040 Tijl
Uilenspiegel (f.). — 21.35 Première. — 22.25 Aktie kringloop plus.

NED. 1

12.45 Nieuws. — 13.20 Page magazine. — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Une femme seule CfJ.
— 14.03 Aujourd'hui madame. —
15.10 Les rues de San Francisco
(f). - 16.00 L'invité du jeudi. 17.25 Fenétre sur. . 17.55
Jeugdprogramma. — 18.35 C'est
la vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres.
19.20
Gewestelijk
nieuws. — 1945 Top club. —
20.00 Nieuws. - 20.40 II ètait un
musicien. — 21.10 Ne vous retournez pas (thriller) 22.55 W K
schaatsen. — 23.30 Nieuws,

FR. 3
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19 40 Regionaal programma. — 19.55 II était une fois
l'homme (f.). — 20.00 Les jeux de
20 heures. - 20.30 Raphael ou le
-tlébauché (film). — 22.10 Nieuws.

LUX.
1000 Schooltelevisie - 18.30 Sesamstraat — 18.45 Paspoort. —
18.55 Nieuws. - 18.59 Popeye (O.
— 19.05 Twee voor twaalf Ckwis).
— 19.45 Late late b e n show. —
20.40 Aktuele dokumentaire. —
21.37 Nieuws — 21.55 Den Haag
vandaag. — 22.10 Fabeltjeskrant
voor de groten. — 22.20 Muziek
van George Antheil. - 23.10 W K
schaatsen. — 23.55 Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De astronautjes (fJ. — 19.05 Avro's toppop. - 20.00 Nieuws. 20.27
Avro's televoetbalkanon. — 20.40
Naakt over de schutting (thriller).
— 22.15 Televizier magazine. —
23.00 Avro's sportpanorama. —
23.30 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. - 15.30 Fysica. — 17.30 Les rendez-vous du
jeudi. - 18.00 Paul et Virgime (f.).
— 18.30 Zigzag. — 18.45 Francis
aux paradis perdus (fJ. — 19.15
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. —
20.00
Reportagemagazine.
—
20.20 L'homme des hautes plaines
(western). — 22.00 Nieuws. —
22.15 Le carrousel aux images.

ARD 1

12.00 La bonne franquette. —
17.00 Animatiefilmpje. — 1725
Cinq a sept agenda. — 17.30
Récifs (fJ. - 18.00 Le coffre-fort.
— 18.03 Cinq a sept service. —
18.10 Aktualiteiten. - 1820 Ramdames. — 18.35 Le coffre-fort. —
18.40 Système
D.
19.00
Nieuws. — 19.30 Le coffre-fort. —
19.35 Passé et gagne. — 19.47
Entre chiens et chats... — 19.55
Nieuwsoverzicht. — 20.00 Dróles
de dames (f.) — 21.00 Le temps
des loups (gangsterfilm).

Vrijdag
16 MAART
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18,00
Oum, de witte dolfijn (f). — 18.15
Klein, klein kleutertje. 18.30
Of)en school. — 19.00 Muren die
luisteren (film). - 19.05 K.T.R.Ckruispunt, — 19,45 Nieuws, —
20,45 Yakuza Cfilm), - 22,05 Première-magazine, — 22,55 Nieuws,

BRT 2
20,15 De reis van Charles Darwin
(f), — 21 15 Tussen wal en schip
(O, - 22,05 Dag aan dag, - 22,35
W K , schaatsen.

16.10 Nieuws. - 16.15 Das Podium. — 17.(X) Berühmte Jugendbucher. — 17.20 Unterweg mit Odysseus (dokJ. — 17.50 Nieuws. —
18.00 Von Affenschande bis Zapfenstreich. — 18.15 Franz Josef
Wanninger (fJ. — 19.15 Hier und
heute — 19.45 Spiel um 4 tel vor
8 - 20.00 Nieuws. - 2015 Ich
ware so gern ein Deutches Kind
(reportage) - 21.00 Dick Cavett
und Fnednch Luft (dok.) - 21 45
Tagesthemen. — 23.00 Albert Einstein (dok.) — 2345 Nieuws.

10,45 Schooltelevisie, - 18,30 Sesamstraat, — 18,45 Paspoort, —
18,55 Nieuws, - 18,59 De rattenkoning, — 19.10 Wie van de drie ?
19.40 Skishow '78 (dok).
20.25 AVRO'S puzzeluur. - 21.20
Gesprek met de minister-president. - 21.35 Nieuws. - 21.55
V o o r de vuist weg. — 23.05 Tussen Makassar en Bovensmilde
(dok). - 23.40 Nieuws.

ZDF2

NED. 2

17.00 Sindbad (f.) 17.40 Die
Drehscheibe. — 18.20 Spannagl
und Sohn Cf.). - 19.00 Nieuws. —
19.30 Starparade. - 21.00 HeuteJournal. — 21.20 Die Bonner Runde (diskussie). — 22.20 Shakespeares memory. — 23.55 Nieuws.,

ARD 3
19.45 Journal 3 — 20.00 Nieuws.
- 20.15 Anane Cfilm). - 21.40 Kuituur vandaag - 22.10 Kino '79.
— 22.55 Nieuws

TF 1
13.00 Nieuws - 1335 Regionaal
programma — 13.50 Objectif santé. — 14.00 Les vingt-quatre jeudis. - 18.00 TF Quatre - 18.27
Pour chaque enfant — 18.34 Llle
aux enfants. — 18.57 L'étang de la
Breure Cf.). — 19.12 Une minute
pour les femmes. — 1915 Les
Tifins.
—
19.20
Gewestelijk
nieuws — 19.44 C'est arnvè un
jour. - 20.00 Nieuws. - 20.35 Le
roi qui vient du Sud (f.). - 21.32
L'événement — 22.35 Ciné-première — 23.05 Nieuws.

W I J 11

NED. 1

18.55 Nieuws. — 18.59 De wonderlijke avonturen van Herman van
Veen (O. 19.25 De Muppetshow. - 20.00 Nieuws. - 20.27
Centennial (f) - 22.05 Brandpunt'
- 22.40 Heel de mens. - 23.20
Nieuws

strom-Chronik Cfilm), — 21,45 Mit
13 Mark sind sie dabei, - 22,30
Tagesthemen, — 23,00 Die Leuten von Feichtenreut (film) 1,00
Nieuws,

Zaterdag
MAART

ZDF
16,45 Nieuws, — 16,55 SchülerExpress, — 17,40 Die Drehscheibe - 18,20 Vater der Klamotte,
— 18,40 Manner ohne Nerven, —
1900 Nieuws, - 19,30 Auslandsjournal - 20,15 Der Alte (O, 21,15 Die Pyramide Cspel), —
22,00 Heute-journal, - 2 2 2 0 Kultureel magazine, — 22,50 Sport
am Freitag, — 23,45 Gefahriicher
Ruf (tv-film), — 0,55 Nieuws,

ARD 3
19,45 Journal 3, - 20,00 Nieuws,
- 20,15 Vor O r t - 21,00 Momente, — 21,15 Persfoto's (dok), —
22,00 Ich Claudius, Kaiser und
Gott (f), — 22,50 Zur Ansicht 23,35 Nieuws,

TF 1
13,00 Nieuws, — 13,35 Regionaal
programma, — 13,50 Vivre son
age, — 18,27 Pour chaque enfant
- 18,34 L'ile aux enfants, - 18,57
L'étang de la Breure (f), - 19,12
Une minute pour les femmes, —
19,15 Les Tifins, — 1920 Gewestelijk nieuws, — 19,44 C'est arrive
un jour, - 20,00 Nieuws, - 20,35
La mam passé (toneel). — 22.30
Schaatsen. — 23.15 Nieuws.

A2
12.45 Nieuws, — 1320 Page magazine. — 13,35 Regtonaal magazine, — 13,50 Une femme seule (O,
— 14,03 Aujourd'hui madame., —
15,10 Les Eygletière (f), - 16,00
Delta, — 17,25 Fenétre sur,,, —
17,55 Jeugdprogramma, — 18,35
C'est la vie, — 18,55 Des chiffres
et des lettres, — 1920 Gewestelijk nieuws, — 19,45 Top club, —
20,00 Nieuws, — 20.35 Le tourbillon des jours Cf). — 21.35 Apostrophes. — 22.45 Nieuws. — 22.57
La mort d'un b u c h e r o m (tv-film).

FR 3
19.10 Nieuws. — 19,20 Gewestelijk nieuws, — 19,40 Regionaal programma, — 19,55 II était une fois
l'homme (O, — 20,00 Les jeux de
20 heures, — 20,30 Le nouveau
vendredi, — 21,30 Par devant
notaires (tv-film), — 22,25 Nieuws,

LUX.
12,00 La bonne franquette, —
17,00 Animatieserie — 17,15 Cinq
a sept week-end, — 17,50 Culinair
magazine, — 18,05 Le coffre-fort,
— 18,10 Cinq a sept magazine, —
18,35 Le coffre-fort, - 18,40 Système D, — 19,00 Nieuws, —
1930 Le coffre-fort, - 19,35 Passe et gagne, — 19,47 Entre chiens
et chats — 19,55 Nieuwsoverzicht — 20,00 Hawk, l'oiseau de
nuit Cf), — 21,00 Le gargon dans la
bulle de plastique Ctv-film),

BRT 1
14,30 Begaafde kinderen Cdok,).
— 15.00 Wielrennen CMilaan-Sanremo). — 16.30 Ofien school. —
18.00 D e tovermolen. — 18.05 Disneyland. - 18.50 B o e k e t - 19.45
Nieuws. — 20.10 Henk in Hulsh o u t — 21.00 W a t met Jack en
Jill? Cfilm). 2225 W.K. kunstrijden op de schaatsen. — 23.00
Nieuws.

NED. 1
10.45 Teleac. — 15.30 Nieuws. —
15,32 De geheimen van Yukatan
(reportage), — 16,15 W a t zeg je
van mijn goudvis ? — 16,40 Ren je
r o t — 17,15 Tros penalty bokaal,
— 18,30 Sesamstraat — 18,45
Paspoort, — 18,55 Nieuws, —
18.59 Popeye, — 19,05 Love boat
(f J, — 20.00 Mike Burstyn-show.
— 21.00 ( j e o r g e en Mildred (f J. —
21.35 Nieuws. — 21.55 Vara Visie
s p o r t — 22.35 Sonja's goed
nieuvi«-show. — 23.35 Simon Carmiggelt — 23.50 Nieuws. — 23.55
Schaatsen.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 D e TROS
top-50. - 20.00 Nieuwre. - 2 0 2 7
D e stalen illuzie (f.). — 22.15
W o r d t u ai geholpen (f J. - 22.45
Aktua TV. — 23.40 Nieuws.

RTB 1
14.00 W K schaatsen. - 16.00 Jardinage, — 16,30 Interv^altonie, —
17,30 La preuve par s e t — 18.35
Boule et Bill, — 18.40 Follies, —
19,10 Antenne-soir,
—
19,30
Nieuws, — 19,55 Le jardin extraordinaire, — 2 0 2 5 Le point de mire
(triller), — 22,00 Jacques Dutrorx:
(show), — 23,00 Nieuws,

ARD
14,10 Nieuws. — 14,15 Sesamstrasse, — 14,45 Tschetan, der
Indianerjunge (western), — 16,15
ARD-Ratgeber, 17,00 Kirche
und Gesellschaft, — 17,30 Hier
und Heute unterwegs, — 18,00
Nieuws, — 18,05 Die Sportschau,
— 19,00 Regionaal magazine, —
1922 Die Grashüpper-Ritter der
Luefte (dokJ, - 20,00 Nieuws, 20,15 Ein Lied für Jerusalem, —
21,45 Nieuws. — 22.05 Die Vogel
(thriller). - 00.00 Nieuws.

ZDF
13.30 Nieuws. — 15,00 Enid Blyton (f,), 15,25 Kette Kardan,
Koepfchen, — 15.35 Zugeschaut
und Mitgebaut — 15.45 1, 2 oder
3. — 16.30 Die Muppets-Show. —
17.(X) Nieuws. — 17.05 Landerspiegel. 18.00 Lou Grant (f,), —
19,00 Nieuws, - 19.30 Beate S.
( f ) . - 20.15 Jane Eyre (film). -

22.00 Nieuws. - 22.05 Sport-Studio. - 23.50 Nieuws,

D 3
19,15 Sport im Westen, — 19.55
Journal 3. 20.00 Nieuws. —
20,15 Torquato Tasso (toneel), —
22,30 Claudio Monteverdi,

TF 1
12,12 Regionaal magazine, —
12,27 Tekenfilmpje, - 12,30 La vie
en vert, — 12,47 Jeune pratique,
— 13,00 Nieuws, 13,30 Les
musiciens du soir, — 14,03 Toujours le samedi, — 15.30 Rugby
(Frankrijk - Schotland). - 18.05
Trente millions d'amis. — 18.35
Les Tifins. — 18.40 Magazine auto
moto I. — 19.10 S I X minutes pour
vous défendre. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.44 Echt gebeurde verhalen. — 20.00 Nieuws. —
20.30 Kunstschaatsen. — 21.30
Les héritiers (fJ. — 22.15 Kunstschaatsen. — 2 2 2 5 Tele-foot I. —
23,45 Nieuws

A2
12,45 Nieuws, — 13.35 Magazine
over dieren. — 14.25 Les jeux du
stade. — 17.05 Salie des fétes. —
18.00 La course autour du monde.
— 18,55 Des chiffres et des lettres, — 19,20 Gewestelijk nieuws,
— 19,45 Top club, 20,00
Nieuws, — 20,40 Le tourbillon des
jours (f J, — 21,45 Gasten in de studio — 22,40 Terminus les étoiles
(show), - 23,30 Nieuws,

F3
14,50 Le voyages de Selim (TVfüm), — 18.30 Jeugdprogramma,
— 19,10 Nieuws, - 19,20 (Gewestelijk nieuws, — 19,40 Regionaal
programma, — 19,55 II était une
fois l'homme (f J, — 20 00 Les jeux
de 20 heures (spel), — 20,30 Don
Pasquale (Opera-bouffa), — 22,40
Nieuws.

NED. 1

11,00 Omroepparochie
Teleac, — 17 05 Vespt
Bericht van de wikJe
18.30 Teleac, - 19,00
19,05 Groeten van Pa
— 19,20 Cantate domir
Langs grote werekist
Oranjerivier Cdok), —
natuurlijk Cdok) — 2',
nieuws, — 22,40 Nieuv

NED. 2

15,30 Nieuws - 15,3
telt tot zes, - 15,57 D
Nederland Cdok), — 1
van oud, — 16 35 Opei
coat (f), - 1702 Stu<
— 17,50 Sprekershoe
Spelen met kinderen
18.30 Sesamstraat —
zon, - 1920 Studio
20,30 Humanistisch v
20,35 Nieuws - 20,<
spoor, — 21 10 Ail in tl— 21,35 Emma (dok.
Nieuws,

RTB 1

11.00 Euchanstievierim
Faire Ie point (debat
Concertissimo — 14,C
stie des Forsyte (O, —
mero (O, 15,05 V
monde, — 17 05 Sp<
- 1720Lep'titclind'c
Spectacle, - 1800 N a
neileCdok), - 18,20 L
Saint (f). - 19,10 Ki
19.15
Antenne-soir.
Nieuws. — 2000 Che
carte (show) — 21.1
sports. — 22 30 Nieuw

LUX.

ARD

12.00 La bonne franquette —
16.32 Super Juke Box 18.00
Nick Verlaine (f). - 19.00 Nieuws.
— 19.20 Aventures des hommes.
— 19.55 Nieuws. — 20.00 La juive
du chateau Trompette ( f ) . —
21.00 Comment l'esprit vient aux
femmes (film)

10.00 Afiica. D e f i u d u
Tsjaadmeer (dok). — 1
programma — 11.15
meine Liebe (tv film). internationale Frühscf
12.45 Nieuws - 13,1
gazin, — 1345 Regio
overzk;ht — 14.25 E
der Sonne — 14.30
einem Wahl den (
zieht (kinderfilm). —
Sport. - 1705 Der
das liebe Vieh (O, — 1
zingen in Rheinland-Pf<
Nieuws uit het buil
18,30 Nieuws - 18,3!
shau, - 20,00 Nieuw
Geheimnisse des Me

Zondag

[

18 MAART

BRT 1
9,00 O p e n school, — 9,30 Doe
mee, — 10,00 Een wereld • « mensen van maïs», (dok,), — 10,50
Stemmingsbeelden
(piano)
—
11,00 Konfrontatie (debat), —
12,00 Nieuws voor gehoorgestoorden, — 14,30 Sesamstraat —
15,25 De brandwacht (gezinsfilm),
- 16,35 W,K schaatsen, - 17,35
Basketbal (Mechelen — Gent), —
18,10 W K . schaatsen. - 18.30 De

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. - 17.30 Magazine d'actualités. — 18.00 Paul
et Virginie Cf) - 18,30 Zigzag, 18,45 Sept sur sept, 19,30
Nieuws, — 19,55 A suivre —
21,50 Nieuws, - 22,05 Providence Cfilm),

— 21,15 Verkeerstip
W,K, schaatsen - 22
— 22,35 Das Kapitol in
— 2 3 2 0 Nieuwa

ZDF

13,00 Nieuws - 13,0
scheibe, - 1325Chrc
che, — 13,45 Pust
14,15 Die Biene Maja
Kraaienkolonie (dok)
Nieuws, — 1510 Hero
— 1700 Nieuws, —
Sport-Reportage, —
buch, - 1800 Nieuw
Die Alten und die Jun
— 21,30 Nieuws, —
sommertage Ctv-film), kiezingen in Berlijn er
Pfalz

D3

18,00 Pippi Langstrui
18,30 Foto als hobb'
Rock 'n' Roll music, —
im Westen, - 19,55 J
20,00 Nieuws - 20,2e
— 21,10 Naturund Tec
ten. — 21.55 Kelner T

RTB 2
19,55 La lumière des justes CO, —
2 0 4 5 Vendredi sports, — 21,45
Reconnaissance des musiques
modernes VIII,

TF 1

ARD 1
16,15 Nieuws - 16,20 Het niettoeristische Spanje Cdok) — 17,00
Joker 79 — 17,50 Nieuws —
18,00 Heidi Cf), - 18,30 Tip um
Halb 7 - 18,40 Strichweise Heiter, — 19,15 Hier und Heute, —
20,00 Nieuws, - 20,15 Die Hell-

tovermolen (f) - 18,3!
tot Evenaar — 19,45 I
20,00 Sportweekend, na Speermalie (f), — 2'
Musica, — 22,10 Op
dood (dok), - 23,00 N

— P r o v i d e n c e , I n g e b e e l d e r o m a n in h e t b r e i n v a n e e n z i e k e o u d e r o m a n s c h r i j v e r o p d e v o o r a v o n d
v a n zijn d o o d .
V r i j d a g 16 m a a r t o m 2 2 u. 0 5 o p R T B - 1 ,

9.15 Godsdienstige ui
12.02 La sequence du
— 12.30 Nieuws uit c
— 13.00 Nieuws. —
pas sèrieux. — 14,15
vous du dimanche, —
me qui venait de l'Atlc
16,30 Sports-premièn
Afnca Express Cfilm) animaux du monde, -
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W-PROGR^MMK^
sn (f) - 18.35 Van Pool
lar. — 19.45 Nieuws. —
•rtweekend. - 20.30 Ma-nalieCf). - 21.30 Mezza
— 22.10 O p leven en
10. — 23.00 Nieuws.

iroepparochie. — 15.30
- 17.05 Vesper. - 17.30
an de wilde ganzen. —
3ac. — 19.00 Nieuws. —
seten van Paulus (dok).
Dantate domino. — 19.55
ote wereldstromen. D e
ier (dok). 20.35 Ja,
(dok). - 22.05 Ander

- 22.40 Nieuws.

Tifins. — 20.00 Nieuws. — 20.35
Docteur Frangoise Gailland (film).
— 22.33 Elections Cantonales. —
0.30 Nieuws.

A 2

charistieviering. — 12.00
point CdebaO. 13.00
isioKD - 14.00 La dyna=orsyte{0. - 14.50 CaK— 15.05 Visa pour Ie
— 1705 Sportuitslagen.
Le p'tit clin d'oeil. — 17.30
5. — 1800 Naissance d'uM. — 1820 Le retour du
19.10 Kuifje (f). kntenne-soir.
—
19.30
— 2000 O a n s o n s a la
low). - 21.15 CanDéra— 22.30 Nieuws.

ica. De-Buduma van het
ser (dok). - 10.45 Kinderna. - 11.15 Ein Tag für
}tie (tv-film). - 12.00 Der
nate Fröhschoppen. —
3UWS — 13.15 Reisema13.45 Regionaal week. — 1425 B n Platz an
ne. - 14.30 W i e man
Nah\
den Backenzahn
iderfilm). - 15.50 ARD• 17.05 Der Doktor und
V i e h C a - 17.55VerkieRheinland-Pfalz. - 17.58
uit het buitenland. —
ïuws - 18.35 Die Sport20.00 Nieuws. 2025
isse des Meeres (dok).
Verkeerstips. 21 20
aatsen *- 22.20 Nieuws.
Das Kapitol in Rom (dok).
Nieuws.

13.15 Nieuws. — 13.40 Intemeige.
- 14.30 Heidi (f). - 15.20 Petit
theatre d'antenne 2. — 16.55 M o n sieur cinéma (filmkwis). — 17.35
Chocolat du dimanche (spel). —
18.05 Walt Disney (film). - 18.55
Stade 2. - 20.00 Nieuws. - 20.35
Shakespeare.
21.45
W.K.
schaatsen. — 22.50 Verkiezingsuitslagen. — 00.(X) Nieuws.

1825 Kantonnale verkiezingen. —
18.30 L'invité de Fr 3. — 19.45
Dom-tom. — 20.00 Kantonnale
verkiezingen. — 2 0 3 0 L'aventure
de l'art moderne. Het expressionisme. — 2 1 2 0 Michel Simon (portreO. - 21.50 Nieuws. — 22.40 La
F>iste 98 (stomme film).

LUX
13.15 Hei elei. kuck etei. - 16.30
La tulipe noire (film). — 18.00 La
preuve par neuf. — 18.30 Teatermagazine. — 19.00 Les sentiers
de l'aventure. — 19.30 Nieuws. —
19.33 Ciné-sélection. — 19.55
W e e r b e r i c h t - 20.00 Les èclaireurs du ciel (f). - 21.00 Autostop girl (film).

Maandag
MAART
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. — 18.00 D e
tovermolen (fJ. — 18.05 De vijf ( f j .
— 18.30 O p e n School. — 19.00
Doe mee. — 19.30 Kijk uit! — 19.45
Nieuws. — 20.15 Micro-Macro. —
20.50 Esther Waters (fJ. - 21.40
Mensen op de dool (dok). — 2220
Nieuws. — 22.40 Open School.

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. — 18.30 Sesamstraat. — 18.45 Kortweg. —
18.55 Nieuws. 18.59 't Spant
erom (show). — 19.55 Ooievaars
(dok). - 20.45 VARA's voorstelling. — 21.37 Nieuws. — 21.55 Een
groot uur U (diskussie). — 23.00
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (fJ. 19.25 Pommetje Horlepiep (fJ. —
20.00 Nieuws. — 2027 Geheim
Kommando (f). — 2120 Liefde is
blind (tv-spel). — 22.30 Hier en nu.
- 23.10 Groeten uit... Ur der Chaldeeën (dok). — 23.30 Nieuws.

RTB 1
3UWS - 13.02 Die Dreh- 13.25 C^ironik der W o 13.45 Pusteblume.
i BieneMaja (f). - 14.40
oionie (dok). — 15.00
- 15.10Heroin4(tv-film)
I Nieuws. — 17.02 Die
portage. — 17.45 Tage18.00 Nieuws. - 20.30
1 und die Jungen (tv-film)
Nieuws. - 21.45 Spatage (tv-film). - 23.20 VerI in Berlijn en Rheinland-

14.30 Schooltelevisie. — 17.30 1.2,
3... Cinema. — 18.00 Paul et Virginie (fJ. — 18.30 Zigzag. - 18.45
Reflets du liberalisme. — 19.15
Lundi-Sports. — 19.30 Nieuws. —
19.55 Silencio (tv-film). 21.30
Nieuws. — 21.45 l'Autre Journal.

dsdienstige uitzending. —
sequence du spectateur.
Nieuws uit de tv-wereld.
Nieuws. — 13.20 C'est
!ux. — 14.15 Les rendezdimanche. — 15 35 L'homenait de l'Atlantide (f). —
jorts-première. — 17.50
.press (film). — 19.25 Les
du monde. — 19.55 Les

ARD 3

19.55 Het laatste Luikse kolenbekken (dok.). — 21.00 Actualités de
Flandre. — 21.45 La Couronne du
Diable (f.).

16.10 Nieuws. — 16.15 Magazine
voor senioren. — 17.00 Spass
muss sein. — 17.50 Nieuws. —
18.00 Das Intermezzo bietet an. —
18.30 Spiel urn halb 7. 18.45
Zwischen Kamera und Bildschlrm.
— 19.15 Regionaal magazine. —
19.45 Spiel urn 4tel vor 8. - 20.00
Nieuws. - 20.15 PS (fJ. - 21.15
Eisberge und Leere Bierdosen
(dok.) - 21.45 Stichwort Gesellschaftstanz (f). — 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Mit verbundenen
Augen (film). — 0.50 Nieuws.

ZDF
17.00 Nieuws. — 17.10 Danke
schón. es lebt sich (f). — 17.40 Die
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18.55 Nieuws. — 18.59 Taiwan
(dok). - 1925 Kenmerk. - 20.00
Nieuws. —oe 20.27 Socutera. —
20.32 Bureau Lauenstadt (f). —
21.22 Een groot uur U. — 2227
Nieuws.

~

RTB 1

20.00 Nieuws. 20.15 Stadt,
Transport und Industrie (dok). —
21.00 Momente. — 21.15 Toni
(film). — 22.40 Nieuws.

F1

14.15 Schooltelevisie. — 17.00 Feu
vert. — 18.40 Emilie. — 18.45 La
pensee et les hommes. — 19.15
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws.
(Voetbal: S K B e v e r e n - l n t e r Milaan). — 20.00 En terre étrangère
(tv-spel). — 22.00 La revolution nucléaire (dokJ. — 23.00 Nieuws.

~

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal
magazine. — 13.50 d'Hier et d'Aujourd'hui. — 14.25 d'Hier et d'Aujourd'hui. — 17.58 TF Quatre. —
18.29 Un, rue Sesame. — 18.57 l'Etang de la Breure (fJ. — 19.12 Une
minute pour les femmes. — 19.15
Les Tifins. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.44 Echt gebeurde
verhalen. — 20.00 Nieuws. —
20.35 M e s funérailles a Berlin
(film). - 22.18 Pleins feux. - 23.30
Nieuws.

RTB 2
19.55 Des enfants gates (film). —
21.45 Debat (n^.v. de film).

ARD

A2
12.45 Nieuws. — 13.20 Page spéciale. — 13.35 Regionaal magazine.
— 13.50 Une femme seule (f). —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.10 Fra Diavolo (film). - 1728
Wielrennen (Milaan-Sanremo). —
17.59 Jeugdprogramma. — 18.35
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres
et des lettres. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Top Club. — 20.00
Nieuws. — 20.35 Variété. — 21.40
Aktualiteitenmagazine. — 22.40
Bande a part. — 23.10 Nieuws.

F3
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 II était une fois
l'homme (f). — 20.00 Les jeux de
20 heures (spel). — 20.30 Le Train
(film). — 22,45 Nieuws.

LUX
12.00 La bonne franquette. —
17.00 Cinq a sept jeunes (fJ. —
17.25 Cinq a sept agenda. — 17.30
Le Francophonissime. — 18.00 Le
coffre-fort. — 18.30 Cinq a sept
service. — 18.10 Aktualiteiten. —
1820 Ram-Dames. — 18.35 Le coffre-fort. — 18.40 Système D. —
19.00 Nieuws. — 19.30 Le coff refort. — 19.47 Entre chiens et chats.
- 19.55 Nieuws. - 20.00 Mash (f).
— 20.30 Le retour des sept (Western). — 22.00 Le parlement europeen des jeunes.

Dinsdag
20 MAART

— D e geblinddoekte ogen, prachtig g e r e g i s s e e r d pleidooi v o o r kult u r e l e v r i j h e i d e n e e n a a n k l a c h t t e g e n p o l i t i e k e v e r d r u k k i n g e n marteling.
M a a n d a g 19 m a a r t o m 2 3 u. o p D - 1 .
— 21.52 George en Mildred (fJ. —
2220 Vara visie. — 23.15 Nieuws.
— 23.20 Boksen (reportage).

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1,2,
3... Cinéma. — 18.00 Paul et Virginie (f). - 18.30 Zigzag. - 18.45
TVF. — 19.15 Antenne-soir. —
19.30 Nieuws. — 19.55 Het Jaar
van het Kind: generatie 2000. —
21.55 Nieuws.

RTB 2
19.55 Seniorama. — 20.35 Cabaret
Tournaisien. (KabareO.

ARD
16.10 Nieuws. — 16.15 Die wirren
Jahre (f). — 17.00 Schwarzfahrer
(O. — 17.50 Nieuws. - 18.00 Heidi
(f). — 18.30 spiel um halb 7. —
19.15 Regionaal magazine. —
19.45 Tip um 4Tel vor 8. - 20.00
Nieuws. — 20.15 Kennen sie
Kino? - 21.00 Panorama. - 21.45
O w e n Marshall, Strafverteidiger
(fJ. - 22.30 Nieuws. 23.00 Michael-Heltau-Schau.
0.00
Nieuws.

15.10 Kursusprogramma. 17.25 Fenêtre sur_ — 17.55 Jeugdprogramma. — 18.35 C'est la vie. —
18.55 Des chiffres et des lettres.
— 1920 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Top Club. - 20.00 Nieuws.
— 20.40 La chasse aux sorcières.
— 23.30 Nieuws.

FR. 3
18.55 Scènes de la vie de province. — 19.10 Nieuws. — 1920 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 II était
une fois l'homme. — 20.00 Les jeux
de 20 heures. — 20.30 La chevauchée sauvage. (Western). — 22.15
Nieuws.

LUX.
12.00 La bonne franquette. —
17.00 De cinq a sept jeunes (fJ. —
1725 Cinq a sept Agenda. - 17.30
Avant-première van het Eurovisiesongfestival. — 18.00 Le coff refort. — 18.03 Cinq a sept service.
— 18.10 Aktualiteiten. 18.20
Ram-Dames. 18.35 Le coff re-fort.
19.00 Nieuws. — 19.30 Le coff refort. — 19.47 Entre chiens et chats.
19.55 Nieuws. 20.00 Avant-premiére van het Eurovisiesongfestival 1979. - 21.00 Isadora (film).

ZDF

1

BRT 1
14.00 Schooltelevisies. — 18.00
De Tovermolen (f). - 18.05 Sesamstraat
(f.). - 1 8 . 3 0
Open
school. - 19.00 Lachertjes (f.). —
19.05 Gastprogramma. Het vrije
woord. — 19.45 Nieuws. — 20.10
Dolle dinsdag. — 20.55 Geloof en
vrijzinnigheid in Vlaanderen. —
21.45 Jij of w i j ' — 22.20 Nieuws.

RTB 2

ARD
ppi Langstrumpf (O. —
Ito ais hobby — 19.00
=ioll music. — 19.45 Sport
?n. — 19.55 Journal 3. —
'uws - 20.25 Goethe (f).
Natur und Technik im drit1.55KolnerTreff.

NED. 2

2120 Protokoll eines Verdachts,
(tv-spel). — 23.10 Nieuws.

F3

!uws. — 15.32 Veronica
SS. — 15.57 De natuur in
d (dok). - 16.10 (3oud
— 1635 Operation Petti— 1702 Studio sport 1.
Sprekershoek. - 18.05
net kinderen (dok). —
samstraat — 18.45 Hori1920 Studio sport 2. jmanistisch vertxjnd. —
ïuws - 20.40 Hollands
21.10 All in the family (O.
Emma (dok). 22.50

Drehscheibe. — 18.20 Die Protokolle des Herrn M. (f.). - 19.00
Nieuws. — 19.30 Spass mit Musik.
— 20.15 Gesundheitsmagazin Praxis. — 21.00 Heute-Journal. —

BRT 2
20.10 Allemaal beestjes (dokJ. —
20.40 O p een goeie wei (f.). —
21.10 De vrouw in het blauw (film).

17.00 Nieuws. — 17.10 Een kinderfeest in Zambia (dok). — 17.40 Die
Drehscheibe. — 18.20 Iwans Geschichten. Tekenfilm. — 19.00
Nieuws. 19.30 Action Man - Bankraub fast perfekt. (Politiefilm). —
21.00 Heute-Journai. 2120
Kaum noch Wasser unterm Kiel.
De Duitse scheepsindustrie (reportage). 22.00 Nieuws uit de filmwereld. — 22.45 Das Meisterwerk.
(Koncert). — 23.40 Nieuws.

ARD 3
19.00 Umbanda loest alle Probleme (dok). — 21.00 Momente. —
21.15 Serie over partnerschap. —
22.00 Sport kritisch. - 22.30 Dromen en hun betekenis. — 23.15
Nieuws.

NED. 1

TF 1

10.00 Schooltelevisie. - 18.30 Sesamstraat. — 18.55 Nieuws. —
1859 Het kleine huis (f.). - 19.50
Zomaar een vrouw. — 20.00 Albatros-Eiland (dok.). 2025 Zijn
dood, ons leven (passieprogramma). - 20.50 Tijdsein. 21.35
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 Fabeltjeskrant voor
de groten. — 22.20 58 miljoen Nederlanders en de landbouw (dok.).
- 23.10 Nieuws.

13.00 Nieuws. 13.45 Le regard des
femmes. 14.05 Kursusprogramma
14.25 Le regard des femmes. 18.00
TF quatre. — 18.29 Un, rue sesame. — 18.57 L'étang de la Breure
(f.). — 19.12 Une minute pour les
femmes. — 19.15 Les Tifins. —
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.44
Echt gebeurde verhalen. — 20.00
Nieuws. — 20.35 Lettres d'un bout
du monde (dok.). - 22.00 Dokumentaire. — 23.00 Nieuws.

NED. 2

A2

18.55 Nieuws. - 18.59 Popeye(fJ.
- 19.05 Pinokkio (f.). - 1927 Ombudsman. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Een groot uur U. (diskussie).

12.45 Nieuws. — 13.20 Page spéciale. — 13.35 Regionaal magazine.
— 13.50-Une femme seule (fJ. —
14.03 Aujourd'hui madame. —

Woensdag
21 MAART
BRT 1
15.30 Open school. - 16.30 Tiptop. — 18.15 De tovermolen (f). —
18.20 Aktie kringloop plus. —
18.50 De Hardy's en Nancy Drew
(f). - 19.45 Nieuws. O^oetbal: SK
Beveren—Inter Milaan). — 20.15
Happy Days (fJ. — 20.30 De oorveeg (tv-spel). — 21.20 Antoine
Pompe (portret). — 21.50 Nieuws.

BRT 2
20.15 The fallen idol (film). - 21.50
Een heel g e w o o n leven (dok).

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. — 15.00 Teleac. — 15.30 Kocka, het konijn
met de geruite oren (tekenfilm). —
15.35 De plas (dok). - 15.55 De
schat in de molen (tv-film). — 16.50
Mieuw en Mauw. — 17.00 De film
van ome Willem. — 18.30 Sesamstraat. — 18.50 Toeristische tips.
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Van gewest tot gewest. — 19.50 Zendtijd
politieke partijen. — 20.00 Het zout
der aarde (sociale film). — 21.37
Nieuws. — 21.55 Den Haag vandaag. — 22.10 Fabeltjeskrant voor
de groten. — 22.20 Panoramiek. —
23.00 Studio sport. 23.30
Nieuws.

16.10 Nieuws. - 16.15 I H M '79. 17.00 Mensch, argere dich nicht
— 17.50 Nieuws. — 18.00 Das
Madchen von Avignon (f). — 18.30
Hit um halb 7. — 18.40 Das madchen von Avignon (f). — 19.15 Regionaal magazine. — 19.45 Hit um
4 tel vor 8. — 20.00 Nieuws. —
20.15 Grille und Eise (tv-spel). —
21.45 Bilder aus der Wissenschaft

(dok).
23.00).

22.30 Tagesthemen (tot

ZDF
17.00 Nieuws. — 17.10 Die Follyf o o t - F a r m (f). - 17.40 Die Drehscheibe. — 18.20 Die nachste Party kommt bestimmt. — 19.00
Nieuws. — 19.30 Der Sport-Spiegel (dok). - 20.15 Bilanz. - 21.00
Heute-Journal. — 21.20 Van der
Valk (f). — 22.05 Jeugd en godsdienst (reportage). — 22.35 Warten auf Godot. — 0.35 Nieuws.

ARD 3
19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws.
— 20.15 Mittwochs in.. — 21.45
Dreizack (satire). — 22.00 Der
7.Sinn. — 22.05 Z w e i von einer
Sorte (gangsterfilm). — 2320
Nieuws.

TF 1
13.00 Nieuws. — 13.37 Les visiteurs du mercredi. — 17.55 Sur
deux roues. — 18.10 TF quatre. —
18.27 Un, rue sesame. — 18.57 L'étang de la Breure (f). - 19.12 Une
minute pour les femmes. — 19.15
Les tifins. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.44 Echt gebeurde
verhalen. — 20.03 Nieuws. —
20.35 Pourquoi Patricia (tv-film). —
22.08 Clés pour demain. — 23.00
Nieuws.

A 2
12.45 Nieuws. — 13.20 Page spéciale. — 13.35 Regionaal magazine.
— 13.50 Une femme seule (feuilleton). — 14.03 Aujourd'hui madame.
— 15.10 Les Robinsons suisses
(f). — 16.10 Jeugdprogramma. —
18.35 C'est la vie. - 18.55 Des
chiffres et des lettres. - 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
klub. - 20.00 Nieuws. - 20.35 Mifugue, mi-raison. — 20.40 Les
Muppets. — 21.05 Mi-fugue, mi-raison. — 22.20 Medisch magazine.
— 23.20 Nieuws.

FR. 3
18.55 Scènes de la vie de province. - 19.10 Nieuws. - 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 II était
une fois l'homme (f). - 20.00 Les
jeux de 20 heures. - 20.30 Un
jour, entre chiens et loups (film). —
22.00 N i e u w j .

LUX.
12.00 La bonne franquette. —
16.30 L'ècole buissonnière. —
18.00 Le coff re-fort (spel). - 18.05
De nos clochers. — 18.20 Ramdames. — 18.35 Le coffre-fort. —
18.40 Système D. - 19.00 Nieuws.
- 19.30 Le coffre-fort. - 19.47 Entre chiens et chats. — 19.55
Nieuws. - 19.55 Nieuws. — 20.00
Hit-parade. — 21.00 Le droit d'aimer (film).
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Beveren spot met voetbaldogma's
Het Belgische trainersgilde
zal eerlang de oprichting
van een syndikaat moeten
overwegen. Het gevaar bestaat immers dat het onverwacht sukses van SK Beveren de andere klubs tot een
grondig gewetensonderzoek
zal aanzetten. De konklusies
van een soortgelijke denkoefening zouden voor een aantal voetbalprofeten wel eens
bezwarend kunnen klinken.
Want SK Beveren, in af-

w a c h t i n g v a n de g r o t e bekroning einde seizoen alvast
de k a m p i o e n v a n de e e n v o u d , heeft een aantal voetb a l d o g m a ' s — alleen al o m dat g e e n m e n s w e e t w a a r o p
ze g e b a s e e r d zijn — n a d r u k kelijk o p de h e l l i n g gezet.
Om te beginnen de opvattingen
omtrent het trainersvak. De heren
Robert Goethals — op geen enkel
vlak te vergelijken met zijn woelige kollega uit het Astridpark — en
Rik Pauweis zijn in feite stielbedervers. Zij leggen geen ronkende verklaringen af. Zij trekken de
eer niet aan zich. Toen Beveren,
met roem en eer overladen uit het
San Sirostadion stapte, zegden zij
doodgewoon: «We hebben niet
gespeeld zoals we wilden maar
zoals we konden. Iedereen heeft
zijn uiterste best gedaan. Dat is
het voornaamste
in
voetbal.»

• Fresh Air is weer landskampioen. Drie speeldagen voor het
einde liggen de Brusselaars
acht punten voor. Er kan hun bijgevolg niets meer gebeuren.
Ook onderaan de rangschikking
schijnt de strijd gestreden. Er
moet een klein mirakel gebeuren
om Andenne voor degradatie te
behoeden. Athlon leper speelt al
maandenlang als een echte
tweedeklasser In die tweede
klasse is men anders nog niet uit
de moeilijkheden. Ook al wordt
het duidelijk dat de «positie» van
Racing Vermeersch, de basketbalklub uit Antwerpen, er alsmaar minder komfortabel gaat
uitzien. In de schoot van de klub
is immers onenigheid ontstaan.
Het begon met mopperende spelers die niet langer konden dulden dat hun alle spelgelegenheid
systematisch
werd
ontnomen. Zij willen duidelijkheid omtrent de toekomst Daarop aansluitend gaven een aantal
bestuurders uiting aan hun ontevredenheid. Zij vinden dat voorzitter Cotteleer zich in een uitzichtloze strijd met de andere
klubs heeft gestort zonder rekening te houden met de «werkelijke» belangen van de eigen klub.
Vermeersch
werd
zowaar
belangrijker dan Antwerpse zelf.
En dat Antwerpse weet maar al
te goed dat de «niet betaalde
sportbeoefenaar» Vermeersch
niet naar Antwerpse overstapte
om de mooie ogen van een voorzitter
Gevolg van dit alles is dat Antwerpse, en met name Cotteleer,
gevraagd heeft om een onderhoud met vertegenwoordigers
van de boycottende ligaklubs die
de «dood» van Antwerpse zouden gezworen hebben. Indien er
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Geef toe dat dergelijke uitspraken geen miljoenenloon wettigen.
Raymond
Goethals,
Beres,
Braems — die zich giad verkeek
door Beveren voortijdig te verlaten omdat hl] een fatale terugval
vreesde na de bekerzege van vorig seizoen - Wasseige e.a. moeten zich ongemakkelijk gevoeld
hebben toen zij het hoorden of lazen. Geen gelul over taktische
plannen, richtlijnen, opdrachten.
Gewoon doen wat je kunt. En
daarmee uit. Voor SK Beveren
was dit ruimschoots voldoende in

Milaan. De Waaslanders leverden
er immers een prestatie af die
geen enkele sportliefhebber onberoerd liet. Inzet. Toewijding.
Koncentratie. Ploeggeest. Te veel
energieverbruik eigenlijk om er
niet onder te lijden. Daarom verwachtten de deskundigen dat Beveren er op Waregem fataal zou
onderdoor gaan. Dat kon gewoon
niet anders Paus Raymond Goethals kondigde voor een drietal jaren immers een nieuw dogma af:
na een enerverende Europacupmatch moet een profploeg fataal
de weerslag ondervinden in de
volgende kompetitiematch. Twee
matchen in één week, dat kan
toch met. Voetballers zijn ook
maar mensen.
Te Waregem zou de teruggang
bijgevolg beginnen.
Inderdaad.
Het liep aanvankelijk met zo best.
Alhoewel de gemotiveerde
(trai-

een oplossing wordt gevonden
— waarbij Antwerpse uiteraard
voor de overgang van Vermeersch zou moeten betalen! —
zou voorzitter Cotteleer bereid
zijn af te treden. En Antwerpse
zou volgend seizoen gewoon In
tweede klasse spelen.
• Gaston Roelants werd te
Sint-Katarina-Lombeek
nationaal veldloopkampioen bij de veteranen. Tot ergernis van een
aantal kijkers en tot nog grotere
ergernis van de meeste- tegenstanders. Die nemen het niet dat
de grootste atletiekkampioen die
dit land ooit voortbracht maar

nersjargonl)
thuisploeg
zelfs
geen halve doelkans kon afdwingen. Waregem, dat inderdaad
geen hoge som aan talent in het
veld bracht, geraakte vlak voor
rusten — een psychologisch
moment noemen trainers dat — erg
gelukkig op voorsprong. De zaak
scheen meteen bekeken.
Verkeerd. Want in de tweede
helft speelde het vermoeide Beveren nadrukkelijk baas. Het
maakte gelijk. Het kreeg nog een
paar gave scoringskansen die

Gaston niet in dank afgenomen.
Het is begrijpelijk. Maar kan
men een sportbeoefenaar, miniem of veteraan, ambitie en
konditie kwalijk nemen?
# Mon Ceulemans is in Duren
Europees kampioen driebanden
geworden. Zijn 107e titel. Mon
speelde aanvankelijk minder
sterk. Zijn algemeen gemiddelde
(1,341) lag overigens niet zo
hoog. Maar in de beslissende
fase van de strijd groeide Mon
toch boven elke tegenstand uIL
Tegen Scherz en Van Bracht,
zijn twee gevaarlijkste tegen-

met werden benut. Het won één
punt. Het verloor er geen. Wat
men er ook moge over denken.
Het dogma werd bijgevolg door
de feiten weerlegd. Want het is
met omdat de profs van Anderlecht thuis tegen R W D M zonder
Boskamp en uit tegen Luik in de
verdrukking geraken dat de amateurs uit Beveren precies hetzelfde moest overkomen. Daarmee
zijn we bij het derde dogma aangeland. Profs moeten uiteindelijk
de balans in hun voordeel kunnen

eis eersterangs renners. In die
koers werd bewezen dat de
ploeg Post andermaal tekort zal
schieten wanneer In de grote
ronden de hoogste cols moeten
beklommen worden. Joop Zoetemelk eiste er de hoofdrol op.

• Voor ons ligt het klubblad
van Sporting Anderlecht. 46e
jaargang nummer 11. Een merkwaardige uitgave die getrouw de
Brusselse mentaliteit weerspiegelt Zestien bladzijden voor
meer dan de helft gevuld met publiciteit Daarnaast klubnieuws

'^^'^g^^^g^eg
standers liet hij gemiddelden
van 2,000 en 1,538 noteren. Intussen ontstond er onder de Europese driebandenbiljarters serieuze heibel, omdat naast
Ceulemans nog een tweede
Belg, Raymond Steylaerts, naar
het wereldkampioenschap driebanden zou worden afgevaardigd.

niet wil kappen met het sukses
en de roem. Gaston wil alsmaar
winnen. Met zo groot mogelijke
voorsprong. Liefst van al dubbelt
hij elke tegenstrever Dit wordt

9 De Belgische wielerjeugd
deed het verre van slecht in de
voorjaarsrittenwedstrijden. Fons
De Wolf reed zeer behoorlijk In
de Tirreno Adriatico, die hijgde
onder het gewicht van de rivaliteit tussen Moser en SarronI
enerzijds en Moser en De Vlaemlnck anderzijds. In Parijs-NIce,
aanvankelijk beheerst door de
ploeg Post, presteerden inzonder Daniel Willems en Schepers

en woorden van welkom voor en
een korte voorstelling van de bezoekende klubs (In casu Berchem Sport en Lokeren). Dit —
overigens korte — gedeelte Is
tweetalig. Al het overige — het
eigenlijke «klubnieuws» dus —
Is Frans. Doodgewoon eentalig.
Onvoorstelbaar toch voor wie
weet — en de klublelding is zich
daar maar al te goed van bewust
wanneer de centen geteld worden — dat er rond het Anderlechtveld zeker evenveel Nederlands
als
Frans
wordt
gesproken. Om maar niet door te
boren over de taal van de spelers. In de opgaande lijn van miniemen naar senioren wordt er
alsmaar minder Frans en meer
Nederlands gesproken. Maar
desondanks. En dan maar jan-

doen doorslaan. Zij kunnen zich
immers uitsluitend met voetbal
bezig houden. Geen andere kommer. Voetbal
zonder
einde,
's Morgens, 's middags, 's avonds.
Om gek te worden. Jean Janssens zegde het ons in zijn eigen,
treffende taaltje: «Ik heb geen tijd
om aan voetbal te denken. Ik
speel voetbal. Dat is meer dan genoeg. Voor de rest zien we wel.»
Klinkt het niet ontmoedigend, heren beroepsvoetballers?

ken over de vijandige sfeer rond
de velden wanneer Anderlecht
zich in het Vlaamse land als gast
komt aanbieden. Ze zijn doodgewoon onverbeterlijk.
• In het Nederlandse Roosendaal heeft de Belgische Olympische ploeg haar eerste kwallfikatiewedstrljd gewonnen. 1—2.
Twee goals van de Limburger
Ivan Hoste. Een kort geblokte
flankaanvaller die al voor enkele
jaren op de poorten van de eersteklasseklubs roffelde. Hij bleef
echter In Tongeren hangen.
Van die wedstrijd van de Olympische ploeg kreeg niemand een
beeld te zien op het televisiescherm. In Roosendaal werd
voor een handvol toeschouwers
gevoetbald. De verlichting was
amper voldoende om de tegenstander te onderscheiden. Bewijs van het belang dat in Nederland
aan
soortgelijke
«evenementen» wordt gehecht
Wij verheugen ons daar niet
over maar kunnen evenmin deBelgische televisie begrijpen die
al de thuiswedstrijden van onze
Olympische
ploeg
«rechtstreeks» op het scherm zal brengen. Dit op verzoek van de Belgische voetbalbond, die op lange
termijn geld wil slaan uit dit
soort wedstrijden. Wat haar
goed recht is. Maar desondanks^
kunnen wij hef gevoel niet onderdrukken dat de K.B.V.B. met
de B.R.T. doet wat het wil. Of is
het de kijker nog niet opgevallen
dat er meer publiciteit rond de
voetbalvelden hangt dan rond de
basket- en volleybalterreinen
wanneer er rechtstreeks wordt
uitgezonden?
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31 maart

Europa begint bij ons!
O p 10 j u n i w o r d e n , v o o r h e t e e r s t in d e g e s c h i e d e n i s , d e k i e z e r s uit d e n e g e n l a n d e n v a n d e
E u r o p e s e G e m e e n s c h a p o p g e r o e p e n o m in
r e c h t s t r e e k s e v e r k i e z i n g e n het E u r o p e s e P a r l e m e n t s a m e n te s t e l l e n .
De Volksunie treedt deze verkiezingen tegem o e t in h e t k a d e r v a n e e n V r i j e A l l i a n t i e v a n
E u r o p e s e v o l k s n a t i o n a l i s t e n en f e d e r a l i s t e n , en
van politieke v e r t e g e n w o o r d i g e r s van Europes e v o l k e r e n en m i n d e r h e d e n . O p 31 m a a r t en 1
april bereidt de V U deze s t e m b u s s l a g v o o r met
e e n K o n g r e s in G e n t .

Waterdag 31 maart
Auditoria A, B en D, Blandijnberg 2 te Gent
14.30

Toelichting bij de sektievergaderingen door
Lutgart De Beul.
15.00 Sektievergaderingen.
1. Soclaal-ekonomische problematiek, onder voorzitterschap van volksvertegenwoordiger Paul Van
Grembergen.
Referent: Jan Van der Eist, lid van de VU-Werkgroep
Internationale Samenwerking.
2. Kultuurbeleid, onder voorzitterschap van Herwig
Cornells.
3. Politieke strukturen, onder voorzitterschap van
Nelly Maes.
Referent: Walter Luyten, stafmedewerker van het
Politiek Vormingscentrum.
16.45 Rapporten van de sektiebesprekingen.
17.15 Algemene diskussie o.l.v. Maurits Coppieters
en Eugeen De Facq.
18.00 Einde

Zondag 1 april
Kongreszaal, Internationaal Kongres Centrum
10.00 Welkom door senator Maurits Coppieters.
10.05 Algemeen rapport door Eugeen De Facq.
Voorstelling van het Europees kiesplatform
van de Volksunie.

Roger Siff er:
folk-jazz uit Elzas
Roger Siffer werd geboren in 1948.
Drie grote liefdes zijn bepalend geweest
voor zijn leven, zo zegt hijzelf: de muziek, zijn
familie en zijn streek.
Aanvankelijk zong hij Engelstalige suksesnummers, tot hij op zekere dag op een volksfeest kinderliedjes in het Elzassisch dialekt
inzet.
Tot zijn verwondering is de geestdrift van
het publiek zeer groot. R. Siffer wordt meteen Elzassisch volkszanger. Hij verdiept
zich in de volksliederenschat van de Elzas en
bewerkt de traditionele folk tot folk - pop en
folk - jazz.
In 1971 komt z'n eerste LP op de markt. Zij
verkoopt als warme broodjes. De loopbaan
van Siffer is begonnen. Hij zwerft door Elzas
en trekt ook naar elders in Frankrijk, om diets
te maken dat Elzas kultureel ontwaakt is.
De LP's volgen mekaar nu snel op. De toon
van de liedjes wordt ook bitsiger. Onlangs
verscheen z'n 5e langspeelplaat.
Roger Siffer wil bewijzen dat Elzas een eigen-aardige kuituur heeft. De schrijver René
Ekni zegt over hem: «Omdat Siffer het volk
ontmoet heeft op de plaats van het feest, is
een ooievaar verschenen in onze hemel: wij
spreken eindelijk, omdat een dichter onze
taal in eer hersteld heeft.»
Na «Le temps des cèrises» in Floreffe,
wordt EURANJEMENT een tweede doorbraak in ons land voor Siffer, ditmaal in Vlaanderen.
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10.45 Boodschappen en groeten van buitenlandse
gasten.
11.15 Toespraken door professor Guy Héraud
(Frankrijk) en door professor Hendrik Brugmans, ere-rektor van het Europees Kollege.
11.45 Toespraak door volksvertegenwoordiger Hugo Schiltz, algemeen voorzitter van de Volksunie.
Kinderopvang ter plaatse.

Bussen noar Gent

Goed om weten...
• Kaarten voor het festival van Europese volksmuziek van 1 april zijn te verkrijgen tegen 100 fr.
op onderstaande adressen:
Nationaal: Barrikadenplein 12, 1000 Brussel (02219.49.30).
Arr. A a l s t : Freddy Pools, Stationsstraat 6, 9590
Zandbergen.

BORGERHOUT
Inschrijven op het VU-sekretariaat, StatieleiS, 2200
Borgerhout.

Arr. A n t w e r p e n : VU-sekretariaat, Wetstraat 12,
2000 Antwerpen (031-36.84.65); Luk Lemmens,
Oudestraat 31, 2610 Wilrijk.

BRUSSEL
Bus vertrekt op 1 april om 13 uur aan KVS (Arduinkaai); inlichtingen Bert Anciaux (tel. 02-269.54.55).
DENDERMONDE
Inschrijven bij Herman Van den Abbeele, Losweg
11, Schoonaarde (tel. 052-42.35.49) of Koen Van der
Poten, Visstraat 59, Denderbelle.
GRIMBERGEN, NIEUW KAPELLE-op-den-BOS
Inschrijven tegen lOOfr. (alles inbegrepen) bij Stephane Rummens, Beigemsesteenweg 146,1850 Grimbergen (tel. 02-269.31.60) of Kaat Peeters, Mechelseweg 62, 2920 Kapelle-op-den-Bos (tel. 015-71.14.22).

Arr. B r u g g e : Erwin Priem, Lauwersstraat 39, 8000
Brugge (050-31.4246).

HALLE-VILVOORDE
Inschrijven bij Hugo Van Hemelrijck, Wolvertemsesteenweg 245, 1850 Grimbergen (tel. 02-269.03.73) of
Eddy Denayer, Steenweg naar Ninove 37,1670 Pepingen.
LIMBURG
Bus vertrekt om 11 u. 45 te Bree en rijdt over Opglabbeek-Genk-Bilzen-Hasselt-Herk-de-Stad; inschrijven bij Claude Berghmans, Smoutweg 1,3671 Opoeteren of Peter Housen, Wevelstraat 9, 3601 Zutendaal
(tel. 011-35.91.68) of Johan Sauwens, Parklaan 5, 3740
Bilzen (tel. 011-41.24.28).

Arr. B r u s s e l : Barnkadenplein 12, 1000 Brussel (02219.49.30).
Arr. Dendermonde: Herman Van den Abeele, Losweg 11, 9328 Schoonaarde (052-42.3549); Koen
Van der Poten, Visstraat 59, 9371 Denderbelle.
Arr. Gent-Eekio: Dosfelcentrum, Bennesteeg 4,
9000 Gent (091-23.08.24).
Arr. Halle-Vilvoorde: Hugo Van Hemeinjck, Wolvertemsesteenweg 245, 1850 Grimbergen (02269 03.73); Eddy Denayer, Steenweg naar Ninove 37, 1670 Pepingen.
Arr. Hasselt-Sint-Truiden: Peter Housen, Wevelstraat 9, 3601 Zutendaal (011-35.91.68).
Arr. leper: Roza Lernout-Martens, Beselarestraat
10, 8660 Geluwe (056-51.18.33).
Arr. K o r t r i j k : Rita Declercq, Harelbeekstraat 15,
8550 Zwevegem (056-75.63.99)
Arr. L e u v e n : Sociaal sekretariaat, Kiekenstraat 1,
3000 Leuven (016-22.15.21).
Arr. Mechelen : Marcel Dielens, Kon. Astridlaan I B ,
2260 Nijlen (031-81.70.07).
Arr. O o s t e n d e : Arr. VU-sekretariaat (M. Van Middelem), Nieuwpoortsesteenweg 356, 8400 Oostende (059-70.44.81).
Arr. Oudenaarde: Freddy Seghers, Ommeganckstraat 34, 9660 Brakel (055-42.25.46).
Arr. Roeselare: Luk De Rammelare, Steenovenstraat 65, 8880 Tielt.
Arr. St.-Niklaas : J.-P. Maes, Dr, Verdurmenstraat 6,2700 Sint-Niklaas (031-76.51.30).
Arr. Tongeren: Claude Berghmans, Smoutweg 1,
3671 Opoeteren.
Arr. Turnhout: Gilbert Van Gorp, Kroonstraat 88,
2300 Turnhout (014-41.87.59)
•
31
de
en

K a a r t e n v o o r d e instuif o p z a t e r d a g
m a a r t t e g e n 50 fr. zijn t e k o o p o p volgenplaatsen : B a r r i k a d e n p l e i n 12, 1000 B r u s s e l
B e n n e s t e e g 4, 9 0 0 0 Gent.

•
Affiches — Strooibriefjes
zijn gratis b e s c h i k b a a r o p het a l g e m e e n
s e k r e t a r i a a t te B r u s s e l e n o p het D o s f e l centrunn, B e n n e s t e e g 4 t e Gent.

Volksnationaal Europees
weekend te Gent
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Protestlied van toen en straks op z'n best

HUGO RASPOET hoef ik aan de
late twintigers (en ouder) niet
voor te stellen. Liedjes als «Annemarieke> en «Mi|n koningskind»
waren de pereltjes waar het
Vlaamse «chanson* in het begin
der zestigerjaren, en brachten
hem bij de laureaten van de toen
gegeerde «Ontdek de Ster» op de
televisie.
Nog wat jaartjes later zou ook
Verminnen «ontdekt» worden.
Even na de Mei-dagen krijgt
Hugo de inspiratie voor zijn «Eviva il Papa», dat door de BRT
prompt op de zwarte lijst wordt
gezet, en begint Raspoet aan de
oprichting van de Vlaamse afdeling van «Release», de allereerste
vorm van echte zorg voor de marginale jeugd van toen. En op diezelfde eerste elpee is ook zijn
meest gewaardeerde lied «Helena». Het kon niet anders dan dat
al deze liedjes en ook zijn minder
bekende maar eveneens prachtig
repertoire eens werd gebundeld.
En dit is dan het grote moment
Een fijn verzorgde dubbelplaat m
klaphoes, met raak gekozen toelichting over Raspoet en zijn werk
plus korte ontleding door Miei
Appelmans, eertijds in T Liedboek verschenen. Een «luisterplaat» in de echte zin van het
woord die velen zal verblijden, m
produktte van Roland Verlooven.
(IBC 4BI34-61385-6)
Eveneens pionier van wat de
kleinkunst moest worden is tijdgenoot en Mechelaar Kor van der
Goten, eerst koorzanger en dan
chansonschrijver van een reeks
liedjes die eveneens een eerste
kans kregen bij de «Nederlandse
Pocketplaat» van Jo Van Eetvelde. Ook hij staat kritisch tegenover de prangende problemen
van toen, maar is met zwoele
mondvolle stem en zijn teksten

minder onderhoudend dan Raspoet, die met af en toe een kwinkslag reeds een jongere kleinkunst-generatie aankondigt En
toch een dubbelschijf die eveneens m zelfde IBC-reeks getiteld
«Alles van Kor» heel wat liefhebbers zal vinden

Bert De Coninck & Fran
En na tien jaar kleinkunst is ook
deze term leeggeschreven en
zoeken alweer jongeren uit die
stal zoals Verminnen, Raymond,
Van Uytsel en De Bruyne heil in

elektrische bezetting en andere
muzikale horizonten Bert de Coninck gaat de keiharde Vlaamse
rocktoer op die willens nillens samengaat met het protest van de
nieuwste punk-generatie (begin
76) HIJ heeft het met makkelijk
om het bij zijn optredens of op
Mallemunt waar te maken Maar
op deze tweede elpee — zonder
zijn maat Jean Rousseau — maar
met de lieve Fran voor zang en piano bewijst hij degelijke teksten
te kunnen schrijven, die dan weer
enkel de tieners van nu zullen
aanspreken Muzikaal lijkt hef met

de rockende «Cadillac» in Nederlandse versie en funk en roekdreunen eveneens deze bedoeling Mooiste nummer van de
plaat IS «Johnny» waar Fran de
zang voor haar rekening neemt,
sterkste het
funky-swingende
«de Katvis» meest muzikale ongetwijfeld het instrumentale «Fur
Ulrike», en lelijkste het vrijwel
nietszeggende
«Anderhalve »
dat vijf minuten te lang is Een
plaat waar (alweer) Verminnens
gitarist Jean-Marie Aerts het stevige werk voor zijn rekening
neemt en ook sax en dwarsfluit
van Jan Boeckaert en Andre Jean
een pluim verdienen Opgenomen
voor Parcifal (-Merlijn) in Hi-fi
Home te Brugge door Ron Cottam

Tom Robinson-tweede
Een van de mooiste koncerten
hier ten lande was dat van de Tom
Robinson Band in de nazomer vorig jaar Een jongen van over het
Kanaal die het doet omwille van
zijn bewustmaking door zijn teksten, gesteund op kwaliteitsvolle
hedendaags^ klanken Hij komt
op voor begrip voor minderheidsgroepen en marginalen, die ook
een eerlijke kans moeten krijgen
in de hedendaagse maatschappij.

voor de gevangenen Maar hij
staat afwijzend tegenover militaire junta's, totalitarisme, het recht
van de sterkste en het kapitaal
HIJ aarzelt niet om de populaire ingrediënten als meezing-refrein en
meestamp-ritmes aan te wenden
om ingang te vinden, en het dan
ook «live» waar te maken Een
produktie van niemand minder
dan Todd Rundgren, die dan ook
zorgde voor optimaal studiowerk
en opnamen (EM1-058-06977)
Deze week ook start Toer '79 van
de Britse folkgroep «Tannahill
weavers» en wel vrijdag (16
maart) in de Zwanepoel-zaal te
Keiem, waarna de veertien ononderbroken
data
gaan
langs
Charleroi, Hoegaarden, de Groeningezaal te Kortrijk, Vilvoorde,
de Dormoyzaal te Rijsel (Fr), 't
Vensterke te Strombeek-Bever
op donderdag 22 maart Verder
het klassieke folkcircuit met de
Mouterij op de Markt te Deinze,
de Sfinks te Boechout, onder de
Toren te Londerzeel, 't Stuc te
Leuven, Reims, jeugdhuis Doorndal en 't Sleutelgat te Haren om af
te ronden De groep trad op samen met Steeleye Span en het
vijftal waarborgt volksmuziek van
vierentwintig karaat
Sergius

ANZ-wedstrijd
voor nieuw
kinderlied
In het Jaar van het Kind organizeert
het ANZ (Algemeen Nederlands
Zangverbond) ism het No ordstarfonds een wedstrijd voor een nieuw
nederlandstalig kinderlied met pianobegeleiding
Een deskundige jury onder voorzitterschap van Jan Theuwissen voorzitter
muzikale advieskommissie van het
ANZ zal de verschillende inzendingen beoordelen
Het bekroonde kinderlied zal in kreatie worden gebracht op het 43e
Vlaams-Nationaal Zangfeest op 27
april 1980
De pnjs van het Noordstarfonds die
twintigduizend frank bedraagt wordt
toegekend aan de auteur(s) van het
bekroonde lied
J
/"
.

Iedereen die hiervoor belangstelling
heeft kan het wedstrijdreglement aanvragen bij het ANZ-sekretanaat Vnjheidstraat 30-32 bus 14 te Antwerpen tel 031 37 9392 of 379643

De jongens van de Tom Robinson Band.

Roland Jooris legt beelden in woorden vast
Roland Jooris is een van de waardevolste vertegenwoordigers van
de nieuw-realistische poëzie in
Vlaanderen. Zijn gedichten sluiten
nauw aan bij de vernieuwingsstroming in de Vlaamse schilderkunst,
ingeluid door Roger Raveel. Hij
wordt vooral beïnvloed door de
wijze waarop schilders naar de
dingen kijken.
Zien met of m woorden is zijn
hoofdbekommernis. D a a r m e e zet
hij een surrealistische traditie
voort. In het boek met de drie M a nifesten van het surrealisme zat
een vergrootglas, met een boodschap voor de mensen die niet
zien: «Jullie die niet zien, denkt

an hen die wel zien». Jooris
schrijft poëzie met het oog.
Een ruime keuze van Jooris' dichtkunst werd bijeengebracht in de verzamelbundel Gedichten 1958-78 Uit
deze gedichten blijkt de voorliefde van
Roland Jooris voor het Vlaamse landschap, een soort kompositie van een
grasveld, duiven, het water van de
Leie, wolken, nevel Enkele tekens wijzen op de aanwezigheid van de mens
een hark, een fiets, een jachtgeweer,
een elektriciteitspaal, een huis Het
landschap heeft een statisch uitzicht,
het hjkt wel een stilleven, maar dat is
het met een stilleven is doorgaans
realistisch, terwijl Jooris de konkrete
waarneming koppelt aan een abstraherend beeldende weergave in de taal

Bovendien is het de dichter die de wereld immobilizeert Hij beschrijft met
maar legt de dingen in een oogwenk
vast HIJ kijkt eigenlijk met het intellekt
Vandaar de indruk dat elk gedicht in de
tijdsspanne van een sekonde een hele
ruimte schept Een gedicht is een
«venster» dat «opengeduwd» wordt
op de wereld Je stapt vanuit de taal in
de dagelijkse werkelijkheid, de grens
tussen «binnen» en «buiten» wordt
betrekkelijk
ik zou die avondlijke
merel in mijn tuin op
een tak in een gedicht
willen zetten, maar waarom
zou ik, hl] zit per slot
van rekening daar waar

hij zitten moet in een
gedicht
daarbuiten
Een eindoordeel"^ Roland Jooris is, in
het Nederlandse taalgebied, een oorspronkelijk dichter Als modernist is hij
trouw gebleven aan zijn Vlaamse omgeving, met als folklorist, maar als een
scherp ziende vernieuwer Een ander
kenmerk is het optimisme van zijn blik
alles wordt mooi en treffend onder het
oog van Jooris Straalt zijn taal het geluk uit van een generatie van Vlamingen die getuigen van Vlaanderens
volle welvaarf?
Eugene VAN ITTERBEEK
L i t Roland J O O R I S , Gedichten 1958-78 Antwerpen Lotus 1978 117bl2 350 fr

poëzie

WIJ 16

15 MAART 1979

•ttOSj^i^

*iM—'^

\

kRITKCH D€KeK€ri
Vrijdag 2 maart werd te Brussel
de film « Vlucht over België», gedraaid in het kader van 150 jaar
België, in première vertoond. Gerealizeerd door het nog niet gesplitste kommissariaat-generaal
voor toerisme en gesponsord
door de Algemene Bankmaatschappij is de film van Gus Poncin met oorspronkelijke muziek
van Daniël Dejean en kommentaar van ere-kommissans-generaal Arthur Haulot geworden wat
wij er van konden verwachten.
Een typisch Belgisch produkt met
soms verrassend mooie landschappen, prachtige helikopterzichten op kerken en kastelen,
postkaart-marktpleinen, die we
(ook als het Vlaamse waren) niet
altijd zo goed en zo vlug herkenden omdat we het niet gewoon
zijn ons geliefd landje uit de lucht
te bekijken. Zo te zien stamt
ons dierbaar vaderland rechtstreeks uit de riddertijd en de
kruistochten en we dachten elk
ogenblik de gemeentenaren te
zullen ontmoeten, die zopas de
Fransen op de Groeningkouter in

Autobiografie van Henry Miller
blijft best-seller
De thans overbekende Amerikaanse schrijver Henry Miller getuigt zelf van dit boek
« dat zijn idee was, ongeacht
hoeveel pagina's het boek
zou tellen, heel simpel het
verhaal van de meest kritieke periode uit mijn leven te
vertellen, namelijk de zeven
jaar in Amerika, voorafgaand
aan mijn vrijwillige vlucht
naar Frankrijk (1930). Dit
boek is vooral, zo geloof ik,
een poging het patroon van
mijn leven — zijn doel en
betekenis — te leren begrijpen en te waarderen.'
Dit boek is feitelijk het tweede boek van de trilogie « De
Rozenkruisiging»
waarvan
het eerste boek « Sexus » tot
titel draagt en boek drie
«Nexus» heet De algemene
titel blijkt te verwijzen naar
de sekte van de Rozenkruisers een kristelijk geïnspireerde teosofische organizatie, die vooral aanhangers
telt in Amerika, Groot-Brittannië en Europa (Nederland).

Plexus kreeg
nieuwe druk

en katten, wier eten ons deed
watertanden». Je weet meteen
dat het ongehuwde paar het verre van breed heeft. In die stijl gaat
het verder, meestal pittige beschrijvingen V. alledaagse gebeurtenissen in de Newyorkse periode van de schrijver. Men kan zich
van die alledaagsheid ontdoen
met een paar zinnen. Maar Miller
ontleedt ze, beschrijft ze en filozofeert erbij. Zo in de trant van
« De mens is op zijn manier even
mysterieus als god. De dierenwereld eveneens. En ook de onbezielde wereld, als je er maar eens
goed over nadenkt Als deze
Androïden de wijsheid en schranderheid bezaten om uit hun afschuwelijke toestand van slavernij aan hun waakzame meesters
te ontkomen, kunnen ze dan niet
evengoed de bekwaamheid bezitten om zich zelf tot in lengte van
dagen te beschermen, met hun
eigen soort een maatschappij te
vormen, toe te nemen en zich te
vermenigvuldigen?» Deze bedenkingen worden geuit tijdens
een drinkgelag, een «gebeurtenis» die regelmatig opduikt in het
leven van de auteur, die beurtelings zijn vrienden ontvlucht afstoot en dan weer opzoekt wat
steevast uitdraait op een meer
dan gezellig samenzijn of een
oeverloos dispuut al dan niet
maar meer met dan niet «opgelengd» met alkohol. Of moeten
we
schrijven
«geniaal
gemaakt » ?

//

over België

Henry Miller laat trouwens zijn
vrouwen en vrienden zelf uitvoerig aan het woord, wat neerkomt
op «rustpunten» of mogelijkheden, om aan de eentonigheid te
ontsnappen.
Feitelijk is dit het zelfportret van
een sympatieke zondaar, een stevige drinke'-, een levensgenieter,
zowel horizontaal als vertikaal,
een gelovige die de Hemelse
vader dankt om het bezoek van
zijn tweelingbroer, maar er onmiddellijk aan toevoegt « en terwijl ik
vroom mijn dank betoonde, de
goddelijke werken prees, de gehe-

It

goed voor
museum

Rechtop luiheid...
Het boek verscheen in 1963 bij
The Olympic Press Parijs en verscheen in Nederlandse vertaling
(John Vandenbergh) bij De Bezige Bij, Amsterdam in 1970. Een
tweede druk verscheen einde vorig jaar.
Het verhaal — want dat is ten
slotte deze autobiografie — begint met het kostelijk relaas van
het huren van een fiat door de
vriendin van de schrijver. Henry
Miller heeft een prettige, innemende schrijftrant zo iets van «onze
buren (in Brooklyn, de deftige
buurt) hadden allemaal een limousine, een butler, dure honden

.Vlucht

Ie schepping verheerlijkte, liet ik
mijn gedachten uitgaan naar het
ontbijt dat ongetwijfeld op weg
was en naar die lange, lome uren,
minuten, sekonden eer de dag
ten einde zou gaan. Het deed er
niet aan toe hoe we de dag vulden, of we die leeg achterlieten
als een kalebas; het deed er
alleen aan toe dat die tijd van ons
was en dat we daarmee konden
doen wat we wensten» einde
citaat In feite een soort recht op
luiheid i.p.v. op arbeid...

' Het is niet zo het hele boek door.
Miller poogt b.v. het mysterie van
het lijden te doorgronden en wijdt
daaraan interessante beschouwingen. Hij acht evenwel het lijden niet noodzakelijk tenzij als
middel om het lijden te begrijpen !
Wie van het lijden bevrijd is zal
steeds meer en meer naar de vrijheid verlangen, «die werkelijk en
eeuwig is».
- NEXUS PLEXUS - 694 biz. - Uitgave
De Bezige Bij Amsterdam.

de Vlaamse modder hadden
doen bijten Maar dat zou té mooi
geweest zijn...
U kan dan wel veronderstellen
dat er mets te zien was over de
sociale ellende van de 19e eeuw,
de achteruitstelling van Vlaanderen, de strijd aan de IJzer, de
mooie IJzervlakte met de IJzertoren (ook dat moet indrukwekkend mooi zijn uit de lucht), de
sociale woonwijken en de krotwoningen uit de 20e eeuw, over het
land dat miljoenen mensen beleven, over de haast van de automaatschappij, de vlucht van de
morgentrein vol slapende harten
naar Brussel, over de benauwdheid van de achterbuurten, over
de armoede en honger van de
ouden van dagen, over het werk
van miljoenen Vlamingen en Walen die in deze 150 jaar toch nog
iets anders hebben opgebouwd
dan kastelen en klokketorens,
over het lawaai van de textielfabneken en de ellende uit de mijnen : geen woord, geen beeld!
Moest u twijfelen aan de echte
oedoeling van «Vlucht over België » dan moet u maar deze paragraaf uit de inleiding van de heer
Arthur Haulot lezen:
«Die film zou bij veel toeschouwers als anachronistisch kunnen
overl<omen. Leven wij niet in een
tijd waarin men, wanneer men het
woord Belgié in de mond neemt,
verdacht wordt gemaakt ? In een
tijd waarin sommige bewerkers
van onze nieuwe geschiedenis
zich bekwamer tonen in het breken dan in het verenigen ? Waarin de trouw aan het gemeenschappelijk vaderland, aan het samen vergoten bloed, aan de
eden, gezworen door de geofferden, de plaats moet ruimen voor
de trouw aan de schim van vijandelijke stammen van tweeduizend jaar geleden.»
Wat moet men daar nog op antwoorden "^
Het laatste beeld van de film was
het duidelijkst: een Belgisch parachutist die aan een tricolore parachute neerdaalt en zijn valscherm netjes opplooit..
Hopelijk was dit zijn laatste vlucht
en dan naar het museum van
geschiedenis en folklore, waar de
hele film trouwens thuishoort!
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„Negen van Laken":

O.C.M.W.-MERKSEM

nog 300.000 F te kort
Heel wat lezers vroegen ons hoe het
staat met de afbetaling van het proces
van de <negen van Laken>. Graag wat
informatie. Er werd tot op vandaag (in
de tweede faze van het geding) reeds
1.400.000 fr. aan de tegenpartij betaald. Er wordt echter voorzien dat
nog wel zo'n 300.000 fr. zal moeten betaald worden.
In de voorbije verkiezingsperiode liepen geen stortingen binnen, toch bezorgde senator Bob Maes — die de inzameling koördineert — ons een
nieuwe lijst van stortingen bij hem, gedaan tussen einde november 78 en
einde februari 79.
Tussen de stortingen bevindt zich de
belangrijke som van 100.000, geschonken door VTB-VAB. Misschien
kan dit wel als voorbeeld gesteld worden voor de vele andere Vlaamse (kuituur-)verenigingen !
Met dank aan de velen die reeds bijdroegen, toch nog even het steunfondsnummer

KB 434-8094439-84.

Steunlijst
C, Hove (november)
120
A.V., Haaltert
200
E.K, Asse
2.500
VU-afd. Machelen (BrabJ ..
1.000
A.B., Gentbrugge
200
PJ, Wilrijk
200
E.D., Deurne
100
R.H, Genk
300
M.S., Deurne
100
VU-afd. Gistel
1.000
VI. Vriendenkring-Meulebeke. .10.000
J.D, Bujumbura
1.000
W.L, Deurne
1.000
W.V., Waregem
1.000
F.B.. Ekeren
500
E.H, Borgerhout
200
G.V., Schoten
500
V.d.W, Kapellen
500
C.V.O., Ekeren
500
G.V., Gentbrugge
500
J.B, Itterbeek
200
Sm., Deurne
500
J.D, Halle
300
P.V, Haren-Brussel
500
Cl, Hoboken
1.000
VOS-Brussel
1.000
VI. Volksp, WIjnegem
25.000
D.D, Herent
500
F.B, Mechelen
1.000
Par, Vossem
1.000

M.L, Kortenaken
500
VNSU-Gent
1.200
VAB-VTB Brussel
100.000
V.S, Kontich
2.000
G.D, Veltem-Beisem
300
V.-C, Hoboken
1.000
F.S, Kortrijk
5.000
G.D, Leuven
500
H.M. Lede
500
A.R, Mariakerke
500
G.M, Keerbergen
500
L, Hove
300
R.V, Meerbeke
1.000
L.V., Asse
2.000
L.P, Nederhasselt
300
VU-afd. Hove (3e s t o r ü . . . .
1.000
VU-afd. Koekelare
1.000
A.G, Borgerhout
200
H.V, Gent
1.000
LV, Ekeren
500
A.B., Elewijt
200
E.M, Middelkerke
150
T.W, Dilbeek
1.000
Naamloos, Liedekerke
300
A.V, Brussel 1150
500
W.V., Asse
500
VU-afd. Roosdaal
5.000
VU-afd. Schoten
2.000
E.W, Reet
1.000

Totaal

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Van Aertselaerstraat 29, Merksem, wenst over te
gaan tot de aanwerving en de aanleg van een werfreserve voor de betrekking van:
Sociaal verpleegkundige
en/of
maatschappelijk assistent(e)
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienenbewijsstukken en de
bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het personeelsbureau J a a k de Boeckstraat 3-11 te Merksem
(tel. 45.75.80 - toestel 23).
De eigenhandig geschreven a a n v r a a g voor voornoemde betrekkingen dienen bij een ter post aangetekende zending, gericht a a n de heer Chris Morel,
voorzitter van het O.C.M.W., uiterlijk op 6 april 1979
toe te komen.
CAdv. 264)

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, Van Aertselaerstraat 29, Merksem, wenst over te
gaan tot de aanwerving en de aanleg van een werfreserve voor betrekkingen van:
Ambulancevoerders
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de
bezoldigingsregeling zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstraat 3-11 te Merksem
(tel. 45.75.80 - toestel 23).
De eigenhandig geschreven a a n v r a a g voor voornoemde betrekkingen dienen bij een ter post aangetekende zending, gericht a a n de heer Chris Morel,
Voorzitter van het O.C.M.W., uiterlijk op 30 m a a r t
1979 toe te komen.
(Adv. 262)

182.370 fr.

Aanbevolen huizen
Maak ook eens kennis met de gezellige sfeer in
Cafè-Restaurant
SCHUTTERSHOF
Dorpstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015-71 15.49

l O E L - Tel. 011-53.43.49
GelegenheidsgrMfiek Huwoli|k - Geb 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 e n etit eïten. Houten drukletters • Reklamekalenders.

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K
Elie Van Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie.
Gontrode Heirweg 49. 9230 Melle tel. 091-30.06.53

KLEDING LENDERS
Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031/53.70J9
Dames-, heren- en kinderkleding

lustrerie
mare de vriese
baron ru.T<-'ttelaan
assebroek-brugge
tel

050-,357404

PVBA-J B O R R E M A N S C O C K
S KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen,
Gentsestraal 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 89
W I J bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv. 24)

10%vr.V.U.Ieden
HOSTUUMS

V E S T O N S - BROEKEN - PARDESSUS
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
Steenhouwersvest 52. Antwerpen.
Tel. 031-313&B3
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K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
VANDEHCRUYS
Assesteenweg 65. TEHNAT
Tel 58214 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gesloten

FEESTZA..EN-SALONS
DE L A N D S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafelgerief
Schildersiraat 33. 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

Steeds w e l k o m in
KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11, Gooik
054-33.48.57
U w tweede t h u i s !

MARC ADAMS

Welkom
DE O U D E KRING
Cafe v u - l o k a a l
Dorpsplein. Heusden-Limburg

02-532 54.81
Lokaal van de Volksunie

JEF THIJS
Alle verzekeringen
Koning Leopoldiaan 1.
3180 Westerkj Tel. 014-54 48.07

FRITUUR-EETHUISINGRID
O l e n s e w e g 41, W e s t e r l o
( V o o r t k a p e l ) . t e l 014-21.36.96
V r a a g prijzen voor uw feestmenu's. S p e c i a l i t e i t e n .
Alle dagen verse mosselen.

Feestzalen

Mechanische schrijnwerkerij
HOFVANARAGON
Guchtstraat 105
9310 LEDE
Tel. 053/70.48.75.

MEUBELEN MOENS
Markt 28
TERNAT
Tel. 582.1055
Specialist primitief —
stijlmeubelen en modem.

CETi STUDIO
•1=^ D A N N
02-428.69.84
- Industriële
fotogralfie
- Móde/architektuur
- Huwelijksreportages.
Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

LINDENHOVE
Bellesiraal 49
1790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Maandag, dinsdag. vri|dag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's
nr-iddags Tel 0 5 3 / 6 6 8 7 40

EJN BERT
A s s e s t e e n w e g 117 TERNAT
Tel 0 2 / 5 8 2 1 3 1 2
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 3 1 . 1 6 8 6 Gooik

Aragonstraat 6, Lier
Tel. 031-8.15.68

Makelaarskantoor
VERHAEST-PERSYN
Alle beleggingen - leningen verzekenngen.
Kerkstraat 2a, 8060
ZWEVEZELE,
tel. 051-61.16.07

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook
medikale en anti-allergische matrasse"
Platteau-Lievens.
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene. tel.
053/66.74.56.

VERVOER-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen
Tel 02/268 14 02

D R O O G K U I S - WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 M O L
014/31.13.76

DE CRAEN R O M pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 0 1 5 / 7 1 1240
Verwarming
stoom
sanitair
herstellingen

drukkerij edwig van daele
lindestraat 59.9280 o v e r m e r e
Alle

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 0 1 4 / 5 8 8 5 8 1
Alle dag- en weekbladen

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg 't STAMPKOT
St-Mana-Latem, ZWALM
Boerenbrood - Hesp - Kaas
Tel 055-49.94.76
Dinsd. gesloten.
Vroeger uitbater Zwalmlandia.

RESTAURANT T U L
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel. 091-69.28.74
Specialiteit ribstuk o p hout
Dinsdagavond en w o e n s d a g
gesloten

tel 091-6764.33

Industriële brood- en banketbakkerij
en roomijs
Wilfried BLANCQUAERT
Grote Kouter 47. UITBERGEN
Tel. 091-67.57.12

VOEDING - DEPOLDER •
Polderstraat 12,
8458 Oostduinkerke
Specialiteit: dag. vers fruit
en groenten.
Dubbele Valois-zegels aan alle
leden.

SPECIALISATIE
F. DE MEYER
Huiveldestraat 2
DENDERMONDEGREMBERGEN
Tel. 052-21.53.62
Tuinmachinerie - Groene zones

KUNSTGEBIHEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N
Chazallaan 83
1030 Brussel (Scfiaarbeek)
0 2 / 7 3 4 0643
N a 1 8 u 425 46 42

Brandstoffen
VANDUEREN
p.v.b.a., Harmoniestraat 6, BERINGEN - 011-43.37.07 Leveringen mazout — mogelijkheid
gespreide betaling — onderhoud centrale verwarmingsketel.

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
/ 7 7 ^ Verzorgde keuken,
\NiuilM\ demokratische prijzen,
VCi^g;^ uitgelezen dienstbetoon
K e s s e l s t e e n w e g 38
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41

15 MAART 1979

ï

|g.II

Beleidsopties van het nieuwe VUJO-bestuur:

TOP 50

Opnieuw aansluiten bij
het levende Vlaanderen
Het kersverse V U J O - b e s t u u r heeft
op een perskonferentie te Brussel
o p 7 maart II. zijn beleidsopties
toegelicht en zijn standpunt
uiteengezet Lo.v. de aktuele,
politieke toestand. Over dat alles
hadden w i j een gesprek met Carla
B r i o n , voorzitter van het
V U J O - b e s t u u r en met Freddy
Seghers, algemene voorzitter van
VUJO.
W i j : U legt nogal sterk de klemtoon
op de autonomie van V U J O to.v. de
V U . V U J O Is toch een integrerend
deel van de p>artij met als specifieke
opdracht de jongerenwerking ?
F r e d d y : Dat is juist Wij willen ons
niet tegen de V U opstellen, maar wij
willen wel — meer dan In het verleden
— het kritisch geweten van de partij
zijn. Ik gehof dat wij als politieke jorv
gerentjeweging de gevoelige antenne
moeten zijn, gericht naar de principiële opties en naar het toekomstig maatschappijbeeld. En daartoe is een auton o m e opstelling noodzakelijk.
W i j : V U J O wil de partij dus a.h.w. een
spiegel voorhouden om haar tot enige
v o r m van zelfkritiek te nopen.
C a r l a : Inderdaad. W a n t wij vinden
dat het profiel van de V U van de zestiger jaren in de jaren 7 0 zeer vervaagd Is. V o o r tien jaar oefende onze
partij een zeer grote aantrekkingskracht uit op de jongeren : haar radlkale opstelling Inzake de gemeenschapsproblemen en inzake de maatschappij-opbouw zorgde voor voortdurende elektorale suksessen. Het
piartijkader bestond toen trouwens
vooral uit jonge mensen. En dat is nu
niet meer het geval. Gelukkig zijn er
uitzonderlingen. De V U Is dus nodig
aan verjonging en vernieuwing toe.
Dat is een eerste stap die moet gezet
worden.
W i j : En de volgende stap ?
C a r l a : Ik zou niet gewagen van een
volgende stap, maar van een gelijktijdige operatie. Het Is duidelijk dat de
VU-mandatarissen in het algemeen

Zwartberg, de Leuven-krisis, de leefmllieuakties e.d.m. ?
Onze partij zal opnieuw het kontakt
moeten vinden met het levende
Vlaanderen van vandaag.
C a r l a : V U J O wil proberen hier het
voorbeeld te geven. Wij zullen aktlegroepen, die ons belangrijk en maatschappelijk nuttig lijken, steunen. Wij
zullen oneerlijke rekuperatie van basisbewegingen door de gevestigde
machten aanklagen. En de partij zullen wij aanporren o m In dezelfde richting te ageren.

^ ^ E ^ ^
en de parlementariërs in het biezonder de dragers moeten zijn van ons
profiel, dat steunt op drie pijlers: federalisme, pluralisme en sociale rechtvaardigheid. En hier schort wel een en
ander,
WIj appreciëren natuurlijk lofwaardige, individuele pogingen van mandatarissen om het VU-programma gestalte te geven, maar wij stellen eveneens vast dat vaak een samenhangende strategie ontbreekt
Daarom wil V U J O , vla de geëigende
kanalen, van de partij een dwingend
plan eisen tot konkretlzenng van het
programma (via dossiers, wetsvoorstellen,...) met een evaluatie nadien.
V U J O eist met name ook een duidelijke stelllngname van de V U Inzake de
levensbelangrijke problemen waarmee onze Vlaamse samenleving gekonfronteerd w o r d t Cbv. kernenergie,
verstedelijking, defensie e.d.mj.
W i j : Gaat de V U op die wijze een
radikaal profiel knjgen ?
F r e d d y : Natuurlijk Is dit onvoldoende. De V U zal ook metterdaad moeten bewijzen dat zij opnieuw aktlef
aanwezig is In het veld, zoals in de
jaren '60. Moet Ik U herinneren aan

OCMW-Merksem
Het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, Van Aertselaerstraat 29, Merksem,
wenst over te gaan tot de aanwerving en de aanleg
van een werf reserve voor betrekkingen van:
3 DIENSTCHEFS-NURSING Ie KLASSE
Nadere inlichtingen in verband met de aanwervingsvoorwaarden en de in te dienen bewijsstukken en de
bezoldigingsregeing zijn te bekomen bij het personeelsbureau Jaak De Boeckstrat 3-11, te Merksem.
(Tel.: 45.75.80 - toestel 23).
De eigenhandig geschreven aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht a a n de heer Chris Morel, Voorzitter van het O.C.M.W., uiterlijk op 30 maart 1979 toe te
komen.
tAdv. 258)
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1.
2.
3.
4.
5.

W i j : Reeds konkrete projekten ?
Carla : Ik mag misschien eerst verwijzen naar ons aanstaande Initiatief
EURANJEMENT 7 9 , waarop wij aktiegroepen en bewegingen allerhande
hebben uitgenodigd voor een infobeurs rond het tema « Europa van de
volkeren ». En wat verder af: op 2 juni
zullen wij prezent zijn o p de antiatoom-manifestatle te Doel. En wij
hof)en van de V U hetzelfde. Dat mag
U gerust schrijven.
Het standpunt van V U J O to.v. de huidige, politieke krisis w e r d uiteengezet
door VUJO-voorzitter Freddy Seghers.
D e voorzitter stelde vooraf zeer duidelijk dat V U J O het helemaal oneens
was met een bepaalde groep In de
partij, die de V U louter als een
Vlaams-nationale zweep in de oppositie ziet
Inleidend schetste Freddy Seghers de
opgang en de groei van de V U dankzij enerzijds haar kompromisloze
Vlaamse opstelling en anderzijds haar
kontestataire maatschappelijke opstelling.
Nadien wees hij op de stagnatie van
de V U in de jaren 7 0 ten gevolge van
de vervaging van het profiel.
De partij was in de ogen van velen
niet meer «anders dan de anderen».
Egmont heeft dit imagoverties gevoelig versterkt
Voor Freddy Seghers liggen de konklusles voor de h a n d : de V U moet
opnieuw een volksgezinde alternatiefpartij worden. Haar ongebondenheid
to.v. de machten (hof, kapitaal, kerk,
drukkingsgroepen...) plaatsen haar in
een bevoorrechte positie.
Nadien ging de VUJO-voorzitter dieper in op de politieke krisis, waarbij hij
zich verheugde over het totstandkomen van een Vlaams front voor de
onderhandelingen. Freddy Seghers
pleitte echter ook voor een breed
Vlaams front, een Staten-Generaal,
waar alle politieke, kulturele en sociale
organizaties zouden bij betrokken
worden. De nota-VdB inzake de
staatshervorming noemde de V U J O voorzitter, in haar huidige vorm onaanvaardbaar

7.
8.
9.
10.
11.
12.

15.
16.
17.
18.

21.
22.
23.
24.
26
27
28.

32.

42.

Guldo Callaert, Opwijk
Luc Vanhorenbeek, Bierbeek
Eric Vandewalle, Izegem
Anny Lenaerts, Wilrijk
Koen Van Meenen, Destelbergen-Heusden
Georgette De Kegel, Ninove
Jo de Clercq, Heverlee
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe
Kris Versijck, Gent
3''«isr
Jan Caudron, Aalst
S3J&
Willy Serpieters, Oostende
Jan De Roever, Antwerpen
Paul Cresens, Schaffen
Frans Jansegers, Herdersem
Achiel Goderis, Oostduinkerke
Veerie Thijssens, Ekeren
Jef Vinex, Erps-Kwerps
Maurits Van Liedekerke, Liedekerke
Maurits Van Passchijn, Meise
René VandenCruijce.Asse

1128
888
768
660
468
468
444
432
^^6
396
324
264
264
264
228
192
183
180
180
180

Jaak Indekeu, Peer
,..,„,.,
.....^.,^....,i
165
Willem Nollet Hove ... :.k.*^-^S^i^^^^i<^»i^i^*^'*
120
Joris Depre, Tervuren ....,....,'.,<.,. .V.'; / , C . . . , . , ."^.......108
August Verberck, Nijlen
96
Willy De Kesel, Bassevelde
,^
96
Jos Truyen,
As
~
84
Harry Van Herf, Zutendaal
'....l^.i^
72
J. Vancoppenolle, St-Truiden
«i^itüj»-..
60
Jozef Labaere, Kortrijk
;feïi^|j^»
60
Walter Wampers, Maasmechelen
J^^m^i 60
De Coninck, Borgerhout
^r.tét'.'i; 60
Mare Devriese, Brugge
48
Emiel Vanlangendonck, St-Katelijne-Waver
48
Martin C o v e n t Melle . „ ^ * , . . . . ^ . .
48
Hugo Segers, B o m e m a J . L ^ £ ,
48
William Vandecauter, Hcjfetade
w*--",:
48
Martine De Cuyper-Longne, Gentbrugge . . . . S j ^ J s i ^ . . . . . . 48
Paul Steegen, Eigenbilzen ............j.,...y.««^È§fe%^Aw.
48
E. Hert>osch, Wommelgem ,t§^^i^i^^^l^g^i)^:nili^Afi
-48
Clem De Ranter, Hoboken ..TTTr..-r.-r..—rr:Trrrr.-.T.-;—.-r.rrr.-- 48
Alfons Griek, Hoboken
48
Mia De Prins, Kapelle-0(>den-Bos
36
Oswald Van Ooteghem, Gentbrugge
36
VU-Hoeilaart
36
36
Jaak Janin, Huise -^t^^ii^fi^i^^é..
36
VU-Denderieeuw ....;«?:".";.: .'l?."l!;
36
VU-Wommelgem
^méè^'^'i
36
Mark Dewinne, Herzele
.^!^|^^
36
André Decroos, Zwevegem
'-Aff^^^^-^-...
36
Mare Vanrijckeghem, Moorslede
.v^.»^pj^^f„'..
36
J. De Landtsheer, Deurne
.ï;».,,i^"i,
JO
Fons Van Holderbeke, Waarschoot
S^'ïïiï
36
36
VU-Krulbeke
..S/'-i-W-'36
Piet Sevenns, Zwijndrecht
! * ^ g j f * * i O » ' •A**i!W •

Freddy Seghers deelde vervolgens
mee dat V U J O op 11 maart in de
Voerstreek zou aanwezig zijn en hij
maakte de VUJO-kandIdaten voor de
EURO-verkiezingen b e k e n d : Johan
Sauwens en Erwin Priem.
Erwin Priem lichtte nog de visie van
V U J O met betrekking tot de Europese verkiezingen toe.
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Tweede inspraakzitting
met bewoners van 't Zuid
ANTWERPEN — De Volksunie heeft in de Antwerpse gemeenteraad 8 raadsleden. Alle zijn steeds, en ten allen tijde bezorgd om de leef-, woon- en verkeersproblemen, die de inwoners aanbelangen. Vanzelfsprekend verlenen zij
ononderbroken hieromtrent — wijk per wijk — dienstbetoon. Suggesties,
klachten, verlangens, worden regelmatig genoteerd. En waar mogelijk wordt
raad verstrekt aan het publiek.
Dit publiek kreeg thans, begin maart, op zijn beurt vanwege het kollege, gelegenheid toelichtmgen te verkrijgen op de vele opmerkingen en vragen, die
zowel schriftelijk als mondeling aan het kollege werden gesteld.
De ruime inkonfihai van het Museum
voor Schone Kunsten, die voor de
gelegenheid tot forum werd ingericht
was volledig volgelopen toen de burgemeester, omnngd door vier schepenen, de aanwezigen verwelkomde
Trends...
Waar in januan 78, tijdens een eerste
soortgelijke voorlichtingsvergadering,
reeds in het openbaar van gedachten
kon worden gewisseld, werd thans
aan de hand van al de ingewonnen
inlichtingen een ontwerp van plan,
voor een groot gedeelte van het Zuid,
opge steld
Meer dan 100 vragen, waaronder een
tachtigtal schnftelijk en 2 petities, liepen binnen
Het bleek dat de problematiek zich
hoofdzakelijk op drie grote punten
toespitste
— Een eerste punt ging om bezorgdheid wegens mogelijk onteigeningen
van percelen en een massale inplanting van kantoren, vooral ten behoeve
van de njksadministratie
— Twee, was een zeer belangnjk probleem, nl de hinder en de gevaren
veroorzaakt door zwaar verkeer, dat
op biezonder intense wijze door de
wijk trekt
— Een derde grote vraag van de
buurttiewoners betrof het uitgestrekte gebied van de gedempte Zuiderdokken
Zwaarverkeeren poepDe schepen voor Ruimtelijke Ordening had goed zeggen, dat sinds de

Maar niemand wil natuurlijk de omlegging voor zijn deur krijgen Ruimtelijke
Ordening en Openbare Werken dachten nochtans wel aan een nieuwe verbinding tussen de invalsweg Kolonel
Silvertoplaan en de Scheldekaaien ter
hoogte van de Herbouvillekaai Om
dit te verwezenlijken is er een onmiddellijk akkoord met de Interkommunale E3 en zowat 50 miljoen nodig

vong jaar gehouden vergadering er
reeds meerdere problemen een oplossing gekregen hadden Er dient echter
nog een stap verder gezet Maar daarvoor IS met enkel het stadsbestuur
maar de medewerking van ieder noodzakelijk, en dienen de spelregels opgevolgd Hierop werd dan vooral bedoeld de plaag der sluikstorters en de
honden die het soms zo bevuilen
dat zelfs de dierenvnenden ontstemd
worden

Trapveld
Wat de bestemming en aanleg van de
gronden van de gedempte Zuiderdokken betreft kregen hier verschillende
problemen vraag en antwoord Men is
het ten slotte eens dat de in groten
getale geparkeerde kamions moeten
verdwijnen en langs de Scheldekaaien dienen ondergebracht Dat verder
dient geijverd opdat de autorodeo's
op het plein verhinderd worden

Geruststelling kon gegeven worden
dat met verder zal onteigend worden
Uit besprekingen met Openbare Werken IS gebleken dat er geen behoefte
meer bestaat om partikuliere eigendommen te verwerven Op wat door
prive-firma's werd opgekocht — bv
de percelen van het voormalig hippodroom — kan de stad, buiten de van
kracht zijnde eventuele bouwvoorschriften, natuurlijk geen projekten,
noch initiatieven nemen Bij het uitvoeren van werken, is de burger nogal
rap bereid om te zeggen wat zijn
« ze » daar nu weer aan het doen ' Er
dient wel ekening mee te worden
gehouden dat die « ze » voorzeker met
altijd diensten zijn onder verantwoordelijkheid of opdracht van de stad
Wat het zwaar verkeer aangaat blijkt
dat na een bijkomend onderzoek, het
grootste gedeelte zijnde 82 th herkomstig is van buiten de agglomeratie En slechts 18 th zijn uiteindelijke
bestemming in de wijk Zuid, en 25 th
binnenstad zou hebben

Boordstenen werden reeds aangebracht Aanwenden van paaltjes met
kettingverbindingen zou hier een oplossing brengen De schepen wees er
echter op dat Het Zuid een « gemengde zone » IS, en bij het verdwijnen van
alle ekonomische aktiviteit de verdere leegloop en verkrotting van de wijk
geen ondenkbaar feit is

Iedereen verlangt rustig te wonen en
van hinder en gevaar gespeend te blij-

Uitbreiding der groenvoorzieningen
en aanleg van speelgelegenheid voor
de jeugd zullen ook intens doorgevoerd worden
En natuurlijk blijft de plaats voorbehouden aan de jaarlijkse «Sinksenfoor» Terwijl het bestaande grasveld
eerlang zal opengesteld worden als
trapveld

ANTWERPEN
KflL€nD€R
MAART
15 ANTWERPEN : Debatavond ingencht door de Kontaktklub met
als spreker Hugo Schiltz en Jean Maurice Dehousse (Minister
van Franse Kuituur) over Federalisme - Seperatisme - Wat nu '
Om 20 u 30 in het (Dongress Hotel, Rantin en Moretuslei 136
15 MORTSEL: Algemene VU-ledenvergadenng over het gemeentebeleid in 't centrum, Osylei Om 20 u 30
16
16

BORNEM' Groot filmfestival slapsticks van en door Pol lelegems (schoonzoon vader Maes) Dit zijn lachfilms voor groot en
klem, gespeeld door Bornemse akteurs
17 KONTICH : TAK-Nacht van de taalgrens in feestzaal Thierbrau,
Kon Astridlaan Orkest Pennsylvania 6-5000
Inkom lOOfr Studenten 60 fr
23 MEERHOUT: Wijn- en kaasavond in de Luihoeve door FVV
ingencht
23
24
25
29

30
30

31
31

de indieners van dé~ klacht in stnjd
met het dekreet van 28 januan 1974
betreffende het Kultuurpakt en wel
om volgende punten
— de beslissing van de gemeenteraad van 21 december 1978 houdende de subsidienng van de plaatselijke
verenigingen was niet het voorwerp
van een advies van een genneentelijk
kultureel adviesorgaan Een dergelijk adviesorgaan wordt thans wel in
het vooruitzicht gestekj na herhaalde
klachten van de VU tegen het ontbreken van zulk een adviesraad Het nu
vlug en arbitrair verdelen van de subsidies zonder een advies af te wachten
van de raad in opnchtmg, is een nieuwe poging van de CVP-meerderheid
om zich boven de wet te stellen,
meent volksvertegenwoordiger Joos
Somers Het wordt erger indien men
weet dat deze kulturele adviesraad
nog met werd opgencht ondanks de
uitdrukkelijke verplichting hieromtrent
door de Vaste Nationale Kultuurparktkommissie opgelegd in haar algemene vergadenng van 3 juli 1978 en de
plechtige intentieverklanng tijdens deze vergadenng van burgemeester
Van Dessel om binnen de dne maanden de nodige adviesorganen te realizeren De adviesraden zouden dus
reeds maanden hun werking op gang
moeten gebracht hebben, maar eerst
na een nieuwe klacht kwam er eindelijk schot in de zaak

OPTIEK
WALTER ROLAND

Zo kan men met meer zekerheid de
stap zetten naar het definitief struktuurplan en de realizatie ervan
W.W.

Dienstbetoon in Antwerpen-stad

sektor «Volksontwikkeling en Kunst»
werden als globale posten ingeschreven Nochtans bestaan er te St-KatWaver bijna geen reglementen of
regels ter verdeling van de toelagen
en voordelen zoals die wettelijk nnoeten voorzien worden
— Net als in de begrotng voor het
dienstjaar 1978 en voorgaaxie jaren,
toen de CVP te St-Kat-Waver de
meerdertieid vorrrxie, geschiedt de
subsidieverdeling opnieuw volkonien
arbitrair en volgens de willekeur van
het Kollege van Burgemeester en
Schepenen Aan de v ^ w Berthoudersknng werd opnieuw geen subsidie toegekend, omwille van het feit
dat de strekking van de meeste van
de leden van deze plaatselijke vereniging als Vlaams-nationaal kan bescfxHiwd worden De
de klacht zijn dan ook van oordeel dat
er hier van een reële discnminatie kan
gesproken worden, temeer daar aan
andere verenigingen zoals Erf en
Heem, vereniging met overwegende
CVP-strekking, (100000 frank), de
vriendenknng van het gemeentepersoneel (80000 frank), de beroepsrennerswedstnjd (400(X) frank), de ontspanningsinstellingen (280000 frank),
enz
enorme bedragen worden uitgekeerd Ook de Heemkundige Knng
«Roosendael» werd ondanks aandnngen van de VU van elke betoelaging uitgeslten
de vereniging
staat «te los» van de politieke meerderheid te St-Kat-Waver I alsof dat
een reden kan zijn om de subsidieverdeling in een bepaalde richting om te
buigen

Bke maandag, door volksvertegenwoordiger A De Beul, van 16 tot 19 u
op het VU-sekretanaat Wetstr. 12
Antw Tel 368465
Elke woens- en zaterdag, door G Bergers, die het diensttietoon verzorgt
vanminister H De Bruyne, St-Jansvliet 19, Antw Tel 339165
Op afspraak met een onzer gemeenteraadsleden of leden van het

De VU verwacht dat er na de installatie van de adviesraden minder speelruimte voor de CVP zal gelaten worden om aan arbitraire subsidieverdeling te doen, waarbij men eigen strekking, die iets meer dan de helft van de
Katelijnse en Waverse
bevolking
omhelst m overdreven mate bevoordeelt en de verenigingen van een
andere strekking praktisch gewoon
uitsluit

Sint-Katelijne-Waver
De CVP stelde zich boven de
wet
Op 2 februan 1979 ging een eerste
vergadenng door ter voortiereiding
van de officiële installatie van de
gemeentelijke kultuurraad De statuten ervan zouden eerlang aan de
gemeenteraad worden voorgelegd
Door tal van vertragingspogingen van
CVP-zijde uit 18 men eerst begonnen met de voortiereidende werkzaamheden tot oprichting van een kultuurraad en een sportraad Hierdoor
dacht de CVP-meerderheid zoals in
het verleden te ontsnappen aan enige
wettelijke bepaling inzake de subsidies aan plaatselijke verenigingen
Het hoofdstuk « Volksontwikkeling en
Kunst» van de begroting is volgens

WIJ I P

— Bijna alle begrotingsposten in de

OCMW Zie adressen in het Kontaktblad of telefoneer VU-sekretanaat
368465

10%vr.V.U.Ieden

KOSTUUMS - VESTONS • BROEKEN - PARDESSUS'
OOK NAAR MAAT

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
gt—nheuwravOTt. 52 Aniviwpan T*L 03.3t35.83.

LAAKDAL: Biljartpnjskamp ten voordele van de VU Vanaf 19
uur in het VU-lokaal (cafe Vier Wegen te Klem VorsO
EKEREN: VUJO-petitie tegen de fusie (5root-Antwerpen
Samenkomst om 13 u 30 m cafe De Boterham Veltwijcklaan
ZOERSEL: Voetrally - boshuisje Inschrijven op het VU-sekretanaat Wetstraat 12 te Antwerpen
MORTSEL • Europadag - spreekbeurt door Guido Naets op initiatief van het gemeentebestuur van Mortsel De VU-afdeling zal
sterk vertegenwoordigd zijn
RAMSEL: Kantonnale VU-vergadenng in café De Peereboom,
Vosdonken
BORNEM :« De Bron » m samenwerking met Vlaamse gepensioneerden spreekbeurt over « Gezond eten » Spreker Constant
Spiessens uit Zelem Om 20 uur m Vlaamse Kring « De Bron »,
Kapelstraat 71 te Bornem
LAAKDAL: VU-ledenfeest om 20 uur in zaal Rik Helsen te Klem
Vorst Inschnjving 150 fr
GEEL: VU-ledenfeest in parochiezaal Ten Aard Om 20 uur
Optreden van Louis Verbeeck Deelname in de kosten 175 fr

Al met al, een zeer geslaagde en nuttige voorlichtingsvergadenng, waarop
tussen de burgers en de door hen verkozen beleidslieden open en hartig
werd gepraat
ANTWERPEN

58

KERKSTRAAT
TeL (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Opnieuw VU-kiacht tegen subsidieverdeling
Volksvertegenwoordiger Joos Somers, gemeenteraadslid te St-KatWaver, en Emiel Van Langendonck,
sekretaris van de plaatselijke VUfraktie zagen zich verplicht opnieuw
klacht in te dienen bij de Vaste Nationale Kultuurpaktkommtssie tegen de
beslissing van de gemeenteraad van
St-Kat-Waver houdende de goedkeuring van de gemeentebegroting
voor het dienstjaar 1979.

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

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel 031/21.98.15. O o k ' s zondags open.

&

CARAVANCENTRA

PVBA

Borgerhout naar VU-kongres
en Euranjement
Voor 1 apnl a a zal een autobus ingelegd worden om liefhebbers vanuit
Borgerhout en omliggende gemeenten naar Gent te brengen, waar het
VU-kongres in de voormiddag en
Euranjement in de namiddag doorgaan
De pnjs, toegangskaart voor Euranjement inbegrepen, bedraagt 250 fr
Inschnjvingen kunnen tot en met zaterdag 24 maart geschieden op het
VU-sekretanaat Statielei 8 en bij Jan
De Scheerder, Frans De Vnendtstraat 21 te Borgerhout
Opstapplaatsen voor de bus (opgelet zomertijd)
Merksém St-Bartholomeuskerk (gemeentehuis)
7 u 45
Deume Hoek Lakborslei-Tumhoutsebaan
7 u 55
Antwerpen en Borgerhout Gemeentehuis Borgerhout
8 u 10
Borgerhout
Herman V d Reeckstraat (Waterbouwkundig LaboJ
8 u 20
Berchem Oude kerk (Berchemsteenweg)
8 u 30
Personen met eigen vervoer kunnen
voor Euranjement kaarten m voorverkoop bekomen aan 100 fr bij
Sekretanaat Antwerpen, Wetstraat
Antwerpen
Fons Brat Trammezandlei 11, Merksém

Sekretanaat Borgerhout Statielei 8,
Borgerhout
Jan De Scheerder, Frans De Vnendtstraat 21, Borgertxxjt

ZO€K€RC3€S
Jongedame uit Putte bij Mechelen, diploma lager middelbaar bureelwerken, praktijkervanng telefoniste en typewerk in Frans en
Engels, zoekt dringend een betrekking in de omgeving Mechelen, Brussel, Heist-o/d-Berg

Jongedame uit Mechelen, diploma technisch hoger middelbaar,
zoekt dnngend een t}ediende-t>etrekkmg in de omgeving Mechelen, Brussel, Antwerpen Belangstellenden kunnen zich wenden
tot
volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Liersesteenweg
11 te 2580 St-Katehjne-Waver,
of telefonisch op het nummer
015-217900 Referentienummer
1648
(N 107)

15 MAART 1979
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Wenst Wilrijk woonerven ?
Wie het onduideli|ke en onvolledige
antwoord op de nochtans goed gestoffeerde interpellatie van VU-raadslid, Lieve van Vooren-Vallaeys, gehoord heeft, kan zich terecht afvragen
of het CVP-BSP gemeentebestuur wel
woonerven w i L
Wat betreft de Wilnjkenaars en meer
bepaald de Seefhoekers bestaat daar
zeker geen twijfel over Reeds geruime tijd komen zij op voor een w o o n erf in de St-Sebastiaan- en St-Camillusstraten, maar meer dan een doekje
voor het bloeden hebben zij tot nu toe
van burgemeester Fabré met losgekregen Er kwam een parkeerregeling
voor de rustverstorende vrachtwagens van een winkelbedrijf, op een
van de hoeken plaatste men een zitbank en een zandbak, maar daarmee
heb je nog geen woonerf De zaak
doet zowat denken aan die van de Eglantierlaan in 1971 daar liepen de inw o n e r s zelfs rond met konkrete plannen voor een rustige woonstraat
Maar o o k die ketste Fabre — toen
nog schepen van O W — af En dan
maar klagen over de onverschilligheid
van d f doorsnee inwoneri

A u t o belangrijker d a n
buurtbewoners?
De Seefhoek komt volgens Fabre niet
als woonerf in aanmerking, omdat er
dan voor de buurtbewoners een onoplosbaar parkeerprobleem zou ontstaan
Dit IS een fraaie dooddoener, want iedereen die met de oprichting vertrouwd IS w e e t dat zoiets met eenbeetje goede wil en wat overleg
makkelijk kan opgelost w o r d e n Het is
echter de konfrontatie met de buurtbewoners en de daaraan verbonden
inspraak, die Fabre afschrikken tvlo-

menteel is het trouwens zo, dat de
schaarse parkeerruimte w o r d t ingenomen door wagens die vreemd zijn
aan de buurti
Precies door aan de Seefhoek het beschermend woonerfstatuut te geven,
zou er op dat punt orde op zaken kunnen worden gesteld
Ons raadslid herinnerde ook nog aan
het schrijnend tekort aan speelruimte
in de wijk Oosterveld Het kollege kan
daar enkel het speelterrein Gemzenstraat-Rendierstraat aanwijzen, maar
wat betekent deze beperkte oppervlakte voor een wijk van zoveel duizend k i n d e r e n '
Typerend was wel dat Fabre alleen
maar een kaart met straten die met
als woonerf in aanmerking komen k o n
tonen I

En de fiets?
VU-raadslid, Hugo Jacobs, heeft een
zwak voor de tweewieler en laat dit
ook regelmatig blijken Fabre vindt dat
soms erg hinderlijk, omdat hij zich zelf
dikwijls per fiets verplaatst en derhalve geacht w o r d t wat meer voor de
tweewieler te doen Uit de plannen
voor heraanleg van enkele belangrijke straten blijkt nu, dat er voor de fietser wel wat ruimte af kan Veel is het
met, maar iets is beter dan niets Hugo's tusenkomsten hebben dan toch
ergens effekt gehad ( W D )

Rouw te Borgerhout
O p 4 maart II overleed o p zesenzeventgjarige ouderdom ons lid John
Laeremans, echtgenoot van Mathilda
Van Heetvelde Langs deze w e g willen WIJ aan de echtgenote en naastbestaanden van de overledene onze
deelneming overmaken bij dit droevige verlies

KflL€nD€R
Maart
15

LEUVEN : VUJO-KUL -Europa der Volkeren» o m 20 uur in
Mana Theresiakollege Spreker Walter Luyten

16

HOEILAART: Kaasavond o m 20 uur in zaal Lindenhof Inkom
200 fr

16

TIELT-WINGE: Derde Vlaams bal in «Tilt City» o m 20 u 30
Sarenco zorgt voor d e muzikale omlijsting

17
17

A A R S C H O T : VU-bal om 21 uur in zaal V i n e a Inkom 60 fr
SCHIPLAKEN • 3e lentebal o m 20 uur in zaal Welkom Orkest
The Wigs Inkom 60 fr
17 ALSEMBERG VU-pensenkermis in lokaal «Gildenhuis» vanaf
18 uur Kerkstraat te D w o r p O o k op zondag 18 maart vanaf 12
uur
17 LONDERZEEL Jaariijks VU-bal in zaal C^entrum, M a r k t Vanaf
21 uur Inkom 60 fr
22 LEUVEN V U J O - K U L Hoe als jongeren deelnemen aan de
Europese besluitvorming en waarom ' O m 20 uur in Maria Theresiakollege Spreker kamerlid Willy Kuijpers
24

G O O I K VU-nachtbal in zaal «Edele Brabant», Stnjlandstraat
Vanaf 21 uur Bal in het teken van de benoeming van raadslid
Staf De Doncker tot lid van de Bestendige Deputatie van de provincie Brabant

24

LENNIK • Filmvoorstelling « Kind van de zon » in regie van Eene
Van Nie met Joske Ruiter als 't meisje Anne en Ramses Shaffy
als Gerrit O m 20 uur in « Ons Huis», M a r k t Inkom 50 fr
Innchting Vlaamse Knng Lennik

24

KAMPENHOUT

Jaariijks VU-bal in de Fauna-Flora te Berg

25

DIEGEM VU-lentenamiddag in de zaal Koinonia Groenstraat
25 van 14 tot 17 uur Gezellig samenzijn met koffie, pannekoeken en taart en drank

29

LEUVEN

31

ASSE . VU-etentje « Ten Hove Canteclaer » Markt te Asse Vanaf 19 uur Ook op 1 apnl vanaf 11 uur

VUJO-TD in de Eagels

31

ITTERBEEK Jaarlijks breugelfestijn vanaf 18 uur in de parochiale zaal St -Anna-Pede Ook o p 1 apnl van 1 2 uur af

31

GRIMBERGEN VU-lente-ledenfeest o m 20 uur in zaal «Ons
HUIS » Stationstraat te Strombeek-Bever

1

Restaurant
Feestzaal Café

Uitbating:
Erna Van Dooren
Keierberg 25
1700 Asse
Tel. 02/452.95.15
M a a n d a e gesloten
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Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetoon
Kesseisteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/81 8841

Wel en wee
te Meerhout
Het Volksumebestuur en de Volksuniegemeenschap willen langs deze
w e g hun deelneming betuigen bij het
overlijden van Johanna Verheyden
schoonmoeder van Door Wouters
Steeds mochten wij bij een bezoek
bij Door de gulheid en vriendelijkheid
ervaren van Johanna Wij wisten dat
ZIJ evenals Door begaan was met
onze werking
W I J wensen de familie alle sterkte toe
en zijn ervan overtuigd dat haar Ie
venswandel een mooie en troostende herinnering zal blijven voor hen

Kortnieuws
uit Ekeren
V l a a m s e mutualiteit
De leden en simpatisanten w o r d e n eraan herinnerd dat de plaatselijke afgevaardigde van deze pas opgerichte
mutualiteit woonachtig is te Ekeren,
Oude W e g 30 Tel 6 4 7 9 6 1
Kolportage
In samenwerking met de VU-Ekeren
richt de VUJO-Ekeren een kolportage
in op zaterdag 24 maart e k W i e komt
er h e l p e n '
Leden en abonnees
Nieuwe leden en abonnees zijn
steeds welkom Inlichtingen steeds te
bekomen op het plaatselijk sekretariaat, Geestenspoor 72, Ekeren Tel
410441

Misbruiken in
Leuvense
grootwarenhuizen

BRABANT

g|of ten (T'cnlioortt

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!

Visfestijn
te Asse
Op vrijdag 16, zaterdag 17 en
zondag 18 m a a r t gaat een visfestijn door in Hof ten Eenhoorn,
Keierberg 25 te Asse. Inlichtingen en reservatie voor dit
«neusje van de zalm » op nummer 02-452.95.15. Smakelijk!
(publi-mededeling)

VU-kamerlid W Kuypers vestigde de
aandacht van de ministers van Ekonomische Zaken en Middenstand in het
raam van de inplanting van de grootwarenhuizen in het Leuvense, de indexenng der pnjzen en de wetgeving
in dit verband op volgende punten
1 Geregeld stellen w e vast dat reklamepnjzen gelanceerd worden, met alleen in grootwarenhuizen, maar ook in
grootaankoop-instellingen met het gevolg dat de kleinhandelaars hun klienteel verliezen of hun verkoopscijfer
zien verminderen
2 Vastgestelde indexpnjzen worden
in vele van deze handelsinstellingen
niet nageleefd
Welke wetten zijn van toepassing o p
de prijsaanduiding der tentoongestelde goederen ' Hoe en wanneer wordt
hier kontrole o p uitgeoefend '
In hoeverre zijn reklameprijzen gereglementeerd en hoe worden deze regelmatig gekontroleerd '
Welke maatregelen zullen de betrokken ministers treffen o m aan deze misbruiken zo spoedig mogelijk een einde te stellen"?

Van het Vlaanderen
van gisteren naar
het Europa van
morgen
Heet de vormingscyclus die V U J O arr Brussel i s m het Vormingscentrum L Dosfel organizeert op volgende data
20 maart 1979 « D e trage opgang
van de Vlaamse Ontvoogdingsstnjd »
27 maart 1979 « Hoe sterk staat de
Vlaamse ekonomie ekonomisch federalisme »
3 apnl 1979 «Ons antwoord aan
Europa Het Europa der Volkeren»
Telkens
een dinsdagavond
om
19 u 45 tot omstreeks 22 u 30
Waar'
UFSAL
Vrijheidslaan 17,
1080 Koekelberg Gratis toegang
Algemene kursusleiding Walter Luyten m m V Gaby Vandromme
Voor meer informatie Bert Anciaux,
Houba de Strooperlaan 142 1020
Brussel - Tel 02-2695455

Kortnieuws
uit Aartselaar

FILMTHEATERS

studio

Nieuw bestuurslid
Door t wegvallen van Paul De Maeyer, die o m persoonlijke redenen ontslag nam diende het bestuur aangevuld met een effektef lid Het w e r d
Walter Decoene, die unaniem werd
verkozen
Tegelijk had binnen het bestuur een
aanpassing van de taken plaats De
verdeling ziet er thans als volgt uit
Rene De Ranter (voorzitter) John De
V o s (sekretans) Frans De Hert (penningmeester) Eddy Andries (terug
van w e g geweest D (propaganda),
Leo Manen (organizatie), Walter Decoene (pers en publiek) en Eddy Suis
(voor V U J O )
Propaganda en organizatie worden
samen gezien Juul Hauchecome zal
Eddy en Leo hierbij bijstaan
Verder maken nog deel uit van het
bestuur Hugo Knuysen, Geert Heremans en Jan Van den Eynde Onze
gemeente- en OCMW-mandatanssen
zijn ambtshalve lid van de vergadering
Gemeenteraad
Volgende gemeenteraad op donderdag 22 maart o m 20 u in het Gemeentehuis aan de van Ertbornstraat
AVK-avond
De leden van de beheerraad van de
vzw Aartselaarse Vlaamse Kring hebben het genoegen u uit te nodigen op
een uiteenzetting van Louis de Lentdecker die u, op z'n bekende geestige
manier zal onderhouden over 'Geweld in de wereld en op TV» op
woensdag 28 maart 1979 o m 20 u 30
in lokaal « Rodenbach », Kapellestraat
19 te Aartselaar Genummerde kaarten te bekomen iedere zondagmorgen in de « Rodenbach » van 10 u 30
tot 13 u Toegang 75 fr
(wd)

TERVUREN
Zondag 13 u 30 Tweede week
A s s e p o e s t e r (Cinderella) K T
Zondag 15 u 30
KT
T h e S o u n d of M u s i c
Vnjdag, zaterdag 20 u 30, zondag 18 u 30
KT
The Turning Point
Zondag,
maandag,
dinsdag,
woensdag 20 u 30
KNT
I never promised you a rose
garden
N I V W F donderdag 20 u 30
Violette Nozière
KNT
Film van Claude Chabrol met
Stephane Audran en Isabelle
Huppert

TIENEN
Vrijdag
19 u 30
zaterdag
1 4 u 40 19 u 30, zondag
13u30-18u
KT
Oliver
Vnjdag, zaterdag 22 u 30, zondag 21 u , maandag dinsdag,
woensdag 20 u
KNT
S o l d i e r Blue
Zaterdag
17u30,
zondag
16u15
K-T
I w o n n a hold y o u r hand
(Beatles for Ever)
NIVWF, donderdag 20 u 30 K T
Diabolo Menthe

LEUVEN 1
13u30

KT

Derde week
Faraon
van J Kawalerowicz.

ZO€K€RC:]<
Moderne keukenkast (beige) te
koop met 3 deuren bovenaan en
onderaan + 3 laden Hoogte
1,80 m - Breedte 1,50 m Tel 027677586
( N I 09)

Dilbeeks studieen informatiecentrum
ontspant de boog
Het Dilbeeks Studie- en Informatiecentrum, dat sinds een paar jaar
taalkursussen Engels, Duits en Nederlands voor anderstaligen met
groot sukses inricht, heeft er dit jaar
ook nog een kursus Spaans aan toegevoegd Al deze lessen hebben
plaats in het ontmoetingscentrum
Westrand te Dilbeek
De kursisten van deze taaireeksen
hebben er met alleen het aanvullend
taalonderricht in gevonden, dat zij
voor zichzelf wensen, maar hebben
er ook in vele gevallen echte vnendschapsbanden gesmeed
Zondag 8april a s organizeren de
vrienden van het Dilbeeks Studie- en
Informatiecentrum en van de taallessen een fijn verzorgd lentemaal, in
het Roelandsveldcentrum, Roelandsveldstraat 40 te Dilbeek, waarop iedereen van harte wordt uitgenodigd
Inlichtingen in verband met de taallessen of kaarten voor het lentemaal
bij
J Nauwelaerts, Palokestraat 146 te
1710 Dilbeek, tel 4653958, S Van
Nuffel, Dom Saviolaan 31 te 1710 Dilbeek, tel 4 6 5 1 3 6 7 , J Segers, Oudstrijdersstraat 46 te 1710 Dilbeek, tel
5494196

Lentedansfeest
te Molenstede
De aandacht van onze leden en
sympatizanten wordt erop gevestigd
dat het lentedansfeest dit jaar niet
doorgaat op de traditionele dag, nl
paaszaterdag, maar wel doorgaat op
zaterdag 24 maart 1979 (dus drie weken voor Pasen)

19 u 45

KT

Vierde week
Death on the Nile
van John Guillermin
1 6 u - 2 2 u 15
Tweede week

KNT

Exit?
met Peter Faber en Jadwiga Jankowska
17u 45-24 u
Rève de Singe
van Marco Ferren

KNT

LEUVEN 2
16u

KT
Tweede en laatste week
I n v a s i o n of the B o d y S n a t chers
Film van Philip Kaufman

KNT
18u
Dokter Pulder zaait papavers
van Bert Haanstra
Tweede week
Eyes o f Laura M a r s
Faye Dunaway
en Tommy Lee Jones
13u 30-22U
KNT
The wild G e e s e
van Andrew V McLaglen
O u 15

KNT

M y Sister and I
van Lucio Fulci

KURSAAL TURNHOUT
Vnjdag
zaterdag
zondag,
woensdag 18 u
KT
Tweede week
Assepoester
van Walt Disney
Zaterdag, zondag 15 u , woensdag 15 u
KT
Oliver
met Mark Lester als Oliver
Vrijdag, Waterdag 20 u 30, zondag, maandag, dinsdag 20 u 30
KNT
K a s p e r in d e o n d e r w e r e l d
van Jef van der Heyden
NIVWF, woensdag 20 u 30 K T
Diabolo Menthe
van Diane Kurys

WIJ
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WIJ IM D^ l/OLK9Um^

«Sparta den Bos», een geel-zwarte ploeg

OCMW STAD AARSCHOT
Voltijdse en deeltijdse betrekkingen van
GEZINS- OF BEJAARDENHELP(ST)ERS
onder bediendenkontrakt
zijn te begeven bij het OCMW Aarschot, voor de
dienst gezins- en bejaardenhulp ten huize.
De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven worden gericht a a n de Heer Willy LAEREMANS,
voorzitter van het OCMW, Begijnhof 21 te 3220 Aarschot en dienen uiterlijk toe te komen op 31 maart
1979.
Bijkomende inlichtingen zijn te verkrijgen op het
sekretariaat van het OCMW.
Namens de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van
de stad Aarschot:
Bij bevel:
De dd. sekretaris
De voorzitter
Jos. Van Haesendonck
Willy Laeremans
(Adv. 265)

Sociaal dienstbetoon Arr. Brussel
W Van der Eist Beizegemstraat 20, 1120 N.O. Heembeek.
Donderdag 18-20 u. Tel. 267.68.68.
H. Vaes, Beizegemstraat 123 b5, 1120 N.O. Heembeek.
Dinsdag 18-20 u. Tel. 26789.70.
J. Dangreau, Middelweg 7, 1130 Haren.
Woensdag 18-20 u. Tel. 242.45.99.
Rudi Roossens, Vuurkruisenlaan 253, 1020 Laken.
Maandag 18-20 u. Tel. 267.93.07.
VUJO, Barnkadenplein 11, 1000 Brussel.
Vrijdag 18-20 u. Tel. 219.49.20.

Schaarbeek
R. De Brabanter, Gen. Wahislaan 17, 1030 Schaarbeek
Maandag 18-20 u. Tel. 215.53.96.

St.-Ag.-Berchem
C. Van der Spurt, Braillestraat 5, 1080 Brussel
Maandag 18-20 u. Tel, 465.57.33.

St.-J.-Molenbeek
S. Van Essche, Ourthestraat 36, 1020 St^.-Molenbeek.
Zaterdag 10-12 u. Tel. 426.10.60.

St-J.-T.-Node
|R. De Heyn, Tiberghienstraat 19, 1030 St^.-T.-Node.
Dinsdag Ï4-16 u. - Donderdag 14-16 u. Tel. 217.98.54.

Jette

Ukkel

Jan De Berlangeer, V, Van Aelst M. Van Herck, Sociaal Centrum, Jetse stwg. 548.
Zaterdag 10-12 uur.

J. Hendriks, Driekoningenstraat 9, 1180 Ukkel.
Woensdag 14-17 u. Tel. 377.7723.

Koekeiberg

Vorst

W Meyers, Huidevetterijstraat 26, 1080 Koekeiberg.
Zaterdag 10-12 u. Tel. 428.64.14.

H. Thuriaux, J.B. Van Pèstraat 26 b15, 1190 Vorst
Tel. 37712.17.

Aktieve VU-fraktie in
gemeenteraad te As
Beukenstraat
In de gemeenteraadszitting van
1 maart jl. was de VU-fraktie weer erg
aktief. Buiten de 3 toegevoegde agendapunten van de VU-fraktie vroeg
Jos Truyen het woord bij ordemotie..
Na in de vorige zrtting het kappen van
de 71 beuken in deze straat fel te hebben aangeklaagd, hekelde hij nu de
discriminatie in verband met de belasting op de riolering. Hij vroeg hoe het
mogelijk was dat alle bewoners van
deze straat 500 fr. belasting voor riolering moeten betalen, terwijl de riolering maar aan één kant gelegen is.
Ook vroeg hij waarom sommigen
deze belastingen niet moeten betalen
en anderen, vaak de meest behoeftigen, wel. Verder stelde hij voor deze

belasting te verminderen voor bejaarden en minder begoeden.
De CVP-schepen van Financiën, blijkbaar van niets op de hoogte, vertelde
dan maar dat dit alles te wijten was
aan een administratieve fout en dat
de mensen maar moesten reklameren. Belastingvermindering voor bejaarden zal echter nog niet voor morgen zijn.
Breeër- en Bilzerweg
Deze werden als toegevoegde purv
ten door de raad besproken. Fraktieleider Jos Truyen belichtte de noodzaak om langs deze drukke en gevaariijke wegen zo spoedig mogelijk
fietspaden te leggen. Hiertoe moeten

Motie voor behoud van de
spoorlijn Hasselt-As-Eisden
Op voorstel van de VU-gemeenteraadsleden Jos Truyen, Michel
Thijs en Norbert Dieussaert werd
volgende motie goedgekeurd'
'De gemeenteraad van As, in
vergadenng bijeen op 1 maart
1979, drukt zijn bezorgdheid uit
over de onzekerheid die er nog
bestaat in verband met het al
dan niet t>ehouden van de spoorlijn Hasselt-As-Eisden.
De Raad stelt vast dat door de
afschaffing van deze lijn het
openbaar vervoer verder bedreigd wordt
De Raad is van mening dat:
— deze lijn voor de gemeente
As en haar omgeving steeds
een belangnjke rol heeft gespeeld en nog zal spelen bij de
verplaatsing naar het centrum
van het land.
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— deze lijn in haar geheel dient
behouden te worden.
— gezien een studie van de
GOM-Limburg blijkt dat er een
dagelijkse verkeersstroom van
ca. 2.500 mensen bestaat tussen
de Maaskant en Hasselt, een
mechanizering van de spoordienstverlening zich opdringt
— dat er in dit kader dringend
een nieuw station te Maasmechelen dient gebouwd te worden.
De gemeenteraad van As doet
een dringende oproep aan de
verantwoordelijke instanties om
van gans het openbaar vervoer
in Limburg een gekoördineerd
geheel te maken, gericht naar
de toekomst en ten dienste van
de bevolking.»

Te Sint-Katherina-Lombeek, op den
Bos, leeft en speelt een voetbalploeg
zoals er in Vlaanderen honderden zijn.
Maar «Sparta den Bos» heeft deze
specialiteit dat spelers, supporters en
vriendenkring allemaal «geel-zwarte»
mensen zijn. Als u ten minste begrijpt
wat ik bedoeL
Sparta den Bos speelt in het Antwerps Verbond van Vriendenklubs,
afd. Brabant en is zes jaar jong. De
klub heeft twee ploegen: Sparta A dat
in 77-78 kampioen speelde en vandaag opnieuw eerste staat en Sparta
B dat de tweede plaats bekleedt Al
deze plaatselijke amateurs worden
tweemaal per week getraind door
Danny Buggenhout
Sparta den Bos houdt van sport en
ook van feesten. Zo richten spelers
en bestuur een Spartaanse smulpartij
in op zat 24, zon. 25 en maandag 26
maart Zaterdag en maandag vanaf 17
u. en zondag vanaf 12 u. Dit feest dat
helemaal niet zo Spartaans is als men
wel denkt gaat door in het parochiecentrum St-Jozef, Dahlialaan te StKatherina-Lombeek. Met veel sympatic voor wat men ten onrechte een
«caféploeg» noemt maar waar men
waarschijnlijk de enige, onvervalste
sportlui aantrefti

LIMBURG
flL€nD€R
dringend stappen worden gedaan
naar het ministerie van Openbare
Werken.
Jos Truyen stelde voor ook hier tegelijkertijd riolering te leggen en vroeg
hiervoor de principiële goedkeuring.
De raad keurde dit eenparig goed.
Hoogstraat
Vermekden wij nog dat in deze zitting
ook de goedkeuring werd gegeven
voor de aanleg van notering langs de
Hoogstraat Dit was een punt dat
reeds vroeger door de VU-fraktie
was gevraagd, samen met de fietspaden. Eerst oordeelde de CVP-meerderheid dit met goed te keuren. Twee
zittingen later betoonde zij berouw en
bracht dit zelf op de agenda. Zo moet
dan toch binnen afzienbare tijd riolering worden gelegd langs deze straat
samen met de fietspaden.
Al met al is de VU-fraktie van As zeer
aktief. De vertegenwoordigers Michel
Thijs, Norbert Dieussaert en Jos Truyen weten ook vanuit de oppositie
regelmatig voorstellen te formuleren
en te doen goedkeuren. De bevolking
kan er maar wel bij varen.

MAART
24 GENK: Verkleed halfvastenbal om 20 uur in dancing Albe, Volmolen 1. Inkom: 50 fr. (Prijzen voor de best verklede).
29 MAASMECHELEN : Informatie-debatavond met kameriid Jaak
Gabriels over de evolutie van de politieke toestand op nationaal
vlak, en gemeenteraadslid Jef Albrechts, die een schets zal
geven van het gemeentebeleid sinds oktober 76. Aanvang 20
uur in zaal «Alten Thuis» te Proosterbos-Maasmechelen.

Voer-motie in Maasmechelse raad
Het enige interessante punt op de
gemeenteraad van dinsdag 6 maart II.
was de Voer-motie, naar voren gebracht voor VU-gemeenteraadslid Jef
Albrechts.
Na vooriezing van de motie antwoordde burgemeester Desters (CVP) dat
hij wel volledig akkoord kon gaan met
de inhoud van de motie, maar stelde
anderzijds ook de vraag, of het wel
opportuun was nu deze motie ter
stemming voor te leggen. Na een korte diskussie tussen leden van de
meerderheid en oppositie werd de
motie, na enkele kleine wijzigingen,
met eenparigheid van stemmen aangenomen. De motie luidt als volgt:
— 'De gemeenteraad van Maasmechelen, in vergadering bijeen op dins-

Kaderdag: „Wat is FVV?"
Dit jaar zulten we in onze kaderdagen
de werking van de FVV bekijken en
bespreken in het licht van de uitgroei
van onze vereniging. Ook achten wij
het noodzakelijk onze doelstellingen
nog eens duidelijk te verwoorden,
gezien de evolutie in onze Vlaamse
gemeenschap. In elk geval zal de
kaderdag de moeite waard zijn.
We rekenen stellig op je aanwezigheid.

Programma
10.00 Samenkomst
10.30-12.30 Inleiding «Wat is vormingswerk »
Diskussie
12.30-14.00 Middagpauze
14.00-15.15 Inleiding: «Doelstellingen
en werking FVV
15.15-15.45 Koffiepauze
15.45-17.00 Diskussie omtrent vorige
tema's.

dag 6 maart 1979, heeft kennis genomen van de anti-Vlaamse aktie in de
Voerstreek vanwege de frankofonen.
— Bevestigt zijn solidanteit met de
Vlaamse Voerenaars die moeten voelen dat de Voer tot Limburg en Vlaanderen behoort.
— Herinnert eraan dat de Voer met
zijn 4.224 inwoners bij Vlaanderen
kwam in ruil voor de tienduizenden
inwoners van Komen-Moeskroen die
van Vlaanderen naar Wallonië werden overgeheveld.
— Roept alle Limburgers op in de
eerstkomende maanden hun verbondenheid met de Vlaamse Voerenaars
tot uiting te brengen en geen enkele
toegeving meer van Vlaamse zijde te
dulden».
w.W.

Datum : Zondag, 18 maart 1979.
Plaats : Voordrachtzaal van het dienstencentrum Gentbrugge, Kasteelstraat 29, Gentbrugge.
Ingang: Langs politiebureau, Ie ingang.
Middagmaal: Er is mogelijkheid om
ter plaatse een middagmaal te gebruiken voor de prijs van 150 frank.
Voor inschrijvingen gelieve te telefoneren naar mevr. M. Van De Velde,
Groeningenstraat 7 te 9219 Gentbrugge (091-30.23.68).
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Menen en „het jaar"...
Het jaar 1979 is pas goed gestart en
w e kunnen reeds melding maken van
een paar belangrijke beslissingen
Deze intiatieven zijn weliswaar al een
hele tijd in voorbereiding maar ze zullen ongetwijfeld een langere duur en
nawerking hebben dan alleen in dit
« Jaar van het Kind i»
— Vooreerst hebben w e een ernstige
aanpassing van gemeentelijke premie
bij geboorte Deze stijgt voor een eerste kind van 500 fr naar 750 fr voor
een tweede kind van 500 fr naar
1 000 fr en voor een derde kind en volgende van 700 fr naar 2 000 fr
Deze premie w o r d t automatisch uitbetaald door het stadsbestuur na aangifte van de geboorte of na wettiging
door adoptie
— Een tweede punt is de opnchting
van een stedelijke sociale- en gezinsraad Deze raad is een adviesorgaan

r
Een z o n n i g e tuin het
h e l e jaar d o o r !

HOBBY'
SERRES
Zeer sterke,
waterdichte

Uitvoering
met kitloze

degelijke
konstruktie

en

m
aluminium
beglazing

Zeer eenvoudige
montage
en niet het minste
onder
houd

Vaste breedte van 2JB0 m en
variërend
m lengte
tot
lO.eO m
Vraag ons vrijblijvend folder en
pnislijst I' I

Serrebouw
DEFORCHE

pvba

G e n t s e h e e r w e g 120
8700 IZEGEM
Tel 051/303701 (4 IJ

Gent-Zuid
sociaal dienstbetoon
Elke zaterdagmorgen kan men tussen
11 u en 13 u terecht voor sociaal
dienstbetoon in cafe Tip Top, Zwijn
aardsestwg 450 te Gent

Stad Aalst
Betrekkingen v a n
politieagent
Bi) het stadsbestuur zi]n
er 6 betrekkingen van
politieagent te begeven
Deze betrekkingen zijn
zowel voor mannelijke
als vrouwelijke gegadigden toegankelijk
De kandidaturen voor
deelname a a n het eksamen worden ingewacht
tot uiterlijk 20 a p n l 1979
Ze moeten bij ter post
aangetekend
schrijven
gericht worden a a n het
Kollege van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Grote Markt 3, te
9300 Aalst
De formulieren
voor
kandidatuurstelling alsmede de volledige voorwaarden kunnen schriftelijk of telefonisch a a n
de Personeelsdienst, Capucijnenlaan 63, te 9300
Aalst worden aangevraagd (Tel 053-215751binnenpost 112)
(Adv. 259)

15 MAART 1979

dat als officieel erkende woordvoerder van de gemeenschap beraadslaagt over alle kwesties op stedelijk
vlak die het sociaal welzijn van de
bevolking aanbelangen
Uit de eerste algemene vergadering
die tevens stichtingsvergadering was
zijn reeds 2 werkgroepen ontstaan
een eerste groep rond «Aktiviteiten
jaar van het Kind» en een tweede
rond «Kinderopvang»

WEST-VLAANDEREN
een belangnjk aandeel hadden
— Een ander initiatief is de studie
over de behoefte aan en de oprichting van «Kinderopvang in de nieuwe
fusiestad
Menen»
Het
OCMW
neemt dit projekt voor zijn rekening
In het kader van het Ran Spitaels zijn
reeds enkele mensen in dienst om dit
projekt uit te werken

In verband met deze onderwerpen
zijn alle suggesties welkom bij de
sociale- en gezinsraad stadhuis Menen

Een en ander komt daarbij om t hoekje kijken o a welke behoeften en problemen van kinderopvang zijn er plaatselijk voor welke vorm opteren wij
kinderkribben, kleintjesoorden
onthaalgezinnen '

Het dient gezegd dat de opnchting
van deze Sociale- en Gezinsraad ontstaan IS op initiatief van het stadsbestuur en gegroeid is uit overleg van
meerdere organizaties waarbij de
B G J G van de dne deelgemeenten

Uit dit alles blijkt dat het O C M W
samen met de werkgroep Kinderopvang een drukke tijd tegemoet gaan
In Menen zal het Jaar van het Kind
inderdaad langer duren Dat hopen
WIJ alvast I

VU-provincieraadslid M. Dujardin
gevierd
O p zaterdag 3 maart had in de
gemeentelijke jongensschool te Wakken het bal plaats ter gelegenheid van
de viering van ons nieuw provincieraadslid Maurice Dujardin Het w e r d
een onvergetelijke avond honderden
mensen in de zaal en in de bar een
goede D J een gezellige atmosfeer en
een hele reeks prominenten Provincieraadslid Annie Pottie Mik Babyion
Willy Persijn volksvertegenwoordiger
Lode van Biervliet en de verrassing
van het feest rond middernacht kregen w e het bezoek van staatssekretans Vic Anciaux Deze hield een korte
toespraak waarna hij nog lange tijd
met bestuurs en gemeenteraadsleden in de bar bleef om een babbeltje
te slaan om kommentaar te geven op
de politieke toestand en om een glas
te heffen ter ere van ons provincieraadslid Maurice Dujardin Vermelden
WIJ nog dat bij het begin van de avond
Maunce Dujardin samen met zijn
vrouw Georgine geschenken en bloemen mocht ontvangen Proficiat Maunce en dank aan allen die tot dit feest
hebben bijgedragen

Westhoekvrienden
naar Salzburg
De - Vlaamse Vrienden van de Westhoek» nchten dit jaar hun 10de na-

GROOT-GENT 17-jarige
student zoekt vakantiejob tijdens
Paasvakantie en grote vakantie
Zich wenden senator O V A N
OOTEGHEM
Oud-Strijders
straat 29 9219 Gentbrugge, tel
091-30 7287
N I 08

Gent-Zuids
Borreluur
Elke eerste zondag van de maand o m
11 u in de voormiddag ontmoeten alle
VU-leden van Gent-Zuid mekaar bij
borrel of aperitiefje in cafe Bruggen s
hoekje Elizabethlaan 83 Gent Informeel kan je er vragen stellen aan
onze mandatarissen en suggesties
doen aan ons afdelingsbestuur of
gewoon eens je mening zeggen
Iedereen welkom

VU-dienstbetoon
te Schoonaarde
O p zaterdag 31 maart en zaterdag 7
april telkens van 9 tot 12 u «ten huize
van» OCMW-lid Herman Van Den
Abbeele
Losweg
11
Tel
05242 35 49 Ook alle nodige dokumentatie meebrengen beter een formulier
te veel dan een te weinig

w a s a u t o m a t e n koelkasten diepvriezers en v e r w a r m i n g
Zanker-center Gilbert Dezutter,
W i n g e n e s t r a a t 7, 9880 M a r i a A a l t e r . Tel. 091-74 19.50.
Duitse topkwaliteit m e t g o e d e
s e r v i c e Z e e r l a g e prijzen
(Adv 87)

jaarsreis in van 4 / 9 tot en met
1 5 / 9 / 7 9 De reis gaat ditmaal naar
Salzburg (3 overnachtingen) Toblach
gelegen midden de Dolomieten (7
overnachtingen) en een volle dag te
Venetië Totaal 12 dagen
Inschnjving en inlichtingen bij L Devreese, Ijzerlaan 83 Diksmuide Tel
051-500749
Schnjf in voor deze prachtreis Het
aantal plaatsen is beperkt

Wij te Izegem,
Emelgem, Kachtem
O p het moment waarop u dit leest is
ons lokaal VU blad «Wij te Izegem,
Emelgem, Kachtem» weer verschenen en misschien al gebust Het telt 8
bladzijden en de oplage bedraagt
9 500 eks Ongeveer 25 eigen bussers
zorgen ervoor dat het blad in alle bussen van de meer dan 26 OOG inwoners
komt
Zoals vorig jaar hebben weer een
aantal bedrijven instellingen en mid
denstanders er prijs op gesteld te adverteren en daardoor tevens de uitgave van dit blad mede mogelijk te
maken
Dat de VU-afdeling op zo korte tijd na
de verkiezingen weer een eigen blad
uitgeeft voor de hele bevolking bewijst nog eens het dynamisme van bestuur en afdeling Terloops, wie de uitgave van ons blad een steuntje waard
acht, kan een bedrag overschrijven,
met vermelding «voor plaatselijke
W I J » , op prk 465 0134301-85

Kinderdagverblijven
te Dendermonde
onder toezicht
OCMW
D e bijdrage en funktie van het inkomen van de ouders w e r d als volgt
vastgesteld
Netto jaarlijks belastbaar inkomen tot
90000 fr 40 fr prijs per dag ( p p d J
van 90001 fr tot 120000 fr 50 fr
p p d van 120001 fr tot 440000 fr
van 55 tot 210 fr p p d tegen verhoging van 5 fr per bijkomende schijf
van 10000 fr meer dan 500000 fr
280 fr p p d
Opmerkingen
a) De financiële bijdrage van de openbare instanties die in bepaalde omstandigheden de last dragen van de
plaatsingskosten van kinderen bedraagt 175 fr per dag en per kind
b) De ouders die geen bewijs leveren
van hun inkomsten betalen 280 fr
per dag
c) Wanneer twee kinderen uit hetzelfde gezin dezelfde inrichting bezoeken
bedraagt de tussenkomst van de
ouders voor het 2e kind 70 pet van
wat moet betaald voor het 1 e kind Dit
geldt eveneens voor elk kind uit een
gezin dat 3 of meer kinderen ten laste
heeft
d) Wanneer deze kinderdagverblijven
slechts halftijds worden
bezocht
wordt de financiële bijdrage van de
ouders bepaald op 50 % van het normale bedrag De hierboven vermelde
vermindenng voor kinderen uit gezin
nen met drie of meer kinderen wordt
hier met in aanmerking genomen
Al'e inlichtingen bij OCMW-lid H Van
Den Abbeele Losweg 11 9328 Dendermonde-Schoonaarde
Tel
052423549

KflienDCR
MAART
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)

24

ZWEVEGEM Kaarting in cafe St-Antonius te Otegem vanaf 18
uur Ook op 25 3 van 9 uur af

31

KORTRIJK

Breuqelavond in cafe 1302 om 20 uur

FVV Menen-LauweRekkem naar
kinderboerderij

Inlichtingen en inschnjvingen bij Arlette Tahon-Bovit Leeuwerikenlaan 6,
Menen (tel 51 2874), L e v e FavoreelCraeynest Rekkemstraat 19, Lauwe
(tel 415481).

W I J nodigen alle belangstellenden uit
zowel volwassenen als kinderen, om
een geleid bezoek te brengen aan de
Van Cle-kinderboerdenj te Marke op
zondag 18 maart a s
W e komen bijeen om 14 u aan de parking van het Ontmoetingscentrum
(Marke) Met dit opzet willen w e de
kinderen de mogelijkheid bieden in
kontakt te treden met en onder begeleiding, aktief deel te nemen aan het
boerderijleven Die namiddag zijn de
kinderen de werkelijke uitbaters van
de boerdenj
Programma
Bakken van brood in een oude houtoven Elk kind mag zijn eigen brood
bakken (ongeveer 250 gram) en meenemen naar huis
Terwijl het deeg njst en de broden in
de oven bakken, geleide rondgang en
gelegenheid tot kennismaking met de
dieren, enz
10 fr per deelnemer Wil zoveel mogelijk vooraf een seintje geven

25 jaar BruggeTorhout-kust
In het teken van «25 jaar Volksunie »
richt het arr Brugge-Torhout-Kust het
jaarlijks lentebal in Op zaterdag 7
april 1979 nodigt ze alle leden sympatizanten vrienden en kennissen uit in
het Jagershof te St -Andries Het overbekende Brugse orkest « Bert Will's •
speelt ten dans De deuren gaan
open om 20 u 30 en de eerste dans
wordt ingezet om 21 u Zoals ieder
jaar is er ook nu een reuzentombola
De toegangsprijs bedraagt 99 fr en
kaarten zijn te bekomen bij alle afdelingsbesturen alsook in het «Breydelhof» J Suveestr 2 te Brugge
In het kader van de soldatendienst
«lek Dien» kunnen alle dienstplichtigen van het arrondissement op vertoon van hun militaire pas genieten
van de voordelige inkompnjs van
50 fr Allen hartelijk welkom i

DIRK MARTENS

NINOVE

AALST

PVBA
Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

Lange Zoutstr 30 29 33 36 38Tel 053/2140 60

KINDERARTIKELEN plooi en wacidelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
ruiternitriistingen
ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elekir treinen der beste merken auto$ go carts traktoren pop
|)en poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tumscliommels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

OOST-VLAANDEREN
MAART
zaal

t Vat

Orgamzatie

16

DENDERBELLE
Euro-info-avond
V U J O Eveneens op 23 maart

17

HOFSTADE 3e feest voor leden en sympatizanten in zaal Wel
kom Hoogstraat 70 Optreden van het •• Ketje» Gezellig samenzijn met animator Fons Vinck Inkom 225 fr

18

APPELTERRE - OUTER - V O O R D E
2e Palingfestijn van
11 u 30 af (andere gerechten mogelijk) In zaal «De Jachthoorn » Kerkstraat te Lebeke-Outer

20

GENT-ZUID Informatieavond over de Europese verkiezingen
Spreker Paul Van Grembergen om 20 u 30 in cafe Bruggen s
hoekje Elizabethlaan 83

23

S T - A M A N D S B E R G Tentoonstelling «Kreatieve mensen van
bij ons» beeldhouwen kunstschilderen tekenen weven kantklossen enz Gastexposant Renaat Saey kunstschilder Om 20
uur receptie met openingstoespraak In het kultuurcentrum De
Vlier Begijnhof St -Amandsberg - konvent Engelbertus Vrije toegang Orgamzatie V U J O & Goossenaertsknng

24

DENDERLEEUW Grote belofte wedstrijd van 19 uur af in cafe
De Kleine Uil (dorp) Eerste grote kaartavond met in de rand pitjesbak naar panklare hanen
ERPE 2e VU-bal met schepen Van Durme Om 21 uur in zaal
Zanzibar Dorp Inkom 70 fr Orkest Ingnd and the Sonor
Band

24

24

GROOT-GAVERE
VU-lentebal in zaal «Racing- Markt
Gavere Orkest The Tipsys Vanaf 21 uur Inkom lOOfr

te

30

DESTELBERGEN Hugo Schiltz spreekt op vrijdag 30 maart in
de raadszaal van het gemeentehuis (Dmondsestwg 460) te
Destelbergen om 20 u Hij behandelt « Vlaanderen in Europa »

WIJ 13
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JAN
VAN
ROMPAEY

Jan-en-Alleman
uit de ether
Handelsingenieur Van Rompaey (bij de gratie van zijn Leuvense profs), ligt niet waltker
van wat nu precies het onderscheid zou
kunnen zijn tussen crediteren en debiteren.
Zijn avontuurlijke drang heeft er hem voor
behoed op een bureaustoel vastgespijkerd
te geraken. Toch hebben we zo de indruk
dat hij nog menige andere roeping heeft
gemist; zoals bijvoorbeeld kapitein op de
lange omvaarL.
J A N VAN ROMPAEY: -Zeg dat wel. Ik
koester nog een aantal andere jeugddromen, of er zijn alvast een aantal beroepen
waar ik met enige bewondering blijf naar
opkijken. Alles wat vaart, vliegt en beweegt
boeit mij enorm. In mijn jeugddromen zou ik
behalve zeeman, dus ook boordkommandant van een Boeing 747, of een routier
kunnen geworden zijn- Het avontuurlijk leven boeit mij'
— Daartoe behoren ook rechtstreekse
radioprogramma'sJAN VAN ROMPAEY: ^Dat radio-avontuur,
met al die technische mogelijkheden van
het rechtstreeks kontakt met mensen die
voor U op de praatstoel zitten, thuis aan de
telefoon hangen, of op een ander werelddeel rondzwalpen met een boot, zulke interviews die meteen ook door een publiek van
honderdduizenden meegeleefd worden, dat
vind ik als journalist uitermate boeiend.
Zelfs al is zo'n rechtstreeks radiokontakt
met een avonturier die ergens tussen de
Kanarische Eilanden en de Caraïben rondtoert riskant, dan nog is menig luisteraar
geboeid door het feit of dit radio-avontuur,
die belevenis van een sprong in de ruimte
te maken, wel degelijk lukt
Noteer dat ik geenszins zomaar in beate
bewondering sta voor om het even welk
avontuur. Ik schuw mensen die niet schuw
zijn van goedkope publiciteit
Daarom
waardeer ik bievoorbeeld een zeiler als
Willy De Floos die zich niet verschuilt achter wetenschappelijke argumenten bij zijn
betrachting om met zijn prestaties in de kijker te lopen.'
— Jij beoefent welbewust een biezonder
soort van journalistiek: het randnieuws, of
beter het belichten van kleine avonturen,
van miserie, van aangename ervaringen
ook, die uiteindelijk het dagelijkse leven
van de mensen uitmakenJAN VAN ROMPAEY: -Wat het radioprogramma Jan-en-Alleman betreft is het zeker onze betrachting de kleine-grote problemen van Jan-en-Alleman aan bod te
laten komen, gemengd en gekruid met ludieke, avontuurlijke en fantaisistische onderwerpen, zoals de verhalen van Lambert
Jagenau.
Toegegeven, dit programma is een hutsepot: bij Jan-en-Alleman kan zowat van alles
gebeuren.
Bij de keuze van onderwerpen letten we er
niet zelden op dat de luisteraars zich moeten kunnen erkennen bij de problemen die
anderen voor de mikro uit de doeken komen doen.
Zo geven we mensen die op het randje
staan van bedrogen te worden een goede
bron van informatie die niet te onderschatten is. Ik noem bievoorbeeld onze volgehouden berichtgeving over zwendel in
thuiswerk en de bedenkelijke zaak van de
'GenezerS' op de Filippijnen waar zoveel
mensen enorm veel geld voor over hadden.'
— Je hebt blijkbaar ook de roeping als ombudsman gemist?
JAN VAN ROMPAEY: -Hof rechtvaardigheidsgevoel is bij mij sterk aanwezig. Maar
een ombudsman? Nee, een tijdje geleden,
vorig jaar, zat het gevaar er inderdaad in
dat wij met de équipe van omroep Brabant
inderdaad valse verwachtingen zouden losweken. Wij kunnen wel een ver uitdeinende
echo geven aan verzuchtingen, aanklachten van mistoestanden en onrecht, maar we
hebben geenszins de mogelijkheden om
mensen te helpen. Het is wel eens een keer
gebeurd dat in Jan-en-Alleman
bievoorbeeld een minister ter verantwoording werd
geroepen, maar van zoiets maken we geen
'zaak'-, verder dan de journalistieke pijnbank kunnen we niet gaan.'
— Jan-en-Alleman bevat telkens zoveel ingrediënten dat er wel heel wat speurwerk
en koortsachtige toestanden aan het zondagmiddaguur moeten voorafgaan?
J A N VAN ROMPAEY: -We liggen zeven
dagen op zeven op vinkeslag, maar uiteindelijk wordt dit radioprogramma tijdens het
weekend geboren: een gehele zaterdag
hard werken met verschillende mensen,
een zondagvoormiddag, en dan is er uiter-

G A N S H O R E N — D e é q u i p e v a n o m r o e p Brabant heeft er nu met J a n e n - A l l e m a n 145 z o n d a g m i d d a g u i t z e n d i n g e n opzitten. Het w e r d telkens
e e n felbegeerd w e e k e n d g e b e u r e n voor z o w a t 7 0 0 . 0 0 0 luisteraars.
W a a r m e e J a n V a n R o m p a e y e n producer Paul G e e r t s , met e e n handvol
entoesiaste journalistieke m e d e w e r k e r s , de T O P - 3 van de luisterdichtheid s c o o r d e n : na de T O P - 3 0 , é n na de T O P 1, of het z a t e r d a g s e B E D
van J o s G y s e n Schrijven over J a n - e n - A l i e m a n in de v e r l e d e n tijd? I n d e r d a a d , w a n t
vanaf de eerste z o n d a g van m e i z a l J a n V a n R o m p a e y niet m e e r m e e nippen a a n ons aperitief, of niet m e e r bij o n z e s o e p e n patatten z o r g e n
voor g e s p r e k s o n d e r w e r p n u m m e r é é n . J a n - e n - A l l e m a n wordt eind
april onherroepelijk van het r a d i o p r o g r a m m a a f g e v o e r d . H e t ktubje v a n
o m r o e p B r a b a n t verdient ook w e l e e n s zondagsrust e n J a n V a n R o m p a e y wil zelf d r i n g e n d zijn batterijen h e r o p l a d e a

„Hoognodig
batteriien
heropladen I I
aard dat zenduur waarop dit programma al
dan niet goed -gemaakt'
wordt
De kwaliteiten van elke medewerker worden op zo'n moment zwaar getest Als ik
een hoofd-als-een-emmer heb, dan gebeurt
het wel eens onvermijdelijk dat de uitzending onder de verwachtingen blijft Ik nodig
je uit om eens zo'n uitzending in de studio
mee te maken; daar kan je merken dat onze
équipe niet alle kwaliteiten van een robot
heeft We laten geregeld steken vallen.
Maar, eens te meer, dat radio-avontuur, dat
boeit ons.'-

Kassa binnen zijn
— Zoals elk nieuw tv-avontuur voor «Terloops»?
JAN VAN ROMPAEY: -In dit tv-programma
tracht ik mee te spelen in een équipe van
vier journalisten. Soms heb ik de indruk dat
er niet voldoende beseft wordt hoeveel
werk er steekt in een Terloops-bijdrage die
bij uizending amper tien minuten haalt
Voor een belichting van de schabouwelijke
behandeling van het Nederlands in de

Brusselse bioskopen hebben we niet minder dan 12 interviews gehad met direkties
van evenveel firma's die ten eerste schrokken van onze belangstelling voor hun taalgebruik bij publiciteit die op direktieniveau
beraad hielden en dan door ons meestal
nog dienden overtuigd te worden om toch
een interview voor de tv-camera's toe te
staan.
Zo werken wij één week aan een programma van amper twintig minuten. TV-koken
kost nu eenmaal veel geld. Maar, ik wil ook
niet onvermeld laten dat zo'n journalistiek
programma slechts een zeer klein budgettairbroertje is vergeleken met bievoorbeeld
sho wprogramma 's.»
— Wat een welbekende en felbegeerde Angelsaksische formule is, de zogenaamde
praat-shows, blijkt bij ons op zoveel miserie
uit te draaien van bij een eerste poging.
Gaat Jan Van Rompaey spoedig een nieuwe tv—Noord-Zuid> prezenteren?
JAN VAN ROMPAEY: -Zo'n soort TV-programma's boeien mij biezonder, alleszins.
En, ik vind het ook erg jammer dat er zoveel

tegenkanting komt op een moment dat een
gast, bievoorbeeld een commerciële schlagerleverancier, het boos afstapt In Nederland is men bij het omroepwerk moediger in
zulke dingen. Een ander punt is ons stroever taalgebruik Hierin is grote kentering
waar te nemen. Overigens ga ik er nog
steeds van uit dat wij niet mogen nalaten
een geïnterviewde, die stroef en stram reageert, evenzeer een mikrofoon te geven. Zo
herinner ik mij een pakkende getuigenis
van een vrouw met acht kinderen die uit
haar huis werd gezet.'
— Inmiddels stop je weldra met Jan-en-AIlemanJAN VAN ROMPAEY: -Ik heb dringend wat
rust nodig. Onze journalistieke
werkgroep
heeft er nood aan opnieuw de batterijen wat
bij te laden. Voor een nieuw radioprogramma zijn er nog geen konkrete plannen, maar
bet is niet uitgesloten dat vanaf januari omroep-Brabant met een nieuw initiatief van
start gaat'
— Ergert de Brusselse Vlaming Van Rompaey zich dagelijks aan de Brusselse politieke toestanden?
J A N VAN ROMPAEY: -Oe jongste
tijd
steeds meer. Als ik aan de deur van een bioskoop het opschrift lees -Kassa binnen
zijn', dan loop ik niet zonder verpinken verder.
In deze stad wordt nogal wat volkse mensen (veel autochtone Vlamingen) sociaal en
ekonomisch
onrecht
aangedaan.
Men
schrikt er soms zelfs niet voor terug -kleine
Vlamingen' als achterlijken of debielen te
behandelen.
Vandaar dat ik niet kan nalaten op televisie
aan de Vlamingen te tonen hoe dat communautair Brussel er in de omgang uitziet
Een andere vaststelling is dat Brussel een
stad zonder gezicht is geworden; het heeft
niet datgene wat bievoorbeeld Antwerpen
en Brugge wél hebben.
En dat heeft misschien iets te maken met de
overwelfde Zenne; steden waar een stroom
of rivier doorheen kabbelt zijn zoveel meer
aantrekkelijk- — Zie jij ook die «krisis van het regime» die,
volgens editorialisten, ons land aanvreet?
JAN VAN ROMPAEY: -Ik zie dat politici het
roer dreigen te verliezen. Ik zie dat zij het
kontakt met de gewone man, met hun kiezers, verliezen. Óf, heb ik het verkeerd voor
dat bievoorbeeld niet één op de duizend er
weet van heeft wat nu precies het Egmontpakt inhield?
— Zou het niet verhelderend kunnen werken als Jan Van Rompaey af en toe eens
een politicus op een praatstoel zet, hem vijf
minuten de tijd geeft om eens uit te leggen
hoe nu de vork aan de politieke steel zit?
JAN VAN ROMPAEY: -In politiek ben ik
niet bedreven; zulk soort journalistiek interesseert mij trouwens niet Maar die politieke praatstoel- Misschien heeft het land wel
behoefte aan zo'n gesprek van politici met
een interviewer die evenmin als de gewone
kijker of luisteraar iets snapt van dat deskundig jargon, maar die wél vraagt om
voorgelicht te worden, op bevattelijke wijze,
over wat nu in de Wetstraat gaande is.»
H U G O DE SCHUYTENEER

MENSEN VAN BIJ ONS

