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Letters 10 en 1
Zie Uz. 4

Het neen von

4e Vofcsume

Mozes, met zijn volk door
de woestijn naar het Beloofde Land? Teken van
tegenspraak, verguisd en
vereerd. Gentleman-politicus voor de enen, feestneus in
de Egmontnachten voor de anderen.
Bij tegenwind blijkt het formaat
van de schipper. Na de verkiezingsnederlaag van 17 december is de Volksunie politiek operationeel gebleven. Met een
trouw kader, dat de zware beproeving van nieuwe onderhandelingen aanvaardde. Zelden
heeft een zwaar aangeslagen
partij dergelijke prestaties geleverd: voort te ijveren voor een
voor
Vlaanderen
gunstige
staatshervorming, daarbij de
speerpunt te zijn van het
Vlaams eisenprogramma, de
motor van een Vlaams Front
dat slechts op het ultieme ogenblik bezweek door de dubbelhartigheid van steeds weer dezelfde CVP.

Zie bh. 3 en 4

opim^s
voor sommige kategorieën van het
NMBS-personeel, de pensioenleeftijd
klom van 55 jaar naar 60 jaar? Waar
blijven voor de openbare diensten, de
voor het privé zo belangrijke, syndikale verkiezingen? Stakingsaanzeg, in
een bedrijf dat zojuist 1.500 nieuwe arbeidsplaatsen ter beschikking stelde.
Subliem.
Dit zijn enkele vragen, en bedenkingen die zo maar, bij een gesyndikeerd
werknemer, bij het bekijken van voorgenoemd programma door zijn hoofd
schoten.
J.D.M.

SOCIALE GEVOLGEN
REPRESSIE

Zoals reeds eerder aangekondigd wil de redaktie
van 'WIJ' op donderdag 29 maart a.s. een speciaal "Euro-Wij'-nummer
uitgeven.
Een paar dagen voor het grote
Europa-weekeinde
van de Volksunie te Gent zal dit nummer een weigekomen bron van informatie zijn als voorbereiding tot dit kongres maar ook tot 10 juni, de dag
waarop de Europeanen met z'n allen naar de stem-

VOER TERUG
Het is maar best dat noch de frankofiele, noch de Vlaamse Voerbetoging
veel sukses kenden, hoewel de cijfers
volgens de bron sterk uiteen lopen.
Toch is de Voerkw/estie hiermee niet
afgesloten. De Vlamingen zullen nog
veel last hebben met de harde franskiljons die zich in het Voerdossier
hebben vastgebeten.
Als Vlaams-nationalist meen ik dat wij
ongelijk hebben de terugkeer van
Voeren naar Luik te weigeren. De
overheveling van de Voer naar Limburg maakte deel uit van het onzalig
Hertoginnedalkompromis waarbij de
Vlaamse onderhandelaars
zwaar
blunderden. Denk maar aan het toekennen van de faciliteiten in 6 VlaamsBrabantse gemeenten, die als gevolg
van deze flater nu hopeloos verfranst
zijn. Maar ook die overheveling van
de Voer naar Limburg was een flater
omdat zij inging tegen de wil van de
meeste Voerenaars die, om menselijke en ekonomische redenen, Luiksgezind waren en zijn. Dit niet-eerbiedigen van hun wil heeft vele
Voerenaars, ook niet weinige Nederlandstaligen, anti-Vlaams gemaakt en
heeft vooral de Voerse jeugd in frankofiele armen gedreven. De verfransing van Voeren was nooit zo sterk
als... sinds de overheveling naar
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bus trekken.
De redaktie wil deze tweede 'Wij—bladzijde
(Opinies) voor zijn lezers vrijhouden en uitsluitend lezersbrieven over Europa brengen.
Elke lezer die zijn eigen mening, zijn genoegen en
of ongenoegen, zijn voorstellen, twijfels,
juichkreten of afkeuringen kwijt wil grijpe de pen. Haar of
hem wordt graag een plaats
voorbehouden.

Vlaanderen. De frankofielen winnen
er alle verkiezingen en de meeste jongeren zitten in Franse scholen. De
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Voeren onherroepelijk verloren is voor
Vlaanderen. Ook de onverstandige
akties van TAK, VMO en Co hebben
een boemerangeffekt en spelen in de
kaart van de Luiksgezinden.
De Vlaamse Beweging zou beter de
wensen van de Voerenaars eerbiedige en andere —belangrijkere —
Vlaamse belangen verdedigen. Het
klassiek Vlaams standpunt over de
Voer is irrealistisch en onverdedigbaar. Het is bovendien een gedroomd
alibi voor de franskiljonse menners
om de Vlamingen in Voeren en elders
te pesten. Geef de frankofielen hun
Voerstreek terug en de agitatie zal
vanzelf stilvallen.
K.V, Vilvoorde

ANTWOORD
In «Wij» van 8.3.79 lees ik een zware
beschuldiging aan mijn adres en ook
aan duizenden anderen. Ik ken u niet
«onbekende» vriend W.V., Mortsel.
Te oordelen aan uw schnjven zijt gij
nog een jonge onbezonnen medestrijder. Te jong nog en te onbezonnen om tienduizenden zangfeestgangers en Ijzerbedevaarders de les te
spellen en hen als platbroek te verslijten omdat ze niet naar de Voer gaan.
Ik ben een der eersten geweest in Limburg om de Volksunie boven de doopfont te houden. Meester Vander Eist
en Wim Jorissen weten wat wij gedaan hebben en in welke omstandigheden. Jaren lang — zondag na zondag — half Limburg afgereisd om de
«Volksunie» bekend te maken. Dat
was gevaarlijk in die tijd, de streek
van Tongeren biezonder Honderden
plak- en kalktochten meegemaakt
waar van twee nachtelijke in de
Voer met de rijkswacht op ons hielen.
Tientallen betogingen meegemaakt te
Antwerpen, te Lier, te Schaarbeek, te
Leuven, te Hasselt, te Zwartberg, in
de Voer en elders. Tientallen keren
oog in oog gestaan met de gewapende rijkswachters. De eerste keer op
de grote markt te Diksmuide. Op al
die tochten was het ten minste zó
gevaarlijk als nu in de Voer Toen de
Voer bij Limburg gevoegd was zijn wij
de Voerenaren gaan proficiat wensen
maar wij werden er ontvangen door
een honderdtal gewapende rijkswachters. Die dag zou het hard tegen hard
gaan en er zouden ongetwijfeld doden gevallen zijn had Wim Jorissen
ons — langs de luidspreker van de
rijkswacht om — niet aangemaand
kalm te blijven en de Voer te verlaten.
Geregeld ga ik naar 't Zangfeest en
dit jaar voor de 46e keer naar de
IJzerbedevaart (de eerste keer te
Alvenngem op 26 augustus 1923).
Ik geloof waarde vriend W.V. dat gij
die adelbrieven voor Vlaanderen niet
kunt voorleggen.
J.B., St-Truiden.

VRAGEN AAN DE VAKBOND
Op donderdag 15 maart keek ik toevallig, en ik druk op toevallig, naar een
TV-uitzending van het ABW. Prachtige woorden. Prachtige slogans: Solidariteit. Strijden en winnen. Recht op
staken. Syndikale verkiezingen een
noodzaak. Wee diegenen die aan
onze verworven rechten raakt, enz...
Enkele tijd geleden heeft zelfs een arbeidsrechter, die ontslag nam, verklaard dat stakingen niet het monopolie zijn van de vakbonden. Ik heb
moeten lachen. Misschien had ik moeten wenen.
Hier de werkelijkheid. Waar was uw
solidariteit met de treinbestuurders?
Wie heeft, met man en macht gewerkt
om die staking te breken? Wat heeft
de vakbond gedaan toen sommige kategorieën van het NMBS-personeel
hun reisbiljetten 1ste klas verloren?
Wat heeft de vakbond gedaan toen.

In de regeringsverklaring van juni
1977 van de regering Tindemans
werd hierover gezegd • «Meer algemeen zal de regering ook maatregelen bestuderen die, in het raam van de
vrede tussen de gemeenschappen,
zouden kunnen bijdragen tot verzoening onder alle burgers.»
Deze verklaring, hoe vaag ook, had bij
duizenden repressieslachtoffers toch
de hoop gewekt dat eindelijk, na meer
dan 30 jaar een streep zou gezet worden achter het verleden, zodat zij in
hun oude dag niet verder meer te lijden zouden hebben onder de gevolgen van een repressie, die voor velen
wreed en onrechtvaardig is geweest.
Er werd dan onder de regering Tindemans een ministerkomitee opgericht dat zich over dit vraagstuk heeft
gebogen.
Er werd een inventaris opgemaakt
van de sociale en morele gevolgen
van de repressie. Er werden maatregelen bestudeerd die eventueel zouden kunnen genomen worden.
Indien wij de pers mogen geloven, zouden zelfs begin oktober een aantal
maatregelen goedgekeurd zijn, die
echter door het ontslag van de regering met konden uitgevoerd worden.
Wij durven er dan ook op aandringen
dat de reeds goedgekeurde maatregelen zouden uitgevoerd worden en
dat bovendien zou getracht worden
een bredere consensus te vinden
voor de volledige oplossing van dit
pijnlijk probleem. Wij beschouwen dit
niet als een politiek, wel als een
sociaal probleem. In die geest hebben
wij dan ook te zijner tijd, vooral met
betrekking op de pensioenen, nota's
overhandigd aan de ministers Wyninckx. Van Elslande en Vandekerckhove en werden op hun kabinet ontvangen.
Dr. P. Wyndaele,
voorzitter Broederband

— 23-jarige gehuwde bediende
met diploma van lager middelbaar en sekretariaatsdiploma
van Hermes, met goede kennis
van Nederlands, Frans en Engels en noties van Duits, met
goede kennis van machineschrift en 31/2 jaar ervaring,
zoekt een nieuwe werkkring in
de streek van Brussel.
— 42-jarige technisch bouwkundige tekenaar met talrijke jaren
ervanng op bouwwervenzoekt
een nieuwe werkkring na het
sluiten van zijn firma.
— Jongeman, 21 j . oud, in bezit
van humanioradiploma en 1 j .
boekhouden, goede kennis van
Nederlands, Frans, Engels en noties van Duits, kennis van machineschrift, militaire dienstplicht
eindigend op 31-3 a.s. zoekt een
passende betrekking als bediende.
— 41 -jarige man met jarenlange
ervaring als vrachtwagenbestuurder zoekt een betrekking
als chauffeur van camionnette in
kliniek, school of firma.
Zich wenden tot volksvertegenwoordiger J. Valkeniers, Ninoofsesteenweg 11 te 1750 Schepdaal.
(N-110)

GROOT-GENT; 17-jarige
student zoekt vakantiejob tijdens
Paasvakantie en grote vakantie.
Zich wenden: senator O. VAN
OOTEGHEM,
Oud-Strijdersstraat 29, 9219 Gentbrugge, tel.
091-30.72.87.
N108

Jongedame uit Mechelen, diploma technisch hoger middelbaar,
zoekt dringend een bediende-betrekking in de omgeving Mechelen, Brussel, Antwerpen. Belangstellenden kunnen zich wenden
tot
volksvertegenwoordiger
Joos Somers, Liersesteenweg
11 te 2580 St.-Katelijne-Waver,
of telefonisch op het nummer
015-21.79.00. Referentienummer
1648.
(N 107)

KOIVINKRIJK BELGIË

W^enfonds - LENING 1979-1987-1991
RENTE: 8,75% per jaar vanaf 5 april 1979 tot 4 april 1987;
9 % per jaar vanaf 5 april 1987 tot 4 april 1991.
EFFEKTEN: Toonderobligaties van 5.000,10.000,50.000,100.000 en 500.000 frank.
De coupures van 5.000 frank worden als bijpassing geleverd.
AFLOSSING: Uitsluitend door terugkoop.
TERUGBETALINGSPRUS: Tegen het pari op de eindvervaldag van 5 april
1991.
VERVROEGDE TERUGBETALING: Mogelijkheid voor de houder de terugbetaling tegen het pari te bekomen op 5 april 1987.
WAARBORG: De betaling van de rente en de terugbetaling van de obligaties
worden door de Staat gewaarborgd.
DIENST VAN DE LENING: De betaling van de coupons en de terugbetaling
van de obligaties geschieden a a n de loketten van de Rijkskassier, bij de Nationale Bank van België, te Brussel en buiten de hoofdstad.
UITGIFTEPRUS: 99,25 %.
OFFICIËLE NOTERING: De obligaties zullen officieel ter beurze worden genoteerd.

INSCHRIJVING
v a n woensdag 21 m a a r t tot woensdag 4 a p r i l 1979
Aan de inschrijvingen kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld.
De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank
van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sektor en spaarkassen.
De uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving.
Brussel, 13 maart 1979.
De Minister van Openbare Werken,
belast met het beheer van het Wegenfonds,
G. MATHOT
LALCIV.
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Het neen van de Volksunie
Zonder ons! Reeds verleden week
donderdag had de Volksunie
klaar en duidelijk met een neen
het formatieberaad Van den
Boeynants besloten. Ook op de ultieme voorstellen die de formateur deze week formuleerde,
heeft de Volksunie met een neen
geantwoord.
Dit is niet het neen van de gemakkelijkheidsoplossing. Na de verkiezingsnederlaag van 17 december had de Volksunie zich meteen
in een konfortabele oppositiekuur kunnen nestelen. Niemand
zou haar dat kwalijk genomen
hebben. Daar echter het nieuwe
parlement grondwetgevende bevoegdheid heeft en aangezien
dus de staatshervorming aan de
orde van de dag bleef, heeft de
Volksunie geoordeeld, dat ze het
risico van nieuwe onderhandelingen en van een akkoord moest
dragen, indien er een ernstig uitzicht was op een voor Vlaanderen
gunstige oplossing.
Ze heeft dit risico niet lichtzinnig
genomen. De partijleiding besefte terdege, dat ze opnieuw de
trouw van de keizers en de partijkaders op de proef stelde. Ze
heeft, ondanks de nederlaag van
17 december, het hoofd koel gehouden. Een kwart eeuw lang
heeft de Volksunie aangestuurd
op het einde van de unitaire
staat. Nu deze staat in volle krisis
verkeert, nu opnieuw de kans bestond om zelfbestuur te veroveren, moest het Vlaams belang
zwaarder wegen dan het partijbelang.
Dit is de geest waarmee de Volks-

unie n a a r de onderhandelingen
is gegaan, eerst met Martens als
formateur en nadien met Van
den Boeynants. Ze heeft haar rol
als speerpunt van de Vlaamse Beweging gespeeld. Toen ze haar
onderhandelaars terugtrok uit
het onmogelijk geworden beraad
met formateur Martens, kantonneerde ze zich niet onmiddellijk
in de gemakkelijke oppositie. Ze
formuleerde integendeel het
vierpuntenprogramma dat het
uitgangspunt kon zijn voor een
staatshervorming in een voor
Vlaanderen gunstige zin. Ze spijkerde de twee andere Vlaamse
partijen zodanig vast op dit vierpuntenprogramma dat ze, ondanks het aanvankelijk verzet
van de CVP, de ronde met formateur Van den Boeynants kon tegemoet gaan in het kader van een
Vlaams front waarvan Schiltz de
ontwerper en de motor was.
Dit Vlaams Front is, na aanvankelijk heel wat winstpunten te
hebben geboekt, verleden week
uiteengevallen na de kapitulatie
van de CVP op twee essentiële
Vlaamse eisen: de financiële autonomie en de regeling voor
Brussel.
Er waren sedert geruime tijd heel
wat redenen voorhanden die lieten vermoeden, dat de essentiële
voorwaarden niet aanwezig waren om tot een ernstige staatshervorming te komen. Noch tussen
de Vlamingen onderling noch
tussen de Vlamingen en Franstaligen was er voldoende vertrouwen om een echt gesprek op gang

te brengen. Aan Vlaamse kant
bleef de dubbelzinnigheid en de
onduidelijkheid van de CVP, die
ook een Martens gevangen hield,
zwaar doorwegen. Aan Franstalige kant bleef het driepartijenfront niets begrepen te hebben
van de tekens, die nochtans duidelijk aan de Vlaamse wand gegrift stonden.
De ervaringen van de jongste weken, met dieptepunten zoals de
Voerkrisis, samen met het gebrek
aan ernst van de formateur ondermijnden het vertrouwen nog
verder. Onder Van den Boeynants is het formatieberaad uiteindelijk ontaard tot een circusspektakel, waarop de bevolking
met stijgende afkeer neerkeek.
Oppositie of beleid is voor de
Volksunie nooit een princiepskwestie geweest. Het is een keuze
van de middelen. De huidige omstandigheden eisen dat, na zware
en moeizame onderhandelingen,
onomwonden neen wordt geantwoord op een ontwerp van staatshervorming, dat aan Vlaanderen
geen waarborgen biedt.
Het doel mag daarbij niet uit het
oog worden verloren! De heropbouw van de Vlaams-nationale
macht na 17 december moet essentieel gericht blijven op het
aanwenden van die macht, op ieder ogenblik dat ze operationeel
kan zijn om zelfbestuur af te
dwingen.
Wij blijven ongeduldig! Wij willen de generatie zijn, die de
Vlaamse staat bouwt.
tvo

FINANCIËLE AUTONOMIE
Echte FKDiitieke macht veronderstelt de middelen om die macht
uit te oefenen. Geld is één van die
middelen, en zeker niet het geringste. Er is geen federalisme
denkbaar, zonder dat de deelstaten eigen financiële verantwoordelijkheid hebben. Z e moeten de
bevoegdheid hebben om eigen
belastingen te innen. Zoniet zijn
ze aangewezen op wat hen uit de
nationale pot wordt gegeven: de
zogenaamde dotaties.
Dit probleem van de financiële
autonomie is in de voorstellen
van Van den Boeynants een der
grote knelpunten — en wat de
Volksunie betreft: tot tweemaal
toe een breekpunt — geweest.
Oorspronkelijk voorzag Van den
Boeynants voor de financiering
van de gewesten en gemeenschappen alleen dotaties. Daar
werd dan, onder Vlaamse druk,
ook het beginsel van «een eigen
fiskaliteit» aan vastgeknoopt.
Dit vage beginsel lost het probleem echter helemaal niet op.
Het is duidelijk dat het heffen van
gewestelijke en gemeenschappelijke belastingen niet mag leiden
tot een verzwaring van de belastingsdruk. Wat in de gewesten en
gemeenschappen
aan
belastingen wordt geïnd, moet in mindering komen van de nationale fiskaliteit.

Dit betekent dat de dotaties gedeeltelijk moeten worden afgebouwd en vervangen door de
eigen fiskale inkomsten. Het beginsel van de nationale solidariteit
hoeft daarbij niet in het gedrang
te k o m e n : het blijft zijn uitdrukking vinden in de verminderde
dotaties die daarenboven niet mogen aanzwellen. De gewesten en
gemeenschappen moeten echter
hun eigen beleid kunnen voeren
met eigen centen.

De Volksunie vecht al lang voor
deze financiële autonomie. De eis
werd door haar gesteld ook onder de vorige regering. Aanvankelijk stond ze alleen ; op het ogenblik echter dat het Gemeenschapspakt kapseisde, begon de
eis door te dringen tot brede
lagen en groepen in Vlaanderen.
Van Franstalige kant is men niet
zo happig op financiële autonomie. Men is daar altijd gewoon

BRUSSEL
Het plan van formateur Van den
Boeynants — ook de jongste,
slechts licht aangevulde versie —
schiet niet enkel tekort op het vlak
van de financiële autonomie, het
negeert daarenboven de Vlaamse
aanwezigheid in het hoofdstedelijk
gebied.
Als een drietrapsraket voorziet
het plan een staatshervorming in
drie fazen: een onmiddellijke, een
voorlopige maar onomkeerbare
en een definitieve.
In het eerste onmiddellijke stadium, dus vanaf de regeringsvorming, worden in de schoot van de
regering gewestelijke en gemeenschapsregeringen opgericht. Maar

waar voor Vlaanderen en Wallonië
nauwkeurig het aantal ministers
en staatssekretarissen bepaald is,
wordt voor de Brusselse gewestregering enkel verwezen naar de
regeringsvorming en de samenstelling ervan. Volgens dit nietszeggende artikel hebben de Vlamingen niet de minste waarborg.
Voor de voorlopige en onomkeerbare faze is de formateur duidelijker: de Brusselse gewestregering
zal worden samengesteld uit zes
leden, waarvan er twee behoren
tot de minst talrijke taalgroep. Dit
betekent niet min of meer dat er
van enige gelijkwaardigheid van
de Vlamingen in het Brussels bestuur niets in huis k o m t zelfs niet

geweest aan een financieel eenrichtingsverkeer te eigen voordele, dat men bestendigd zou willen
zien in het systeem van alleenmaar-dotaties.
Het breekpunt dat door de Volksunie gehanteerd werd gaat dus
niet over dingen van tweede orde
of over symbolen. Het is een
essentieel punt van iedere echte
autonomie dat men moet kunnen
beschikken over eigen middelen.

een kwasi-pariteit of, zoals in het
Gemeenschapspakt een strakke
procedure met ingebouwde garanties.
Trouwens, niet alleen op gewestelijk vlak is de aanwezigheid van de
Vlamingen niet gewaarborgd, over
de inspraak van de Vlamingen in
de negentien gemeenten vinden
w e geen letter terug in dit dokument Tijdens de gehele tweede
faze, tot 1982, blijft de toestand
van de Brusselse Vlamingen op
emeentelijk niveau ongewijzigd.
Dus geen gewaarborgde aanwezigheid in het O C M W , niets inzake
de gemeenteraden, niets wat betreft Nederlandstalige schepenen,

in mindering van de nationale pot.
Het Vlaams Font van de CVP-,
BSP- en
VU-onderhandelaars
had de eis gezamenlijk opgesteld
en onderschreven. Het verrassende «ja » van Martens en Van den
Boeynants kwam dan ook neer
op een beschamende kapitulatie,
waarvoor de Vlamingen de rekening dreigen te moeten betalen. In
de letterlijke zin van het woord
dan I

gemeenschapskommissies enz.
Deze bewuste weglating houdt
het gevaar in dat bij de onderhandelingen over
de definitieve
staatshervorming een zware prijs
zal moeten worden betaald voor
de deelname van de Vlamingen
aan het gemeentebeleid.
In de tekst van het Vlaams front
ondertekend door de drie partijvoorzitters, staat duidelijk het beginsel ingeschreven van een gelijkwaardige deelneming van de
Brusselse Vlamingen aan het bestuur van het Brussels gewest
Daaraan heeft de Volksunie zich
gehouden. En zij alleen!
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ZES MAANDEN ZONDER REGERING
Bijna een half jaar — op 11 maart was het precies vijf maanden
geleden dat Tindemans gebruik maakte van de verdeeldheid
binnen zijn eigen partij — dwaalt ons land in een donker
sukkelstraatje, met bodemloze financiële putten en rottende
soclaal-ekonomische puinhopen.
Ondertussen blijft in de Wetstraat het communautair heen- en
weergeloop aanhouden. De verkiezingen van 17 december hebben
de noodzakelijke oplossing van dit dossier geenszins
vergemakkelijkt. Integendeel, aan franstalige zijde bleef het Franse
front tussen PS, PSC en FDF als een soort «samen uit, samen
,thuis> onverminderd funktioneren. Terwijl aan Vlaamse kant de
CVP vaag en dubbelzinnig bleef, zoals zij dit reeds sinds
maanden was.
Tot dit besluit kwam ook minister
W Claes bij het einde van zijn informatie-opdracht op 8 januari
BIJ zijn aanduiding tot formateur
zat W Martens dan ook met op rozen De aparte besprekingen met
de
kristen-demokratische
en
socialistische
partijen
zouden
trouwens tot geen oplossing leiden Het eensgezinde franstalig
front gaf geen knmp
Genoodzaakt het over een andere
boeg te gooien, bezorgde de formateur aan alle partijen, inklusief
de liberalen, een dokument met
zijn kemideeen voor een vierjang
regeringsbeleid
Maar veel wijzer werd men er met
door Inzake de essentiële knelpunten voor een toekomstige regeringsdeelname bleef Martens
op de vlakte Aanleiding om neen
te zeggen zat er met in, zodat alle
partijen dan ook geantwoord hebben met «ja, maar » Ook de
Volksunie, die zich ondanks de
verkiezingsnederlaag met wilde
onttrekken aan haar plicht om elke
mogelijkheid te onderzoeken die
zou kunnen leiden naar een fundamenteel en radikaal federalisme
O p 30 januan startte de formateur
in gezelschap van de socialisten,
de knsten-demokraten, de Volksunie en het FDF met de tweede
ronde

4 punten
De kans op slagen was bij deze
onderhandelingen van meet af aan
zeer miniem Tegenover de ijzeren
solidanteit die de dne franstalige
partijen aan de dag legden, bestond er spijtig genoeg geen
Vlaams eenheidsfront Dit laatste
was voornamelijk te wijten aan de
dubbelzinnige houding van de
CVP-delegatie, die tot in haar samenstelling (Chabert, Geens en
Van Elslande) de dubbelzinnigheid
verraadde die haar politiek meer
dan ooit kenmerkte
Wanneer echter de verwezenlijking van echt zelfbestuur met haal-

baar leek en ieder uitzicht op een
redelijke staatshervorming opging
in de mist trok de Volksunie zich
op 7 februari uit het beraad terug
Terzelfdertijd formuleerde zij een
vierpuntenprogramma, dat duidelijk de onderhandelingsgrens aftekende ten eerste moet de staatshervorming
leiden
tot
de
oprichting van éen Vlaams parlement en één Vlaamse regering
met ruime bevoegdheden; de gelijkwaardigheid van de Vlamingen in het bestuur van het hoofdstedelijk
gebied
moet
gewaarborgd zijn, de Vlaamse
gemeenschap moet autonoom
de kulturele en persoonsgebonden materies beheren, ook binnen het hoofdstedelijk gebied, en
tot slot moet de bevoegdheid
van het Vlaams gezag onverminderd gelden over het hele Vlaamse grondgebied, de randgemeenten inbegrepen.
Op 12 februan moest Martens zijn
funktie van formateur neerleggen
De politieke toestand zat nog
even muurvast En de op 14
februari aangestelde bemiddelaars W Claes en C F Nothomb
hebben hienn weinig verandenng
gebracht Ook hun voorstellen
werden door de Volksunie aan de
hand van het vier punten-programma de licht bevonden
Temidden van deze politieke tragikomedie dook er een lichtpunt op
de mogelijkheid om rond het vierpunten-programma van de Volksunie een Vlaams eenheidsfront op
te nchten De BSP van K Van
Miert zegde ja Maar vooralsnog
stuitte het initiatief van voorzitter
H Schiltz op CVP-onwil
In ieder geval, op 26 februan
moesten ook de twee bemiddelaars met lege handen naar de Koning Ondertussen gonsde het in
de politieke onderwereld van geruchten over geheime diplomatie,
waarbij vooral de namen van Davignon en premier Van den Boeynants geciteerd werden

De huidige premier acht het ogenblik gekomen om zich op zijn gekende berekende en lepe manier
te mengen aan de onderhandelingstafel O p vnjdag 2 maart komt
hij voor de eerste maal aan de oppervlakte met een fijn uitgekiend
alternatief plan, dat hij aan de voorzitters Van Miert Martens, Nothomb en Cools voorlegt Tijdens
het weekend worden zowel langs
Vlaamse als langs franstalige zijde
de violen gestemd en op 5 maart
stuurt de Koning Van den Boeynants officieel op de formatie-piste
De beleidslijnen van de nieuwe
formateur vormen een verbeel-

dingrijk geheel van positieve en
negatieve punten Alles bij mekaar
een aanvaardbare basis van bespreking De Volksunie gaat deze
uitdaging aan, zonder evenwel het
dokument in zijn geheel goed te
keuren
Essentieel nieuw element hierbij is
dat voor de eerste maal van
Vlaamse zijde aan de onderhandelingstafel een Vlaams eenheidsfront zit dat gebonden is door het
vierpunten-programma van de
Volksunie Hierdoor knjgt het frankofoon front te maken te maken
met een eensgezind Vlaams op)treden En daarenboven wordt de

De onderhandelingen zouden in
een sukkeldrafje verder gezet
worden, tot wanneer Martens letter tien en letter één van ons alfabet uitspreekt

VLAAMS FRONT?
De hierna vernoemde partijen, te weten CVP, BSP en de Volksunie, bezield met de wil om
door een evenwichtige staatshervorming waarachtig zelfbestuur voor de Vlaamse gemeenschap in ons land te verwezenlijken, zullen in de huidige politieke faze een gezamenlijke poging ondernemen om deze staatshervorming te verwezenlijken op basis van vier fundamentele beginselen, die voortspruiten uit de vaststelling dat waarachtige autonomie in wezen de
eerbiediging van de rechten van de gemeenschappen en de niet inmenging in eikaars aangelegenheden
behelst
De vier fundamentele beginselen zijn de volgende
1 Het recht van de Vlaamse gemeenschap haar autonomie gestalte te geven in eenvoudige
politieke strukturen en meer bepaald in één parlementaire vergadering en één regerend
bestuur, bekleed met werkelijke ruime bevoegdheden en beschikkend over eigen financiële middelen waaraan een eigen financiële verantwoordelijkheid
verbonden is
2 Het autonoom heer van de kulturele en persoonsgebonden
aangelegenheden in de
brede zin door Vlamingen voor de Vlamingen ook in het Brussels gewest het gemeentelijk niveau inbrengen
3 Een gelijkwaardige deelneming van de Brusselse Vlamingen aan het bestuur van het
Brussels gewest
4 De eerbieding van de Vlaamse bestuursbevoegdheid
over het hele Vlaamse grondgebied, de randgemeenten
inbegrepen
Op basis van deze beginselen zullen de drie partijen gezamenlijk en in het kader van deze regeringsonderhandelingen
besprekingen aanknopen met de Franstalige partijen die hiertoe
werden uitgenodigd Zij zullen in deze onderhandelingen gezamenlijke standpunten nastreven
Indien deze onderhandelingen leiden tot een positief eindresultaat zullen de dne partijen dit
samen in de regering verwezenlijken en dit in het kader van een legislatuur, waarvan de bestendigheid moet gewaarborgd worden door wettelijke maatregelen gericht op het invoeren
van een
legislatuur-parlement
Aldus goedgekeurd te Brussel, de 7e maart

Voor de CVP
namens het bureau,
Wllfried Martens
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Voor de BSP,
namens het bureau,
Karel Van Miert

MARTENS: Letter tien en letter
Voorlopig blijft het nog wel even een geheimpje waarom Wilfned Martens verleden
donderdag, op de achtentachtigste dag van de krisis, uit de 26 letters van het Nederlands alfabet precies de tiende en de eerste koos om zijn antwoord aan Vanden
Boeynants te formuleren Het ja van de CVP-voorzitter was meteen een neen aan het
Vlaams Front
Een week vroeger reeds was het formatieberaad spaak gelopen op de centenkwestie De frankofonen, gewend aan monetair eenrichtingverkeer,
slikten de
Vlaamse eis naar fiskale verantwoordelijkheid
voor de gewesten en gemeenschappen niet VdB moest ten paleize gaan bekennen dat hij mislukt was
De koning bleek die dag doof te zijn aan dat oor Hij bevestigde de formateur in zijn
opdracht En vrijdag 9 maart ontbood hij de zes van de junta gezamenlijk om hen te
zeggen, dat ze hun huiswerk nog maar es moesten
overdoen
Dies sukkelde het beraad verder, onder een kille oostenwind die uit de Voerstreek
kwam opzetten Het scenario was licht aangepast er werd nu weer gesproken over
een staatshervorming-in-schuifkens
En sinds 7 maart was er, onder druk van de
Volksunie, een nieuwe machtsverhouding ontstaan aan de onderhandelingstafel
De
afgevaardigden van CVP, BSP en VU vormden, tegenover het lichtjes aangeslagen
en beduu^
franstalig bondgenootschap, een stevig en keihard Vlaams Front Dat
overigens t>ehoorlijk funktioneerde Dat komma voor komma, paragraaf na paragraaf
een aantal Vlaamse eisen in het dokument-VdB
schoof
Kwam dan, op 15 maart de «nacht van Lambermont- Op de zeef van het dagenlange
beraad waren, zoals steeds, alleen nog maar de dikke brokken blijven liggen De
paritieit in de Brusselse gewestregering
En opnieuw de centenkwestie
de fiskale
verantwoordelijkheid
van gewesten en gemeenschappen
Een ogenblik zag het er
naar uit dat het Vlaams Front ook deze brokken fijn zou malen Door de Vlaamse
onderhandelaars werd over deze punten een gemeenschappelijke
tekst een gezamenlijk standpunt opgemaakt Het moet toen ongeveer half acht geweest zijn Vanden
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C V P genoopt om eindelijk klare
wijn te schenken
Een dag na de Vlaamse frontvorming stuiten de franstaligen reeds
op de eis tot financiële autonomie
Vanden Boeynants moet zijn mislukking gaan melden op het paleis
De Koning ziet het evenwel met
zo Uitzonderlijk worden de zes
partijvoorzitters samen bij hem op
het matje geroep>en en verzocht
het beraad te hernemen

Voor de VU,
namens het bestuur
Hugo Schiltz

één

Boeynants liep lastig Hij had, met de eindstreep van de besprekingen in het zicht
afspraak gemaakt ten paleize om zeven uur En nu kwam daar dat
tegenvoorstel
Nothomb wees dadelijk de Vlaamse eisen af De formateur pikte onmiddellijk op zijn
partijgenoot in, autoritair als in zijn beste dagen 'Alleen mijn tekst telt A prendre ou a
laisser En stemmen, nu onmiddellijk, met ja of met nee » De stemronde begon aan
Franse kant Oui van de PSC Oui van Cools, Antoinette Spaak begon moeizaam aan
een zinnetje waarin geen zinnig oui of non zat En daar bleef het bij, wat Cools haar
ook aanporde
Aan Vlaamse kant stonden de heren, behalve dan die van de CVP, al bijna recht om
een schorsing te vragen en nieuw Vlaams overleg te plegen Zoals de onder de dne
partijen gesloten en degelijk getekende overeenkomst het wilde Toen kwam, totaal
onverwacht het ja van Martens De scherven van het Vlaams Front nnkelden over de
vloer
The rest was, zoals Shakespeare, silence Er kwam toch nog een schorsing, maar dan
voor Antoinette die, zoals dat heet "haar instanties» moest raadplegen Lijk dieven in
de nacht verdwenen Chabert en Martens, om een paar uur later op te duiken opnieuw
met hun ja-woord Zonder uitleg Behalve dan dat Chabert-de-lieftallige zich met
nauwelijks verholen vreugde liet ontvallen "dat wij nu eindelijk een regering met vier
hebben»
Martens'^ Ach wat, laat ons vandaag de man met beoordelen Laat ons zijn partij
beoordelen De schizofrene, gespleten, verdeelde, onoprechte, ruziemakende
CVP
Een behoorlijke klad drijfzand Waarin Martens de jongste maanden steeds dieper is
gezakt Vastgehouden en sneller zakkend, hoe meer hij spartelt
De bende en de eerste letter van het Nederlands alfabet het ja-woord van een
gevangene

dio Genes
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Bourgondiër wil Belgische
oude dame met «gentiNesse»
begraven
W a t maken politici in de
Brusselse W e t s t r a a t zich
nodeloos druk om de
echtscheidingsprocedure
voor de V l a a m s e scone en
W a a l s e coq op gang te
brengen, terwijl een
Boergondiër een pasklare
formule op zak heeft?
Een g e z a g h e b b e n d a d v o k a a t
uit Dijon, mattre Jean-Pierre
Rousse, o o r d e e l d e het nodig
op de v o o r a v o n d van de
Europese verkiezingen een
hocus-pocus oplossing voor
de separatistische krachten
in België te moeten toveren.
Zijn «Association pour la
disparition pacifique de I etat
Beige» is gevestigd aan de
rue de la Préfecture 41 in
Dijon.
Een vriendelijk man is die maïtre,
dat wel. De woorden
-gentillesse» en «pacifique» rollen hem om
de vijf zinnen over de lippen.
Jean-Pierre Rousse (53 jaar), is
een gegeerd jurist in zakenkringen. Zijn besctiouwingen
in het
Parijse 'Gazette du Palais» worden gretig gelezen door juristen
die in ingewikkelde
procedurekwesties
een stevige
houvast
zoeken. Deze Boergondiër
toont
zich nu plots bekommerd
om
onze staatkundige
toekomst.
Hij beweert geen goedkope publiciteit te zoeken, maar toch is
hij erop uit in onze
geschiedenis-

tig verwekte politieke entiteit op
te doeken.»
— U stelt voor dat Wallonië bij
Frankrijk zou ingelijfd
worden,
mits de afspraak dat
voorzien
wordt in een verregaande
autonomie. Meent u dat de Walen dat
zelf wel willen?

boekjes vermeld te worden als
geestelijk opvolger van de Waalse socialistische
voorman Jules
Destrée die destijds de gevleugelde uitspraak 'Sire, il n'y a pas
de Beiges» op het paleis liet bezorgen.

Kunstmatig
De ayatollah
van Dijon
kent
Vlaanderen en Wallonië
vanuit
de geschiedenisboeken,
van op
verre afstand bekeken dus, én
uitsluitend in het Frans.
Jean-Pierre Rousse: -Ik ben verheugd dat mijn politieke voorstellen voor het uit de impasse
halen van de Belgische gemeenschappen tot nog toe niet hatelijk werden onthaald. De «Vereniging voor vreedzame ontbinding
van de Belgische Staat» die ik
met enkele vrienden op 6 maart
oprichtte ziet voor de Walen
geen heil in een gefederaliseerd
land.
Dat hoeft niet te verwonderen, en
ik hoop dat steeds meer voorvechters het gaan Inzien, want de
tijd is gekomen om die kunstma-

Jean-Pierre Rousse: «Dat zal wel
zeker. België is een staat die
u ongevraagd is opgedrongen;
evenmin werd aan de Walen een
akkoord gevraagd. Jullie zitten In
hetzelfde bed, ongewild en tegen
uw zin in. Jullie samenwonen is
onmogelijk geworden. Niets is
vanzelfsprekender dan dat Wallonië in de frankofone familie zou
opgenomen worden.»
— En Brussel? Daar blijven Vlamingen en Franstaligen
samenleven, tenzij één gemeenschap volledig zou uitgedreven
worden-.
Jean-Pierre Rousse: «De politieke krisis in jullie land spitst zich
toe in en rond Brussel. Deze stad
Is een frankofoon eiland In de
Vlaamse gemeenschap; een enclave. Slechts met «gentillesse»
en een liberale Ingesteldheid kan
hier een vreedzame oplossing
voor gevonden worden. Ik stel
voor van Brussel de Europese
hoofdstad te maken, met een In
de wereld uniek statuut.»

Oude dame
— En Vlaanderen? U kent toch
de uitspraak
dat
Vlaanderen
Brussel niet wil loslaten?
Jean-Pierre Rousse: «Ik begrijp

dat, maar het Is verkeerd emotioneel te reageren. De Vlamingen
in Brussel kunnen zich toch verzoenen met een Europees burgerschapEn Vlaanderen zelf. Ja, er zit menige paradoks in jullie politieke
houding. Waarom de scheiding
met de Franstalige partner niet
voltrekken In gefedereerd samengaan met Nederland, Maar
goed, dat zijn mijn zaken niet; de
Vlamingen kunnen voor mijn part
na de ontbinding van België zelf
een autonome staat vormen. De
ekonomische ligging is een sterke troef in uw handen.»
— Is het demokratisch te stellen
dat de ontbinding
van dit land
door de Walen eenzijdig moét
uitgesproken
worden?
Jean-Pierre Rousse: «Ik heb een
idee willen lanceren die in de
geesten moet rijpen. IK heb er
vooral willen op wijzen dat uw
Belgique-de-papa na 150 jaar
een zeer oude dame is geworden
die op eerbare wijze spoedig
dient begraven te worden.»
— We hebben zo de indruk dat
Jean-Pierre Rousse en Jean-Marie Piret, kabinetschef
van koning Boudewijn,
nooit
goede
vriendjes zullen worden. Het is
nu wel even afwachten wie de
Boergondische
Walenvriend het
eerst naar Brussel zal ontbieden.
Of is het Rousse er om te doen
een gratis-snoepreisje
naar het
Venetië van het noorden in de
wacht te slepen ? (hds)

De bevolking begint in het gezin
D e ontwikkeling van onze
bevolking stelt problemen.
Tot 1985 blijven er elk jaar
meer jongeren de school
verlaten dan er ouderen met
rust gaan. D a a r n a treedt een
snelle veroudering in de
bevolking. Het eerste brengt
nog zeven jaren van
w e r k l o o s h e i d . Het t w e e d e
ontelbare jaren met s t e e d s
meer g e p e n s i o n e e r d e n . Een
overheid die daar geen
rekening mee houdt in haar
beleid is niet waard onze
o v e r h e i d te zijn. M a a r
vergeten wij evenmin dat
« de bevolking » bestaat uit
gezinnen en voor elk van ons
begint in ons gezin.

Het maatschappelijk beleid is
gericht op groepen in onze
samenleving. De leden van die
groepen maken nagenoeg allen
deel uit van een gezin. Een fiskaal
stelsel bv. dat geen rekening
houdt met de gezinstoestand en
-behoeften is dan ook niet, zelf
anti-maatschappelijk.
Maar twistgesprekken over
maatschappelijke veranderingen:
onze nood aan gastarbeiders,
moeders die thuis blijven en
vrouwen die gaan werken — of
omgekeerd, werktijdverkorting,
deeltijds werk, vakantie voor
gezinsverzorging voor vaders, en
zo vele meer hebben alle in de
eerste plaats te maken met onze
leefgewoonten, met ons
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gezinsgedrag. Ook wij moeten
weten wat w e willen. Wij bepalen
immers mee de hele samenleving,
haar problemen inbegrepen.
Niet de huidige werkloosheid,
noch de toekomstige tekorten
voor de pensioenen zijn
rechtstreeks onze schuld. Wel
zijn wij verantwoordelijk voor de
toestand waarin de problemen
ontstaan. Het hoge aantal
geboorten na de tweede
wereldoorlog bracht met 15 tot
20 jaar vertraging telkens
jongeren op zoek naar werk net
op een ogenblik dat de generatie
die wegens de eerste
wereldoorlog minder groot was
dan anders op pensioen ging. En

als de grote generaties uit de
jaren twintig met pensioen gaan,
komen net de eerste van onze
huidige kleine generaties op de
leeftijd om te gaan werken.
Met die ontwikkeling zitten we
nog maar tot 1985. Maar ons
gedrag inzake niet of wel
verwekken van kinderen en ons
aantal kinderen bepaalt ook de
verdere toekomst. De kinderen
van dit jaar worden 21 in het jaar
2000. Wie er nu 44 is wordt er
dan 65.
Bij meisjes van 20 tot 24 wensen
er 4 op 5 met meer dan 2
kinderen te hebben, 16 % wenst
er nog drie en 4 % zelfs 4, maar
geen enkel wou 5 kinderen. Om

onze bevolking op peil te houden
zou zowat de helft van die jonge
vrouwen 3 kinderen moeten
hebben, want velen willen geen of
slechts 1 kind. Dit bleek vorige
week op een voorstelling van
studiewerk in het centrum voor
bevolking en gezin op het
staatssekretariaat voor
ekonomische en sociale zaken.
De jongste tien jaar is een totaal
veranderd gezinsgedrag
ontstaan. De nieuwe houding
tegenover het hebben van
kinderen blijkt uit het voorgaande.
Maar de vrouwen die 10 jaar
geleden tussen de 20 en 25
waren, zijn nu 30 tot 35 jaar
geworden. Van hen die thans
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dr. Jozef Maton.
HET STAAT IN DE STERREN GESCHREVEN
originele «astrologische»
benadering van de strijd
tussen Vlaanderen en
België.
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meer en meer zelfbewust
wordt zal deze bewering
op steeds lossere schroeven komen te staan.
NOBELPRIJS VOOR DE
HAAT?
De prijzen werden reeds
uitgedeeld vóór het vel
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zwanger zijn verklaart 29 % dat
dit kind met gepland was. En 1 op
10 zegt dat het niet gewenst is.
Vong jaar lieten 20.000 Belgische
vrouwen zich aborteren. In
Nederland werden 12.000
Belgische vruchtafdrijvingen
gedaan en in eigen land werden
er, ondanks de strafbepalingen,
8.000 in ziekenhuizen geboekt.
Ander onderzoek slaat op de
verhouding tussen het aantal
uren waarin een vrouw bij haar
kind is en de zorg die zij er aan
besteedt. Over de tevredenheid
van de moeder thuis en de
moeder die gaat werken. Over de
leeftijd van de kinderen, de rol
van de vader, enz
Er bestaat een dringende
behoefte aan het durven
bespreken van ons gezinsgedrag.
Eens dat taboe doorbroken is,
kunnen wij samen ons
bevolkingsbeleid bepalen.
pdb
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10 Februari 1979 zal in de
annalen van de leefmilieubeweging in het Antwerpse zeker geboekstaafd staan met
een biezondere vermelding.
Op deze dag immers zijn
een veertigtal milieugroepen
uit Vlaanderen en Nederland
er voor de eerste keer toe
gekomen in een gezamenlijke inspanning een BelgischNederlands milieukongres te
organizeren.
Plaats van het gebeuren:
Essen, voorzeker geen toevallige keuze! Tema van
deze studienamiddag:
«Grenzen aan de groei? Haven en milieu».

grenzen aan de groei?
De leefmilieugroepen heblaen zich
inderdaad gelx)gen over de leefmiheukonsekwenties van de Antwerpse havenexpansie. ledere
mede-organizerende groepering
droeg, vanuit haar specifiek bezigzijn, bouwstenen aan voor een
toch wel indrukwekkend geheel
van milieuproblemen die rechtstreeks of onrechtstreeks samenhangen met de uittx>uw van de
Antwerpse haven.
Het resultaat van deze inspanningen vinden we terug in een brochure die «slechts als inleiding
dient tot de diskussies», zoals het
geformuleerd staat in de inleiding
op deze interressante dokumentatiemap.
Het opzet van de namiddag zag er
als volgt uit: een fiannei van milieugroepen formuleerde een aantal
pertinente vragen rond het Baalhoekkanaal, de lucht- en waterverontreiniging, de niet-gekoördineerde planning in Vlaanderen en Nederland (streekplannen — gewestplannen),
de
baggerproblemen en de overstromingen, de waterverdragen... Telkens kreeg iemand uit het politiek
pannel de kans het beleidsstandpunt omtrent de naar voor gebrachte punten weer te geven
(van Vlaamse zijde waren o.m.
aanwezig de heren Dhoore, Huyghebaert
vertegenwoordigers
van de ministeries van Openbare
Werken, Vlaamse Aangelegenhe-

Ontdek

den, Verkeerswezen,..^. Mensen
van het derde pannel, dit van de
deskundigen, konden eventueel
tussenkomen om verduidelijkingen, aanvullingen of rechtzettingen te formuleren. In dit pannel
herkenden we o.m. de professoren Virenque (Duwvaartkanaaü,
Vertieyen (eertijds kabinetschef
van milieu-staatssekretaris Poma)
en de Brugse ingenieur Mertens,
ex-ambtenaar van Openbare Werken.
Het is ont)egonnen werk gedetailleerd in te gaan op alles wat hier
ter sprake is gekomen. Wellicht
krijgen we er later nog de gelegenheid toe. We beperken er ons toe
even nader in te gaan op doel en
aanleiding voor de milieugroepen
om dit kongres in te richten. In hun
brochure stellen ze o.m. dat «een
degelijk beleid dat niet ten koste
van alles een ontwikkeling wil
doordrukken rond de Antwerpse
haven, en dat zich t)ewust is van
het feit dat alles een grens heeft in
een doorlopende open dialoog zal
moeten werken ta.v. de leefmilieubeweging, die zich rond dit tema
heeft gekristallizeerd in een gezamelijke organizatie. Een permanent overieg tussen mensen uit de
kringen van de haven enerzijds en
van het leefmilieu anderzijds
vormt het enige middel om ervoor
te zorgen dat hier geen evolutie
zou optreden die biezonder een-

zijdig zou gericht zijn, en die met of
totaal onvoldoende
rekening
houdt met andere belangen dan
de strikt ekonomische».

Waslijst
milieuvragen
De organizatie van dit kongres gebeurde vanuit de grensoverschrijdende milieuvereniging Benegora
(Belgisch-Nederiands Grensoverleg Regio Antwerpen) die in de
voorbije jaren reeds meerdere
kongressen op haar aktief heeft
staan omtrent een of ander milieuprobleem dat aktueel was over de
grens heen. Een stevig organlzatorisch en financieel steuntje kwam
van de kant van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen en van de Brabantse Milieu Federatie (BMB.
Waarom nu juist dit kongres? Toevallig? «Neen», zeggen de organizatoren, «er zijn redenen te over»:
• er is het nieuw vijfjarenplan
voor de haven, ingediend door
Antwerpen in mei 1978, en waar
de nieuwe regering zich eerlang
moet over buigen;
• er is het feit dat de Antwerpse
haven sedert enige tijd beschikt
over een nieuwe schepen voor de
haven; wijziging die altijd verwachtingen op een meer open en demokratisch beleid met zich brengt;
• er is de bundeling van een aantal havenbelangen in het havenfront, op initiatief en onder de im-

de Voerstreek
Met heel de familie vanuit een camping, zomerhuisje,
boerderijtje of chalet.
Informatie: V W « D e Voerstreek».
Tel.: 041-76.65.87.
Dorpsstraat 3 H,
3792 St.-Pieters-Voeren.

...om verliefd op te worden!
Adv. 247
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Grensoverschrifdende
milieutop in Essen
Terwijl op politiek vlak het touwtrekken voortduurt tussen de
Antwerpse en Zeebrugse havenbelangen en tussen de
Vlaamse en Waalse gemeenschap hebben de milieugroeperingen nog tijd om met de groene vinger de zere milieuplekken aan te wijzen.

puls van de Antwerpse Kamer van
Koophandel en Nijverheid, waarbij
men projekten blijft verdedigen
die grote milieuschade kunnen
veroorzaken en totaal onvoldoende werden bestudeerd;
• er zijn de verdragen met Nederland die eeriang opnieuw ter
sprake moeten komen in de
schoot van de nieuwe regering;
• er is de diskussie rond de
kernenergie, het zolang beloofde
pariementaire debat hierover;
• er is de voor de deur staande
fusie van een aantal randgemeenten van Antwerpen tot groot-Antwerpen. De verwachting bestaat
dat met het vergroten van de betrokken gebieden, een aantal aspekten ook meer uitgebalanceerd
aan bod zal komen. Ook deze
hoop is teoretisch en kan alleen
door de praktijk worden bevestigd
of ontkend;
• er is de evolutie in de industriële optie op de Linkeroever;
• er zijn de inspanningen inzake
de verbetering van het Scheldewater, en de uitblijvende initiatieven inzake de verbetering van de
kwaliteit van de lucht die, vertrekkend van de Antwerpse regio, onder meer Nederiand binnenstroomt of binnenwaait;
• er is het afsluiten, van het
raamkontrakt voor de stormstuw
bij Oosterweel, het steeds groter
wordend probleem van stortplaatsen voor baggerspecie uit de
Schelde, het blijven aandringen
van Antwerpen op projekten
zoals Baalhoekkanaal, bochtafsnijding bij Bath, Duwvaartkanaai Oelegem-Zandvliet;
• er IS de ruimtelijke planning die
zich aan weerszijden van de grens

in vaste vormen giet- gewestplan
Antwerpen en streekplan WestBrabant;
• en er is het meer dan verontrustende feit dat de inspanningen
voor een beter leefmilieu in het algemeen en in het groot-Antwerpse gebied in het biezonder nog altijd dode letter blijven.
Aan argumenten en problemen
ontbreekt het zeker niet!

Brede kloof
De inrichtende verenigingen vinden dat ze 'aan deze feiten, evoluties en toel<omstperspektieven
niet l<unnen voorbijgaan» Ze
koesteren daarbij geen overdreven ambities of verwachtingen:
«Het beleid wordt immers vooral
gevoerd door hen die politiek en
ekonomisch aan het roer staan».
De leefmilieubeweging wil zichzelf
dan ook duidelijk situeren in het
geheel met «de opdracht de overheid, zo vroeg mogelijk, te wijzen
op de konsekwenties van haar
werkzaamheden en plannen voor
het leefmilieu van honderduizenden mensen».
In feite zouden «leefmilieugroepen,
in een behoorlijk funktionerend
demokratisch regime, dat alle fc)elangen aan bod wil laten komen,
overbodig moeten zijn». Alvast
een met mis te verstane pnk voor
de politieke verantwoordelijken in
dit land, al kan men zich afvragen
of het juist niet boeiend is dat zovele mensen aan de basis nog de
kracht en de moed kunnen en willen opbrengen om te vechten voor
een leefbaarder omgeving en of
de taak van de overheid er dan
niet in bestaat zoveel mogelijk in te
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Zeebrugge
Terwijl Openbare Werken in een
persnota nuchter en zakelijk het
verloop van de
havenuitbreidingswerken te
Zeebrugge mededeelt is er op
hoger vlak een nieuwe rel in
gang, die de reeds opgelopen
vertraging nog dreigt te

bedreigd...

verhogen. Deze rel betreft de
inplantingsplaats van de nu al
beruchte gasterminal. De zgn.
Veiligheidsgroep, die uit hoge
ambtenaren van verschillende
departementen beslaat, is na
langdurige besprekingen tot het
besluit gekomen dat de
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In Memoriam
Maurits Geerardyn
spelen op de wensen van deze basis. Al IS het inderdaad zo dat dit
tot op heden v*/ellicht nog veel te
v»/einig gebeurt, de kloof tussen
beleid en bevolking is te breed,
het beleid huppelt helaas nog al te
veel achterna als het aankonnt op
milieubelangen Het beleid in dit
land kan voorzeker een les trekken uit deze studiedag, waarop de
milieugroepen op een indringende
manier hebben aangetoond dat zij
reeds lang begrepen hebben dat
grensoverschrijdend overleg een
dwingende noodzaak vormt Om
al die redenen mag gerust gesteld
worden dat die 10e februari in Essen belangrijk is geweest niet enkel omwille van de inhoud maar
evenzeer omwHIe van het feit dat
het gebeurd is
Tot slot wilten we u deze
schilderachtige slotzin van de inleiding niet onthouden: "Wij willen het paard niet laten stilstaan.
Wij willen beletten dat het op tè
veel verschillende
wegen op hol
zou slaan, en uiteindelijk
in de
mening zou verkeren dat het op
hol slaan, en uiteindelijk
in de
mening zou verkeren dat het op
hol slaan moet beschouwd
worden als het normale
gedragspatroon van een paard.'
Tjeu

Mil

P.S.: De brochure -Grenzen aan de
groef Haven en milieu- kan verkregen worden door storting van 150 fr.
op rek. nr. 427-9082201-48 van BBL
Vlaanderen
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Op donderdag 15 maart overleed te Brugge priester Maurits
Geerardyn.
Geerardyn werd op 7 februari
1896 te Noordschote geboren.
Als humaniorastudent werd hij
oorlogsvrijwilliger.
Om
zijn
Vlaamsgezindheid werd hij opgesloten in de gevangenis te
Veurne. Weer vrijgelaten werd
hij verbannen naar het strafkamp van de Houthakkers van
de Orne. In 1921 werd hij op
een proces voor de Krijgsraad
te Antwerpen vrijgesproken.
Dat proces wekte grote opschudding in Vlaanderen.
Na zijn priesterstudies ging hij
naar Leuven. Wegens zijn steun
aair het Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond werd hij <in
stilte» verwijderd en kapelaan
benoemd te Brugge. Hij was
medestichter van het weekblad
<Jong-Dietschland>.
Hij
schreef een heftig anti-Belgische brochure «Het kompas
van den Vlaming».
Tijdens de verkiezingen van
1929
weigerde
Geerardyn
openlijk partij te kiezen voor de
Katholieke Partij. Hij werd uit
Brugge verwijderd en tot kapelaan benoemd in Rollegem. Ook
daar weigerde hij alle partijpolitiek «proostschap». Ondanks
heftig protest van zijn parochianen werd hij door bisschop
Waffelaert uit zijn ambt ontzet
Hij week uit naar Nijmegen, studeerde er aan de universiteit en
werd professor aan het seminarie te Utrecht In 1941 keerde hij

vestiging van de terminal in de
voorhaven bepaalde
veiligheidsnormen aan de orde
stelt Dit was net voldoende om
de bestaande milieukommissie
te vragen, op haar beurt een
advies over de inplanting van de
terminal te vragen. Of althans
een vraag te suggereren.
Daarmee is de vraag opnieuw
gesteld, waar de gasterminal
moet ingeplant worden
in de
voorhaven of in de achterhaven
Beide plaatsen worden door een
gedeelte van de opinie afgewezen omwille van milieuredenen en
omwille van de potentiële bedreiging van het kusttoensme Sommigen kunnen zich slechts verzoenen met de bouw van een gasterminal op voorwaarde dat deze
verder dan thans voorzien in zee
wordt gebouwd
Door deze tegenstelling en door
de houding van de Walen (die de
havenuitbreiding te Zeebrugge
elk nationaal karakter ontzeggen
en dus eisen dat Vlaanderen
alleen de bouw moet bekostigen)
IS er vertraging in de werken ontstaan Aanvankelijk was 1982 als
start voorzien, maar nu reeds
voorspelt men een vertraging van
met minder dan drie jaar
Daardoor is het begnjpelijk dat
het Waalse verlangen, om Zeebrugge te vervangen door Duinkerke of Calais, tegemoet gekomen wordt door sommige lobbies, die om uiteenlopende redenen de gasterminal met in het
hart dragen (en de daarmee gepaard gaande havenuitbreiding al
evenmin)
Een bijkomende vraag is de munitie- en wapentrafiek, waarvoor
Zeebrugge wel goed genoeg is,
ook voor de Walen die er ten
overvloede op wijzen, dat de
wapen- en mumtietrafiek een
winstgevende zaak is voor België
(lees Herstal) Van Vlaamse zijde
IS men met zo ingenomen met
deze trafiek (al van veel vroeger
dan de huidige terminalherne) en
naar Vlaanderen terug en
stichtte het «Dietsch Eedverbond» dat zich verzette tegen
de samenwerking met de bezetter. In 1944 werd hij door de
Duitsers gearresteerd en weer
vrijgelaten. Bij de bevrijding
werd hij gevangen gezet en uiteindelijk in 1946 buiten vervolging gesteld. Bisschop Lamiroy
van Brugge weigerde hem een
nieuw ambt Hij vertrok in 1949
naar de Verenigde Staten waar
hij in New Mexico direkteur
werd van het Santa Fé College.
In 1957 keerde hij naar Vlaanderen terug en kreeg een benoeming van bisschop De
Smedt In 1962 ging hij op rust
Met Maurits Geerardyn verdwijnt een van de koppigste
«petits vicaires» die zijn opgekomen voor het Vlaams Belang
in een tijd dat het moed vroeg.
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stelt men dat een blijvende munitieverscheping te Zeebrugge de
veiligheid nog meer in het gedrang zal brengen, eens de gasterminal in werking
Heel het vraagstuk Zeebrugge is
een gevolg van de besluiteloosheid van de opeenvolgende Belgische regenngen, het ergerlijk gemis aan interportuaire verstandhouding (die uiteraard de Vlaamse onderhandelingspositie verzwakt) en met het minst door de
kortzichtige en arrogante houding van Wallonië, dat de uitbouw
van de Vlaamse havens remt
(zowel Zeebrugge als Antwer-

pen) vooral omdat ze er in slagen,
de parlementaire bekrachtiging
van bestaande verdragen systematisch te boycotten
Ook de al te lakse houding van
de kleurpartijen in deze levensbelangrijke Vlaamse zaak is oorzaak van een evolutie, die steeds
meer op een katastrofale mislukking dreigt uit te monden Het
jarenlang getalm en getreuzel,
chantage en gebrek aan politieke
moed dreigen thans met woekerpnjzen te zullen moeten betaald
worden (vergeet overigens met
dat de prijs van de uitbouw van
onze havens elk jaar stijgt )

BOUWGROND
KOPEN?

ABW: boter bij vis
De Vlaamse Intergewestelijke
van het A B W heeft deze week
een vrij belangrijk standpunt inzake de staatshervorming ingenomen. Het Vlaams A B W wil
één
rechtstreeks
verkozen
Vlaams parlement en één
Vlaamse regering. Het eist tevens financiële verantwoordelijkheid voor de gewesten.
Aan Vlaamse zijde zijn de communautaire standpunten van de
vakbonden zo weinig talrijk, dat
het standpunt van het A B W
wel even speciale aandacht
verdient De regionalizering begint in het A B W vruchten af te
werpen_
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En b o v e n d i e n

-regende het de jongste dagen vertrouwelijke of nog niet gepubliceerde dol(umenten en rapporten op de
redaktietafels van verschillende
kranten: over de staalnijverheid,
Zeebrugge, de ziekteverzekering,
de fiskale fraude_moeten de parlementsleden zich
nu toch wel stilletjes aan kleine matroosjes voelen op een stuurloos
schip dat ronddobbert in een dichte
mist
_werd Hugo Schiltz na politikusvan-het-jaar nu ook bedacht met de
eretitel <bestgeklede politikus»,
waarbij hij ongewild in het gezelschap komt van prinses Paola die
bestgeklede dame wordt geheten.
_zal de bevolking in de Europese
gemeenschap van nu tot 2050 (dat is
op zowat 70 jaar tijd afnemen met
17 miljoen.

Ongezonde kasrekening van
ziekteverzekering saneren
Het bericht dat het Rljks-lnstituut voor Ziekte en invaliditeitsverzekering (RIZIV) het sein op
groen kreeg om bij de Kredietbank (een privé-instelling dus)
een lening van 2 miljard aan te
gaan om het kastekort aan te
vullen heeft zopas eens te meer
angstwekkende perspektieven
voor onze sociale onzekerheid
benadrukt 2 miljard lenen bij
een privé-bank om een put van
26 miljard iets minder diep te
m a k e n . Terwijl bij het RIZIV zelf
wordt gevreesd dat het kastekort op het einde van dit jaar allicht kan oplopen tot 40 miljard
frank. Ook de pensioenkassen,
dat is onderhand geweten, zitten
in financiële nood.
Het wordt allemaal beknellend
voor de «rechthebbenden» die
nog steeds, of alleszins voorheen
jarenlang, de v>/ettelijk voorziene

-daalde in ons land de' schoolbevolking sinds 1970 met 11 Lh. of de
grootste negatieve score in WestEuropa
-aangezien een paard een vervoermiddel is voor ruiters, besliste een
Gents recher dat deze viervoeters
bij valavond en duisternis moeten
uitgerust zijn met voor< en achterlichten. En mistlichten-?
-heeft de koning maandagmorgen
op het paleis ambassadeur Gudmundson van IJsland ontvangen;
wellicht om na te gaan op welke wijze de politieke oververhitting in dit
land kan afgekoeld worden.

-is dit land weer een nieuw tijdschrift rijker geworden: de titel is
-Hokay-Hey» (een Siouxkreet), en
het blad wil in Vlaanderen een
spreekbuis zijn voor de strijd van de
Indianen om hun mensenrechten in
de Verenigde Staten erkend te zien.
-kostten de eerste serrebloemkolen
op de Mechelse tuinbouwveiling 78
en 52 frank.
-ZOU volgens de Franse krant «Le
Monde> een aantal gezaghebbende
prominenten in ons land ernstig
overwegen na de mislukking van het
Egmontpakt het franstalig gedeelte
van België aan te hechten bij Frankrijk.
-hebben we in het pasgepubliceerde boek <De Walen» van joernalist
Guido Fonteyn niet kunnen lezen
dat prominenten van de Waalse
Beweging zo'n separatistische en
annexionistische plannen koesteren.

En b o v e n d i e n
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Heilige huisjes
De sanering van ziekte- en invaliditeitsverzekering, de gezondmaking van het globale gezondheidsbeleid,
kan
slechts
afdoende resultaten geven als
een aantal heilige huisjes wordt
gesloopt als wat gedokterd
wordt aan onze konsumptiegewoonten bij de apoteker, en indien er fundamentele politieke ingrepen gebeuren. De Volksunie
publiceerde een tijd geleden een
nog steeds aktueel dossier over
het gezondheidsbeleid.
Behalve enkele algemene opties
werden vooral konkrete voorstellen geformuleerd betreffende de
reorganizatie van de gezondheidszorg, de financiering, de beheersing van de uitgaven, en het
opistellen van een sluitend beleidsplan.
Het gebruik (of misbruik) van geneesmiddelen is slechts één element, maar niet onbelangrijk, in
de aanzienlijke kostenstijging van
het RIZIV.
De V U stelde reeds principieel
voorop dat een strenger toezicht
nodig is op het toelaten van nieuwegeneesmiddelen, evenals een
kordater tegengaan van de toename van de invoer van volledig
afgewerkte specialiteiten.
Prijzenkontrole, kontrole van geneesmiddelen zelf, en strikte reglementering op de publiciteit voor
geneesmiddelen
behoren
al

-werd met de vlucht van een tweede
Westduitse sekretaresse naar het
Oostblok nog maar eens duidelijk
welk een greep deze dames hebben
op de wereld van de politici.
-zijn er in dit jaar-van-het-kind in het
Vlaamse land 1.009 kleuterleidsters
zonder werk, en dreigen volgend
schooljaar niet minder dan 300 klassen wegens tekort aan leerlingen afgeschaft te worden. Terwil tal van
kleuterscholen daarentegen kampen met overbevolkte klassen.

bijdragen storten, en zich nu terecht vragen stellen over de aanwending van al dat geld, dat moet
gezien worden als een getrouwe
verzekeringspremie.
Aan plannen voor sanering van
de sociale zekerheid ontbreekt
het zeker niet. Een biezonder regeringskommissaris. Petit genaamd, heeft zich uitgebreid met
de aangelegenheid bezig gehouden.

evenzeer tot de praktische voorstellen.
Dit alles zou een wijziging, en
vooral beperking, in het gebruik
van geneesmiddelen als gevolg
moeten hebben. Maar zelfs al wijzigt de medische konsumptie ingrijpend, dan nog zijn andere belangrijke
saneringsmaatregelen
onontbeerlijk.
Grenzen
En hier duikt een communautaire
voetangel op. Reeds op het socialistisch kongres van Verviecs, in
1967, voorspelde Leburton: «De
sociale zekerheid van de Walen
wordt mede betaald door Vlaanderen; een scheiding is ons nadelig.»
Die analyse van het gebruik van
gemeenschapsgelden konkretizeert op treffende wijze de huidige diskussie omtrent de omvang
van dotaties voor de gewesten,
of financiële (fiskale) autonomie...

Het is een ongezonde budgetaire
politiek dat wie geld verbruikt niet
bijwijlen gekonfronteerd wordt
met het probleem van de inkomsten.
Dit is met dotaties zeker het geval
voor de sociale zekerheid. Wallonië kan met zulk systeem meer
uitgeven dan het opbrengt Met
het toepassen van de principes
van het ekonomisch federalisme
op de sociale zekerheid wordt
elke gemeenschap gekonfronteerd met de grenzen van de finariciële mogelijkheden. Met eenzelfde bekommernis heeft de
Volksunie reeds eerder geopteerd voor fiskalizatie van de kosten voor geneeskundige verzorging; dat betekent gewoonweg
dat met een nieuw financieringssysteem een eind wordt gemaakt aan verspillingen in zekere
sektoren, terwijl andere kassen
met aanzienlijke tekorten kampen, (hds)

LBC eenzame pelgrim
Voor de eerste keer zullen de
kristelijke gesyndikeerde bedienden In Brussel (onder druk
van de basis) gekonfronteerd
worden met een LBC-lijst en
een CNE-lijst (respektievelijk
Landelijke Bedienden Centrale
en Centrale Nationale des Employés). Nu is de LBC sinds
lang een autonome vakbond
(die tot hiertoe de pogingen
van het A C V tot opslorping
weerstond), zodat die splitsing
niet onverwacht k o m t
Dit te meer daar de M O C
en het A C V nu eveneens hun
eigen weg gaan: De Mouvement Ouvrier Chretien heeft
zelfs een soort verbond met het
Waalse A B W gesloten (dat
reeds sinds geruime tijd eveneens de weg van de scheiding

met de Vlaamse socialistisch
gesyndikeerden opgaat).
We vestigen de aandacht op
deze evolutie, omdat van alle
Belgische vakbonden de LBC
bijna als enig vakverbond een
Vlaamse reflex heeft gehad.
Niet te verwonderen dus dat
het LBC de in april en mei te
houden sociale verkiezingen
tegemoet treedt met de slagzin
«Taalgrens = sociale grens».
Intussen blijkt volgens een interview dat «De Brusselse
Post» met de LBC-leiding had,
de
samenwerking
met
de
Vlaamse kulturele kringen en
drukkingsgroepen nog niet je
dat zijn, o.m. omdat de LBC nog
niet zou passen in het pluralisme waarmee deze verenigingen
schermen. Inmiddels is er toch
een — trage — vooruitgang.

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
rechtstreekse verkiezingen het Europese Parlem 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 het 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 e n f e d e r a l i s t e n , en
van politieke vertegenwoordigers 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 .

Zaterdag 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. Sociaal-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 Vormingscentrui-n.
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.
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
BORGERHOUT
Inschrijven op het VU-sekretariaat, StatieleiS, 2200
Borgerhout
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 100 fr. (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).
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MAAK JE DROMEN WAAR.
MET EEN PENNETREK.

Pieker geen uren over
wat je graag zou willen
kopen en over het nog
ontbrekende geW Kom er liever
een kwartiertie met de ASLK over
praten
Want langer duurt het met om btj ons
tot 301 000 fr te lenen Gewoon je laatste
weddestrookje meebrer>gen, even praten,
je handtekening zetten. Zo simpel is dat.
Méér dan 301.000 fr nodig ? Wij geven je zeer
snel bescheid
De condities? Heel voordelig Een lage
interest en een schuldsaldoverzekenng waar
je mets extra voor betaalt.
ASLK-clienten profiteren bovendien van
een voorkeu rtanef
En voor jongelui van 19 tot 30 jaar wordt
nog iets speciaals gedaan
Geld voor een auto, een bouwgrond of een
huwelijksfeest "^ Voor meubels, centrale
verwarming of verbouwingswerken'?
JIJ zegt maar wat je ontbreekt De ASLK past
bij In vertrouwen En snel

AL DE DIENSTEN VAN EEN BANK. A l DE VOORDEUN VAN EEN SPAARKAS.
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"knads. BRD: Onberekenbare kiezers
Spionnen
in ons ieger
Baissel is flink opgeschrikt,
toen Ursel Lorenzen, topsekretaresse van het Natohoofdkwartier aldaar, onlangs overliep naar de DDR.
We dachten dat Bonn het alleenrecht had op spionnen,
maar nu blijkt dat ook Brussel ervan vergeven is. Vooral
Belgische militairen hebt)en
jarenlang rustig hun inlichtingen doorgeseind naar het
Oostblok, 20 blijkt uit een enquête van KNACK deze
week.

knack
Zieice postchedc
Het klanten- en omzetveriies
bij de postcheck neerr^t dramatische vormen aan. De
schuld is vaak in de schoenen geschoven van Bell
Telephone, die met de giro
een
exdusiviteitskontrakt
heeft voor het leveren van al
het dure gesofistikeerd elektronisch materiaal. Een expertenverslag beweert nu
dat die schuld veeleer moet
worden gezocht bij het bestuur van de postcheck zelf.
Verslag van een verslag, deze week in KNACK.

In het door spionerende
sekretaressen geteisterde
West-Duitsland ging dezer
dagen ook de aandacht naar
twee Landerverkiezingen, nl.
Rijnland-Palts en WestBerlijn.
De «Frankfurter Allgemeine»
stipt daarbij zeer gevat aan
dat zes Landerverkiezingen
in tien maanden niet langer
toelaten, uit de resultaten
besluiten op lange termijn te
trekken. Wel kan men
vaststellen dat de strijd meer
dan ooit om de kiezers van
het centrum gaat, met dien
verstande evenwel dat het
steeds moeilijker wordt, dit
centrum kiesbewust te
maken en ten tweede, dat het
kiesgedrag van deze
middengroep meer en meer
onberekenbaar wordt.
Bekijken we even deze recente
landsverkiezingen. De SPD (sociaal demokreten) wonnen in
Hamburg in juni van vorig jaar
schitterend het pleit, niettegenstaande vier procent minder kiezers waren opgedaagd dan vorige
keer. Thans kon ze zich, bij een absenteïsme van twee procent, met

de grootste moeite handhaven.
Men schrijft deze uitslag toe aan
de verrassingskandidaat Weissacker.
In Nedersaksen handhaafde de liberaal Albrecht zich, niettegenstaande een belangrijke daling van
het aantal kiesdeelnemers. In Beieren ging Strauss, ook al behield hij
de volstrekte meerderheid met
3 % achteruit Eerste minister Vogel van Rijnland-Palts moest eveneens 3 % aan zijn tegenstanders
afstaan. Het aantal opgekomen
kiezers verschilde weinig bij dat
van de vorige verkiezingen. Ook in
andere Lander die naar de stembus trokken is de kieshouding onstandvastig. Nu eens moeten de
sociaal-demokraten met een zeer
kleine winst genoegen nemen (o.a.
in Hessen of Beieren) dan weer
boeken ze in Hamburg en Rijnland-Palts aanzienlijke winst
Feit is dat de partijen met een zeer
labiel centrum rekening moeten
houden die zich niet partij- of programma-gebonden acht en van
verkiezing naar verkiezing van mening verandert
Daar het hier om de centrumbevolking gaat schijnen sommige
rechtse leiders van mening te zijn,
dat er een vierde partij moet komen. Hermann Fredersdorf denkt
aan een «Burgerpartij» en het is
niet van vandaag dat Strauss de

gedachte koestert aan een uitbreiding van zijn CSU (Christlich Soziale Union, Beierse zusterpartij van
de CDU, Christlich Demokratische Union). Vorig jaar scheen
daartoe alles in kannen en kruiken,
maar Strauss werd te elfder ure
door zijn partijleiding gedwongen,
deze gedachte voorlopig in de ijskast te stoppen. Nu blijkt volgende
maand een beslissing in de een of
de andere zin te verwachten.
Een argument van Strauss is dat
de middengroep bij gebrek aan
een degelijk burgeriijk profiel bij d
e CDU deze in de steek laat en
naar de FDP overstapt (liberalen)
zoals zopas vorige zondag in Rijnland-Palts.
Tegenstrijdige gegevens maken
de toestand nog ondoorzichtelijker. De grotendeels katolieke
CDU gaat in het protestantse
vooruit terwijl de SPD in het katolieke Rijnland-Palts vooruitgaat
Bij de FPD zien we hetzelfde, onvaste beeld: in juni wordt ze in Nedersaksen en Hamburg door de
kiezers onder de 5 %-grens geduwd en dus uit de Landdag gezet Nauwelijks vier maanden later
gaat ze in Hessen en Beieren
goed vooruit en overschrijdt ze de
5 %-grens. De ene keer schijnt
dus de FDP-SDP-koalitie nadelig
voor de liberalen dan weer voor-

delig. Men waagt het dus niet
meer bv. prognoses voor de volgende deelstaatverkiezingen te
maken, nl. in Sleeswich-Hoistein.
Wel stelt men vragen. Hoe zal de
kandidatuur voor het presidentschap van de CDU'er Carstens,
die in een bepaalde kwalijk riekende zaak betrokken zou zijn op het
kiesgedrag inwerken?
Maar geldt de scheiding van
Brandt (die straks aan zijn derde
vrouw toe is) niet als tegengewicht van het «geval» Carstens of
het optreden van CDU-voorzitter
Khol in Nederland? Of nog de
zwakke gezondheid van FDP-leider en vice-kanselier Genscher?
In feite neutralizeren deze gevallen elkaar.
Men moet er rekening mee houden, dat het Westduitse kiezerskorps in twee nagenoeg gelijke
delen uiteenvalt en dat er dus
geen regeringen met een grote of
komfortabele meerderheid mogelijk zijn. De beslissende rol speelt
hierbij het centrum. Men mag er
zich dus aan verwachten dat het
centrum steeds meer het voorwerp zal worden van een wedloop
om zijn gunst tussen eensdeels
CDU en anderdeels SPD-FDP
(welke laatste partij definitief voor
een soort rose sociaal-demokratie
schijnt te hebben gekozen).

Barst dan, België
Het gemodder met de regeringsvorming hier, en het opbod tussen de twee gemeenschappen, geeft ook in het
buitenland sommige mensen
op de heupen. Een Franse
jurist heeft een vereniging
opgericht ertoe strekkende
BÏelgié simF>elweg te ontbinden. Hoe hij zich dat voorstelt - de man méént het verneemt u deze week in
KNACK.

knack
Radio Aktief
Studenten hanteren een
nieuw wapen in de strijd tegen het verhoogde inschrijvingsgeld. Sinds kort hebben
ze ,,Radio Aktief" in de lucht
gebracht, een vrije radiozender, te tieluisteren in heel
Oost-Vlaanderen, een half
uur per dag. Een reportage
over deze eterpiraat, deze
week in KNACK.

M t8 koop 35 fr.
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Koerden voor zelfbestuur
De centrale regering Bazargan te
Teheran heeft niet alleen het
hoofd te bieden aan linkse en
rechtse bewegingen, die aan haar
kontrole ontsnappen maar nu
ook aan een regelrechte opstand
van de Iranese Koerden in de
provincie Koerdistan. Ze worden
daarbij onrechtstreeks gesteund
door de spanning die is ontstaan
met Afganistan, waar de
moslems in opstand zijn
gekomen tegen de linkse
regering. Deze beschuldigt er
Iran van, Iranese soldaten
« binnengesmokkeld » te hebben
in het zog van 7.000 uitgewezen
Iranezen, om aldus de opstandige
moslems te steunen.
De Koerden wonen in het noordwestelijke deel van Iran, in een gedeelte van
Irak en in een gedeelte van Turkije.
Nauwelijks enkele weken na de dood
van de legendarische Koerdenleider
Moestafa Barzani, die het in Irak vaak
aan de stok met Bagdad had,
komen zijn Iranese volksgenoten (4 miljoen) in opstand tegen de zwakke
regering in Teheran. Ten tijde van de

sjah steunde Iran een tijdlang de Koerden in Irak, waardoor de Iraakse regering er maar niet in slaagde de opstandige Koerden te verslaan. Toen Iran
en Irak hun jarenlange geschillen opruimden liet Teheran de Iraakse Koerden als een baksteen vallen en werden ze dan ook door de centrale regering verslagen. Barzani moest naar het
buitenland vluchten en overleed enkele weken geleden in Amerika.
Nu is het de beurt aan de Iraanse
Koerden, om de wapens tegen hun
verdrukkers op te nemen. Op deze volkenstnjd ent zich ook een religieus
onderscheid, want de ortodokse Iranezen zijn sjiïeten, terwijl de Koerden
soennieten zijn, twee verschillende
strekkingen in de moslemwereld.
De gevechten namen deze week in
hevigheid toe. De regering te Teheran
wordt gehandicapt door het feit dat
praktisch de helft van het Iranese
leger (430.000) gedeserteerd is, waardoor de veiligheidskrachten het momenteel in de Koerdische opstandelingen moeten afleggen. Ze hebben
zich meester gemaakt van een gendarmeriekazerne en van de plaatselijke
radiozender. Daarna werd een legerkazerne aangevallen.

WIJ i e

Deze opstand is voor dé regering te
Teheran een ernstige tegenslag. In feite moet deze regering op dne fronten
tegelijk vechten: tegen Khomeini, die
slechts schoorvoetend de schorsing
van de revolutionaire rechtbanken en
de summiere terechtstellingen toestaat ; de revolutionaire beweging van
de ayatollah, die weigert haar wapens
in te leveren ; de opstand van de Koerden. Feitelijk dreigt er een vierde front
te ontstaan, nl. tegen Afganistan, dat
met een moslemopstand af te rekenen
krijgt, waarbij Teheran van steun aan
deze rebellen wordt beschuldigd. De
Afgaanse stad Herat zou in handen
van de rebellen zijn Bovendien zouden ze door China gesteund worden
in hun strijd tegen de pro-Russische
regering Taraki.
Als we daarbij de toestand overschouwen in Vietnam-Laos-Cambodja en de
gevolgen van de Chinese inval in Vietnam, kan men gerust de vrees begnjpen, die zich van het Westen, maar
dan vooral van Amerika, heeft meester gemaakt Niet te verwonderen dat
Washington de geldkraan heeft opengedraaid zo voor Kaïro als voor Jeruzalem in ruil voor een aparte vrede tussen beide landen. Men zou het voor
minder doen I

22 MAART 1979

..:--l'»^i.^-;é.-yai.a;^^^
.,.>^W,--^>J:—.^j'

de lente
beaint
met een onvoorstelbare keuze kostuums,
biousons, sportvesten, enz... geselekteerd
uit de nieuwe kollekties van de gekendste
europese'fabrikanten.
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profrfeer nu van deze onvoorstelbare lage

MEYERS FABRIEKSPRIJZEN
4 - sportvesten

- herenkostuums
tweedelig, zuiver scheerwol
vanaf 3»250 F

^

zuiver scheerwol
tot maat 60 vanaf

- nnr
1.775 F

5 - herenkostuums

1 - vrijetijd-kostuums
treviraenwol
•% ••i»#%
vanaf 3 . 7 5 0 F

driedelig, zuiver scheerwol
vanaf 3 . 7 5 0 f

SKM

2 - vrijetijd-vesten
van fijne popeiine m rkrt%^
vanaf 1,950 F
3 - herenikostüums

is gelegen op 15 min van Anfwerpen Centrum
aan de baan Antwerpen-Boom
Ü komt er ook met AÜTOBUSLIJN 50
Antwerpen - Boom- Rumst - Mechelen

blousonstijl, van polyester
en scheerwol
^ ••f%r »
vanaf 2 . 7 9 5 F

Afstappen hoek Leugstraat - Boomsesteenweg
te Aartselaar
Ruime eigen parking
De koffie staat klaar
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SUCCES K L E D I N G

MEYERS

Boomsesteenweg 3 5 - AARTSELAAR
OPEN : alle werkdagen van 9 tot 20 u. Zaterdag van 9 tot 18 u.

VOETGANGERS
U kunt de autobuslijn 50
Anlwerpcn-Boom-Rumst-

Mechelen nemen
A!staö<Ber> SKM, fioek
Lengstrnat en Baon-isestwg.
AaMselaar
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Tl/-PROGR^MMKS

Donderdag
22 MAART
BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 1800 De
Tovermolen (fJ. — 18.05 Skiën
(reportage). — 18.30 De verschoppeling (fJ. — 18.55 Laurel en Hardy. — 19.17 Standpunten. —
19.45 Nieuws. - 20.10 De Muppetshow. — 20.35 Panorama. —
21.25 Centennial (O. 23.00
Nieuw/s.

BRT 2
20.10 Sporttribune. - 20.40 Tijl
Uilenspiegel (fJ. - 21.30 Première.

NEP. 1
11.00 Schooltelevisie. - 18.30 Sesamstraat. — 18.45 Paspoort —
18.55 Nieuws. — 18.59 Bij ons in...
Hoofddorp. - 19.50 Wat heet
beter? — 20.25 Voor een briefkaart op de eerste rang. — 21.15
't Zand 33. — 21 35 Nieuws. —
21.55 Den Haag vandaag. —
22.10 Fabeltjeskrant voor de groten. — 22.20 De Zaanstreek
CdokJ. — 23.10 Nieuws.

NEP. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 De Astronautjes CfJ. - 19.05 AVRO's toppop. - 20.00 Nieuws. - 20.27
AVRO's televoetbalkanon. —
20.40 Liefde half om half (blijspel).
— 22.35 Televizier-magazine. —
23.20 AVRO's sportpanorama. —
23.50 Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. — 17.30 Les
rendez-vous du jeudi. — 18.00
Paul et Virginie (fJ. - 18.30 Zigzag. — 18.45 Francis aux paradis
perdus (dok). — 19.30 Nieuws. —
20.00 Herstrukturering van de
NMBS. - 20.20 Le passager de
la pluie (film). - 22.05 Nieuws. 22.20 Le carrousel aux images.

RTB 2
19.55 Proces du jeune chien. —
21.20 Einde van de uitzending

ARP
16.10 Nieuws. - 16.15 Wie geht
es Nadja in Agypten?. — 17.00
Beruehmte Jugendbuecher. —
17.20 Unterwegs mit Odysseus.
- 17.50 Nieuws. - 18.00 Von
Affenschande bis Zappenstreich
(fJ. — 18.15 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger (f). — 19.15 Magazine. —
20.00 Nieuws. — 20.15 Een jeugdwerker vertelt — 21.00 Musikladen. — 21.45 Alles oder nichts. —
22.30 Tagesthemen. - 23.00 Lydia (TV-spel). — 0.40 Nieuws.

ZPF
17.00 Nieuws. - 17.10 Sindbad
(fJ. - 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Spannagl & Sohn (fJ. 19.00 Nieuws. - 19.30 Anneliese
Rothenberger gibt sich die Ehre.
- 21.00 Heute-Journal. - 21.20
Buerger fragen - Politiker antworten. - 22.35 Mit Baby und Banner
(dok.). - 23.20 Adolf GrimmePreis (reportage).
— 23.40
Nieuws.

ARP 3
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws.
— 20.15 Blaubarts achte Frau
(film). — 21.35 Familienrat —
22.05 Auf der Suche nach der
Kindheit (reportage). 23.05
Nieuws.

TF 1
13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal
programma — 13.50 Objectif santé. — 14.00 Schooltelevisie. —
18.02 TF quatre. - 18.29 Un, rue
Sesame. — 18.57 L'étang de la

W I J 11

— 14,30 Open school,
Wereldkampioenschappe
pen en wielrennen « De B
Pijl» (reportages) — 17,
uitslagen, — 1720 Gehi
België (toerisme) — 1
tovermolen (f.) — 1£
schepsels, groot en klei
1925 Oaxaca (dokJ,
Nieuws, — 20,00 Spor^
- 20.30 Maria Speermal
21,30 Liedjes voor Jerus
22,10 Jumping (reporti

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 La lumière des justes (f.). —
21.32 L'événement — 22.35 Cinepremière. — 23.05 Nieuws.

A 2
12.45 Nieuws. - 13.20 Page spéciale. — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Une femme seule (f).
— 14.03 Aujourd'hui madame. —
15.10 Les rues de San Francisco
(fJ. — 16.00 L'invité du jeudi. —
1725 Fenétre sur. — 17.55
Jeugdprogramma. — 18.35 C'est
la vie. — 18.55 Des chiffres et des
lettres. — 19.20 Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Politieke partijen.
— 20.00 Nieuws. - 20.40 Le destin de Pnscilla Davies (TV-film). —
22.00 Dokumentaire. 23.00
Nieuws.

NEP. 1

11,00 Zondagsdienst —
leac, — 17,00 Vesper,
Teleac, — 19,00 Nieuws,
Jonge mensen op het kon
um, — 19,55 Hier Parijs,
Bij de beesten af (film).
Het boek, — 22 25 Nieuv

NEP. 2

F3
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
Fais-moi tres mal... mais couvremoi de baisers (film). — 22.00
Nieuws.

LUX.
12.00 La bonne franquette. —
17.00 Cinq a sept jeunes (f). —
17.25 Cinq a sept agenda. —
17.30 Heidi. - 18.00 Le coffre-fort.
— 18.03 Cinq a sept service. —
18.10 Aktualiteiten. - 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 Nieuwsoverzicht - 20.00
Dróles de dames (fJ. - 21.00 Marseille contrat (film).

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. 18.00
Peppi en Kokki (f). - 18.15 Klein,
klein kleutertje. — 18.30 Open
school. — 19.00 Dit leuke land. —
19.45 Nieuws. - 20.15 De Gokker
(film). — 22.00 De vijfde windstreek. — 22.50 Nieuws.

BRT 2
20.15 De reis van Charles Darwin
(fJ. — 21.15 Signalement (praatshow). — 22.05 Dag aan dag. —
22.35 Jumping.

NEP 1
11.00 Schooltelevisie. - 18.30 Sesamstraat — 18.45 Paspoort. —
18.59 Mister Kotter (f). - 19.25
Op volle toeren. - 20.05 Tatort
(O. - 21.35 Nieuws. - 21.55
Wereldbeker dansen. - 22.50 Gesprek met de minister-president
— 2300 Tussen Makassar en
Bovensmilde (dok). 23.35
Nieuws.

NEP. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Er was
eens... (fJ. - 19.25 De Muppetshow. - 20.00 Nieuws. - 2027
Centennial (f). — 22.00 Brandpunt.
— 22.35 De alles is anders-show.
— 23.35 Vastenoverweging. —
23.45 Nieuws.

RTB 1
18.45 Artistieke aktualiteiten. —
19.15 Antenne-soir. — 19.30
Nieuws. — 19.55 A suivre. —
21.50 Nieuws. - 22.05 La nuit
tous les chats sont gris (film).

RTB 2
19.55 La lumiére des justes (f). —
20.45 Vendredi sports. — 21.45
Foire du livre.

— Een nacht in de opera, hoiderdebolderkolder met the Marx Brothers die de opera van New York
op zijn kop zetten en een fris kleurtje geven maar later alles weer netjes laten aflopen.
Zaterdag 24 maart om 14 u. 30 op BRT 1

ARP

LUX

16.15 Nieuws. - 1620 Schwedischer Königsbesuch in der Bundesrepublik. - 17.05 Szene '79. 17.50 Nieuws. - 18.00 Heidi (O. 18.30 Komische serie. — 18.40
Strichweise heiter. — 19.15 Hier
und Heute: Regionaal magazine.
— 20.00 Nieuws. - 20.15 Die Katze auf dem heissen Blechdach
(film). - 22.00 Rusminus. - 22.30
Bericht uit Bonn. - 23.00 Die
Sportschau - 23.25 Der Chef (f).
— 0.10 Nieuws.

12.00 La bonne franquette. —
17.00 Cinq a sept jeunes. — 17.15
Cinq a sept week-end. — 17.50
Culinair magazine. — 18.05 Le coffre-fort: spel. — 18.10 Cinq a sept
magazine. — 18.25 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 Hawk,
l'oiseau de nuit (O. — 21 .(X) Cromwell (dokj.

ZPF
16,45 Nieuws. - 16.55 Pfiff. 17.40 Die Drehscheibe. - 1820
Vaeter der Klamotte. - 18.40
Maenner ohne Nerven. — 19.00
Nieuws. — 19.30 Auslandsjournal.
— 20.15 Gauner gegen Gauner
(f). — 21.05 Die Pepe Lienhardshow. — 22.00 Heute-Joumal. —
2220 Kultureel magazine. — 23.05
Brannigan - ein Mann aus Stahl
(film). — 0.50 Nieuws.

P 3
19.45 Journal 3. — 20.00 Nieuws.
— 20.15 Zeitzeugen. - 21.00
Momente. - 21.15 Colette 18731954 (portret). - 22.00 I Claudius
(f). - 22.50 Gott und die Welt 23.20 Nieuws.

TF 1
13.00 Nieuws. - 13.35 Regionaal
programma. — 13.50 Vivre son
êge. — 18.29 Un, rue sesame (f).
— 18.57 L'étang de la Bruere (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 La mouette (toneel). - 22.43 A bout portant —
23.00 Nieuws.

A 2
12.45 Nieuws. - 13.20 Page spéciale : magazine. — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Une femme seule (f). — 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. —
19.20 Gewestelijk nieuws. —
19.45 Top club. - 20.00 Nieuws.
— 20.35 Le tourbillon des jours (f).
- 21.35 Apostrophes. - 22.50
Nieuws. - 22.57 Rachel Rachel
(film)

Zaterdag
24 MAART
BRT 1

Maedchen von Avignon (fJ —
20.00 Nieuws. — 20.15 Ein Mann
mit Charakter (toneel). — 21.55
Nieuws. — 22.15 Chez Margot —
23.00 Ich Kaempf urn dich (film).
— 0.50 Nieuws.

ZPF

RTB 1

16,30 Die Muppet-show. — 17,00
Nieuws, — 17,05 Laenderspiegel,
- 18,00 Lou Grant (fJ, - 19,00
Nieuws, — 19,30 Direkt — 20,15
Die SonnenscKiein GMBH (film),
- 21,45 Nieuws, - 21,50 SportStudio, — 23,05 Der Kommissar
(f J - 0,05 Nieuws,

ARP
19,15 Sport im Westen — 19,55
Journal 3, — 20,00 Nieuws, —
20,15 Clavigo (treurspel), — 22,25
Olivier Messiaen (muziek).

TF 1
18,40 Magazine auto moto I, —
19,10 Six minutes pour vous défendre, — 1920 Gewestelijk nieuws,
— 19,44 Echt gebeurde vertialen,
— 20,00 Nieuws - 20,35 Numero
un (show), — 21,37 Les Héritiers
(fJ, - 22,35 Tele-foot I, - 23,35
Nieuws,

NEP. 1

A 2

10,15 Open School/Teleac, —
15,30 Nieuws, - 15,32 Lappenkat
(fJ 15,45 Het hondje Rexi
(jeugdfilm), — 15,55 Charlie Chaplin (film), — 16,15 Peter Ramsay,
de dierendokter (fJ — 18,30 Sesamstraat. — 18.45 Paspoort. —
18.55 Nieuws. - 18.59 Bolke de
Beer. - 19.10 De P-T-Tedshow.
- 20.40 The Streets of San Francisco (f.) — 21.35 Nieuws. —
21.55 Slot (dokJ - 22.45 U zij de
glorie. - 23.30 Nieuws.

12,45 Nieuws, — 13,35 Magazine
over dieren, — 1425 Les jeux du
stade (sport), — 17,05 Salie des
fétes (teater), — 18,00 Jordanië
(dokJ, — 18,55 Des chiffres et des
lettres (spel), - 19,20 Gewestelijk
nieuws, — 19,45 Top Club (show),
- 20,00 Nieuws, - 20,40 Le tourbillon des jours (f,), — 21,45 Sur la
sellette, — 22,40 Terminus les étoiles (show), - 23,30 Nieuws,

FR 3
NEP. 2

RTB 1
15.55 Mi Tchar et mes - Ohes. —
17.30 Le preuve par set — 18.35
Boule et Bill. — 18.40 Boite postale. - 19.30 Nieuws. - 19,55 Le
jardin extraordinaire, — 20,25
Christine (film), — 22,00 Waalse
chansons, Jean Chabot beton, —
23.00 Nieuws.

FR 3

ARP. 1

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 Le
nouveau vendredi. — 21.30 Claude Bernard (portret). — 2225
Nieuws,

14.10 Nieuws. — 14.15 Sesamstrasse. — 14.45 Baden-Badener
Nachmittag. — 16.15 School en
beroep. — 17,00 Pastoral da terra
(dok,), — 17,30 Hier und heute
unterwegs, — 17,55 Intermezzo-lnformationen, — 18,00 Nieuws, —
18,05 Die Sportschau, - 19.00
Regionaal magazine. — 19.22 Das

15,05 Visa pour le me
17,15 Sportuitslagen. —
p'tit clin d'oeil. - 1750Sp
— 18,20 Le retour du sai
19,10 Kuifje (fJ, -19,151
te Brussel, — 19.30 Ni«
20.00 Les belles années
— 21.20 Camera sports.
Nieuws,

ARP 3

14.30 Een nacht in de opera (film).
- 16.00 Open School. - 18.00
De Tovermolen (fJ — 18.05 Jumping (report), — 18.50 Vrijetijdsprofielen, — 19,45 Nieuws. —
20,10 Duet (film), - 20,35 Liedjes
voor Jeruzalem, — 21,15 Terloops, - 22,00 Dallas (f J - 22,45
Nieuws,

18.55 Nieuws. - 18.59 De Tros
Top 50. - 20.00 Nieuws. - 20.27
De stalen illuzie (fJ - 21,20 Udo
Jürgens (show), — 21,50 Comeback (tv-spel), - 22,50 Aktua TV,
— 23,45 Nieuws.

15,30 Nieuws, - 15,32 D
(fJ, — 15,57 De natuur i
land, — 16,10 Franci
(show), — 16,35 Operatii
coat (fJ. — 17,02 Studio
— 17,50 Sprekershoek,
Spelen met kinderen (i
18,30 Sesamstraat — 18,
nij, - 1920 Studio Sp<
20,30 Humanistisch Veri
20,35 Nieuws, - 20,40 /
family (fJ, - 21,05Fausti
Freiheit (film), - 23,10 N

19,55 II était une fois l'homme (fJ
— 20,00 Les jeux de 20 heures
(spel) — 20,30 Le chevalier des
touches (tv-film), — 22,00 Nieuws,
— 22.20 Visvangst in Europa.

LUX.
16.32 Super Juke-Box. - 18.00
Nick Verlaine (f). — 19.00 Nieuws.
19.30 Ball (dok.). 19.55
Nieuwsoverzicht. — 20.00 La juive
du chêteau trompette (f.), — 21,00
Le plaisir (sketchfilm).

Zondag

[

25 MAART

10,00 De Leeuwenmanm
— 10,45 Die SerKJung
Maus, - 11,15 Wo le
eigentlich ? — 12.üODer ii
nale Frühschoppen. Nieuws. — 1315 Zwisc
— 13.45 Regionaal w
zicht - 14.35 Kaine A
Thonrras B. - 18.10 S
(dokJ. - 16.55 Der Do
dasliebe Vieh (f) - 17.
selspel. - 18.30 Nieuws.
Die Sportschau. - 19.1 E
ber Uns. — 1920 Weltsf
20.00 Nieuws. - 20.15 [
hie des Herrn Szmil (kl
22.00 Der 7.Sinn. - 22.0E
— 22.10 Winston Churc
treO. - 22.55 Schauka
heropleving van SF- er
films. - 23.40 Nieuws.

ZPF

12.00 Volks-muzikate on
— 12.50 Fragen zur Zeit.
Nieuws. — 13.02 Die D
be. — 13.25 Chropók dei
— 13.45 Pusteblume.
Manipulation - und. wie I
entkommt — 1510 Ni«
1520 Kredietewendel —
Musikwunsch. — 17.00
— 17.02 Die Sport-Repo
18.00 Uit de katolieke
18.15 Rauchende Colts
19.00 Nieuws - 19.10
Perspektiven. - 19.30 Pc
Zouc. — 20.00 Die Alter
Jungen (tv-film). - 21.0(
— 21.15 Trilogie des V
hens (toneel). — 2325 N

P 3

18.00 Pippi Langstrumpi
18.30 Dingen uit metaal
19.00 Rockpalast. •
Sport im Westen. - 19.5'
3. - 20.00 Nieuws. - 20
he (politiek en revue). —
Welt des Schalls - 21
Dieter Hüsch in Matl. — 7
cago 1930 (B. - 23.15
Leser.

BRT 1

TF 1
9,00 Boer en tuinder, — 9,30 Doe
mee, — 10,00 Eucharistieviering
vanuit Lanaken, — 11,00 leder zijn
waarheid
(debaü,
12,00
Nieuws gehoorgestoorden (tot
12,30), - 14.00 Sesamstraat (fJ,

9.15 Religieuze prograrr
12.02 La sequence du sf
- 12.30 TF 1 - TF 1.
Nieuws. - 13.20 C'est
rieux. — 14.15 Les ren
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W-PROGR^MMKS
Ipen school. — 15.00
pioenschappen veldlorennen «De Brabantse
:ages) — 17.15 Sport- 1720 Geheimzinnig
risme) - 18.30 De
(f.) 18.35 Alle
groot en klein (f J. —
aca (dokJ. 19.45
20.00 Sportweekend.
aria Speermalie (f J. —
ïs voor Jeruzalem. —
ping (reportage). —

agsdienst — 15.00 Te.00 Vesper. - 18.30
9.00 Nieuwa - 19.05
>en op het koncertpodi5 Hier Parijs. — 20.05
iten af (film). - 21.45
- 22.25 Nieuws.

«. - 15.32 Dr. Dolittle
7 De natuur In Neder16.10 Francis Goya
16.35 Operation Petty17.02 Studio Sport 1.
arekershoek. — 18.05
t kinderen (dokJ. —
istraat — 18.45 Artse0 Studio Sport 2. anistisch Vertxjnd. —
^B. - 20.40 All in the
- 21.05Faustrechtder
i). — 23.10 Nieuws.

pour Ie monde. —
uitslagen. — 17.20 Le
il. — 17.30 Spectacles,
retour du saint (fJ. —
( O . - 1 9 . 1 5 Het leven
— 19.30 Nieuws. —
jelles années (show),
imera sports. — 22.35

du dimanche. — 15.30 Tiercé. —
15.35 L'homme qui venait de l'Atlantide (O. — 1628 Sports première. — 18.00 Ou vont les poissons
rouges ? (tv-film). — 19.25 Magazine over dieren. — 19.55 Les Tifins,
- 20.00 Nieuws. - 20.35 Operation Thunderbolt (film). — 22.08
Kantonale verkiezingen. — 23.35
Nieuws.

_

12.40 Filmpjes uit de oude doos.
— 12.57 Top Club dimanche
(show). - 13.15 Nieuws. - 13.40
Interneige (spel). — 14.30 Heidi. —
15.20 En savoir plus. - 16.20 Teatermagazine. — 16.55 Filmmagazine. — 17.35 Chocolat du dimanche (spel). — 18.05 Le monde merveilleux de Walt Disney — 18.55
Stade 2 (sport) — 20.00 Nieuws.
— 20.35 La vie de Shakespeare
(f J. — 22 20 Op zoek naar water.
— 23.20 Nieuws.

FR. 3
20.00 Lionel Hampton (jazz). —
20.30 Het hedendaags expressionisme. — 21.20 Nieuws. — 21.30
Encyclopedie du cinéma. — 22.00
Jean Yanne (portret). — 22.30
Sadie McKee (film).

LUX.
13.15 Hei Elei, kuck elei. - 16.30
La revanche des gueux. — 18.00
La preuve par neuf. — 18.30
Autoscopie. — 19.00 Les sentiers
de l'aventure (dokj. — 19.30
Nieuws. — 19.33 Nieuws uit de
filmwereld. — 20.00 Les éclaireurs
du ciel (f). — 21.00 Le dernier
saut (film).

Maandag
26 MAART

jeuwenmannen (dokj.
>ie Sendung mit der
11.15 Wo leben wir
- 12.00 Der intematk)ichoppea — 12.45
13.15 Zwischenspiel.
Regionaal weekover>.35 Keine Angst vor
- 18.10 Schotland
6.55 Da- Doktor und
eh (f.) - 17.45 Raad8.30 Nieuws. - 18.33
;hau. - 19.15 Wir ue1920 Weltspiegel. —
/s. - 20.15 Die Stuerm Szmil (kluchO. —
Sinn. - 22.05 Nieuws,
onston Churchill (por!.55 Schaukasten. De
van SF- en horror40 Nieuws.

i-muzikate ontmoeting,
igen zur Zeit — 13.00
13,02 De Drehschei5 Chronik der Woche.
'usteblume. — 14.15
1 - und wie Mann ihr
— 1510 Nieuws. —
3tzwendel. — 16.05 Ihr
:h. - 17.00 Nieuws,
e Sport-Reportage. —
ie katdieke kerk. —
ihende Colts (f). —
NS. — 19.10 Bonner
n. — 19.30 Portret van
).00 Die Alten und die
film). - 21.00 Nieuws,
rilogie des Wiederse•I), - 2325 Nieuws.

Langstrumpf (fJ. —
n uit metaal en email,
^ockpalast — 19.45
ssten. — 19.55 Journal
vjieuws.i'- 20.15 Goet3n revue). - 21.00 Die
challs — 21.45 Hans
h in Mad. - 22.30 Chi(R. - 23.15 Tips für

BRT 1
14.00 Schooltelevisie. - 18.00 De
tovermolen (fJ. - 18,05 De vijf (f).
- 18.30 Open school. - 19.00
Doe mee - 19.30 Kijk uit. 19.45 Nieuws. - 20.15 Dubbel
dobbel. - 20.55 Esther Waters
(f). - 21.45 Inspraak '79. - 22.35
Nieuws.

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. - 18.30 Sesamstraat (f.). — 18.45 Kortweg.
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Bassie
en Adriaan (fJ. - 19.22 Matchpoint (spel). — 20.10 Simonskoop.
- 20.30 Derrick (fJ. - 21.35
Nieuws. — 21.55 Jodenvervolging
in Duitsland (dok.). 23.20
Nieuws.

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Heidi (fJ.
— 19.25 Pommetje Horlepiep (f.)
— 20.00 Nieuws. — 2027 Geheim
commando (f.). — 21.20 Hier en
nu. — 22.00 De. liefde van Donal
en Sally CTV-spel), - 2320 Groeten uit.. Babel (dok.). - 23.40
Nieuws.

RTB 1
14.00 Schooltelevisie. - 17.30 Rimes et racontines. — 18.00 Paul
et Virginie (f.). - 18.30 Zigzag, 18,45 Les chrétiens dans la vie
sociale, — 19,15 Lundi-sports, —
19,30 Nieuws, - 19,55 Claudine
(fJ, - 21,20 Nieuws, - 21,35 Élémentaire, mon cher Einstein I (Wetenschappen),

RTB 2

ZDF

NED. 2
18.55 Nieuws. - 18.59 Popeye. 19.05 Pinokkio (O. - 19.27 Koning
klant - 20.00 Nieuws. — 20.27
Nacht van het hart (show). —
22.10 Vara Visie - 23.00 Nacht
van het hart. — 23.50 Nieuws.

RTB 1

17.00 Nieuws, — 17,10 Danke
schon, es lebt sich (f) — 17,40
Die Drehscheibe, - 1820 De Protokolle des Herrn M, (f.). — 19.00
Nieuws. — 19.30 Disco '79. 20.15 Wie würden sie Entscheiden ? (Rechtszaak). — 21.00 Heute-journal. — 21.20 Ein Frieden für
die Armen Seelen. CTV-film). —
22.50 Nieuws.

14.00 Schooltelevisie. - 17.30 1,
2, 3... Cinema. - 18.00 Paul et Virginie (f). - 18.45 TVF. - 19.15
Antenne-soir. — 19.30 Nieuws. —
19.55 Chansong. - 20.55 Minute
papillen. — 21.55 Nieuws. — 22.10
Videographie (reportage).

RTB 2
19.55 Seniorama, — 20.35 La grande illusion (film).

ARD 3
19.45 Journal 3. - 20.00 Nieuws.
— 20.15 Stadt Transport und
Industrie (dokJ. — 21.15 Das verbrechen des Monsieur Lange
(film). - 22.30 Nieuws,

F1
13,00 Nieuws, — 13,35 Regionaal
magazine, — 13,50 D'hier et d'aujourd'hui. — 17.58 Konsumentenmagazine. — 18.27 Pour chaque
enfant, — 18.34 L'lle aux enfants.
— 18.57 Echt gebeurde verhalen.
— 19.12 Une minute pour les femmes. - 19.15 Les Tifins. - 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 L'lnconnu de 19.45. — 20.00 Nieuws.
— 20.35 Le pont de Cassandra
(Rampenfilm). — 23.05 Nieuws.

A2
12.45 Nieuws. - 13.20 Page spéciale (Magazine). — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Suédoise
a Paris (fJ. — 14.03 Aujourd'hui
madame. — 15.10 Genevieve
(film). - 17.25 Récré A2. - 18.35
C'est la vie. — 18.55 Des chiffres
et des lettres (spel). — 19.20
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
club (show). — 20.00 Nieuws. —
20.35 Marcel Amont (show). —
21.40 Aktualiteitenmagazine. —
22.40 Muurschilderingen. — 23.10
Nieuws.

F3
19.10 Nieuws. - 1920 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 Un homme de trop (film), — 2220 Nieuws,

LUX.
18,10 Aktualiteiten, - 18,20 Ramdames, — 18,35 Le coffre-fort
(spel), - 19,00 Nieuws, - 19,30
Le coff re-fort (spel), - 19,47 Entre chiens et chats, — 19,55
Nieuws, — 20,00 Jean-Christophe
(fJ, — 21,00 Un colt pour une corde (Western),

ARD 1
16.10 Nieuws. — 16.15 Die Wirren
Jahre (dok.), - 17,00 Hans und
Lene (f), — 17,15 Kinderprogramma, — 17,50 Nieuws. - 18.00 Heidi (f) - 18.30 De getemde feeks
(toneel). — 18.45 Von der Eifel bis
zum Weserbergland (dokJ. —
19.15 Regionaal magazine. —
19.45 Tip um 4tel vor 8. - 20.00
Nieuws. — 20.15 TV-raadselspel
- 21.00 CDU-Parteitag. - 21.30
Report - 22.15 Detektiv Rockford anruf genuegt (O. - 23.00
Tagesthemen. — 23.30 Für Ulla
(drinkliederen).

A2
12.45 Nieuws. — 1320 Page spéciale (magazine). — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Une Suédoise a Paris (f). — 14.03 Aujourd'hui madame. — 1725 Fenètre
sur... — 17.55 Jeugdprogramma.
— 18.35 C'est la vie (tips). 18.55 Des chiffres et des lettres
(spel). 1920 Gewestelijk
nieuws. — 19.45 Top Club (show).
- 20.00 Nieuws. - 20.40 Philby,
Burgess et MacLean (tv-film). —
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 (spel). - 2030 Le vallée de la vengeance (western). —

LUX.
18.10 Aktualiteiten. — 18.20 Ramdames — 18.35 Le coff re-fort
(spel). — 19.00 Nieuws. — 19.30
Le coffre-fort (sp>el). — 19.47 Entre chiens et chats. — 20.00 La
petite maison dans la prairie CO. —
21.00 Faites done plaisir aux amis
(film).

Woensdag
28 MAART

ZDF
17.00 Nieuws. — 17.10 Een voorstad van Lusaka (dok.). — 17.40
Die Drehscheibe. — 18.20 Iwans
Geschichten (f) — 18.45 Spass
an der Freud (tekenfilm). — 19.00
Nieuws. — 19.30 Zwei Tore hat
der Hof (tv-film). - 21.00 HeuteJoumal. — 21 20 Freizeit (enquête). - 22.00 CDU-Partijdag ; reportage. — 22.30 Tod im Morgengrauen (speelfilm). — 0.15 Nieuws.

ARD3
19.00 Don Camillo und Peppone
1979 (reportage). — 19.45 Journal
3. - 20.00 Nieuws. - 20.15
Schauplatz. — 21.00 Momente. —
21.15 Ann Margret (show). —
22.00 Fragestunde. - 22.30 Hilferufe (reportage). — 23.15 Nieuws.

TF 1
13.00 Nieuws. — 13.45 Le regard
des femmes. — 18.00 Konsumentenmagazine. — 18.27 Pour chaque enfant — 18.34 Ltle aux
enfants. — 18.57 Echt gebeurde
verhalen. — 19.12 Une minute
pour les femmes. — 19.15 Les
tifins. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
— 19.45 L'inconnu de 19.45. —
20.00 Nieuws. - 20.30 Désiré
Lafarge suit le mouvement

16,10 Nieuws, — 16,15 Zaertlichkeit im Alter, — 17,00 Spass muss
sein, - 17,50 Nieuws, - 18,00
Das Intermezzo bietet an, — 18.30
De vos en de druiven (fabel). —
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21.55 Den Haag vandaag. —
22.10 Fabeltjeskrant voor de groten. — 22.20 Panoramiek, - 23,00
Studio sport — 23,30 Nieuws,

NED. 2
18,55 Nieuws. - 18.59 In het
belang van uw kind (film). — 1925
Kenmerk. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Socutera. — 20.32 Countdown (show). - 21.00 West-Sahara (dok.). - 21.25 Starsky &
Hutch (f J. - 2215 Laila, Bahru en
hun vriendjes (dokJ. — 22.45 Fantasy Island (fO. — 23.30 Nieuws.

RTB 1

BRT 1

16,00 Schooltelevisie, — 17.00
Feu vert. — 18.40 Emilie. - 18.45
Katoliek-godsdienstige uitzending.
— 19.15 Antenne-soir. — 19.30
Nieuws. — 20.00 Faute professionnelle CTV-film). — 2120 Anatomie
d'un baiser (mime). — 22.05
Nieuws, — 22,15 België-Oostenrijk (voetbal).

RTB 2
19,55 Monsieur Smith au senat
Cfilm), — 21,55 Einde van de uitzending.

ARD 1
18,00 Das Madchen von Avignon
Cf,), — 19,45 Hit um 4tel vor 8
Cshow), - 20,00 Nieuws, - 20,15
,,, und Martin? (TV-speO. — 21,45
Supermann CdokJ, — 22,30 Tagesthemen,

ZDF

15.30 Open school. - 16.30 TipTop. — 18.15 De tovermolen (O.
— 18.20 Jonger dan je denkt —
18.50 De Hardy's (f.). - 19.45
Nieuws. — 20.15 Nationale loterij
— 2020 Happy days Cf). - 20.45
Op leven en dood (dok.). — 21.35
Fundamenten. — 22.25 Nieuws.
— 22.45 België-Oostenrijk (voetbaD.

17,00 Nieuws. — 17.10 Die Follyfoot-Fann (f). - 17.40 Die Drehscheibe. - 1820 Bühne frei...
Cshow). - 19.00 Nieuws. - 19.30
Erwachendes Land Cf.). — 20.15
ZDF-Magazin. — 21.00 HeuteJournal. - 2120 Starsky & Hutch
(fJ. — 22.00 Christen für Europa

BRT 2

19.00 Gieren en adelaars in Afrika
CdokJ. - 19.45 Journal 3. - 20.00
Nieuws. — 20.15 Mittwochs in...
- 22.00 Verkeerstips. - 22,05
Der Kleine Caesar Cgangsterfilm).

20.15 Randfiguren CTV-spel).
21.45 Jumping (reportage).

ARD 3

NED. 1
11.00 Schooltelevisie. - 15.00 Teleac. — 15.30 Berebios. — 17.15
Blokfluit spelenderwijs. — 18.30
Sesamstraat — 18.45 Toeristische tips. — 18.55 Nieuws. —
18.59 Van gewest tot gewest —
19.45
Nederland-Zwitserland
(voetbal), - 21,53 Nieuws, 22,10 Den Haag vandaag, —
22,25 Fabeltjeskrant voor de groten, - 22,35 Panoramiek, - 23,20
Nieuws, — 19,50 Zendtijd politieke partijen, — 20,00 Het spinneweb (film), — 21,35 Nieuws, —

Dinsdag

TF 1
13.00 Nieuws. — 13.37 Les visiteurs du mercredi. — 17.55 Verkeersmagazine. — 18.10 Konsumentenmagazine. — 18.27 Pour
chaque enfant — 18,34 LTIe aux
enfants, — 18,57 Echt gebeurde
verhalen, — 19,12 Une minute
pour les femmes, — 19,15 Les
Tifins, 19,20 Gewestelijk
nieuws, — 19,45 L'inconnu de
19,45, - 20,03 Nieuws, - 20,35
La lumière des justes Cf J, — 21.33
Verhalen over kinderen, — 23.05
Nieuws.

A2

27 MAART

12.45 Nieuws. - 1320 Page spéciale Cmagazine). — 13.35 Regionaal programma. — 13.50 Une
Suédoise a Paris CfJ. - 14.03
Aujourd'hui madame. — 15.10 Les
Robinsons Suisses CfJ. — 16.10
Jeugdprogramma. — 18.35 C'est
la vie (tips). — 18.55 Des chiffres
et des lettres (spel). — 1920
Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
Club (show), - 20,00 Nieuws. 20.40 Les Muppets. - 21.05 Mi-fugue, mi-raison. — 2220 Le Magne
(dok.). — 23.10 Nieuws.

BRT 1
14,00 Schooltelevisie, - 18,00 De
tovermolen (F). — 18,05 Sesamstraat — 18,30 Open school, —
19,00 Lachertjes, - 19,05 Gastprogramma: Het Vrije Woord, —
19,45 Nieuws, — 20,10 In de rats,
tv-film. — 21.20 Verover de aarde.
- 22.10 Jij of Wij (kwis). - 22.40
Nieuws.

BRT 2

FR 3

21.05 De jeugd, de roeping en de
eerste ervaringen van Giacomo
Venetiaan (film).

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk nieuws, - 19,40 Regionaal programma, — 19,55 Tekenfilm, —
20,00 Les jeux de 20 heures (speD.
— 20.30 L'homme qui voulut étre
roi (film). - 22.05 Nieuws.

NED. 1
19,55 Vrouwen van Mali (dokJ, —
20,55 La couronne du diable
(dok,).

ARD

uze programma's. —
quence du spectateur.
F 1 - TF 1. - 13.00
13.20 C'est pas sé4.15 Les rendez-vous

18.40 Der 7. Kontinent. - 19.15
Regionaal magazine. — 19.45
Trick um 4tel vor 8. — 20.00
Nieuws. - 20.15 King (f.). - 21.15
Fabriken fuer die dritte Welt —
22.00 So'ne und So'ne (f). 22.30 Tagesthemen. — 23.00 Ein
toller Bluff (film). — 0.35 Nieuws.

18.55 Nieuws. - 18.59 De klub uit
de achtertuin. — 19.10 EO Kinderkrant — 19.35 Nationale parken
in Europa (Frankrijk). — 20.20 De
wind blaast waarheen hij wil. —
20.30 Tijdsein - voor het leven. —
21.24 Ten slotte - 21.35 Nieuws.
— 21.55 Den Haag vandaag. —
22.10 Fabeltjeskrant voor de groten. — 22.20 58 miljoen Nederlanders en hun kunstenaars. —

LUX

— Het recht van de sterkste, maatschappij-kritische film van Passbinder met een naïeve jonge arbeider die schaamteloos wordt
uitgebuit en vernederd door zijn omgeving.
Zondag 25 maart om 21 u. 05 op Ned. 2

18.05 Nieuws uit de regio's. —
18.20 Ram-dames. — 18.35 Le coffre-fort (spel). - 19.00 Nieuws 19.30 Le coffre-fort Cspel). —
19.47 Entre chiens et chats. —
19.55 Nieuws. — 20.00 Hit parade.
— 21.00 La mépnse (film).
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Mi laan-San Remo
in Vlaamse handen
Roger De Vlaeminck heeft
voor de derde keer MilaanSanremo gewonnen. Na een
meeslepende finale versloeg
hij de beste wielrenners ter
wereld in een verschroeiende
eindspurt. Op de Via Roma
streed het kruim van de internationale wielerpelotons inderdaad om de hoogste eer.
De hoogste. Dat zeker. Want
wat we eigenlijk al een jaar
vermoedden, werd vorige
week zaterdag door de televisiebeelden bevestigd. Voor
het eerst in de geschiedenis
slaagde de Italiaanse televisie erin een min of meer behoorlijk beeld van de finale
van de openingsklassieker
naar de huiskamers over te
brengen. Het televisiewerk
was nog wel niet «af>, maar
de kijker kreeg nu ten minste
enig inzicht in de gang van zaken. Hij kon konklusies trekken.
Dat was voorheen bij deze
gelegenheid gewoon onmogelijk.
Meeslepend
We waren nog erg jong toen een
insider uit het wielermilieu ons verzekerde dat er eigenlijk maar drie
grote voorjaarsklassiekers verreden werden. Hij verduidelijkte: 1.
Parijs-Roubaix; 2. Miiaan-Sanremo; 3. Ronde van Vlaanderen.
Deze kieoordeling heeft ons jarenlang geïntrigeerd. We konden gemakkelijk begrijpen dat ParijsRoubaix de hoogste kwotatie genoot We vonden het even natuurlijk dat het Vlaamse volksfeest
«Ronde van Vlaanderen» blezonder sterk werd gewaardeerd.
Maar rond Milaan-Sanremo ble-

9 De rangschikking van de
eerste klasse leent zich momenteel tot een bijzonder merkwaardige vaststelling. Antwerp staat
achtste geklasseerd. Daarna
volgen nog tien klubs. Wel, van
die elf zijn er twee die in de loop
van dit seizoen nog geen herrie
kregen met hun traineKs). Voortijdig ontslag. Trainers die midden het kampioenschap aankondigen dat zij op het einde van het

seizoen (en liever nog rapper
nietwaar Staf Van den Bergh,
Novak en Ernst Kunnecke) zeker opstappen. Klubs die luid
roepen dat zij naar een andere
oefenmeester uitzien (Waregem-Croon). De twee klubs die
rustig bleven bij sukses en tegenspoed heten Beringen en
Berchem. Ze verdienen gelukwensen.
• Ilie Nastase maakte het verschil in de tennisinterland (om
de Daviscup) tussen België en
Roemenië. Hij was oorzaak dat
België met 4—1 de boot inging.
De spectaculaire, rumoerige
Roemeen moest nochtans op

WIJ 14

ven voor ons lang twijfels hangen.
Tot zaterdag jl.
Wat in de finale van de Primavera
geboden werd was Inderdaad topsport. Indrukwekkende Inspanningen en een konstant omslaand
wedstnjdbeeld.
In de eigenlijke finale eiste de jonge Daniel Wlllems een hoofdrol
op. De eerstejaarsprof had zich in
Parijs-NIce al in de gunstigste zin
laten opmerken. Hlj dwong ontzag
af bij Bernard Hinault, Joop Zoetemelk en... Jan Raas. Laatstgenoemde scheen dan ook zegezeker toen hij Daniël Wlllems ondersteunde In zijn aanval. Samen met
Jean-Luc Vandenbroucke en
Mare Renier. Drie Belgen in een ultieme uitval met vier. Het scheen
ongelooflijk. En het moet danig ingevreten hebben op het moreel
van Jan Raas. De Nederlander, die
normaal niet kon verliezen, werd
plots terughoudend toen de laatste en zwaarste Inspanning diende
geleverd te worden. Voor de enen
rekende hij te veel, voor de anderen vreesde hij Wlllems in de laatste meters... Feit blijft dat Jan
Raas, toch een geducht finisher,
zichzelf in de nederlaag reed.

de niet om hun objektlvltelt geroemde tifosl. Roger verloor er vorig seizoen immers een stuk van
zijn populariteit omwille van de rivaliteit met Francesco Moser. Hij
had nu Moser gecounterd en nog
genoeg krachten overgehouden
voor de laatste meters. Zowel De
Vlaeminck als Moser reageerden
echter biezonder sportlef op de
uiteindelijke afloop Moser voerde
geen verontschuldigingen aan. Hij
erkende op zijn waarde geklopt te
zijn. Roger zelf stelde dat hij zonder de strijdlust van Moser niet

zou gewonnen hebben. Moser
reed het gat dicht dat Sarroni had
geslagen. Roger verklaarde overigens dat je in de ontknoping van
een zo bewogen wedstrijd geluk
moet hebben om te kunnen winnen. Naar zijn gevoel hadden de
laksheid van Jan Raas en de herhaalde Inspanningen van Jean-Luc
Vandenbroucke (hij ging Beccia
halen) in zijn voordeel gespeeld.
Roger bleef overigens biezonder
Deheerst in de triomf. Hij verheugde zich voor zijn nieuwe sponsor
(wat een publiciteit!) en prees uitvoerig de verdiensten van Danièl
Wlllems. Toch liet Roger ook een
kritische klank horen. Hij kon namelijk geen vrede nemen met de
gedragingen van de organizatoren
die meer dan 250 renners de weg
hadden opgestuurd en die het fietsen daardoor levensgevaarlijk

maakten. De Vlaeminck stelde dat
hij doorlopend schrik had midden
die bende. Het verschijnsel was
bevreemdend omdat o.m. TorrlanI,
de inrichter, In de week die de
wedstrijd vooraf ging herhaaldelijk
had gewezen op de onnatuurlijke
situatie. Ondanks het feit dat de
wielersport amper nog betrouwbare sponsors kan vinden voor
topploegen schreven niet minder
dan 28 sportbestuurders renners
in. Hoeveel er van die meer dan
250 deelnemers het zout op hun
patatten verdienen durfde TorrlanI
met raden Hij stelde enkel dat de
ekonomische knsis pas nu goed
voelbaar zal worden in het wielermilieu. Maar hij liet desondanks
toch 275 namen op het inschrijvingsblad neerschrijven. Je zou
als geroutineerde prof voor aanzienlijk minder schrik hebben.

Daarna legden drie Italianen al hun
kunde en macht in een ultieme uitval. Eerst Beppe Sarroni. Hij werd
gecounterd door... Moser. Daarna
Moser zelf. Hij werd gecounterd
door... zijn boezemvriend uit Eekio,
Roger De Vlaeminck. Uiteindelijk
de kleine Beccia. Hij werd gegrepen in de laatste meters. Vier keer
scheen de beslissing onherroepelijk gevallen. Vier keer kwam de
verzamelde elite terug. Van deze
bleek Roger De Vlaeminck uiteindelijk de sterkste. Hij won andermaal de Primavera.
Sportief
Direkt na afloop van de wedstrijd
vreesden wij voor de reaktles van

zijn beurt ervaren dat de jonge
Boileau almaar beter gaat spelen. Nastase won weliswaar ook
dit enkelspel maar de repliek
van Boileau mocht gezien worden. Boileau won overigens'' op
de slotdag in vier sets van Marcu. Ook in het dubbelspel had hij
de Roemenen al op de rand van
de nederlaag gebracht
•

einde bracht Het ligt nog zes
punten voor op Club Brugge dat
blijkbaar aan een betere periode
is begonnen. Merkwaardig tijdens de jongste twee speeldagen was de verruwing van het
spel. De zware velden droegen
hiertoe wellicht bij, maar het feit

Leon Schots heeft in het Ier-

se Cork het internationaal militair
veldloopkampioenschap
over de S.CXX) meter gewonnen.
Hij versloeg de nochtans bekwame Italiaan Fava met groot verschil. In het komend weekend
wordt te Limerick (eveneens Ierland) het wereldkampioenschap
veldlopen georganizeerd. Mogelijk grijpt Schots, die dit seizoen
nog niet verslagen werd, een
tweede keer de zo begeerde titel.
• SK Beveren blijft doordrukken in de nationale voetbalkompetitie. Het behoudt vijf punten
voorsprong op Anderlecht dat
een bijzonder moeilijke uitwedstrijd (bij RWDM) tot een goed

de Brusselse derby werd bitsig
(om het zacht uit te drukken)
voor de punten gestreden. Ervaren frontstrijders als Thissen,
Dusbaba, Boskamp (wat dacht
je?) e.a. Nico Jansen slaagden
erin twijfels te scheppen rond
elke tussenkomst Zwaar veld of
opzet? Geen mens die het vanop
de tribunes kon uitmaken. Desondanks een raad aan de KBVB:
geef uw scheidsrechters de komende weken de strengste richtlijnen mee. Want het geweld zal
in de slotfaze eerder toe- dan af-

# Maaseik heeft in het voorbije
weekeind een punt gezet achter
de nationale volleybalkompetitie.
Door met 3—1 tegen Ruisbroek
te winnen zette het Ibis Kortrijk
definitief op rozen. Kortrijk ligt,
met nog drie wedstrijden te spelen, drie punten voorop. Er kan
hen bijgevolg niets meer overkomen.
dat de kompetitie nu in zijn beslissende faze treedt zal er ook
wel niet vreemd aan zijn. Inzender Club Brugge—Standard geleek bijwijlen meer op een oorlog dan op een wedstrijd. Er
werd op los gehakt zonder
mededogen. Door spelers uit
<beide> kampen. De scheidsrechter kreeg het strijdgewoel
nooit volledig onder kontrole en
het mocht een wonder geheten
worden dat er geen zware kwetsuren te betreuren vielen. Ook in

• Het motorcrossseizoen is al
volop aan gang. Voor het Belgisch kampioenschap 5(X) cc
werd al één wedstrijd en voor
het Belgisch kampioenschap
250 cc werden al twee wedstrijden verreden. Inzonder dit laatste kampioenschap beloofde
aantrekkelijk te worden. Omdat
Jaak Van Velthoven, in het raam
van de afbouw van zijn carrière,
naar deze klasse overschakelde.
Na vier van de tien reeksen ver-

wierf Jean-Claude Laquaye
evenwel al een ruime voorsprong op Everts, Mingels, Jobé
en Rahier. Van Velthoven staat,
achtste gerangschikt De 5(X) cc
wordt mogelijk nog minder aantrekkelijk. Yvan Vanden Broeck
schijnt vastbesloten zijn zo
moeizaam verworven titel te verlengen. Hij trotseerde in de voorbije weken met veel gezag het
winterse slijk. Vanden Broecks
taak wordt aanzienlijk vergemakkelijkt door het_ wegblijven
van Roger De Coster in de titelraces. Roger kreeg van de Belgische motorrijdersbond toelating in zijn laatste seizoen zoveel
mogelijk startgelden mee te pakken. Gevolg was dat De Coster
in Valkenswaard (NI.) reed toen
in België de eerste punten
moesten verdiend worden. Mogelijk legt De Coster zich nog
een laatste maal toe op de strijd
om de wereldtitel. Nu Heiki Mikkola te Hoeselt een zware kniekwetsuur opliep wordt alles
weer mogelijk. Zeker indien de
regerende wereldkampioen enkele maanden moet rusten-
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Vlaanderen naar Europa
Er zal veel over Europa gepraat worden de komende
weken. Het Europa van de technokratle overspoelt ons
met miljoenen propagandamateriaal. In het spoor van
deze gestroomlijnde propaganda volgen de grote Europese Volkspartij van « Mr. Europa Tindemans», socialisten en liberalen spreken van hun Europa van de ideologieën.

ken, dan zullen sommigen van hen in wanhoop naar harde middelen grijpen. Geen enkel volk verdwijnt immers
zonder protest uit de geschiedenis. Daarom moeten
deze Europese verkiezingen hier in Vlaanderen duidelijk
een uitspraak zijn voor een partij als de Volksunie die
de enige is om konsekwent op te komen voor dit Europa
van de volkeren.

Europa — socialist of niet — zegt zelfs de Franse socialist Mitterand. Daartegenover staan wij als Vlaams-nationalist. Vlaanderen naar Europa, krijgt nu reële betekenis,
maar langs welke wegen gaat Vlaanderen naar Europa
en welk Europa ?

Opnieuw zijn wij pioniers. Zoals wij dit waren voor het
federalisme in de Belgische staat nu 25 jaar geleden.
Wij stonden alleen, maar kregen gelijk.

Het gevaar zit er zelfs in nu alle partijen Vlaamsgezind
doen, dat de oude leuze van Vermeylen, Vlaming zijn om
Europeeër te worden, van zijn oorspronkelijke bedoeling wordt afgeleid.
Vermeylen riep op tot een radikaal Viaams-nationalisme, dat zoals hij in zijn kritiek van de Vlaamse beweging
het formuleerde, de logica moest trekken uit zijn beginselen : «Het Belgisch Koninkrijk vervangen door een
Vlaams-Waalse statenbond ».
En dat willen sommigen verdoezelen. Die grote Vlaamsnatmnale opdracht willen zij relativeren door een
abstrakt Europa-gepraat. Wij zijn de enigen die in ons
programma duidelijk en logisch stellen dat een Europa
waarin niet alle volkeren zich veilig en geborgen kunnen
voelen, nooit vrede zal kennen. Want wil men dit
abstrakt Europeeër misbruiken tegen de volkeren die
tegenslag hadden in de geschiedenis, de volkeren zonder staat, de sociaal ekonomisch achtergebleven stre-

Goed om weten...
• Kaarten voor het festival van Europese volksmuziek van 1 april zijn te verkrijgen tegen 100 fr.
op onderstaande adressen:
Nationaal: Barnkadenplein 12, 1000 Brussel (02219.49 30).
Arr. A a l s t : Freddy Pools, Stationsstraat 6, 9590
Zandbergen

Groot is de hoop op ons van andere volkeren die nog
zwakker staan dan wij, Welshmen, Bretoenen, Elzassers,
Frans-Vlamingen, Basken, Katalanen, Duits-Belgen...
Groot is de steun van vooraanstaande Europeeërs
zoals Alexandre Marc, Guy Héraud, ere-rektor Brugmans...

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

Hun steun aan ons Europa-charter heeft een grote morele betekenis.

Arr. B r u s s e l : Barnkadenplein 12, 1000 Brussel (022194930).

Daarom moet ieder van onze kaderleden, die beseffen
hoe nauw onze problematiek door de Europese evolutie
kan beïnvloed worden, zich volledig mee inzetten in
deze nieuwe pioniersrol.

Arr. Dendermonde : Herman Van den Abeele, Losweg 11, 9328 Schoonaarde (052-42 35.49), KoenVan der Poten, Visstraat 59, 9371 Denderbelle.

Door het tweeledig karakter van de organizatie van de
Europese verkiezingen in België, hebben wij reeds een
stap in die richting kunnen zetten.
leder moet zich van deze Europese opdracht van de
Volksunie doordringen. Daarom een warme oproep voor
een massale opkomst op de officiële inzet van de Europese kieskampagne van de Volksunie.
Walter Luyten
Willy Kuijpers

Arr. B r u g g e : Erwin Priem, Lauwersstraat 39, 8000
Brugge (050-31 42.46).

Arr. Gent-Eekio: Dosfelcentrum, Bennesteeg 4,
9000 Gent (091-23.08.24).
Arr. Halle-Vilvoorde: Hugo Van Hemelrijck, Wolvertemsesteenweg 245, 1850 Gnmbergen (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).

AndréBialek:

Arr. L e u v e n : Sociaal sekretariaat, Klekenstraat 1,
3000 Leuven (016-22.15.21).
Arr. Mechelen : Marcel Dielens, Kon. Astndlaan I B ,
2260 NIjlen (031-81.70.07)

La Belle Gique

Arr. O o s t e n d e : Arr. VU-sekretanaat (M. Van Middelem), Nieuwpoortsesteenweg 356, 8400 Oostende (059-704481).

Tussen Walen en Vlamingen
zitten bourgeois en franskiljons
die ons mekaar de strot doen overbijten,
om ons daarna gezamenlijk te kunnen nekken!»

Arr. Oudenaarde: Freddy Seghers, Ommeganckstraat 34, 9660 Brakel (055-42 25.46)

A h la belle gigue!
De mooie dans die we zouden dansen
als tussen ons de dammen en- dijken
konden wijken!
Wie de platen «Rue de l'Arbre Bénit» en de recente «Belgeries» van deze Franstalige Belgische zanger kent zal niet
verwonderd zijn dat hij op EURANJEMENT 7 9 voor het
hoogtepunt zal zorgen.

Land van Grimbergen
Inschrijven bij: Peter Carrière, Mechelsebaan 32 te Meise, Roel Van der Stighelen, Godshuisstraat 4 6 / 6 te Wolvertem; Kaat Peeters, Mechelseweg 62 te Kapelle-opden-Bos, Guido Van der Veken, Meisebaan 49 te Nieuwenrode, Luk Robberechts, Meidoornlaan 11 te Humbeek, Stephane Rummens, Wolvertemsesteenweg 245
te Grimbergen.
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).
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Arr. Roeselare : Luk De Rammelare, Steenovenstraat 65, 8880 Tielt.
Arr. St.-Niklaas : J-P. Maes, Dr. Verdurmenstraat 6,
2700 Sint-Niklaas (031-7651.30).
Arr. Tongeren: Claude Berghmans, Smoutweg 1,
3671 Opoeteren.
Arr. Turnhout: Gilbert Van Gorp, Kroonstraat 88,
2300 Turnhout (014-41.87.59).
•
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 v o l g e n plaatsen : B a r n 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 G e n t .

•
Affiches — Strooibriefjes
zijn gratis b e s c h i k b a a r o p het algenneen
sekretariaat te B r u s s e l e n o p het D o s f e l centrum, Bennesteeg 4 te G e n t

Volksnationaol Europees
weekend te Gent
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Karel Van de Woestijne in vertaling

galerij

In het jongste nummer van « Ons
Erfdeel» verscheen van de hand
van Johan Soenen een bijdrage
over de Vlaamse dichter Karel
van de Woestijne in vertaling Uit
recente statistieken is gebleken
dat het pessimisme van de dichter wat de taalkundige verspreiding van zijn werk betreft onverantwoord was HIJ werd inderdaad in met minder dan zestien
talen vertaald Dit cijfer weerlegt
ook de uitspraak van Bernard
Verhoeven «Een te groot dichter voor een te klem land Tragiek
Deze man was Europeeer
maar een die geen paspoort had
voor Europa» De bekende ver-

Pieter Celie
doorprikt de werkelijkheid van de kunst
Pieter Celie is een te Antwerpen werkend Noord-Brabants kunstenaar die zowel in België als in Nederland herhaaldelijk bekroond werd
Met zijn houtwerken (halfverheven of driedimensionaal) houdt hij
ergens het midden tussen nieuw-realisme en pop-art Zijn werk bestaat
uit tamelijk getrouwe uitbeeldingen maar omdat het gebruikte materiaal zowel van dat van het afgebeelde voorwerp verschilt, als van dat
van de traditionele plastische media, ontstaat er een soort van dubbel
vervreemdingseffekt Vanuit het bestaande schept hij zo een nieuwe
werkelijkheid, met zozeer uit behoefte daartoe, dan wel om de essentie
van de plastische kunst zelf (de zienservanng) in vraag te stellen Geen
ontroerende kunst is dit dus evenmin protestkunst maar veeleer een
kritische, enigszins humorvolle en intellektuele benadering van het fenomeen «figuratieve kunst» Een tentoonstelling die zeker het bekijken
waard is, al moeten deze « metamorfozes » dus niet te letterlijk als realistisch geïnterpreteerd worden U kunt ze bekijken in de Galerij Embryo
aan de Justus Lipsiusstraat te Leuven, tot 23 april (NvB)

DE LEESBRIL BEKEKEN
Het kasteel van Ham te Steenokkerzeel, 15 m a a r t :
de laureaten van de staatsprijzen en belangrijke
onderscheidingen worden traditiegetrouw door de
minister van Nederlandse Kuituur gehuldigd, nadat
een woordvoerder van de onderscheidenlijke jury's
voor een uiteraard uitgelezen publiek een lofrede
heeft uitgesproken.
Met de staatsprijs is elke gelauwerde wellicht
gelukkig (hij wordt per slot van rekening op voorstel
van kollega's bekroond), m a a r of dit ook geldt voor
de manier waarop dit gebeurt — dat is een a n d e r
verhaal.
Marcel Janssens (dekaan van de fakulteit Letteren
& Wijsbegeerte van de KUL en, wie weet,
toekomstige rector magnificus) sprak waardige,
wijze en waarderende woorden tot Louis-Paul Boon,
wiens onafscheidelijke kleinzoon David ook van de
partij was. Hugo Brems, de begaafde criticus,
verschalkte Ivo Michiels in de netten van zijn
enigszins eentonige, doch sympatieke en
intelligente welsprekendheid, geschraagd door het
akrobatische vermogen tot schijnbaar luttele
verschuivingen die plots op een afgrond uitmonden.
Jozef Van Liempt vertelde schuchter, belevend en
onderdanig over de scenario-wedstrijd, waarbij hij
de n a d r u k legde op Harry Kümels mening dat het
er in eerste instantie op a a n komt goed geschreven
scenario's te produceren. Maar... Dit alles begon
met een geveinsd-nonchalante en derhalve
overtrokken en pseudo-familiaire toespraak tot
komponist De Meester van een kultuurambtenaar
die het blijkbaar niet (meer ?) zag zitten. Ter
illustratie van het belangrijk werk van De Meester
koos hij een fragment (twintig minuten) van een
historisch hoorspel, een gelegenheidswerk dat
wellicht hoort bij een klank- en hoorspel of een
stoet, doch alleszins in de statige ruimte van het
kasteel van Ham een haast dadaïstische dimensie
a a n n a m . Zelfs de tekstschrijver schokte van het
(ingehouden) lachen. Kulturele gebeurtenissen
hoeven echt niet saai te zijn!
Jlenri.FlorisJe,^^^.
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taler en promotor van de Vlaamse literatuur Georg Hermanovski
liet in 1963 'n optimistischer geluid
hogeren hij had het over vertalingen in vier talen « Le Baudelaire flamand» werd zelfs op een
lijn met Paul Valery gesteld Aan
Franse vertalingen en waardering heeft het werkelijk met ontbroken HIJ werd ook in het Engels en het Duits vertaald daarop in het Italiaans, het Roemeens,
het Spaans, het Portugees, in het
Tsjechisch, het Hongaars het
Russisch, het Bulgaars en het
Sen/o-Kroatisch Het is vooral de
uitgesproken lyriek die vertaald
wordt Karel Jonckheere maakte

Grote Winkler Prins 80:
«bijgehouden» en snel!
Onze wereld verandert sneL De vooruitgang kent geen grenzen. De
een juicht het toe, de ander is er bang voor. Vaak horen we dat alles
«zo ingewikkeld» aan het worden is. De generatie anno 1980 zoekt
daarom informatie die - bijgehouden » is en snel toegankelijk is. Binnenkort kan men daarvoor terecht in de Grote Winkler Prins 80
Encyclopedie, waarvan het eerste deel dit voorjaar verschenen is.
Niet voor niets typeert men bij Elsevier deze « GWP 80 » als de Nederlandstalige encyclopedie voor « de nieuwe generatie ». In deze ingewikkelde tijd gaat het erom alles te kunnen vinden en alles wat met
elkaar verband houdt te kunnen begrijpen. Die grondgedachte
vormt het fundament voor de nieuwe Grote Winkler Prins 80, die in
totaal 25 delen gaat beslaan.
de bron g a a n waar vindt
Twee systemen
Tot op heden was de ene men de beroemdste verzameencyclopedie alfabetisch, de lingen altaren, klokken, tin,
andere
systematisch
De zilver, m a a r ook botanische
«GWP 80» heeft de voorde- tuinen, aquaria, spoorweglen van beide systemen ge- musea en ga m a a r door Ook
bundeld Duidelijkheid en een manier om de dingen
s a m e n h a n g stonden hoog m «in hun verband » te zien
het vaandel van de W^inkler G e b r u i k s w a a r d e
Prins-redaktie Vragen moe- Via streek- en stadstableaus
ten snel en overzichtelijk verkrijgt
men
treffende
worden beantwoord, stelde achtergrondinformatie
op
men, m a a r een encyclopedie kultuur-historisch
gebied,
moet ook verder kunnen hel- die bijvoorbeeld bij het voorpen Daarvoor werd een net- bereiden van een vakantiewerk van zogenaamde «ver- reis te pas kan komen De
wijstableaus»
ontwikkeld
Grote Winkler Prins 80 is duiDat zijn h a n d z a m e samen- delijk een encyclopedie die
vattingen, die duidelijk de in- je niet uitsluitend uit de kast
houdelijke verbanden tus- haalt als je iets «bepaalds»
sen de afzonderlijke onder- wil weten Door toevoeging
werpen laten zien en de ge- van een groot aantal nieuwe
bruiker snel en doelmatig elementen is het een echt
door de waaier van informa- gebruiksboek geworden ten
tie m de «GWP 80» heen dienste van de persoonlijke
loodsen Zo zijn er ook de tijd- ontwikkeling van de bewust
balken en tijdgenotenbal- levende mens
(meegedeeld)
ken
Kompakte
blokken
achtergrondinformatie over
een groot aantal historische
personen
Historioscoop
Ook de «Historioscoop» is
iets geheel nieuws Het is een
tekst-beeldband, die als een
soort film 20 eeuwen menselijke bedrijvigheid belicht
De telling der eeuwen komt
overeen met de volgnummers van de delen Snel te
lokalizeren dus
Bibliografie en
wegrwijzers
Vanouds staat de Grote Winkler Prins Encyclopedie bekend om de uitvoerige —
wetenschappelijk gefundeerde — literatuuropgaven Deze vinden we dus ook in de
«GWP 80» Nieuw daarentegen zijn de zogenaamde
leeswijzers, die de gebruiker
verder helpen in de wereld
van de meer literaire geschriften over zaken en personen Het IS altijd mogelijk
de informatie n a a r eigen
wens en behoefte uit te diepen Via de zogenaamde wegwijzers kan men zelfs n a a r

zich wat de vertalingen in het
Spaans en in de Slavische talen
betreft uitermate verdienstelijk
Ter illustratie volgen op dit artikel
de Franse, Engelse en Duitse vertalingen van het vers «In 't bos
een late bijle»
Belangrijke bijdragen in het nummer zijn het «Afnkaans en die
nasionale party » « Hermanowski
en Vlaanderen» de poëzie van
Vasalis, uitgeverij en literatuur in
Vlaanderen de innerlijke wereld
van Guido Gezelle
Jaarabonnement 590 fr Prk 000-090710053 van Stichting O n s Erfdeel M u n s s o n straat 160 8530 Rekkem Een gekombineerd abonnement met Septentrion kost
900 fr

G W P 80
feiten en cijfers
1.500 Nederlandse en Belgische deskundigen uit alle
wetenschapsgebieden die
artikelen verzorgen uit 60
rubrieken
(vakgebieden)
met meer dan 1.500 onderrubrieken.
228.000 trefwoorden.
35.000 artikelen zijn voorzien van een wetenschappelijke literatuuropgave, te zamen: 200.000 titels van boeken en tijdschriftartikelen.
Voorts zijn 4.000 artikelen
voorzien van speciale literatuurbeschrijvingen, te zamen nog eens 15.000 titels
van speciaal aanbevolen
boeken.
16.0O0 samengestelde platen, foto's en tekeningen,
merendeels in prachtige
kleuren.
3.200 grafieken, tabellen,
schema's en andere overzichten, waaronder 1.200
verwijstableaus die inzicht
geven in de wijze waarop
de stof in de encyclopedie
is behandeld.
800 aardrijkskundige en
tematische kaarten (bijv.
over geologische, klimatolo
gische, biologische, demografische,
ekonomische,
historische en kultuurhisto
rische onderwerpen) in
kleuren. 400 bladzijden historioscoop plaatsen alle informatie in historisch verband.
De volledige tekst bevat:
125.000.000 lettertekens, of
20.000.000 woorden ge
plaatst op 14.500 bladzijden,
gebonden in 25 grote delen
(formaat 28 x 21,5 cm) met
luxe banden van donkerbruin kunstleer met goudopdruk. 1.995 fr. per deel.

B O E K van (de maan(d

1 ^AAAB"^

350 It
idaarn

, 595 tr.

voorraad stre.

\>jeER
rVcende
\n
boekhande\s .

22 MAART 1979

Nog eens het Museum
van de Vlaamse Strijd te Aalter
De jongste gemeenteraad in Aalter
telde een paar belangrijke punten.
Met een paar leden van het schepenkollege bleek deze keer een gesprek,
zij het vrijblijvend mogelijk. Met de
burgemeester valt in Aalter niet te
praten, dat weet nu onderhand iedereen, het is alleen wachten op de dag
dat hij zelf inziet hoe belachelijk en arrogant hij zich eigenlijk aanstelt, of tot
de overheid ingrijpt Maar gezien het
een CVP'er is valt van dit laatste niet
veel te verwachten. De raadsleden
van de meerderheid zijn in de loop der
jaren zodanig afgestompt dat ze er
blijkbaar het spreken hebben bij verleerd.
Aan de orde was eerst de herstelling van door de vorst beschadigde wegen. Raadslid De Tollenaere
merkte hierbij op dat w e wel akkoord gaan met die herstellingen
maar dat er wat meer^rnst aan de
dag mag gelegd worden bij de uitvoering. Bovendien wordt er in
Aalter de laatste tijd blijkbaar zoveel steenslag gevoerd op privaat
domein als op de wegen. In Aalter
is de C V P altijd al sterk geweest
om sinterklaas te spelen met andermans geld.
Bij het goedkeuren van het ontwerp van het Museum van de

Vlaamse Strijd (in de omgang het
Grammensmuseum) wenste onze
fraktie zich te onthouden. Wij hebben niets tegen het principe van
dergelijk projekt maar er zijn op
verschillende
terreinen
grote
vraagtekens te plaatsen. Eerst financiële. Om te beginnen bleek in
de raming een fout te zitten van
1,3 miljoen. Dit betekent dat de
ruwbouw alleen nu ai het ronde
sommetje van 16,5 miljoen gaat
kosten. Als men ooit tot een uitvoering komt en met de binnenafwerking erbij mag men nu al zeggen 30 miljoen, of 2.000 fr. per
inwoner!
Bovendien kan niemand ons zeggen hoe het museum gaat worden
opgevat en of het wel representatief gaat zijn voor de hele Vlaamse
Strijd. Terzake hebben w e in de
Aalterse C V P maar weinig vertrouwen.
Bovendien wenst, wat het beheer
van dit museum betreft, de burgemeester niet te zeggen hoe dat
moet. In elk geval tracht hij terug
de kultuurpaktwet te omzeilen, in
die omstandigheden is het maar
normaal dat onze fraktie zich onthoudt.

TOP 50

Nadien werd in princiepe de oprichting van een kommissie van
Stedebouw en Ruimtelijke Ordening goedgekeurd. Eigenlijk vijgen
na Pasen als de C V P sinds jaren in
het wilde weg verkavelt en de burgemeester grondspekulant speelt.
Z o van: «nu het geld verdiend is,
gaan we een advieskommissie oprichten.» Van huichelarij gesproken, als men weet dat onze fraktie
dergelijke kommissie reeds in
1971 voorstelde.
Als laatste belangrijk punt werden
de ontwerpstatuten van de sportraad goedgekeurd. Na vele voorstellen van onze fraktie terzake,
nadat door ons raadslid A. Persyn
reeds ontwerpstatuten ter goedkeuring werden voorgelegd is de
kogel nu eindelijk door de kerk. Alhoewel de CVP-statuten vele gebreken vertonen en terug niet in
overeenstemming zijn met het kultuurpakt werden ze door ons toch
goedgekeurd onder voorbehoud.
En wel omdat er in Aalter behoefte
is aan een sportraad en ten tweede omdat de verantwoordelijke
schepen ons beloofde de fouten
weg te werken en te verhelpen in
het huishoudelijk reglement.

Nadat de deelnemers, die vrij talrijk
waren opgekomen, met elkaar kennis
hadden gemaakt, werd het programma om half elf geopend door VU-voorzitter Hugo Schilz. Hij gaf een overzicht van de problemen rond de
nakende Europese verkiezingen die
moeten uitmonden in een Europees
parlement dat als eerste opdracht het
struktureren van een verenigd Europa zal hebben. Uiteraard ging de voorkeur van de VU-voorzitter naar een
federale struktuur, volgens hem de
enige formule die Vlaanderen als
volksgemeenschap zal binnenbrengen in het Europa van morgen.
Na het gezamenlijk middagmaal, aan
de deelnemers van deze studiedag
door het arrondissementeel VU-bestuur aangeboden, was het de beurt
aan Yvo Peeters. Deze spreker behandelde de meer technische aspekten van de gestelde vraagstukken:
Groei van de Europese eenmaking,
Europese instellingen, Bevoegdheden
en Verkiezingen.
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De tweede uiteenzetting werd gegeven door Walter Luyten. Hij schetste
de situatie van de verschillende volkeren in Europa, sommigen woonachtig
in meerdere nationale staten, anderen
samenwonend in één enkele straat.
Deze beide uiteenzettingen werden
gevolgd door een drukke gedachtenwisseling, waaruit de intense belang-
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Arr. Aalst besprak EURO-verkiezingen
Als voorbereiding van de Europese
verkiezingen van 10 juni e.k. had de
Volksunie van het arrondissement
Aalst op zaterdag 17 maart haar kaderleden bijeengeroepen voor een
studiedag omtrent de aktuele Europese problematiek. Deze studiedag had
plaats in de zaal «Kontakt», Provinciale Baan te Hillegem.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

47.

stelling van de aanwezigen bleek voor
de gestelde vraagstukken.
De studiedag, die o.a. bijgewoond
werd door volksvertegenwoordiger
Jan Caudron, werd besloten met een
dankwoord van Staf Scheerlinck, die
tijdens de werkzaamheden als voorzitter optrad.

Guido Callaert, Opwijk
Luk Vanhorenbeek, Bierbeek
y.-.„
Erik Vandewalle, Izegem
Anny Lenaerts, Wilrijk
Jan Caudron, Aalst
Koen Van Meenen, Destelbergen-Heusden
Georgette De Kegel, Outer
Jo de Clercq, Heverlee
Lieve Favoreel-Craeynest, Lauwe
Kris Versyck, Gent
Willy Serpieters, Oostende
Frans Jansegers, Herdersem
Jan De Roover, Antwerpen
Paul Cresens, Schaffen
Achiel Goderis, Oostduinkerke
Veerie Thyssens, Ekeren
Jef Vinex, Erps-Kwerps
Maurits Van Liedekerke, Liedekerke
Maurits Passchijn, Meise
René Van den Cruijce, Asse . i,^™^,*^''
Jaak Indekeu, Peer
-é^^K
Willem Nollet, Hove
Joris Depre, Tervuren
August Verberck, Nijlen
Willy De Kesel, Bassevelde
Jos Truyen, As
Denis Geyskens, Attenrode-Wever
Harry Van Herf, Zutendaal
William Vandecauter
J. Vancoppenolle, St.-Truiden
Jozef Labaere, Kortrijk
Walter Wampers, Eigenbilzen
...Ü.....".
De Conlnck, Borgerhout
Piet Severins, Zwijndrecht
Mark Devriese, Brugge
jt^MüiiSik'f*"
Emiel Vanlangendonck, S t - K a t e l i j n e - W a v e r ^ t ' l ^ f i S ï t
Martin Covent, Melle
VU-Dilbeek
Hugo Segers, Bornem
.,.-ii,4iii:*.
Martine De Cuyper-Lonque, Gentbrugge .;..'.i:-iiP»::-.
André Decroos, Zwevegem
VU-Hoeilaart
Paul Steegen, Eigenbilzen
E. Herbosch, Wommelgem
Clem De Ranter, Hoboken
Alfons Crick, Hoboken
Mia De Prins, Kapelle-op-den-Bos
Oswald van Ooteghem, Gentbrugge
Jaak Janin, Hulse
VU-Denderleeuw
VU-Wommelgem
Georges Raes, Ledegem
Mark Dewinne, Herzele
Mare Vanryckeghem, Moorslede
J. De Landtsheer, Deurne
Fons Van Holderbeke, Waarschoot
^|é>^^
VU-Kruibeke
..:afêSïï.
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660
540
504
468
456
432
406
324
288
264
264
264
228
202
180
180
180
177
120
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84
72
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60
60
60
60
60
60
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

OOST-VLAANDEREN
23
24
24.
24

24
30

MERELBEKE: FVV-lentereceptie om 19 u. 30, met optreden van
COBA uit Gent en kinderkoor van Melsen.
GROOT-GAVERE: VU-lentebal in zaal «Racing», Markt te
Gavere. Orkest: The Tipsy's. Vanaf 21 uur. Inkom: lOOfr.
BUGGENHOUT: Jaarlijkse VU-dansavond in zaal Madelon te
Opdorp-Dries. Orkest Waltra. Voorverkoop: 80 fr. Inkom: 100 fr.
DENDERLEEUW: Grote belette-wedstrijd van 19 uur af in cate
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: Ingrid and the Sonor
Band.
DESTELBERGEN : Hugo Schiltz spreekt op vrijdag 30 maart in
de raadszaal van het gemeentehuis CD'mondsestwg. 460) te
Destelbergen om 20 u. Hij behandelt •< Vlaanderen in Europa».
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Bestaan konfektieateliers bedreigd..,
Door een frauduleus failliet van de fir
ma Starcoat (volgens de pers zouden
er voor 145 miljoen valse fakturen en
invoerbrieven ingediend zijn bij drie
Belgische banken) dreigen een tiental
kleine konfektiebedrijven in Zuid
Oost-Vlaanderen de put in te gaan vijf
in Brakel een in Ronse, twee in Zottegem, een in Haaltert en een in St-Lievens-Houtem
Met de andere parlementsleden uit de
streek heb ik zowat het gehele gebeu
ren meegemaakt als een harde brok
menselijk leed, als een van die vele
bewijzen van hard Vlaams wroeten
om er te komen Tot men — als men

met enkel de werknemers Chet grootste aantal 3500 maar ook de werkgevers Cwat de syndikaten wel eens
schijnen te vergeten) die ten slotte
dank zij hun hard wroeten, doorzettingsvermogen en risico nemen erin
geslaagd zijn hun atelier uit te bouwen
en een aantal mensen (10 a 50) werk
te geven En het zijn nog altijd deze
mensen die zorgen voor werk
• Bewezen w e r d door deze gebeurtenis dat deze kleine werkgevers ten
slotte ook uitgebuit worden (ze krijgen 500 fr voor een mantel die er tienduizend of meer wordt verkochO dat
ze onvoldoende worden beschermd

350 mensen werkloos in
Zuid-Oost-Vlaanderen?
denkt geslaagd te zijn — de klap van
de hamer krijgt Dan hoopt men dat
het wonder zal gebeuren het gaat im
mers «slechts» om een putje van 26
miljoen Als w e samen naar Brussel
gaan en de minister haalt die uit zijn
brandkast- dan kunnen w e verder
werken en blijven onze 350 mensen in
dienst Het Waalse staal heeft onlangs
wel 40 miljard gekregen om een nog
veel grotere put te vullen
Te Brussel zegt staatssekretaris Eys
kens dat dit alles met zo gemakkelijk
gaat, dat er eigenlijk voor dergelijke
gevallen in de wetgeving mets voorzien IS en men ten hoogste een goedkope lening zou kunnen krijgen (aan
6 % in plaats van 10 % met de moge
lijkheid de terugbetalingen af te trekken van de belastngen wat ten slotte
zou neerkomen op een lening tegen
3 % ) nadat ieder geval afzonderlijk
goed onderzocht is
De minister doet zijn best, belt zelfs
persoonlijk de bankdirekteurs op
M e n praat nog wat en w o r d t dan met
zachte hand aan de deur gezet

Enkele bedenkingen.
# W e leven in ons land nog altijd in
een financiële jungle, waar bepaalde
mensen met miljoenen of miljarden
kunnen en mogen goochelen ten koste van de mensen die met werken
hun brood moeten verdienen
# Onder deze mensen verstaan w e

en in de meeste gevallen ook weinig
ingelicht ziin
• Er
zou
een
beter
beschermingssysteem of begeleidingssysteem en inlichtingssysteem
moeten worden uitgewerkt voor de
kleine en middelgrote ondernemingen
( K M O s) in Vlaanderen Daar waar dit
voor de grote bedrijven bestaat ds de
Belgische wetgeving met hoofdzake
lijk op de Waalse industnevorm afges t e m d ' ) blijven de K M O ' s meestal in
de kou Door gebrek aan wedersamenstelling van het beroepskapitaa'
(en het gaat hier toch slechts over een
goede twintig miljoen) w o r d e n 350
werknemers werkloos, wat aan de
staat toch ongeveer 4 miljoen per
maand kost aan werkloosheidsvergoedingen In afwachting van een juridische uitspraak zouden door een
waarborgfonds dergelijke gevallen
soepel moeten worden opgevangen
• Een solidaire houding van de verschillende ateliers tegenover hun
werkgever (de firma Starcoat en de
banken) is hoogstnodig deze houding o a in verband met de juridische
bijstand is slechts zeer laat tot stand
gekomen
Men mag niet blijven jammeren maar
moet de koe bij de horens pakken en
zich verdedigen met alle beschikbare
middelen O o k hier voelen w e een
schrijnend Vlaams tekort aan M e n
fluistert dat een Waalse firma (Salik)
met tientallen miljoenen w e r d gehol-

DIRK MARTENS

pen W e zullen het onderzoeken en
als het waaff is waarom dan die tien
Vlaamse m e t '
• Tot de syndikaten een w o o r d
Om de werkgelegenheid te garanderen moeten thans in onze streek alle
middelen worden aangewend kleine
en grote W e mogen met geloven in
een ekonomisch wonder
Daarom
moet ieder initiatief worden gesteund
hoe klein het ook is
Daarom enkele vragen
Waarom in het regionaal tewerkstellingskomitee verzet tegen bepaalde
plannen ingediend in het kader van
het plan S p i t a e l s ' Er zouden toch
weeral een paar tientallen werkplaat
sen voor bedienden en arbeiders bij
geweest z i j n ' Gaat de politieke bere
kening boven het scheppen van
werkgelegenheid als het niet in een
bepaald politiek kraam p a s t '
Aan sommige parlementsleden uit
onze streek graag ook volgende vra
gen
Waarom hebben sommigen zich verzet tegen een bepaalde toeristische
uitbouw (rekreatieterrein van Ronse)
waardoor toch ook weeral een paar
tientallen mensen werk zouden hebben gevonden en waarbij heel wat
zelfstandigen zouden zijn b e t r o k k e n '
Waarom heeft men het plan Coppieters aangevallen en helpen kelderen,
daar waar dit plan aan een tweehonderd mensen w e r k zou hebben gegev e n ' De mensen uit onze streek moe
ten weten dat de Waalse tegenhanger
een grote kans heeft en de Waalse
streekekonomie een half miljard voor
dit plan zou uittrekken i Wij lopen naar
Brussel om twintig miljoen te krijgen
en w e krijgen ze dan nog nieti
Met zo'n half miljard voor de Vlaamse
Ardennen zou misschien wel dat w o n
der kunnen gebeuren dat w e nu wel
licht vlak over onze taalgrens zullen
meemaken Misschien zullen dan de
Vlamingen opnieuw naar Wallonië
kunnen gaan w e r k e n en zullen w e opnieuw jaren kunnen jammeren over
de miskenning van onze taal en onze
sociale achteruitstelling
N B In dit plan Coppieters voorzag
men o a de oprichting van een textielmuseum te Ronse een levend museum waar arbeiders aan de bezoeken
de jeugd zouden hebben aangetoond
hoe het vroeger was Kostbaar oud
materiaal wordt nu verkocht aan het
textielmuseum van Genti Ondertus
sen zijn wij het kwijt

AALST

NINOVE

PVBA
Lang* Zoutstr 30 29 33 36 38
Tel 053/214060

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandplwngens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken schonimels kanierversienngen wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
ruiteriiitriislingen
ping
pongtafels badkleding en alle toebelioorlen rol en ijsschaatsen
kampingartikelen tiirngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
autobanen
elektr treinen der beste merken a u t o j go carts traktoren pop
|3en poppenwagens en wiegjes b reien lesbenaars
borden
fietsjes alie gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tiiinscliomniels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

Van het Vlaanderen
van gisteren naar
het Europa van
morgen...
Deze 4-delige vormingskursus gaat
door in de zaal « Justitiepaleis » op de
maandagen 26 maart 2 apnl 9 april
en 23 april telkens om 20 u
I e maandag Van de tweede scheiding der Nederlanden (1830) tot een
poging van Vlaamse zelfstandigheid
2e maandag Van de Vlaamse doorbraak na W O 1 over de ineenstorting
door W O II tot de vernieuwde strijd
voor zelfbestuur (aktivisme)
3e maandag Het Europa der volkeren
4e maandag De V U en de Europese
verkiezingen
W e n s je nog meer inlichtingen' Je
kan steeds terecht bij Van der Poten
Koenraad Visstraat 59 te 9371 Lebbeke Tel 0 2 / 2 1 9 4 9 3 0 of bij de voorzit-

-

ter van de VU-afdeling van Dendermonde Ferdi Willems Oude Vest 24
te 9330 Dendermonde
tel 0 5 2 /
21 1746

Attest '39-'40
Volgens een persmededeling
zullen eerstdaags de termijnen
afgesloten worden, voor het indienen der aanvragen tot fiet
bekomen van het attest van
gemobiliseerde, en de kaart met
opgave der oorlogsdiensten
(strijderskaart)
Cafe « M a d o x > , Paddenhoek 2
te Gent (aan het VTB-gebouw
bi| de kalandenberg) zaterdag
24 maart van 16 u 30 tot 18 u ,
en ook iedere tweede zaterdag
der maand
Herberg en Spijshuis «Noormaalschool >, Citadellaan
5,
Gent, iedere eerste zaterdag
der maand van 16 u 30 tot 18 u

#et ^aling^uijö
1 9 1 0 - 1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR
JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

Germain De Rouck,
senator

SCHOONAARDE
10 BRUGSTRAAT

052/42.32.46
J A N PAUWELS-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie

Viem^^
2 KOSTUUMS KOPEN VOOR
^ \ J t 4 ^ DE PRIJS VAN 1
KEUS TUSSEN 5000 KOSTUUMS
MET 3 MAAND GARANTIE
Oamesfflantels, kleetfjes, vesten, daim ot leder, broeken

De grootste showroom, trouw en suitekiederen
meer dan 300 verschillende modellen.
Voor leder trouwbaar een prettige verrassing.

Deze zaak is alle dagen open: 9 tot 12 uur en 13 totnüffül
Vrijdai's tot 20 uur
Zondag 9 tot 12 uur.
Donderdag sluitingsdag.

mm

DENDERMONDSESTEENWEG 276
^
AALST
TEL. 053-217973
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Nelly Maes en Willy Desaeyere op

WEST-VLAANDEREN

de ontmoeting met Izegemse VU

KflLCUDCR

Het Izegemse VU-bestuur had voor
zijn jaarlijkse «Ontmoeting met de
Volksunie en de Volksuniejongeren»,
op 16 maart een beroep gedaan op
Nelly Maes, oud-volksvertegenwoordiger uit Sint-Niklaas, en de Limburgse professor in ekonomie, Willy Desaeyere.
Het was met enige vertraging dat
Geert Bourgeois de sprekers kon inleiden — de afstand had even voor
misrekening gezorgd — en het talrijke
publiek verwelkomen, onder wie VUvolksvertegenwoordiger Lode Van
Biervliet en gewezen senator Willy
Persyn. Ook de afdelingen Aarsele,
Ingelmunster, Moorslede, Roeselare
en Tielt hadden een afvaardiging gestuurd.
Prof. Willy Desaeyere hield een zakelijk betoog voor ekonomisch en fiskaal federalisme.
Tien jaar geleden, aldus de Limburgse
ekonomist, verklaarde men doodernstig dat federalisme onmogelijk zou
zijn gezien onze bindingen met Walloniè. Intussen zijn over dat onderwerp
een aantal studies gemaakt. En die geven een totaal ander beeld. De ekonomische bindingen Vlaanderen — Wallonië vertegenwoordigen maar drie
tot hoogstens 7 % van onze ekonomische bedrijvigheid. Zelfs als Vlaanderen elke ekonomische relatie met
Wallonië zou afbreken, dan nog zou
dat helemaal geen handicap zijn voor
Vlaanderen. Maar federalisme betekent met dat er geen betrekkingen
meer zouden zijn met Wallonië. De
bestaande nationale staten verhinderen Vlaanderen nu toch niet te exporteren naar Nederland, Frankrijk,
Duitsland. Groot-Brittannië, enz.l

Westhoekvrienden
naar Saizburg
De « Vlaamse Vrienden van de Westhoek» nchten dit jaar hun 10de najaarsreis in van 4/9 tot en met
15/9/79. 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, Diksmulde. Tel.
051-50.07.49.
Schnjf in voor deze prachtreis. Het
aantal plaatsen is beperkt.

Belastingen legalizeren
Maar het belang van het ekonomisch
federalisme wordt pas duidelijk als
men er rekening mee houdt dat de
helft van ons Bruto Nationaal Produkt
te maken heeft met overheidsuitgaven. Het gaat om zo'n 1000 miljard
frank, waarvan enkele tientallen jaarlijks verkeerd zitten. Ekonomisch federalisme zou Vlaanderen groot voordeel bijbrengen.
Weer aan de hand van cijfers en van
buitenlandse voorbeelden (federale
staten als de V.S. en de Duitse Bondsrepubliek) toonde prof. Desaeyere
aan dat het regionalizeren van de belastingen de gewoonste zaak van de
wereld is. In België kunnen zelfs vier
vijfden van de belastingen geregionalizeerd worden. Een zogenaamd fiskaal federalisme is dus perfekt doenbaar!
Wij zijn niet tegen solidariteit met Wallonië, aldus prof. Desaeyere, maar wel
tegen onveranderlijke verdeelsleutels.
Nelly Maes vertrok met haar betoog
vanuit de vaststelling dat de VU op 17
december een verkiezingsnederlaag
geleden heeft (met Izegem als een
van de weinige uitzonderingen) die
hard is aangekomen.

leefmilieu, enz. Er is geen reden om
pessimistisch te zijn, als we maar kreatief, aktief en dynamisch zijn.
Dan zal onze boom morgen weer
bloeien.

Belastingen
Ter gelegenheid van de huisbezoeken
bij het hernieuwen der lidkaarten stellen WIJ vast dat er nog heelwat sociaal
werk kan gedaan worden Nu opnieuw de periode van het invullen der
belastingbrieven nadert menen wij
dat er nog vele mensen niet genoeg
op de hoogte zijn van de mogelijkheden van aftrek inzake fiskale aangiften, zelfs van de mogelijkheden om
vermindenng te krijgen op de onroerende voorheffing (grondbelasting).
Daarom zijn alle inlichtingen te verkrijgen bij onze specialist ter zake namelijk schepen Roland Vanhercke, Oostendelaan 232, 8430 Middelkerke (tel.
059-30.26.13).

Ze noemde het ook een hinderpaal
voor het VU-ideeëngoed dat we nu In
West-Europa met een ekonomische
krisis worstelen. Maar ze waarschuwde ook: «wie denkt dat bij ons de sociaal-ekonomische problemen opgelost
kunnen worden, zonder de gemeenschapsproblemen op te lossen, zal
spoedig bedrogen uitkomen.
Nelly Maes, die in tegenstelling met
haar traditie helemaal geen gepassioneerd, maar biezonder rustig betoog
hield, riep de Volksunieleden en -militanten op tot kreativlteit en openheid.
Wij waren de eersten, aldus N. Maes,
die nieuwe Ideeën lanceerden in de
politiek als federalisme, zorg voor het

Land- en tuinbouwraad
Door de gemeentelijke land- en tuinbouwraad onder voorzitterschap van
schepen Lon Dewulf, Schoolstraat 40
te 8440 Meddelkerke (centrum Lombardsljde, tel. 058-23.58.31) werd
reeds menige hulp verleend bij getrof-

Ze vond dat de recente gesprekken
over de staatshervorming te lang hebben geduurd en dat de meerderheid
van de bevolking nog met inziet hoe
interessant federalisme kan zijn. De
VU heeft dan ook als taak nog lange
tijd de minderheid te zijn die de Idee
van het federalisme moet verspreiden.
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ZWEVEGEM : Kaarting in café St-Antonius te Otegem vanaf 18
uur Ook op 25 3 van 9 uur af.
31 KORTRIJK: Breugelavond In café 1302 om 20 uur.
31. ZONNEBEKE: 8ste VU-lentebal in zaal Breugel, lepersesteenweg 41. Om 20 u. 30 met het orkest The Early Birds. Inkom: 80 fr.

Sociale berichten uit Middelkerke

Zelfstandigen
Dank zij onze tussenkomst is er voor
de zelfstandigen en mensen met gemengde loopbaan een zitdag voorzien in de raadszaal van het gemeentehuis te Middelkerke en dit iedere
2de donderdag van de maand van 10
tot 12 uur. Daar wordt door een deskundig afgevaardigde van het rijksinstituut van de sociale verzekenng der
zelfstandigen alle vereiste en nuttige
inlichtingen gegeven over pensioen,
gezinsbijslag, ziekte- en invaliditeitsverzekenng e.d. en dit volledig kosteloos en diskreet Wij kunnen er onze
leden en hun vrienden niet genoeg op
wijzen dat hier een prachtig initiatief
genomen werd en dat reeds menig
belangrijk dossier geregeld werd. Burgemeester Inghelram is steeds bereid
tot volledige medewerking tot het
bekomen van gunstige resultaten. De
burgemeester is elke dag te bereiken
op het gemeentehuis na 11 uur.

Kretatief en aktlef

MAART

fen land- of tuinbouwers Wij vragen
onze leden om elke gekende of verdoken miserie kenbaar te maken bij de
schepen.
Onder voorzitterschap van onze getrouwe strijdmakker Roger Baeckelandt Oostendelaan 12, 8430 Middelkerke (tel 059-30.02 93) wordt er degelijk werk gepresteerd, samen met
zijn sociale medewerker Jan Van
Parijs. Het sekretariaat van het
OCMW IS gelegen te Westende in
het vroegere gemeentehuis (tel. 05823.30.03) en is elke werkdag open van
9 tot 12 uur. Er is ook een zitdag In het
gemeentehuls te Middelkerke, elke
vnjdagnamiddag van 14 tot 17 uur.
Alle andere namiddagen zijn besteed
aan huisbezoeken in de ganse gemeente bij mensen die zich niet kunnen verplaatsen en erom gevraagd
hebben Daarom vragen wij onze
leden om alle adressen over te maken
aan onze voorzitter. En als er Iemand
IS die aan sociaal dienstbetoon doet
of beter, reeds jaren doet, dan is het
zeker wel Roger Baeckelandt.
Wij hebben ook nog twee leden in het
bestuur te weten.
— Paul Degraeuwe, Bamburgstraat
74 te Lombardsijde (tel. 058-23.50.23)
voor de centra Westende en Lombardsijde : waar hij tevens bode is
voor onze ziekenbond «De West» ;
en verder,
— Pol Claeys, Nieuwstraat 9 te Schore (tel. 051-55.53.59) voor de centra
Spermalie-Leffinge Bij Pol kan men
tevens terecht voor allerhande zaken
van gerechtelijke aard. Tevens is hij
een deskundig raadgever i.v.m. paarden en pony's. Ten slotte mogen wij
zijn lieve echtgenote, Gerda, niet vergeten die onze bode is van onze ziekenbond « De West» voor SpermalieLefflnge-Middelkerke.
Mutualiteit
Nog steeds stellen wij vast dat sommige van onze mensen hun geld geven
aan de kleurmutualiteiten, die ons

gemeenschappelijk bekampen bij elke
verkiezing. Het is nu toch mogelijk
geworden dat wij voor dezelfde kosten
u dezelfde service kunnen geven als
onze tegenstrevers. Meer zelfs, u helpt
onze mensen aan werk want nu reeds
kunnen wij vier tot vijf mensen aan een
vaste betrekking helpen bij «De
West». Het is de taak van leder
bestuurslid om bij gelegenheid der hulsbezoeken te ijveren voor de aktle
« 2000 leden in de West». Wij moeten
deze aktle voeren onder het motto « wij
werken voor werk voor onze mensen ».

ZO€K€RC]<
GROOT-GENT
Jonge, gehuwde vrouw zoekt
betrekking als gerante. Liefst Inwonend. Zich wenden: senator
O. Van Ooteghem, Oud-Strljdersstraat 29, 9219 Gentbrugge,
tel.: 091-30.72.87.
N 108
Jongedame uit Putte bij Mechelen, diploma lager middelbaar bureelwerken, praktijkervaring telefoniste en typewerk in Frans en
Engels, zoekt dringend een betrekking In de omgeving Mechelen, Brussel, Heist-o/d-Berg.
— Dame uit Mechelen zoekt
dringend werk als winkelbediende-verkoopster, in Mechelen of
omgeving. Betrokkene heeft
zeer ruime ervaring, vermits zij
zelf vroeger een winkel gehad
heeft. Belangstellenden kunnen
zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos Somers, Liersesteenweg 11 te 2580 Sint-KatelIjne-Waver, of telefonisch op
het nummer 015/21.79.00. Referentienummer 1669.
(N110)

Romantische schilderijen

Gastgezinnen
gezocht te Gent
Heel wat buitenlandse gasten en ook artiesten moeten geherbergd worden op 31 maart
en 1 april. Daarvoor zoeken wij gastgezinnen. Wie brengt de spreekwoordelijke
Vlaamse gastvrijheid in praktijk?
Naam, adres met vermelding van aantal gewenste gasten opgeven aan:
— Algemeen sekretariaat, Barrikadenplein
12 te Brussel (02/219.49.30).
— Peter Depaepe, Bergwegel 80 te Merelbeke (091/30.77.50).
— Rita Haudenhuyse, Ringvaartstraat 4 te
Merelbeke.
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Instuif en volksbal
Volksdansbal, gespeeld door de
Brabantse groep GARDE SUS.
om 20 uur: zaal Home Fabiola,
Stalfhof4 te Gent De artiesten die
zondag optreden zullen meefuiven en ook 'n nummertje ten beste
geven. Ook de buitenlandse gasten zullen op deze verbroederings- en verzusteringsavond aanwezig zijn.
Drank en diverse Europese versnaperingen zullen in overvloed te
verkrijgen zijn.
De kaarten hiervoor zijn te verkrijgen:
— VUJO-sekretariaat, Barrikadenplein 12 — 1000 Brussel (02/
219.49.30)
— Dosfelcentrum, Bennesteeg 4
— 9000 Gent (091/23.08.24).

Voor de tweede maal gaat de internationale expositie «Romantische
schilderijen » door bij Art Gallery Berko. Verleden jaar mocht deze unieke tentoonstelling in België een enorm sukses kennen. Men wordt er
dan ook In een zeer verzorgd en overzichtelijk kader ingewijd in de
kunst van de Romantische schilders door de beroepskennis van de
heer en mevrouw Berkowitsch, begeleid van een gedetailleerde catalogus met beschrijving van schilderij en zijn schilder; enkele namen ter
verduidelijking van de waarde van deze tentoonstelling :
o.a. J. Carabain, Ch. Venneman, F.E. Musin, Fr. Van Severdonck, E.D.
Portielje, J. Fr. P. Portielje, H. Koekkoek, L. Robbe, J.A. Stroebel, A. Plumot, EL. Verboekhoven enz.
Van 25 maart tot 7 mei 1979 dagelijks open van 10 tot 13 uur en van 15
tot 19 uur. Kunstlaan 115, Het Zoute-Knokke.

WIJ 19

wmmm

WIJ in D€ l/OLK9Um€

Is tewerkstelling in Eisden verzekerd? LIMBURG

Tijdens een openbaar debat te Beringen verklaarde
minister van Ekonomische Zaken Willy Claes, dat de steenkolenmijn te Eisden gewoon zou kunnen
voortwerken zonder verdere moeilijkheden Naderhand bleek dat niet mag
gedolven worden onder de industrieterreinen van Eisden en Lanklaar, met als
gevolg dat de mijn te Eisden praktisch zonder ontginningsgebied ziL
VU-kamerlid Jaak Gabriels maakte zich tot tolk van de verontruste mijnwerkers
en vroeg wat er nu eigenlijk waar was. ontginningsverbod of niet, sluiting of
voortzettmg.
Minister Claes antwoordde zeer uitvoerig op deze uiteraard zeer belangrijke
vraag. Wij vatten hierna dit (overigens positieve) antwoord samen
Vooreerst de tewerkstelling op het industrieterrein te Lanklaar 13 bedrijven met 1 993 arbeiders en bedienden De voornaamste bedrijven zijn
Siemens (704), Bekaert (636), Mosabrik (202) en Bandag (127) Naar aanleiding van hun vestiging in deze
streek w e r d de ondernemingen verzekerd, dat hun bedrijf nooit aan enige
mijnschade zou worden blootgesteld
De beslissing daartoe gebeurde op
grond van het sluitingsbesluit van de
mijn Eisden Na de energieknsis
kreeg dit vraagstuk een heel ander
aspekt en w e r d besloten, dat alle
Kempense mijnen zouden voortwer
ken
Intussen was de mijnontginning zodanig geëvolueerd dat een ontginning
onder het industrieterrein financieel
de meest voordelige ontwikkeling
leek De voorbereidende werken waren ten andere reeds begonnen
Gezien de gegeven garanties waren
op het industrieterrein ten tijde van de
vestiging geen verstevingsmaatregelen tegen eventuele bodembewegingen getroffpn Het was metPen duide-

lijk dat zelfs lichte bodemverzakkingen zeer zware gevolgen voor de
betrokken bednjven zouden gehad
hebben Daarom w e r d naar een oplossing gezocht
De
noordelijke
steenkolenvelden zouden ontgonnen
worden, uiteraard op langere termijn
Het bebouwde gedeelte te Lanklaar
zou volledig van mijnschade gevrijwaard zijn Het plan voorziet dat Eisden met vijf pijlers in bedrijf blijft omwille van bednjfsekonomische redenen Een geringer aantal pijlers zou de
exploitatie onrendabel maken
Deze beslissing hield in, dat het westelijk, nog met bezette gedeelte van
het industrieterrein tot 1982 verzakkingen zou hebben, maar daarna zonder verdere risico's ter beschikking
van investeerder zou kunnen aangeboden worden Het personeelsbestand zou in beide sektoren gehandhaafd blijven
De verdere exploitatie van Eisden zou
door de ontginning van het noordelijk
bekken mogelijk worden Behoudens
een geologisch
explotatieprogram
van 50 miljoen zijn er geen bijkomen-

de exploitatiekosten Wel moet men
rekening houden met een vervroe
ging van investeringen die eerst voor
later waren gepland (500 miljoen m totaal)
Naa schatting zal het exploitatieverlies tussen 1979 en 1983 enigszins oplopen Wanneer men rekening houdt
met de geologische onzekerheden
zal waarschijnlijk een opbrengstverlies van 80 miljoen per jaar optreden
In de gunstigste verodnerstelling zal
de minderopbrengst jaarlijks slechts
10 miljoen belopen, in ongunstigste
zin (permanente geologische storingen) 200 miljoen

Er moet echter ook geen vergoeding
meer opgebracht worden voor aangebrachte
mijnschade
Gehoopt
wordt dat deze uitsparing het ongunstig effekt op het exploitatieresultaat
ten minste zal kompenseren Er w o r d t
evenwel rekening gehouden met een
ietwat stijgende geologische onzekerheid, inherent aan iedere mijntontginning Voornamelijk tussen 1979 en
1981 zat de exploitatie van de vijfde
pijler moeten vervangen worden door
aanpassingswerken door dezelfde arbeiders
De minister besluit dat de uitgewerkte
oplossing volkomen tegemoet komt
aan de twerkstellingszekerheid en
aan de ongeruste ondernemingen op
het industrieterrein
Door zijn vraag heeft kamerlid Gabriels een situatieschets uitgelokt die
de ontstane onrust grotendeels wegneemt

Zutendaal goochelt met miljoenen
O p de jongste gemeenteraad w e r d
door het (5VP schepenkollege een
rekordbegroting voorgelegd De buitengewone uitgaven belopen 197 miljoen met als voornaamste posten 90
miljoen voor onteigeningen, 25 miljoen
voor de bouw van gemeentehuis en
kultureel centrum, 62 miljoen voor riolenng en 4 miljoen voor de herstelling
van de kerk te Wiemismeer
De gewone uitgaven bedragen 62 miljoen waarvan 47 miljoen gedekt
wordt door de inkomsten, 9 miljoen
door de overschotten van vorige jaren en 6 miljoen uit het reservefonds
(de spaarpot w e r d dus volledig leeg
gemaakO
In totaal komen wij alzo aan een
geplande uitgave van 259 miljoen en
dit voor een gemeente van nog geen
5 000 inwoners i
Namens de ZVP-oppositie wees Willie Desayere op de «dramatische
explosie» van de gemeenteschuld

van 65 miljoen naar 186 miljoen De
jaarlijkse last stijgt van 8 naar 21 miljoen of per inwoner van 1 600 fr naar
4214 fr HIJ stelde voor deze al te grote uitgaven te spreiden over meerdere jaren en vroeg de bespreking te
verdagen om het schepenkollege de
gelegenheid te geven haar voorstellen te herzien
Het voorstel van de oppositie werd
verworpen zodat de begroting punt
voor punt werd besproken en gestemd zodanig dat wij met alleen een
rekordbegroting kregen maar ook de
langste gemeenteraadszitting uit de
geschiedenis van Zutendaal (van 19
tot 2 u in de morgen)
Meerderheid tegen minderheid werd
ook de uitbreiding van het elektriciteitsnet
langs de
Broekmolenweg
goedgekeurd ondanks de opwerpingen van Harie Beerts en Willie
Desaeyere Deze weg loopt namelijk
door een natuurgebied rijkelijk geze-

gend met illegale buitenverblijven Volgens burgemeester Remans liggen
langs de Broekmolenweg hoofdzakelijk gemeente-eigendommen zodat die
elektriciteitsuitbreiding
waarschijnlijk
voor de vogels en de konijnen bedoeld zal zijn
Willie Desaeyere legde aan de vergadering een nota voor om het zware
doorgaande verkeer tussen Bilzen en
Waterschei-As verplicht om te leiden
langs de vierbaanswegen Langedijkstraat Oosterring en Europalaan Burgemeester Remans vond een « degelijke» wegaanduiding voldoende Het is
alleen maar spijtig dat zware kamions
altijd bestuurd worden door mensen
die de kortste weg kennen en die
loopt jammer genoeg dwars door
Zutendaal Hetzelfde beleven wij met
het zware verkeer komende van Opgnmbie en Maasmechelen die ook
anders «kunnen» njden maar ' t o c h
door het centrum donderen (HVH)

Limburg in de Wetstraat
Openbaar vervoer Noord-Limburg en Maasland
a. sociale maatregelen
Er IS telkens weer sprake van afschaffing van spoorverbindingen in deze
regio VU-kamerlid J Gabriels zette
de geruchten daaromtrent even op
een rijtje in een vraag aan minister
Chabert
De lijn 3079 Mol-Neerpelt
zou op
werkdagen met vertrek te Neerpelt
om 4 u 46 afgeschaft worden, waardoor de aankomst te Antwerpen om
6 u. 15 vervalt Hierdoor zou men met
vóór 8 u 22 te Antwerpen kunnen
aankomen Dit besluit zal vooral de
jongeren treffen die het ter plaatse
met meer zien zitten Ook de liin 3020
met aankomst te Neerpelt om 22 u 04
en de lijn 3075 (Neerpelt-Mol) V
22 u 17 afgeschaft worden Het komt
in feite hierop neer dat men met tijdig
op zijn werk kan komen en 's avonds
na een bepaald uur met meer thuis geraakt
Op de lijn 15 Mol-Hasselt zou de trein
3000 (Mol 4 u 40 - Hasselt 5 u 29)
nog slechts de maandag rijden Als

gevolg hiervan zouden tal van pendelaars hun aansluiting naar de grootsteden missen vermits men pas om
7 u 19 te Hasselt kan toekomen
Nog slechter zijn de vooruitzichten
nopens lijn 21 a As-Hasselt
Vermits
de N M B S in haar nieuwe uurregelingen geen rekening meer houdt met
deze lijn komt dat neer op afschaffing
Uit een officiële mededeling van 2311-'78 blijkt «dat de goederenkoeren
(sicJ van Eisden, Elen en Maaseik van
1 maart af worden afgeschaft Tevens
wordt het baanvak As-Maaseik buiten
dienst gesteld
Het lijnstuk
AsRotem/Dilsen mag met worden opgebroken» In gewone taal komt deze
mededeling neer op het schrappen
van de verbinding
Dilsen/RotemMaaseik
Tot besluit vraagt het kamerlid of de
minister alternatieven voorziet ten
einde de vroege pendelaars naar
Brussel met werkloos te doen vallen
Er IS inderdaad geen werk te veeM

* * *
Traag Stedebouw
Reeds meer dan een jaar w e r d het
BPA Elen, gemeente Dilzen met voorstellen tot wijzigingen, aan het hoofdbestuur van Stedebouw overgemaakt VU-kamerlid Gabriels drong bij
de staatssekretans Ruimtelijke Ordening en Streekekonomie op meer
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spoed aan. In een andere vraag aan
dezelfde bewindsman vestigde de h
Gabriels de aandacht op «eigenaardige beslissingen van Stedebouw i v m
het afleveren van verkavelingsvergunmngen» en vroeg hij de juiste
voorwaarden desbetreffend

Nieuw
Bejaardentehuis
te Peer
staat leeg
In een schriftelijke vraag aan de minister van Volksgezondheid vroeg V U kamerlid-burgemeester J
Gabriels
hoe het komt dat het nieuwe bejaardenthuis te Peer twee jaar na zijn voltooiing niet bewoond wordt door
mensen van de derde leeftijd

Onzekerheid
over spoor

MAART
24

GENK Verkleed halfvastenbal om 20 uur in dancing Albe, Volmolen 1 Inkom 50 fr (Prijzen voor de best verklede)

29

M A A S M E C H E L E N Informatie-debatavond met kamerlid 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 «Allen Thuis» te Proosterbos-Maasmechelen
GROOT-LANAKEN- jaarlijks VU-lentebal om 20 u m zaal Nova
te Neerharen Discobar Moving Channel en de Zatte Harmonie

31

Gekrakeel over
zitpenningen
te Sint-Truiden
De debatten tijdens de jongste raadszitting (6 maart) verliepen eerder m
een gemoedelijke en serene sfeer
Het was ook de eerste maal sedert de
alleenheerschappij van de CVP dat de
raadsleden met gekonfronteerd wer
den met een overbelast agenda De
oppositie nam bijgevolg de tijd ieder
punt grondig te bespreken
Alle aanwezigen hebben nogmaals
kunnen vaststellen dat de gesprekken grotendeels gedomineerd werden door VU raadslid Urbaan Driljeux
en Ludo Gelders (Nieuw) Beiden grepen inderdaad telkens in daar waar
het nodig was Wanneer de aankopen
van materialen voor de stadsdiensten
ter sprake kwamen, drong Urbaan
aan rekening te houden met de te vullen gaten in het wegdek Tevens betreurde hij in 't bijzonder dat de erbarmelijke parking aan het station nog
steeds ongemoeid gelaten w e r d , ondanks zijn herhaaldelijke tussenkomsten HIJ vertolkte hier zonder twijfel
de gevoelens van honderden Truiense pendelaars, die haast dagelijks in
deze modderpoel moeten parkeren
Vanzelfsprekend was het weer eens
Urbaan, die de onregelmatigheden in
verband met overheidsbestendigen
van de stad aan de kaak moest stellen
De bestelling van 100 glijhaken voor
het slachthuis w e r d onmiddellijk geplaatst bij een bepaalde leverancier
zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van de raad Een vijftal andere
aangezochte leveranciers bleven wegens duistere redenen zonder meer
in de kou staan Ludo Gelders, die altijd iets meer weet dan iemand anders, voegde hier ng aan toe dat de
stadsontvanger terech geweigerd
had deze faktuur te betalen Gelders
roemde daarom deze stadsambtenaar
voor zijn kordaatheid Hopelijk zal de
stad of de gemeenschap met moeten
opdraaien voor de boete van 10 %
wegens laattijdige betaling
Tenslotte wachtte iedereen gespan
nen op de behandeling van punt 21, nl
de aanpassing van de zitpenningen
Het publiek w e r d uiteindelijk beloond
voor zijn geduldig wachten, want het
was er immers getuige van hoe onbetrouwbaar sommige politici uit de
meerderheid, ja zelfs uit de oppositie
kunnen zijn W e herinneren de lezer
eraan dat de verhoging van 45 % (van
1 000 naar 1 450 f r ) in apnl 1978 door
de voltallige oppositie en een paar
CVP-raadsleden, nl fraktievoorzitter
J Koninckx en raadslid G Leenen,
w e r d verworpen
Tijdens deze zitting w e r d het voorstel
door de volledige meerderheid (uitgezonderd T Roggen) en door een viertal BSP-leden goedgekeurd U Dril-

Hasselt-BilzenTongeren

1
CVP-fraktievoorzitter in
nauwe schoentjes
ge 1 000 fr ruimschoots voldoende
als symbolische vergoeding van de
onkosten
Jos Koninckx voelde zich hier duidelijk op zijn ongemak en vermoedde terecht dat hij het publiek een verklaring
schuldig was Het voorstel tot verhoging had zijn goedkeunng omdat er
deze keer 650 000 fr in de begroting
was voorzien voor de uitbetaling van
de zitpenningen
Weliswaar
verzweeg hij wijselijk dat de stad onge
veer 500 000 fr meer zal moeten betalen aan zitpenningen
Schrander
merkte Gelders op dat de verhoging
van de zitpenningen ook leidt tot belangrijke meeruitgaven m het O C M W ,
waar men werkt met meerdere kommissies De argumentatie van de CVPfraktievoorzitter was dus maar een
mager beestje De haast naïeve uitleg,
die w e van hem met g e w o o n zijn,
w e r d trouwens onthaald op algemeen
hoongelach van de toehoorders in de
zaal Heel in het nauw gedreven antw o o r d d e hij er dan maar op los dat de
volksvertegenwoordigers maar het
goede voorbeeld moesten geven,
wanneer er gesproken wordt over representiegelden Blijkbaar was de anders altijd gladde Koninckx in zijn onbesuisdheid zijn eigen partijgenoten
in de gemeenteraad, nl landbouwse
nator Max Smeers en kersvers volksvertegenwoordiger Firmin Aerts, vergeten Jammer genoeg kunnen wij
met schnjven met zekerheid of deze
laatsten er zelf mee moesten lachen,
want WIJ hadden ongewild verzuimd
er op te letten
J P.S.
VU-St-Truiden

SPECIALIST VOOR
AL UW FEESTEN!
Verzorgde keuken,
demokratische prijzen,
uitgelezen dienstbetcwn
Kesselsteenweg 38
2260 Nijlen - Tel 031/818841

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur

Sinds jaren reeds hebben de mensen,
die in de onmiddellijke omgeving van
bovenvermelde spoorlijn wonen geen
zekerheid over de al dan met voorziene elektrificering van deze lijn, daar
geregeld geruchten gaan als zou de
spoorwegbedding verlegd w o r d e n
wat onteigening zou noodzaken
Daarom vroeg VU-kamerlid Gabriels
de minister van Verkeer wat er van
deze geruchten waar is

jeux en L Gelders waren de mening
toegedaan dat een raadslid zich onbaatzuchtig diende in te zetten voor
de gemeenschap Zij vonden de huidi-

onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel 031 /21 98 15 Ook 's zoncjags open.
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Merksem
naar Eurokongres

Borgerhout naar VU-kongres
en Euranjement
Voor 1 april as. 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.

Sekretariaat Borgerhout Statielei 8,
Borgerhout
Jan De Scheerder, Frans De Vriendtstraat 21, Borgerhout

De prijs, toegangskaart voor Euranjement inbegrepen, bedraagt 250 fr.

OCMW Merksem

Inschrijvingen kunnen tot en met zaterdag 24 maart geschieden op het
VU-sekretariaat Statielei 8 en bij Jan
De Scheerder, Frans De Vriendtstraat 21 te Borgerhout.

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:

Opstapplaatsen voor de bus: (opgelet : zomertijd):
Merksem: St-Barthotomeuskerk (gemeentehuis)
7 u. 45
Deurne: Hoek Lakborslei-Turnhoutsebaan
7 u. 55
Antwerpen en Borgerhout: Gemeentehuis Borgerhout
8 u. 10
Borgerhout: Herman V.d. Reeckstraat (Waterbouwkundig LaboJ
8u.20
Berchem . Oude kerk (Berchemsteenweg)
8 u. 30

P

Personen met eigen vervoer kunnen
voor Euranjement kaarten in voorverkoop bekomen aan 100 fr. bii:
Sekretariaat Antwerpen, Wetstraat,
Antwerpen.
Fons Brat Trammezandlei 11, Merksem.

BODE
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 aanvraag voor voornoemde betrekking dient bij een ter post aangetekende zending, gericht aan de
heer Chris Morel, Voorzitter van
het O C M W , uiterlijk op 12 april
1979 toe te komen.
(Adv. 270)

Hartelijk dank_
..aan allen die, vooral door hun aanwezigheid, het hunne hebben bijgedragen tot het wellukken van het jaarlijks
VU-dansfeest op 3 maart jl. dat dit jaar
in het teken stond van de 25e verjaardag van Volksunie-Merksem.

Vlamat
Ook te Merksem kan men terecht voor de nieuwe Vlaamse
Mutualiteit bij de plaatselijke afgevaardigde, Fred Van Dyck,
Struisvogelstraat 8, tel. 46.16.06,
elke woensdag van 18 tot 20 u.
Hier kunt u vanzelfsprekend ook
alle verdere bijkomende inlichtingen bekomen.
De mogelijkheid bestaat om ook
vanuit Merksem de verplaatsing
per autocar te maken n a a r Gent
op zondag 1 april om het Europakongres en aansluitend Euranjement ij te wonen. Gegadigden
stellen zich zo vlug mogelijk in
verbinding met het VU-sekretariaat, Trammezandlei 11, tel.
46.02.79, waar ook de nodige
kaarten te verkrijgen zijn tot
uiterlijk 23-3-1979.
Vlaams Nationaal Zangfeest
Inkomkaarten voor het jaarlijks
Vlaams Nationaal Zangfeest in het
Sportpaleis op zondag 29-4-1979 zijn
nu reeds te verkrijgen bij Jan Vinken,
Akkerbouwstraat 71 te Merksem. Telefonisch te bereiken op het nr.
45.49.13 na 17 u. en op het nr. 41.01.31
tijdens de kantooruren.

ANTWERPEN
KAL^nDCK
23

MEERHOUT: Wijn- en kaasavond in de Luihoeve door FVV
ingericht
LAAKDAL: Biljartprijskamp ten voordele van de VU. Vanaf 19
uur in het VU-lokaal (café Vier Wegen te Klein Vorst).
EKEREN: VUJO-petitie tegen de fusie Groot-Antwerpen.
Samenkomst om 13 u. 30 in café De Boterham, Veltwijcklaan

23
24
25

ZOERSEL: Voetrally - boshuisje. Inschrijven op het VU-sekretariaat Wetstraat 12 te Antwerpen.
26 BRASSCHAAT: konfrontatie-uitzending, Hugo Schiltz (video).
Inleiding en aktualizering door kamerlid André De Beul. Om
20 u. 30 in zaal «Vogelzang», Miksebaan.
29 ANTWERPEN: Open vergadering waarop alle jongeren welkom zijn die wat voor VUJO willen doen. Om 20 u. 30 in de
« salons» van het Oranjehuis, Hoogstraat 69 te Antwerpen.
29 MORTSEL: Europadag -spreekbeurt door Guido Naets op initiatief van het gemeentebestuur van Mortsel. De VU-afdeling zal
sterk vertegenwoordigd zijn.
30
30

RAMSEL: Kantonnale VU-vergadenng in café De Peereboom,
Vosdonken.
BORNEM : « De Bron » in samenwerking met Vlaamse gepensioneerden spreekbeurt over « Gezond eten ». Spreker: Constant
Spiessens uit Zelem. Om 20 uur in Vlaamse Kring «De'feron»,
Kapelstraat 71 te Bornem.

31

LAAKDAL: VU-ledenfeest om 20 uur in zaal Rik Helsen te Klein
Vorst Inschnjving : 150 fr.

31

GEEL: VU-ledenfeest in parochiezaal Ten Aard. Om 20 uur.
Optreden van Louis Verbeeck. Deelname in de kosten : 175 f r
31 MOVE: Jaarlijks Volksuniebal. Zaal Pnnsenhof, Kapelstraat 19.
Deuren: 20 u. 30. Eerste dans 21 u.
Inkom : 80 fr. Jeugd: 60 fr.
31 KONTICH-WAARLOOS: Reuze karnavalbal in zaal «Trianon»,
Ooststatiestraat te Kontich. Met medewerking van het orkest
Ray Chadwick. Om 20 uur. Inkom: 100 fr. Voorverkoop: 80 fr.

Aanbevolen huizen
Maak ook eens kennis met de gezellige sfeer m
Cafè-Restaurant
SCHUTTERSHOF
Dorpstraat 10
2922 R A M S D O N K
Tel 015-71.15 49

I D E L - Tel. 011-53.43.49
Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - 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 etiketten. Houten drukletters - Reklamekatenders.

CAFE-FRITUUR
DE S N O E C K
Elie V a n Laere - Marcella Naessens
Lokaal Volksunie.
Gontrode H e i r w e g 49. 9230 Melle lel. 091-30.06.53

K L E D I N G LENDERS

K E U K E N S SANITAIR
VERWARMING
V A N DER C R U Y S
A s s e s t e e n w e g 65. TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Z o n d a g gesloten

FEESTZA,.EN-SALONS
DE L A N O S K N E C H T
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van tafeigerief
Schilderstraat 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
Mechanische schrijnwerkerij

Sint-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel. 031/53.7039

Guchtstraat 105
9310 LEDE
Tel. 053/70.48.75.

Dames-, heren- en kinderkleding

lustrerie
mare de vriese
baron ruzettelaan
assebroek - brugge
tel.

Specialist primitief —
stijlmeubeien en modern.

050-357404

PVBA J B O R R E M A N S C O C K
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 G E R A A R D S B E R G E N
Tel 0 5 4 / 4 1 2 5 8 9
W I J b o u w e n voor u sleutel o p de
deur
(Adv 24)

DEN

MEUBELEN M O E N S
Markt 28
TERNAT
TeL 5 8 2 1 0 3 5

<r-N S T U D I O
-t^
DANN
02-428.69.84
— Industriële
fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.
Leon
Theodorstraat
36,
1090 Brussel

KIJAL U W A E R T
CAFE-LOK/s.AL VAN VOLKSUNIE
WOMMELGEM
DASSTRAA T 23
OPEN: ZAl•ERDAG VANAF 19 U.
zorsIDAG VANAF 10 U.

22 MAART 1979

Welkom
DE O U D E KRING
Cafe VU lokaal
Dorpsplein Heusden-Limburg

EJN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/582 1312
VERDELER V O L K S W A G E N - A U D I

IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 3 1 , 1686 Gooik
02-532.54.81
Lokaal van de Volksunie

JEF THIJS
Alle verzekeringen
Koning Leopoldlaan 1.
3180 Westerio Tel 014-54 4807

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

Feestzalen
HOF VAN ARAGON
Aragonstraat 6, Lier
Tel. 031-8 15.68

Dames en heren, in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER- B E H A N G W E R K E N e n
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van 't vak
A D O L F CLAES EN Z O N E N
Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem
Tel. 054/33.37.56

MATRASSEN PLATTEAU
Alle maten, alle soorten, ook
medikale en anti-allergische matrasse"
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9, 1780 Teralfene, tel.
053/6674.56.

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
V A N DER K L E U N
Ctiazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06 43
Na 18 u 425 4642

VERVOERVERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tot 50 m3
V E C O V E N Jozef
Hanevcidlaan 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

DECRAENROMpvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/71 1240
Verwarming
stoom
sanitair
herstellingen

drukkerij edwig van daele
lindestraat 59.9280 overmere
Alle

tel. 091-67 64.33

Industriële brood- en banketbakkerij
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 op hout
Dinsdagavond en woensdag
gesloten

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
Tuinmachinene - Groene zones

Brandstoffen
VANDUEREN
p . v b . a , H a r m o n i e s t r a a t 6, B E RINGEN 011-43.37.07 L e v e ringen mazout — mogelijkheid

gespreide betaling — onderhoud centrale verwarmingsketel.

LINDENHOVE
Bellestraat 49
1790HEKELGEM
Cafe
restaurant speeltuin terras
W o e n s d a g en donderdag gesloten
Maandag
dinsdag
vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
m d d a g s Tel 053/66 87 40

WIJ
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10 %vr.V.U. leden

VU-Ekeren
naar Eurokongres
Het Eurokongres en Euranjement
hebben plaats te Gent op zaterdag 31
maart en op zondag 1 april e k Nadere inlichtingen en kaarten te bekomen
op het VU-sekretariaat, Wetstraat 12
te Antwerpen (tel 36 84 65)
ANZ
Heeft plaats op zondag 29 april e k m
het Sportpaleis Kaarten te verkrijgen
Vrijheidstraat 30-32 te Antwerpen (tel
37 93 92)
W e e k b l a d <WIJ>
Wie een abonnement wenst, gelieve
zich in verbinding te stellen met het
plaatselijk VU-sekretariaat, Geestenspoor 72, Ekeren (tel 41 0441) Voor
12 maanden 500 fr

KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS
OOK 'JAAR MAAT

RICO-KLEDING VERMEESCH
Sleenhouwersvest 52 Antwerpen
Tel 031-313583

Dienstbetoon te
Meerhout
VU-Meerhout, bewust van de noodzakelijke dienstverlening heeft besloten
een grondige belastingsbrievenaktie
te organizeren Met de data en de
plaatsen 28 maart in Zittaart en Genelaar, 4 april in Gestel en Meerhout 10
apnl te Zittaart

OPTIEK
WALTER

ROLAND

58

ANTWERPEN

KERKSTRAAT
TeL (031)35.98.26
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

Maart
22

LEUVEN V U J O - K U L Hoe als jongeren deelnemen aan de
Europese besluitvorming en waarom"? Om 20 uur in Maria Theresiakollege Spreker kamerlid Willy Kuijpers

24

G O O I K VU-nachtbal in zaal «Edele Brabant» Stnjiandstraat
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

GRIMBERGEN: dansfeest «Vik Anciaux-stichting» om 21 u in
zaal Fenikshof Inkom 100 fr

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 Om 20 uur in « O n s Huis» Markt Inkom 50 fr
Inrichting Vlaamse Kring Lennik

24

KAMPENHOUT

25

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

Jaarlijks VU-bal in de Fauna-Flora te Berg

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 op 1 april van 12 uur af

31

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

31

LAKEN- akademische zitting met toekenning van de eerste prijs
Vik Anciaux Om 15 U toespraak door prof dr J Van Langendonck, «De staat van de marginalen» Om 16 u toekenning prijs
Vik Anciaux Om 16 u 30, feestrede door senator M Coppieters
Om 17 u 30, receptie In zaal van het gemeentehuis te Laken
(Bockstaelplein)
KORTENBERG: VU-bal in de gemeentelijke sporthal. Oude Baan
te Erps-Kwerps Om 20 u 30, met het orkest The Blue Stars

Meise
naar 't Zangfeest

Uitbater
gevraagd

Volksunie Meise-Wolvertem-Oppem
richt een bi s in naar het 42e Vlaams
Nationaal Zangfeest op zondag 29
april '79 om 14 u 30 in het Sportpaleis
Antwerpen

Er wordt een uitbater gevraagd voor het Vlaams
Centrum te Brussel Meer
inlichtingen bij Rudi Roosens, 02-51266 60 tussen 10
en 18 u

Gelieve spoedig plaatsen te bespreken bij Jan Van Campenhout, M e r c h temsesteenweg 75 Wolvertem (tel
26925 64), Maurice Passchyn Vilvoordsesteenweg 81, Meise (tel
2696935)

Firma
VAN DOOREN
Hout

eternit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
1700 ASSE
Tel. •«52.66.37
02/452.76.67

WIJ

Thuisbestelling
Toonzalen

tl

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk
Welzijn
Wommelgem Een betrekking van gezms- of bejaardenhelpster, voltijds op de
proef, wordt openverklaard
De kandidaturen dienen
vergezeld van de vereiste bewijsstukken bij aangetekend schrijven en uiterlijk
op 30 maart 1979 toe te komen bij de heer voorzitter
van het OCMW, 2220 Wommelgem
Benoemingsvoorwaarden
en verdere inlichtingen zijn
te bekomen op het sekretariaat op het adres Home
Sint-Jozef, Kallement 1, 2220
Wommelgem of telefonisch
op n u m m e r 031-53 04 58, elke
werkdag van de week, dinsdag uitgezonderd, van 9 tot
12 u u r
(Adv. 268)

OCMW-Berchem
Bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk
Welzijn van Berchem-Antwerpen is, met een wervingsreserve van 1 jaar, de betrekking vakant van
verple(e)g(st)er met bestendige nachtdienst en van
verple(e)g(st)er met halftijdse taak
Algemene voorwaarden
Leeftijd minimum 18 jaar, maximum 45 jaar op datum van indiensttreding
De sollicitaties, vergezeld van een uitreksel uit het
register der geboorteakten, een bewijs van Belgische
nationaliteit, een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een door het gemeentebestuur eensluidend
verklaard afschrift van diploma of brevet, een militiegetuigschnft voor de mannelijke kandidaten en
een bewijs van voorkeurrechten zo men deze inroept,
moeten toekomen uiterlijk op 18 april 1979 om 11 u u r
op het sekretariaat van het OCMW, Uitbreidingstraat
322, 2600 Berchem
Vereist diploma of brevet
VERPLE(E)G(ST)ER
brevet van ziekenverple(e)g(st)er
diploma gegradueerde verple(e)g(st)er
Inlichtingen kunnen op voormeld adres worden
bekomen Telefoon, 031-309870, toestel 217 Adv 267

VUJO
Halle-Vilvoorde
naar Euranjement

Vlamingen niet welkom
in Molenbeek

BRABANT

31

OCMWWommelgem

pvba DE ROOVERVANWESEMAEL
Uitrustlngsmateneel & machines voor openbare besturen en a a n n e m e r s van
^ouw- en wegeniswerken
Dijlestraat 13,2850 Keerbergen, tel. 015-51.45.40.
Magazijn: Leuvensesteenweg 75, 3090 Kampenhout,
Kpl. 016-^.34.73.
(Adv. 163]

Te St -Jans-Molenbeek was een feest
gepland van de tweetalige mindervaliden kring «De Vrienschapsschakel»
Zes maanden geleden was overeengekomen dat deze vienng zou samengeschakeld worden met een Herman Teirlinck-herdenking, die immers
100 jaar geleden te St-Jans-Molenbeek w e r d geboren Dit akkoord
kwam tot stand tussen mevrouw Simone De Becker eensdeels en de Algemene Vergadering van de Molenbeekse kulturele raad, die 42 Vlaamse
verenigingen vertegenwoordigt Om
geen konkurrentie te zijn van het
volksfeest had men zelfs het Vlaams
programma uitgedund Het samenvallen van deze twee feesten w e r d nochtans beschouwd als een winstpunt de
ene manifestatie zou de belangstelling
voor de andere prikkelen en vice-versa M e v r o u w De Becker ten slotte
stelde zelfs voor, een kleine Teirlincktentoonstelling in te schakelen M e n
stelle zich de verbazing van de Vlaam
se verenigingen voor toen ze vernamen dat de dame in kwestie in een
brief aan de bevoegde schepen met
klem elke afspraak ter zake ontkent
en bovendien stelt dat die eentalige
viering met met haar tweetalig programma kan doorgaan

«Asse, waar Vlamingen thuis zijn'
Op vrijdag 9 maart kwamen te Asse
mensen uit Dilbeek op een zeer aan
schouwelijke wijze de aktie «Waar
Vlamingen thuis zijn» voorstellen
Deze aktie ontstond in Dilbeek en is
momenteel uitgegroeid tot een beweging in alle gemeenten rond Brussel,
de zogenaamde «Bruine gordel rond
Brussel
De bedoeling is de doorsnee Vlaamse
inwoner te overtuigen, vandaar dat de
aktie bij een deel van de bevolking te
lauw overkomt Het lijkt ons evenwel
nutteloos de overtuigenden nog verder te overtuigen
Uit de eerste resultaten van de aktie in
Dilbeek blijkt dat zowel wat de objektieven als wat de middelen betreft een
sukses w o r d t
Wetenschappelijke
metingen zijn momenteel aan de gang
en in afwachting van de resultaten is
nu al duidelijk dat, indien niet een uitwijking, dan wel een afgetekende afremming van de Franstalige inwijking
in Dilbeek te bespeuren valt
Het eerste inititatief in het kader van
een grootse aktie in «Groot Asse»
was de verkoop van badges «Asse
waar Vlamingen thuis zijn», tijdens de
jaarlijkse karnavalstoet op 11 maart
laatstleden te Asse
BIJ wijze van officializenng van de aktie werden schepenen en gemeenteraadsleden aangezocht om te helpen
bij het aan de man brengen van deze
badges
W I J danken graag de gemeentemandatarissen voor hun medewerking
aan ons initiatief, en tevens danken wij
de bevolking voor het spontaan entoesiasme waarmee de aktie w e r d begroet

Tijdstippen en plaatsen van vertrek

Insiders zeggen dat mevrouw De Becker onder druk w e r d gesteld Daar
ze kandidate zijn voor een schepenambt (ze is PS-raadslid) zou ze teruggekrabbeld zijn
Uit dit incident kan men opmaken hoe
weinig de Vlamingen te St-Jans-Mo
lenbeek geduld worden zelfs een zuiver kulturele bijdrage van Vlaamse zijde IS er ongewenst! Hoelang zullen
WIJ, Vlamingen nog dergelijke vernederingen s l i k k e n '

VUJO-Land
van Grimbergen
naar Euranjement
V U J O - L a n d van G r i m b e r g e n legt
i s m V U J O arr Halle-Vilvoorde,
b u s s e n in n a a r dit g r o o t s e g e b e u ren
V U J O M e i s e - W o l v e r t e m : Roel
V a n der Stighelen, Godshuisstraat
44-6,
Wolvertem,
tel
2 6 7 1 7 0 4 , Peter Carrière, Mechels e b a a n 3 2 , M e i s e , tel 2 6 9 2 9 5 2
VUJO
Nieuw
Kapelie-op-denB o s • Kaat Peeters,
Mechelse
w e g 62, K a p e l l e - o p - d e n - B o s , tel
015-71 1 4 2 2 , G u i d o V a n d e r V e ken, Meiselaan 49, N i e u w e n r o d e ,
tel 015-71 1 3 0 5
V U J O Nieuw Grimbergen
Luk
Robberechts, Meidoornlaan 11,
H u m b e e k , tel 2 6 9 3 3 6 0 , S t e p h a ne
Rummens,
Beigemsesteenweg
146,
Gnmbergen,
tel
2 6 9 31 6 0
VUJO
Halle-Vilvoorde •
Hugo
Van
Hemeiryck,
Wolvertemse
s t e e n w e g 2 4 5 , G r i m b e r g e n , tel
2690373

BUS 1
Weerde

kerk, 12 u 15
Berg (Kampenhout), station,
12 u 45
Kraainem Gemeentehuis, 13 u 15
(Wezembeek-Oppem)
Koodinator Luk Van Biesen, Wilderozenweg 1, 1950 Kraainem (tel 02731 01 78)
Bus 2
K a p e l l e - o / d - B o s kerk, 12 u 15
Grimbergen station 12 u 30
Wolvertem (Meise) rond punt, 12 u
45
Opwijk voetbalveld, 13 u 15
Koordinator
Stephane
Rummens,
Beigemsesteenweg 245, 1850 Grimbergen (tel 02-2693160)
Bus 3
Gooik Groen Poort, 12 u 15
Roosdaal Vlaams Sociaal Centrum,
12 u 45
Liedekerke VSO «De Pajot», 13 u 15
St-Katharina-Lombeek (TernaO cafe
Uilenspiegel, 13 u 30
Koordinator Herman Van Huychem,
Stnjiandstraat 24,1886 Gooik )tel 0545662 03)
Slechts 100 fr toegangsgeld en vervoer
Algemene koordinatie Hugo Van Hemeiryck, Wolvertemsesteenweg 245,
1850 Grimbergen (tel 02-2690373)

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

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 m a a r t
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 sekretans
De voorzitter
Jos Van Haesendonck
WiUy Laeremans
(Adv. 265)
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FILMTHEATERS

studio
Week van 23 tot 29 maart

TERVUREN
Vrijdag, zaterdag 20 30
Zondag 1630,1845
KT
Saturday night fever
Zondag 1330
KT
Tweede week
The sound of music
Zondag 21 00
KNT
Maandag, dinsdag, woensdag
2030
An unmarried woman
NIVWF
Donderdag 20 30
Looking for
Mr. Goodbar

~
KNT

TIENEN
Vrijdag 2000, zaterdag 1500,
zondag 13 30 en 17 30
KT
Shaggy
(De viervoetige
kandidaat)
Vnjdag, zaterdag 2200, zondag
21 30, dinsdag, woensdag 20 00
KNT
Les bronzes
Zaterdag 18 00, zondag 15 30
KT
House Calls
Zaterdag 2000, zondag 1930,
maandag 20 00
KNT
Kasper in
de onderwereld
NIVWF
Donderdag 2030
KNT
Violette Nozière

LEUVEN 1
1600
Derde week

KNT

Exit?
Film met Peter Faber, Jadwiga
Jankowska
1945 vijfde week KT
Death on the Nile
van John Guillermin
22.15

KN.T
Annie Hall

1400 1800,2400
Interiors

KT

LEUVEN 2
1600

derde week
KNT
Eyes of Laura Mars
met Faye Dunaway en Tonny
Jones

verslandis sparen
bij de NMKN
Een deel van zijn inkomsten overhouden IS vandaag een hele prestatie
't Zou dan ook spijtig zijn mocht u
niet de beste belegging zoeken voor
uw spaargeld Uw N.M.K N-agent
kan u daarbij helpen.

zeer rendabel uw seld uitzetten, voor de looptijd die
u best past. Dat is verstandig
sparen bij de NMKN
BIJ de N M K N krijgt een klein bedrag evenveel aandacht als een grote
belegging Loop dus gerust eens langs
bij uw N M K N -agent Zeg hem
hoeveel u wenst te plaatsen, wanneer
u over de opbrengst wenst te beschikken, welk doel u hierbij nastreeft,
kortom, geef hem alle inlichtingen die
zullen toelaten voor u het meest rendabele spaarplan op te stellen

vele beleggingsmoselijlcheden, de ervaring
van uw NMKN-agent en de
Staatswaarborg
Uw N.M.K.N -agent zal u wijzen op
de voordelen van kasbons, groeibons,
kasbons met progressieve rentevoet,
kapitalisatiebons, die hij u aanbiedt
tegen interessante rentevoeten. Of op
het rendement van de zicht- en termijnrekeningen bij de N.M K N. En
op iedere frank die u bij de N M.K.N
belegt, krijgt u de Staatswaarborg!
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tweede week
KNT
The wild Geese
van Andrew V McLaglen Richard Harns, met Richard Burton, Roger Moore
2200

KT
Who's killing the
great chief of Europe ?
met Jacqueline Bisset Philipf)e
Noiret, Jean-Pierre Cassel

en om u het leven eenvoudiger te maken, biedt uw
NMKN-agent u ooit de bankservice, die u van een belangrijke financiële instelling als
de NMKN mag verwachten
1200 agenten tot uw dienst.
Raadpleeg de Gouden Gids rubriek Banken.
U kunt zich ook wenden tot
een agentschap van de Nationale
Bank van België, de hoofdzetel en de
agentschappen van de ASLK, de diskontokantoren, de maatschappelijke
zetel van de N M.K N

KREDIETADNUVERHEID
t

1945

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig de wet van 16 3 1919
Maatschappelijke Zetel Waterloolaan 16- 1000 Brussel - Tel 02/513 62 80 - HRB 2008 - PCR 000-0030500-42

1400,1745,2400
KT
Premiere Belgie
The Labyrinth
film van Claude Pinoteau met
Lino Ventura, Angie Dickinson

KURSAAL TURNHOUT
Vrijdag, zaterdag 18 00
KT
Zondag,
maandag, dinsdag
2030, woensdag 1800
Soldier Blue
van Ralph Nelson
Vrijdag, zaterdag 2030, zondag
1800
KNT
I Never promised you
a rose garden
van Anthony Page
Zaterdag, zondag, woensdag
1500
KT
Derde week
Assepoester
NIVWF
Woensdag 20 30
KNT
Violette Nozière
van Claude Chabrol

L
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JOERNALIST V A N DEN BOGAERT:
WONDELGEM — - De overheden worden verzocht de titularis alle
faciliteiten te verlenen in zover verenigbaar met de vereisten van de
openbare orde en het verkeer,» zo staat geschreven op elke perskaart die de minister van Binnenlandse Zaken aan de beroepsjoernalisten aflevert Wat dat in de praktijk kan worden, ondervond joernalist Dirk Van den Bogaert, direkteur van de krant • De Morgen >.
Tijdens studentenmanifestaties, vorige week dinsdag, werd Van den
Bogaert bij de haren uit zijn auto gesleept.
Voorgeleid. Toegesnauwd. Werd zijn auto 's anderendaags in
beslag genomen. Werd hij donderdagavond met het smoesje van
ondervraging thuis weggehaald, en rechtstreeks naar de Gentse
gevangenis gebracht. En belandde hij in Jespers' cel nr. 73. Zijn
vrouw had tot vrijdagochtend halfzes het raden naar de plaats waar
Van den Bogaert werd vastgehouden. Hij bleef een weekend in hechtenis.

Het gebeurt wel meer dat het optreden van de « overheden » niet alleen
ergerlijk aangevoeld wordt, maar ook
twijfelachtige allures aanneemt. Onlangs nog kon een Leuvens autohandelaar zijn verhaal in het radioprogramma Jan-en-Alleman kwijt over
pesterijen van rijkswachters die hem
onrechtstreeks
enorme
financiële
miserie berokkenden.
Wat met de Gentse joernalist Van
den Bogaert is gebeurd, lijkt evenzeer een aantal bedenkelijke praktijken van ordediensten en gerechtsdienaars te vertonen. Dat zegde ons niet
Dirk Van den Bogaert; dat menen wij
te moeten vaststellen.
Overigens deelde een afvaardiging
van de Oost- en Westvlaamse beroepsjoernalisten aan prokureur-generaal Gust Verhegge mee dat een
en ander ook kan verklaard worden
als een poging tot intimidatie van de
pers. Wat de prokureur uiteraard
prompt meende te moeten tegenspreken.

Lesje leren
Wat is er nu precies met Dirk Van
den Bogaert gebeurd ? Dat hij beroepsjoernalist is, geeft slechts een
aparte dimensie aan het politle-optreden.
De versie van de arrestant, Dirk Van
den Bogaert:
« Met enkele mensen vroegen vi/e een
rijkswachter om met onze auto's de
parking van het bedrijf te mogen verlaten Dat was net het moment dat de
ordediensten met de ontruiming van
het rektoraat
begonnen
waren Er
werd gevochten
aan de Bagattenstraat
Ik reed achterwaarts
de straat op
Rechts stonden combi's van de rijkswacht Zo kwam ik nogal ver links in
de straat terecht Ik startte tamelijk
snel, en reed enkele
rijkswachters
voorbij die links op de weg liepen
Even verder stopte ik voor een versperring van de politie, ik draaide het
raampje vooraan open, en ik wou vragen of men ons (er zaten nog twee
mensen in mijn auto) wou doorlaten
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De agent maakte een opmerking dat
ik mijn autogordel met aan had
Plots werd dan aan de deuren gerukt
Door het open venster werd de vergrendeling vertrokken, en twee rijkswachters sleurden mij uit de auto Ze
sleurden aan mijn haar en oren, zegden niet in het minst waarom ik zo brutaal werd bejegend, hoewel ik zelfs
geen passief verzet bood Ik zei hen
dat ik joernalist ben Maar de enige
reaktie was «joernalistje, we zullen
u wel een lesje leren ».
Maar nimmer werd naar mijn perspapieren gevraagd
In een combi werd ik uitgescholden, en
zei éen van de twee opgewonden rijkswachters « wij zijn geen beesten die
ons zomaar laten omverrijden»...
— Waarvan word je precies beschuldigd ?
Dirk Van den Bogaert: « Twee rijkswachters beweren dat ik bij het starten plots een zwenking zou gemaakt
hebben van 45 graden, met de bedoeling op hen in te rijden ze voegen er
ook aan toe in een flits bij het voorbijrijden gezien te hebben dat ik grijnsde
Hierbij toch alvast deze
opmerking
de rijkswachters
beweren
wel een
grijns van mij gezien te hebben, maar
ze hebben met opgemerkt dat er in
mijn auto twee mensen zaten
En ook gesteld dat ik de «aanslag»
zou gepleegd hebben — wat ik formeel ontken, daar is mets van aan —
dan moet men maar eens uitleggen
waarom ik rustig stopte aan de volgende wegversperring, even verder.»

Rechten ? gunsten !
— Na het opstellen van het procesverbaal, dat je weigerde te tekenen,
begon voor u de gerechtsmiserie...
Dirk Van den Bogaert: «Om een lang
verhaal kort te houden On mijn krant
wil ik ook wel eens nog wat ervaringen
neerschrij ven) De prokureur oordeelde het eerst met nodig mij aan te houden Maar plots,
donderdagochtend,
vrij vroeg, kwam de rijkswacht
mijn
auto in beslag nemen Zon
procedure
wordt weinig gebruikt Maar ik had

geen enkel verhaal In de vooravond
dan belde dezelfde
rijkswachtescorte
opnieuw aan Aan mijn vrouw
werd
gezegd dat ik « nog wat stukken » zou
moeten ondertekenen
Toen ik rond
half tien 's avonds thuiskwam
toonde
men me een «bevel tot medebrenging». Ik moest, zo werd
gezegd,
« eventjes maar mee.» Het zou met zo
erg lang duren
Maar het werd helemaal geen kort ver-

Dirk Van den Bogaert: «Ik had beste
sociale relaties met veel medegevangenen Ook al bleek ik in een «goede
gevangenis » te zitten, ik stel toch wel
wat vragen over ons
gevangenissysteem In zulk verblijf wordt elk imatiefmogelijkheid ontnomen Je wordt om
21 u 30 in bed gestopt Je voelt je
terug kinds, onmondig Alleen kan je
nog zelf beslissen of je het venster
van de cel wil openzetten, je handen
wassen, de radio aan of uitzetten
Al
ie rechten als mens worden omgezet
in gunsten Zo bijvoorbeeld
ook het
kontakt met de buitenwereld
Gesloten brieven mogen alleen naar de
advokaat gestuurd worden
Echtgenote en ouders kunnen wel eens een
klem uurtje een babbel komen slaan,
maar voor verloofde en vrienden is
een speciale toestemming vereist >>
— Na vier dagen werd je dan in voorlopige vrijheid gesteld, zoals dat
heet. Het is nu wachten op het verder
verloop van het onderzoek en het
proces.
— Kan er een tussentijdse beschouwing af over het kontakt van joernalist Dirk Van den Bogaert met ordediensten en gerecht?
Dirk Van den B o g a e r t : «De aanklacht
tegen mij is nu weerspannigheid, alleen en met wapen Ik blijf de mij ten
laste gelegde feiten formeel
ontkennen En verschillende getuigen steunen mij daarin Mijn ervaring is nu dat

Verlengd weekend
in Jespers' cel nr, 73
hoor, zelfs helemaal geen verhoor Ik
werd recht naar de gevangenis gebracht, zonder een
onderzoeksrechter
te zien Mijn vrouw bleef
zonder
nieuws van mij tot zij op het einde van
de nacht, rond 5 u 30 pas, kon vernemen bij de rijkswacht
dat ik «vast
zat» Maar waar, dat bleef nog een
open vraag
Ik heb zo de indruk dat met dat smoesje van paperassen tekenen nogal eens
meer mensen in hechtenis gezet worden, zonder verhoor Met het wetboek
in de rechterhand, gaat men over de
rechten van de arrestant nogal lichtzinnig heen
De verantwoording
van de hechtenis
was " omwille van de openbare veiligheid».
De vrijdagmorgen kwam dan het eigenlijk aanhoudingsmandaat
en belandde ik in de cel van Jespers, cel nr
73
Met mij werden nog een achttal studenten vastgehouden en we hebben
van de medegevangenen
te horen
gekregen dat wij een
komfortabele
behandeling gekregen hebben in de
gevangenis
Daar heb ik zo mijn
ideeën over In tegenstelling tot de
voorschriften bijvoorbeeld werden wij
met «gelucht» in de klassieke tijgerkooi, voorbehouden aan de arrestanten, maar samen met de gedetineerden konden we vrij wandelen »

de gebruikte middelen van aanhouding en hechtenis, met in beslagname
van mijn auto, met in verhouding staan
tot de feiten die men mij ten laste legt
Ik ervaarde een soort
«overreaktie»
van de ordediensten en van de justitie
In het rijkswachtgebouw
werd ik met
op een normale manier
behandeld
Men mag het mij bijvoorbeeld met kwalijk nemen dat ik weigerde een procesverbaal te ondertekenen,
dat was
mijn goed recht En, mij thuis weghalen
met het smoesje tegen mij en mijn
vrouw dat ik maar «eventjes»
moest
meegaan
vind ik al evenzeer onverantwoord »
Het komt de rechtbank uiteraard toe
recht te spreken. Maar, wat er met
Van den Bogaert is gebeurd, kan u en
mij ook elke dag overkomen. Ook al
volgt er naderhand vrijspraak. Op die
wijze kan men persgetuigenissen, de
aanwezigheid van joernalisten, bij bijvoorbeeld straatrellen en betogingen
onmogelijk maken...
Hugo DE SCHUYTENEER

— Iets meer over uw verblijf in cel
73.
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