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OPIMI€9
tentie, maar gaat er met te dicht langs
of ge hoort het water in hun hoofd klotsen BIJ een echt ketje zult ge dat met
horen, hij spreekt Brussels Vlaams
Het wordt hoe langer hoe moeilijker
tussen de Vlamingen en de Walen Elk
wil nu baas spelen in eigen huis en zijn
eigen potje koken, maar met iedereen
IS even eerlijk
Denk je dat ze zullen zeggen wij Walen geven 8 of 9 van onze dorpen tegen Brussel en de Vlamingen ook
even veel, dat is het er al een te veel
want Brussel is al van ons Neen, Peterke, die gulzigaards zijn met tevreden, ZIJ nemen 19 gemeenten plus
Brussel, dat zijn er dikke twintig en dan
zijn er nog die veel meer willen' En wij
Vlamingen moeten dat maar goed vinden Ik noem hen grond- en mensendieven met een groot woord ventje
«imperialisten» Zij zijn dat gewend zo
grond en mensen te stelen, denk maar
aan Komen en Moeskroen in ruil voor
de Voerstreek De Walen hebben altijd
gedacht dat zij hier in België de Amenkaan waren en wij de Indiaan, dat zij alles van ons mogen afnemen en ons
mogen laten verhongeren, met de beste plaatsen gaan lopen en geld uit de
staatskas halen naar hartelust Wij Vlamingen hebben door onze werklust en
koppigheid het zover met laten komen
en zeggen nu kordaat genoeg Walen
speel thuis op uw poot, hier spelen wij

TUL
Tijl Uilenspiegel op een «Belgischepostzegel Nu wil men van onze held
ook al een «Belg» maken, zoals men
dat probeerde te doen met Rubens
«de grote Vlaamse schilder» die in Hilversum «Belgische schilder» genoemd
w e r d Als Ti]l nu nog leefde zou hij
even listig en tartend en krachtdadig
verzet plegen tegen frankofone bezetting van Brussel en andere Vlaamse
gebieden, zoals hij dat in zijn tijd gedaan heeft tegen Spaanse overheersing HIJ heeft altijd gestreden voor
ontvoogding van Vlaamse mensen, in
een tijdperk dat België nog met eens
bestond en niemand dacht aan een
monsterstaatje zoals la Belgique
Als er nu nog een Tijl mocht opstaan,
even sarkastisch en humoristisch dan
zou Vlaanderen er weer op vooruit
gaan, zelfzeker en van eigen waarde
en toekomst bewust
J G , Maasmechelen

DANK ZIJ LEO
Nu kan ik het toch met meer uitstaan i
Hoe bewust ook van uw kortzichtigheid, trok u op 5 4 79 eens te meer
van leer tegen het Standaard editoriaal en C° Nogmaals vervalt WIJ
hierbij tot de door U geloochende
opzweeppartijpolitiek i Heeft de V U 't
nog met verkropt dat het dankzij Leo
Tindemans is, die de moed heeft
gehad zijn eigen persoon-imago op
het spel te zetten om te beletten dat
ons Vlaanderland voor nog meer
moest opdraaien

Door iedereen die hierbij 't hoofd koel
houdt IS het daarbij duidelijk dat het
dank zij die stap is dat de V U zich
neett kunnen herpakken, voor het te
laat was
« WIJ » mocht beter weten, had de V U
een wat hoogstaander politiek gevoerd, en met te pas en ten onpas op
de C V P gesakkerd, dan was zelfs
een Vlaams front mogelijk geweest
Maar wie gaat nu scheep met iemand
die nog de dag ervoor tegen zijn schenen schopte"? Heeft «WIJ» ook de
moed om dit te publiceren"? Zoniet zal
ook ik de week erop aan de kiosk
«WIJ» met meer kopen en als ieder
rechtzinnig Vlaming die beter wil naar
een andere partij uitzien.^
J D , Leuven

ENERGIEBELEID
De Walen vragen o m voor hun waterwinning regionale bevoegdheid Waarom zouden wij dan bv geen regionalizenng vragen van de energieproduktie onder vorm van kerncentrales of
andere gestookt met aardolie of aardgas ' Want wat gebeurt er nu"? Vlaanderen en Wallonië zijn bezaaid met
centrales, die of gevaarlijk zijn of
milieuhinder teweeg brengen onder
vorm van rook en stank Met andere
woorden de last van Vlaanderen en
Wallonië en de gemakken voor Brussel-hootdstad
Indien Brussel speciale kredieten
vraagt voor zijn funktie als hoofdstad
waarom dan het Brussels gewest met
laten betalen voor de stank en de last
van onze elektriciteitscentrales'
V D , St-Martens-Latem
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WIJ t

In «WIJ» van 22 3 79, lees ik dat K V uit
Vilvoorde van oordeel is dat de Voerstreek naar Luik terug moet Van een
slappe CVP-er zou dergelijke verklanng mij met verbazen, maar van een
Vlaams-nationalist kan ik het met goed
begnjpen W e e t K V dan met dat de
Voerstreek histonsch evenals geografisch bij Limburg h o o r t '
Heeft hij dan ook nooit van de platDietse streek g e h o o r d '
De taal die er door de echte Voerenaren gesproken wordt is nochtans geen
Waals dialekt De echte Voerenaren
zijn ook met Luiksgezind De moeilijkheden die nu meer aan het licht komen
vinden hun oorsprong in verschillende
faktoren Het is duidelijk dat in de
periode dat de Voerstreek bij Luik
hoorde er door het provinciebestuur
van Luik evenals door een sterke Franstalige centrale macht, geen stappen
ondernomen werden om enige verbinding van kulturele, sociale of ekonomische aard met Limburg te realizeren
Duidelijk IS ook dat de agitatie die nu
Cen ook in het verleden) waargenomen
wordt in deze streek veroorzaakt
wordt door mensen zoals Happart, tt.z
Franstalige inwijkelingen die zich, evenals in Vlaams-Brabant of waar dan
ook in Vlaanderen, ja zelfs in Antwerpen, Hasselt, Gent, enz doodweg met
willen aanpassen Ik heb twintig jaar
achter het bietengordijn gewoond, heb
er onderwijs «genoten- en meen goed
geplaatst te zijn om te weten welk misprijzen, dikwijls zelfs haat gekweekt

wordt bij jonge Franstaligen door het
onderwijzend personeel ten opzichte
van alles wat Vlaams is In Vlaanderen
moet men echter nog meemaken dat
onderwijzend personeel dat zich «permitteert» wat dieper fn te gaan op alles
wat met de Vlaamse Beweging te maken heeft, zonder aan partijpolitiek te
doen, nog steeds regelmatig bedreigd
wordt met ontslag Toen ik in Limburg
ging wonen, kende ik geen w o o r d Nederlands Zonder te willen beweren
dat ik deze taal nu perfekt beheers,
durf ik toch stellen dat ik me wel aangepast heb De wet is er voor iedereen Z e moet er dan ook zijn voor alle
Franstaligen, willen of met Én willen ze
zich met aanpassen, dan moeten wij,
Vlamingen, daadwerkelijk hiervoor ijveren Ook voor mij komen akties
zoals deze van V M O of T A K wat stuntelig over Misschien ligt ook daar één
van de oorzaken van de huidige situatie in de Voerstreek, namelijk dat men,
naar mijn bescheiden mening, moet erkennen dat het beheer dat gevoerd
werd door de provinciale overheid van
Limburg met kordaat genoeg was
maar dan ook dat blijkbaar niemand
zich bij machte voelt om precies deze
provinciale verantwoordelijken op hun
plichten te wijzen en de w e t ook in
deze streek van Vlaanderen te laten
toepassen Neen hoor, met een «geef
de frankofielen hun Voerstreek terug
en de agitatie zal vanzelf stilvallen» zal
men mets oplossen Wat gaat u, KV,
morgen nog aan de franskiljons aanb i e d e n ' Als dat Vlaams-nationalisme
IS, bedank ik feestelijk voor de eer en
het genoegen
Wanneer zal men in Vlaanderen eindelijk beseffen dat men bij het bestnjdéh
van kwalen tot aan de kern van de
ziekte moet durven gaan, dat men de
kern moet bestrijden, in dit geval het
«beleid» van de provinciale en centrale
overheid, en met de nevenverschijnsels «a la Happart» Ten slotte nog d i t
de belangen van de Vlaamse Voerenaars zijn evenveel waard als deze van
de Vlaamse Brusselaars Een Vlaming
in de Voerstreek is eenveel waard als
een Vlaming in Brussel, Vlaams-Brabant Antwerpen, Gent of waar dan
ook Geef vandaag de Voerstreek in
handen van het RW, of de PS, morgen
zal het FDF half Vlaams-Brabant eisen,
wijk per wijk, straat per straat in uw
«taal» vertaald
allemaal «quantité
negligeable» De Voer is Vlaams, wij
staan geen vierkante millimeter grond
meer af
C B , Opoeteren

VRAAGSTAART PETERKE
Grootvader is het waar dat er in Brussel zoveel domme mensen w o n e n '
Peterke overal vindt men domme en
slimme mensen
Ja maar, grootvader, ik heb gehoord
dat daar veel mensen zijn die hun taal
met kunnen spreken, dus Vlaams,
want Brussel ligt toch in Vlaanderen en
«in Vlaanderen, Vlaams» hé grootvader, dat heb ik toch dikwijls gehoord
van u en van ons vake
Ja, manneke, maar daar in Brussel zijn
er veel mensen met een waterhoofd
W a t IS d a t grootva, een w a t e r h o o f d '
Wel dat zijn mensen die meer verstand
willen gebruiken dan dat ze hebben Zij
krijgen dan een groot hoofd van pre-

baas en weg van onze grond
Wat zou u, grootva, willen doen als u
meester w a s '
Wel, Peterke, ik zou doen gelijk u, brave en eerlijke kinderen doen, Brussel is
van ons Walen u geeft 1 gemeente
meer dan wij Vlamingen 11 z als u 5 gemeenten geeft, geven wij Brussel plus
4 gemeenten, is dat met e e r l i j k ' Als zij
moeten geven komt bij Brussel geen
enkele gemeente daar ben ik zeker
van
ZIJ eisen 19 gemeenten plus Brussel
en dan zijn er die er nog meer willen
stelen of het geen dieven zijn die impenalisten
Indien wij akkoord konden geraken, ieder 5 a 6 gemeenten te leveren als
hoofdstedelijk gebied met Vlaams als
hoofdtaai in alle officiële of openbare
instellingen en voor regeerders en bedienden voldoende kennis van het
Frans om de Walen dienstbaar te zijn
Onze andere gemeenten uit de 19 zouden volledig Nederlands zijn in alle
openbare instellingen en dan mogen
de Brusselse waterhoofden Frans,
Duits, Chinees, Russisch, ja alle talen
spreken, als er maar Nederlands bij is,
op die manier alleen zouden wij nog
goede vnenden worden, zelfs nog fier
zijn op hun talenkennis, wat een groot
voordeel zou zijn om goede Europeanen te worden
Peterke, als wij, kleine mensen en kinderen, baas zouden zijn dan zou het
wel goed gaan met w a a r '
En als die dwarse mensen met willen,
grootvader, wat d a n '
Wel, vnendje, ik zou daar wel een wet
op maken, wie met horen wil, Peterke,
moet gestraft worden, of vindt ge het
eerlijk dat brave en goede mensen het
slachtoffer moeten zijn en blijven van
de slechte m e n s e n '
Suske Slim
LDS, Wijnegem

.VOER TERUG?!"
Wat K V uit Vilvoorde in «Wij» van 223-1979 schrijft, is om van omver te vallen Of IS het maar als een (te vroege)
apnivis b e d o e l d '
Indien het géén grap is, getuigt het
van een ongelooflijk defaitisme, vanw e g e iemand die tot de meerderheid
van het land behoort.
Als Vlaams-nationalist zoals de heer
K V zich noemt, moet hij toch weten
dat WIJ al 150 jaar benadeeld en bestolen zijn, dat de taalgrens steeds verder naar boven opgeduwd w o r d t
«Geef de frankofonen hun ( ' ) Voerstreek terug en de agitatie zal vanzelf
stilvallen»- wie kan ooit zoiets verwachten van imperialisten met onverzadigbare g e e u w h o n g e r ' Als men
nog verder toegeeft, staan ze straks
in Aalst, of eisen ze Mechelen en Tongeren op
Verre van iets terug te geven, hebben
w e alleen maar terug te eisen: Komen,
Edingen, de Zuid-Limburgse dorpen
aan de Jeker, enz~ (om dan nog met
van het duizendjarige Broekzele te
spreken).
Wat bezielt er de Vlamingen t o c h '
Heeft men nog meer schoppen nodig'
S.E^ Gent

knack
Lonende reizen
Het mag dan al voor veel industrieën een slappe tijd zijn,
zeker niet voor het toensme.
Vorig jaar hebben zo'n
900.000 Belgen bij diverse
reisorganizaties hun vakantie „gekocht", samen hebben ze daar ettelijke miljarden voor betaald. Geen
wonder dat hoe langer hoe
meer grote internationale financiers de toeristische
markt aan het inpalmen zijn.
KNACK geeft daar deze
week namen en cijfers van.

Ha, misdaad !
Misdaadliteratuur is In het
Nederlands nooit van de
grond gekomen. Janwillem
van de Wetering is de eerste, échte uitzondenng op
die regel. KNACK heeft deze
week een gesprek met hem.

knack
1964
Het zo onschuldig uitziende
jaar 1964 blijkt voor de Belgische bevolkingscijfers van
doorslaggevende aard te zijn
geweest. Van dat jaar af
wordt er jonger getrouwd, is
de maximum gezinsgrootte
bereikt en wordt op grote
schaal de anti-conceptiepit
geslikt. Dat blijkt uit een demografische studie, deze
week in KNACK.

knack
Ons vir Jou
Muldergate in België ? Niet
nodig, de publieke opinie is
hier al gewonnen voor de
apartheid, met argumenten
als stamverwantschap, antikommunisme en verdediging
van het kristelijke westen.
Dat belet niet dat een sterke
pro-Zuidafrikaanse
lobby
hier aan het werk is, zoals
blijkt uit een enquête, deze
week in KNACK.
Licht uit
Het besparingsprogramma
van minister Willy Claes (5
% minder olieverbruik) is
maar één van de elementen
uit zijn Energiewitboek, dat
nu eindelijk publiek moet
worden gemaakt, en dat
KNACK deze week alvast
openslaat.

knack
nu te koop 35 fr.

W I J ontvangen graag brieven van
onze lezers, als ze ondertekend zijn
Naamloze brieven gaan de scheurmand m evenals scheld- en smaadbneven De andere publiceren wi|,
naargelang er plaats beschikbaar is
W i | behouden ons dan ook het recht
voor brieven m te korten en persklaar te maken zonder de essentie
van de inhoud te veranderen
De opmie vertolkt in een lezersbnef.
IS met noodzakelijk de onze
De redaktie
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Sociale verkiezingen
Verleden dinsdag zijn de sociale verkiezingen begonnen. Tot 5 mei zullen zowat een
miljoen en een kwart w e r k n e m e r s in meer
d a n drieduizend ondernemingen een nieuwe o n d e r n e m i n g s r a a d en in meer d a n zesduizend ondernemingen een veiligheids- en
gezondheidskomitee helpen samenstellen.
De verkiezingen zijn niet verplichtend,
m a a r traditioneel kennen zij een vrij hoge
participatiegraad.
Alhoewel de te verkiezen structuren
slechts een aanloop zijn van de inspraak- of
medebeheermodellen, zijn de sociale verkiezingen zeker niet van belang ontbloot. Zij
bepalen goeddeels de machtsverhouding
van de syndikaten onderling. D a a r d o o r zijn
ze ook richtinggevend voor het sociaal-ekonomisch samenlevingspatroon van de toekomst.
Op de representativiteit van de verkiezingen is heel wat kritiek te leveren. Ze worden
slechts gehouden in de privé-sektor. De
overheidssektor — met zijn nog steeds toenemend belang — speelt al bijna een dozijn
jaren niet mee. In de privé-sektor zelf blijft
er — ondanks een paar recente syndikale
stellingrnamen — het onopgelost probleem
van de kaders. Deze grote groep, die belangrijk is zowel omwille van zijn inbreng in
het bedrijfsleven als omwille van zijn speci-

fieke plaats in het bedrijf, blijft aarzelend
en zelfs weigerachtig s t a a n tegenover het
syndikale feit, d a t i n d e r d a a d nog steeds onvoldoende rekening houdt met de kaderfunktle.
Over het syndikale feit zelf k a n men heel
wat opmerkingen en bezwaren opperen.
Het feitelijke vakbondsmonopolie werkt
v e r s t a r r e n d . Vanuit de huidige syndikale
machtsposities worden helemaal geen pogingen o n d e r n o m e n om het probleem van
de syndikale vrijheid te h e r d e n k e n en om,
zonder te komen tot versnippering en korporatisme, toch oog te hebben voor de vrijheid en het b e s t a a n s r e c h t van kleinschaliger vakbonden. De interne demokratie in
de vakbonden is bijvoorbeeld veel zwakker
d a n in de politieke partijen: er zijn geen
vrije getrapte verkiezingen, het inkijk- en
i n s p r a a k r e c h t is er onvoldoende of onbestaande.
Deze bezwaren zijn echter niet van a a r d
om de Volksunie er toe te verleiden zich
anti-syndikaal op te stellen. Wel integendeel; alhoewel er een strikte scheiding is
tussen het wezen en de t a k e n van vakbond
en partij, is het van algemeen politiek belang d a t het syndikalisme in ons land dem o k r a t i s c h e r en zinvoller zou worden. Een
strikte vereiste d a a r t o e is d a t de vakbon-

den de politieke gewetensvrijheid van h u n
leden eerbiedigen. In Wallonië — en met
n a m e bijvoorbeeld in de Waalse kristen-demokratie — is men op dat vlak verder geëvolueerd d a n in Vlaanderen. In Vlaanderen
blijven de vakbonden vasthouden a a n hun
exclusieve verhouding met een bepaalde
partij.
Voor ons, Vlaams-nationalisten, hebben
de sociale verkiezingen d a n ook een specifiek belang. Zij kunnen de bureaukratisering van de vakbond tegengaan. Zij moeten
een korrektief a a n de basis vormen — en op
langere termijn een alternatief — voor de
exclusieve verhouding van vakbonden met
partijen.
Talrijke Volksunie-militanten nemen deel
a a n de sociale verkiezingen, niet alleen als
kiezers m a a r ook als syndikale kandidaten,
op de verschillende vakbondslijsten, in ontelbare Vlaamse bedrijven. We wensen hen
van h a r t e veel sukses. We verwachten van
hen d a t ze, n a a s t het behartigen van het syndikaal belang en de belangen van h u n kiezers, binnen de vakbond a a n de basis verder zullen militeren voor een syndikalisme
d a t demokratischer en zinvoller wordt, en
d a t de politieke gewetensvrijheid eerbiedigt.
TVO

Vakbonden in de stembus
Om de vier jaar vinden in ons land
sociale verkiezingen plaats. Dit
jaar zijn w e opnieuw zover. Voor
de achtste maal zullen de werkne-

mers tussen 17 april en 5 mei in
ongeveer 3.240 ondernemingen
hun vertegenwoordigers aanduiden in de ondernemingsraden en

Wiens brood
men e e t
• • •
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in ongeveer 6.300 bedrijven een
nieuw komitee voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaats verkiezen. Alles bij
mekaar zijn ruim 1,2 miljoen arbeiders en bedienden, of ongeveer
een derde van de beroepsbevolking, hierbij betrokken.
Een gigantische
onderneming
dus, geboren in de klandestiniteit
van de tweede wereldoorlog. In
het Pakt van sociale solidariteit
werden toen de fundamenten gelegd voor een geinstitutionalizeerde vreedzame samenwerking tussen werkgevers
en
werknemers. Op het vlak van de
onderneming werd deze samenwerking gekonkretizeerd door de
oprichting in 1948 van de ondernemingsraad en in 1952 van het
komitee voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaats. Samen met de paritaire komitees op het niveau van de
sektoren, de bedrijfsraden voor
grote takken van het bedrijfsleven en op nationaal vlak de Nationale Arbeidsraad en de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven vormen ZIJ de ruggegraat van onze
overleg-ekonomie.
De afgevaardigden van de werknemers in deze twee organen
worden om de vier jaar via sociale
verkiezingen aangeduid. Steeds
meer ondernemingen en werknemers worden in deze kiesstrijd
betrokken. Dit jaar werd de drempel tot oprichting van een ondernemingsraad verlaagd van bedrijven met 150 werknemers tot
bedrijven met 100 werknemers.

Henri Simonet, Belgisch minister van buitenlandse zaken is op
officieel bezoek bij de regering van Saoedi-Arabië:
hij zal
onder meer aanzitten bij energieminister
sjeik Zaki Yamani...
Simonet heeft namelijk iets opgevangen over de
uitdroging
van de olievelden van Saoedi-Arabië
tegen het begin van de
jaren '80... En van grillige fluktuaties in de
petroleumprijzen.
Daarom nam hij zoethoudertjes
mee voor Yamani, namelijk
enkele investeringsbeloften.
Of het allemaal veel soelaas zal
brengen.. ?

Toch zijn er nog heel wat hiaten in
de wetgeving. De kaderleden,
aangesloten bij de Nationale Konfederatie van het Kaderpersoneel, \\eigeren naar de stembus
te trekken daar zij nog steeds niet
erkend zijn als sociale gesprekspartner. Voor de 800.000 staatsambtenaren is het sinds 1959
geleden dat zij hun syndikale raden van advies hebben verkozen.
En de 250.000 werknemers van
de bouwsektor stemmen evenmin. De drie vakbonden hebben

het hier op een akkoordje gegooid.
Het IS immers zo dat in ons land
enkel de drie representatieve
vakbonden — het ACV het A B W
en het ACLVB — een lijst met
kandidaten kunnen naar voren
brengen. Ook op het vlak van de
ondernemingen beschikken zij
dus o v e r ' e e n monopoliepositie.

Hiermede is Belgié het enige
.land in de Europese Gemeenschap waar de meest representatieve vakorganizaties van een
dergelijk voorrecht genieten. De
hoge syndikalisatiegraad (70 %
van de werknemers), maar vooral
de rechtstreekse bindingen met
de drie traditionele partijen zullen
hieraan wel niet vreemd zijn.

Ook sindikale
stemmen
Het komitee voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaats heeft een advizerende bevoegdheid, uiteraard inzake
aangelegenheden met betrekking
tot de veiligheid, de gezondheid
en de verbetering van het ondernemingsklimaat.
De ondernemingsraad heeft een
meer algemene bevoegdheid, die
evenwel slechts op enkele nauwkeurig omschreven domeinen
van beslissende aard is: vakantieregeling, opstellen van afdankings- en aanwervingscriteria...
Voor het overige is de bevoegdheid van de raad eveneens raadgevend. Wel heeft hij recht op inlichtingen vanwege de werkgever, voornamelijk op financieelekonomisch vlak en bij beslissingen inzake afdanking en bedrijfssluiting. Uit recente onderzoekingen blijkt evenwel de voortdurende ontoegankelijkheid van
deze informatie, terwijl het overleg voor ondernemingen in moeilijkheden meer plaatsgrijpt op ministeriele kabinetten dan op het
niveau van de onderneming zelf.
Toch zijn de sociale verkiezingen
meer dan een formaliteit. Zij zijn
een regelmatige hervitalizering
van de overlegstrukturen binnen
de ondernemingen, waarvan de
reeds behaalde resultaten en de
in de kiem aanwezig zijnde moge-

lijkheden een onmisbare schakel
zijn op weg naar een volwaardige
ekonomische demokratie.
De verkiezingen hebben uiteraard ook een syndikale betekenis. Zij zijn een krachtmeting tussen de drie vakorganizaties,
waarvan de liberale vakbond eigenlijk maar een meelopertje is.
Het ACV en het A B W eisen het
grootste deel van de koek op. Het
resultaat van deze stembusgang
bepaalt de zetelverdeling in de
paritaire komitees, de arbeidsrechtbanken, de GOM's, enz. Op
de nationale overlegstrukturen
hebben zij evenwel geen impact.
Hier hebben de vakbonden hun
machtspositie keurig afgelijnd op
basis van het ledenaantal.
De kompetitie tussen de vakbonden vormen een belangrijk element, zeker wanneer men weet
dat procentueel het verschil in
stemmenaantal tussen ACV en
A B W slechts miniem is. En tot
slot, maar niet in het minst, zal de
uitslag mede bepalend zijn voor
de politieke besluitvorming over
problemen zoals de hervorming
van de sociale zekerheid, het beleid inzake werkgelegenheid en
de hervorming van de onderneming. En vermits de pas goedgekeurde regeringsverklaring al de
knelpunten daaromtrent naar de
sociale partners toeschuift^
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Vlamingen grootste
spaarders...
Het is niet van vandaag dat we
weten dat de Vlamingen de
grootste spaarders zijn in België en het minst van de kredieten genieten. Dit blijkt eens te
meer uit het zopas verschenen
(jaarlijks) verslag van de openbare kredietinstellingen. Deze
geven weliswaar afzonderlijk
per instelling geen totaalcijfer
per gewest, doch geven wel in
het totaalcijfer de gewestelijke
verdeling aan.
Van 1973 tot 1977 werden aan
de overheid, privé-personen
en ondernemingen volgende
kredieten
verleend: 38,4 "/o
aan Vlaanderen, 26,3 "/o aan
Wallonië en 5,8 % aan Brussel.
De Franstaligen ontvingen dus
bijna evenveel als Vlaanderen,
niettegenstaande de Vlamingen 60 o/o van de totale bevolking uitmaken en ook het
meest sparen. Dit blijkt uit de
cijfers. Van de effekten aan
toonder werden er 47,6 "/o in
Vlaanderen verkocht, 22,7 "/o in
Wallonië en 8,4 "/o in Brussel.
21,4 "/o is ondeelbaar. De spaarbeleggingen bedroegen 51,1
procent in Vlaanderen, 13,5 procent in Brussel en 34,4 "/o procent in Wallonië.

...ook
grootste dupe
Qua effekten allerhande ging
er van de bruto-verkoop niet
minder dan 60,5 "/o naar Vlaanderen, 10,6 0/0 naar Brussel en
28,90/0 naar Wallonië. Voor
Brussel zijn die cijfers (ook in
het spaarwezen) in die zin onjuist dat bepaalde instellingen
alleen te Brussel werken, en
daar vooral tijdens de middaguren met Vlaamse klanten te
doen hebben, waardoor —
hoeft het nog gezegd — het
aantal Franstalige deposito's
kunstmatig verhoogd wordt.
Moest men over die taalcijfers
beschikken dan zou de weegschaal nog meer naar Vlaanderen overhellen. Doch de krediet- en spaarinstellingen zullen zich wel wachten, hier tot
een splitsing over te gaan,
want de taal van het aantal dossiers bepaalt immers mede de
werkverschaffing per taalrol.
Het is algemeen bekend dat
daardoor de Franstaligen meer
jobs hebben in die instellingen
dan waarop ze normaal recht
hebben. Ook hier is de Vlaming de dupe.

Limburgse mijnen
openhouden!
Omwille van de « kompensatieziekte » in België werd destijds
besloten enkele Limburgse mijnen te sluiten omdat er zoveel
Waalse werden gesloten daar
deze ofwel onrendabel ofwel
uitgeput waren. Nochtans werd
a plus b bewezen dat de moderne Limburgse mijnen wel rendabel waren, men moest alleen
maar zorgen dat het maximum
aan produktie werd gehaald.
Een echte inspanning daartoe
werd vooral na de ineenstorting van de Waalse mijnen
nooit gedaan, kennelijk om de
Waalse opinie niet voor het
hoofd te stoten.
De energiekrisis heeft intussen de gesmade kolen in gans
West-Europa weer op de voorgrond gebracht. De Dienst
voor
Nijverheidsbevordering
stelt weliswaar in een zopas
vrijgekomen rapport, dat de
Limburgse mijnen onrendabel
zijn, maar advizeert niettemin
de vijf mijnen open te houden,
kennelijk met het oog op een
eventuele nieuwe oliekrisis. De
mijnen
openhouden
is
de
minst slechte oplossing meent
de DNB. Sluiten zonder wisseloplossing zal de gemeenschap meer kosten voor de
mijnwerkers (die dan immer
ten laste van de staat vallen,
zonder welke produktie ook)
dan de huidige jaarlijkse subsidie.
Bovendien kunnen nevenbedrijven het verlies verminderen
o.m. de bouw van een kooksfabriek met een kapaciteit van
1,2 tot 2,4 miljoen ton per jaar
en een of meerdere elektriciteitscentrales op kolen
De mijnen die er het best voorstaan zijn deze te Zolder en
Waterschei, gevolgd door deze te Eisden en te Beringen. De
slechtste kansen heeft de mijn
te Winterslag, die nog slechts
te redden is door een fusie met
Waterschei. Wat nieuwe procédés betreft is de D N B voorzichtig.
De nieuwe
technieken
staan nog in hun kinderschoenen en wat de steenkoolvergassing betreft kan deze pas
rond de komende eeuwwisseling verwacht worden.
Afgezien van een soort bekentenis — de mijnen moeten
aktief blijven — gaat het eerder om een pessimistische
kijk, die weinig zal bijdragen
tot het nemen van initiatieven.
Ook van minister Claes moet
in dit verband niet veel ver-

wacht worden. Het «Help u
zelf» is dus aangewezen zowel
voor de mijnwerker als voor de
bevolking. Eén rapport is immers niet voldoende doorslaggevend. Maar zonder strijd
wordt ook niets bereikt...

Het belegde
broodje...
" Boven de bladzijden van het
«Beleg van Brussel» (honderdachtentachtig in totaal) hangt
een apart parfum ; die geur die
door alle bewegingen van het
politieke
schimmenspel
dringt». Een boek van Knackhoofdredakteur Frans Verleyen. Het Beleg van Brussel.
Alleszins géén roman; de tranerige affiche van uitgever Weverbergh (Manteau) ten spijt.
Sus Verleyen heeft dus een
boek g e p l e e g d ; een boek dat
uiteindelijk slechts ten volle

...van De Luxeuil...
Die beschouwing gaf ook Hugo Schiltz die «Het Beleg van
Brussel» aan de pers voorstelde.
Zei de beroepspolitikus en skiamateur : « het gaat in de poli«Het Beleg van Brussel"
is
volgens Schiltz «geen
ver-

sater
satirisch weekblad
elke woensdag
vanaf 2 mei
Ja,

ik heb g e v o e l
voor humor!

neemt een jaarabonnement op SATER en
— stort 760 fr. op bankrekening 434-7190351-36 uit
geverij SATER
— of stuurt een doorgehaalde check van 760 fr. aan
uitgeverij Sater, Schaarbeeklei 202,1800 Vilvoorde.

L
kan genoten worden door een
publiek dat ten eerste ofwel
zeven dagen op zeven zeer
vroeg uit de politieke veren
rijst, ofwel vooraf de schemerlampjes heeft aangestoken om
met de uilebril op (tevergeefs)
te trachten tussen de verwarde
regels van deze detektiveroman te lezen...
Bij de persvoorstelling van
zijn boek, vorige dinsdag, was
Frans Verleyen er als de kippen bij om «de
voorlopigheid
en de on-afheid» van zijn roman-relaas te beklemtonen.
Niet zonder reden. Frans Verleyen heeft de politieke wereld

Grammens 80
Verleden week vrijdag is Flor Grammens tachtig geworden Alhoewel sinds jaren op
de achtergrond, blijft hij in het nieuws De jongste weken hadden de kranten het
vaker over een Grammens-museum in diens geboortehuis te Bellem Wie ergens
een onvertogen woord dat Grammens niet ligt in druk laat verschijnen, krijgt steevast
een gepeperd antwoord of een lezersbnef op zijn dak Temperament heeft de man
nog altijd te over, zelfs op zijn tachtigste
HIJ zal het ons wel kwalijk nemen dat hij eigenlijk al geruime tijd terugkijkt op een
afgesloten periode Ook na de oorlog is hij, ongebroken door vier jaar Belgische kerker, terug aan de slag gegaan Zijn verdiensten bij de herlevende Vlaamse Beweging na de sombere repressietijd zijn met gering Maar voor ons blijft hij, ook vanuit
persoonlijke jeugdherinneringen,
de «man van de daad» uit de dertiger jaren
Hij had een grote, alles overheersende passie Vlaanderen een eigen gelaat geven,
ook en vooral langs de taalgrens Hij kwam uit het Vlaamse binnenland, uit de rurale
noordkant van Oost-Vlaanderen
Het toeval van een leraarsbenoeming bracht hem
naar Ronse. het toen nog sterk verfranste Ronse waar het kliekje van de textielbaronnetjes de plak zwaaide Het werd de ontdekking en het begin van de passie Van
in de twintiger jaren begon hij zijn taalgrensaktie Zijn recept was van een verbluffende eenvoud er zijn wetten die niet toegepast worden, ik moet dus
gewoonweg
aktie voeren om die wetten toe te passen
Dit eenvoudig recept, met de totale inzet van de eigen persoonlijkheid, leverde hem
in de eerste helft van de dertiger jaren reeds een reeks processen op voor Waalse
rechtbanken Ook daarmee maakte hij geschiedenis hij eiste er, als eerste, de rechtspleging in het Nederlands. Dit spectaculaire éenmanswerk had verstrekkende politieke gevolgen zijn invloed op de taalwetgeving in gerechtszaken, op de talentelling
of op de hervervlaamsing van taalgrensgemeenten
was beslissend
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een enorm hard paasei bezorgd.
Het gaat hem om een jonge
vrouw. Fa, die een vertrouwenspositie bekleedt in «een ministerieel l<abinet», die verliefd
geraakt op een politiek joernalist, en plotseling verdwijnt...
Schrijft uitgever Manteau op
de achterflap van deze romandie-er-geen-is : « Het Belgische
politieke
beroepsmilieu
wordt
met een verbazend juiste waarneming opgeroepen, en tegen
een waarheidsgetrouw
decor
uitgezet».

tiek zoals met het skién, de
rechte weg is de meest onveilige. Vandaar dat het
«Beleg
van Brussel'
een
pseudoroman is geworden over de nauwelijks omzwachtelde
politieke zeden ».
Een groot probleem in onze
samenleving, aldus nog Hugo
Schiltz, is dat wie bepaalde
belangrijke
politieke
feiten
kent, ze niet meteen of zelfs
helemaal niet kan of mag kenbaar maken. Joernalist Verleyen heeft de moed gehad om
bepaalde dingen te verkondigen die elke
waarnemer
weet, maar niet meteen durft te
schrijven.

dicht verhaal», wel een essay
over de politieke z e d e n : «diegenen die de autonomie
van
Vlaanderen wilden en willen beletten, worden in dit boek beschreven ».
De auteur Frans Verleyen lichtte een andere sluier van zijn
debuutroman op : « Brussel is
een stad van
hofhoudingen,
waarbij het Hof van
koning
Boudewi/n zeker niet het grootste is». Hij verweet het politieke milieu dat het naar de pers
toe optreedt als de belangrijkste censor.
En waarover het Beleg van
Brussel dan wel handelt ?
« Na door defensieminister
De
Luxeuil uiteengezette
verduideli/kingen,
zijn beide
partijen
van de koalitie overtuigd
van
het gevoerde beleid. Het kabinet zal onverwijld
zijn beslissing over de aankoop van de
Buffalo of de Aiglon
bekendmaken, na een laatste
ruggespraak met de bondgenoten ».
«Het Beleg van Brussel» is
overigens aan geen enkel politikus opgedragen, (hds)

Schuldekonomie...
Onze staatshuishoudkunde is
een nieuwe term rijker: schuldekonomie. In de snelberichten
van het Vlaams Ekonomisch
Verbond wordt dat begrip gebruikt in verband met de waarborg die de staat, zelf schuldenaar, verstrekt aan een andere
schuldenaar: het bedrijfsleven.
Mochten die gelden van de
staat, die zelf diep in de schuld
zit, goed besteed worden, dan
zouden de perspektieven nog
enigszins bemoedigend zijn.
Méér nog: Waalse en Brusselse onrendabele produktiebedrijven werden gedeeltelijk gesubsidieerd
met
Vlaams
geld
waardoor gezonde Vlaamse bedrijven konkurrentieel benadeeld worden. In lengte van jaren».
In absolute cijfers is het zo dat
met de biezondere expansiewetgeving in Wallonië voor 10
miljard méér kredieten met
staatswaarborg werden gegeven dan in Vlaanderen.
Vandaar het VEV-voorstel: de
staatswaarborg afschaffen, en
de regionale waarborg invoeren, waardoor de verspilling van
schaarse geldmiddelen en de
scheeftrekking van de konkurrentie ten nadele van de Vlaamse gemeenschap
gemilderd
worden.
Het is een zoveelste facet van
het ekonomisch federalisme dat
de Vlaamde gemeenschap dringen behoeft

In de tweede helft van de dertiger jaren werd Grammens dan helemaal de «man van
de daad» In de winter 1937 trok hij er op uit om, met verf en schilderskwast, de
Franstalige straatnaamborden
in Edingen «bij te werken» Zijn voorbeeld
werkte
aanstekelijk
honderden studenten en Vlaamse militanten traden toe tot de «Nieuwe Vlaamse Schildersschool»
en zorgden vrij snel voor een ook uiterlijk Vlaamser
Vlaanderen
Wie het niet meegemaakt heeft, kan de omvang en de diepte van deze beweging
moeilijk begrijpen Men heeft moeten wachten op de spontane
massabeweging
rond « Leuven Vlaams » om weer iets dergelijks mee te maken Uit onze kinderjaren
herinneren we ons de geldinzamelingen voor de Grammensaktie
tientallen jongelui,
met witte kiel en verfpot of ladder, stonden aan kerken en fabrieken geld in te zamelen De sterkste persoonlijke herinnering
een ontmoeting met Grammens, schor
met een in tientallen meetings kapotgeraspte keel, en met de rechterhand in verband omdat hij in de gauwte op éen van zijn processen die hand door het glazen
kastje had geslagen waarin — tégen de taalwet in — Franstalige gerechtelijke aankondigingen hingen
De rest staat in iedere encyclopedie of geschiedenis van de Vlaamse Beweging
zijn grote verdiensten bij de hervernederlandsing
van het onderwijs te Brussel
onder de oorlog, zijn kortstondige parlementaire loopbaan, zijn aktiviteiten nadien
HIJ IS voor de Franstaligen lange tijd de meest gehate man van Vlaanderen geweest
In de twintiger jaren was dat Borms In de dertiger jaren Grammens <• fleur immonde» zoals ze Flonmond noemden, «Ie barbouilleur
national"
Het daad-flamingantisme is een moment in de Vlaamse stnjd geweest,
gebonden
aan tijd en omstandigheid Het is Vlaanderens geluk geweest dat, toen die tijd en
omstandigheden er waren, er ook een man was om zich helemaal er tegenaan te
gooien
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ENERGIE:
Overleven, tussen Harrisburg
en Saoedi-Arabië
De Westerse industrielanden hangen nu eenmaal af van olie en
uranium, en dus van de invoer. Het is voor niemand nog een geheim
dat tegen het einde van de jaren 80 juist die energiegrondstoffen
zeldzaam en kostbaar worden. Sommige oliemaatschappijen hebben
met zulke kosten af te rekenen dat investeringen voor opsporing van
nieuwe voorraden niet meer kunnen overwogen worden.
Wat dat uranium betreft alleszins geen alarmerend bericht d u s : de
kerncentrales dreigen over niet zo lange tijd zonder grondstof te vallen...
Het moest er dan toch eens van
om de olieprijzen opnieuw te verkomen : een kabinetsraad die behogen, indien de
wereldvraag
slist de bevolking te moeten aannaar olie blijft stijgen zoals dat
sporen om aanzienlijk te gaan
nu het geval is, indien de verbruibezuinigen op het gebruik van
kerslanden
verder
hun
stock
brandstoffen;
in
de
eerste
aanvullen, of indien de olieproplaats de oliekraan iets minder
duktie van Iran mocht
terugvalverkwistend
te
laten
lopen.
len beneden de huidige vier milV o o r t a a n : vijf procent minder
joen barrels per dag...».
olieverbruik. Wie een kolenkachel heeft zit dus voorlopig nog
Onmacht
op rozen. En, wie zich destijds
De zware energierekening zal
door de grootscheepse promodus nu om de haverklap aangetiecampagne van de elektriciboden worden. Het enige ekonoteitsbedrijven heeft laten overtuimische wapen van onze minister
gen om zich met Reddy Kilowatt
van Ekonomische Zaken is zijn
een goede huiskamertempratuur
witboek. We zijn dringend toe
te verzekeren, en bovendien ook
aan dat langbeloofde parlemennog de overheidspremie voor
taire energiedebat.
dubbele
beglazing
opstreek,
Want het land heeft er niets aan
hoeft evenmin meteen 's nachts
dat zijn energieminister teruggeop te staan om de termostaat 5
trokken in zijn vakantieoord zit
procent bezuinigend bij te regete dubben over zijn onmacht.
len. Maar dat komt nog.
Want, het is niet weinig opgevallen dat de regering met grote
Witboek
trom
bezuinigingsmaatregelen
aankondigt, maar de minister
Reeds zolang beloofde de minisvan Ekonomische Zaken Willy
ter van Ekonomische Zaken een
Claes nalaat, vooraleer
met
allesomvattend
energiedebat
paasreces te vertrekken zijn
in het parlement, aan de hand
handtekening te zetten onder
van een energie-witboek dat zijn
het oliebezuinigingsplan.
departement nu reeds twee jaar
Er zijn immers die grote twijfels
geleden in proefdruk heeft gegeover het nut ervan. Het enige cijven.
fer dat met enige zekerheid kan
Het kernincident van Harrisburg,
vooruitgeschoven worden dat is
een strenge wenk van het Inter35 miljoen extra-uitgaven voor
nationaal Energiebureau in Paeen grootscheepse campagne in
rijs, en een hokus-pokus regeoktober om de bevolking aan te
ringsinvestituur hebben de nieumoedigen drastisch energie te
we premier en zijn vijfledig kabigaan bezuinigen.
net er toe genoopt het land een
broos paasei te bezorgen.
Dat ei werd ons uiteindelijk door
petroleumreuzen en oliesjeiks in
de korf gelegd. Want, vooral in
de zestiger jaren (en tot nog niet
zolang geleden de autoloze zondagen voor een shockterapie
We hebben onze eerste mooie
zorgden) werd de ongebreidelde
dagen er op zitten. We zijn met
aangroei van het energieverzijn allen weer voor het eerst
bruik gepredikt. Daar is nu overnaar zee getrokken dit jaar, met
duidelijk een einde aan gekoduizenden per uur werden we
men.
geteld. Maar blijkens het
Vorige dinsdag werd nog vanuit
kustverslag van 1978 werden
Teheran en Caracas geseind : de
we toch met te weinig geteld.
Saoedi-Arabische
oliereserves
De zee krijgt minder bezoek,
zijn kleiner dan tot voor kort
voornamelijk tijdens de vakantie.
werd aangenomen, en zijn niet
In tegenstelling tot de vorige
toereikend om tot het einde van
de jaren tachtig aan de vraag te
jaren toen wie wat met het
voldoen.
kusttoerisme te maken had zijn
Blijft het olieverbruik in de Weskop onder het zand stak, wordt
terse wereld op het huidig peil
nu gezegd dat de eerte reden
(dus zonder verder aanwas) dan
van onze verminderde
zal spoedig een ' genadeloze
aanwezigheid de prijs Is.
strijd ontstaan
op politiek
en
ekonomisch
vlak om de zeldzaWat voor duitenklievers zijn wij
mer geworden voorraden te betoch? Lievers ons vakantiegeld in
machtigen ».
het buitenland verkwanselen dan
Zoals de konsumptiepreek van
In onze eigen volkse nijverheid
vóór enkele jaren moet ook de
aan het noordzeestrand dat alaanwas van alarmerende grondtoos onze stembanden doet trilstoffenberichten met een ferme
len. In 1976, de zomer van de
korrel zout opgenomen worden.
eeuw, al 2 % minder verblijven,
Maar, het is vooral een politiekhet jaar er op 6 % minder en voekonomisch feit dat Saoedi-Ararig jaar 13,4 % minder gehuurd.
bië over een kwart van de weOp 3 jaar tijd bijna een kwart minreldvoorraad van oliebrandstofder.
fen beschikt, waardoor sjeik Yamani voortaan één van de beAls we tegen dat tempo blijven
langrijkste
nieuwsleveranciers
wegblijven, kan de LNG-terminal
wordt.
van Zeebrugge aan de ene kant
Hij verkondigde vorige week
en het radloaktiviteltspark van
reeds - dat het
buitengewoon
Grevelingen aan de andere kant
moeilijk zal zijn om ook na juni
over negen jaiar geen binnenlannog te weerstaan aan de druk
der meer deren.

Inmiddels stelde de Belgische
Petroleumfederatie (die nog immer de regering aan het lijntje
kan houden met een wazige
prijsstruktuur van de brandstoffen) dat de bezuinigingsplannen
van het kabinet-Martens waardeloos en onbruikbaar zijn.
Het Verbond van Belgische Ondernemingen wijst al evenzeer
dit regeringsplan van de hand
als een te zware last voor de
bedrijven. Nog niet zo lang geleden zou de wisseloplossing
voor de hand liggen : meer kernenergie. Dat lapmiddel kan niet
meer als ooglap dienen. Want er
is
Harrisburg-aan-de-Schelde.
Er is
Grevelingen, Tihange,
Doel... En er is milieuminister
Luk D'Hoore die in een koppel

interviews pleitte voor het stopzetten van nieuwbouw in de kernindustrie : «Omdat
alternatieve
energie nog een tijd op zich zal
laten wachten, aardgas niet mag
verspild worden, en olie buitenlandse problemen
blijft
geven,
blijft de enige realistische
uitweg de kolencentrales.
Kolen
zijn er blijkens de jongste
bevindingen nog voor een paar honderd jaar ».
Het werd reeds vroeger aangekondigd dat 1979 een beslissend jaar zal worden voor de
heroriëntering van ons energiebeleid. Daar zijn we dus nu dringend aan toe, willen we op korte
termijn een ietsje uit de speculatieve dans van sjeik Yamani
springen, (hds)

_ was
het een
•vrij
kalm>
paasweekend: behalve een Palestijnse aanslag op de luchthaven van
Zaventem en een katastrofale aardschok in Zuid-Joegoslavië, brachten de kranten volgend relaas van
de binnenlandse aktualiteit:
- moordend druk op paaswegen
- negen doden in Limburg
- explosie jaagt Aalter de straat op
_ man door inbrekers gedood
_ politieman vuurt op echtgenote
_ Belg neergeschoten in auto te Rijsel
_ gewonde vond geen dokter in ziekenhuis te Lier
_ dode bij dronkemansruzie
_ man die vrouw sloeg aangehouden
_ bovendien kreeg Kruishoutem een
kersverse nieuwe Eikoningin en een
Eierboer.
- heeft minister van Volksgezondheid Luk D'Hoore zich in twee interviews «eerder afkerig» uitgelaten
over de kernenergie, vooral omwille
van de gevaren van de kernafval die
zich alsmaar blijft opstapelen.
_ heeft een Australisch agent van de
dienst voor vliegtuigbescherming
een nieuw wereldrekord gevestigd:
hij nuttigde uitgerekend 475 oesters
in vijf minuten, hetzij 95 per minuut,
of anderhalve per sekonde.
_ werd er door de persagentschappen niet bij vermeld of het om een
voorgerecht ging.
- bezetten een dertigtal leden van
de Vlaamse Militantenorde vorig
weekend hel -Maison de la Francité> in Mortsel om betoelaging vanuit Brussel te hekelen.
_ werd een nieuwe arbeidsovereenkomst bereikt voor de 13.500 havenarbeiders: er werd geen arbeidsduurvermindering geëist omdat
deze arbeiders momenteel reeds 36
uur en een kwart per week werken.

De kust der schande
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En bovendien

Ware het niet dat wij tegen die tijd
in ons min of meer zelfstandig
Vlaanderen aan niemand meer de
schuld kunnen geven voor onze
eigen kustverloedering dan aan
onszelf.
Want w e maken onszelf hopeloos
belachelijk. In de meeste gemeenten van de kuststreek draait de
strijd om het beleid alleen om het
persoonlijke profijt van de beheerders
van
Immobiliënvennootschappen. Hoe zat dat weer
met die duinenverkaveling In De
Panne? En immobillen? Is dat
niet het soort van «nijverheid»
waarbij zwart geld wit gewassen
wordt? En heb je al eens gezien
wat een «agentschap» verdient
aan het bijhouden van een bak
met steekkaarten.
Voor wie dit niet gelooft of z.ich op
zijn lange tenen getrapt voelt, een
voorbeeld. Een appartement huren voor een rnaand kost 32.000
fr. Een halve maand kost niet
32.000:2 = 16.000 plus 1,5 fr. papier en 80 fr. om een paar woorden te schrijven op dat papier en
eens te kijken of er geen ruit ingegooid is of een zetel meegenomen. Nee, een halve maand kost
22.000 fr. Dat Is 5.918,5 fr. woeker.
Na dit voorbeeld dat het kusttoerisme zelf levert, een tweede uit
de onbevooroordeelde bron van
de niet steeds volksgellefde administratieve
overheid.
De

arbeidsinspekteurs
bezochten
791 bedrijven aan zee. Die stelden 5.909 werknemers tewerk. Er
werden 1.321 overtredingen van
de sociale wetgeving vastgesteld.
Verhoudingsgewijs is dat dubbel
zoveel als elders in het land.
Wie dat nog steeds door de vingers kan zien, moet dan maar
eens verklaren waarom er aan
zee zo weinig werkgelegenheid
is. Slechts 8 % van de beroepsbevolking vindt er een betrekkin.^
in de visserij, landbouw en Piijverheid. Er is wel een bijzonder
aktieve bouwsektor met 37 %
van de tewerkstelling, tevens de
sektor rr,&t het hoogste aantal arbeidsongevallen, en er Is de sektor handel en diensten met 55 %.
f'fiaar die is juist voor een groot
deel zo gevoelig voor het seizoen. En die seizoenwerkloosheld maakt de werkloosheid die
er het jaar door heerst en bij de
hoogste cijfers haalt van het hele
land, nog groter.
Terwijl heel Vlaanderen in de jaren '50 en '60 nijverheid kreeg,
heeft men die in de kuststreek
weggehouden om steeds een
makkelijke massa van werklozen
te hebben om «het seizoen te
doen». En bovendien heeft men
die werkoosheidscijfers voor de
kuststreek steeds weggemoffeld
In de statistieken van het ontvolkende Westland, Veurne-Diksmuide.
pdb

- hebben traditiegetrouw op Goede
Vrijdag leden van de KAJ en de
VKAJ 100.000 pamfletten uitgedeeld
om de jonge werknemers eraan te
herinneren dat Kristus werd vermoord omdat hij aan de kant stond
van de «kleine man, van mensen die
geminacht en verstoten worden en
monddood worden gemaakt».
-zouden, de drie vakbonden op
soryimige plaatsen wel eens op een
onverwachte wijze uit de stembus te
voorschijn kunnen komen; zo bijvoorbeeld in de Leuvense universitaire ziekenhuizen waar voor het
eerst de socialistische kandidatenlijst wel eens aan de katolieke vakbond ernstige averij zouden kunnen
opleveren.
_ was er tijdens het paasweekend
pech voor onze prins Albert, zijn
eega Paola, en prins Filip: hun jacht
kreeg panne en moest de Italiaanse
haven van Imperia ingesleept worden. Maar zij konden 's anderendaags opnieuw koers varen naar
Antibes aan de Franse Riviera.

En bovendien
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De Senaat: een bis-nummer
Tijdens de voorbije week heeft het Parlement de laatste
loodjes gelegd aan de achttiende na-oorlogse regeringsverklaring. Na de Kamer hechtte ook de Senaat er
^haar goedkeuring aan.
De omvangrijke bewindsploeg van premier W. Martens is onder een slecht gesternte gestart, temidden
van incidenten die een weinig hoopvol licht op de nabije politieke toekomst werpen. De eersteminister staat
vrijwel geïsoleerd, aan de ketting gelegd door de nieuwe CVP-voorzitter L Tindemans. Het wiskundig duidelijk ja-antwoord van zijn partij heeft weinig politieke of
morele waarde.
Het CVP-gehakketak rond een quaestor min of meer
was onze parlementaire instelling onwaardig. Het bewees niet enkel de machtshonger van deze partij maar
tevens haar onmacht tegenover het hecht blijvende
francofone front Aanleiding tot de beschamende houding van de CVP was immers de aanstelling van C.-F.
Nothomb tot voorzitter van de Kamer, een niet verwachte afspraak tussen de drie franstalige partijen. En
tegenover dit eensgezind funktioneren staat slechts
een verdeelde Vlaamse zijde, met binnen zijn vesting
een aan de macht zijnde unitaire clan in de CVP.
Dit alles voorspelt weinig goeds voor Vlaanderen, te-

meer daar de regeringsverklaring op het vlak van de
staatshervorming voor Vlaanderen een aantal onaanvaardbare punten scoort: een nefaste regeling voor
Brussel, het uitblijven van financiële autonomie- Voor
de rest staat er weinig konkreets op papier, uitgezonderd dan het veilig stellen van de centrale macht Trouwens, hetzelfde geldt voor de sociaal-ekonomische
problemen: ze worden aangestipt en doorgeschoven
naar de sociale partners. Over de essentiële punten
bestaat geen akkoord; zij zijn verdaagd.
Het debat heeft al een even somber tafereel geboden.
Lusteloos, dikwijls streekgebonden en ondoorzichtig.
Ook in de Senaat, waar het rustig en sereen, haast gelaten verliep. Het werk van de Kamer werd met de nodige spoed nog eens overgedaan.
Slechts de woordvoerders van de Volksunie en P W fraktieleider H. Vanderpoorten zorgden voor de broodnodige orgelpunten. De liberaal uit Lier voornamelijk
op humoristische toon. Vaststellend dat zowel Tindemans als Martens onder het astrologisch teken van de
ram geboren zijn, stelde hij een aantal zeer interessante botsingen in het vooruitzicht Lakoniek voegde hij
eraan toe zichzelf gelukkig te prijzen een maagd te zijn.
F. Van der Eist en O. Van Ooteghem trokken scherp

van leer tegen het zgn. levend geweten van de CVP, de
unitaristische senaatsfraktie. De kordate ontkenning
hiervan door fraktieletder E. Leemans zonk weg in het
niets wanneer zijn kollega M. Storme nog maar eens
beklemtoonde dat de nationale wetten voorrang moeten hebben op de dekreten van de gemeenschappen
en op de gewestelijke ordonanties.
In het twee dagen durend debat vielen ook nog de
Waalse liberaal F. Perin op, nooit verlegen om een
woord, en minister van Staat R. Henrion, die zwaar uithaalde tegen het fiskaal en monetair luik van de regeringsverklaring.
Kende het debat een incidentrijk begin in de Kamer, het
einde ervan in de anders kalme Senaat was al even incidentrijk. In zijn antwoord op de vele tussenkomsten
negeerde eerste-minister W. Martens volkomen de oppositie. Dit zette kwaad bloed bij Volksunie en P W . H.
Vanderpoorten trok zijn stoute schoenen aan, verweet
de premier zijn nonchalance, scheurde zijn nota's en
verliet onder luid oppositie-applaus de zaal.
De vraag stelt zich of dit de rol is die door de regering
van de oppositie verwacht wordt bij het aanstaande, zo
hoog geprezen debat over de staatshervoring: de rol
van kluchtzangersl

Regeerakkoord lost
geen enkel knelpunt op
VU-senator Frans Van der Eist beperkte zich in het debat over de regeringsverklaring tot de gemeenschapsproblemen daar hij persoonlijk betrokken was bij de
besprekingen daaromtrent. De Vlaamse Beweging is
anderhalve eeuw oud doch de strijd is helaas niet voorbij en ook het huidig regeerakkoord zal geen einde maken aan de strijd.
De voornaamste les uit de mislukte grondwetsherziening van 1970 is dat we geen genoegen meer mogen
nemen met gebrekkige oplossingen.
De Vlaamse onderhandelingspositie werd definitief
verzwakt door eenzijdige toegevingen. De Franstaligen kregen de pariteit in de regering en in de topadministratie, de dubbele meerderheid in het parlement en

de alarmprocedure. De Vlamingen kregen een uitgeholde kulturele autonomie, en een Brusselse agglomeratieraad met illusoire waarborgen voor de Vlamingen.
De Vlamingen zouden in Brussel dezelfde waarborgen
krijgen als de Franstaligen op nationaal niveau. De
Franstaligen bieden vandaag een hardnekkig verzet
tegen deze waarborgen.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de Vlamingen
straks hun laatste troef nl. a r t 187 quater uit handen geven zonder bevredigende oplossing voor Brussel. Het
Brussels probleem blijft de grote struikelsteen voor de
staatshervorming. Indien de Vlamingen verder van
Brussel vervreemden zullen de Brusselse Vlamingen
aan de willekeur van een anti-Vlaamse meerderheid
overgeleverd worden. Spreker wenst geen Franse
staatsgrens boven Brussel en wenst het voortbestaan
van de Belgische staat als federale staat In ieder geval
moet er een bevredigende oplossing gevonden worden voor de Vlaming te Brussel, vooral op gemeentelijk
vlak. De V U zal zich tegen ieder onbevredigende oplossing verzetten. De gewestvorming met drie is zulk
een slechte oplossing die wij kategorisch van de hand
wijzen. Eens dat de Walen hun gewestvorming hebben, zullen ze blok vormen met Franstalig Brussel en
zal het voor de Vlamingen onmogelijk zijn, nog een afdoende regeling te vinden voor de Vlamingen. Op die
manier wordt Brussel op termijn prijsgeven. De stilte
rond de randgemeenten is verdacht
Mr. Van der Eist oefende dan zware kritiek op het prijsgeven van het beginsel van de eigen financiële verantwoordelijkheid en het handhaven van de voor Vlaanderen nadelige dotaties. De jaarlijkse stijging van deze
dotaties is nog nadeliger dan de indexatie. Dat is een
kapitulatie en het verbreken van een duidelijke Vlaamse afspraak.
Elke voorlopige en gebrekkige oplossing zal slechts
tot grotere spanningen leiden. Men make zich geen illusies betreffende de regeerbaarheid van deze staat
Intussen blijkt dat de verkiezingen louter om elektorale
redenen werden uitgelokt ze hebben niets opgelost
en hebben zelfs tot een diepe en ernstige politieke krisis aanleiding gegeven.
Na het snelle teloorgaan van het Vlaams front betreurd
te hebben, vroeg mr. Van der Eist hoe de CVP nu feitelijk tegenover de grote problemen staat. De bekering
van de CVP tot het federalisme was een schijnmaneuver om de VU de vvino' uit de zeilen te nemen. Als dat
waar is mag men zich aan een nieuwe koningskwestie
verwachten, maar dan op het gemeenschapsvlak.
Mr. Van der Eist zei nog het volgende: «De eersteminister zit daar nu met een kind op zijn schoot waarvan
hij de vader niet is. Zijn gewaardeerde pcging om tot
een akkoord over de staatshervorming te komen is
mislukt en het vaderschap van het huidig regeera.kkoord komt hem niet toe. Zijn geadopteerd kind is een
misbaksel».
Na aan de vele pogingen en initiatieven van de VU ter
zake te hebben herinnerd evenals aan de mislukking in
1970 waarschuwde spreker de eerste minister voor de
verkeerde weg, die hij ingeslagen is.««De eersteminister gaat de laatste kaarten die de Vlamingen nog in
handen hielden verkwanselen voor een kompromis dat
hem nog zal berouwen!»

WIJ 6

Repressie-afbouw:
geen franstalige
bemoeiing
VU-senator Carlo Van Eisen stelde in zijn tussenkomst vast dat er ter zake van het energiebeleid vele beloften werden gedaan, die niet
werden gehouden. Daarmee is vanzelfsprekend
dit probleem niet opgelost Een parlementair debat IS hier met alleen gewenst, het is hoogdringend geworden. De openbare mening is geschokt door Harrisburg en verwacht een
doeltreffend ingrijpen. De bouw van een kerncentrale te Grevelingen met uitbreiding van stralingsgevaar tot Westvlaams grondgebied bewijst dat het probleem internationaal moet
aangepakt worden.
Wat de ontwikkelingssamenwerking betreft
gaat het niet op deze diensten met Franstaligen
vol te stoppen. Senator Van Eisen zei dat hij
zelfs niet met een paritaire bezetting kan akkoord gaan vermits de Vlamingen de hoogste
last van de financiering
dragen.
Tot slot brak hij een lans voor een menswaardige oplossing van de repressie en haar gevolgen.
Senator Van Eisen zei hier dat: de Vlamingen
mans genoeg zijn, om dit probleem zelf op te lossen zonder dat de Franstaligen zich daarmee
nog bemoeien!
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Wim Jorissen:

«Een harde oppositie, onze bijdrage
tot herwaardering van parlement»
Dit zei tot slot de steeds waakzame en kombattieve
VU-senator Wim Jorissen na zijn toespraak over de regeringsverklaring. Ook hij had vooraf het communautaire luik van het regeerprogram afgekraakt. Alles
werd weer op losse schroeven gezet, de zes randgemeenten en de Voerstreek staan opnieuw op de helling. Men beweert weliswaar dat de nieuwe minister
van Binnenlandse Zaken (Gramme PSC) een gematigd
man is, maar aldus Jorissen «bij de Franstaligen bestaan er geen gematigden als ze minister zijn-.» Echte
federalisten zouden respekt tonen voor de identiteit
van de andere taalgebieden en de genocide die ze
sinds 1830 beoefenen niet voortzetten. "Wij zijn het fabeltje van de vrijheid beu. Wie Frans onderwijs en dito
administratie wil kan naar het Franstalig gebied verhuizen. Hebben wij immers niet van de Walen geleerd dat
anderstaligen welkom zijn als ze zich maar schikken
naar de gebruiken en de taal van de streek?»
De pariteit op regeerniveau is nu volledig, op lager (ten
nadele van de Vlamingen) volstrekt niet. Federalisme
zonder eigen financiële middelen is niet mogelijk. Wij
verzetten ons niet tegen de onderlinge solidariteit
maar wel tegen de bestendige, automatische ontvreemding van Vlaams geld waarover wij geen inspraak hebben. Spreker verwierp dit stelsel, dat de
weg opent naar een verspillingsfederalisme. Over de
afbouw van de repressie rept de regering met geen
woord, wat fel kontrasteert met de bezorgdheid van
het parlement voor menselijk leed elders.
Over de samenvoeging van Buitenlandse Handel en
Wetenschapsbeleid zei de senator 'dat dit erg op natrappen gelijkt, blijkbaar is een Franstalige
Brusselaar
twee Vlamingen waard!»

Na over de rechten van de Duitstaligen gehandeld te
hebben, die nog steeds onder het Waalse juk zuchten
(senator Jorissen heeft steeds de rechten van de
Duitstaligen verdedigd) besloot hij met een nieuwe oproep tot herstel van het initiatiefrecht van het parlement, tot nieuwe beslissingsbevoegdheden, kortom tot
een herwaardering, die o.m. ook moet toelaten dat het
parlement zelfstandig zijn bureaus kiest, zonder op de
samenstelling van een regering te wachten.
:
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Van Ooteghem
pakt
CVP hard aan

Geen verzoening zonder erkenning
van Vlaams feit
In zijn inleiding herinnerde VU-senator Maurits Coppieters tijdens het investituurdebat aan de IJzerbedevaart van 1958 toen de heer Martens namens de
Vlaamse jeugd zei dat definitieve vastlegging van de
taalgrens en de oplossing van het probleem Brussel
het eerste strijdmotief waren. Namens diezelfde duizenden Vlaamse jongeren moet men vaststellen dat
het regeerprogramma van de h. Martens ontgoochelend is: geen waarborg voor federalisme, 80 % van het
programma van het Franstalig front wordt uitgevoerd;
we gaan naar een drieledige onomkeerbare gewestvorming; de taalgrens en de begrenzing van Brussel
worden opnieuw in vraag gesteld en voor de Brusselse Vlamingen is er geen enkele geruststelling. In feite
wordt de ongelukkige grondwetsherziening van 1970
voltooid.
De toewijzing van Wetenschapsbeleid aan de h. Outers is een provokatie. De eerste minister zegt, dat hij
de band tussen de gemeenschappen wil herstellen.
Dat is niet mogelijk vermits een dergelijke band nooit
heeft bestaan. Er komt pas verzoening wanneer de
Franstaligen het Vlaamse feit en de gelijkwaardigheid

van de kuituren erkennen. De h. Coppieters verheugde
zich niettemin over het komend debat in het parlement
over de definitieve staatshervorming, maar er rijzen
vragen: op welke tekst zal men diskussiëren en hoe
ziet de regering haar «aktieve rol»?
Senator Coppieters ging dan nader in op de huidige,
veelzijdige problematiek (onderwijs, defensie, milieu
e n z l Ook hij vond het vreemd dat er nergens over de
afbouw van de sociale en humane gevolgen van de repressie en epuratie iets te vinden is. Het is beschamend en daardoor ook mist dit koninkrijk de morele
grootheid om het gedrag van andere naties te laken.
De inspanningen van de vorige regering ter zake hebben dus tot niets gediend. Spreker sprak de hoop uit
dat de regering meer zorg zou besteden aan de toepassing van het dekreet Vandezande, de kulturele autonomie op onderwijsgebied edm.
Tot besluit sneed senator Coppieters nog diverse problemen aan: de financiële reserves (desnoods een
parlementaire onderzoekskommissie aanstellen!), de
bedreigde sociale zekerheid, de gezinspolitiek, het buitenlands beleid.

Hardste kaakslag voor Vlaanderen
VU-senator Germain De Rouck hekelde het onttrekken van de administratieve voogdij over de zes Brusselse randgemeenten aan het Gewest Vlaanderen.
Daarnaast blijft de nationale voogdij bestaan over de
taalgrensgemeenten i.z., hun begrotingen, jaarrekeningen, enz. Het gaat hier om de Voer, Ronse, Bever, Spiere, Helkijn en Mesen; voor Wallonië zijn dat Komen,
Moeskroen, Vloesberg, Mark en Edingen.
In de bij Wallonië aangehechte Vlaamse gemeenten
worden de Vlaamse minderheden als tweederangsburgers behandeld. Bestuurlijke faciliteiten hebben ze
allang met meeri Hij gaf daarvan enkele voorbeelden.
Overstappend naar het onderwijs van de tweede
landstaal stellen we eens te meer vast dat terwijl in
Vlaanderen de wet korrekt wordt toegepast dat in Wallonië niet zo is. Enkele frappante voorbeelden staafden dit betoog. In het secundair onderwijs is de toestand al niet veel beter. De thans voorziene bijzondere
regeling i.z. administratieve voogdij zal nu naast Brussel en de Voerstreek nieuwe onrusthaarden in het leven roepen. Dat men plaatselijk weinig ingenomen is
met deze regeling blijkt uit diverse plaatselijke reakties
zoals een afkeurende motie in de gemeenteraad van
Ronse. In een bewogen betoog bezwoer senator De
Rouck de eerste minister de thans na lange en bittere
strijd verworven wederzijdse verdraagzaamheid niet
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De tussenkomst van VU-senator Oswald Van Ooteghem was één zware aanval op de dubbelzinnige CVP
en op haar voorman Tindemans.
Hij citeerde het vierde lid van de regeringsverklaring
waarin wordt verwezen naar de vraag bij de bevolking
of een zo lange politieke krisis in de huidige ekonomische krisis wel verantwoord was.
Deze passus, aldus de interpellant, is een veroordeling
van ex-premier Tindemans, die in zijn gekrenkte ijdelheid niet terugschrok ons land in een krisis te storten.
Aldus werd de kiesslogan «Met die man wordt het anders» een sinistere grap. Als het ook op Europees vlak
met die man anders wordt staan er ons nog heerlijke
tijden te wachten. Intussen zitten we met de gebroken
potten. Zelfs de meerderheid reageert mat, sceptisch
en gelaten.
Wekenlang heeft de CVP gezworen en beloofd nooit
in een regering met het FDF en zonder de VU te gaan.
Het woord is gebroken, de beloften ingeslikt en de kiezers bedrogen. Van Vlaamse zijde kwam bezwaar tegen Outers en Defosset, allebei FDF-ministers wegens
resp. anti-Vlaams beleid en PTT-flaters. De Franstaligen
hadden bezwaar tegen Boel, omdat hij de orde in de
Voerstreek handhaafde en De Bondt om zijn Vlaamse
reflex.
Resultaat: Boel en De Bondt liggen buiten. Outers en
Defosset blijven! Pariteit? In de regering tot en met de
staatssekretarissen, in de Brusselse gewestregering
geen pariteit.
In haar kiesprogram voorzag de CVP opruiming van
de sociale gevolgen van de repressie. In de regeringsverklaring staat daar over niets.

opnieuw op de helling te zetten. Hij richtte zich ook tot
de Vlaamse ministers, opdat ze deze nieuwe verloedering zouden beletten: «Laat het werk van generaties
Vlamingen langs de taalgrens niet verloren gaan,
schept geen nieuwe haarden van onrust, maakt er
geen Dantzig-gemeenten». Het onthaalregie kan
slechts goed funktioneren wanneer het niet eenzijdig
wordt toegepast. Men moet dit ook zien in Europees
verband. Wanneer we dan toch zo gastvrij willen zijn
moeten we onze dertien Vlaamse vertegenwoordigers
in het Europees parlement tot opdracht geven, ons Nederlands (20 miljoen) als gelijke en gelijkwaardige taal
te verdedigen.

Senator Van Ooteghem zei dan letterlijk:
"Maar er is meer: al de positieve punten uit het wetsontwerp 461 werden overboord gegooid en de nadelige werden stiekem weer binnengesmokkeld. Er komen
geen Vlaamse gemeenschapskommissies
in de 19 gemeenten, geen waarborgen voor de Vlamingen in het
beleid van de 19 gemeenten en O.C.M. W., geen dubbele
meerderheid en geen vetorecht, geen definitieve beperking van Brussel tot de 19 gemeenten, geen poolvorming en gegarandeerd eentalige lijsten, geen oprichting
van de provincie
Vlaams Brabant,
geen
splitsing van het kiesarrondissement
Brussel.
Dit alles zonder protest van het 'levend
geweten».
Men zal mij antwoorden dat die eisen later aan bod zullen komen. Maar zijn de Vlaamse senatoren dan kerstekinderen"?
Begrijpen zij dan niet dat zij, blindelings in de val trappen?
Onze Waalse landgenoten krijgen hun lang verwachte
gewestvorming. Meer willen zij niet. De Staatshervorming zal in dat stadium blijven steken en de Vlamingen
kunnen hun wensen en de droom van 150 jaar Vlaamse
beweging in de koelkast stoppen. Het is immers ondenkbaar dat Wallonië nog ooit zou aanvaarden dat de
gewestvorming ongedaan zou worden gemaakt indien
de laatste faze niet zou volgen.
Bovendien kan men volgens dit regeerakkoord niet alleen in de zgn. Egmontgemeenten maar in gans HalleVilvoorde als Franstalige kiezen en verkozen worden.
En dit zonder inschrijvingsrecht!
Ook de samenvoeging van de Brusselse gemeenten is
weldra wishfull-thinking, vermits hiervoor het eensluidend advies van de Brusselse gewestelijke executieve
nodig is.
Voeg daarbij de nationale voogdij over de randgemeenten en over Ronse maar niet over Schaarbeek en
de andere FDF-burchten, dan vraag ik mij echt af hoe
«het levend geweten» een dergelijk akkoord met een
gerust geweten zou kunnen goedkeuren.»
In een reeks vragen wees spreker op vaagheden inzake overgangsbepalingen, de agglomeratieraad: of er
Waalse en Brusselse vertegenwoordigers in de Kempense Steenkoolmijnen zullen zetelen. Hoe zit het met
parallellisme, geldt daar de CVP-interpretatie of de
FDF-interpretatie?
Senator Van Ooteghem handelde ook uitvoerig over
de sociaal-ekonomische toestand. Hij verklaarde zich
geen principieel tegenstander van de 36-urenweek,
doch deze werktijdverkorting moet op EG-schaal toegepast worden. W e zijn immers geen ekonomisch eiland. De senator betoogde dat deze maatregel het investeringsklimaat grondig zal verknoeien, zeker in de
textiel, de kledingsnijverheid, de metaalverwerkende
sektor enz.
Inzake gastarbeiders zou men een immigratiestop
moeten doorvoeren. Waar blijft het wegwerken van de
abnormale dispariteit tussen de hoogste en de laagste
pensioenen. Waar blijven de beslissingen in havenbeleid, Zeebrugge, dijkenbeleid, loonongelijkheid, grondspekulatie. Wat met het deficiet bij Sabena en N M B S '
Wanneer zal de ondemokratische verstrengeling van
grootindustrie en politiek een einde nemen.
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De jongen uit Lauwe
die het ver
zou schoppen...
BRUGGE, paaszaterdag
—
Een d a g a i s g e e n a n d e r , d e
z o n h e e f t het l a n d s c h a p
t u s s e n B r u s s e l en B r u g g e
een seizoen verder
geholpen. De landerijen
l i n k s en r e c h t s v a n het
b e t o n n e n lint d a t E5 h e e t
werden op twee dagen tijds
in een g r o e n p a k g e s t o k e n .
Pastelgroene blaadjes
kleuren nog voorzichtig
b o m e n en s t r u i k e n , k i n d e r e n
zwaaien vanop de bruggen,
al te k l e u r i g e w i e l e r t o e r i s t e n
v e r v e n het l a n d s c h a p
o r a n j e , k a n a r i e g e e l , a z u u r en
hel r o o d , b o e r e n d r i j v e n h u n
t r a k t o r d e g l o o i i n g e n o p . En
ja, d e z a a i e r v e r t r o u w t m e t
regelmatige, haast heilige
g e b a r e n d e z a d e n aan d e
w a c h t e n d e k o u t e r toe.
Dan d o e m e n , zo heet dat
toch, de vierkantige torens
v a n B r u g g e o p : een s t o e t
gelijk.
B r e y d e l en D e c o n i n c k s t a a n
verscholen achter de
honderden kramen van de
z a t e r d a g m a r k t in d e
s c h a d u w van de halletoren.
Een v a n d e m a r k t k r a m e r s is
d e k e i z e r v a n het v a k , E d d y
W a l l y uit E r t v e l d e Tony Sandler wacht op ons
in e e n v a n die o e r g e z e l l i g e
h o t e l l e t j e s r o n d het
marktplein: De Sneeuwberg.
A c h t e r een ordinair
h o t e l t a f e l t j e zit «de j o n g e n
van Lauwe» omringd d o o r
v r o u w en d o c h t e r s e n e e n
handvol Amerikanen te
morgenmalen. Ontspannen
in een l u c h t b l a u w e t r a i n i n g .
Hij praat Engels d o o r s p e k t
v a n je z u i v e r s t e
Westvlaams.

Wat reeds had moeten gebeuren wordt deze
dagen waarheid. Tony Sandler, de grote zoon
uit het kleine Westvlaamse Lauwe, is terug in
Vlaanderen. Niet (alleen) om zijn moeder in
Wevelgem te gaan bezoeken — dat doet hij
elk jaar — maar om een show weg te geven.
Wat niemand tot nu kon hebben het Brugs
organizatiekantoor
van Piet Perneel en de
serviceklub van de Kortrijkse Kiwanis klaargespeeld.
Ten profijte van het Kiwanis-Tony
SandlersKinderfonds gaat nu zaterdag 21 en zondag
I 22 april 'the concert of the year- door in het
I casino van Knokke. Geholpen door het 30
I personenorkest van Lou Roman en de AmeriI kaanse gasten Leo de Lyon, Tom Marlowe en
I the McCall Twins wordt het doek opgehaald
\voor
Tony Sandler & Show.
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Maar Tony wil na de boterhammen en de tas koffie nog even
praten met zijn gevolg en wijst
dan naar wat verderop in de gelagzaal, waar het rustiger is. Voor
mij zit een welgedaan
gezond
Amerikaans
burger, de
brede
smile met de goedverzorgde
tanden, de grijzende slapen, het Yankee-Engels
van een
sportieve
boy die elke morgen met een tennismatch begint...
Tony Sandler start de kennismaking met me zijn drie
dochters
voor te stellen: Natalie, Stefanie,
Valerie. Drie goed uit de kluiten
gewassen jonge dames die een
aardig mondje Westvlaams kouten, maar onder mekaar
een
kauwgomachtig
en haast onver-

staanbaar Amerikaans
geven.

ten

beste

Tony Sandler: «Ze komen
zo
graag naar Vlaanderen. Hier is alles veel kleiner, veel kleiner en
zoveel mooier. De
Amerikanen
missen oude dingen,
geschiedenis. Vlaanderen kon zo uit een museum stappen. Ik kom er van jaar
tot jaar liever terug. Vroeger keek
ik naar geen oude gevel om. Nu
stop ik de car. Ik was gisteren in
Gent Is dat mooi zeg! En al die
oude buildings die
gerestaureerd
worden. Vlamingen moeten veel
liefde voor hun land hebben. Dat
moet zo blijven, dat ontroert mij!»
Ik stel Tony Sandler v o o r niet
over zijn Vlaamse periode en
over Lucien Santelé te spreken
en hij vindt dat goed.
Tony Sandler: «Ik zou je toch niet
kunnen antwoorden. Dat is allemaal zo ver af Ik ben het vergeten. Ik heb in de States zoveel
meegemaakt dat ik het vergeten
ben. Laat ons liever over de voorbije jaren en over vandaag praten,
dat is belangrijk. Morgen is ook
belangrijk. Volgende week verschijnt over mij een boek. Ik zal
het daar allemaal kunnen lezen
hoe het begonnen is.»
Een f e l l e m a n s p e r s o o n
Lucien Santelé werd op 18 augustus 1933 te Lauwe geboren.
Vrienden van hem hebben mij bevestigd dat hij een sympatieke
knul was die weliswaar nogal
graag de schone meisjes versierde.
«Maar wat wil je ? Lucien was een
felle manspersoon!» zegt ons een
dorpsgenoot van hem.
«Hij was gedienstig en werkte in
een firma waar gummi schoenzolen gegoten werden. Wij hadden
hem graag, hij was altijd opgeruimd. Hij zong toen al zeer wel,
eerst in de kerk en dan op bals.
Tot hij een crochet op de radio
won. Dan waren wij hem kwijt.
Het is dan dat hij beginnen te veranderen is. Wij meenden dat hij
het in zijn bol gekregen had en
dat wij te min voor hem waren.
Maar ik denk dat dat kwam omdat
hij per sé een grote vedette wou
worden. Hij moest zich beter soigneren dan wij die verder deden
met pintelieren en ons broek aan
alles vagen. Lucien
verzorgde
zich goed en was altijd goed gekleed, te goed. Wij dachten dat hij
ons te min vond. Mimi, zijn vrouw,
zat ook wreed achter hem. Wij
zijn simpele volksjongens
gebleven, hij trok naar Duitsland en
naar Italië en zong daar in de
duurste hotels. En toen hij naar
Las Vegas, ge weet wel, trok was
Lauwe hem helemaal kwijt...»
Aan journalist Pol Van Mossevelde, die zopas een boek over
Sandler schreef, vertrouwde hij
het volgende toe:»

Tony Sandler: «Het begon al met
het knapenkoor, ik was solist bij
Les Petits Chanteurs a la Croix
de Bois... In '52 debuteerde ik als
schlagerzanger
en in '54 won ik
een radiocrochet van radio Gent.
Dat was met «Het lied van de
zee». Tja, verder volgden dan dingen als «Rosa, Rosa nina», «Mambo Caballero», «In een bootje met
jou»... Je ziet meteen de stijl Maar
goed, systematisch probeerde ik
ook in het buitenland
kontrakten
los te peuteren. Ik geraakte in
Duitsland en sinds '58 trok ik elk
jaar voor vier maand naar Italië.
Zo waren er ook toernees met
Helmut Zacharias en op een dag
kwam ik in kontakt met Line Renaud, die me met de show van het
Casino de Paris meenam naar het
Dunes Hotel in Las Vegas. Dat
was in '64. Zij was de hoofdvedette en als voorprogramma
trad ik
op naast de Amerikaan
Ralp
Young. In '65 besloten Ralph en ik
het er samen op te wagen als
duo».
Ralph Young heet eigenlijk Raphael Israël en is zoals zijn naam
het zegt een jood. Tony Sandler
bevestigt dat de meeste grote
VS-vedetten tot een of andere
trust behoren. De joden-lobby of
een syndikaat, ja zelfs de maffia
kan een vedette maken of... breken. Het zijn slechts enkelen die
de top bereiken zonder ruggesteun van kapitaal of macht. Over
zijn positie laat Sandler weinig los.
Maar het ligt voor de hand dat het
onder andere daarom was dat hij
samen met Ralph Young de bühne optrok en van 1965 tot verleden jaar een haast onafscheidelijk
en suksesvol duo vormde.
De een had de andere nodig. Samen bouwden zij een suksesformule uit waarmee ze zich toelegden op de showcircuits van de
Verenigde Staten. Het grote hotelcircuit, het nachtklubcircuit en
dat van de koncertzalen. Deze lopen elk afzonderlijk naast dat van
de grote festivals, maar allen zijn
goed afgebakende podia. En het
zijn slechts de allerallergrootsten
— Elvis Presley b.v. — die ongehinderd van het festival naar de
nachtklub overschakelden.
De duo-formule was eigenlijk
zeer eenvoudig. De Amerikaan
Young hield het bij louter Amerikaanse sketches en songs terwijl
de meer talen sprekende Europeaan Sandler als het ware de Europese snaar — iets waar de Amerikanen zeer gevoelig voor zijn —
bespeelde.
Ze brachten beiden steevast het
nummer waarin Young «When
the Saints» zong terwijl Sandler
tussendoor het in de VS populaire
«Dominique, nique, nique» kweelde.
Zo hielden beiden het vol van
1965 tot 1978. En dat het lukte bewezen de populariteitstests. Ze

Tony Sandler terug
ï» ?»'U
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Bij moeder

kregen evenveel punten als Dean
Martin en Tom Jones maar werden nipt verslagen door Frankle
Boy Sinatra.
De jongen uit Lauwe streek in de
VS miljoenen op, doorkruiste het
ganse land van kust tot kust, deed
alle grote steden aan maar ook de
gekende oorden van vertier: Las
Vegas, Reno, Lake Tahoe en zovele andere. Maar ook de kleine
stadjes van zo'n 30.000 inwoners
vroegen het muzikale duo. Soms
voor vijftienduizend inwoners en
vaak ook voor een zaaltje van
nog geen tweeduizend toehoorders!

Een sterke persoonlijkheid
Lucien Santelé heeft tijdens die
jaren in de VS hard gewerkt. Hij
zegt met nadruk dat het een harde onverbiddelijke strijd is geweest. Nu is het ergste geleden:
zijn naam heeft alle neons en affiches gehaald. Op onze vraag wat
hij jongelui, die zijn verhaal zouden willen overdoen, zou aanraden zegt hij zelf dat hij het niet
weet.
Als wij hem de voornaamste
voorwaarden tot slagen vragen
somt hij resoluut op: 1. Een sterke
persoonlijkheid;
2. Willen zeer
hard werken; 3. Slagen kunnen inkasseren en... 'n beetje geluk!
Ziedaar het geheim van Tony
Sandler. Achteraf allemaal gemakkelijk gezegd zou je zo denken. Wat wil Tony Sandler nu nog
meer bereiken?
Tony Sandler: «Een goede konditie behouden, want een gezonde
stem gaat onvermijdelijk
samen
met een perfekte
lichamelijke
konditie. Frank Sinatra is aan de
afgang omdat zijn lijf niet meer
mee wil
Na jaren labeur ben ik er in geslaagd te bereiken wat ik wou: eigen teksten en eigen muziek maken.
En dan mijn tweede liefde; de herbebossing van de staat Nevada.
Mijn leven in de VS heeft mij geleerd dat willen wij overleven wij
de toekomst weer groen moeten
maken. Nevada, mijn thuis, is nog
slechts een woestijn. Deze moet
weer groen worden, en dat kan!

Mijn broer die ook de VS woont
is een bomenplanter. Samen met
de goeverneur van Nevada, die
een goede vriend van mij is, willen
wij ons daarvoor inzetten. Volledig en zonder winstgevend
doel.
En later als ik helemaal vrij ben wil
ik mijn ranch in Minnesota beheren.»
Tony Sandler beschikt inderdaad
over een sprookjesranch «The
trees» genaamd. Zo'n 1000 hektaren — een bomenplantage — een
jongensdroom die in vervulling is
gegaan.
M i j n oplossing
Tony Sandler: «Ik volg de Belgische politiek op de voet Ik weet
— zonder de details natuurlijk —
alles af van de
Vlaams-Waalse
verhoudingen. Ik heb er mijn oplossing voor, maar deze is waarschijnlijk te eenvoudig voor het
ingewikkelde land dat België geworden is.
Ik volg ook alles in de States. Ik
vind president Carter erg moedig.
Hij gaat lelijk te keer tegen de
grote
petroleummaatschappijen
alhoewel hij goed weet dat hij er
niet tegenop kan. Maar hij doet
het Iedereen vindt van hem dat
hij niet goed snik is, maar iedereen wil bij hem zijn en hem helpen. Het is een sympatieke man.
ik vind ook dat de VS niet langer
meer de politieageht van de wereld moeten spelen, dat ze zich uit
elke oorlog moeten houden en
dat ze zich moeten toeleggen op
de problemen binnen eigen grenzen.»
De solotoer van Tony Sandler
bracht reeds een LP te voorschijn. Zopas verscheen in de VS
de LP «Ode to a love affair» met
o.a. muziek van de Bruggeling
Jacques Rau. Met nummers van
deze LP en de twee uur durende
suksesshow «Tony Sandler &
Show» komt de jongen uit Lauwe
naar Knokke.
Tony Sandler gaat met deze show
Qok naar het BRT-scherm en
wordt de centrale gast van Radio
Oostvlaanderens
programma
«Met wie in de drie».
De vergeefse pogingen van jaren
her worden nu na veel geduld
door Plet Perneel waargemaakt!

in Vlaanderen
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thuis in Vlaanderen
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met Ralph Young in de States.

«TONY SANDLER- Kinderfonds»
Tony Sandler is met de benefietvoorstelling van het komende
weekeinde met aan zijn proefstuk.

die ook wat willen zien en ervaren
van deze wereld waarin zo veel te
beleven valt.

In de VS treedt hij regelmatig op
voor sociale doeleinden. Hij vindt
dat mensen die het kunnen betalen het dan ook moeten doen en
daarom was hij de eerste om «ja»
te zeggen voor de oprichting van
het «Tony Sandler-Kinderfonds».

Tony Sandler vond dit kinderfonds zo belangrijk dat hij er twee
shows in Vlaanderen voor over
had.

Dit fonds, met Kortrijk als zetel,
wil minder gelukkige kinderen in
West-Vlaanderen helpen. Vooral
zaken waarvoor instituten geen
subsidies kunnen krijgen. B.v. fietsen, het betalen van een ticket
voor een goede show, een filmvoorstelling, een extra kans voor
minder bedeelde jonge mensen

Ter gelegenheid van deze enige
gebeurtenis werd het boek over
hem en een LP van hem (samen
500 fr.) uitgegeven.
Wie interesse mocht hebben
voor show, LP en boek wende
zich als de gesmeerde bliksem
naar Piet
Perneelfeestkantoor
050/35.56.42, Keizersstraat 34 te
8310 Sint-Kruis-Brugge.

«Ik ben een romantieker. Ik wil de
liefde tussen de mensen brengen,
maar ook de liefde van de natuur
en het schone van deze wereld.
Alles begeleid met een weinig
pretentieus
maar goed
zittend
melodietje.
Daarom ook vond ik de teksten
van André Demedts zo goed, die
man weet wat liefde is, liefde voor
de mens en liefde voor het land.
Er gaat geen show in Amerika
voorbij of ik zing een liedje in het
Nederlands. Zo wil ik mijn verbondenheid met Vlaanderen telkens opnieuw bevestigen.
De
Amerikanen, die zelf nog veel bindingen met één of ander Europees land hebben,
waarderen
dat»

Aanbevolen!
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«La Palisse» bleef dood
maar Sandler springlevend!
Tony Sandler zocht In het begin van de zestiger jaren een weg tussen de Bob Benny-songs
en de wassende kleinkunst van Kor Van der Goten en Hugo Raspoet Maar dit huwelijk, dat achteraf geslaagd kan genoemd, was waarschijnlijk
te vroeg gesloten voor een Vlaanderen dat in
1958 zuiver bij «Ik sta op wacht», in 1959 bij «De
Boerinnekensdans», in 1960 bij «Och was ik
maar~» en jaren later «Marina» het meest uit de
platenwinkels wegkocht
Tony Sandler probeerde toen het betere lied
en zong teksten van André Demedts en Gaston
Durnez. Van deze laatste zong hij ondermeer
«La Paiisse» (naar het Frans). De LP scheerde
geen hoge toppen en haalde nauwelijks de publiciteit, ze is nergens meer te koop maar ligt bij
kleinkunstliefhebbers die haar steevast met de
nodige nostalgie op tijd en stond afstoffen.

La Palisse
(naar het Frans)
Helaas, La Palisse is dood!
Voor Pa via kwam hij te sneven.
Helaas, en was hij niet dood,
dan zou hij nu nog leven.
La Palisse had weinig goed
toen hij op aard arriveerde.
Maar eens in de overvloed,
was er niets dat hem mankeerde.

Het reizen zat hem in 't bloed.
Hij wilde overal komen.
Werd hij te Poitiers begroet,
dan zag men hem niet in Vendame.
Men zegt dat hij twijfels had
en dat hij zich moest beraden
als hij geen poeder meer had
of hij zijn pistool wel zou laden.
Hij stierf en ging dood, de held.
Men twijfelt daaraan niet meer.
Toen hij d' ogen sloot, wordt verteld,
toen zag hij geen sikkepit meer.
Hij werd door een hand zo wreed
neergeslagen in 't groene gras.
Men gelooft, daar hij overleed,
dat de wonde dodelijk was.
Betreurd door zijn soldaten
heeft hij het leven gegeven.
De dag dat hij ons moest verlaten,
was de laatste dag van zijn leven.
Wat was zijn ongelijk groot
zich naar Pavia te begeven!
Helaas! Een kwartier voor zijn dood
was hij nog zo goed in leven.

(Uit de verzamelbundel • Hooikoorts» van
Gaston DurnezJ
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Malta van buitenwacht tot buitenbeen

tussen
volkeren
staten Q
In het voorjaar van 1976 kwam
kolonel Muammer el Khadhafl,
alleenheerser over de Arabische
staat Libië, voor de derde maal
op bezoek naar het eiland Malta.
Hij hield toen een brandrede tegen de Engelsen <cy/e de ware
afkomst van het volk van Malta
proberen te verdoezelen. Malta
is oosters'.
Op 31 maart laatstleden, om en
bij drie jaren later, was hij daar
weer. Nu gingen zijn verklaringen nog verder: de NAVO en Europa zijn "C/e vijanden van Malta.
Voor Malta is er geen plaats in
Europa en voor Europa geen op
Malta.'- Aldus het staatshoofd
vóór radio Malta.
Aanleiding tot deze onvriendelijke uitspraken was het vertrek
van de laatste C7.500) Britse soldaten uit Malta. Na 179 jaar bezetting is dit vertrek vreedzaam
en zelfs zonder al te veel pramen
kunnen gebeuren. De regerende
socialistische partij vierde het
als een bevrijding.
Kolonel Khadhafi was het enige
buitenlandse staatshoofd dat
aan deze feestelijkheden deelnam.

Na 3.200 jaar
De kleine groep eilanden
waarvan Malta het belangrijkste Is, besial^ slechts 246
km2. Maar het beheerst de
zeeëngte tussen het Italiaanse, Europese eiland Sicilië en het verder af liggende
Arabische, Afrikaanse land
Libjë die wat verder naar het
Westen toe vernauwt tot het
Tunesisch Kanaal.
Wie het bezit, beheerst de
doorgang van het westelijke
naar het oostelijke bekken
van de Middellandse Zee.
Een dergelijke strategische
ligging maakt een avontuurlijke geschiedenis zo goed als
onvermijdelijk.
De eerste bekende naam
luidde Melite. Die werd rond
1200 vóór Kristus gegeven
door kolonizerende Feniciërs. In de achtste eeuw
vóór Kristus
verschenen

Griekse kolonisten aan de
horizon.
Vanaf 218 vóór Kristus bezetten de Romeinen het.
Daarna volgden Vandalen,
Oostgothen,
Byzantijnen,
Arabieren (die het Maltache
noemden) en Noormannen.
In 1530 vertrouwde onze
keizer Karel de verdediging
ervan toe aan de hospitaalridders van Sint Jan, ook genoemd de Johannieters, later
de de Maltezer Orde. Zij zijn
het die Malta versterkten tot
een vesting, waar de Turken
vergeefs tegenaan beukten.
Rond 1800 palmden de Britten het in en hielden het stevig vast, zelfs toen tijdens de
tweede wereldoorlog zowel
Tunesië als Sicilië in de
handen waren van de Asmogendheden.
In 1947 verkreeg Malta vrij
vergaand zelfbestuur en op
21 september 1964 riep het
plechtig zijn onafhankelijkheid uit (binnen het Brits Gemenebest). Het jaar daarop
trad Malta als volwaardig lid
de Raad van Europa binnen.
Groot-Brittannië en via dit
land de N A V O bleven evenwel
aanwezig.
Laatstgenoemde organizatie had er
zelfs
haar
hoofdkwartier
voor haar Middellandse Zeestrijdkrachten.
Nadat de wispelturige dom
Mintoff, aanvoerder der socialistische partij, de Britten
onder druk had gezet om
hun grootscheeps
vlootsteunpunt (dat voor veel tewerkstelling zorgde) niet op
te geven, gebruikte hij al zijn
energie om ze weg te krijgen. In 1972 reeds verkondigde hij, een niet-gebonden
koers te willen varen.
Nu is het eindelijk zo ver. Nu
zijn de Britten weg, de
NAVO ook en kan Malta, luidens officiële verklaringen
een neutraal en ongebonden
vredeseiland
worden, een
brug tussen Europa
en
Noord-Afrika.

was. De oudste Maltezen
moeten tot dezelfde volksgroep of tenminste tot dezelfde beschaving behoord
hebben als de bewoners van
Calabrië en Sicilië. Vermoed wordt dat de Fenicische en Griekse volksplantingen
de
bestaande
etnische groep niet grondig
gewijzigd hebben.
Op taalgebied is hun invloed,
en die van de Romeinen, veel
groter geweest. Men mag
aannemen dat de romanizering van de Maltezers op gelijklopende wijze verlopen is
als die der Siciliërs en Calabriërs van die tijd. Al die
mensen droegen toen al, boven op hun oorspronkelijke
volkslaag, een Grieks vernis.
Op deze grondslag vond romanizering plaats, wat een
bepaald soort Latijn (later Italiaans) te zien gaf.
Van alle latere bezettingen
heeft alleen de Arabische
(niet eens de langste) het
zwaarst doorgewogen. In die
tijd hebben de Arabieren met
grote kracht en hardnekkigheid gepoogd, niet alleen
heel Noord-Afrika maar ook
Europa te overmeesteren.
De Arabieren pakten de zaken grondig aan: waar zij
baas werden bleef nog weinig over van de oorspronkelijke bevolking. Wat is overgebleven
van
de
Egyptenaren, de Gaetuliërs,
de Puniërs en zovele andere Noordafrikaanse volkeren, buiten hun naam''
Niet veel beter is het de Maltezers vergaan. Men moet
dan ook Khadhafi in zoverre
gelijk geven dat de Arabieren een groot gedeelte van
de oorspronkelijke bevolking hebben doen verdwijnen of hebben verdronken in
de Arabische aanbreng. Het
resultaat kan men goed nagaan: in de stadjes is het
Zuideuropese type
overheersend, op den buiten het
Arabische.

Semitisch randgeval

Ook het taalgebruik hebben
zij grondig gewijzigd. Van
een Zuiditalisch, naar het Italiaans toe evoluerend, Grieks
gekleurd Latijn werd de taal
op Malta een Arabisch dialekt, met vele Italiaanse en
Griekse woorden doorspekt.
Aangezien het eiland echter
vanaf de elfde eeuw in nietArabische, kristelijke handen
gebleven is tot de huidige
dag (9/10 der bevolking is
katoliek), geraakte dat dialekt afgezonderd en ontwikkelde het zich, mede onder
de invloed van het Italiaans,
tot een zelfstandige Semitische taal: het Maltees. Malte-

Uit de bewogen geschiedenis van het eiland blijkt zonneklaar dat daar altijd al een
diepe kloof moet gegaapt
hebben tussen het volk en
zijn overheid.
Na zovele overheersingen
vraagt men zich af wie eigenlijk de Maltezers zelf zijn.
Wat is de neerslag geweest
van al die vreemde bazen op
de samenstelling van de bevolking'
Het is niet zonder belang, te
wijzen op het feit dat Malta
reeds in voorhistorische tijden ongewoon dicht bevolkt

zers kunnen hun MaghrebArabisch sprekende overburen niet beter verstaan dan
Vlamingen IJslanders.
De laatste etnische storing is
afkomstig vani de Britse eilanden. Vooral in onze eeuw
zijn er nogal wat huwelijken
gesloten tussen Britse militairen en inheemse meisjes.
Die hebben trouwens de
naam, de schoonsten van
Europa te zijn.
Een verdere
vermenging
wordt tegengewerkt door de
dichtheid van de bevolking
(1.000 per km2), die veel uitwijking (5.000 's jaars) ten gevolge heeft.
Over het taalgebruik is natuurlijk niet alles gezegd met
de aanduiding van haar ware
aard. Het Maltees is lange
tijd louter omgangstaal geweest, onder andere officiële bovenlagen (zoals Fries
onder Nederlands of Duits).
De taal van kerk en bestuur
was Italiaans tot 1934. Niet
toevallig bevorderden de
Britten het Maltees tot bestuurstaal. Het fascistische
Italië (waar ook vele Maltezers naar opkeken) liet toen
namelijk aanspraken gelden
op de hele Middellandse Zee
en al wat er in en rond lag.
Tot op de huidige dag is Italiaans de taal van de bovenlaag. Lange tijd al (en gedeeltelijk nog) is Engels de taal bij
uitstek voor onderwijs, informatie en kontakt met de bui

tenwereld. Het onderwijs is
echter ook Maltees (aan de
bijna 3 eeuwen oude universiteit is Maltees een verplicht
vak). Er worden Maltezer en
Engelse kranten uitgegeven.
De Maltezer televisie brengt
weliswaar weinig eigen produkties naast veel Engelse
en Amerikaanse import.
Malta is, zoals men ziet, een
heel biezonder geval: antiBrits maar naar buiten uit Engelssprekend; anti-Italiaans
terwijl de betere standen en
ook de kerk doorgaan met
het hanteren van het Italiaans o.a. omdat deze taal het

Romaanse
bevolkingsdeel
het best ligt;

Tussen twee
werelden, tussen
twee klippen (*)
Arabisch van onderlaag, althans voor een groot gedeelte van de bevolking, tevens
dat wat de Maltezer taal gemaakt heeft tot wat zij is: een
door Arabieren niet langer
meer begrepen Semitische
zijtak, tie enige bovendien
die
Latijns
geschreven
wordt;
katoliek van godsdienst en
westers van beschaving,
voor afstammelingen van
Arabieren een ongewone
toestand.
Malta is dus werkelijk een
enig geval, een voorpost van
Europa tegenover de wereld
van de Islam, waarvan het
niettemin de onmiskenbare
sporen in zich draagt.
Niet langer beheerst dit eiland de Middellandse Zee.
Misschien nog wel voor
schepen. Atoombommen en
interkontinentale
raketten
hebben echter zijn strategische betekenis fel verzwakt.
Het is wel een teken des
tijds dat een fanatiek Arabier
en muzelman zoals het
staatshoofd van Libië openlijk het onder-liggende, amper bewust aanwezige Arabische bestanddeel van het
Maltezer volk met alleen
naar voren haalt maar zelfs
als het enig aanwezige voorstelt, met de kennelijke bedoeling Malta uit Euorpa los
te weken en, wie weet, bij de
Maghreb in te lijven.
Zulke taal schijnt bovendien
nergens in het Westen weerstand of zure kommentaar
op te roepen. Bij wijze van
vergelijking stelle men zich
voor hoe de Europese reakties zouden zijn op een gelijkaardig optreden van bv.
bondskanselier Schmidt tegenover het Groothertogdom Luxemburg.
Men kan niet beweren dat
kolonel Khadhafi slagen in 't
water geeft. Dank zij zijn olierijkdom is de Arabische wereld niet langer meer een te
verwaarlozen lichtgewicht in
de politieke weegschaal van
het Westen. En Malta vertoont inderdaad de neiging,
zich af te zetten tegen de Europese voogden, die het zo
lang heeft moeten dulden.
Of het daarom Arabische
voogden in huis wil halen is
een andere vraag.
Karel Jansegers
(*) De uit de Oudheid overbekende
klippen Scyila en Charybdis liggen in
de buurt.

Rhodesië naar de stembus
Dinsdag begonnen in Rhodesiè de verkiezingen voor een zg zwart meerderheidsbewind, dat echter voorlopig onder blanke voogdij zal staan, vermits
de blanke verkozenen door een vetorecht beslissingen van het parlement
kunnen doen verdagen
De twintig te verkiezen blanke vertegenwoordigers komen allen uit de
partij van premier Smith, het zg Rhodesisch Front De acht overblijvende
zetels voor blanken worden in mei
door een kieskollege aangeduid De
kandidaten daarvoor worden door de
partij van Smith aangeduid in mei
De zwarte kiezers moesten dinsdag

WIJ i e
1)

en later de 72 zetels in het parlement
toekennen aan de kandidaten Er
wordt verwacht dat de partij van bisschop Moezorewa de overwinning zal
behalen, hoewel dominee Sithole's
aanhang met valt te onderschatten In
feite zal de strijd later toegespitst worden tussen Sithole eensdeels en N'Komo, de belangrijkste rebellenleider
Moezorewa en Sithole zijn wel zo realist, dat ze eveneens beschikken over
gewapende hulptroepen, die voor intimidatie
met
terugdeinzen
Net
zomin als het hoofdzakelijk blanke
Rhodesische leger, dat de jongste tijd
tot vijfmaal toe luchtraids ondernam

tegen guernlleros en vluchtelingen uit
Rhodesie, die toevlucht zochten op
Zambiaans grondgebied Het jongste
bombardement zou aan minstens 200
personen het leven hebben gekost.
Zo helemaal vrij zijn deze verkiezingen met Over het gehele land geldt
de uitzonderingstoestand Het leger
heeft in 90 % van het Rhodesische
grondgebied de vrije hand en houdt
er via geheime rechtbanken de schnk
in Smith verwaarloost geen enkel middel om zijn visie te doen zegevieren
Van de uitslag van de verkiezingen
hangt veel af Een overwinning van de
twee gematigde leiders zou immers

Smiths' positie tegenover Londen en
Washington versterken Beide regenngen eisen volkomen demokratische
verkiezingen, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan Vooral in
de huidige omstandigheden is zulk
een eis tamelijk irrealistisch Het zou
volstaan dat Londen en Washington
er in slagen, de rebellen «binnen te
smokkelen » opdat Moezorewa en Sithole er definitief de brand in steken,
waarbij de overwinnaar zijn «demokratie » zou opdringen aan de rest van
het land Men ontgaat de indruk met,
dat het Westen dit Rhodesische
wespennest veel te teoretisch benadert en aan « wishfull thinking » doet.
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Betty Barclay, een grote naam in de wereld van
de mode, nu bij SKM. Een kleedjeskollektie zoals
Antwerpen er nog nooit zag !
Maar SKM presenteert niet alleen de prachtige
modellen van Betty Barclay, maar tevens de laatste creaties van alle grote Europese merken.

Van links naar rechts en van boven naar onder:
- JURKEN van jersey, mooie lentetinten
alle maten
vanaf 3.195 F
- BLAZERS van Terlenka
vanaf 2.850 F
BROEKEN van katoen
vanaf 1.295 [
- SALOPETTE van jeans katoen
mooie tinten
vanaf 1.495 F

^
' ^ >

- ROKKEN van Terlenka
bloemmotieven
- JURKEN van katoen,
prachtige bloemmotieven
- JURKEN van Tergal
Safari mode

vanaf 1.395
vanaf 2.595
vanaf 2.850

SUCCES KLEDING MEYERS
BOOMSESTEENWEG 35

TEL 031-87.38.42

A

A B T C E I

A

All

AARTSELAAR

OPEN
ALLE WERKDAGEN
VAN 9 TOT 20 U.
ALLE ZATERDAGEN
VAN 9 TOT 18 U.
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Donderdag
19 APRIL

]

BRT 1

jour — 1912 Une minute pour les
femmes — 1915 Les Tifins —
1920 Gewestelijk nieuws
—
19 44 Les inconnus de 19 h 45 —
1952 Trekking Lotto 2000
Nieuws — 2 0 3 5 La lumiere des
justes ( f ) — 2133 IEvenement
- 22 38 Cine premiere - 2 3 1 0
Nieuws

A2
15 30 Mauro de Zigeunerjongen
( f ) — 1625 De wereld waann w e
leven (dokJ — 18 00 De tovermolen — 1805 Rondomons (dok)
— 1830 De verschoppeling —
1855 Spieren ( d o k ) 1927
Standpunten — 19 37 Morgen —
1945 Nieuws - 2010 De Muppet show — 2035 Panorama —
21 25 O p leven en dood - 22 15
Nieuws

BRT 2
2 0 1 0 Sporttribune - 2040 Trouwen ( f ) — 21 40 Premiere

1245 Nieuws — 1320 Page speciale — 1335 Regionaal magazine — 13 50 Pilotes de courses ( f )
— 1403 Aujourdhui madame —
1510 Les rues de San Francisco
( f ) - 1610 LInvite du jeudi
1725 Fenetre sur
— 1755
Jeugdprogramma — 1835 C a s t
la vie — 18 55 Des chiffres et des
lettres (speO — 1920 Gewestelijk
nieuws — 1945 Politieke partijen
— 20 00 Nieuws - 20 35 La moutarde me monte au nez (komedie)
— 2220 Courte echelle pour
grand ecran — 2300 Nieuws

FR. 3

NED. 1
1800 Nieuws 1830 Sesamstraat - 1845 Paspoort - 1855
Nieuws — 1859 Bij ons in Vessem (show) — 1950 Wat heet
beter — 2025 Voor een briefkaart op de eerste rang — 21 15
t Zand 33 - 21 35 Nieuws
21 55 Fabeltjeskrant voor de groten — 2205 De Knstalnacht
( d o k ) - 2 2 5 S W K IJshockey 2340 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws - 1859 De astronautjes — 19 05 A V R O s toppop
- 20 00 Nieuws - 20 27 Supers
chot met A V R O s televoetbalkanon — 2040 De vader Abraham
show - 21 40 Dallas ( f ) - 2240
Televizier magazine
— 2315
A V R O s sportpanorama — 2 3 4 5
Nieuws

RTB 1
1605 Joseph Balsamo 1705
Francis aux paradis perdus —
17 30 Les rendez vous du jeudi —
1800 Toumai 18 30 Zigzag
(spel) — 1845 Jacob Jordaens
- 1906 Tekenfilm - 1915 Antenne-soir
— 1930 Sport —
1950 Suggestions - 2000 Autant savoir — 2020 Adieu poulet
( f ) - 2210 Nieuws - 2225 Le
carrousel aux images

1910 Nieuws - 1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 Regionaal programma — 1955 Fred Basset
(film) - 2000 Les jeux de 20 heures (spel) - 2030 Gas-oil ( f )
22 00 Nieuws

LUX.
1200 La bonne franquette —
1700 Tekenfilms - 1725 Cinq a
sept agenda — 1730 Heidi —
1800 Le coffre-fort (spel)
18 03 Cinq a sept service — 1810
Aktualiteiten 1820 Ram-dames — 18 35 Le coff re-fort (spel)
1840 Systeme D (spel)
19 00 Nieuws - 19 30 Le coff re
fort (spel) — 1935 Passé et gagne (spel) — 1947 Entre chiens et
chats — 1955 Nieuwsoverzicht
- 2000 Dróles de dames (f^
21 00 Voici le temps des assassins ( f ) — 2245 Horoskoop

Vrijdag
20 APRIL
BRT 1

19 55 Faust et Marguerite (opera)

1530 De slag om Billys goed ( f )
— 1625 De wereld waarin w e
leven ( d o k ) — 1800 Peppi en
Kokki - 1815 Klem klem kleutertje - 18 30 Open school - 19 00
Lachertjes 1905 KTRC
19 35 Morgen — 1945 Nieuws
— 2010 De weerman — 2015
De adelaar is geland ( f ) - 22 20
De vijfde windstreek — 2310
Nieuws

ARD

BRT 2

1745 Seefahrt-nicht mehr reine
Maennersache — 1820 Hier ist
Koln - 1850 Nieuws 1900
Vorstoss in die Vergangenheid
— 1915 Mike Andros Reporter
der Grossstadt — 20 15 Hier und
heute — 2045 Spiel urn 4tel vor 8
— 21 00 Nieuws - 21 15 Besiegt
— besetzt - geteilt ( d o k ) - 2200
Cafe in Takt 2245 Metro
Musik — 2330 Tagesthemen —
0000 W K
IJshockey
100
Nieuws

2015 Signalement — 2105 Ik
Claudius ( f ) — 21 55 Dag aan
dag

RTB 2

ZDF
1800 Nieuws 1810 Sinbad
(tekenfilm)
1840 Die Dre
hscheibe ( f ) - 19 20 Spannagl &
Sohn ( f ) 2000 Nieuws
2030 Die grosse Liebe auf der
Leinwand — 22 00 Heute Journal
- 22 20 Kennzeichen D - 2305
Farewell my Lovelies ( f ) — 0 0 0 0
Nieuws

justes
sports

(f)

—

2050

Vendredi

ARD 1
17 20 Schaufenster der Welt —
1805 Joker 79 ( f )
1850
Nieuws - 1900 Heidi 1930
Tip urn halb 7 1940 Die
Zukunft der Ahnen Wir — 2 0 1 5
Hier und heute — 21 00 Nieuws
- 21 15 Ganz wie zu Hause ( f )
- 2300 Plusminus - 2330 Tages-themen - 0 0 0 0 W K IJshockey — 0025 Der Chef (politief)
- 01 15 Nieuws

ZDF
1840 Die Drehscheibe — 1920
Vaeter der Klamotte — 1940
Maenner ohne Nerven — 2 0 0 0
Nieuws — 20 30 Auslandsjournal
21 15 Der Alte ( f ) 2215
Steckbrief 2300 Heute-Journal - 23 20 Aspekte 0005
Fruehimg einen Sommer lang ( f )
- 01 45 Nieuws

ARD 3
2000 Eff-Eff - 2045 Journal 3
- 21 00 Nieuws - 21 15 Vor Ort
- 22 00 Momenta - 2215 Gisele Freund — 2300 Marie Curie
( f ) - 2350 Ernst Busch - und
sein Jahrhundert — 0 3 0 Nieuws

TF 1
1300 Nieuws - 1335 Regionaal
programma — 1350 Vivre son
age — 1405 Acilion et sa bande
- 1802 TF quatre - 1829 Un
rue Sesame — 1857 C e s t arnve
un jour - - 1 9 1 2 Une minute pour
les femmes — 1915 Les tifins —
1920 Gewestelijk
nieuws
—
19 44 Les inconnus de 19 h 45 —
2 0 0 0 Nieuws - 2035 Lhonneur
des Cipoimo (toneel) - 22 20 A
bout portant — 2 3 0 0 Nieuws

A 2
12 45 Nieuws - 13 20 Page Speciale — 1335 Regionaal magazi
ne — 1350 Pilotes de courses ( f )
- 1403 Aujourdhui madame —
1505 La jeunesse de Ganbaldi ( f )
- 1600 Delta - 1725 Fenètre
sur
— 17 55 Jeugdprogramma
- 18 35 C est la vie - 18 55 Des
chiffres et des lettres (spel) —
1920 Gewestelijk
nieuws
—
1945 Top club (show) 2000
Nieuws — 2035 Une fille seule
(f)
21 30 Apostrophes
2 2 5 0 Nieuws — 2257 Les cousins
(f)

vendredi — 21 30 Les amoureux
du samedi soir ( f )
— 2205
Nieuws

LUX.
12 00 La bonne franquette —
1700 Tekenfilms — 1715 Cinq a
sept weekend — 17 50 Latout
cuisine du chef — 1805 Le cof
f re-fort (spel) — 1810 Cinq a sept
magazine — 1835 Le coff re-fort
(spel) - 1840 Systeme D (spel)
- 19 00 Nieuws - 19 30 Le coffre-fort (spel) - 1935 Passé et
gagne (spel)
— 1947 Entre
chiens et chats — 1955 Nieuwsoverzicht — 2000 Hawk loiseau
de nuit ( f ) — 21 00 La maison de
I amour et de la mort (tv film) —
2 2 1 5 Horoskoop

Zaterdag
21 APRIL
BRT 1
14 30 Gaslicht (film) - 17 00 Open
school — 1800 D e t o v e r m o l e n ( f )
- 18 05 De vijf (fJ - 18 50 Vrijetijdstemas — 1945 Nieuws —
20 10 Duet (fJ — 20 35 Starparade
(show)
21 25 Terloops - 2 2 1 0
Dallas (fJ - 2255 Nieuws

NED. 1
15 32 Het laatste rijk der olifanten
(dokJ - 1625 Ren je rot - 1700
De Tros penalty bokaal — 1715
Little Vic (fJ — 1800 Nieuws —
1845 Paspoort — 1855 Nieuws
- 1859 Bolke de beer - 1910
Tedshow — 2040 The streets of
San Francisco
(f)
— 2135
Nieuws — 21 55 U zij de glorie —
22 40 Nieuws - 2245 W K ijshockey

NED. 2
1825 Vrouwenwijzer
— 1855
Nieuws — 18 59 De Tros Top 50
— 2000 Nieuws - 2027 De stalen illurio co — 29 •?0 Aktua tv —
2335 Nieuws

1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk nieuws — 1940 Regionaal programma — 1955 Fred Basset
(film) - 20 00 Les jeux de 20 heu
res (spel) — 2 0 3 0 Le nouveau

1545 Nieuws — 1547 Pippi m
Taka Tuka-Land
(jeugdfilm)
—
1720 Tips en truuks voor fietsers
— 17 35 Die Muppets Show —
18 04 Der Grosse Preisse —
1805 Nieuws — 1810 Lander
spiel — 1900 Lou Grant (fJ —
20 00 Nieuws - 20 30 Rockpop
— 21 15 Der Antiquitatenjager
(film) - 2245 Nieuws - 22 50
Das Aktuelle Sport-Studio
—
0005 Der Kommissar (f J — 01 05
Nieuws

1930 Bhckpunt Studium - 2 0 0 0
Markt - Wirtschaft
Sozial —
2015 Sport im Westen - 20 55
Journal 3 — 2100 Nieuws
21 15 Tevja en zijn dochter (tvfilm) — 2245 Arturo Benedetti Michelangeli spielt

F 1
13 00 Nieuws - 1330 Le monde
de I'accordeon — 1348 Au plaisir
du samedi — 1805 Magazine
over dieren — 18 35 Les Tifins —
1840 Magazine auto moto I —
1910 S I X minutes pour vous defendre
1920
Gewestelijk
nieuws — 1944 Les exploits
«d'Arsene» (tekenfilm) — 1946
Les inconnus de 19 h 45 — 2000
Nieuws — 2035 Numero un —
2137 Les heritiers (fJ 2233
Tele-foot I — 2335 Nieuws

A 2
1245 Nieuws - 1335 Des animaux et des hommes — 14 25 Les
jeux du stade — 1705 Salie des
fêtes - 18 00 Sundance (dokJ 18 55 Des chiffres et des lettres
(spel)
1920
Gewestelijk
nieuws — 1945 Top club (show)
— 2000 Nieuws - 2040 La grace (tv-spel) - 22 15 Sur la sellette
o i n R Terminus les etoiles
(show) — 234b INICUV.^

1510 Nieuws — 1515 Sesam
strasse — 1715 ARD-Ratgeber
- 1800 Hier und Heute Unter
w e g s — 1855 Intermezzo-Infor
mattonen — 19 00 Die Sport
schau — 2000 Regionaal magazi
ne — 2022 Das Gold m der

F 3
1920 Gewestelijk nieuws — 1940
Regionaal programma — 1955
Fred Basset (tekenfilm) — 2000
Les jeux de 20 heures (spel) —
20 30 La strategie du serpent (fJ
- 21 30 Slava - 22 10 Nieuws 2220 Le sang d'un poete (film)

2045 Journal 3 - 21 00 Nieuws
— 21 15 Der Korporal in der
Schlinge ( f ) — 2255 Familienrat
- 2320 Kino 79 - 0 1 0 Nieuws

TF 1
1233 Midi premiere 1300
Nieuws — 1335 Regionaal programma — 1350 Objectif santé
— 1400 Acilion et sa bande —
1802 TF Quatre - 1829 Un rue
Sesame — 1857 C e s t arnve un

16 32 Super juke-box — 1800 La
cloche Tibetaine (f) 1900
Nieuws — 19300 Reis en exploratiemagazine — 19 55 Nieuws —
2000 Rush (f) du (film)

21 00 Foyer per-

NED. 1
1800 Nieuws 1830 Sesamstraat - 18 45 Paspoort - 18 55
Nieuws — 1859 De man van
Atlantis ( f ) — 19 47 O p volle toe
ren - 2030 Dernck ( f ) - 21 35
Nieuws — 21 55 Natuurlijke histo
rie (tv-spel) — 22 45 Gesprek met
de minister-president
— 2255
Wilt u even wachten i — 23 35
Nieuws

WIJ ia

- 2030 Maria Spe(
21 30 Lente in Wener
2245 Nieuws

NED. 1

1700 Dichterbij Pat
Een bericht van de \
— 1800 Nieuws — 1900 Nieuws mensen op het konc
19 55 Hier Parijs (Ja
2005 Dr Pulder ze
(film) - 2 1 45 Hugo (
— 2225 Nieuws

NED. 2

1700 Nieuws
sport 1 — 17 50 Spr«
1805 Spelen met kii
1830 Sesamstraat nij — 19 25 Studio sp
Humanistisch verbo
Nieuws — 2040 De
en de 50 000 (TV-s
All in the family (fJ
jeugd van tegenwo
portretten) — 2335

RTB 1
12 00
1300
simo
14 50

Faire le poin
Nieuws - 131
— 14 00 Arsen
Cahmero (fJ

,v

tenaken-Luik
(wiel
17 30 Visa pour le m<
Le p'tit clin d ceil —
des — 1820Lereto
- 1910 Tintin (fJ
Brussels leven — 1
richt - 1930 Nieuw
club des artistes (sh
Sportmagazme — 2

915 Religieuze uitz
12 02 La sequence c
— 1230 Nieuws uit
— 1300 Nieuws — 1
serieux — 1415 Les
du dimanche — 15
1535 L'homme qui \
lantide (SF) - 162!
miere — 1740 La
I ouest (TV western)
Lanka ( d o k ) - 1955
20 00 Nieuws - 2 0 :
let (film) - 2 2 1 3 K 0
— 2300 Nieuws

A 2

12 30 Filmpjes uit d e i
12 57 Top club diman
13 15 Nieuws - 1 3 4
manche (spel) — 14
dames (f) - 1610 I
1715Filmkwis - 18
merveilleux de Wal
1855 Stade 2 - 20(
20 35 Les menestrel
sippi (TV film) - 2 2 2
23 50 Nieuws

NED. 2
1855 Nieuws 1859 Er was
eens
(f) - 1925 De filmers 19 57 Nieuws - 20 27 Centennial
( f ) - 2205 Brandpunt - 2240
De alles is anders show — 2340
Nieuws

FR 3

17 35 Un comedien
(A France) - 1 8 3 0 '
(portret) - 1945 £
Tom - 20 00 La gran
jazz - 20 30 Archi
siècle — 21 10 NieL

1610 Joseph Balsamo — 17 05
Francis aux paradis perdus —
17 30 Actualites - 18 00 Toumai
(f) 1830 Zigzag (spel)
1845 Sept sur sept — 1915
Antenne soir — 19 28 Weervoor
spelling — 19 30 Nieuws — 19 55
A suivre — 2150 Nieuws —
2 2 0 5 Elizabeth Taylor ( f )

Jean Cocteau (porti
Cine regards — 2',
(stomme film)

ARD

RTB 2
18 45 O n w e go — 1915 Overname RTB 1 — 19 55 La lumiere des

9 00 Open school (k
- 9 30 Doe mee nstieviermg vanuit (
Konfrontatie (deba
Nieuws voor gehoc
- 14 30 Voor boer i
1500 Sesamstraat
Toerisme 79 — 15
(korte film) - 1 6 0 5
ken Luik (wielrenne
Sportuitslagen — 1
cars (reportage) —
vermeien (f) - 183
die ons omringt (dok
ven onder water (d
Nieuws — 2000 S|

TF 1

LUX.

RTB 1

D. 3

BRT 1

p o u r le I n u l l u m —

RTB 1
1545 L I peron d o r (spel) — 17 30
La preuve par set (spel) — 1835
Jeugdprogramma s — 1910 Antenne-soir — 19 30 Nieuws —
1955 Le jardin extraordinaire —
20 25 Dis moi que tu m'aimes (film)
— 21 55 Les vaillants d Attre (re
portage) — 22 35 Nieuws

22

ZDF

D 3

ARD

FR 3

Wuste (tv-film) — 21 00 Nieuws
— 21 15 Sandokan (fJ 2300
Nieuws — 2320 Sandokan (fJ 2315 Nieuws - 0020 Rockpalast-Festival

— D e v e r b o d e n trap, m e n s e l i j k e p r e n t v a n e e n j o n g e l e r a r e s d i e in h a a r k r e a t i v i t e i t g e r e m d w o r d t
d o o r het o p g e d r o n g e n l e e r p l a n e n d e w e i n i g s o e p e l e s c h o o l d i r e k t i e .
D i n s d a g 2 4 a p r i l o p B R T 1 o m 21 u 05

10 55 Frei Geboren
Kinderprogramma salem Jerusalem (fJ
internationale Fruehs
1345 Nieuws - 14
intermezzo — 144
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mdag
22 APRIL

pen school (kerncentrales).
Doe mee. — 10.00 Euchaering vanuit Gits. — 11.00
mtatie (debaO. 12.00
5 voor gehoorgestoorden.
•O Voor boer en tuinder. —
Sesamstraat (O — 15.25
ne 79 — 15.55 Dobromir
Film). ~ 16.05 Luik-Bastenaik (wielrennen). — 17.30
itslagen. - 17.35 De Oseportage). — 18.30 De toen (f.) - 18.35 De wereld
! omringt (dokJ — 19.25 Leider water (dokJ — 19.45
3. — 20.00 Sportweekend.
iO Maria Speermalie (fJ —
ante in Wenen (koncert). —
'Jieuws.

1

Jichterbij Paulus. - 17.25
richt van de wilde ganzen.
O Nieuws. - 18.30 Teleac.
O Nieuws. — 19.05 Jonge
T op het koncertpodium. —
lier Parijs (Jan Brusse). —
3r. Pulder zaait papavers
- 21.45 Hugo Claus (porteO.
5 Nieuws.

Nieuws. — 17.02 Studio
— 17.50 Sprekershoek. —
ipelen met kinderen (fJ —
esamstraat. — 18.45 Artse9.25 Studio sport 2. — 20.30
istisch verbond. — 20.35
;. — 20.40 De beide dames
50.000 nV-spel). - 20.55
he family (fJ - 21.20 De
i/an tegenwoordig (in 13
en). — 23.35 Nieuws.

"aire Ie point (debat). —
lieuws — 13.05 Concertis• 14.00 Arsène Lupin (fJ —
;alimero (fJ - 15.05 Visa
IIIWIIUU^

10.09

l_uili

nieuws. — 19.45 Les inconnus de
19 H 45. - 20.35 Le chant de Bernadette. Biografische film. —
23.00 Nieuws.

weekoverzicht. — 15.45 Detektivebuero Sorgenfrei (TV-film). —
16.20 Am Wege. - 17.55 Der Doktor und das liebe Vieh (fJ — 18.45
De Hannover Messe. — 19.30
Nieuws. — 19.33 Die Sportschau.
- 20.15 Wir ueber uns. - 20.20
Weltspiegel. — 21.00 Nieuws. —
21.15 Rebecca (film). - 23.20 Verkeerstips. — 23.25 Nieuws. —
23.30 Menschen und Strassen
(film). - 00.30 Nieuws.

A2
12.45 Nieuws. — 13.20 Page speciale. — 13.35 Regionaal magazine.
— 13.50 Pilotes de courses (fJ. —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.05 Les filles de Joshua Cabe.
TV-film. - 16.25 Kursus. - 17.25
Fenêtre 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 (show). - 20.00
Nieuws. — 20.35 Retro folies ('20'30). — 21.40 Aktualiteitenmagazine. — 22.40 Politique et litterature.
— 23.10 Nieuws.

ZDF
11.30ZDF-Matinee. - 13.00 Melodieën uit Oostenrijk. — 13.45 Freizeit. — 14.15 Chronik der W o c h e Fragen zur zeit. — 14.40 De onderdrukte massa (fJ — 15.10 Programma voor kinderen. — 15.40
Nieuws. — 15.45 Danke schön. —
15.50 Lachen sie mit Stan und Ollie
(film). — 17.00 Ihr Musikwunsch.
18.00 Nieuws. 18.02 Die
Sport-reportage. — 19.00 Tagebuch. — 19.15 Rauchende Colts (fJ
- 20.00 Nieuws. - 20.10 Bonner
Perspektiven. — 20.30 Ehe nach
Katalog (reportage). — 21.00 Opera van Richard Wagner. — 23.50
Nieuws.

eligieuze uitzendingen. —
a sequence du spectateur.
O Nieuws uit de tv-wereld.
) Nieuws. — 13.20 C e s pas
. — 1415 Les rendez-vous
anche — 15.30 Tiercé. —
'homme qui venait de l'At(SF). - 16.28 Sports pre— 1740 La legende de
(TV-western). - 19.25 Sri
d o k . ) - 19.55 Les T i f i n s . lieuws — 20.35 Adieu Pou). - 22.13 Koncert (Ravel).
O Nieuws.

Impjes uit de oude doos. —
3p club dimanche (spel). —
ieuws. — 13.40 Top club di! (spel). - 14.30 Dróles de
(fJ - 16.10 Informatie. Imkwis. — 18.00 Le monde
leux de Walt Disney. —
tade 2 - 20.00 Nieuws. es menestrels du Missis^-film) - 22.20 Zig-Zag. lieuws

In comédien lit un auteur
ice). — 18.30 Sophia Loren
). - 19.45 Spécial Dom20.00 La grande parade du
20.30 Archives du XXe
- 21.10 Nieuws. - 21.30
octeau (portret). — 22.00
sgards — 22.30 L'argent
e film).

rei Geboren (f.) — 11.45
irogramma. — 12.15 Jerulerusalem (fJ — 13.00 Der
lonale Fruehschoppen. —
lieuws — 14.15 Muzikaal
zzo. — 14.45 Regionaal

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.40 Regionaal programma. — 19.55 Fred Basset (tekenfilm). — 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20.30 En cas de malheur (film). — 22.05 Nieuws.

LUX.

D 3

12.00 La bonne Franquette (tot
13.30). — 18.10 Aktualiteiten. —
18.20 Ram-dames. - 18.35 Le coffre-fort (spel). — 19.00 Nieuws. —
19.30 Le coffre-fort (spel). — 19.47
Entre chiens et chats. — 19.55
Nieuws. — 20.00 Jean-Christophe
(fJ. — 21.00 Un colt dans la main
du diable (western).

19.00 Pippi Langstrumpf (fJ —
19.30 Ins Land der Mitternachtsonne (reportage). — 20.00 Rockpalast. — 20.45 Sport im Westen.
20.55 Journal 3. 21.00
Nieuws. — 21.15 Goethe (serie).
- 22.00 Hausbau auf Umwegen
(dokJ - 22.45 Kólner treff.

LUX

ARD

13.15 Hei elei, kuck elei (tot 14.30).
- 15.15 Europe 9 (dokJ - 16.30
Les pirates de ITIe verte (film). —
18.00 La preuve par neuf. — 18.30
RTL-théatre. — 19.00 Reis- en exploratiemagazine.
—
19.30
Nieuws. — 20.00 Les éclaireurs
du ciel (fJ — 21.00 Diaboliquement
votre (film).

17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukelstuhl. — 18.00 Spass muss sein. —
18.50 Nieuws. — 19.00 Das intermezzo bietet an. — 19.30 La linea
(tekenfilm). — 19.40 Der 7.kontinent. — 20.15 Regionaal magazine.
— 20.45 Trick um 4tel vor 8. —
21.00 Nieuws. - 21.15 Die Herren
mit den Armelschonern (tv-film).
— 22.45 Frankreich: Kultur heute
(dok.). — 23.30 Tagesthemen. —
00.00 Music Hall. - 00.50 Nieuws.

Maandag

ZDF

23 APRIL

18.00 Nieuws. — 18.10 Danke
— i , ^ ^ Qo i£,ht sirh — 1R40 Die
Drehscheibe. — 19.20 Achtung
Kunstdiebe (fJ. — 20.00 Nieuws.
— 20.30 Musik geht um die Welt.
— 21.15 Reklamationen (Reportage). 22.00 Heute-journal. —
22.20 Die Schattengrenze (TVfilm). — 0.05 W.K. ijshockey. —
0.55 Nieuws.

BRT 1
14X)0 Schooltelevisie. - 18.00 De
Tovermolen (fJ. — 18.05 De vijf (fJ.
- 18.30 Dobromir (korte film). 18.35 Open school (waarde landgenoten!). — 19.05 Doe mee. —
19.30 Kijk uit! Parkeren: wat een
miserie'. — 19.45 Nieuws. — 20.15
Dubbel dobbel. — 20.55 Edward
en M r s . Simpson (fJ

ARD 3
20.00 Hinter den Schlagzeilen. —
20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws.
— 21.15 Ruth von Mayenburg
(portret). — 22.00 Momente. —
22.15 Die Marseillaise (film). —
0.30 Nieuws.

NED 1
10.00 Schooltelevisie. 13.00
Nieuws. — 17.45 W.K. ijshockey.
— 18.00 Nieuws. — 18.30 Sesamstraat. — 18.45 Kortweg. — 18.55
Nieuws. — 18.59 Matchpoint. —
20.00 Inleiding Holocaust. - 20.30
Holocaust (fJ. - 21.35 Nieuws. 21.55 Holocaust (fJ. - 23.10 Socotera. — 23.25 Nieuws.

Dinsdag
24 APRIL
BRT 1

18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje
Horlepiep (fJ. - 19.25 Lucy en Mr.
Mooney (fJ. — 20.00 Nieuws. —
20.27 (Seheirh kommando (fJ. —
21.20 Hier en nu. — 22.00 Een dagje uit (tv-film). — 23.10 Het Sinaïgebergte (dokJ. - 23.30 Nieuws.

RTB 1
19.15
Lundi-spc-ls.
19.30
Nieuws. — 19.55 Juridische raadgevingen. — 20.00 Double indemnité. Politiefilm. — 21.10 Wetenschappelijk magazine. — 22.40
Nieuws.

RTB 1
— D e z o m e r v a n '42, d r a m a t i s c h e k o m e d i e v o l n o s t a l g i e w a a r i n
op een jongensachtige én gevoelfge manier de puberervaringen
v a n e e n j o n g e m a n , b e l e e f d in d e z o m e r v a n '42, g e s c h e t s t w o r den.
V r i j d a g 2 0 a p r i l o p D 2 o m 0 0 u. 05.
de groten — 22.20 58 miljoen
Nederlanders en hun
kerken
(dok). - 23.15 Nieuws.

NED. 2
18.25 Internationaal handelen (kursus). 1855 Nieuws. 1859
J.J de Bom v / h de kindervriend.
19 25 Koning klant 20.00
Nieuws — 20.27 Edward en Mrs.
Simpson (f.) — 21 17 Haak in met
Mary (show) — 22.10 Vara visie
- 23 05 Nieuws

RTB 1
18.00 Etranger, d'oü viens-tu ? (f.).
- 18.30 Zigzag - 1845TVF-magazine — 19.15 Antenne-soir —
19.30 Nieuws —.19.55 Chansong
- 20 55 Minute Papillon - 21.55
Nieuws — 22.10 La voir des lui
dira (film).
RTD Q
19.55 Seniorama — 20 35 Le jour
se léve (film).

ARD 1
1710 Nieuws. — 17.15 Nomaden
in Somahè (dok) - 18.00 Die Herren Jungen (jeugdfilm) — 1850
Nieuws 1900 Heidi (f.)
19 30 Die Welt ist voll Musik (Muzikale rondreis) — 19.45 Nachbarn,
nachbarn. Bruhl en Sceaux Cf.). —
2015 Regionaal magazine. —
2045 Genius Loei
21.00
Nieuws — 21.15 Barfuss in Kóln
(pop) - 22 00 Report 2245
Kazz & Co ( f ) - 23.30 Tagesthemen — 0000 W K IJshockey. 0045 Nieuws

14.00 Schooltelevisie - 1800 De
tovermolen (f.) — 1805 Sesamstraat — 18.30 Open school —
1900 Toestand '79 (Circusscholen). 19.45 Nieuws 20.10
Sammy & Co (show). — 2035
Verover de aarde (steenkool). —
21.25 JIJ of w i j ? (kwis). - 21.55
Gastprogramma
(Het
vnje
woord). — 22.25 Nieuws.

1800 Nieuws - 1810 Knshnan
een jongen uit Nepal Cfilm).- —
1840 Die Drehscheibe - 19.20
Iwans Geschichten Ctekenfilm) —
1945 Spass an der Freud' Ctekenfilm) - 2000 Nieuws 2030
Der Schuft, der den Muenchhausen Schrieb - 22 00 Heute-Journal — 22 20 Kremlin-strategen en
Oost-Siberie (reportage) — 2300
Hiife, der Doktor ertrinkt (film) —
0.35 Nieuws.

BRT 2

ARD 3

2010 Dieren in het zonnetje (dok.)
— 2035 Op een goeie wei Cf.). —
21 05 Verboden trap (film).

RTB 2
19.55 Vrouwen van Mali (dokJ. —
20.50 La couronne du diable (f.). —
21.45 Turnen (reportage). — 22.45
Einde van de uitzending.

NED. 1

TF 1
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal
magazine. — 13.45 Acilion et sa
bande. — 14.25 D'hier et d'aujourd-
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18.55 Nieuws. — 18.59 Een van
mijn beste vrienden (dokJ — 19.25
Kenmerk. — 20.00 Nieuws. —
20.27 Socutera. — 20.32 Countd o w n (pop). — 21.05 Fantasy Island (fJ - 21.55 Info. - 22.30 Operation Petticoat (fJ - 22.55 Veronica's agenda. — 23.05 Nieuws.

ZDF

NED 2

'hui. — 17.58 Konsumentenmagazine. — 18.27 Pour chaque enfant.
- 18.34 Lïle aux enfant. - 18.57
C'est arrive un jour. — 19.12 Une
minute pour les femmes. — 19.15
Les Tifins. — 19.20 Gewestelijk

NED. 2

FR. 3

^ » _

1-Luik
(wielrennen).
—
isa pour Ie monde. — 17.40
clin doeil. — 17.50 Specta18.20 Le retour du Saint (fJ
O Tintin (fJ - 19.15 Het
Is leven. — 19.29 Weerbe19.30 Nieuws. — 20.00 Le
s artistes (show). — 21.15
agazine. — 22.30 Nieuws.

oren (filmpje). — 15.37 De wei
(dokJ — 15.57 Luke redt zijn hond
(film). — 16.27 Mieuw en mauw. —
16.35 De film van Ome Willem. —
18.00 Nieuws. 18.05 Sesamstraat. — 18.45 Toeristische tips.
- 18.55 Nieuws. - 18.59 Van gewest tot gewest. — 19.50 Politieke
partijen. — 20.00 Een kleine verleiding CTV-film). — 20.55 Cinevisie.
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Den
Haag vandaag. — 22.10 [fabeltjeskrant voor de groten. — 22.20 Panoramiek. — 23.00 Studio S p o r t
- 23.45 Nieuws.

I

1000 Schooltelevisie. 1300
Nieuws voor slechthorenden. —
14 30 Schooltelevisie - 18.30 Sesamstraat — 1845 Paspoort —
18.55 Nieuws. - 18.59 De klub uit
de achtertuin ( f ) - 19.10 EO kinderkrant — 19 35 Avontuur in
Alaska (natuurfilm). — 2035 Zomaar een vrouw (f.). — 20.50 Tijdsein - 21 24 Tenslotte. - 21.35
Nieuws — 21.55 Den Haag vandaag — 22 10 Fabeltjeskrant voor

F1
13.00 Nieuws — 13.50 Acilion et
sa bande — 14 05 Kursus —
14.20 Le regard des femmes. —
1800 Konsumentenmagazine —
18.27 Pour chaque enfant —
1834 L'ile aux enfants. - 18.57
C'est arrive un jour — 19.12 Une
minute pour les femmes — 1915
Les Tifins. 1920 Gewestelijk
nieuws. — 1944 Les inconnus de
19.45. - 20.00 Nieuws - 20.35
Memphis (reportage) — 21 33 Livres en fête. — 22.45 Les musiciens du soir. — 23.15 Nieuws.

A2

PRECISIA
kleuren-tv
PROGRAMMA'S
DIREKT
TE KIEZEN

RTB 2
17.30 Voetbal
(Belgiè-Nederland). - 19.15 Overname RTB-1.
— 19.55 La flute enchantée (MozarO.

ARD
17.10 Nieuws. - 17.15 Dierlijk leven in onze tuintjes (dokJ — 18.00
Die Herren Jüngen (jeugdfilm). —
18.50 Nieuws. - 19.00 Das Gold
der Wüste (fJ - 20.15 Regionaal
magazine. — 20.45 Hit um 4tel vor
8. - 21.00 Nieuws. — 21.15 Anton
Sittinger (tv-film). - 23.00 Extremisme van rechts aan de Duitse
scholen (dokJ - 23.30 Tagesthemen.

ZDF

12 45 Nieuws. - 13.20 Page spéciale — 13.35 Regionaal magazine. — 13.50 Pilotes de courses (f.).
— 1403 Aujourd'hui madame —
15.05 Kursus 1725 Fenêtre
sur
— 1755 Jeugdprogramma.
— 10 0C c ' o o i la •.•fo _ laRB Des
chiffres et des lettres Cspel). —
1920 Gewestelijk nieuws. —
1945 Top club Cshow) - 20.00
Nieuws — 20 35 La classe ouvrière va au paradis (film) — 23.30
Nieuws.

F3
1910 Nieuws. - 1920 Gewestelijk nieuws — 19 40 Regionaal programma. — 1955 Fred Basset
(tekenfilm) — 2000 Les jeux de
20 heures - 2030 Tintin et les
oranges bleues (film) — 22.05
Nieuws.

LUX.
18.10 Aktualiteiten. - 18 20 RamDames — 18.35 Le coffre-fort
Cspel) - 19.00 Nieuws. - 1930
Le coffre-fort (spel) — 19.47 Entre chiens et chats. — 19.55
Nieuws — 20 00 La petite maison
dans la praine (f.). — 21.00 La tuile
a loups (TV-film).

Woensdag
25 APRIL
5RT 1

20.00 Geteilt fur Immer ? (reportage) - 20.45 Journal 3 - 21.00
Nieuws. — 21 15 Schauplatz —
22.00 Momente 22.15 Serie
over menselijke relaties. — 23.00
Fragestunde — 23 30 Hilferufe
(serie). — O 15 Nieuws

19.15 Antenne-soir.
1,9.30
Nieuws. — 19.55 Contacts. —
Voetbal (Beveren —Barcelona). —
20.00 En terre étrangère (tv-spel).
- 22.45 Nieuws.

15.30 Open school. - 16.30 TipTop. — 18.15 De Tovermolen. —
18.20 Jonger dan je denkt. - 18.50
De Hardy's (fJ — 19.45 Nieuws. SK Beveren —Barcelona (voetbal).
- 20.20 Happy days (f.) - 20.45
Ronald Laing en de anti-psychiatrie (dok.) — Nieuws.

BRT 2
17.30 Belgié—Nederland (voetbal). — 20.15 Baas in eigen winkel
CTV-spel). 21.10 Zuid-Afnka:
openhartig (dokJ.

NED. 1
10.00 Schooltelevisie. — 13.00
Nieuws. - 15.00 Teleac. - 15.30
Kocka, het konijn met de geruite

18.00 Nieuws. - 18.10 Die Follyf o o t - f a r m (fJ - 18.40 Die Drehscheibe. - 19.20 KO - O K (talkshow). - 20.00 Nieuws. - 20.30
puerschnitt. - 21.15 ZDF-Magazin. — 22.00 Heute-Journal. —
22.20 Van der Valk (fJ - 23.05
Qioh mal an — 93 10 De katolieke
kerk en dienstweigeraars. — 23.40
Sport Aktuell. — 1.15 Nieuws.

D. 3
20.00 Tweedehands natuur (dokJ
20.45 Journal 3. 21.00
Nieuws. — 21.15 Mittwochs in... —
23.00 Verkeerstips. - 23.05 Anatomie eines M o r d e s (film). — 0.35
Nieuws.

TF 1
13.00 Nieuws. — 13.37 Les visiteurs du mercredi. — 17.55 Verkeersmagazine. — 18.10 Konsumentenmagazine. — 18.27 Pour
chaque enfant. — 18.57 C'est arrive un jour. — 19.12 Une minute
pour les femmes. — 19.15 Les Tifins. — 19.20 Gewestelijk nieuws.
— 19.44 Les inconnus de 19.45. —
20.03 Nieuws. - 20.30 Efficax (tvfilm). - 22.38 Hippolyte Taine (portreO. — 23.30 Nieuws.

A 2
12.45 Nieuws. — 13.20 Page spéciale. — 13.35 Regionaal magazine.
— 13.50 Pilotes de courses (fJ —
14.03 Aujourd'hui madame. —
15.05 Les Robinsons Suisses (fJ
— 16.10 Jeugdprogramma. —
18.35 C'est la vie. - 18.55 Des
chiffres et des lettres. — 19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 Top
Club (show). - 20.00 Nieuws. —
20.35 Mi-fugue, mi-raison. - 22.20
Einstein (portreO. — 23.10 Nieuws.

FR. 3
19.10 Nieuws. — 19.20 Gewestelijk nieuws. - 19.40 Regionaal programma. — 19.55 Fred Basset (tekenfilm). - 20.00 Les jeux de 20
heures. — 20,30 Le specialiste
(western). — 22.10 Nieuws.

.ux.
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 (spel). - 19.47
Entre chiens et chats. — 19.55
Nieuwsoverzicht. — 20.00 Hit-parade. — 21.00 La main gauche du
seigneur (film).
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Duitsland beheerst
Europees klubvoetbal
D e h e e n w e d s t r i j d e n in de
h a l v e f i n a l e s o m de E u r o p a b e k e r s l i g g e n a c h t e r de r u g .
B e l g i ë is t e v r e d e n w a n t
Beveren behoudt nog enig
u i t z i c h t o p een f i n a l e p l a a t s
in d e E u r o p a c u p 2. D a a r m e e
is o n g e v e e r alles g e z e g d
want, o p N o t t i n g h a m — K e u len na, w e r d in d e b e d o e l d e
wedstrijden weinig spektakel g e b o d e n . D e k o n k l u s i e s
die z i c h al na de k w a r t f i n a les o p d r o n g e n w e r d e n nad r u k k e l i j k b e v e s t i g d : het
Europese bekervoetbal bev i n d t z i c h o p een g e v a a r l i j k
k e e r p u n t . O m d a t de p l o e g t u c h t , de t a k t i s c h e d i s c i p l i ne alles o v e r h e e r s e n d is
geworden. Individueel brio,
i n s p i r a t i e en k r e a t i v i t e i t
w o r d e n o p g e o f f e r d . H e t kille
r e s u l t a a t telt. D e t r a i n e r is
b e l a n g r i j k e r d a n de s p e l m a ker. D e t o e s c h o u w e r s zijn
de dupe. Ze komen nog wel
maar alsmaar minder talrijk.
De wedstrijd in Barcelona maakte geen uitzondering op de regel.
Beveren verdedigde zich voortreffelijk: moedig en tuchtvol Het
kwam eigenlijk nooit uit de omknelling los maar verkeerde deso n d a n k o i-iooit ii i J o Kjt tti c U Ü ü r l n g .

Het werd pas met een mogelijke
nederlaag gekonfronteerd nadat

• Na Parijs-Roubaix krijgen
toprenners die in de grote voorjaarsldasslekers beneden de
verwachtingen
presteerden
doorgaans de kans zich te rehabiliteren In semi-klassiekers als
de Waalse Pijl en de Amstel
Gold Race. Frankrijks trots Bernard Hinault maakte van de wedstrijd over de geasfalteerde heuvels van Wallonië gebruik om
opnieuw in de belangstelling te
treden. Hij versloeg eerder verrassend een sterk rijdende Beppe Sarroni. Laatstgenoemde
scheen ongenaakbaar — geprikkeld als hij was door de imponerende suksessen van aartsrivaal
Moser — maar beging een fatale
taktische fout in een eindspurt
die hij niet kon verliezen. Dit
laatste doet niets af aan de verdiensten van Hinault die er geen
geheim van maakt dat hij voor
alles opnieuw de Tour wil winnen. In de Amstel Gold Race lieten de 'Hollanders» niet aan
hun meesterschap tornen. Niet
enkel omdat de wedstrijd weinig
«kwaliteit» met zich voerde, ook
al omdat de aanwezige Belgen
zich genoeglijk schikten — de
meesten gaven zonder reden op
— in een nevenrol. Jan Raes won
met meesterschap. Vermeldenswaardig detail: nooit voorheen
keken zoves! mensen in Nederland naar een wielerwedstrijd.
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sievoetbal
en
systematische
overtredingen) wordt gemeden
als de pest; snelheid in de uitvoering (vooral in Engeland) en kreatieve vrijheid in de aanval (vooral
in Duitsland) .worden hoog gewaardeerd. Al deze faktoren samen waarborgen de kijkers
spektakel, ook wanneer de som
van het individueel talent met zo
groot is Mede daardoor is het
met zo verwonderlijk dat het Duitse voetbal — tijdens de wereld-

Neeskens professioneel — wat
dacht je"? — een strafschop had
uitgelokt. Eens die omgezet
stond het vast dat de Waaslanders zouden verliezen. Want aan
aanvallen kwamen ze doodgewoon niet toe Blijft de vraag of ze
daartoe bekwaam waren. Of ze
de wenselijkheid daartoe in overweging namen Barcelona, zeker
geen Europese grootheid, voetbalde stereotiep. Het aanvalsspel
verliep langs vaste, onveranderlijke banen Originaliteit was uit den
boze Markante vaststelling achteraf was eigenlijk dat geen van
beide teams de mogelijkheden
van de tegenstander bleek te
kunnen omschrijven Fiziek en
taktiek Daarmee uit. Aan de rest
heeft men geen boodschap meer
Op die ene uitzondering, Nottingham—Keulen, na Daar werden
de teugels gevierd Er werden risicos genomen 0—2 voor de
Duitsers Dank zij onder meer
een schitterende Van Gooi. Maar
Nottingham zou geen kampioen
van Engeland geworden zijn indien het met over geheime reserves beschikte. Het sloeg terug.
1—2. 2 - 2 en 3 - 2 . Onwaarschijnlijk scoreverloop Het werd
zelfs nog 3—3
Omdat
er
tweeentwintig spelers op de
grasmat stonden uit landen waar
voetbal nog een «soel» i<5 7<> ^'='*
aan een professioneel spel. Maai
toch nog altijd spel.
Duitsland en Engeland blijven in

«ligging» op de wielerkalender
bestaat er toch jaarlijks ruime
belangstelling voor. De koers
wordt doorgaans ook gekenmerkt door ongewone voorvallen. Zo ook dit jaar. In de eerste
rit (eerste gedeelte was een
ploegentijdrit tellend voor de individuele rangschikking) kwam
de oppermachtig gewaande
ploeg van Peter Post met ruime
vertraging aan de start Gevolg
onnodig tijdverlies en een onverwachte leiderstrui voor Didi Thurau. Daarmee was de kous niet
af want daags nadien reed de
leider plat, zijn ploegmaats bemerkten het — zogezegd — niet
en heten de arme Didi aan zijn
lot over. Hij verloor zijn trui aan_
ploegmaat Van Roosbroeck. Wij

# SK Beveren heeft een enigszins onverwachte klap gekregen. Het werd uit de beker van
België gewipt door landskampioen Club Brugge. Een hele verrassing als we de reakties mogen geloven. Vermits Beveren
verloor nadat het een midweekwedstrijd had gespeeld voor de
Europacup lagen de verontschuldigingen voor het grijpen.
Geleerd van professor Raymond
Goethals. De lezer weet dat wij
dat liedje niet wensen mee te
zingen. Naar ons gevoelen verloor Beveren omdat het op een
Club Brugge botste dat mogelijk
zijn beste wedstrijd van het seizoen speelde. De Bruggelingen,
opnieuw met Lotte Lambert, be-

heersten het spelbeeld doorlopend. Hun overwinning was voor
geen diskussie vatbaar. Andere
halve verrassing was dat Beerschot bij Lokeren overeind bleef
Het won, net als Club Brugge,
met 0—2.

Kneteman, Raas, Kuiper, Lubberding, e.a. hebben de populariteit van hun sport aanzienlijk opgetrokken.
• De wielerronde van België
weegt weliswaar niet op tegen
soortgelijke
inrichtingen
in
Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland, maar door de gunstige

Europa de toonaangevende voetballanden. De redenen daartoe
liggen voor de hand: Duitse en
Engelse
voetballers
hebben
groot ontzag voor de betalende
toeschouwer. Dit heeft een blijvende bereidheid tot inspanning
voor gevolg; het gezag van de
scheidsrechter wordt onvoorwaardelijk aanvaard: eventueel
verzet mondt uit in de zwaarste
sankties- taktisch spelbederf (de
buitenspelval, risicoloos defen-

zijn nu al benieuwd om te weten
voor welke ploeg Thurau volgend seizoen zal rijden-

• Vorige week won de Belgische Olympische ploeg met 3—
1 van Spanje. Eerder al drukten
wij onze verwondering uit over
het feit dat de Vlaamse televisie
deze wedstrijd rechtstreeks op
het scherm zou brengen. De feiten hebben ons inmiddels in het
gelijk gesteld. Niet dat de wed-

strijd het bekijken niet waard
was. Dat niet Vi^el echter omwille van de- publiciteit rond het
veld.
Het
Gemeentekrediet
kreeg anderhalf uur gratis exclusieve reklame. Wij vragen
ons af hoe de BRT dit kan verantwoorden. Of is het toch waar
dat de hand- en spandiensten
die de voetbalbond bewezen
worden eindeloos zijn? Eerder
hadden wij bij voorbeeld al opgemerkt dat bij de interland België—Oostenrijk de oorspronkelijke en «vertrouwde» (dat wel!)
publiciteit rond het Anderlechtveld door volledige nieuwe was
vervangen. Is dit in overeenstemming met de desbetreffende geldende regels?• Het ziet er nu al naar uit dat
Harry Everts — destijds al eens
wereldkampioen in de 250 ccklasse — de nieuwe wereldkampioen motorcross in de- 125 cc
zal worden. Hij behaalde tot nog
toe het maximum der punten en
ligt al ruim voor op zijn voornaamste tegenstander, de Japanner Watanabe. De klassieke
Paastrofee (Marche-en-Famenne en Geldenaken) werd gewonnen door André Malherbe. Ook
hij behaalde het maximum der
punten.
Het Belgisch volleybal heeft internationaal goede sier gemaakt
In de Lentebeker (het officieuze
Westeuropese landenkampioenschap) eindigden de heren tweede. In Stockholm verloren zij in
de finale met 3—0 van Finland.
De Belgische dames deden het
evenmin verre van slecht In het
soortgelijke kampioenschap eindigden zij vierde. Zij mochten
nog verder reizen: naar Turkije.

kampioenschappen in Argentinië toch blijkbaar in verval —
momenteel de Europese klubkompetities
beheerst.
Keulen
schijnt op weg naar een finaleplaats en., naar de eindoverwinning in de beker voor landskampioenen; Dusseldorf staat van de
vier halve finalisten in de beker
voor bekerwinnaars het dichtst
bij een finaleplaats en het is helemaal
met
onmogelijk
dat
Monchengladbach
en
Hertha
Berlijn mekaar ontmoeten in de
dubbele eindstrijd om de Uefacup. Kenschetsend is bovendien
dat geen van de vernoemde
klubs nog enig uitzicht hebben op
de landstitel 1979. In de nationale
kompetitie moeten zij momenteel
vrede nemen met een nevenrol.
Van een toeval kan bijgevolg
geen sprake zijn. Bovendien betreft het hier een situatie die zich
in de jarenlange geschiedenis
van het Europese bekervoetbal
nog nooit heeft voorgedaan. Het
zou de rest van Europa tot nadenken moeten stemmen Maar zover zijn w e blijkbaar nog met. In
Nederland en België zweert men
meestal nog bij risicoloos voetbal.
Aanvallers blijven zonderlingen.
Noodzakelijke voorwaarde voor
hun «roeping» is het berucht geworden inkasseringsvermogen.
Want in België vindt men het
normaal dat voorspelers «in bevolen dienst» worden neerged o l k t De scheidsrechters houden daar «rekening» mee en
tonen zich bijzonder mild tegenover de ingrijpende verdedigers.
Want de belangen die op het spel
staan zijn toch zo groot, nietwaar
betalende toeschouwer?
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Het recht van de sterkste
H e t w a s in 1975 d a t Erin P i z z e y in
E n g e l a n d s t a r t t e m e t haar t e h u i s
v o o r m i s h a n d e l d e v r o u w e n . In
1 9 7 6 g r e e p in B r u s s e l e e n v r o u w e n t r i b u n a a l plaats, w a a r v r o u w e n uit v e r s c h i l l e n d e l a n d e n s o m s
s c h r i j n e n d e v e r h a l e n o v e r lichamelijke en psychische mishandeling k w a m e n v e r t e l l e n . Z i j w a r e n
de slachtoffers van brutaal optredende mannen, vaders, vrienden,
echtgenoten, vreemden.
D e m i s h a n d e l i n g v a n v r o u w e n is
dikwijls een v e r z w e g e n onderw e r p g e w e e s t ; pas sedert 1976
w e r d in dit l a n d e e n a a n v a n g
gemaakt met het bestuderen van
het verschijnsel en k w a m e n dan
ook verschillende
opvangplaatsen, v l u c h t t e h u i z e n v o o r g e s l a g e n
v r o u w e n en hun kinderen.
Het rapport vertelt het verloop
van zo'n vernederingsproces: w e
leren eruit dat slagen w o r d e n toeg e d i e n d thuis, niet in h e t bijzijn v a n
derden, maar dikwijls v o o r d e
ogen van de kinderen. D e buren
h o r e n h e t w e l , m a a r m o e i e n er
z i c h niet m e e . O o r z a k e n v a n mish a n d e l i n g zijn z e e r v e r s c h e i d e n :

g e l d g e b r e k o f d i s k u s s i e s o v e r financiële middelen, jaloersheid en
weigeren van sexueel verkeer,
drankmisbruik, diskussies over d e
kinderen, werkloosheid, de w e n s
van d e v r o u w buitenshuis te w e r ken, o n g e w e n s t e z w a n g e r s c h a p ,
h e t e t e n v o l d o e t d e m a n niet, d e
vrouw wenst echtscheiding: zovele z a k e n d i e d e m a n t o t g e w e l d d a digheid aanzetten.
D e maatschappij staat v r e e m d
tolerant tegenover deze gewelddadigheid: de mannen mogen hun
v r o u w e n slaan. D e politie v e r l e e n t
z e l d e n d a a d w e r k e l i j k e hulp, o p e n bare instanties g e v e n d e v r o u w d e
r a a d t e r u g naar huis t e k e r e n , z i c h
bij d e b e s t a a n d e situatie n e e r t e
l e g g e n . O n z e m a a t s c h a p p i j aanv a a r d t h e t r e c h t v a n d e s t e r k s t e in
h e t g e z i n . D i k w i j l s g a a t h e t geslagen w o r d e n over van de ene gen e r a t i e naar d e a n d e r e . W i e t h u i s
geweldplegingen binnen de vier
muren meemaakte, ervaart het ges l a g e n w o r d e n als e e n g e w o n e levenssituatie.
Bovendien
neemt
o n s o p v o e d i n g s s y s t e e m 't a g r e s s i e v e g e d r a g bij j o n g e n s als v a n -

z e l f s p r e k e n d aan. D e v r o u w o n d e r g a a t lijdzaam h e t g e w e l d v a n
haar l e v e n s g e z e l (?) o m d a t zij v a n
h e m e k o n o m i s c h a f h a n k e l i j k is.
Vrouwenmishandeling
(dikwijls
vergezeld van
kindermishandeling) k o m t in alle b e v o l k i n g s l a g e n
v o o r . h e t is e e n illuzie t e m e n e n
d a t alleen d e a r b e i d e r zijn v r o u w

Het rapport:
((Mishandeling
van vrouwen}}
slaat; in z o g e n a a m d e « h o g e r e »
klassen v e r o o r z a a k t stress-situatie niet z e l d e n u i t b a r s t i n g e n v a n fysische gewelddadigheid.
Je kan je afvragen w a a r o m de
v r o u w e n s o m s z o lang w a c h t e n
eer hun gewelddadige partner te
verlaten.Zij s c h a m e n zich meestal
het falen van hun huwelijk o p e n baar t e m a k e n . I m m e r s , v e r o n d e r -

Verborgen
geweld
Bij gelegenheid van het «Jaar van het
Kind» hoor je er nu één en ander
over, maar over het algemeen zwijgt
de samenleving beschaamd als het
over het mishandelen van haar kinderen gaat.
W e willen even de geschiedenis vertellen van een meisje van zes ergens
in ons eigen Vlaanderen. Haar ouders
waren gewone mensen, niet beter en
niet slechter dan om het even wie. Z e
hadden reeds kinderen en zorgden er
voorbeeldig voor. Tot zij w e r d geboren. Ze had een hazelip en dat konden de ouders niet verteren. Ze ondervonden het nieuwe wezentje als
een schande en stootten het Instinktief uit het gezin. In de loop van haar
jonge leven liep ze verschillende «accidentele» breuken op, waaronder
een schedelbreuk die blijvende gevolgen had. Het kind w e r d vrijwillig aangereden, uit de schommel gestoten...
De oorzaken zijn velerlei. Kindermishandeling komt dikwijls voor bij ouders die zelf een ongelukkige jeugd
kenden, zelf slagen inkasseerden en
denken dat de heel harde metode bij
de opvoeding hoort. Dikwijls speelt
drankmisbruik een in dit opzteht stimulerende rol... Maar ook onwettige
en ongewenste kinderen betalen
soms een zware tol voor hun bestaan.
Een slechte verstandhouding tussen
partners, een ongezonde huisvesting
verhogen de kansen tot slechte behandeling van de jongsten in het gezin.
Het zijn dikwijls baby's die het slachtoffer zijn: moeders-over-de-toeren
koelen een onberedeneerde woede
op het wezentje waaraan zij geen aandacht meer willen of kunnen geven...
Niet alleen in zogenaamd sociaal-lagere klassen w o r d ie met kindermishandeling gekonfronteerd, alhoewel armoede en primitiviteit kinderen niet
ten goede komen. Ook in zogenaamd
«deftiger» kringen kunnen kinderen
slachtoffertjes w o r d e n van het egoïsme en de stress-situatie waarin de ouders verkeren.
De mishandeling krijgt eufemistische
namen: het kind is «gevallen», «stootte zich» tegen de hoek van tafel of
kast, was «te wild»... indikaties voor
effektieve mishandeling zijn het dikwijls van arts of ziekenhuis verwisselen en natuurlijk het frekwent optreden van verwondingen van alle slag...
Het zijn meestal de buren die de politie of rijkswacht op de hoogte brengen van geweldpleging op kinderen.
«Eer de buren zich in beweging zetten, is er reeds heel wat gebeurd en
eer de mensen een burenruzie op de
koop toe willen nemen, moet het heel
erg zijn en is het inderdaad de hoog-
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s t e l t o n z e s a m e n l e v i n g niet d a t d e
v r o u w v e r a n t w o o r d e l i j k is v o o r d e
g o e d e gang van zaken binnen het
h u w e l i j k ? Z e h o o p t d a t haar m a n
zijn l e v e n zal b e t e r e n . D i k w i j l s
h e e f t z e o o k g e e n a n d e r e uitk o m s t d a n bij h e m t e b l i j v e n : Z e
heeft geen eigen middelen van bestaan en geen toevluchtsoord.
S o m s heeft ze angst voor represailles v a n d e s l a a n d e m a n m a a r
m e e s t a l blijft z e h e t v e r d r a g e n o m wille v a n d e k i n d e r e n .
W e l blijkt uit h e t r a p p o r t d a t a l k o h o l i s m e , o f bij d e m a n o f bij d e
v r o u w o f bij b e i d e n , é é n v a n d e
hoofdoorzaken van gewelddadigh e i d is. D e m e e s t e v r o u w e n die
h e t huis u i t v l u c h t e n e n in k l i n i e k e n
w o r d e n o p g e n o m e n of in t o e v l u c h t s o o r d e n , zijn m e e s t a l t u s s e n
d e d e r t i g e n d e v e e r t i g jaar o u d , lev e n t u s s e n d e vijf e n d e v i j f t i e n
j a a r m e t h u n h a r d h a n d i g e m a n sam e n . A l s z e w e g g a a n , is a n g s t d e
drijvende faktor.
D e m e e s t e h u i s d o k t e r s bij o n s lijk e n met g e n e i g d e e n a t t e s t v o o r
slagen en v e r w o n d i n g e n o p te mak e n , d e politie of r i j k s w a c h t is afw i j z e n d of a f w a c h t e n d e n zal
slechts ingrijpen wanneer d e man
met v u u r w a p e n s heeft gedreigd
of geschoten.

M^M^CH/^PPU

D e kinderen nemen het meestal
op voor de moeder en krijgen
daardoor dan ook hun deel van de
slagen.
D e samenstelster van het rapport,
A n n y S t e v e n s (licentiate s o c i a l e
w e t e n s c h a p p e n ) , hield e e n e n q u ê t e bij d e v e r s c h i l l e n d e o p v a n g c e n tra en de resultaten ervan k u n n e n
de waarde hebben van een w e tenschappelijk
onderzoek.
Zij
s p r e i d d e haar w e r k t e r r e i n uit v a n
n o v e m b e r 1977 t o t m a a r t 1978,
z o d a t w a t w e hier r e s u m e r e n ,
k r a c h t v a n aktualiteit bezit.
D e centra bleken onmiddellijk veel
v r o u w e n en kinderen o p te vangen, z o d a t z e w e r k e l i j k aan e e n
n o o d z a a k b e a n t w o o r d e n . Z e nem e n t o t h i e r t o e allen f y s i s c h mishandelde v r o u w e n op, de adress e n zijn g e h e i m g e h o u d e n , v r o u wenorganizaties
kunnen
altijd
worden aangesproken om vrouw e n w e g w i j s t e h e l p e n in dit v e r band.
W i e het interessante rapport wil
b e m a c h t i g e n , k a n het b e s t e l l e n
d o o r 125 fr. t e s t o r t e n o p het r e k e ningnummer 000-0475625-34 m e t
vermelding
«A.
Lambert-Leona
V a n H o o r e b e k e , Frans V e r b e e c k s t r a a t 81 t e 1900 O v e r i j s e , rapport».

Federatie van Vlaamse
Vrouwengroepen
hield twee kaderdagen
#
p-ts-«

•

ste tijd dat w e ingrijpen», zo verklaarde onze zegsman uit het gerechtswezen.
Als «preventief» stelde hij ook de hulp
aan noodlijdende gezinnen en vooral
het opvoeden van jongeren tot verantwoord ouderschap.
Het onderwerp stond aan de orde tijdens een studiedag van het N V K en
ook tijdens het kongres voor Verpleegkundigen w e r d het onder de
loep genomen.

Het misdrijf in België opsporen, is
een moeilijke aangelegenheid: de geneesheer, gekonfronteerd met de
zaak, mag uit hoofde van zijn beroepsgeheim, de gerechtelijke macht niet
inlichten. Tijdens voornoemde studiedag beklemtoonde een magistraat dat
de arts gehouden is, op straf van vervolging, het beroepsgeheim integraal
te behouden.
In andere landen is dit niet het geval.
In de VSA moet de arts de gevallen
van kindermishandeling rapporteren.
In Frankrijk w o r d t hij niet vervolgd indien hij kindermishandeling meldt, in
Nederland bestaat een instelling die in
geval van geweld op jongeren opt r e e d t BIJ onze Noorderburen funktioneert het zogenaamde vertrouwensarts-team, ingericht door het ministerie van Volksgezondheid. De vertrouwensarts kan, na het inwinnen van inlichtingen, besluiten een of andere
zaak bij het gerecht aanhangig te maken.
In Belgiè w e r d een voorontwero tot
wet ingediend om een meldpost-vertrouwensarts op te richten, naar analogie met het Nederlandse voorbeeld.
De vertrouwensarts zou als verbindingsman of -vrouw kunnen fungeren
tussen de verschillende diensten. Als

je met flagrante gevallen van jeugdmishandeling in kontakt komt, wat kan
je dan a a n v a n g e n '
De gerechtelijke instanties vragen je
de gerechtelijke politie, of de dienst
jeugdpolitie of de rijkswacht te verwittigen... soms zijn dat wel moeilijk te
overschrijden drempels. Je kan ook
terecht bij het jeugdbeschermingskomitee of bij de sociale dienst van de
jeugdrechtbank. Er bestaat tevens in
elk gerechtelijk arrondissement een
sociale dienst voor de jeugdbescherming die zich bezighoudt met opdrachten var jeugdbeschermingskomitees eii jeugdrechtbank. De taken
zijn zwaar, menigvoud en er is te weinig personeel om te begeleiden en te
helpen zoals het zou behoren.
Het zijn vooral de verpleegsters van
het N W K die met de problemen worden gekonfronteerd: zij komen overal
en zien hoe sommige hele kleine kinderen worden behandeld. Zij echter
hebben eveneens met beroepsgeheim te maken, zodat ze niet steeds
kunnen optreden zoals ze zouden willen.
In onze samenleving lijden kinderen
echter niet alleen door hardhandige
ouders of opvoeders. Wie zal de
angst van een kind voor straf thuis
omwille van een slecht rapport meten,
wie de spanning begrijpen van z'n
kind voor de prestatie-eisen tijdens
een eksamenpenode gesteld'^ Wie
begrijpt de eenzaamheid van kinderen in het moderne wooncomplex
waar je vooral geen lawaai mag mak e n ' Wie vangt de zielenood van de
tieners op die zo zelden met hun televisie-kijkende ouders een zinnig
w o o r d kunnen wisselen?
Het «Jaar van het Kind» moet meer
zijn dan een bonte affiche en een aantal kommissies die vertellen dat de initiatieven «van de basis» moeten komen.
Laten w e hopen dat de
resterende drie kwartalen bezinning
brengen en een aantal praktische
initiatieven om het lot van de meest
weerloze longeren te verzachten.

Na een moeilijke periode —
waaraan de politieke perikelen
niet vreemd waren — mogen we
zonder overdrijven beweren dat
de F W weer wind In de zeilen
heeft. Dat is dan ook te merken
aan de nieuwe groepen die als
paddestoelen uit de grond rijzen,
en aan de meer dan behoorlijke
aanwezigheid op de aktlviteiten
en vergaderingen: de leden komen en talrijker van bij voorbeeld een jaar geleden.
Iedereen in hef kader (en gelukkig ook daarbuiten) voelt de
noodzaak aan de nevenorganizatles uit te bouwen, als middel
om de Vlaams-nationale èn
vrouwgezinde Ideeën in breder
publiek te verspreiden.
Bovendien Is de F W één van
de zeldzame Vlaams-nationale
verenigingen die in het kulturele
leven onze strekking vertegenwoordigt (samen met de V W G
en het vormingsinstituut Lodewljk Dosfel).
Maar de F W werkt vooral aan
de basis, wat
geïllustreerd
wordt door talrijke aktlviteiten,
die onveranderlijk niet alleen
een talrijk publiek lokken, maar
ook nieuwe en andere mensen
aantrekken, zelfs uit andere organlzatles.
Over de uitbouw van de F W , de
wijze van een bestuur of groep
samen te stellen, hoe de mensen
aan te spreken, welke aktlviteiten te plannen, en hoe onze doelstellingen naar bulten te dragen:
ziedaar het onderwerp van de
kaderdagen die de organizatle
dit voorjaar In de verschillende
provincies organizeert
Reeds tweemaal waren we met
de kaderleden samen (dit jaar
uitsluitend het kader, omwille
van de behandelde materie): op
18 maart te Gentbrugge (voor de
arrondissementen
Gent-Eekio,
Oudenaarde en Aalst) en op
8 april te Antwerpen
voor de
provincie Antwerpen.
Elke keer handelde Johan Beke,
direkteur van het vormingsinstituut Lodewijk Dosfel, over het
georgarilzeerde kultuurbeleld In
Vlaanderen, ging het over dekreten en de onderverdeling van de
organizatles, maar tijdens de
diskussletijd klonken de meeste
vragen over de gemeentelijke

kultuurraad en alle moeilijkheden en mogelijkheden In dit verband. We werden telkens weer
gekonfronteerd met konkrete
voorbeelden van discriminatie,
wat ons deed beseffen welke
harde strijd minderheidsgroepen als de onze In dit land moeten voeren en zullen moeten
voeren als we In een door de
CVP kultureel gedomineerd land
zullen wonen.
Te Gentbrugge waren bestaande
groepen komen opdagen, maar
ook een aantal nieuwe mensen
en de plaatselijke politieke mandatarissen kwamen luisteren
hoe de vork aan de steel zat, wat
wij natuurlik zeer apprecieerden.
In Antwerpen waren we samen
In het Blllard-palace, en daar
hebben de mannen blijkbaar
grotere drempelvrees, want er
kwam slechts welgeteld één
meneer op de namiddagzitting,
en hij kwam dan nog uit het arrondissement Turnhout
Hij zal dan wel overtujgd zijn geraakt van onze eerlijke Vlaamsnationale bedoelingen. Huguette
De Bleecker had tot taak die èn
In Gentbrugge èn In Antwerpen
uit te leggen. Het was ook de
eerste keer dat we In staat waren een grotere en ganse dagvergadering te organizeren. De
Inspanningen die Hilda Willems
zich ter plaatse had getroost,
zijn daar zeker niet vreemd aan.
We mogen trouwens voor de organizatle dank zeggen aan
Maartje Vande Velde en Lieve
Robert In Gentbrugge, en aan
Hilda Willems, Alice Claes en
Raimonda Otten voor Antwerpen.
De volgende kaderdagen van de
F W gaan door op zaterdag
5 mei voor SInt-Niklaas en te
Sint-Niklaas, op 13 mei te Liedekerke voor de provincie Brabant
en op zondag 27 mei voor de
provincie West-Vlaanderen en
dit te Oostende. De practica
zullen In dit blad verschijnen en
ook de kontaktadressen. Wie
meer Inlichtingen over de Federatie van Vlaamse Vrouwengroepen wenst, kan terecht op het
FW-sekretarlaat, Bennesteeg 2,
9000 Gent, op telefoonnummer
091-23.38.83 en dan krijg je Annemie, Kathelijne, Ann of Marina
aan de lijn.

Huguette DE BLEECKER

WIJ IS
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25.000 jaar kunst in de Sovjetunie
Vier jaar geleden ging m Parijs
de fabelachtige tentoonstelling
« Het goud van de Scyten » Nu
loopt nog tot het einde van deze
maand in het Grand Palais de
expositie <• Avant les Scythes
met als ondertitel < prehistorie
van de kunst in de USSR Deze
enorme tentoonstelling met
meer dan 250
catalogusnummers werd
samengesteld uit de kollekties
van het Ermitage-museum te
Leningrad aangevuld met
stukken uit dat
Saint-Germain-en-Laye (een
fraai kasteel met een
uitgebreide archeologische
verzameling nabij Parijs) Deze
even uitvoerige als
indrukwekkende expositie
samenvatten is onbegonnen
werk ZIJ is te veelomvattend
Trouwens wie van deze
manifestatie een enigszins
volledig beeld wil meedragen
moet er ten minste een volle dag
voor uittrekken En moet zich
een catalogus aanschaffen
Deze kost wel 450 frank maar
hij IS dan ook een prachtig

geïllustreerd kunstboek met
afbeeldingen van uitleg
betreffende elk getoond
voorwerp afgewisseld met
kaarten en uitstekende
verhelderende artikels over een
materie die hier nagenoeg
onbekend is
Rondgang

Wat bij het bekijken van deze ten
toonstelling vooral opvalt is dat
haar ondertitel slechts maar een
deel van de inhoud dekt Immers
een scheidingslijn tussen kunst
ambacht of gewoon produktie is
voor het merendeel van het ge
toonde niet te trekken Deze voor
werpen zijn zo autentiek zo door
drongen van levensechtheid dat
hun anekdotische funktie (sie
raad gebruiksobjekt religieus mo
tief) totaal vervaagt naast hun
menselijke vaak ook vergeeste
lijkte inhoud Hoewel het woordje
« kunst» natuurlijk wel van toepas
sing 18 omdat zelfs de oudste
voorwerpen (bv de vogelfiguur
tjes 24 22 000 voor Kristus ge

vonden in de streek van Irkoetsk)
getuigen van een duidelijke artis
tieke visie en een biezondere stijl
gaafheid die niet zomaar toevallig
IS of uit het materiaal zelf ema

#

neerde maar die integendeel en
kei het resultaat kan zijn van een
plastisch kreatief bewustzijn
Naast beelden juwelen wapens
godsdienstige voorwerpen en qe

•

'"é,
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Beeldjes van zittende vrouwen gebakken klei einde lilde millennium voor Kris
tus uit Zuid Turkmenie verzameling Ermitage (Leningrad)

bruiksvoorwerpen — vaak van
een werkelijk magistraal allure —
valt de tentoonstelling op door
haar dokumentaire bedoelingen
met kaarten tijdschema s infor
matieve tekeningen rekonstrukties en f o t o s Sommige stukken
zijn daarbij ronduit ontroerend
(b v het uitstekend gekonserveer
de kadaver van een jonge mam
moet — 44 000 voor Kristus — in
1977 gevonden in de vallei van de
Kirgiliakh nvier in Sibene ) of de
evocaties van graven uit de nekropolis van Koban Maar als ik
een stuk mee naar huis zou
mogen nemen geef me dan het
20 cm lange beeldje dat een
elandkop voorstelt en waarschijn
lijk ooit een rituele skepter be
kroonde (He millennium voor onze
tijdrekening
gevonden in de
streek van Sverdlovsk) Als u
deze maand in Parijs bent mis
deze unieke tentoonstelling dan
met ZIJ IS van een zeldzame
schoonheid en toont waar de bril
jante kuituur van de Scyten (en
voor een deel ook de onze) haar
bakermat had «Avant les Scythes» Grand Palais Parijs, tot
30 april (dinsdag gesloten)

NIC V A N BRUGGEN

Buitenlandse verhalen
Dank zij een belangrijke
subsidie
van het
Prins
Bernhardfonds
(Amsterdam), verschijnt heden het
eerste nummer van de 8e
laargang van het tijdschrift
Septentrion revue de culture neerlandaise
Het
Franstalige
Septentrion revue de culture neerlandaise IS een uitgave van
de
Vlaams-Nederlandse

Zoals gebruikehjk telt dit
nummer 96 bladzijden en is
het rijk geïllustreerd Het bevat artikels over het katholicisme in Nederland
over
onderwijsproblemen in Nederland de verzuiling van
het kulturele leven in Vlaanden beeldhouwer Rik Poot
en het Van Gogh-museum
in Amsterdam Paul van Ostaijen en Guillaume Apolli-

«Septentrion»
haalt
de 35.000
«Stichting Ons
Erfdeel»
Het blad wil in de Franse
taal bekendheid geven aan
de Nederlandse kuituur zoals zij leeft in Nederland en
Vlaanderen Het is een algemeen-kultureel
tijdschrift
dat niet alleen aandacht besteedt aan de traditionele
schone kunsten maar ook
aan alle
maatschappelijke
gebeurtenissen die het kulturele landschap van Nederland en Vlaanderen mede
helpen bepalen
Uiteraard
wordt het hoofdzakelijk verspreid in Franstalige landen, vooral in Frankrijk
Franstalig België
Zwitserland en Canada Dank zij
deze extra oplage hoopt de
-Stichting
Ons
Erfdeel»
nog een grotere kring van
Franssprekenden te interesseren voor het blad en de
Nederlandse kuituur die het
propageert
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naire en over Marsman en
Frankrijk Verder bevat het
nummer een zeer pientere
« Chronique neerlandaise »
geschreven door de Nederlandse Parijzenaar Sadi de
Gorter twee vaste rubrieken over politieke aktualifeiten in Nederland en Vlaanderen, een bibliografie van
het Nederlandse
boek in
Franse vertahng in 1978 en
uitgebreide
voorstellingen
van publikaties en gebeurtenissen die een Franssprekend publiek in verband
met Nederland en Vlaanderen zouden kunnen interesseren
Wie een Franstalige kennis
heeft die voor toezending
van een proefnummer in
aanmerking kan komen, kan
steeds terecht bij de - Stichting Ons Erfdeel <• Murissonstraat 160, 8530 Rekkem
- België Tel 056-41 1201

<ln der Beschrankung zeigt sich der
Meister» is een bekend adagio In de
literatuur is deze vaststelling uiteraard vooral toepasselijk op het kort
verhaal In de reeks BB Literair verscheen thans bi| de uitgeverij De Be
zige Bij een bundel verhalen van bekende buitenlandse schrijvers Voor
velen onder ons zal het zelfs een eerste kennismaking zijn met het werk
van beroemde schrijvers zoals bv
Stendahl Proust e a Men hoort deze
schrijvers vaak aanhalen maar men
komt er niet toe ze te lezen Een
bloemlezing is hier het aangepaste
middel om de kennismaking in de
hand te werken Wanneer deze verhalen dan nog m een zeer behoorlijk Nederlands worden vertaald zijn de kansen op kennismaking optimaal Men
moet bv al zeer goed het Frans beheersen om ten volle van het proza te
genieten van taaivirtuozen en schrijvers die hun taal op een zeer hoog niveau weten te plaatsen Bij een
slechts oppervlakkige kennis van de
oorspronkelijke taal zal de lezing van
deze auteurs beslist niet meevallen
En wie vindt nu het lezen van een
boek aangenaam wanneer men om de
haverklap een woordenboek moet
raadplegen'' Zelfs bij een ietwat betere beheersing van een buitenlands idioom IS een goede vertaling welkom

In een • Vooraf» zegt bloemlezer Os
car Timmers dat deze selektie niet aan
een literaire teorie haar bestaan dankt
dan wel aan een opwelling die zich
manifesteerde in de woorden «Van
Stendahl tot Borges de tuin van pa
den die zich splitsen» De voorkeur
werd gegeven aan de indeling naar
taalgroep De samensteller geeft grif
toe dat hij een aantal favoriete schrij
vers naar voor schoof met nog weinig
bekend werk Ten tweede merkt hij
op dat de gehanteerde aardrijkskun
dige volgorde uitsluitend associatief
tot stand kwam Van de 28 gekozen
verhalen novellen of proza fragmen
ten zijn er 10 die voor het eerst in het
Nederlands verschijnen en 18 die uit
sinds lang of kort uitverkochte boe
ken stemmen De samensteller kwam
bij het doorlezen van de drukproeven
tot de licht verbijsterende vaststelling
dat de meeste verhalen handelen
over «liefde en dood in nauwe ver
strengeling»
In een «Verantwoording» vermeldt de
samensteller de namen van de au
teurs en de titels van de werken waar
uit werd gekozen In «Bibliografische
aantekeningen» vermeldt de samen

steller de naam en geboorte en even
tueel overlijdensdatum en plaats van
de auteurs alsmede een lijst van hun
werken met verschijningsdatum
Volgende schrijvers zijn vertegen
woordigd Stendahl CMina de Vang
hel) /Warce/Prousf (een diner) Albert
de Routisie (Irene) Albert Camus
(Bruiloft in Tipasa) J P Sartre (De ka
mer) Nathalie Sarraute CTropismen)
JMG Le Clezio (Dan kan ik rust vin
den en dan gaan slapen) Dit zijn wer
ken vertaald uit het Frans Uit het En
gels werden volgende verhalen of
fragmenten vertaald James Joyce
(Giacomo Joyce) Virginia Woolf (De
golven) Djuna Barnes (De passie)
Malcolm Lowry (De huidige staat van
Pompei) Aldan Higgins (Een weide in
Killchter) uit het Zweeds Stig Dager
man (De vreemde man) Per Olof
Sundman (De jagers) uit het Duits
Kurt Tucholsky (Voor Verdun) Ber
told BrechtiDe dood van Cesare Ma
latesta) Hans Hi nny Jahnn (Heer
kiest knechO Jal<c w Lind (Trouw tot
in de dood) Anrsrika Kate Chopin
(De storm) Henry Miller (Wijk veer
tien) William Faulkner (.Gegevens van
een paardendieD Vladimir Nabokov
(Eerste liefde) JD Salinger (Een per
fekte dag voor bananevis) John An
thony West (Dorothea verloofd)
Charles Bukowski (De moord op Ra

gant weten te zeggen Een zeer
eigenaardig procédé huldigt de be
roemde Virginia Woolf In De gol
ven past ze a h w het kontrapunt van
de muziek op de literatuur toe
We kunnen hier geen rangorde aan
leggen maar wel uitgever samenstel
Ier en vertalers feliciteren met deze
boeiende bloemlezing We missen ui
teraard namen in deze subjektief sa
mengestelde bloemlezing We den
ken hier bv aan de Italiaanse literatuur
van de laatste decennia die enkele
rreesters telt Maar we weten ook dat
men zelfs met strenge maatstaven
vele boeken zou kunnen samenstel
len met het verhalend proza van ande
re schrijvers Misschien komt dat nog
wat zou men bv denken van een
bloemlezing uit de Spaanse (Latijns
Amenka inbegrepen) de Italiaanse en
de Griekse moderne literatuur De
Duitse en Skandinavische letterkunde
zijn eveneens welkome arbeidsvel
den
De Beste Buitenlandse Verhalen van
De Bezige Bij Amsterdam Eerste en
tweede druk 1978 404 biz

Boekenrepertorium
1978

mon Vasquez) Hunter S Thomson
(Lady Sodoma) Jerzy Kosinski (De
staat) uit het Spaans Jorge Louis Bor
ges (De tuin van de paden die zich
splitsen (Zuid Amenka)
Er zijn zo van die zinnen die bij groot
meesters van de taal treffen Zo bv
Proust wiens ware betekenis meer
en meer erkend is volgende fraaie
bemerking uit «Een diner» een magis
trale beschrijving van een banket
«Uit haar ogen scheen een geest te
spreken die voorgoed schipbreuk
had geleden op de zieke wateren van
de spijt» Men moet het toch maar ele

Zopas verscheen
Repertorium
1978 van m Vlaanderen verschenen
en hier ingevoerd werk
Deze — sedert 1960 — verschijnen
de uitgave van de VBVB brengt een
opsomming van al wat op de Neder
landstalige boekenmarkt in ons land
in 1978 werd aangeboden Het is een
werkinstrument dat met alleen dage
lijks in het boekbedrijf gebruikt wordt
maar ook van belang is als gids en
leidraad voor wie in biblioteken (pn
vate en openbare) en instellingen al
lerhande te maken kan hebben met
wat leeft op het gebied van het ne
derlandstalige boek in Vlaanderen
Het werk telt — over 243 pagina s —
ca 10000 gegevens (resp op au
teursnaam en op titel gerangschikO
en de prijs bedraagt 450 fr
Het kan besteld worden via de er
kende boekhandel of bij de Vereni
ging ter bevordering van het Vlaame
Boekwezen Frankrijklei 93 2000
Antwerpen
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Joan Baez en
Clif + Shadows:
«Live»

Poëziewedstrijd van

Uit het ruime aanbod van deze
week twee «levend» opgenomen
elpees eveneens uit de reeks met
zo jongere artiesten. Meestal zijn
deze platen in publiek opgenomen goedkope en eerder slechte
produkties. Voor hen die een
sfeervol uurtje luister-protest willen lijkt me deze nieuwste (?) Johan Baez «live» in koncert, op het
originele Vanguard-label toch een
aanrader, omwille van de vlekkeloze opnamen, en vooral de keuze van nummers. Dylan's «Don't
think twice« en «With God on our
side», de mooie
traditionals
«Long black veil», «Fennario»,
«Three fishes», en het sterke
«Battle hymn of the republic». En
haar versie van «Portland town»,
als lofzang aan onze Antwerpse
Amerikaan Derroll Adams, toen
een pionier van folksong. En «We
shall overcome», opgenomen in
Birmingham, Alabama!
Ook Cliff en zijn Shadows waren
voor een keertje terug samen op
de planken, en de opnamen van
deze show onder het motto
«Thank you very much» in het
Londense Palladium in produktie
van Shadow Bruce Welch verdienen onze belangstelling. De Shadows blijven nog steeds de onbe-

Europees poëziefestival
Ter gelegenheid van het Europese Poëziefestival dat
op 28, 29 en 30 september
1979 te Leuven gehouden
wordt, organizeren de inrichters een poëziewedstrijd
met als tema: «De dichter in
zijn
landschap».
Onder
«landschap» wordt evengoed het platteland als de
stad verstaan. Er mogen drie
onuitgegeven
gedichten
(maximum 25 versregels) ingezonden worden op het
adres: Knack-magazine, Karel de Groteplein 1 (bus 60),
1041 Brussel, met de melding 'poëziewedstrijd'.
De
gedichten moeten in het Nederlands geschreven zijn. Iedereen kan aan de wedstrijd
deelnemen, ongeacht de nationaliteit De gedichten dragen een kenspreuk of pseudoniem. Naam en adres van
de inzender worden onder
afzonderlijke en gesloten

omslag meegedeeld. Inzendingen: In zesvoud. Uiterlijke
datum van inzending: 30 juni
1979. De jury bestaat uit:
Hans van de Waarsenburg,
Wiel Kusters, Luk Wenseleers, Clara Haesaert, Armand Kamers en Wim Vanden Abeele. De eerste prijs
bedraagt 10.000 fr., de tweede en derde prijs elk 5.000 fr.
De bekroonde
gedichten
worden voorgelezen tijdens
de slotzitting van het Festival
op zondag 30 september. Ze
worden gepubliceerd, samen
met een Franse en/of Engelse vertaling In een bloemlezing met Europese poëzie
over het opgegeven congrestema.
Voor verdere Informatie over
het Festival: Europees Poëziefestival,
Kongressekretariaat, Rerum
Novarumlaan
35, B-3200 Kessel-Lo (tel.
016-25.47.88).

Romantiek en nostalgie met Louis Neefs en Jacl( Jersey
De langverwachte elpee van
Louis Neefs is eindelijk uit, en hij
mag om vele redenen een meevaller genoemd worden. Vooreerst omwille van de fijne verzorgde produktie van Gerrit den
Braber, die met deze samenwerking een geslaagde noord-zuidbrug heeft geslagen voor de toekomst. Samen met Louis is dan de
keuze van de liedjes gemaakt, en
zoals op de achterhoes wordt
verduidelijkt is vooreerst gedacht

aan watje «trouwe fans» zou kunnen noemen, zij die de liedjes
langs de radio hebben gesmaakt
maar er nooit toekwamen een singeltje te kopen. Voor hen dan ook
de juweeltjes «Annelies uit Sas
van Gent», en «Margrietje». Even
ook aanpikken bij het oude repertoire van toen, en het in het Nederlands vertaalde «Dat kleine
kompliment»
met
vernieuwd
kleedje om mag er zonder verpinken bij zijn. Voor de rest een fijne

De Vlaamse
Toeristenbond
stelt voor
Autocarreizen mét
Vlaamse reisleiding
Kastelen a a n de Loire en Parijs
4 d.
Parijs en Versailles
3,4 en 5 d. vanaf
Normandië
4 d.
Normandië en Bretagne
8 d.
Dordogne, Tarn en Centraal Massief
10 d.
Rijn
4 d.
Zwarte V/oud
7 d.
Hannover
5 d.
Hannover en Berlijn
8 d.
Praag, Boedapest en Wenen
14 d.
D.D.R. en Polen
15 d.
Noorwegen
15 d.
Noordkaap
22 d.
Moskou en Leningrad
24 d.

5.990 f r
3.440 f r
5.760 f r
9.900 f r
15.340 fr
4.790 fr
8.400 f r.
7.830 fr.
13.290 f r.
19.750 f r.
19.950 f r.
29.130 fr.
46.650 f r.
42.650 f r.

Alle bezoeken en uitstappen en
« REIS -I- » inbegrepen!
B.T.W. 2,08 % Nffir INBEGREPEN
EIGEN ORGANIZATIE

Voor alle inlichtingen en inschrijvingen:
V.T.B.-V.A.B.-sekretanaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000
ANTWERPEN. Tel. 031-34.34.34 (24 lijnen) en de V.T.B.VA.B.-kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk,
Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, JLeuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, St.-Niklaas, Turnhout
en Vilvoorde.
Verg. 1185 kat. A.
(adv.)
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keuze nieuwe nummers, zoals het
inmiddels wel bekende «Martine», een ode aan de even bekende «Blonde fee uit Loenen aan de
Vecht». En Louis' favoriete nummertje «Lilian», opgedragen aan
zijn vrouw. Wat heden ten dage
niet zo heel veel meer gebeurt.
Maar meteen Louis Neefs ook in
een heel biezonder daglicht stelt.
Zoals w e hem eigenlijk al sedert
altijd kenden: hij die erin slaagt
het grauwe alledaagse leven met
een «zonnestraaltje» op te fleuren, iemand met een klein kompliment of een Magrietje op te beuren.
En hij weet het verschil
tussen noord en zuid met geen
moeite af te wimpelen, en zingt
zowel over de «Kermis in Breda»
als die momenten «Aan het strand
van Oostende». Op zichzelf
reeds een staaltje menselijk doorzicht en getuigenis van vakkennis
als je daarin slaagt. Kortom een
plaat waar velen graag naar zullen
luisteren. «Nooit zonder jou» op
(WEA, AN-58030I
Jack Jersey \s zanger-uitgever en
zelf platenproducer, en meteen
ook best geplaatst om over zijn
eigen loopbaan te beschikken.
Daar heeft hij dan ook daadwerkelijk van gebruik gemaakt, en
epigoon van het Presley-geluid
waarbij hij nochtans een eigen
stijl kan behouden scoorde hij in
voorgaande jaren heelwat toptien-hits, (terug te vinden op de elpee «I wonder», opgenomen in
Nashville-Tenessee). Twee jaar
terug was hij in zijn geboorteland
Suriname, en van deze trip resulteerde de elpee «Asian dreams»
en een boeiende televisie-kortfilm. Vorig jaar ging het richting
west, en belandde de wereldreiziger in Mexico waar een gelijknamige elpee het geslaagde resultaat werd van zijn verblijf aldaar
waar hij duidelijk veel inspiratie
opdeed voor liedjes. Begin dit jaar
verscheen een iets minder geslaagde «Jack Jersey
sings
country» die voor kenners van de
stijl als geforceerd overkomt
maar desondanks liefhebbers van
countryhits aanspreekt.
Zijn bewondering voor de «king»
Presley heeft hij nooit verborgen.

en met deze plaat «The king and
I» (Bovema 4B-064-26210) heeft
hij vooral een persoonlijke aspiratie waargemaakt. Jack is zelf al
lang geen tiener meer en de
bekende Elvis-nummers als het
inleidende «Suspicious minds»,
«Surrender» en «Devil in Disguise» kregen de orchestratie en
sfeer mee zoals Presley ze in zijn
laatste jaren meegaf, terwijl enkele zoals «Don't» of nog «Love me
tender» bij de oorspronkelijke periode aanleunen. Vertolkingen die
er mogen zijn maar na de zovele
originele en verzamelplaten van
«the king» er met broodnodig bijhoefden. Voor Jersey-fans en
verzamelaars.

twiste koningen van de gitaarsolo, en zowel «Apache» als
«Shadoogie» zijn er overduidelijke bewijzen van. Wat vele anderen met alle moeite poogden waar
te maken kan Hank B. Marvin
zonder verpinken, en met de
klankkleur van de originele plaatopnamen. Cliff zelf brengt uitstekende versies van zijn «Young
ones», «The day I met Marie», en
zijn jongste suksessen «Miss you
nights» en «Devil woman». Maar
de ouwe rocker «Move it» klinkt
wat vermoeid, en ook «Please
don't tease» mist de jeugdige
overmoed en overtuiging. Maar
Cliff en zijn Shadows zijn nog niet
uitgeteld.
Sergius

Prijs literair debuut
Ter gelegenheid van de Boekenweek en de Boekenbeurs voor
Vlaanderen 1979 (1 tot/met 12 november 1979) kent de Vereniging ter
Bevordenng van het Vlaamse Boekwezen opnieuw de «Prijs van het
beste literair debuut» toe, ten bedrage van 25.000 fr.
Komt in aanmerking: proza, poëzie,
toneel, jeugdboek, literair essay, in
boekvorm verschenen als debuut
van Vlaamse auteurs, in de Neder-

landse taal gepubliceerd tussen 1
mei 1978 en 1 april 1979 (Jaartal In
het boek afgedrukt geldt als maatstaf).

Het 24e werkjaar van de bevlaggingsaktie is begonnen.

geniet 10 procent korting op de bedrukte en 5 procent op de geborduurde vlaggen. De statistiek voor het berekenen van de bestellingen van tienen-meer-vlaggen wordt op 31 december 1979 afgesloten.
— Vlaamse Leeuw klassiek model
— Opgeven voor mast of balkon
— Andere modellen van Leeuwevlaggen of wimpels dienen aangevraagd te worden. De prijzen hiervan
verschillen met de hieronder aangehaalde prijzen.
3. In alle VTB-kantoren liggen de vlaggen van de Nationale Bevlaggingsaktie ter beschikking.
4. U kunt ook terecht bij de VTB-VABvertegenwoordiger van uw gemeente
Alle inlichtingen over prijzen en uitvoering op het adres onder nr. 1.

Ingevolge het dekreet van de Kultuurraad wordt nu ook aan een opvallend
aantal openbare gebouwen met het
«embleem van de Nederlandse kultuurgemeenschap» gevlagd. Zij het alleen maar op dagen waarop het door
het Belgisch establishment wel geduld moet worden. Het typeert voldoende de mentaliteit van de heren
van Brussel..
Nog duizenden Vlamingen moeten
worden bewerkt. In Vlaanderen zou in
iedere straat ten minste één Leeuw
moeten hangen als er wordt gevlagd.
1. Vlaggen worden besteld bij Nationale Bevlaggingsaktie, St-Jakobsmarkt 45-47, Antwerpen.
2 Wie ten minste tien vlaggen koopt

Opgave van in aanmerking komend
werk (alléén vermelding van auteursnaam, titel en uitgever; géén
boeken inzenden) wordt verwacht
op het sekretariaat van de VBVB,
Frankrijklei 93, 2000 Antwerpen tot
uiterlijk 1 mei 1979.
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De nukleaire bezoedeling in het Antwerpse

ANTWERPEN

VU-raadslid Bergers stelt
prangende vragen
W i j in de Volksunie raken niet vlug in paniek. Zelfs niet bij een eventueel vergelijken, en veronderstellen, van een ongeval zoals te Harrisburg (VSA) en de
aanwezigheid van een kernenergiecentrale te Doel bij Antwerpen. Nochtans
zal eenieder akkoord gaan dat, tussen paniek en zich bezorgd maken een
hemelsbreed verschil ligt.
Onze fraktieleider Gerard Bergers hield het natuurlijk bij het niet paniekerige,
en hoewel, naar eigen zeggen het hem volkomen ontbreekt aan een beperkte
technische en wetenschappelijke bagage dienaangaande, bracht hij toch een
aantal duidelijke bedenkingen naar voor. Gekoppeld aan een verzoek tot alle
leden van de raad, tot steun van een vraag aan de regering opdat een grondig
en objektief onderzoek zou ingesteld worden i.v.m. mogelijke gevaren die
zich kunnen voordoen door de nabije aanwezigheid van de kerncentrale te
Doel. En verder indien dit vooropgezette objektieve onderzoek geruime tijd in
beslag zou nemen, een tijdelijk stilleggen van de centrale te overwegen.
Problematiek
Zoals gezegd, en niemand zal hem dit
kwalijk nemen, is de interpellant zich
bewust van zijn zeer beperkte kennis
van de problematiek. En dit heeft hem,
trouwens al jarenlang, weerhouden
hierover publiek stelling te nemen.
Alvorens de uiteenzetting van Gerard
verder te verslaan, dachten wij het
gepast hierna enkele gegevens aan
te halen.
De laatste 15 jaar heeft de industrializering van de rechter Scheldeoever
stroomafwaarts van Antwerpen, een
geweldige ontwikkeling gekend. Waarbij dan tevens de linkeroever zich
eveneens fel in dit uitbreidingsprogramma heeft ingewerkt.
Het ontstaan van nieuwe vestigingen
heeft niet alleen geleid tot het creëren
van arbeidsplaatsen, en dus grotere
welvaart. Maar heeft ook tot gevolg
dat het energieverbruik geweldig is
gestegen.
Wat nieuwe produktiemogelijkheden
zoals o.a. de kernenergiecentrale van
Doel, noodzakelijk maakte.
Deze centrale is gebouwd op de tot
ongeveer 9 m opgehoogde « Paardenschorpolder», zijnde 1,5 km ten noorden van de dorpskern Doel en 16 km
ten noordwesten van de Antwerpse
stadskern.

„Negen
van Laken"
Bijkomende

stortingen

KB 434-8094439-84
J.V., Mechelen
M., Deurne-Antw
P.D, Steenhuize-Wijnhuize
VU-afd., St.-Truiden
R.A., Mortsel
J.V., Mortsel
VU-afd., Ledegem
Stracke Noodfonds
J.T., Vilvoorde
V.T., Genk
J.V., Ronse
U.V., Adinkerke
".
W.J., Berchem-Antw
J.C, Wezembeek-Oppem
J.H., Oordegem
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500
200
5.000
3.800
1.000
1.000
1.000
60.000
1.000
5.000
500
1.000
500
100
100

De centrale heeft een vermogen van
820 M W . Verdeeld over twee eenheden van elk 410 M W . Waarvan de eerste einde 1973 en de volgende in
1975 operatief werden.
De Doel-centrale is één der enkele
van de vele geteste types welke hebben stand gehouden. En dus van het
meeste verbreide type dat «met water onder druk» (PWR) funktioneert.
Door gekontroleerde kernsplijting van
uranium of plutonium wordt warmteenergie vrijgemaakt, die door een
reaktorkoelmiddel (water) in stoomgeneratoren wordt overgedragen. De zo
gevormde stoom drijft een alternator
of dynamo aan die op zijn beurt de
elektrische stroom produceert. Het
produktieproces is dus in principe
gelijk aan dat van een normale termische centrale. Met dit wezenlijk verschil dat men in een kerncentrale uranium als brandstof, in plaats van
steenkool, stookolie of aardgas gebruikt.
Maar dit verschil is dan ook zeer
groot. 32 ton uranium, in elke reaktor,
volstaan om de centrale gedurende 3
jaar te laten werken. Voor hetzelfde
doel zou een gewone centrale zowat
6.000.000 ton steenkool moeten verbranden.
Het koelwater voor de reaktor wordt
uit de Schelde getrokken, en na
gebruik terug in de Schelde geloosd.
Het heeft dan een temperatuurverhoging van ca. 15° C. Ten overstaan van
het geweldige debiet van de Schelde
op die plaats, is dit echter slechts een
vrij geringe temperatuursverhoging.
Per uur Is er zowat 100.000 m3 of
100.000.000 liter koelwater nodig. Dit
is natuurlijk een vrij grote hoeveelheid. Maar op de plaats waar de centrale werd gebouwd heeft de Schelde
een debiet van 10.000 m3 per sekonde of zowat 36 miljard liter per uur.
Tot daar dan de enkele technische
gegevens die wij uit vakliteratuur hebben opgediept.

KflL€rrD
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En de bevolking en alle mogelijke
betrokkenen kond gedaan te worden
Dit was vooral de grote bezorgdheid
die Bergers in de raad te berde
bracht.
Daar wij bestuurlijk
rechtstreeks
geen bevoegdheden kunnen uitoefenen te Doel, is het duidelijk dat wij ons
in naam van onze inwoners tot de
regering moeten richten.
De
politieke
verantwoordelijkheid
dient tot en met opgenomen om maximale bescherming van de bevolking
te bekomen. Er dient inderdaad nu al
jarenlang gewacht op een uitgebreid
energiedebat in het parlement. Doorgaans gezien waren wij steeds verplicht vertrouwen te stellen in de
bekwaamheid der technici, enz.
Toch groeiden mettertijd, stilaan maar
zeker, heel wat morele en ook vooral
politieke bezwaren, over de wijze
waarop de kerncentrales tot ontwikkeling en produktie werden gebracht
door de lobby der elektriciteittmaatschappijen.
Het ene voldongen feit w e r d na het
andere geschapen.

Standpunt
De belangrijke beslissingen werden
steeds over de hoofden van de gemeenschap heen, door enkele mensen genomen. Mensen, of beter direkteurs aan het hoofd van privémaatschappijen met handelsdoeleinden en
uiteraard voornamelijk winstdoeleinden.
Winstoogmerken op zichzelf, zijn zeer
zeker niet verwerpelijk. Maar wanneer zoals hier het welzijn van grote
delen van onze gemeenschap in het
gedrang zou kunnen komen, ware het
ook passend deze gemeenschap minstens volledige informatie te verstrekken, of werkelijk bij de besluitvorming
te betrekken.
Een afdoende kontrole kan volgens
Gerard Bergers maar plaatsgrijpen,
wanneer de gemeenschap het beheer van deze sektor zelf overneemt.
Over dit laatste dient het debat echter
niet in deze raad geopend te worden.
De recente gebeurtenissen in de
V S A verplicht de gemeenteraad van
Antwerpen dadelijk haar politieke verantwoordelijkheid op te nemen, en in
de mate van haar mogelijkheden zodanig op te treden dat de bevolking
een maximale bescherming krijgt.
Een tussenkomst van Gerard Bergers, die een zeer ruime weerklank
vond.
W.W.
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M E E R H O U T : Wijn- en kaasavond in de Luihoeve om 20 uur
Inrichting FVV. Inkom: 200 fr.

^°

S a m T * ' ' ^^^°-^'J"^^°"d om 20 u. 30 in Vlaamse Zaal, Paal-

21

ITEGEM : 7e Vlaams Lentebal in de parochiezaal van Itegem.
Begin 21 u. met orkest Pelgrims en Joachim. Inkom: 60 fr.

22

SCHELLE: Opvoering van het toneelstuk «Groenten uit Balen»
in zaal «In die Mane», Provinciale Steenweg. Om 20 uur. Inkom:
80 fr.

24

HERENTHOUT: Voordracht over «Gemengd onderwijs» door
Huguette De Bleecker, nationaal voorzitster F W . Om 20 uur in
zaal De Kat, Jodenstraat 2. Organizatie F W Wij Vrouwen.

28

B O R N E M : 1 1 e Lentebal van VU-Bornem in zaal Alcazar, Puursestwg 25. Begin 21 u. met het orkest Johny Maes.

28

M E E R H O U T : VU-ledenfeest en dansfeest om 19u. 30 in de
feestzaal De Watermolen. Gastspreker: senator Wim Jorissen
Prijs: 300 fr.

MEI
12

ANTWERPEN: Traditioneel braadfestjin. 220 fr. 5 soorten vlees.
Inschrijven: VU-sekretariaat, Wetstr. 12 Antw,, tel. 36.84.65.

Vlaamse mutualiteit
«Viamat» in Hoboken
Ondanks de totale inzet van leden en
sympatizanten, die wij om hun milde
steun nog eens extra danken, en de
meer dan gewone inzet van het V U bestuur, waren de jongste verkiezingen, ook in Hoboken geen sukses.
Met onze Vlaamse Mutualiteit behalen wij in Hoboken echter wel suksessen. Sinds 1966 wordt dit ziekenfonds
nu al geleid, door onze mandataris,
Clem De Ranter.
Tijdens de pioniersjaren, die ook in
Hoboken de moeilijkste waren, w e r d
Clem toen voortreffelijk bijgestaan
door Fonne Crick en het hele VU-afdelingsbestuur. Vele avonden trokken
zij toen met de fiets door de hele gemeente.
Sedert een vijftal jaren is het ziekenfonds nu gevestigd in het Vlaams-Nationaal Centrum. Broederlijk delen V U
en Viamat nu lief en leed in dit Vlaams
bruggenhoofd, getuigenis afleggend
van onze bestendige Vlaams-nationale aanwezigheid in het «Rode Mekka».
Sinds 1 januari '79 is er voor het
Vlaams Ziekenfondswezen in het Antwerpse echter een lichte wijziging gekomen. Het «Algemeen Vlaams Ziekenfonds» van Kipdorp heeft sinds
deze datum, samen met het tweetalig
verbond I.V.O.Z. de «Neutrale Lands-

Feiten
Dit alles is natuurlijk prachtig in onze
moderne samenleving. Er dient echter
met vaste waarden gerekend. En
bestendige kontrole, benevens een uitgebreide planning, te volgen richtlijnen voor hulpverlening en vrijwaring
van de bevolking en insteHingen, in
geval er ooit iets mis mocht lopen, dienen dan ook bij voorbaat uitgewerkt.

OPTIEK
WALTER

ANTWERPEN

ROLAND

3 ö
KERKSTRAAT
Tel. (031)35.98.28
WETTELIJK ERKEND OPTICIEN

bond» verlaten en dit o.m. om persoonlijke financiële baten van één
gezaghebbend iemand.
De medewerkers van AVZ, die van de
juiste toestand kennis hadden, en die
steeds om Vlaams Mutualistische motieven dit ziekenfonds dienden, konden samen met de ontslagnemende
leden van de raad van beheer zich bij
deze toestand niet neerleggen.
Na rijp beraad w e r d dan ook beslist
de eenheid met de Vlaamse Ziekenfondsen verenigd in de «Neutrale
Landsbond» en de «Vereniging van
Vlaamse Ziekenfondsen» ( W Z ) niet
te verbreken.
Hierdoor ontstond dan de nieuwe benaming «Vlaamse Mutualiteit A & T» in
't kort VLAMAT.
In uiterst ongunstige omstandigheden
(ziekte met verblijf in de kliniek, verkiezingen, en uiterst barre weersomstandigheden) diende onze medewerker dan al de leden, op deze korte
tijdspanne, te bezoeken. Ondanks
deze zware handicap w e r d het een
opmerkelijk sukses. Onze afdeling is
nu, de modelafdeling van de Antwerpse regio.
Ook U, Vlaams-voelende Hobokenaar, kunt delen in dit sukses, ons lokaal staat voor U open. Voor inlichtingen en inschrijvingen: alle dins- en
donderdagen van 18 u. 30 tot 19 u. 30
of na telefonische oproep op het nummer 27.72.78, Steynstraat 85 te 2710
Hoboken.
S o c i a a l dienstbetoon
Fonne Crick, gemeenteraadslid, Broydenborglaan 19, tel. 27.82.11; Clem De
Ranter,
gemeenteraadslid,
Steynstraat 85, tel. 27.72.78; Jos Van de
Nieuwenhof, gemeenteraadslid, St.Bernardsesteenweg 793, tel. 27.28.48;
Lode Van Camp, lid O C M W , Jozef De
Costerstraat 38, tel. 27.85.58.
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WIJ IM D€ I^OLKSUMIC
BORGERHOUTSE
J<OSTUUMS

VESTONS BROEKEN
OOK NAAR MAAT

PARDESSUS

RICO-KLEDING V E R M E E S C H
Steenhouwersvest 52, Antwerpen
Tel 031-3135^

Westmalle rouwt

#(*''*'

De VU-afdeling deelt in de
droefheid van de familie Janssens die tijdens het weekeind
vader en echtgenoot Ernest
Janssens verloor bi| een smarteli|k ongeval De aflijvige laat
twee dochterties na.

Dienstbetoon
Antwerpen-stad

Gouden huwelijksjubileum van
Gust en Bertie Cambré
'50 jaar muzikant voor Vlaanderen^, titelden wij twee weken geleden ons artikel
over Gusje Cambre en Bertien Verheyen, die er ook vijftig jaar
huwelijksleven
hebben op zitten
Dat werd naar beste Kempische traditie op grootse wijze gevierd te Herenthout
Een volle kerk met de familie alleen al (13 kinderen + 48 kleinkinderen) plus de
tientallen vrienden en buren die de dankmis wilden meevieren Een twintigkoppig koor bestaande uit enkel de familieleden bewees met vierstemmig
uitgevoerde liederen dat de muzikaliteit van de Cambre s nog met is afgezwakt
Het gulle avondfeest werd opgeluisterd door «twee » fanfares De alomgekende
VU-fanfare Kempenland waar Gust voor een keer zelf niet meespeelde en de
leutige fanfare van Sint Immitatius die katoen gaven op hun «noenekensToen een van deze karnavalgasten Gust plagend vroeg de Brabangonne
eindelijk eens te spelen bleef Gusts antwoord
«Dat zal ik zelf nog niet spelen om de
uitvaart te blazen van den Belgique, want dit zit in mijn instrument met m»
Gust en Bertien tot over 10 jaar voor uw diamanten
bruiloft

CHATEAU CARAVAN
Verkoop - Verhuur
onderdelen - toebehoren - trekhaken
Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek
Tel 0 3 1 / 2 1 9 8 15 O o k ' s zondags open.

• Elke maandag, door volksvertegenwoordiger A De Beul, van 16 tot
19 u op het sekretanaat, Wetstr 12 te
Antwerpen, tel 3 6 8 4 6 5
• In afspraak met een onzer gemeenteraadsleden of leden van het
O C M W Namen en adressen vermeld
in het Kontaktblad Of telefoneer voor
afspraak
met het
sekretanaat
368465

SPROKKELS

O p de heide waait d e wind
alle z o r g e n w e g !
Ook op het Meiklokjesbal van de afdeling
Borgerhout,
op zaterdag
12 mei om 21 u in zaal Pax Sterlinger
straat 80 Orkest «The Spiders» Kaarten bij de bestuursleden en op het sekretanaat tegen 100 fr
Zangfeest
Voor het Vlaams Nationaal Zangfeest
in het Sportpaleis op zondag 29 april
zijn kaarten te koop op het sekretanaat, Statielei 8 te Borgerhout
Vlamat
De verantwoordelijke voor Vlamat, de
h Lambert Van de Wal houdt zijn zit
dagen op het sekretanaat op dinsdag,
donderdag en zaterdag van 10 tot
15 u 30 Buiten deze penoden kan u
terecht op Laar 26

VU-Schelle
op koiportage
De VU-afdelIng Schelle trekt op zaterdag 28 april a.s. op kolportagetocht
met het weekblad «Wij». Vertrek om
13 u 30 aan het nr 33 in de Peperstraat
Wie doet mee? Hoe meer handen, hoe
meer-

Hebt U zich al gerealizeerd dat een schuifdak uw
autoritten prettiger kan maken ?
Wij wel...~"

'

CARAVANCENTRA

PVBA

Rustoord «Rustenborg» biedt
U een aangename werksfeer
Mannelijke en vrouwelijke
kandidaten kunnen inschrijven voor een werfreserve
van
— opsteller
— ekonoom
Deze betrekkingen kunnen
voltijds of deeltijds bezet
worden De aanvragen moeten toekomen bij een ten
laatste op 9 mei 79 ter post
aangetekend schrijven a a n
de
Voorzitter
van het
OCMW
van Wij negem,
Koolsveldlaan 94, vergezeld
van de nodige verantwoordingsstukken
Alle inlichtingen worden U
g r a a g verstrekt via telefoon
539161 of op het sekretan a a t , Koolsveldlaan 94, Wijnegem
(advertentie)

Openbaar
Centrum voor
maatschappelijk
welzijn van
Borgerhout

Maar w e doen nog veel meer..
Prijsopgave voor ongevalschade - herschilderen - alle soorten lakken
- sportieve uitbouwing
speciale sierschildenngen - plaatsen van
schuifdaken

Loop even langs of bel eens...

CARROSSERIE VAN HOUDT
Alle carrosserieherstellingen

&

Openbaar
Centrum
voor
Maatschappelijk
Welzijn
van Wijnegem

Lge W i n k e l h a a k s t r a a t , 46
2000 A N T W E R P E N

Tel. 031-32.26.14

Bij het O.C.M.W. Borgerhout
wordt de betrekking openverklaard van
MAATSCHAPPELIJK
ASSISTENTIE)
Voorwaarden:
minimum
leeftijd 18 jaar; maximum
leeftijd 35 jaar.
In het bezit zijn van het diploma van maatschappelijk
assistent(e).
Gelieve uw verzoek voor
deelneming aan het vergelijkend eksamen vóór 30-41979 te richten aan het
O.C.M.W. Borgerhout, Luitenant Lippenslaan 57. (AdvJ

Adv224|
Belastingszitdagen

VU-Peer boordevol aktiviteit
Of het komt door de verkiezingsoverwinnmg in december II., of door de viering
van ons 15-|arlg bestaan, of door de zwakte van onze tegenstrevers, we weten
het niet, maar feit is dat de Volksunie in Peer nooit voorheen zulke aktiviteit
toonde als heden
Wellicht is het een samenspel van vele faktoren, waaronder zeker ook de hechte
vriendengroep die ons bestuur vormt, een omstandigheid die vaak beslissend is
voor het welslagen van vele dingen
We zijn er gelukkig om dat de VU in Peer een dergelijke kracht en werving uitstraalt, niet in een onderdeel van de werking, maar in de totaliteit, de ledenwerving, de abonnementenwerving, het dienstbetoon, en de verschillende aktiviteiten. En juist door onze onderlinge verstandhouding zullen we nog veel meer
kunnen bereiken!
De ledenhernieuwing w e r d afgesloten met een zeer genng verlies, wat
dan nog te wijten was aan enkele verhuizers een prachtsukses, en een
proficiat aan de bestuursleden
Het w e r v e n van nieuwe leden verloopt even makkelijk als het gratis uitdelen van bankbiljetten op dit moment wierven w e reeds 65 nieuwe
leden en nog w o r d t er met gerust,
onze wervers schijnen absoluut van
plan hiervan een erezaak te maken in
het 15-jarig bestaan Kampioenen zijn
wel Hane Plessers en Piet Van den
Houte in Wijchmaal, Jef Daniels in
Grote Brogel en Fons Van Dijck en
Raf Dreessen in het Centrum
Onze afdelingssekretaris Jaak Inde
keu heeft dit jaar een extra inspanning
geleverd om abonnementen te werven HIJ haalde, omwille van tijdgebrek
juist in de laatste weken van de slag,
net niet de top-20 maar wordt toch
zeer ruim de eerste Limburger in deze
erelijst
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Dankzij d e welwillendheid van onze
vnend Jef Meys-Cypers uitbater van
Frituur Chnstoffel te Wijchmaal-Peer,
mogen w e beschikken over een gebouw dat hij in eigendom heeft, om
daar een VU-lokaal in te nchten
Onder leiding van onze «architekt»
Hane Plessers zijn de verbouwingsw e r k e n onlangs van start gegaan, aan
de Peerderbaan 63 te WijchmaalPeer
Over enige maanden hopen we daar
ons VU-cafe te kunnen openen de
naam dient nog uitgevonden te worden suggesties zijn welkom
Vanzelfsprekend brengt dit de nodige
arbeid mee en een zware belasting
voor onze bestuursleden, die inmiddels ook nog druk bezig zijn met andere dingen zoals het bal voetbaltornooi, belastingszitdagen
Alle hulp is dan ook graag welkom
w e werken iedere zaterdag op bo
vanstaand adres vanaf 9 uur 's morgens i W e verwachten u

op zaterdag 19 mei a s in zaal Rembrandt te Wijchmaal
W e zoeken nog naar hulp voor deze
avond voor de bediening en het w e r k
achter de tapkast Ook tombolapnjzen
mogen steeds bezorgd worden Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursie
den

Voetbaltornooi
Zoals reeds eerder gemeld organizeert de VU-Peer, bij gelegenheid van
haar 15-jarig bestaan, een 11-juli-tornooi voor VU-voetbalploegen, en wel
op zaterdag 7 juli a s te Peer.
We rekenen nog op enkele inschrijvingen van VU-afdelingen om hieraan
deel te nemen, en verwachten deze inschrijvingen voor einde april, bij V U sekretariaat Jaak Indekeu, Grotstraat
18, 3570 Peer, tel 011-73 55.09

Zoals vorig jaar organizeren w e ook
nu speciale zitdagen voor het invullen
van belastingsbneven
Deze zitdagen zullen plaatshebben op
zondag 22 en 29 april, en zondag 6
mei a s van 10 tot 11 uur in Grote-Brogel en Wijchmaal, en van 11 tot 12 uur
in Peer-Centrum, Kleine-Brogel en
Linde Peer
Voor de plaatsen verwijzen w e naar
de advertentie in de Wegwijzer, V U Info en onze huis-aan-huis bladen van
volgende week

Financiële toestand
De kas blijft er belabberd bij zitten na
de dure verkiezingen, en met al deze
aktiviteiten die meestal alleen maar
geld kosten
Een bijdrage is dan ook welkom en
dringend noodzakelijk
Rek 3350350750 44 ten name van VolksuniePeer

LIMBURG

Kortnieuws
uit Ekeren
Dr August
Bormsherdenking
Zal plaatshebben op zondag 29 april
e k om 10 u Euchanstievienng in de
St-Franciscuskerk te Merksem o n der leiding van Joost Boel, abt van
Tongerio pater Luyten en d e heren
Dupon en Sommen Daarna optocht
en bloemenhulde

Weekblad «Wij»
Wie een abonnement wenst op dit
weekblad gelieve zich in verbinding
te stellen met het VU-sekretanaat,
Geestenspoor
72, Ekeren
Tel
41 0441 Abonnementsprijs voor een
periode van 12 maanden 500,-fr

Europa,
een uitdaging
Vormingscyclys over Europa te Berchem Grote Steenweg 66 op 19 en 26
apnl e k Aanvang telkens om 20 u
Onkosten 120,-fr Warm aanbevolen
voor iedereen I

APRIL
20

HOESELT Filmvertoning «Ons laatste bal» om 20 uur in cafe
A B C , Tongeresesteenweg Ingencht door St -Maartensfonds

21

MAASEIK- Lentebal van afdelingen Maaseik, Neeroeteren en
Dilsen in het kultureel centrum Orkest The W o o d p e c k e r s Inkom 50 fr

21

BREE Groot Vlaams Lentebal van VU-afdeling Groot-Bree Parochiaal Tehuis Gerdingen, Orkest The Hitch Hikers Aanvang
20 u met reuze tombola

Bediende uit Mechelen met ruime er
varing zoekt aangepaste betrekking
in de omgeving Mechelen Brussel
Antwerpen Belangstellenden kun
nen zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers Lierse
steenweg 11 te 2580 St Katelijne
Waver of telefonisch op het nummer
015/217900 ref 1685
N116

Ons Meinachtbal heeft dit jaar plaats
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VUJO-Lommel
veelbelovende start
Door toedoen van de aktief vi^erkende
Volksunieafdeling van Lommei w e r d
onlangs de VU-jongerenafdeling opgericht
Het talrijk opgekomen publiek w e r d
verwelkomd door afdelingsvoorzitter
Ludo Berckmans
De taak van VUJO w e r d nader omschreven door gewezen nationaal
voorzitter Johan Sauwens
Het bleek al vlug dat deze jongeren
de intentie hadden onmiddellijk aktie
te brengen
Hun eerste aktiviteit liegt er met om
O p 19 mei halen ze Johan Verminnen
met z'n volledig orkest naar Lommei
Via deze aktiviteit hoopt men een
massa jongeren warm te maken voor
de verdere aktiviteiten gepland door
VUJO
Het optreden van Johan Verminnen
heeft plaats op zaterdag 19 mei in zaal
Lommelhof te Lommei
Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij Generale Bankmij, CentrumKerkhoven-Barrier,
Raiffeissenkas,
Centrum-Kerkhoven. Zaal Lommelhof, Cafe 't Leeuwke en Ludo Berckmans, afdelingsvoorzitter (tel 0 1 1 /
545 545)

degelijk w e r k van gemaakt om dit initiatief te doen slagen Het normale
(Waalse) pilsje was enkel nog sporadisch verkrijgbaar en moest de plaats
ruimen voor oerdegelijk gerstenat
van Vlaamse origine Na een w e e k
bleek als absolute topper de Diestse
bruine te fungeren, hoog van gisting
en verraderlijk voor meerdere stamgasten
Uiteraard w a s burgemeester-volksvertegenwoordiger Jaak Gabriels op
de officiële opening aanwezig om m

onvervalst Brees dialekt deze CBreese) Vlaamse week te openen Een
welgemeend proficiat aan Gerard en
Wieske om als zelfstandigen dergelijke initiatieven te nemen Er zijn er weinigen in Bree die de Vlaamse Leeuw
even dikwijls buiten hangen Het is nu
enkel nog wachten op de brouwerij
om officieel de naam Old Inn te vervangen in 't Leeuwke Een soort finishing touch, zou je kunnen zeggen
Eric Eyckmans

VUJO- Bree op Europese toer
Een goede pint om de week te openen

Een Vlaamse week te Bree
Het IS er dan toch van gekomen Daar
waar cafe Old Inn reeds jaren de trouwe reunieplaats is voor al wat Vlaams
en V U IS uit Bree en omstreken, w e r d
er op aandringen van O C M W - l i d en
DF-voorzitter W i m Pinckers en V U -

voorzitter Jaak Geussens een rasechte Vlaamse week gehouden, die
10 volle en heerlijke dagen aanhield
De uitbaters, Gerard Bergmans (oudbestuurshd van de VU-afdeling) en
echtgenote Wies Custers hebben er

In samenwerking met het Dosfel-Instituut en VUJO-Limburg w o r d e n er te
Bree twee avonden georganizeerd
door VUJO-Bree rond de komende
Europese verkiezingen
De eerste avond, vrijdag 27 april,
heeft als inleider Hans De Belder,
(kersverse) kabinetschef van minister
Eyskens, die het tema «Europa, hoe
het reilt en zeilt» zal toelichten
De tweede avond vrijdag 4 mei,
wordt ingeleid door Johan Sauwens,
provincieraadslid uit Bilzen en voormalig VUJO-voorzitter, die de Vlaams-

nationale standpunten zal uiteenzetten
De twee avonden beginnen telkens
om 20 u met een vermoedelijk einde
rond 23 u, in het auditorium van de gemeentelijke biblioteek. Kloosterpoort,
Bree De deelnemersbijdrage zal rond
de 100fr schommelen Alle V U - en
VUJO-leden uit het kanton en daarbuiten zijn vanzelfsprekend welkom
Voor inlichtingen Ene Eyckmans, Bo
cholterstraat 10 Bree, of Annemie
Dirkx, Kanaallaan, Bree

Aanbevolen huizen
Maak ook eens kennis met de gezel
lige sfeer in
Cafe-Restaurant
SCHUTTERSHOF
Dorpstraat 10
2922 RAMSDONK
Tel 015 71 1549

I O E L • Tel. 011-53.43.49
Gelegenheidsgr.ifrek
boorte Zelfklevende [ Inkband en eti''Ctten H c i t o n druklel ors • f^ekiamekalenders

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

KLEDING LENDERS

KEUKENS SANITAIR
VERWARMING
VAN DER CRUYS
Assesteenweg 65 TERNAT
Tel 582 14 41
Toonzaal alle dagen open van 9
19 u Zondag gestoten

FEESTZALCN SALONS
DE LANDSKNECHT
Aannemer van alle feesten
Ook verhuring van lafeigerief
Schilderstraat 33 2000 Antwerpen
Tel 031/37 45 72

Steeds welkom in
KREKELHOF
drankhuis met sfeer
Brusselbaan 11. Gooik
054-3348.57
Uw tweede thuis I

MARC ADAMS

Smt-Damiaanstraat 41
WOMMELGEM
Tel 031/537039
Dames-, heren- en kinderkleding

lustrerie
mare de viiese
baron ruzettelaan
assebroek- brugge

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

MEUBELEN M O E N S
Markt 28
TERNAT
Tel 582.10.55
Specialist primitief —
stijlmeubelen en modern.

tel 050-3S7404

PVBA-J BORREMANS COCK
& KINDEREN
Algemene Bouwondernemingen
Gentsestraat 238
9500 GERAARDSBERGEN
Tel 054/41 2589
Wij bouwen voor u sleutel op de
deur
(Adv 24)

STUDIO
DANN
02-428.69.84
— Industriële
fotografie
— Mode/architektuur
— Huwelijksreportages.
Leon Theodorstraat 36,
1090 Brussel

DEN KLAUWAERT
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE
DASSTRAAT 23
WOMMELGEM
OPEN ZATERDAG VANAF 19 U
ZONDAG VANAF 10 U
DORTMUNDER
THIER BRAU HOF
Tervuurse vest LEUVEN
Aangename sfeer
Lekkere Duitse d r a n k e n
verzorgde keuken
Demokratische prijzen

WIJ so

DE OUDE KRIN«
Cafe VU lokaal
Dorpsplein Heusden Limburg

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

FRITUUR-EETHUIS INGRID
Olenseweg 41, Westerio
(Voortkapel) tel 014-213696
Vraag prijzen voor uw feestme
n u s Specialiteiten
Alle dagen verse mosselen

Feestzalen
HOFVANARAGON
Aragonstraat 6. Lier
Tel 031-81568

Dames en heren in uw belang
wendt u voor uw
SCHILDER BEHANGWERKENen
VLOERBEKLEDINGEN
tot mannen van t vak
ADOLF CLAES EN ZONEN
KerkwegS 1760 Roosdaal-Stri|tem

Tel 054/3337 56

M A T R A S S E N PLATTEAU
Alle maten alle soorten ook
medikale en anti-allergisChe matrasse"
Platteau-Lievens,
Portugeesstraat 9. 1780 Teralfene, t e l
053/667456

Mechanische schri|nwarken|
Guchtstraat 105
9310 LEDE

Tel 053/7048.75.

EJN BERT
Assesteenweg 117 TERNAT
Tel 02/582 1312
VERDELER VOLKSWAGEN AUDI

DROOGKUIS-WASSERIJ
BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER
Kollegestraat 33, 2400 MOL
014/31 1376

VERVOÉR-VERHUIZINGEN
Laadruimte van 30 tol 50 m3
VECOVEN Jozef
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen
Tel 02/268 14 02

DE CRAEN ROM pvba
Molenstraat 78
NIEUWENRODE
Tel 015/71 12 40
Verwarming stoom sanitair Alle
herstellingen

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL
J TRUYEN
Stationsstraat 58
2440 Geel
Tel 014/588581
Alle dag en weekbladen

Een stukje ongerept
natuurschoon
Herberg 't S T A M P K O T
St-Maria-Latem Z W A L M
Boerenbrood - Hesp - Kaas

Tel 055-499476
Dinsd gesloten
Vroeger uitbater Zwalmlandia

RESTAURANT TUL
Grote Steenweg 71
9260 Oordegem
Tel 091-692874
Specialiteit nbstuk op hout
Dinsdagavond en woensdag
gesloten

drukkerij edwig van daeie
lindestraat 59 9280 overmere
tel 091 676433

Industriële brood- en banketbakkeri|
en roomijs
Wilfned BLANCQUAERT
Grote Kouter 47 UITBERGEN
Tel 091-67 57 12

V O E D I N G . 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 052-215362
Tuinmachinerie - Groene zones

KUNSTGEBITTEN
HERSTELLINGEN
Tandheelkundig Laboratorium
VAN DER KLEUN
Chazallaan 83
1030 Brussel (Schaarbeek)
02/734 06 43
Na 18 u 425 4642

Handelaars.
MARC ADAMS

Welkom
IN DE GROENE POORT
Dorpstraat 31, 1686 Gooik
02 532 54 81
Lokaal van de Volksunie

...zelfstandigen (enz.)
voor uw publicitaire boodschap in «WIJ» neem kontakt met
Karel SEVERS (onze publiciteitsman)
02/219.49.30...

Brandstoffen
VANDUEREN
p v b a . Harmoniestraat 6 BERINGEN - 011-4337 07 Leveringen mazout — mogelijkheid
gespreide betaling — onderhoud centrale verwarmingsketel

LINDENHOVE
Bellestraat 49
t790HEKELGEM
Cafe restaurant speeltuin terras
Woensdag en donderdag gesloten
Maandag dinsdag vrijdag vanaf
15 u Zaterdag en zondag vanaf s
mddags Tel 053/66 87 40

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

19 APRIL 1979

êim^ sn \A}

WIJ in DC l/OLK9UMI€

De Hekelgemse Kluis herboren!
Dank zij de inspanningen van het werkkomitee «Vrienden van de K l u i s » ,
samengesteld uit mensen zowel uit Hekelgem als Erembodegem viel de aloude Kluiskapel niet in gruis Reeds in 1977 kon met de restauratie (vernieuwing
van het dak, ontzilting en herstelling van de gescheurde muren) begonnen
worden en geleidelijk aan werden ook de begankenis en Kluizenkermis (Beloken Pasen) in ere hersteld
Maar nu, dit jaar, w o r d t de kapel mooier dan ooit voordien '
Reeds werd de witte zandsteen vrijgemaakt en deskundig behandeld en op
zaterdag 31 maart plaatsten de Aalsterse kunstenaars Frits Kieckens en
dochter Monica (glazenier) twee prachtige glasramen in de kapel
De beide glasramen die door de V T B
aan de Kluiskapel worden geschonken brengen twee mooie legenden
die met de Kluis verband houden in

beeld
Het linkerglasraam heeft als hoofdmotief de «Legende
van het Eeuwigheidsvogeltje'>
Het verhaal van een
vogeltje dat eens nabij het Kluizeputteken (de eeuwenoude Kinderbron O
met zijn overheerlijk gezang een Affliqemse
monnik
in
<• vervoennq»
bracht wel 300 jaar lang
Het rechterglasraam beeldt hoofdzakelijk de «Legende van Sint-Radulfus
de zwijger- uit die eens in de abdij
Affligem na jarenlang te hebben gezwegen met de woorden «Vuur sta
stil» een brand tot bedaren bracht en
na zijn dood in de Kluis speciaal w e r d
vereerd tot in latere eeuwen deze kultus w e r d omgebogen tot een Mariale
devotie
De Aalsterse kunstenaars Frits en
Monica Kiekens hebben zich uitstekend van hun opdracht gekweten
Dank zij hun talent en geestdrift is de
Kluiskapel omgetoverd tot een echt
kleinood tot een waar juweel i Terecht geeft de Vlaamse Toeristenbond die de mecanas is een fijne brochu-e u t ter gelegenheid van de
plechtige inwijding van deze glasramen De titel van de brochure luidt De
Kluiskapel kleinood op de grens van
Hekelgem en Erembodegem»
Deze
brochure die uitgegeven wordt in de
reeks «Vlaamse Toeristische Biblioteek» w e r d samengesteld door de
Hekelgemse VTB-VAB-vertegenwoordiger Laurens van der Schueren en
bevat naast de historiek van de kapel
(bijdrage van D o m Wilfned Verleyen
van de Abdij Affligem) de legenden
van de kapel zowel ip een volkse als
dichterlijke versie het verhaal van de
restauratie en de beschrijving van
een wandeltocht vanuit Affligem naar
de Kluis
Talrijke f o t o s (van Emiel Nevens)
smukken deze mooie brochure op terwijl graficus Piet Ghijsens voor de
illustratie van de titelpagina en Oscar

Grimbergen

FIETSELING
5 mei 7 9

veilige

fietspaden

Laten w e bewijzen dat de fietsers in Nieuw-Grimbergen met
een minderheid vormen, en k o m
met ons meefietsen voor veilige
fietspaden Hoe meer fietsers
hoe meer fietsbellen en daar
valt heel wat gerinkel uit te halen
Verzameling per deelgemeente
om 10 u Humbeek kerkplein,
Beigem kerkplein, Molenveld
kerkplein,
Strombeek-Bever
kerkplein, Grimbergen parking
Fenikshof
Samenkomst van de verschillende deelgroepen om 10 u 30 op
de parking van het Fenikshof te
Grimbergen-centrum
Vandaar
fietseling doorheen heel Nieuw
Grimbergen Korte toespraak
over het opzet en de eisen aan
het gemeentehuis Slotmanifestatie te Verbrande Brug
Bezemwagen en Vlaams Kruis
volgen de karavaan Rijkswacht
en politie staan in voor de vlotte
verkeersregeling W e e s solidair
— Maak deze aktie financieel
mogelijk koop een kenteken —
20 fr
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Roels voor een wandelkaart zorgden
Vermelden wij ook dat ter gelegenheid van Kluizenkermis 1979 ( = Beloken Pasen) een nieuw bedevaartvaantje van de pers komt ontworpen door
de bekende folklorist Eugeen Van
den Broeck
P R O G R A M M A V A N DE
FEESTELIJKHEDEN
BIJ DE KLUISKAPEL
Behalve de traditionele kermisfoor dn
de Langestraat te Hekelgem) en de
wielerwedstrijd op zondagnamiddag
22 april 1979 is er een mooi feestprogramma opgesteld door « D e Vnenden van de Kluis» Dit feestprogram
ma gaat door bij de Kluis
Zaterdag 21 april 1979
Om 18 u opening van de tentoonstelling «Zoals kinderen de Kluis zien»
ingericht door het Kinderatelier (Affligem) in het teken van « Het Jaar van
het Kind »
Om 18 u 50 IS er bij de Kluiskapel
een koncert door de Erembodegemse
Muziekmaatschappij
«Niets
zonder
arbeid» o\v Paul Vanhenden
Om 19 u avondmis in de Kluiskapel
Celebrant
E H Frans Temmerman
\la de avondmis brengt de Koninklijke
Fanfare « De Katolieke Gilde » (Hekelgem) o IV Hendrik de Vis een stemmig avondkoncert in de feesttent bij
de verlichte Kluis
Zondag 22 april
Om 10 u hoogmis eveneens opgedragen door Z E H Frans Temmerman Begankenis en zegening
Vanaf 10 u Kinderatelier
(Affligem)
tekent schildert boetseert in open
lucht bij de Kluis i K o m eens even kij
ken I
Om 14 u organizeert de Vlaamse
Wandelaarsbond (VTB) een zwerftocht vanuit Affligem
(samenkomst
aan de abdij vanaf 13 u 30) naar de
Kluiskapel doorheen de Falluintjes en
wel onder geleide van Natuurgidsen
(Groenkomitee Hekelgem) Iedereen
mag deelnemen Totale afstand Affligem-Kluis-Affligem = circa 8 km
Best waterdicht schoeisel aantrekken
of laarzen Lunchpak is niet nodig bij
de Kluis zijn er boterhammen met
kop vlaai pensen of worsten i En
lekker patersbier
Ondertussen richten jeugdgroepen
(Chiro Hekelgem V K S J en KSAErembodegem) fiets- en speurtochten
in naar de Kluis en zorgen aldaar dn
feite reeds vanaf zaterdagavond O
voor speciale attrakties als kermiskraampjes en volksspelen
Om 15 u 45 komt het hoogtepunt van
het feest
Eerst verbranden de Scouts (Pajotten-Hekelgem) de winter en planten
de meiboom
Vervolgens zorgt het
Koper Ensemble van de Muziekakademie (Hekelgem) o l v Willy Amez
voor feestklanken
Jozef van Overstraeten
voorzitter
van VTB en V A B schenkt dan de
twee glasramen die zullen ingewijd
worden door de pastoor van Hekelgem
Ook de Vriendenkring van de Hekelgemse Bloemisten brengt zijn bloempje bij en zal de Kluiskapel en vooral
het altaar in de bloemetjes zetten met
« produkten » van de Hekelgemse snijbloemenkultuur
Omstreeks 17 u is er een jubelmis (bij
goed weer in open lucht)

pvba OE ROOVERVANWESEMAEL
Uitrustingsmaterieel & machines voor o p e n b a r e 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:
Leuvensesteenw e g 75, 3090 K a m p e n h o u t ,
^el. 016-60.34.73.
LAdv. 163)

Het Sint-Michielskoor
dat ook na de
meiboomplanting optreedt staat in
voor de koorzang en dingent Victor
van Franchem leidt ook de volkszang
Na de jubelmis brengt de Hekelgem
se Slederklub o l v Willy Amez een
lenteserenade in de feesttent waar er
op Breugheliaanse wijze kan gesmuld
en gedronken worden
De « Vnenden van de Kluis » nodigen
iedereen uit om Kluizenkermis 1979
massaal bij te wonen
De Kluiskapel bereikt men best vanuit
de Bredestraat te Erembodegem of
de Langestr te Hekelgem alhoewel
het op zondagnamiddag 22 apnl raadzaam IS (wegens de wielerwedstrijd)
de wagen te parkeren bij de Abdij
Affligem en vanaf de Abdij te wandelen naar de Kluis, eventueel langs de
Aalsterse Dreef en de Kluizendreef of
op stap te gaan met de wandelgroep

Firma
VAN DOOREN

FILMTHEATERS

studio

Hout

Öernit
Bouwspecialiteiten
MARLIERl
Tel. 452.66.37
02/452.76.67

TERVUREN

1700 ASSE
Thuisbestelling
Toonzalen

Zondag 15 u
van Walt Disney

Leuven naar
het Zangfeest
In het sekretanaat van de Vlaamse organizaties is de organizatie voor deelname aan het Zangfeest gekoordineerd Parijsstraat 34, Leuven, tel
2 3 2 4 1 2 Reiskosten per bus 100 fr,
halve prijs voor jongeren (7-14 jaar)
Toegang Zangfeest van 50 tot 300 fr

Zondag 18 u
film van Franco Zeffirelli
met Olivia Hussey en
Leonard Whiting

Vrijdag zaterdag zondag maandag
20u30
KNT

Lemon Popsicle
film van Boar Davidson
met muziek van Bill Haley
Paul Anka

21
22
22
22
22

25

28

woensdag

donderdag
KNT

3 Women
film van Robert Altman
met Shelley Duvall Sissy
Spacek Janice Rule

LEUVEN 1

APRIL

21

KT

Romeo & Juliet

Dinsdag
20u30

BRABANT
20

KT

Mary Poppins

LENNIK Flor Grammens spreekt over «60 jaar harde Vlaamse
strijd» (vervolg) In de herberg «Verzekering tegen de grote
dorst» te Eizenngen O m 20 uur
LIEDEKERKE Breugelmaal vanaf 17 uur in zaal «Guldenhof»
Fabnekstraat T v v het VU-informatieblad « Aktie »
LEMBEEK Haantjeskermis vanaf 18 u
LEMBEEK Haantjeskermis vanaf 12 uur
LIEDEKERKE Breugelmaal vanaf 11 u 30 tot 20 uur
SCHAARBEEK
Haantjeskermis in het Trefcentrum Gallaitstraat 78 Vanaf 12 u tot 20 u O r g van de VU-afdelinq
M A C H E L E N Lentemaal van VU-Machelen in het wijkcentrum
Maria Moeder (hulpkerk) Jan Veldmansstr te Machelen Vanaf
12 u 30 tot 15 u en vanaf 17 u tot
LIEDEKERKE F V V avond met Frans De Block over geneeskrachtige kruiden Begin 20 u in het bovenzaaltje van Vlaamse
Kring Pajottenland Stationsstr 7 Leden 40 fr met-leden 50 fr
JETTE- Vlaamse Bond voor Gepensioneerden v z w Groot bal
om 19 u 30 in zaal Excelsior, Kerkstraat

18 u 45
vijfde en laatste week

KT

Interiors
nieuwste film van Woody Allen
met Diane Keaton
13u 30
20 u 30

KT
vierde week

Superman
in dolby stereo
film van Richard Donner
met Christopher Reeve
23 u

KNT
Derde week

The Deer Hunter
in dolby stereo
film van Michael Comino
met Robert de Niro

MEI
2

LIEDEKERKE
FVV-avond met mevr Nimia Reintjes-Van
Veerssen over «Vrouwenberoepen in mannenberoepen» Begin 20 u in het bovenzaaltje van VI Kring Pajottenland

4

H O E I L A A R T . «Europa een uitdaging» Vormingscyclus Inleider senator De Rouck begeleider Paul De Belder (Pol kaderinst) Begin o m 20 u in zaal Serco

5

KESSEL-LO Ledenfeest met eigen mandatarissen in de receptiezaal van « De Kring », J Pierrestr 74 Begin 19 u

11

HOEILAART «Europa een uitdaging» Vormingscyclus Inleider kamerlid W Kuijpers O m 20 u in zaal Serco

LEUVEN 2
14 u en 20 u

KNT

Bloodbrothers
film van Robert Mulligan
met Paul Sorvino Tony
Lobianco Richard Gere
16u
22 u

KNT
tweede week

Foul Play
film van Colin Higgins
.met Goldie Hawn
Chery Chase

VU-Hoeilaart:
nieuwe en definitieve start
S o c i a a l Dienstbetoon
Donderdag 26 apnl kan men te Hoeilaart opnieuw terecht met allerlei vragen en problemen over gemeentelijke
aangelegenheden Inderdaad, de V U afdeling Hoeilaart houdt die avond vrij
om de bevolking te helpen via haar
sociaal dienstbetoon
WIJ verwelkomen deze maal Staf Dedoncker, lid van de «Bestendige Deputatie» van de provincie Brabant
Voor de meeste mensen vergt deze titel waarschijnlijk meer uitleg Wij kunnen de «Bestendige Deputatie» beschouwen als het kontrole-orgaan dat
naast de Koning of de Goeverneur,
toezicht houdt over de handelingen
van de gemeente
Z o kan zij bij voorbeeld bepaalde beslissingen, genomen door de gemeenteraad, vernietigen of negatief advizeren
Wanneer iemand nu een bepaald probleem heeft, zoals bv in verband met
de «verhaalbelasting», kan hij terecht
op hoger vermelde datum in het cafe
«Sportecho»
(Gemeenteplein
36)
waar Staf Dedoncker, samen met de
plaatselijke voorzitter Renaat Vanstallen hen vanaf 20 u zullen ontvangen
en in de mate van het mogelijke hel
pen
Naast de verhaalbelasting, denken wij
eveneens aan problemen i v m verka
velings of bouwaanvragen, onteigeningen of grondafstand
Kortom wij zouden niet weten welke
vraag hier met op zijn plaats zou zijn

Het IS intussen al enkele weken geleden dat de VU-afdeling Hoeilaart haar
eerste kaasavond heeft ingericht Het
bestuur vindt het toch belangrijk hier
even op terug te komen
Vrijdagavond 16 maart Verzameling
was geblazen in de plaatselijke feestzaal «Lindenhof»
Enkele tientallen mensen waren onze
eerste aktiviteit komen meevieren Als
U ons vraagt de stemming te beschrijven doen WIJ dat graag met drie woorden
— Lekkernii' wij kennen inderdaad
maar een w o o r d voor de kaas en de
wijn, die ons werden voorgeschoteld
(waarvoor onze dank aan een van
onze bestuursleden) De ruime keuze
hielp ons bij de verwezenlijking van
onze tweede doelstelling
— Sfeer inderdaad, een ideale stem
ming kon worden ervaren dank zij de
geest van verbondenheid welke al de
oorspronkelijke reserves vlug overboord hielp werpen
— Overtuiging onze wil en wilskracht — nodig om te lukken in de volledige ontplooiing van VU-Hoeilaart —
w e r d bestendigd, dank zij de vele bemoedigingen, sympatiebetuigingen en
konkrete hulp ons aangeboden door
de aanwezigen
Kortom een avond die enkel goede
herinneringen kan oproepen bij de
aanwezigen Dank voor uw hulpi
Het bestuur van zijn kant, blijft de ingeslagen w e g volgen

18 u en 24 u

KNT

In nome del Papa Re
film van Luigi Magni
met Nino Manfredi

TIENEN
Zondag 15 u

KT

Peter Pan
van Walt Disney
Vrijdag zaterdag 20 u 30
Zondag 16 u 30 en 21 u
Maandag dinsdag woensdag don
derdag20 u 30
KT

Battlestar Calactica
van Clen Larson
met Richard Hatch Dirk
Benedict en Lorne Greene
Vrijdag zaterdag 23 u
Zondag 19 u

KNT

It's alive again
film van Larry Cohen
met Frederic Forrest
Kathleen Lloyd

KURSAAL TURNHOUT
Zondag 15 u

KT

Kat uit de ruimte
van Walt Disney
Vrijdag zaterdag 20 u 30
Zondag 18 u

KT

Jumbo 747 in nood
met Charlton Heston
Karen Black
Zondag maandag dinsdag woensdag 20 u 30
KNT

Wages of Fear
(Konvooi van de angst)
film van William Fnedkin

WIJ t l
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De lijdensweg van een speelpleintje
in Schoonaarde
Ook in Schoonaarde maken mensen
en verenigingen zich op om het Jaaf
van het Kind «passend» te vieren, alhoewel het ook hier voor velen duide
lijk IS geworden dat verenigingen die
een goed programma hebben, deze
«Jaren van dit en dat» met nodig hebben en er zelfs last van krijgen als van
bovenaf te veel gepland wordt
Z o zal in Groot-Dendermonde alleen
subsidie worden verleend aan aktiviteiten die gepland in het raam van dit
Jaar van het Kind. binnen eén bepaalde week worden gehouden Deze
maatregel is absurd als men bedenkt
dat de verenigingen hun jeugdprogramma reeds maanden hebben vastgesteld en hiervoor een aantal voorzieningen hebben getroffen
Deze door anderen bepaalde week
kan die programma's aardig hinderen
en bovendien is het vastgestelde tijdstip te dichtbij om sommige plannen
nog te realizeren, waar dit bv tegen
september of oktober heel goed zou
kunnen Louter toevallig zullen de
Schoonaardse kinderen dit jaar over
een openluchtspeelpleintje kunnen
beschikken Het reeds 10 jaar braak
liggend stuk grond vlak naast de gemeenteschool, nu totaal verwilderd,
vroeger gebruikt voor tuinbouwlessen aan de jongens van de 4e graad,
zal hiervoor eerstdaags worden ingericht Enige verdienste komt daarbij
de huidige CVP-meerderheid met toe.

want nu pas zal worden uitgevoerd
wat reeds in 1976 voor de grote vakantie had dienen te gebeuren In
1969 reeds w e r d in de Schoonaardse
gemeenteraad door Herman Van Den
Abbeele voorgesteld dit ongebruikte
terrein tot speelplein om te vormen
Zoals in die tijd meestal gebeurde had
de meerderheid geen argumenten om
ook dit voorstel af te keuren, maar
hetzelfde raadslid moest toch nog
drie maal zijn voorstel herhalen vooraleer het eind 7 5 definitief w e r d goedgekeurd met de vaste verbintenis van
uitvoering in de I e helft van 1976
Toen deze belofte met w e r d nagekomen en H Van Den Abbeele in augustu&76 in de gemeenteraad hierover
een dringende vraag stelde, stelde de
burgemeester dat een nieuwe kostenraming veel te hoog opliep De brave
man had echter zelfs met gemerkt dat
de verharding van de grote schoolkoer in de prijs was begrepen Drie
jaar na de allerlaatste streefdatum
komt het speelpleintje waarschijnlijk
klaar
Beter laat dan nooit, zeer zekeri Om
het stedelijk aandeel in de personenbelasting van 4 op 6 % te brengen, de
opcentiemen op de onroerende voorheffing fel te verhogen en de huisvuilbelasting voor Schoonaarde van O op
1000 fr te brengen waren echter
slechts enkele maanden nodig Eigen-

5 jaar Verbruggenkrinng te St.-Niklaas
Ter gelegenheid van haar vijfjarig bestaan geeft de Amedee Verbruggen
kring, sociaal-kulturele vereniging van
VU-afdeling Sint-Niklaas, een unieke
reproduktie uit
Het origineel is een prachtige houtskooltekening van de bekende Wase

ZANKER
wasautomaten koelkasten diepvriezers en verwarming
Zanker-center Gilbert Dezutter,
Wingenestraat 7, 9880 MariaAalter. Tel. 091-74 19.50.
Duitse topkwaliteit met goede
service Zeer lage prijzen
(Adv 87)

aardig! Nochtans was het speelplein
vast beloofd de belastingverhogingen met
Herman Van Den Abbeele
gewezen gemeenteraadslid
Schoonaarde
O C M W - l i d Dendermonde

Brueghel herleeft
bij Volksunie
Meerbeke-Neigem

OOST-VLAANDEREN
APRIL
27
BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN
5e grote kleinkunstavond met de Vaganten en The Blue Grey Valentino s om 20 u
Zaal The Ranch te Overmere-Donk
27

GENTBRUGGE «Het Europa van morgen» Euroavond met
senator M Coppieters in de raadszaal van het dienstencentrum
o n 20 u Inrichter dr Goosenaertskrtng Gratis toegang

28

GERAARDSBERGEN VU-bal in samenwerking met FVV-Gudrun Derde groot Vlaams gemeenschapsbal Zaal « Plaza» een
trum Waltra orkest O m 20 u 30 Toegang 100 fr
STEKENE Breugelfeest van VU-Stekene om 20 u in de zaal
van de Broedersschool Nieuwstraat 130 fr voor een inschrijving bij de VU-bestuursleden van Stekene Kemzeke en Klein
Sinaai Eregast senator Coppieters die zal spreken over « Vlaanderen in het Europa van morgen ' »

28

Inderdaad met lekkere boterhamen,
rijkelijk Bruegheliaans belegd met
hesp, kop plattekaas en Beauvoordse
pastei, met mattetaarten of rijstepap
herdenkt Volksunie-afdeling Meerbe
ke-Neigem het aloude gebruik van de
Meiavondviering, maandag 30 april
1979 vanf 18 uur in Zaal Berlindis te
Meerbeke Dorp Hartelijk welkom
Volksunie Gent-Brugse Poort richt in
GROTE BONTE A V O N D O P
20 APRIL

DIRK MARTENS

AALST

NINOVE

PVBA

Beverstraat 24 26
Tel 054/33105

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

door de kabaretgroep Gust De Rijcke
met als gastspreker
Volksvertegenwoordiger
PAUL VAN GREMBERGEN
Zaal Reynaart, Reynaartstraat te Gent
Aan de St-Jan Baptistkerk
T O E G A N G GRATIS

Invullen
belastingsformulieren
te Ninove

kunstenaar Gaby De Pauw Anton van
Wilderode schreef er een aangrijpend
vers bij
De reproduktie w e r d uitgevoerd op
kunstpapier Simili-Japon (27 x 40) en
IS gevat in een map Beperkte oplage
van 100 eksemplaren. genummerd op
de rugzijde van 1 tot 100 Prijs
1 000 fr
Te verkrijgen bij Etienne Braem, S t Gillisbaan 199 (76 50 35) Joris De
Backer. Heimolenstr 148 (76 32 61).

Volksume-Ninove richt een speciale
zitdag in op zaterdag 28 april 1979 van
10 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur bij
Georgette De Kegel. A a r d e w e g 36 te
9406 Outer Ninove

Edi De Jonck Watermolendreef 4
(771007) J P Maes Verdurmestr 6
(765130),
Hugo
Steenweghen,
Slachthuisstr 31 (7650 87), Leo Van
Hoeylandt, Dr Van Raemdonckstr 9
(765867) en F en J Van Riet, Veldstr
71 (761783)

De Federatie Vlaamse
Vrouwen
Groot-Ninove nodigt uit op zaterdag
21 april 1979 vanaf 18 uur en op zondag 22 april 1979 van 11 u 30 tot
14 u 30 voor haar 3e smulpartij in de
Denderhoeve. Burchtstraat te Ninove
(demokratische prijzen)

*
KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen
stoelen en looprekken sclioniniels kamerversieringen
wastafels
en waskussens kinderkleding
SPORTARTIKELEN allerlei
turnkledij
riiiteruilrustingen
ping
pongtafels badkleding en alle toebehoorten rol en ijsschaatsen
kampingartikelen turngerei
SPEELGOED
uitgebreide keus in merkartikelen
aLitobanen
elektr tremen der beste merken a u t o i go carls trakteren pop
pen poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars
borden
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school
tassen borden tuinmeubelen tiiiiischoniinels
-

ZEER VOORDELIGE PRIJZEN

-

et ^alingi^utó

Fed. Vlaamse
Vrouwen
Ninove

1910- 1975
WEKELIJKSE RUSTDAG
VRIJDAG TOT ZATERDAG
16 UUR

10 BRUGSTRAAT

JAARLIJKS VERLOF
DECEMBER

052/42.32.46

SCHOONAARDE

J A N PAUWEI.S-DE BRAUWER
De zaak met familietraditie

Zonnebeke worstelt met toelagen en personeeiskader
Op de agenda van deze gemeenteraad onder andere de jaarlijkse toelagen aan verenigingen en de goedkeuring van hef personeelskader
Wat dit laatste betreft merkte dr. Hoflack van de VU-oppositie op dat men
andermaal niet tijdig de betreffende
dokumenten ter inzage gekregen had
Misschien denkt de meerderheid, die
zelf in deze technische diskussie op
zeker moment het bos door de bomen
niet meer zag, dat de oppositie er ook
geen belang zou in stellen
Na de goedkeuring van het verslag
van de vorige zitting w e r d in de gauwte nog een lening van 3 1 2 0 0 0 0 fr
goedgekeurd voor uitbreiding van de
kabeltelevisie O p zichzelf is dit natuurlijk een lovenswaardig initiatief Alleen de gemakkelijkheid waarmee de
meerderheid zonder serieuze plan-

Middelkerke
Europese verkiezingen
Op 4 mei a s beleggen de 4 VU-afdelingen van Groot-Middelkerke een informatie-avond omtrent de Europese
verkiezingen van 10 juni 1979 Gezien
de mensen meer en meer beginnen
spreken van een «Europese klucht
menen wij dat de tijd gekomen is om
eens een degeijke uiteenzetting te
geen omtrent de Europese mogelijk
heden Daarom zal Jaak Vandemeulebroucke op vrijdag 4 mei 1979 om
20 u 15 in het lokaal «LEstran», Leopoldlaan, 98 te Middelkerke een omstandige uiteenzetting geven aangevuld met een dia-montage
JLK 7 9 0 3 0 3

WIJ 11

ning en budgettering maar leningen
aangaat en geld uitgeeft roept toch
vraagtekens op Maar ja Sinterklaas
spelen met andermans centen is niet
moeilijk
Dan de betoelaging van de diverse
verenigingen Deze startte met een interpellatie van Dirk Cardoen (VU)
over de magere toelage van 2 000 fr
voor de dierenbescherming Hij stelde daarbij dat deze dieren nu verzorgd worden door mensen van de
dierenbescherming die ze opnemen
in hun pnvewoningen De kosten van
deze verzorging bedraagt volgens
gegevens van deze vereniging ca
3 000 fr per week Het antwoord van
de voorzitter was daarop «We kunnen zoals vroeger die zwerfhonden
doodschieten of ge kunt zelf enkele
honden bij -u thuis houden »

VU-bal Brugge (arr.):
gezellig!
Op zaterdag^ 7 april jl had ons jaarlijks
VU-Lentebal plaats Dit jaar stond het
in het teken van «25 jaar Volksunie»
Een groot aantal vrienden en sympatizanten hebben op de tonen van het
uitstekende orkest Bert Wills er een
gezellige avond van gemaakt Ook
onze tombola was een sukses Met
een denderende «Vlaamse Leeuw»
w e r d het bal besloten en hopelijk is iedereen tevreden huiswaarts gekeerd
W e danken allen die aanwezig waren
Hierbij kunnen w e nu reeds melden
dat het volgende bal zal doorgaan op
22 september e k e n dit terug in het
Jagershof te St-Andries

Samengvat krijgen w e volgende verdeling van de grootste bedragen
vriendenkringen van de scholen met
Beselare-Geluveld 55000 f r , Zonne
beke 65000 voor de vrije en 30000
voor de rijksschool, en Passendale
75 000 f r , parochiale w e r k e n Passendale 100000 en speelpleinwerking
50 000 f r , de drie muziekmaatschappijen Beselare, Passendale en Zonnebeke elk 70 000 f r , voetbalploegen
Beselare 55 000, Geluveld 44 000, Passendale en Zonnebeke elk 66000 fr
Verder nog verschillende bedragen
van 500 fr voor de IJzerbedevaart
over 750 voor de kaartersklubs tot
30 000 voor familiehulp, zodat de totale som 1 700 000 wordt
Per hoofd en per gemeente geeft dat
Passendale 154 f r . Besselare 129.
Zonnebeke 125 en Geluveld 75 fr
De vraag van Dirk Cardoen (VU)
waarom de Davidsfondsafdelingen
van Beselare en Zonnebeke maar elk
1500 tegen 3000 voor Passendale
wordt afgescheept met het verhaaltje,
het IS uit het verleden je kunt ook
erelid worden om ze financieel te
Steunen
BIJ de discussie rond het personeels
kader toch een positief punt Nadat de
voorzitter er aanvankelijk moeite mee
had om een deskundige aan te werven IV m kontrole van openbare wer
ken w e r d het oppositievoorstel van
de VU (Dirk Cardoen) om een tech
nisch ingenieur in het personeelskader op te nemen in plaats van een adj kontroleur toch door de meerderheid
aangenomen
Dr Leon Hoflack (VU) merkte tenslot-

dergelijke belangrijke aangelegenheden beter zou zijn de nodige dokumenten vroeger aan de raadsleden te
bezorgen O o k stelde hij de vraag in
hoeverre er kontakt en inspraak ge
weest
IS
van
de
betrokken
personeelsleden zelf Het punt betreffende de brug B16 over de autosnelw e g te Geluveld w e r d opnieuw op de
agenda geplaatst en de gemeente zal
in het belang van de inwoners een positief advies geven Dirk Cardoen die
kontakt opgenomen had met de betreffende diensten wist nog te melden
dat de aanbesteding van deze brug
zal gebeuren in de 3e faze van uitvoering van de autosnelweg In laatste instantie w e r d nog een lening vn
12815000 fr goedgekeurd voor de
aankoop van het kasteel te Zonnebeke
Toch nog een glotbedenkmq Het

door de voorzitter destijds aangekondigde jaar van de openbare w e r k e n
1978 IS inmiddels drie maanden om,
en de resultaten behalve hier en daar
een lap asfalt en de ongekoordineersie w e r k e n waaraan iedereen zich
doodergert, in de dorpskom van Z o n nebeke, was er weinig te merken
W e zijn benieuwd naar de nieuwe
bijeenkomst met de begroting 1979
en wie weet welk jaar het nu w o r d t in
het jaar van het kind

Belangrijke Duitse
brouwerij
zoekt nog verscheidene depothouders voor het ganse land
Schrijven bureel blad nr N 111

WEST-VU\ANDEREN
APRIL

21
21

GROOT-ZWEVEGEM-VU-bal in zaal «Uilenspiegel» om 20 uur.
Avelgemstraat te Z w e v e g e m - K n o k k e V o o r v e r k o o p 80 fr Inkom lOOfr
MENEN, LAUWE, REKKEM: FW-lentefeest in zaal Kring,
Schansstraat te Menen Programma om 14 u 30 ontvangst en
aktiviteitenkeuze 16 u 30 expo van het w e r k der jongeren O m
17 uur rozijnen-vieruurtje met k o e k e b r o o d en koffie

te ook nog en terecht op dat het voor

19 APRIL 1979

Jongeman uit St -Amands aan de
Schelde, diploma lager middelbaar-moderne humaniora, zoekt
dringend een betrekking in de
omgeving
St-Niklaas-Mechelen-Antwerpen
Referentienummer 1678

N122
Ervaren reiziger en verkoper uit
Booischot zoekt zeer dringend
v\/erk als arbeider of bediende,
referentienummer 1526
N121

Jongeman uit Sint-Amands aan
de Schelde, diploma lager middelbaar - moderne humaniora,
zoekt dringend een betrekking
in de omgeving Sint-Niklaas Mechelen - Antwerpen
referentienummer 1678
N116

Jongedame uit Putte bij Mechelen, diploma lager middelbaar bureelwerken, praktijkervaring telefoniste en typw/erk in Frans en
Engels, zoekt dringend een betrekking in de omgeving Mechelen - Brussel - Heist-op-denBerg
Referentienummer. 1649

N I 20

Jongeman uit Nijlen, middelbaar
ondervi/ijs handel, en twee jaar
A l boekhouden en talen, met
twee jaar ervaring in voorraadadministratie en beheer, zoekt
dringend een betrekking in de
omgeving Lier - Herentals - Antwerpen Belangstellenden kunnen zich wenden tot volksvertegenwoordiger Joos
Somers,
Liersesteenweg 11 te 2580 S t Katelijne-Waver, of tel 0 1 5 /
217900
Referentienummer
1688

N119

Uitbater gevraagd
Dynamische uitbater gevraagd
(bij voorkeur met jong gezin)
voor uitbating en uitbouw van
nieuw Vlaams IHuis te Brussel.
Dringend kontakt opnemen met
Rudi Roossens (02-267.93.07)
Vuurkruisenlaan 253,1020 Brussel. Interessante voorwaarden!

— Jonge
man,
diploma A2
scheikunde, nog geen legerdienst gedaan, zoekt passende
betrekking Kontakt opnemen
via mevrouw Nelly Maes, Gentsebaan 50, 2700 Sint-Niklaas,
tel.- 031-7649.74
(N123)

verstandig sparen
bij de NMKN

Vlaams Huis te Izegem over te
nemen Druk beklant Gelegen
op de Grote Markt Inlichtingen
bij de uitbater Gaston Pynket,
Grote Markt 30 te 8700 Izegem
(tel 051-303663), of desgewenst via Geert Bourgeois, Vandenbogaerdelaan 47 te Izegem
(tel 051-30.5287).

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

N-112
Zoeken
passende
betrekking:
1 Jonge dame - 1 9 jaar - diploma
A6/A3
2 Licentiaat verti-^ler
EngelsSpaans
3 24-jarige kwaliteitskontroleur
in metaalbedrijf
Dringend gezocht: Verkoper
materiaal sanitair, verwarming
en zwembaden

zeer rendabel uw geld 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.

Schrijven of telefoneren. W Jorissen, Louisastraat 31, - 2800
Mechelen
Telefoon:
( 0 1 5 ) 4 1 3 5 96
N114
Jonge dame uit de streek van
Geraardsbergen zoekt passende betrekking als bediende in de
omgeving Brussel-Aalst Sociaal-technische humaniora. Bekwaamheidsdiploma hoger onderwijs Machineschrijven voor
boekhouding en handelsbriefwisseling Nederlands-Frans Te-

vele beleggingsmogelijlcheden, 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!

en om u het leven eenvoudiger te maken, biedt uw
NMKN-agent u ook de bankservic^ die u van een belangrijke finandële 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.

KREDIETA^ NUVERHEID
t

Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig de wet van 16 3 1919
Maatschappelijke Zetel Waterloolaan 16- 1000 Brussel-Tel 02/513 6280 - HRB20O8-PCR000-0030500-42
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PAUL VANDEN BEMPT:
Die syndikale aktie van ons heeft vooral
praktische resultaten bijgebracht
Resultaten die ook naderhand ideologisch
geenszins kortzichtig kunnen genoemd
worden»
— Enkele voorbeelden?
Paul Vanden Bempt: «Het probleem
van
onze werknemers en van de patiënten is
momenteel vooral de nieuwbouw
en het
onthaal Op het gebied van de veiligheid bij
voorbeeld — voor personeel en patiënten

— U is overtuigd van de zin van de zogenaamde sociale verkiezingen-?
— Deze verkiezingen zijn voor de betrokkenen inderdaad erg belangrijk Maar, op
nationaal niveau worden ze anderzijds inderdaad meteen ook politiek
overtrokken
Neem de 36-uren-slogan
Totnogtoe heeft
niemand van de vakbonden daar onze mening over gevraagd Ook hebben we nogal
intens aangevoeld dat het menig
werkgever moeilijk valt om een
ondernemingsraad
passend bij het beleid van een grote onderneming met verschillende filialen te betrekken

— hebben we verbeteringen
kunnen lospeuteren Voor de zorgen van de patiënten
hebben we wettelijk gezien normaal geen
mandaat om woordvoerder
te spelen, maar
in de praktijk wordt nu toch wel naar onze
tussenkomsten
terzake
geluisterd»

In de non-profit sektor duurt het nog wel
een tijdje vooraleer de werkgever leert leven met de door de wetgever in het leven
geroepen
inspraak-organen

— Bij voorbeeld?
Paul Vanden Bempt: «Je dringt aan op konkrete realizaties
Een ervan is alvast de
herinrichting van de toegang tot dit ziekenhuis in Pellenberg
Het IS achteraf ongelooflijk, maar alleszins
waar de nieuwe voorlopige toegang tot het
ziekenhuis was in geen van de toegangsdeuren voorzien voor mindervahden
Terwijl in dit soort ziekenhuis toch precies die
patiënten zich thuis moeten kunnen voelen

•— In dit beknopte interview past geen
uitgesponnen welles-nietes verhaal over
medezeggenschap, medebeheer, inzagerecht, inspraak- Wel de herhaalde vraag of
uw sociaal engagement, uw kandidatuurstelling bij de momenteel lopende sociale
verkiezingen, enige daadwerkelijke zin
heeft..
Paul Vanden Bempt: «Het blijft een voortdurend opboksen
tegen
minimalizerende
werkgeversinterpretaties
om de minimumwettelijke bepalingen te laten
eerbiedigen
Na vier jaar sociale inzet heb ik nu de ervaring dat de ziekenhuisdirektie
rekening
houdt met de zorgen die wij op de onderhandelingstafel leggen, en ook de sociale
sfeer is er volgens mij duidelijk op verbeterd
Van belang is daarbij zeker dat wij ons als
werknemers-afgevaardigden
hebben doen
respek teren Zo hebben we een jaar met
vergaderd met het komitee voor veiligheid
en hygiene omdat we met de
(werkgevers)-persoon
van de voorzitter met akkoord konden gaan
— Sociale verkiezingen zijn en blijven
evenwel politieke verkiezingen-?
Paul Vanden Bempt: «De ideologische
tegenstellingen
of programmatisch
nuanceringen (medebeheer, zelfbeslissing
in het
beheer) blijven in zoverre belangrijk
wanneer ZIJ op het gepaste moment
verwoord
en verdedigd worden door de afgevaardigden van de werknemers
Wellicht, en sommigen, in de vakbondstop kunnen hetmij en
onze syndikale ploeg misschien ten kwade
duiden Wellicht hebben we onze aparte
kijk op de momenteel aan gang zijnde sociale
verkiezingen
Ze hebben hun grote zin en even grote onzin
Sociale verkiezingen hebben hun demokratische gegrondheid
in het feit dat zoveel
werknemers
hun afgevaardigden
naar de
werkgever en naar paritaire
onderhandelingen sturen In bepaalde gevallen zie ik
evenwel de onzin van sociale
verkiezingen
als een politieke oppositie struktureel of op
andere wijze onmogelijk
wordt
gemaakt
Hoewel in het AZ-Pellenberg, zelfs met de
afwezigheid
van andere syndikale
lijsten
dan die van de ACV-kringen, onze houding
tegen de politizering van de vakbonden onverminderd negatief blijft
— De ziekenhuiswerknemers zijn in onmin
met het AZ-beleid, alleen al omwille van het
feit dat niemand in dit jaar van het kind precies weet hoe de verplegers en verpleegsters, de arbeiders en arbeidsters, de bedienden, hun
uit-huis-werken
kunnen
verzoenen met een part-time of zeg maar
net niet gaan stempelen-dienst- Maar, of de
drie wettelijk erkende sociale koerspaarden zich geremd voelen door die humaansociale hindernissen, dat blijft een hamvraag die allicht ook na de laatste stembusdag van de sociale verkiezingen niet zal beantwoord z i j n Hugo DE SCHUYTENEER

Welnu, door onze tussenkomsten in onder
meer de ondernemingsraad
zag de direktie
bijtijds in dat een opendeur-politiek
allereerst voor de opgenomen patiënten zelf
dient waargemaakt te worden»
— U heeft de Indruk dat uw sociale aktie,
un syndikaal mandaat, echt konkrete resultaten oplevert?.
Paul Vanden Bempt: «Alleszins Ik heb het
hier natuurlijk nog steeds over onze plaatselijke sociale werking, ten gunste van het
personeel én van de patiënten in de klinieken

«Sindikaal niet in mootjes
laten fiokken...»
B I E R B E E K (Leuven). — In zoveel refters e n kantines staan m o m e n t e e l
3.240 stembussen opgesteld voor de verkiezing van kandidaten voor
ondernemingsraden, en niet minder dan 6.300 stembussen voor de nieu w e komitees voor veiligheid en hygiëne. Er wordt g e z e g d dat bij dit
elektoraal lentegebeuren z o w a t 1 miljoen 255.000 arbeiders e n b e d i e n d e n betrokken zijn. S o c i a l e v e r k i e z i n g e n , met op drie traditioneel politiek getinte vakbondslijsten z o w a t 100.000 kandidaten die hopen het
belang van d e w e r k n e m e r s (bedienden e n arbeiders) in de k o m e n d e
vier jaren te kunnen v e r d e d i g e n Eén van die honderdduizend, die gezamenlijk het elektoraal mandaat
van 1,3 miljoen w e r k n e m e r s hopen in de wacht te slepen is Paul V a n den B e m p t (29), afdelingsverantwoordelijke voor onderhoud e n b e w a king in het (sinds kort a k a d e m i s c h ) ziekenhuis te P e l l e n b e r g .

Bij ACV-militant Paul Vanden Bempt ontmoetten we niet meteen de grote tenor die
de Wetstraatklok laat luiden. Vier jaar geleden reeds was hij bij de sociale verkiezingen ACV-kandidaat zonder enige bindende
partijbelijdenis. Wel is hij tot op vandaag
bekend als aktief VU-bestuurslid in Bierbeek, en sociaal-geëngageerd jongeman
bij de Volksuniejongeren.
Paul Vanden Bempt liet zich evenwel met in
syndikale mootjes hakken; hij werd overtuigd ACV-milmitant, lid van de Pellenbergse ondernemingsraad, van het AZ-komitee
voor veiligheid en hygiëne, voorzitter van
de AZ-militantengroep van het ziekenhuis
in Pellenberg, voorzitter van de personeelsklub, tevens voorzitter van de militantenraad van de Leuvense universitaire ziekenhuizen.
In zijn vrije tijd is hij ook nog voorzitter van
de kulturele raad van Bierbeek.
— Waarom precies wil Paul Vanden Bempt
«werk maken van die sociale verkiezingen»?
Paul Vanden Bempt: «Ik ben in de kliniek
van Pellenberg sinds 8 jaar in dienst Een
jaar vóór de vorige sociale
verkiezingen,
dat was in '74. kon ik er me echt met van
weerhouden een plaats in te nemen op een
syndikale lijst. Dat was trouwens de eerste

keer dat dergelijke sociale
verkiezingen
ook in de zogenaamde non-profit sektor, bij
voorbeeld in ziekenhuizen, verplicht
werd
gemaakt
In onze ziekenhuisploeg
was toen reeds
een reaktie levendig tegen de op-gang-zijnde opslorpende fusie met de Leuvense klinieken»
— En wat is er dan uit de syndikale bus gekomen?
Paul Vanden Bempt: «Over de politieke aspekten van onze werking kunt u misschien
een andere en volgende
vraag
stellen
Maar, ik meen dat onze plaatselijke
syndikale werking met weinig vruchten heeft afgeworpen »
— Zus en zoveel adviezen aan de werkgever?„
Paul Vanden Bempt: «Alleszins, en gelukkig maar véél meer dan
zomaar-adviezen
Een eerste inzet van onze syndikale afgevaardigden was bij voorbeeld op te tornen
tegen de fusie-refleks van de nieuwe universitaire werkgever die alle ziekenhuizen,
ook wat de vertegenwoordiging
van de
werknemers
betreft, in één
adviesorgaan
wou onderbrengen
Wij hebben die stelling
bestreden En de arbeidersrechtbank
heeft
ons in het gelijk gesteld het
AZ-Pellenberg
heeft als aparte ziekenhuisentiteit
een ondernemingsraad
toegewezen
gekregen

We bijten zeker niet de spits af, maar de arbeidsomstandigheden
bij ons zijn er toch
op verbeterd
Onze werkgever en de patieenten plukken daar ook hun
vruchten
van »
— Konkreet?
Paul Vanden Bempt: «Het AZ-Pellenberg is
met de recente nieuwbouw aan geregelde
verhuisbeurten toe Als syndikale
afgevaardigden staan we erop dat zulks met de
minst mogelijke hinder
geschiedt
Door onze opmerkingen in de ondernemingsraad
en het
«veiligheidskomitee»
werden inmiddels miljoenen
investeringen
bespaard, terwijl anderzijds door onze tussenkomsten miljoenen geïnvesteerd
werden in volgens ons biezonder zinnige en
noodzakelijke projekten Zoals een sociaal
broodnodig
parkeerterrein»
— En andere van die «politiek pietluttige»
dingen?
Paul Vanden Bempt: «We werken met een
goede ploeg die kleine maar
praktisch-bijdehandse dingen realizeert die in de dagelijkse leefwereld van personeel en patiënten hun nut bewijzen.
Pietluttig,
geenszins
Misschien wellicht met meteen
vertaalbaar
in politieke slogans, dat wel
Maar, we hebben heel wat veiligheids- en
komfortaspekten
bij de
(ver)nieuwbouw
met sociaal overleg vergemakkelijkt
Voor
wat het personeel betreft kunnen we ook
melding maken van pluspunten in verband
met de beroepskledij, de onthaaldienst, de
verluchting
van de werkplaatsen,
de bijscholing en de vergoeding van overuren
van het personeel en dies meer »
— Zijn daarvoor dan wel sociale verkiezingen nodig?
Paul Vanden Bempt: «Voor dergelijke
en
nog veel meer werknemerszorgen
alleszins Wie zou anders instaan voor, zeg maar
een vernieuwing
van het
arbeidsreglement 7 En, het recht op part-time werk dat
WIJ in het AZ-Pellenberg
voor het dienstdoend personeel als verworven recht verkregen hebben, dat is evenmin zonder syndikale inzet mogelijk
geworden

•

WIJ 14

MENSEN VAN BIJ ONS
19 APRIL 1979

