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Als twee D'Hondten vechten voor een 
been... Daar liggen ze dan, de Vlaamse 
reuzen, geveld door tweedracht. Al te 
vaak is Vlaanderens onmacht het 
gevolg van Vlaanderens verdeeldheid. 

De jongste weken dreigt deze 
verdeeldheid rond een begrip dat de 
meeste mensen niets zegt, alhoewel 
het hun politiek leven mede bepaalt: 
het stelsel D'Hondt. Is de Vlaamse 
gemeenschap open en volwassen 
genoeg om de vragen, die het stelsel 
D'Hondt doet rijzen, positief te 
beantwoorden ? Of loopt het spaak op 
één partij ? 
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DANKZIJ LEO?(1) 

Lezer J.D. uit Leuven («WIJ » van 19 
april) kan het toch niet meer uitstaan ! 
Zo begint hij om te eindigen met : 
«Zoniet zal ook in de vi/eek erop aan 
de kiosk «Wij» niet meer kopen en 
als ieder rechtzinnig Vlaming die be
ter wil naar een andere partij uitzien.» 
Ik heb het artikel « De Standaard-stra
tegie en de Volksunie» herlezen. Het 
is maar al te waar en raak bovendien. 
De VU'er die naast «Wij» ook « De 
Standaard» leest moet beamen, dat 
« De Standaard » anti-VU is en zweert 
bij de politiek van Tindemans. 
Vlaanderen noch V U moeten «Dank 
U Leo » zeggen, niet voor de mislukte 
grondwetsherziening van 1970, ook 
niet voor de reeks eenzijdige toegevin
gen nadien, evenmin voor het tekenen 
en verloochenen van het Gemeen-
schapspakt. Leo heeft de moed ge
had zijn eigen persoon-imago op het 
spel te zetten om te beletten dat ons 
Vlaanderland voor nog «leer moest 
opdraaien. Dat is straf, beste J.D. I 
Leo mag geven en toegeven en wint 
nog stemmen bij. Hij deed eens een 
moedige stap en het bracht terug per
soonlijke glorie op. Het Vlaams Front 
IS er geweest met de handtekening 
namens CVP. De inkt had bijna de tijd 
niet om op te drogen voor het ak
koord al verloochend was. Men zou 
voor veel minder tegen de schenen 
schoppen. 

Beste J.D. van Leuven, als ge werke
lijk een rechtzinnig Vlaming zijt zoals 
ge van U zelf schrijft, dan zoudt ge 
allang moeten weten, dat «Wi j» de 
spreekbuis is van een partij met als 
eerste bekommernis «Vlaanderen 
eerst», terwijl CVP en «De Stan
daard» vooral begaan zijn om hun 
machtspositie en de vette vleespot-
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ten. Knoop het goed in uw oren, de 
Vlaamse politiek van de CVP is zuiver 
stemmengeronsel en die er in loopt is 
zeker bedrogen en gezien I 

M.P., Meise 

DANK ZIJ LEO? (2) 

Indien J.D. (Leuven) meent wat hij 
schrijft («WIJ» 19/4) moet hij wel 
ster!;; beïnvloed zijn door M. Ruys en 
andere CVP-ridders. 
J.D. heeft dan blijkbaar een kort 
geheugen: 
— Wie was verantwoordelijk voor de 
invoering van faciliteiten in zes rand
gemeenten rond Brussel ? Vier van 
die gemeenten worden nu door het 
FDF bestuurd. 
— Wie heeft Komen en Moeskroen 
van West-Vlaanderen naar Henegou
wen overgeheveld ? Wat is er gewor
den van de meer dan 30.000 Vlamin
gen in die gebieden ? 
— Wie anders dan Van Eslande was 
de promotor van de afschaffing van 
de taalinspektie in de Brusselse scho
len ? Heel wat Vlaamse kinderen zul
len daardoor wel verfranst zijn. 
— Wie was de man achter de grond
wetsherziening van 1971 met de drie
ledige gewestvorming ? Was dat niet 
Leo Tindemans ? 
— Wie heeft de Vlaamse federaties 
van gemeenten afgeschaft ? Was dat 
niet Leo Tindemans, om het FDF, toen 
nog in de oppositie, ter wille te zijn ? 
Een partij zoals de CVP, die in het ver
leden Vlaamse grond en Vlaamse 
mensen, onmiddellijk of op termijn, 
van de hand gedaan heeft, kon niet 
plotseling een dienaar van Vlaande
ren geworden zijn. Daarom ook ben ik 
er van overtuigd, dat de ommezwaai 
van de CVP, die geleid heeft tot de 
regeringskrisis van 10 oktober 1978, 
niet ingegeven is door Vlaamsgezind-
heid, maar wel door eng partijpolitieke 
motieven. Ik bedoel daarmede dat de 
V U moest gekortwiekt worden en de 
CVP, op die manier, naar een volstrek
te meerderheid in Vlaanderen moest 
stevenen. Het artikel dat Manu Ruys 
schreef de dag na de verkiezingen en 
waarin de CVP als de naïeve partij 
werd voorgesteld, die meende dat de 
Egmontakkoorden voordelig waren 
voor Vlaanderen, maar die nadien 
wantrouwig werd door het te fel aan
dringen van André Cools, noem ik 
klinkklare onzin. 

Onlangs schreef Manu Ruys ook nog 
dat het politiek bedrijf moet aanzien 

worden als een permanente oorlog 
tussen de partijen. Dan vecht de CVP 
die oorlog toch maar met kortzichtige 
oogmerken en zeker niet om Vlaamse 
belangen te dienen. 
Mag ik J.D. ten slotte laten opmerken 
dat het de CVP is die het nog sinds 
kort bestaande akkoord tussen de 
partijleiders verbroken heeft, akkoord 
waarin nochtans gesteld werd dat 
Vlaamse centen voor Vlaamse men
sen moesten dienen. 
Intussen hebben de Franstaligen, 
Brusselaars en Walen, een hecht ver
bond, waar de Vlamingen mets kun
nen tegenover stellen Ik huiver bij de 
idee dat de Franstaligen, na de dnele-
dige gewestvorming bekomen te heb
ben, opeens zouden besluiten uit de 
regeringsboot springen en de Vlamin
gen in de kou te laten staan. 

V.D.B. - St.-Kat.-Waver 

FABELTA-
ZWIJNAARDE 

Fabelta-Zwijnaarde is een bedrijf van 
de ondergang gered met Vlaamse 
centen. Het minste dat men van zo'n 
bedrijf zou mogen verwachten is de 
eerbiediging van het septemberde-
kreet betreffende de vernederland
sing van het bedrijfsleven. 
Het zou dringend nodig zijn dat om
trent de toepassing van dit wettelijk 
dekreet ook in Fabelta een onderzoek 
wordt ingesteld. Kenmerkend voor dit 
met Vlaamse centen rechtgehouden 

bedrijf is b.v. de tweetaligheid van 
briefhoofden en stempels. Waarom 
moet dat nou Soc. Anonyme Fabelta 
Zwijnaarde Naamloze Vennootschap 
zijn en niet de eentalige Nederlandse 
benaming? 

J.P., De Pinte 

TWEETALIG IN TURNHOUT 

Tot onze verbazing hebben wij vastge
steld dat de firma «Mustering » in de 
week van 1 tot 7 april een tweetalige 
folder heeft verspreid in de streek 
van Turnhout. 
Deze folder-bij-vergissing werd in een 
erg ongelukkig moment verdeeld. Na 
het Egmont-akkoord en'na de gekke 
VdB-idee van een onthaalregime in 
Vlaanderen liggen de gevoeligheden 
bij de Vlaams-bewuste mens nog veel 
hoger dan vroeger. Deze folder-per-
vergissing draagt dus met bepaald bij 

tot de goede naam van de firma. 
Wij kunnen vermoeden dat deze fol
der wellicht zal zijn opgedrongen 
door een anti-Vlaamse Brusselse-
kommerciéle organizatie die de naam 
«Mustering» promoveert. Maar een 
dergelijke argumentatie nemen wij 
niet meer. Onze taal is het Neder
lands. W I J geloven trouwens niet dat 
ook in Wallonië tweetalige reklame 
werd verdeeld. 
Graag zouden wij dan ook van de fir
ma vernemen welke maatregelen wer
den genomen om een dergelijke mis
plaatste publiciteit in de toekomst te 
vermijden ? 
Tenslotte vestigt de VVB-Kempen er 
de aandacht op dat deze protestbrief 
tevens moet gezien worden als een 
waarschuwing voor de andere onder
nemingen Een herhaling van een der
gelijk incident zal zonder twijfel aanlei
ding geven tot doeltreffende akties. 

G.D.S., V.V.B.-Kempen, Vosselaar 

GEZINSBELEID 

De regeringsverklaring van de kriste-
lijke heer Martens blijft zeer vaag 
over het te voeren gezinsbeleid. Is 
men soms bang de socialistische- en 
FDF-bondgenoten voor het hoofd te 
stoten? 
Om de demografische aftakeling en 
vergrijzing van ons volk tegen te gaan 
is het nochtans dringend nodig nu 
reeds aan de toekomst te denken en 
vooral het aantal kinderen per gezin 
niet als een bijkomende last op de ou
ders te laten drukken. Het zou niet 
mogen zijn dat gezinnen met kinderen 
gestraft worden omdat ze kinderen 
trachten groot te brengen. Waarom 
dan een aantal onrechtvaardigheden 
niet wegwerken? 
Neem bv. de belastingen. Of men ge
huwd is of niet, veel kinderen of vvei-
nig heeft, de belastingen op het ka
dastraal inkomen blijven dezelfde. 
Sterker nog: gezinnen met meer kin--
deren zullen in 't algemeen meer be
lasting betalen omdat ze een woonst 
nodig hebben die groter is dan die van 
een gezin met weinig of geen kinde
ren. Grotere woonst met tuin betekent 
meer kadastraal inkomen, dus meer 
belastingen. Waarom niet resoluut de 
weg opgaan van een belastingvermin
dering op het kadastraal inkomen 
voor de personen ten laste; zeker wat 
het zelf bewoonde huis betreft. 
Hier is werk op de plank voor onze' 
VU-parlementairen. 
Men zou ook nog grotere progressie
ve belastingverminderingen kunnen 
voorzien voor de personen ten laste 
op de inkomstenbelasting. 
Deze belastingverminderingen kun
nen gemakkelijk gekompenseerd 
worden door een veel meer recht
vaardige belasting op de vermogens 
van bv. meer dan 9 miljoen frank. 

F.L., Vi lvoorde 

BELLE GIQUE-

Hier een voorbeeld van hetgeen ie
mand in de Belle Gique overkomen 
kan! Als minder-valide heb ik toe
gang tot een voor minder-validen 
voorbehouden staatsbetrekking. 

Doch nu zit het zo, dat ik als kind op 
school werd gedaan in Hoei «om er 
mijn Frans te leren». Dat betekende 
Waals diploma. Ik had dus bij mijn 
vraag om inlichtingen verklaard, een 
Waals diploma te bezitten en ook 
«erkend» Frans te kennen. Op de 
vraag van die heren uit de stand van 
Clochemmerle, of ik bereid was een 
andere standplaats te aanvaarden 
dan mijn eigen gemeente, heb ik 

«Ja» geantwoord, onder voorbe
houd, dat Brussel en Wallonië uitge
sloten waren en ik heb hun uitgelegd 
wat mij allemaal in mijn schooltijd 
aangedaan was. 

Maar nu heeft men het middel gevon
den, het tegenovergestelde te doen 
van hetgeen ik gevraagd had! Ik heb 
hun een brief geschreven met vol
gende inhoud: 
«Met welk recht of met welke onbe
schaamdheid schrijft gij mij Waalse 
brieven? Denkt gij dat ik ben zoals 
sommige van uw gangsters zoals Ro
ger Nols, die in 1940 blij was, Vlaams 
te kennen en dus niet meer in Duits
land moest blijven, om het te leren ? 
Het moet bovendien wel treurig ge
steld zijn met de francofone geleerd
heid, dat gij mij uit Vlaanderen komt 
halen, omdat ik Duits en Russisch 
heb geleerd op eigen kracht! Ik zal 
ostentatief weigeren, mijn Frans in 
praktijk om te zetten en indien gij 
verdere moeilijkheden maakt of 
tracht mij te dwarsbomen, dan zal ik 
mij in rechte voorzien," 
Tot daar mijn proza. Hiermede eis ik 
de verantwoordeli jkheid op voor 
mijn brief en vraag u tevens het lid
maatschap van de VU. 

AJ. , Eke 
(naam en volledig adres 

op de redaktie) 

VERMOGENSBELASTING 

De regering spreekt wel over een 
niet verhoging van de belastingen, 
maar voor een betere verdeling. 
Rechtvaardiger zou het zeker zijn de 
belastingen op de lagere inkomsten 
te verminderen en grotere verminde
ringen te voorzien voor het aantal 
personen ten laste. Maar deze belas
tingvermindering moet gekompen
seerd worden door andere fiskali-
teitsverdelingen. 
Waarom tenslotte niet een stuk van 
de inkomstenbelasting vervangen 
door een vermogensbelasting? Een 
belasting op het bezit. De vermogens 
zijn immers veel ongelijker verdeeld 
dan de inkomsten zodat een vermo
genbelasting ook etisch volkomen te 
verantwoorden valt. 
Het Instituut voor Openbare Finan
ciën stelt dat een belasting van de 
vermogens groter dan 10 miljoen, 
met een aanslagvoet van 1 % jaar
lijks 10 tot 15 miljard zou opbrengen. 
Zulk een systeem zou slechts 4 % 
van de Belgische aangiften raken. 
Die 176.000 aangiften vormen helaas 
het publiek dat tot de meer direkte 
omgeving behoort van de mensen 
die zulk een vermogensbelasting 
zouden kunnen doordrukken, name
lijk de ministers, de parlementsleden 
en de grote vakbondsbonzen. 
Zouden onze VU-parlementsleden 
niet eens het initiatief kunnen nemen 
tot belastingverlaging in funktie van 
de lage inkomens en het aantal per
sonen ten laste en het invoeren van 
een vermogensbelasting? 

P.V.A., Gent 

MILLENNIUM 

Brussel 1000 jaar, dat wordt gevierd! 
Op de melodie van «Och, was ik maar 
dood»... met een nieuwe tekst. 
«Och, wat een portret, 
en Nols zit voor het loket. 
Och, wat voor kabaal, 
hij duldt niet de Vlaamse taal. 
Och, wat een besluit, 
wat Vlaams is moet er uit! 
Och Nols, die stoute kapoen, 
in Brussel mag hij dat zo doen.» 

J.V., Mechelen 

De mooiste kommunie-herinnering 
is een kleurenportret. 

eN-

FflTOHflHE 
Broederlijke Weversplein 165 
G E N T Tel. 091-26.98.52 

d*n^°' 
^^t^^^%<y 

WIJ 1 26 APRIL 1979 



;KoiYiM€riT/i/iR 

Het spook van D'Hondt 
Een spook dat de jongste dagen hardnekkig 
door de Wetstraat dwaalt, is dat van het 
Stelsel D'Hondt. Dit stelsel wordt bij verkie
zingen toegepast om de evenredige verte
genwoordiging te bekomen. Het is genoemd 
naar zijn uitvinder, professor D'Hondt van 
de Fakulteit der Wetenschappen aan de 
Gentse Rijksuniversiteit. 

Het stelsel wordt niet alleen toegepast voor 
de zetelverdeling. De CVP staat ook op toe
passing ervan bij het samenstellen van par
lementaire bureaus en kommissies, en van 
politiek gedoseerde raden van beheer in al
lerlei kulturele en andere organismen. Deze 
voorliefde van de CVP is ingegeven door 
strikt eigenbelang: het stelsel leidt er name
lijk toe, dat een grote partij eigenlijk méér 
zetels krijgt dan normaal en dat haar 
machtspositie in vertegenwoordigende or
ganen nog versterkt wordt boven de nume
rieke verhoudingen uit. 

Het beschamend incident bij de eerste Ka
merzitting een paar weken geleden, waar 
de CVP verstek liet gaan omdat zij haar 
D'Hondt-zinnetje niet kreeg bij de samen
stelling van het Vast Bureau, is wellicht de 
voorbode geweest van nog grotere herrie. 
In de Kultuurraad stelt het probleem zich 
levensgroot. De CVP staat op het standpunt, 
dat de Kultuurraadkommissies moeten sa
mengesteld worden volgens het stelsel. Bij 
behoud van het huidig aantal kommissiele-

den zou zulks betekenen, dat de CVP in alle 
kommissies de volstrekte meerderheid 
krijgt. Nochtans heeft zij in de algemene 
vergadering niet de meerderheid: zij telt er 
slechts 108 leden van de 222. 

Dit moet leiden tot een zware reeks inciden
ten, indien er geen oplossing komt. Men kan 
aan de onbillijke CVP-meerderheid in de 
kommissies ontsnappen, door het aantal 
kommissieleden te verhogen. Dit is echter 
niet operationeel: door het opblazen van de 
kommissies verliezen die totaal hun karak
ter en efficiëntie. Uiteindelijk is er maar 
één middel om het probleem op demokra-
tische wijze te regelen: door overleg, waar
bij de niet-meerderheid gesprekspartner is 
te zelfden titel als de andere minderheden. 
Het probleem is veel ruim^er dan alleen 
maar van parlementaire techniek. Wan
neer straks de Beheerraad van de BRT 
moet vernieuwd worden, zou de toepassing 
van het stelsel D'Hondt op het huidige aan
tal beheerders een CVP-meerderheid ople
veren. Voor de niet-CVP-meerderheid in 
Vlaanderen en specifiek voor vrijzinnig 
Vlaanderen wordt dat bepaald lastig. 
In de Kultuurpaktkommissie, die nota bene 
moet waken over de rechten van de ideolo
gische en filozofische minderheden, is er 
totnogtoe een regeling met kunst- en vlieg
werk. Maar ook ddèr stelt zich — princi
pieel onopgelost — het probleem. Het zal 

steeds vaker rijzen in allerlei organismen, 
vooral in de snel uitdeinende en sterk ver-
politizeerde sektor van de permanente vor
ming. Op dit domein is het CVP-overwicht 
reeds nu gewoonweg verpletterend. 
De trend wordt versterkt door de inbouw 
van «klassieke» politieke machtslijnen. Zo 
wordt Nederlandse Gemeenschappen be
heerd door een CVP-minister. De adjunkt 
van deze minister, de staatssekretaris voor 
Nederlandse Gemeenschapszaken, behoort 
eveneens tot de CVP. Deze staatssekretaris 
zetelt in de Brusselse Gewestregering en 
trekt daar de lijn door naar de hoofdstede
lijke Nederlandse Kultuurkommissie, die 
op haar beurt een CVP-burcht is. 
Als dat de CVP-staat (nog) niet is, dan be
gint het er toch hard op te gelijken. 
Men moet het vraagstuk echter stellen bui
ten een enge partijpolitieke kijk. Het gaat 
hier méér dan om machtsverhoudingen 
tussen politieke partijen. Het gaat om een 
zindelijke overlegdemokratie, die ook en 
vooral op het brede sociaal-kulturele ter
rein moet kunnen opereren. 
In de volgende weken — en o.m. bij de rege
ling in de Kultuurraad — zal moeten blijken 
of de Vlaamse gemeenschap dit fundamen
teel probleem kan oplossen in een demo-
kratische geest van overleg en begrip, dan 
wel of het een machtsstrijd en een kracht
meting zal worden. 
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Rika Steyaert bij de boic gezet 
Negen maanden gedwongen par
lementaire werkloosheid, een 
lang en mat debat over een wei
nig om het lijf hebbende rege
ringsverklaring, de klokken van 
Rome om even op adem te ko-
men_. Een jaar is zó om! 
Deze week zijn de drieëndertig 
kersverse excellenties definitief 
aan de slag gegaan. De opgelo
pen vertraging van 12 maanden 
moet zowel communautair, als so-
ciaal-ekonomisch dringend bijge-
beend worden. De eerste resulta
ten dienen zich evenwel voor 
Vlaanderen en vooral voor de 
Vlaamse gemeenschap te Brus
sel weinig rooskleurig aan. 
De samenstelling van de Brussel
se gewestregering laat sowieso 
weinig goeds verhopen voor de 
Brusselse Vlamingen. Zij bestaat 
uit drie leden. Voorzitter is FDF'er 
L Defosset, minister Van Brussel
se Zaken. Hij wordt bijgestaan 
door de staatssekretarissen G. 
Cudell (PS) en L De Pauw (BSP). 
Aan de beraadslagingen van deze 
regering wordt deelgenomen 
door F. Persoons, staatssekreta
ris voor Franse Gemeenschaps
zaken, en door R. Steyaert, staats
sekretaris voor Nederlandse 
Gemeenschapszaken. Beide zijn 
bevoegd voor kuituur en per
soonsgebonden materies in het 
Brusselse. 
Dus twee Vlamingen en drie 
franstaligen. Werd de pariteit in 
de nationale regering uitgebreid 
tot de staatssekretarissen, in de 
Brusselse regering wordt ze ge
woon met de voeten getreden. 
Daarenboven steekt de Vlaamse 
vertegenwoordiging met twee 
nieuwelingen nogal schril af tegen 
de drie ervaren en gehaaide 
Brusselse politici Persoons, Cu
dell en Defosset. 
Reeds bij de bevoegdheidsverde
ling liep het mis. Defosset en Cu
dell eisten het grootste en belang
rijkste deel van de koek voor zich 
op. L. De Pauw werd minzaam 
met de kruimels huiswaarts ge
stuurd. Zij zal hard moeten drin
gen wil zij niet verzinken in een 

verstikkend francofoon Brussels 
moeras. 

De klap op de vuurpijl kwam deze 
week. Volgens het regeerak
koord zouden de twee toege
voegde staatssekretarissen, Per
soons en Steyaert, een zelfde 
bevoegdheid hebben. Maar ook 
dit is niet het geval. De Vlaamse 
staatssekretaris moet het met 
een raadgevende stem doen, ter
wijl Persoons als volwaardig lid in 
de Brusselse regering zal zetelen. 

Hierdoor is de positie van de Vla
mingen te Brussel helemaal beze
geld. Ondervertegenwoordigd, 
kruimel-bevoegdheden en geen 
stemrecht voor één van beide 
Vlamingen: het resultaat van een 
paar dagen regeringsbeleid. Wan
neer de rest van het regeerak
koord even kordaat en evenwich
tig wordt uitgevoerd... En zegge 
dat de essentiële punten er niet 
in voorkomen; zij moeten nog het 
voorwerp van een onderhande
ling uitmaken. 

Energiewitboelc 
Het politiek jargon is een nieuw 
letterwoord rijker geworden: 
REV, wat betekent rationeel ener
gieverbruik. Ertoe genoodzaakt 
door het Internationaal Energie
agentschap in Parijs (waar België 
lid van werd na de oliekrisis van 
73), worden volgende dinsdag 
enkele eerste petroleum-bespa-
rende regenngsmaatregelen van 
kracht. Er werd reeds opgemerkt 
dat het procentueel verminderen 
van de olieleveringen op basis 
van het verbruik van vorig jaar, 
vooral diegenen zal pijn doen die 
in de voorbije maanden reeds 
spontaan op eigen initiatief het 
verbruik verminderden. 

Honderden bladzijden energie
studie werden gebundeld in een 
ministerieel rapport dat als bena
ming meekreeg Elementen voor 
een Nieuw Energiebeleid», het 
reeds druk besproken witboek. 
Vooral wordt hierin gepleit voor 
rationeler energieverbruik (REV) 
als het verreweg belangrijkste 
middel om komfortabel de vol
gende eeuw te halen; in afwach
ting dat de milieuvriendelijke en 
onuitputtelijke kernfusie in ge
bruik zou genomen worden. De 
witboek-redakteurs geloven niet 
bijster veel in de mogelijkheden 
van alternatieve energie. In die zin 
spraken herhaaldelijk ook ver

schillende ministers. De vraag 
rijst hier evenwel of zo'n katego-
risch standpunt kan verdedigd 
worden. Immers, in de voorbije ja
ren werd het wetenschappelijk 
onderzoek in die richting op een 
biezonder laag pitje gehouden. 
Minister Rik Vandekerckhove gaf 
vorig jaar dat soort wetenschap
pelijk onderzoek een forsere in-
jektie. In het witboek van minister 
Willy Claes werden beleidsbeslis
singen in die zin niet naar voren 
geschoven. Waarom? 

Het witboek bepleit, behalve be
zuinigingen bij de verbruiker, ook 
voor een spreiding van de ener
giebevoorrading over petroleum, 
aardgas, steenkool en kernener
gie. Achter de verdere uitbouw 
van kernenergie worden geen 

vraagtekens gesteld. Wel zijn er 
voorstellen om de kontrole van 
de overheid vooral in de elektrici-
teitssektor op te drijven. Na ken
nisname van de krachtlijnen in het 
energiewitboek rijst de vraag of 
het beloofde parlementair debat 
nog invloed kan hebben op het 
energiebeleid. Immers, met het lo
pende kernenergieplan wordt de 
exploitatie van kernenergie tot '83 
sowieso opgedreven tot de helft 
van de elektriciteitsproduktie, een 
moratorium ten spijt. 

Hulde en achting 
De Tiense socialist Rik Boel, die omwille van de hond van Voeren 
zijn ministerportefeuille moest offeren aan een Waals veto en die nu 
nieuwe voorzitter wordt van de Kultuurraad, vond bij zijn aanstelling 
treffende woorden van hulde voor zijn voorganger f^aurits Coppie-
ters. Wat Rik Boel zegde, ging de gebruikelijke beleefdheidsformu
les ver te boven. Deze gemeende hulde bewijst opnieuw, dat Maurits 
Coppieters er in geslaagd is tijdens zijn tweejarig voorzitterschap 
de Nederlandse Kultuurraad over de partijgrenzen heen naar een 
nieuwe dinamiek en betekenis te tillen. De Volksunie mag zich geluk
kig prijzen, haar Europese lijst te kunnen laten aanvoeren door 

iemand die de achting van alle oprechten in Vlaanderen geniet 
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Vandaag de dag 

FDF tevreden 
Het FDF heeft alle redenen om te
vreden te zijn over de start van de 
regering Martens. Om te begin
nen krijgt Outers alléén de twee 
departementen in handen, die ti j
dens de vorige regering door 
Volksunie-ministers werden be
heerd: Buitenlandse Handel én 
Wetenschapsbeleid. 
Vervolgens heeft de Brusselse 
agglomeratieraad (en dat rs een 
bijna onverkapte FDF-instantie) 
op z'n vergadering van 25 april 
kunnen akteren dat de staat een 
lening van 900 miljoen, opngeno-
men door de FDF-agglomeratie-
raad, zal aflossen. 
Het hele land zal dus mee mogen 
opdraaien voor het miljardenbe
drag aan aflossing en renten, dat 
het gevolg is van het FDF-wanbe-
leid. 
En wat geeft het FDF in ruil? 

Vlaanderen 
en de RTBF 
Ondanks een paar lofwaardige en 
uitzonderlijke pogingen om op de 
Franstalige televisie aan voorlich
ting over Vlaanderen te doen, is 
de gewone toon er doorgaans 
ronduit anti-Vlaams. 
Deze gewone toon werd zopas 
nog in een orgelpunt gezet Verle
den week woensdag wijdde de 
RTBF, in het programma «Histoi-
res Belges», opnieuw haar klas
sieke «aandacht» aan Vlaande
ren. 
De Vlamingen werden in deze uit
zending afgeschilderd als achter
lijke boeren, zuipers, verhangen 
aan alleen maar een velokoers, 
fanatiek en bekrompen. 

De geliefkoosde bezigheden van 
de Vlamingen zijn, althans vol
gens dit programma: het weige
ren van francofone kindjes in 
Vlaamse kinderkribben, het onbe
houwen en onbeschoft afsnau-
wen van Franstaligen en noem 
maar op. 
Deze wansmakelijke onzin, die 
echter wonderwel aansluit bij de 
gewone anti-Vlaamse trant van 
een groot deel der Franstalige 
pers, vormt uiteindelijk in franco
foon Brussel en Wallonië de opi
nie! 

Vlaamse «eenheid» 
In de schoot van de huidige rege-
ring-Martens bestaat er zowaar 
een Vlaamse regering. Deze wijd-
se benaming is uiteraard slechts 
.zoveel waard als de staatshervor
ming waarbinnen ze past En dat 
is niet veel! 

Hoe dan ook is het een winstpunt, 
dat aan Vlaamse kant de execu
tieven voor gewest en gemeen
schap samenvallen. Dit winstpunt 
werd geboekt tijdens de onder-
handelingsfaze waarbij de Volks
unie nog aanwezig was, en onder 
druk van het vierpuntenprogram-
ma van de VU. Maar nog eens: 
uiteindelijk moet men dit winst
punt bekijken in het geheel van de 
voorgenomen staatshervorming. 
En dan dreigt het een louter teore-
tisch winstpunt te worden. 
Dit weze gezegd, omdat de CVP 
zich heel wat laat voorstaan op 
deze zgn. «Vlaamse Regering», 
die het symbool van Vlaanderens 
eenheid zou zijn. Wat deze pluim 
op de CVP-hoed waard is wordt 
duidelijk, wanneer men er even 
aan herinnert dat aan Vlaamse 

kant op sociaal-ekonomisch vlak 
de bevoegdheid versnipperd 
wordt over vijf GOM's, terwijl de 
Walen met hun éne GOM stevig 
staan. 
Deze versnippering is het werk 
van het CVP-provincialisme ge
weest' 

Goede suggestie 
In een recente lezersbrief in «De 
Standaard» wordt verwezen naar 
een goed voorbeeld uit Zwitser
land. Op de Zwitserse bankbrief
jes heeft zelfs het Retoromaans 
een plaats gevonden, alhoewel de 
Retoromaanse groep in de Konfe
deratie slechts 40.000 zielen tel t 
De «Standaard—briefschrijver 
trekt daaruit het besluit dat het 
Duits, als derde landstaal, best 
zou thuishoren op de Belgische 
bankbriefjes. Als daar een wets
wijziging voor nodig is, zegt de 
briefschrijver, laat ons die dan 

maar snel doorvoeren: onze 
Duitstalige landgenoten zullen 
dan tenminste de indruk hebben 
dat ze ook in België thuis zijn. 
Volledig akkoord! 

Geen grapje 
Het verhaal doet de ronde in de 
Wetstraat en de pers. Degenen 
die het kunnen weten, staven de 
echtheid ervan. Trouwens heeft 
een hoofdgetuige, Willy Claes, het 
zelf in het publiek verteld. 
Toen in de laatste faze van de re
geringsonderhandelingen een 
aantal financiële problemen be
sproken werden, vouwde André 
Cools een brochure open en gaf 
lezing, van een aantal fiskale 
maatregelen die zeker in het re
geerprogramma zouden moeten 
opgenomen worden. 
De CVP- en PSC-onderhande-
laars zegden onmiddellijk, dat er 
geen sprake kon zijn van die 

voorstellen. Cools plooide de bro
chure dicht, liet de voorpagina 
zien aan zijn kristen-demokrati-
sche onderhandelingspartners en 
merkte droogjes op: «Dank u wel, 
u hebt het ACW-MOC-program-
ma afgewezen». 

«Vlaming blijven 
in Europa»... 
J s de titel van het VU-stand-
punt vanavond op BRT1 
(19U.30). 
Met ondermeer Maurits Cop-
pieters, lijstaanvoerder VÜ-
Euroiijst, Nelly Maes, prof. 
Guy Héraud en Hugo 
Schiltz. 
Dit is een uitzending ver
zorgd door het Vlaams Pers 
Radio en TV-instituut 
CVPRTI). 

Peulschillen van Rika De Backer 

Het vormingswerk in Vlaanderen is ziek, financieel ongezond. De vormingswerkers zitten in een diepe 
financiële put, die langzaam een afgrond dreigt te worden. 
Hun diepe financiële zorgen gingen een honderdtal vormingswerkers vorige maandag diets maken aan 
kultuurminister Rika De Backer Onder hen bevond zich stafmedewerker Walter Luyten van het vormings
centrum Lodewijk Dosfel. De meeste instellingen kampen met onvoldoende werkingstoelagen, en een 
twintigtal zitten zodanig in geldnood dat zij hun personeel niet kunnen uitbetalen. 
Minister De Backer ging in vriendelijke bewoordingen niet akkoord met de voorgelegde grieven, want, zo 
zegde zei, de toelagen werden vorig jaar verdrievoudigd tot 75 miljoen frank. 
Over de peulschilletjes voor vormingswerk en sociaal-kultureel werk, in vergelijk met andere begroting
sposten en het statuut van de vrijgestelden geeft WIJ op pagina 24 enkele bedenkingen in een interview 
met Roger De Cleen uit Koekelberg. 

Erie Van der Macht 
... en dan zegt Eric Van Rompuy gewoonweg, niet met deze woorden maar het komt 
er op neer, dat de CVP in het najaar opnieuw maar es van haar handtekening een 
verscheurd vodje papier moet maken en dat ze opnieuw maar es een regering, die 
zijzelf op de been gebracht heeft en die door haar gewezen voorzitter wxordt ge
leid, met een pracht van een eigen torpedo naar de dieperik moet sturen. Hij zegt dat 
uiteraard nadrukkelijk in het Vlaams: in Vlaanderen klinkt dat beter. Hij zegt dat het 
FDF er uit moet 
Voor ons niet gelaten. En liever vandaag dan morgen! Maar we zijn wél zo vrij effe 
te twijfelen aan de flamingantische gevoelens van de heer Eric Van Rompuy. En we 
zijn óók zo vrij, het cynisch spel van het gebroken woord en het ingebouwd bedrog 
misselijk te vinden. 
Eric Van Rompuy is natuurlijk niet de hele CVP. Hij is slechts voorzitter van de CVP-
Jongeren. Het verleden en Wilfried Martens hebben geleerd, dat een luidruchtig 
voorzitterschap in deze al bij al niet zo grote sociëteit een goed uitgangspunt is. 
Voor later. En hoger. 
HIJ is niet de hele CVP, maar hij heeft wél het oor van de huidige CVP-voorzitter, de 
achtbare heer Tindemans. Zelfs als hij zijn voorzitter af en toe publiek in verlegen
heid brengt door een onvertogen woord of een te doorzichtig standpunt, dan be
hoort hij ontegensprekelijk tot diens clan en omgeving.. Arme Wilfried Martens... 

Des gens qui sont bien. Zoon van een Leuvense prof Broer van Herman Van 
Rompuy, die door de Nationale Bank vrijgesteld is voor een raadgeversjob bij Tinde
mans en Geens. Zelf werkzaam op de Kredietbank. Waarbij het woord werkzaam 

geen hinderpaal hoeft te zijn voor een bijna permanente aanwezigheid op het CVP-
hoofdkwartier aan de Twee Kerkenstraat 
Een liberaal, maar niet in de goeje oude betekenis van het woord. Een konservatief 
van het slechte soort. Vlaamsgezind natuurlijk. Wie zou in Vlaanderen nog durven 
beginnen aan een politieke loopbaan en zeggen dat hij niét Vlaamsgezind is'' Eric 
Van Rompuy is de luidruchtigste vertegenwoordiger van de neo-Van Cauwelaert-
school, waartoe ook Tindemans behoort. Het recept is eenvoudig: met de CVP on
wrikbaar aan de macht in Vlaanderen, blijft zij ook in een zo unitair mogelijk België 
onwrikbaar de machtige. Het is wel een dóór recept: Van Rompuy rekent graag aan 
de Walen voor, hoeveel centen zij wel kunnen krijgen als ze het met dit recept eens 
zijn. Het geld van de Vlaamse belastingbetaler naar Wallonië, als wisselmunt voor 
de CVP-macht. Het is ook een onmogelijk recept, sinds Van Rompuy's Edegemse af
god in 1971 er flink mede voor gezorgd heeft dat de Vlaamse meerderheid grond
wettelijk en wettelijk niet meer bestaat 

De cynische voorzitter van de CVP-jongeren legt, duidelijker en openhartiger dBn 
de anderen, bloot waarrond de tegenstelling in de CVP goeddeels draait De botsing 
tussen enerzijds hen die de volledige macht willen en die beseffen dat ze die alleen 
in Vlaanderen kunnen bereiken. En anderzijds hen die zoveel mogelijk macht in héél 
België willlen behouden. Met daartussen alle schakeringen, zelfs — maar met 
mondjesmaat — de schakering van die het goed menen. 

Unitarist of federalist zijn slechts voornamen: hun familienaam is Macht. 

dio Genes 
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Smalle Hollanders 
Van )e taaigenoten moet je het 
hebben! De «Tech-Transfair 
80», een internationale foor 
van technisch management, no
digt Vlamingen in het Engels 
uit naar Utrecht te komen. 
Steekt nogal schril af tegen 
het verzoek uit Luik om eens 
langs de Vurige Stede te ko
men en wat meer te vernemen 
over de viering van het «dui
zendste gedenkjaar van de 
stichting van het prinsbisdom 
Luik. » Een hele brief in fatsoen
lijk Neder lands! En wat ge
dacht van de grote affiche 
langs de Vlaamse wegen : 
«Grand Prix Zolder Belgium». 
Daar hadden wij graag nog een 
woordje Duits bijgehad... 

Aktie tot snelheids

beperking... 
Volgens een in 1978 uitgevoer
de opiniepeiling hebben drie op 

vier landgenoten genoeg van de 
gevaarlijke snelheidsmaniak
ken op onze wegen. De ver-
keersmoloch eist elke dag 7 do
den, talrijke gekwetsten en 
verminkten. België blijkt op dit 
ogenblik het meest onveilige 
land te zijn in de EEG. Het groot
ste aantal verkeersslachtoffers 
bestaat uit bromfietsers, fietsers 
en voetgangers. Thans wordt 
weliswaar een strengere kon-
trole aangekondigd, niet omwil
le van de verkeersonveiligheid 
doch omwille van een energie
besparing van 5 %. Men kan 
nochtans beide met elkaar ver
zoenen. 

... Tegen moordende 
wegpiraten 
De huidige kontroles gebeuren 
bijna uitsluitend op de snelwe
gen. Gevolg: de overtredingen 
daalden met de helft, de onge-
vallenkurve ging met 50 % om
hoog. 

Om deze gevaarlijke evolutie te
gen te gaan, is de 'Aktiegroep 
Stop de Verkeersmoorden-, 
Bergstraat 58 te 8510 Kortrijk 
met een handtekeningaktle ge
start. Meer bepaald wordt op 
een uitgebreider kontrole, een 
strenger beteugeling en op de 
invoering van het rijbewijs met 
punten, de enig sociaal doorwe
gende en doeltreffende straf, 
aangedrongen. 
Op één week tijds werden 
reeds 938 handtekeningen inge
zameld. U kunt op bovengaand 
adres nadere inlichtingen ver
krijgen. Gef uw naam en adres 
op om bijgevoegd te worden bij 
een petitie aan de koning. Er 
moet een einde komen aan de 
snelheidsmoorden. 

Stuitende inmenging 
VU-kamerlid Gabriels vernam 
dat er in de franstalige school in 
Voeren geen inspektie Neder
lands wordt verr icht De Neder
landstalige inspekteur (kanton 

Tongeren) heeft alleen adminis
tratieve bevoegdheid en de 
Franstalige inspekteur kan het 
onderwijs niet inspekteren (om
dat hij geen Nederlands kent). In 
zijn antwoord op deze vraag van 
het kamerlid verwijst de minis
ter van Nationale Opvoeding 
naar vorige ministers (Vermey-
ien, Dubois, Calewaert en Tous-
saint) die dat zo geregeld heb
ben. De logica zou zijn dat de 
inspekteur Nederlands de Ne
derlandse lesgevers en lessen 
inspekteert vermits hij inspek
teur Nederlands is. In België 
telt een andere logica: daar wor
den de lessen Nederlands ge-
ïnspekteerd door een inspek
teur die normaal de Franse 
lessen inspekteert, omdat hij nu 
eenmaal inspekteur Frans is. 
Dat hij geen Nederlands kent of 
slechts gebrekkig kent, is hoe
genaamd geen beletsel hem op 
te dragen om zijn neus te steken 
in een materie die hij niet kent 
In het Belgisch leger was het in
dertijd ook zo! 

En bovendien 

Liever macramee 
in het V l a a m s e 
r i j k s o n d e r w i j s w e r d nog 
eens aan en ige 
h e r s t r u k t u r e r i n g gedaan . 
O n d a n k s d e j u s t d ie Jef 
Ramaekers be loo fde . 
M e t d ie h e r s t r u k t u r e r i n g 
g ing een v e r m i n d e r i n g van 
het aanta l w e k e l i j k s e 
lee r t i j den gepaa rd . O m een 
o f andere reden kon men 
b l i j kbaa r het aanta l l ee r t i j den 
n iet b e h o u d e n , en iedere 
lee r t i j d met v i j f m inuu t j es 
i nko r ten — 45 m inu ten in 
p laa ts van 50 m inu ten — 
maar m o e s t men zo n o d i g 
van bepaa lde l ee rvakken 
lee r t i j den w e g n e m e n . 
N ié t van de v a k k e n d ie v o o r 
de k le ine V l a a m s e man en 
v r o u w he i l zaam en nu t t ig 
w o r d e n geacht , de 
z o g e n a a m d e 
b e r o e p s v o o r b e r e i d e n d e 
vakken . He t aanta l l ee r t i j den 
z a k d o e k e n s t r i j ken , t o u w t j e s 
k n o p e n , i j ze rd raad jes 
p l oo ien , pap ie r t j es v o u w e n 
en panne lappen b re ien w o r d t 
ze l f s v e r m e e r d e r d . 
M a a r vakken d ie o v e r b o d i g , 
ze l fs gevaar l i j k z i jn , o m d a t 
ze de leer l ingen en ig 
m a a t s c h a p p e l i j k inz ich t 
z o u d e n kunnen b e z o r g e n , en. 
G o d be te re het, zowaa r to t 
en ige m a a t s c h a p p i j k r i t i e k 
z o u d e n kunnen le iden, zoa ls 
g e s c h i e d e n i s en 
a a r d r i j k s k u n d e , d ie w o r d e n 
n a g e n o e g uit het V l a a m s e 
r i j k s o n d e r w i j s gebannen . 
H ie r en daar b l i j f t nog een 
les je over . Ne t g e n o e g o m te 
z e g g e n dat N a p o l e o n al 
d o o d is, en O n z e V o r s t een 
b rave vent , en dat w i j 
g e l u k k i g z i jn in het land van 
M a a s en Sche lde . En a ls ze 
de r t i en , vee r t i en jaar z i jn , z i jn 
de leer l ingen h i s t o r i s c h en 
g e o g r a f i s c h vo l l ee rd . W i e 
la ter van d ie vakken nog ie ts 
meep ik t , is een 
ze ldzaamhe id . 

Wel werd de invoering van een 
nieuw vak in het vooruitzicht ge
steld Sociale opvoeding En er 
werd al dadelijk verduidelijkt dat 
het om een ekonomische benade-
nng moet qaan Geen geleuter 

meer over oubollige proletaners 
die zich voor de raap lieten schie
ten in ruil voor wat sociaal recht 
of over wat marginale bevolkings
groepen, maar het bewijs a + b 
dat de ziekenkas louter liefdadig
heid IS en dat de werkman de 
sociale voordelen die Onze Orga-
nizaties zo kwistig over hem uit
strooien bij lange met verdiend 
heeft Een dankbaar volk zullen 
WIJ wezen i 
Hoeveel leraars geschiedenis en 
aardrijkskunde zonder opdracht 
zullen vallen, is vooralsnog met uit 
te maken Ergens in de buurt van 
de 300 misschien"? Wat die zullen 

nieuwing in het aardrijkskunde-
en geschiedenisonderwijs die in 
heel Europa, en daarbuiten, merk
baar IS, in Vlaanderen gestart is 
En nu dus ook in Vlaanderen 
gekelderd wordt 
En zo gaan wij in dit rare land een 
toekomst tegerpoet waarin onze 
geliefde leiders, vaksbondsman-
nen, generaals, ministers, pas
toors, ekonomen en sociologen 
met meer weten dat er ooit nog 
een straffere Fuhrer was, dat sta
kers gewoon werden neergeko-
geld, dat Siberië ver en koud is, 
dat de rechten van de mens oud 
zijn en hun afkondiging recent. 

den, die met kritikeren of konteste-
ren, sieraden van hun atelier en 
geldezels van hun baas 
Het IS met mogelijk dat men er 
niet*aan gedacht heeft dat het 
vervangen van geschiedenis en 
aardrijkskunde door ijzertjes 
plooien en touwtjes knopen voor 
een heleboel kinderen uit het 
Vlaamse njksonderwijs — vaak 
al op zoveel gebieden benadeeld 
— de poort van de universiteit 
nog verder dicht zal gooien, en 
die van de fabnek nog verder 
open 
Het IS met mogelijk dat Vlaande
ren dat zal dulden De Vlaming 

gaan doen staat evenmin vast Er 
ligt ook nog zo'n brede waaier 
van mogelijkheden voor hen 
open I 
Doppen natuurlijk, of een avond-
kursus macrame met kans op 
een opdracht in die specialiteit, of 
wielertoerist, of — maar dit, gelet 
op de benzineprijzen, slechts in 
beperkte hoeveelheid — zelfver
branding tussen kongreskolom 
en rijksadmimstratief centrum 
Ons Heer en de inspekteurs we
ten nochtans dat die leraars de 
laatste twintig jaar hard gewerkt 
hebben, velen bijna dag en nacht, 
om hun vakken een modern, we
tenschappelijk en maatschappe
lijk verantwoord uitzicht te geven 
Men mag rustig stellen dat de ver

dat Jeruzalem met in Amenka ligt, 
dat de Sahara ongeschikt is voor 
patattenteelt en dat de negers en 
de Vlamingen hard hebben moe
ten knokken voor een menswaar
dig bestaan 
Of f Nee, dat kan met 
Het IS met mogelijk dat ergens de 
idee zou gerezen zijn dat de kin
deren in het Vlaamse rijksonder
wijs toch maar kinderen van over
wegend kleine mensen zijn, en 
dat die toch geen generaal, pas
toor, minister of ekonoom wor
den Waarom ze dan koppijn 
bezorgen met lastige vakken als 
geschiedenis en aardrijkskunde"? 
Laat ze leren klasseren en sorte
ren, repareren en monteren, om 
later naarstige werklieden te wor-

heeft te lang en te hard moeten 
vechten om iets te bereiken in dit 
land, om nu al toe te laten dat 
voor een deel van zijn kinderen 
de klok wordt teruggezet naar de 
negentiende eeuw 

Het IS ten slotte mogelijk dat Jef 
Ramaekers, die zichzelf socialist, 
Vlaming en schoolmeester 
noemt, zich heeft vergist Dat is 
menselijk Maar het is met moge
lijk dat hij niet zou bereid zijn een 
nog menselijker daad te stellen 
die vergissing goedmaken 
HIJ kan zich niet permitteren, als 
socialistisch Vlaams schoolmees
ter, de al zo twijfelachtige toe
komst van het Vlaamse arbeiders
kind in het gedrang te brengen 

-zijn er pijnlijke scheuren in een be
langrijke pijler van onze samenle
ving: het onderwijs en de volks
opleiding. 

-werd door het gemeenschappelijk 
vakbondsfront een nationale sta
king aangekondigd voor vrijdag 
4 mei (weer een verlengd weekend) 
om onder meer onderhandelingen 
voor een nieuwe kollektieve ar
beidsovereenkomst te bespoedigen. 

-werd het kabinet van Nederlandse 
Kuituur bezet door ontevreden vor
mingswerkers die beleefd, maar met 
aandrang kwamen pleiten bij Rika 
De Backer om hun ernstige geld
nood te lenigen, wil het globale vor
mingswerk niet spoedig op de hel
ling geraken. 

-werd ACV-voorzitter Jef fHouthuys 
vorige maandag in Zaïre ontvangen 
door president Moboetoe en pre
mier Bo-Boliko Lonkonga. 

-werd na hel kernincident in Harris-
burg, en de bevestiging dat zich een 
gelijkaardig ongeval heeft voorge
daan in de nog niet geladen centrale 
in het Noord-Franse Grevelingen, 
door de Sovjetautoriteiten een ja
renlang gerucht bevestigd: ook in 
de Sovjetunie zijn reeds levensge
vaarlijke kernincidenten gebeurd, 
en in de Oeral is er een ontruimde 
en voor jaren onbewoonbare streek. 

-zou volgens een recente opiniepei
ling slechts één op de drie stemge
rechtigde Britten in juni aan de Eu
ropese verkiezingen deelnemen. Als 
het op de stembusdag prachtig 
weer is hebben de Britten meer ge
luk dan wij: zij zijn niet stemplichtig, 
wij wel. 

-is de Oegandese kannibaal, Idi 
Amin, voormalig president-diktator 
via een vlucht langs Libië in Irak 
aangekomen. 

-blijkt ondanks alles dat het Vlaams 
bedrijfsleven de ekonomische krisis 
nog stevig het hoofd biedt Immers, 
in de kleine en middelgrote onder
nemingen, de hartader van de 
Vlaamse ekonomie, werden in de 
voorbije vijf jaren bijna 19.000 nie
uwe arbeidsplaatsen biigemaakt 
wat een positief saldo oplevert van 
20.000 jobs, ondanks de vele be
drijfssluitingen. 

-houden de stakers van de Ant
werpse petroleumraffinaderij RBP 
de bezetting van hun bedrijf nu 
reeds 9 maanden vol. 

-heeft het in de voorbije periode niet 
ontbroken avan stevige pleidooien 
voor de oprichting van een elektrici
teitscentrale op basis van steenko
len, in de mijnstreek van Limburg. 
En heeft de regering blijkens het 
energiewitboek weinig of geen re
den om op die voorstellen, van on
der meer de VU-Limburg en kamer
lid Willy Dessaeyere niet in te gaan. 

-heeft de nieuwe regering in Oe
ganda een dringende oproep ge
daan om alle lege bierflesjes drin
gend bij de brouwerijen in te leveren 
zodat de brouwerijen weer de 
schuimproduktie op gang kan bren
gen; de bierflesjes worden ingeza
meld m de politiebureaus. 

En bovendien 
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Het Vlaams-nationalisme 

is niet anti-Europees 
Wij kunnen ons moeilijk van 
de indruk ontdoen dat heel 
wat VU-mensen (en allicht 
nog méér anderen) zich on
behaaglijk gevoelen met de 
Europese verkiezingen en 
de Europese problematiek. 
Wi j hebben het niet zozeer 
over mogelijke twijfels 
inzake de verkiezings
resultaten van de V U op 10 
juni. Het gaat meer om een 
gedachtengang die zich 
uitdrukt in gezegden als: in 
een verenigd Europa zal 
Vlaanderen fijngemalen 
worden tussen de grote 
taalgroepen; eenmaal 
Europa eengemaakt is heeft 
de Vlaamse beweging geen 
zin meer; wat voor zin heeft 
een VU-vertegenwoordiging 
in het Europese parlement? 
De gemeenschappeli jke 
noemer van dit soort uit
spraken is de mening, dat 
Vlaamse beweging en 
Europese eenmaking tegen
strijdig zouden zijn. 

We moeten het wel eerst hier
over eens zijn Europa mag geen 
gecentralizeerd, unitair, ondemo-
kratisch Europa worden Voor 
een federaal en demokratisch Eu
ropa, voor een Europa van de re-
c,io's en de volkeren, zullen we 
veel energie moeten mobilizeren 
Maar de Vlaams-nationalisten 
staan daar met alleen in Ze ne
men deel aan een brede stroming 
die in nagenoeg alle Europese 
staten leeft Over de partijgren-
zen heen zal de federalistische 
gedachte talrijke bondgenoten 
vinden in het Europese parle
ment 
Het wordt bijna een beetje ver
borgen gehouden voor het pu

bliek dat het aanstaande Europe
se parlement nog geen reële 
bevoegdheden zal bezitten En 
wie heeft dat zo g e w i l d ' Precies 
de meest unitanstische Europese 
staten en hun leiders Wie remt al 
die jaren een vooruitgang van de 
Europese eenmaking a f Precies 
de Europese staten i En dat is nog 
niet zo verwonderlijk ook Het zijn 
de nationale regeringen en instel
lingen die bevoegdheden moeten 
afstaan in twee richtingen Ener
zijds aan Europese instellingen, 
anderzijds, naar onderen toe, naar 
de gewesten We moeten ons 
geen illuzies maken dat zij, die de 

hefbomen van de macht in han
den hebben in de nationale staten, 
die vanzelf zullen afstaan Zoals 
de unitaire krachten in België het 
federalisme op Belgisch vlak te
genhouden, remmen zij ook de 
Europese eenmaking af, al zitten 
ZIJ nooit verlegen om wat lippen
dienst te bewijzen aan de Europe
se zaak 
In Frankrijk is het beeld minder 
versluierd Dezelfde machten die 
autonomie weigeren aan Bretoe
nen, Basken, Occitanen, Frans-
Vlamingen, Elzassers en Corsika-
nen, verzetten zien tegen elke 
overdracht van bevoegdheid 

naar Europese instellingen 
Niet de Vlaams-nationalisten zijn 
anti-Europees, maar de Belgische 
en andere unitaristeni 
Ook op andere vlakken ligt de 
strijd van het Vlaams-nationalisme 
geheel in de lijn van de beweging 
voor een verenigd, federaal en 
demokratisch Europa Neem als 
voorbeeld de problematiek rond 
de samenwerking met de derde 
wereld 
De nationale staten hebben tot 
nog toe alleen maar hun egoïsme 
botgevierd en hun machteloos
heid tentoongesteld om de volke
ren van Zuid-Amerika, Afrika en 

Azie te helpen zich politiek, eko-
nomisch en kultureel te ontvoog
den 
Wie beter als de Vlaams-nationa
listen weten wat ontvoogding is, 
hoe kulturele en ekonomische op
gang hand in hand gaan, hoe ne
fast de ongebreidelde macht van 
multinationals kan zijn, hoe ver
lammend de koncentratie van 
macht in een hoofdstad werkt"? 
Vlaams-nationalisme, Europese 
eenmaking, ontwikkelingssamen
werking het kan op één lijn Het 
kan dezelfde strijd zijn Aan ons 
om het te bewijzen met de Volks
unie i Enk Vandewalle 

Valse Voerkaarten 
O p 25 maart is te 
St.-Vincent (Italië) de Union 
Valdotaine in kongres 
bijeengekomen. De U V is, 
alle verhoudingen in acht 
genomen, de V U van het 
(Franse) Aosta-dal. Of, zo 
men dit verkiest, de Duits-
Belgische P D B van het dal. 

Er werden daar 
behartenswaardige dingen 
gezegd, die met vrucht 
kunnen overwogen en 
beaamd worden door 
andere volksgroepen zonder 
staatsdak en ook door al 
wie bezorgd is om de 
opbouw van een Europa der 
volkeren. 

Nogal begrijpelijk dus dat 
daar solidariteits- en 
steunbetuigingen 
toekwamen van groepen die 

in hetzelfde schuitje zitten: 
Occitanen, Friauliers, 
Slovenen, Zuidtirolers en 
nog heel wat anderen. 
Minder begrijpelijk is dat 
onder deze verdrukte 
groepen er een voorkomt 
die thuis de lakens uitdeelt, 
en nog wel met vleeshaken 
en ruitentikkerij: l'Action 
Fouronnaise! 

Het IS met de eerste maal dat Wa
len zich in het onwetende buiten
land trachten voor te doen als een 
door het Vlaamse België ver
drukte minderheid 

Niet alleen herhalen zij het fabel
tje van de minorizenng (die zij tot 
nu toe alleen maar duchten) zo 
vaak totdat zijzelf (en buitenstaan
ders) het gaan geloven. 

Wat erger is- zij vervalsen het be
grip «volkse minderheid» zelf 
Het begrip «volkse minderheid» 

betekent in de vakliteratuur en in 
alle Europese talen een volks
groep die daar waar zij woont 
thuis IS, die daar al ten minste een 
paar eeuwen woont, die de streek 
gemaakt of helpen maken heeft 
tot wat ZIJ IS, die daar inheems is, 
doch die door welke oorzaken 
dan ook terechtgekomen is in een 
vreemd staatsbestel, waarin hij 
slechts een minderheid vormt 
Zulke minderheden hebben 
meestal het hoofd te bieden aan 
pogingen, vanwege de staatdra-
gende volksgroep, om hun eigen
heid (vooral zichtbaar in de taal) 
te verdoezelen of te vernietigen 
De Walen echter hanteren zowel 
rond Brussel als in de Voer het 
begrip «minderheid» om een min
derheid aan te duiden van recen
te, dus niet inheemse inwijkelin-
gen, die zich bovendien als 
inheemse meerderheid aanstelt 
en er op aanstuurt de ingezeten 
bevolking van haar eigen aard af 
te keren 

Het gaat dus niet om een minder
heid die zich weert om niet op 
eigen terrein opgeslokt te wor
den door sterkere buren Integen
deel, het gaat om een invallende 
zelfbewuste minderheid die met 
behulp van afdreiging, geweld en 
voorgewende, op historische mis
standen teruggaande, meerder-
waardigheidscomplexen, de oor
spronkelijke bevolking denatio-
nalizeert 
De Walen van de Action Fouron
naise en van het FDF keren de za
ken gewoon om Het is normaal 
dat volkse minderheden bij elkaar 
troost, steun en solidariteit vinden 
wegens de gelijkaardigheid van 
hun lot 
Maar de Action Fouronnaise is 
een vreemde en valse eend in 
deze bijt Zij is een kolonizerende 
minderheid die vreemd gebied 
opeist en mensen van hun volks
aard wil vervreemden Zij speelt 
met valse kaarten 

K Jansegers 

In de rand 
Europa der volkeren 
Op de jaarvergadering van het 
Davidsfonds te Wilrijk heeft 
Clem De Ridder gehandeld over 
een aantal punten uit de politie
ke aktualiteit Met de scherpe 
aanval op de huidige regering 
blijft de Davidsfondsvoorzltter 
logisch met zichzelf: waar hij 
het destijds opgenomen heeft 
tegen het Egmontpakt, moet hij 
a fortiori gekant zijn tegen een 
staatshervorming die ditmaal 
wel geen Inschrijvingsgeld 
maar een aantal veel grotere ge
varen en vraagtekens Inhoudt 
Clem De Ridder gaf ook de Da-
vldsfondsvlsle op de Europese 
verkiezingen. Hij wil een Europa 
der Volkeren dat zou tot stand 
komen door de ontmanteling 
van de nationale staten, wier be
voegdheid enerzijds naar Euro
pa en anderzijds naar de volke
ren en regio's zou 
overgedragen worden. 
Deze visie sluit volkomen aan 
bij de volksnatlonale, zoals ze 
door de Volksunie verdedigd 

wordt Zodat althans op dit punt 
er eenheid van visie is In brede 
lagen van de politieke en nietpo-
lltleke Vlaamse Beweging. 

Boontje naar 
Straatsburg? 
Tiende kandidaat op de BSP-
lljst — en dus onverkiesbaar, 
tenzij mits een mirakel van ver-
klezingswiskunde — staat 
Louls-Paul Boon, de ook Inter
nationaal vermaarde Aalsterse 
auteur die van zijn politieke 
overtuiging nooit een geheim 
heeft gemaakt 

We mogen Boontje graag en we 
zouden hem best wel eens No
belprijswinnaar willen zien wor
den. Maar we houden niet ble-
zonder van het stuntwerk dat er 
in bestaat bekende lui of sport
lui of liedjeskweiers en dergelij
ke op lijsten te zetten. Zo prijkt 
op de PS-IIjst in Wallonië de 
niet onaantrekkelijke televisie-
prezentatrice Ariette Vincent, 
die we kennen uit een prettig 
dierenprogramma maar die we 
er nooit van verdacht hebben, 
geknipt te zijn voor een politiek 
mandaat 
Alle respekt voor de militante in
zet van Ariette of van Boontje. 

Maar wordt het aanzien van het 
politiek mandaat en van het poli
tiek bedrijf echt gediend met 
zo'n dingen? 

Weinig 
belangstelling 
Zeggen dat de komende Euro
verkiezingen een golf van 
geestdrift door het Belgisch kie
zerskorps jagen, zou op z'n 
zachts een reusachtige overdrij
ving moeten genoemd worden. 
De publieke opinie blijft zo koud 
als een (Europese) IJslandglet-
sjer. De partijkongressen wor
den spaarzaam bijgewoond en 
het applaus komt er slechts met 
mondjesmaat los. In tegenstel
ling tot andere verkiezingen is 
de aandrang voor een plaats op 
de kandidatenlijsten niet over
weldigend. 
Dit bevestigt vroegere opinie
peilingen, waarbij een uitzon
dertijk lage graad van belang
stelling in ons land gemeten 
werd. 
Een treurig verschijnsel! On
danks de relatieve waarde van 
het Europees parlement en dus 
ook van de verkiezingen, is het 
gebrek aan Europese belang
stelling ontgoochelend, zoniet 
erger te noemen. 

Ook Van Miert 
Dat partijvoorzitters andere din
gen te doen hebben dan hun 
voorzitterschap te kumuleren 
met een Europees mandaat 
werd de jongste tijd vrij onge
zouten gezegd en geschreven 
In socialistische middens. De 
krant «De Morgen» toonde zich 
allesbehalve geestdriftig voor 
een Europees mandaat voor 
Van Miert En de socialistische 
pers krioelt van lezersbrieven 
tégen de kandidatuur van Van 
Miert. 
Dit socialistisch ongenoegen 
vloeit uit twee totaal verschillen
de bronnen. 
Er is een groep In de BSP die 
achter Van Miert staat Deze 
groep ziet de voorzitter met lede 
ogen naar Straatsburg gaan. Hij 
drukt openlijk de hoop uit dat 
Van Miert weliswaar de lijst zal 
aanvoeren, maar na 10 juni te 
Straatsburg zal ontslag nemen 
om zich terug onverminderd aan 
de BSP te wijden. 
Een tweede — vrij talrijke en in
vloedrijke groep — wenst Van 
Miert definitief naar Straatsburg 
te zien verdwijnen, om hem als 
partijvoorzitter te vervangen 
door iemand anders. 
Wie zal het halen? 

«Europese» 
voorzitters 
De Volksunie Is de enige van de 
vier belangrijke Vlaamse par
tijen, die met haar voorzitter op
stelt als lijstaanvoerder voor 10 
juni. TIndemans voor de CVP, 
De Clercq voor de P W en Van 
Miert voor de BSP zijn wél kop
man. 

Dit schijnt er op te wijzen dat 
voor deze partijen, ondanks alle 
hoogdravende bla-bla, Europa 
slechts bijkpmstig Is en dat zij 
vooral mikken op de nationale 
politiek. 

Meteen bewijzen deze partijen 
ook, dat ze geen al te hoge dunk 
hebben van een Europees man
daat Zo'n mandaat kan slechts 
vervuld worden door wie de no
dige tijd en energie opbrengt om 
er zich helemaal aan te geven. 

Partijvoorzitters, die hun Eu
ropees mandaat kumuleren met 
het voorzitterschap, met een na
tionaal mandaat en met vaak op 
de koop toe nog een gemeente
lijk mandaat bewijzen een 
slechte dienst aan de start van 
het verkozen Europees parle
ment 
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Groeit Zeebrugge uit de kleren? 
De Zeebrugse havendiensten 
(MBZI) hebben zopas het jaarver 
slag 1978 bekendgemaakt Uit 
deze cijfers blijkt opnieuw/ dat 
Zeebrugge zijn opdracht als snel 
haven eer aandoet en dat de ex
pansie zich gestaag doorzet Zo 
wel het aantal zeeschepen Cnu 
8 700) als de verhandelde tonnen 
maat (nu 26 8 miljoen BNT) stegen 
aanzienlijk Blikvangers blijven 
carferry treinferry en container 
diensten Waarbij mag vermeld 
dat Zeebrugge met een verhan 
deling van 160000 containers per 
jaar onder de koplopers komt 
van de belangrijkste Westeuro-
pese containerhavens Nieuwe 
containerlijnen op Zuid Amerika 
en de expansie van container
diensten op West en Centraal 
Afrika verzekerden een verho 
ging van met minder dan 464 % 
in het internationaal containerver 
keer Nu reeds staat vast dat o m 
door het ingebruik nemen van 
een nieuwe ponton voor ro / ro 
schepen en door het aantrekken 
van nieuwe containerdiensten 
het snelverkeer over 1979 en vol 
gende jaren een hoge vlucht zal 
nemen De ligtijden voor de con 
tainerschepen blijken te Zeebrug 
ge nog beduidend te zijn vermin 
derd Allerlei 
infrastruktuurwerken maken het 
de containerschepen van de der 
de generatie mogelijk om bij elke 
stand van het getij de haven aan 
te doen 
De Zeebrugse havendiensten be
klagen zich dan ook over het feit 
dat de haven thans eigenlijk maxi 
maal bezet is Enkel alleen al om 
de talrijke vrachtwagens op te 
vangen zijn nieuwe belangrijke 
infrastruktuurwerken dringend 
nodig 
Over de werkelijk gigantische ha 
ven uitrustingswerken die te Zee 
brugge werden opgezet beperkt 
het jaarverslag 1978 zich tot een 
droge opsomming van wat in uit 
voering is of werd aanbesteed 
Geen woord over de technische 
juridische en financiële perikelen 
rond de nieuwe zeesluis En 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
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Zeer sterke degelijke en 
waterdichte konstruktie 
Uitvoering m aluminium 
met kitloze beglazing 

Zeer eenvoudige montage 
en niet bet minste onder 
houd 
Vaste breedte van 280 m en 
variërend m lengte tot 
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Vraag ons vrijblijvend folder en 
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slechts terloops een verwijzing 
naar «een beslissing tot uitvoe 
ring van een deel van de oostelij 
ke dam en van de beschermdijk 
voor de aardgasterminal» Enige 
ministeriele beslissing om de ha 
venuitbouw in zee af te remmen 
(of stil te leggen*?) is de Zeebrug
se havenautoriteiten klaarblijkelijk 
met bekend Evenmin wordt er 
nog enige timing in verband met 
de ontsluiting van de nieuwe ach 
terhaven of met de uitvoering van 
de nieuwe voorhaven opgege 
ven 
Ons inziens zou het van kortzich 
tighefd getuigen indien de proble 
men zoals ze zich te Zeebrugge 
stellen en indien de kansen zoals 
ze zich te Zeebrugge aanbieden 
het daglicht met wordt gegund 

Het jaarverslag 1978 zoals het 
voor Zeebrugge werd opge 
maakt bevestigt thans enkel de 
indruk dat Zeebrugge krap in de 
kleren komt te zitten om de meest 
moderne scheepvaarttechnieken 
en dito transporten met nog meer 
allure op te vangen en te verwer
ken Schroom onwetendheid of 
gebrek aan inspiratie hebben de 
managers van de MBZI allicht 
verhinderd een schakel te leggen 
tussen de zeewaartse uitbouw 
die te Zeebrugge de enige moge
lijke IS en de steeds groeiende 
opvang van moderne schepen 
die elders gewoonweg met meer 
terecht kunnen en wier aanwezig 
heid voor het Vlaanderen van 
morgen hoogst belangrijk is 
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IJzerbedevaart 
niet misbruiken ! 
Steeds grotere menigten ko
men jaarli jks naar de IJzerbe
devaart te Diksmuide Of
schoon de bedevaart in de eer
ste plaats een Vlaamse aange
legenheid IS komen ook 
steeds meer vreemdelingen 
naar deze manifestatie, die in 
de wereld haar weerga niet 
heeft Buitenlandse personen 
en groepen die eveneens voor 
zelfbestuur en wereldvrede i j 
veren zijn uiteraard welkom 
maar niet m welkdamg uniform 
ook en zonder symbolen, str i j 
dig met de geest van de IJzer
bedevaart 
De jongste jaren treden vooral 
in de vooravond van de bede
vaart hoofdzakeli jk buitenland
se neo-nazistische groepjes 
op, die de openbare mening 
kwetsen en de geest van de 
IJzerbedevaart met eerbie
digen Op de weide worden ze 
weliswaar radikaal geweigerd 
maar elders voor en na stellen 
ze zich ostentief op Het komi-
tee beschikt met over de mid
delen om dit ongewenste optre
den te verhinderen Sommige, 

vooral buitenlandse journalis
ten haasten zich om precies en 
soms slechts dit optreden in 
de verf te zetten Zo wordt een 
sterk vertekend beeld van de 
IJzerbedevaart geboden Daar-

ijni«»nm i 

om distancieert het IJzerbede-
vaartkomitee zich in een mede
deling uitdrukkeli jk van deze 
groepjes en eist het de strikte 
toepassing van a r t 2 van het 

polit iereglement van Diksmui
de 
De Vlaamse eisen, zelfbestuur 
en wereldvrede mogen met 
vertroebeld en vertekend wor
den door een handvol onge-
wensten 

Slechts goed 
voor syntese... 
Komt er dan nooit geen einde 
aan het frankofoon uitdagings-
spelletje ' 
De « nationale vereniging van 
produktiechefs en -technici m 
het reklamebedrijf» gaf on
langs nog een Belgisch staal
tje ten beste 
Deze vereniging organizeerde 
dit voorjaar vier lesvoormidda-
gen voor Franstalige en Ne
derlandstalige leden Beiden 
werden m eigen taal uitgeno
digd Geen vuiltje aan de lucht 
dus Tot de kursus doorging 
Na de eerste les had het groot
ste deel van de Vlaamse kur-
sisten zijn ongenoegen reeds 
laten bli jken Nogal begrijpe
lijk ti jdens de eerste twee 
zaterdagen werd enkel Frans 
gesproken Op de tweede za
terdag opnieuw, op de derde 
zaterdag een lezing in het Ne

derlands, twee m het Frans en 
een in het Engels Omdat het 
Vlaams protest met verminder
de stond onderaan de uitnodi
ging tot de laatste kursus 
«Aangezien alle sprekers van 
deze voormiddag Franstaligen 
zijn, vindt u een syntese in het 
Nederlands m de map die u over
handigd wordt > 
Zo kan het met langer Tip voor 
onze beroepsmensen richt 
een eigen Vlaamse vereniging 
o p ' 

Een detail ? 
Op verzoek van VU-senator Jo-
rissen zal de eentalig Franse 
aanduiding «Aeroport» te 
Deurne weggebeiteld en uiter
aard vervangen worden door 
« Luchthaven » 
Een d e t a i l ' Maar de vele der
gelijke details, die het Neder
lands wezen van onze openba
re instellingen kultureel en so
ciaal vervalsen maken een 
groot en storend element uit in 
de komende Vlaamse staat 
Om het Nederlands karakter 
van die staat overal tot uiting 
te brengen is een dergelijke 
kuis broodnodig 

HESS IS HESS NIET 
De man naast Hitler, tegelijk diens officiële plaatsvervan
ger, IS Rudolf Hess, die m 1941 naar Schotland vloog om 
in zijn dooie eentje vrede te gaan sluiten met de Britten 
Maar die sloten hem op en brachten hem in 1946 naar 
Neurenberg, waar hij levenslang kreeg. Sindsdien zit hij 
als nummer 7 opgesloten in de gevangenis van Spandau, 
waar hij (foto rechts) gekiekt werd naar aanleiding van zijn 
85"° verjaardag op 26 april 
Mooi verhaal, maar fout, helemaal fout' Dat zegt, in een 
geruchtmakend boek, Hugh Thomas, een Brits chirurg 
Het gaat op beide foto's niet om dezelfde man Hess is 
nooit in Schotland aangekomen en in Neurenberg is (dus) 
de verkeerde veroordeeld 

Thomas zet zijn verhaal kracht bij met keiharde gegevens 
Zo mist de beruchte nr 7 in de Spandau-gevangenis en
kele littekens die Hess (de echte) in de eerste wereldoor
log heeft opgelopen 
Maar evengoed laat Thomas een aantal vragen open, die 
hem deze week worden voorgelegd in KNACK 

deze week in 

knack 
nu te koop : 35 fr. MAGAZINE 
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Mt From India with love II 

JDICHERRY — In dit «unie-territorium» (geen echte 
deelstaat), op de rand van de Golf van Bengalen, en niet 
zo ver van het eiland Sri Lanka, wordt door mensen-van
bij-ons op het platteland getracht de plaatselijke bevolking 
met kleinschalige proiekten ietwat te helpen. Sprekender 
dan zoveel symposium-toespraken over 
ontwikkelingssamenwerking schetst een getuigeverslag 
het wel en wee van de Indiërs, waarvan ruim tachtig 
procent Hindoes zijn. 
In India leven 620 miljoen mensen; een paar tienduizend 
rijken, en voor het overige miljoenen gezinnen, vooral op 
het platteland, die op de rand van het levensminimum 
verkeren. 
Rijkdom wordt niet zelden vergaard met korrupte 
prakti|ken. Er wordt aangenomen dat sterrewichelaars het 
meest-winstgevend zelfstandig beroep hebben. Hoewel 70 
ten honderd van de beroepsbevolking leeft van de 
landbouw, moeten toch enorme paketten voedsel 
ingevoerd worden, vooral tarwe. 
In februari 77 vertrokken twee jonge mensen, Hilde 
D'Hiedt en Tency Baeten uit Rotselaar, naar het 
Matrimandir Centre in Auroville, vlakbij Pondicherry. Zij is 
verpleegstei, speelt vroedvrouw, en verricht sociaal werk. 
Onze verslaggever, Tency, helpt aan een bouwprojekt, 
erosiekontroie, levensnoodzakelijke beplantingen-
Drie korrespondenties bregen een momentopname van het 
leven van miljoenen mensen in een ontwikkelingsland, 
(hds) 

j^JSlSmSBfmB^i, liWrtSF n' HFSBSKiasrj* • "n^ars^mefs-awHsiats. 

De aankomst 

A^"- \ 

f * 
YJ '̂ 

- ^ ; ^ ' ^ 

t ^ f ^ . 

K ^ 

**PE' 

0^ 
'i,,i0/. 

Uiteindelijk zijn we in Madras ge
raakt Er staan twee zaken op het 
programma: een tandartsbezoek 
en vrienden afhalen op hel vlieg
veld. We hebben het adres gekre
gen van een «goeie» tandarts. Na 
een bezoek aan een paar «gas
ten» in Pondicherry zijn we eer
der skeptisch geworden. Ik moest 
hoognodig een bridge laten zet
ten. De man beweerde het te kun
nen, haalde een paar produkten te 
voorschijn, liet ze me zien, en hij 
zei met glinsterende ogen: «alle
maal produkten uit Duitsland, sir, 
de Indische zijn niets waard.» De 
bridge zit er. Tanden werden met 
behulp van een hamer erin ge
klopt, en er werd mooi glad gepo
lijst met schuurpapier, fijne kor
rel. Dat was dan meer dan 
voldoende om voor de rest van de 
afspraken te deserteren.ln Ma
dras evenwel, daar woont een 
professor-tandarts. 
Zijn naam is Dr BP Rajan, BSc, 
MOS (een Indiër houdt van titelsO, 
en hij huist in het nummer 16 van de 
Dr Radhaknshnan Salai We konden 
onze ogen niet geloven Alles pikfijn in 

orde, kraaknet, een luchtgekoelde ka
mer, twee stoelen, een sekretaresse, 
dne assistenten en een echte prof in 
een wit kostuum 
Een spuitje krijgen in India is nog altijd 
een gewaagde onderneming De kans 
om hepatitis op te lopen is groot, voor
al wegens het onvoldoende kiemvrij 
maken van de naalden Er zijn hier 
geen wegwerpnaalden Dit keer het ik 
mij dan toch gelaten verdoven 
Drie dagen na mekaar mocht ik de 
prof-tandarts opzoeken, de Verzor
ging was prima Ondanks het feit dat 
bij Hilde het tandvulsel er na twee da
gen uitviel — hij herstelde het gratis 
BIJ mij viel dat vulsel er na vier dagen 
uit Maar, we hadden overigens met te 
klagen 
Indisch tandcement is nu eenmaal an
ders dan westers Ook bij een Indi
sche prof die beweert Engelse en 
Amerikaanse diploma's op zak te heb
ben 

Opdringerig 
Inmiddels hadden we al even geïnfor
meerd naar het landingsuur van de 
vlucht Bombay-Madras, een vliegtuig 
waar onze vrienden uit België zou

den opzitten Het zou wel eens 4 u 25 
kunnen worden zei men ons, maar 
precies kon men het met zo bepalen, 
dat varieert nogal Inderhaast, want 
we zaten nog om tien voor vier bij de 
tandarts, riepen we een taxi bij Eerst 
druk onderhandelen over de prijs van 
de rit We hadden daarvoor weinig 
tijd 

Het werd de taximeterprijs plus vijf 
roepies extra Onze minuten waren 
geteld en dus sloten we noodge
dwongen het voorgestelde «deal» 
De «domestic arrivals» was reeds 
volgelopen, we vonden onze drie fris
se landgenoten, Sarah, Roger en An-
gele Omhelzingen aan de afsluiting, 
en dan maar wachten op de bagage 
Ruimschoots gelegenheid dus om uit 
te blazen 
We denken hoe we onze dne gasten 
binnen enkele ogenblikken zullen 
moeten vertrouwd maken met India 
Een rechtstreekse vlucht van Amster
dam naar Madras dat staat zo bijna 
gelijk met een emotionele hartader-
breuk 
Je moet hier in de oosterse wereld de 
stap zetten van orde naar chaos Van 
veel volk naar overbevolking Van 
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koud naar warm en heet Van grijze 
leefwereld naar hevige kleuren Je 
hebt hier haast geen vertrouwde aan
knopingspunten 
Je moet je afzetten tegen opdringeri
ge mensen mensen die bij voorbeeld, 
tegen betaling natuurlijk, vechten om 
je bagage te helpen dragen Tientallen 
versperren je de weg en trachten je 
een hotelkamer aan te praten Je moet 
ook oppassen of je hebt je handen vol 
met drank, apenootjes of «sweets» 
Er zijn ook de heren van de zwarte 
markt die op dollars jagen Taxi-chauf
feurs overroepen mekaar m een po
ging om u een rit, met de vijf roepies 
extra, op te dringen De Indische we
reld oven/alt je op het vliegveld, kleeft 
je aan, je krijgt geen moment om even 
op adem te komen Voor sommigen is 
dat meteen een pijnlijke ervaring 
Met onze twee vrienden uit Leuven 
en hun dochtertje, duiken we dan toch 
een taxi in voor een «rustige rit» Het 
gesprek is arm aan woorden Een 
overdosis van geluk hebben ze wel 
een aankomst als de avondkoelte in
treedt Het wordt fris, wat betekent 
dat in Zuid-India het kwik nooit onder 
de 20 graden daalt De straten zijn 
overbevolkt, mensen komen van hun 
werk thuis Ossekarren Fietskarren 
Motors Koeien Geiten En ook 
vrachtwagens Wandelaars worden 
meegemaald in die verkeersstroom, 
die voor een westerling een toppunt 
van chaos is 

Indie rijdt links van de baan Maar, 
waarom ook met rechts, of in het mid
den als er die kant uit toch een vrije 
uitweg IS ' 

Een Heer met chauffeur-
Telkens onze taxi even opgehouden 
wordt, dringt de scherpe straatgeur 
binnen open rioleringen, vuurtjes van 
vrouwen die aan de straatkant het 
avondmaal bereiden De markten van 
fruit en vis Met heel even de sterke 
wierookgeur aan de tempels Zachter 
aroma verspreiden bomen, bloemen 
en planten Alles dooreengemengd, 
samen met de afzwakkende hitte, heb 
je die prachtige Zuidindische avon
den 
Onze gasten vangen eerste flashbeel-
den op van India Een kind dat vuilni

semmers leeghaalt op zoek naar 
voedsel Een vrouw die achter de 
koeien aanzit hun uitwerpselen op
raapt en in een mand werpt Troepen 
koeien slenteren zonder omzien over 
de hoofdweg Mensen op blote voe
ten die zware pakken op hun hoofd 
meetronen Rond een straatkraantje 
staat een bosje kletsende vrouwen 
met waterpotten 

En, alles ruimt even de baan voor een 
witte glanzende Mercedes, voor een 
Heer met chauffeur Aftandse voor
oorlogse auto's ruimen voor die weg
gebruiker eveneens de baan 

De kleurrijke diaprojektie van de eer
ste rit in India dringt zich immer in een 
zenuwachtig tempo aan onze vrien
den op Mannen die karren voorttrek
ken Grote bamboe-opslagplaatsen 
Vrouwen met saries in de meest exoti
sche kleuren Mannen met lenden
doeken Naakte kinderen Hier en 
daar ook iemand die gehurkt naast de 
weg rustig «zijn behoefte» doet Klei
ne hutjes met daken van stro en palm
bladeren schuiven voorbij En overal 
fladderen zwarte kraaien, zoveel wol
ken kraaien 

Meer naar het stadscentrum toe 
wordt het verkeerslawaai intens, de 
vervulling stapelt zich op Moderner 
ook meer westers geklede mensen 
En immense filmreklames Madras is 
een belangrijk filmcentrum Gele mo-
torriksja's met twee-drie passagiers 
flitsen overal tussen Voetpaden zijn 
volgepakt met wandelende mensen
troepen en straatleurders Op sommi
ge kruispunten prijkt een politieagent 
in korte broek, met kniehoge kousen, 
en een zwarte kepi voor zijn waardig
heid Volgepropte bussen jagen me
kaar op, aan de open vensters slinge
ren mensen sjokkend mee 
Het wordt almaar gevaarlijker van 
links naar rechts rijden, en langdurig 
toeteren Vooral veel toeteren Onze 
gasten slaken aan het hotel een diepe 
zucht «jaawaddei» 's Avonds, bin
nenskamers beveiligd tegen al dat 
gejoel, wordt het chaotische India 
doorgespoeld met een stevige fles 
bordeaux Een soelaas dat onze wes
terse vrienden voortaan evenwel zul
len moeten missen 

Tency 
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Handen zijn er genoeg 
Z o p a s waren we in Pondi-
cherry. Even het postkantoor 
opzoeken, gelegen in het mid
den van het ex-Franse kolonia
le stadje. De weg ernaartoe 
was versperd met een paar 
lege tonnen. W a t verderop wa
ren mensen wegeniswerken 
aan het uitvoeren. Te voet ge
raakten w e evenwel tot aan het 
postgebouw. 
Wegen iswerken hier zijn een 
ongelooflijk schouwspel . 
Je ziet op zulke plek vooral 
veel mannen en vrouwen, kin
deren, opzichters, een vuurtje, 
teer, en er is vooral enorm veel 
lawaai. In tropisch Indië ge
schiedt het aanleggen en on
derhoud van wegen nog immer 
met zoveel keer twee handen. 
Het enige werktuig dat voor
handen is, is een vooroorlogse 
pletwals. 
Niet iedereen kan of wil zulk werk 
doen. Niet iedereen mag het doen! 
De wegenwerkers vormen een apar
te clan, één van de vele kasten in de 
«onderlaag» van deze maatschappij. 
Wegen aanleggen is een apart voor
recht. De weg is voor deze mensen 
hun werk, hun woonplaats, hun be
staan. Zij vormen een mobiele groep 
die «meetrekt» met de weg. Een f>aar 
kookpotten, een mat, en soms een 
deken vormen hun enig bezit. Gehele 
gezinnen worden bij kontrakt ver
bonden aan de weg. 

Tijdens de zomermaanden wordt er 
naast de ri jweg gebivakeerd. In het 
regenseizoen schuilen ze in nood-
hutten, opgetrokken met inderhaast 
bijeengeraapte spullen: vodden, de
kens, jutte zakken, palmbladeren of 
plastiek zakken. 

Blootsvoets 
Wegenwerken brengen enorm veel 
volk op de baan. 
Met schupjes (momties) en manden 
(chetties) gebeuren de nivellerings-
werken. De mannen scheppen de 
overtollige aarde in manden, die de 
vrouwen verweg torsen. 
Stukgeslagen stenen vormen het 
fundament; grijze blokken die uit de 
steengroeven komen en met hamers 
fi jngeklopt worden. 
Ze worden aangevoerd in mooie ge
lijke stapels. De mannen scheppen 
ze in rieten manden en de vrouwen 
torsen ze een eind verder om ze met 
een sierlijke draaibeweging uit te kip
pen. Dan volgt het lange werk : de 
steentjes worden, gelijkmatig tussen 
de twee wegkanten, gerangschikt 
Niet zelden gebeuren die wegenwer
ken bij 40 graden Celsius. 
Als de puzzle is beëindigd, treedt de 
wals in aktle. Dat tuig rijdt zo lang 
over en weer tot de kontroleur-van-
de-gedane-zaken het werk goed 
vindt 

Dan kri jgen de «teermannen» een 
sein om in aktle te schieten. Bij het 
herstellen van een wegdek, het op
vullen van gaten, wordt de teer ge
woon op een houtvuurtje geplaatst 

(er zijn voldoende bomens langs de 
weg om het vuur brandend te hou
den). Als het vuur met veel geduld 
voldoende oplaait om de teer vloei
baar te krijgen, dan rukken er man
nen met pollepels en gieters aan. Zij 
spreiden de teer over de keien. 
Ook deze arbeiders werken bloot-
voets. Om niet teveel brandwonden 
op te lopen worden jutte zakken om
heen de voeten gebonden... Dat 
werkri tme wordt met keitjes en teer 
herhaald tot het wegdek een vol
doende hoogte heeft gekregen. 
Dan wordt de asfaltlaag aangebracht. 
Bij een gewone weg wordt de teer 
langzaam verwarmd met een gasfles, 
één ton per keer. Bij hoofdwegen 
kunnen met een kleine machine 
meerdere tonnen teer ineens ver
warmd worden. 

Met borstels wordt het goedje over 
het wegdek verspreid; de werkman-
sen zetten zich dan op een rij, en ruk
ken samen op, allemaal «bekleed» 
met jutte zakken. ^ 
Vermits asfalt een kleverig goedje is 
en vrij vlug blijft kleven aan de meta
len wielen van de pletwals, die als 
laatste oprukt, laat men meestal vrou
wen met een aarden pot (kuja), ge
vuld met water, achter de wielen van 
de pletwals aanlopen. Ze besprenke
len de wielen voortdurend met water. 
Bij een volgende mousson (regensei
zoen) wordt een pasaangelegde weg 
evenwel niet zelden herschapen in 
een deerlijk verminkt wegdek... Re
gen, hitte en ossekarren met smalle 
houten wielen — beslagen met ijze

ren staven — kerven in het wegdek. 
(Seen nood evenwel, eens de mous
son voorbi jgetrokken, rukken de 
mannen en vrouwen, opnieuw uit 
voor een opknapbeurt. Handen zijn 
er hier immers genoeg. 

Lendedoek en sari 
In zo'n werkgezelschap is het kraam
bed naast de weg opgesteld. Moe
ders krijgen de nodige tijd om hun 
kindje te zogen. Zuigelingen worden 
tijdens het werk onder een boom of 
in de schaduw van een huis neerge
legd. Vanaf vijf jaar worden ze wel 
eens meer «het asfalt» opgestuurd. 
Hier zie je naast jonge mensen voor
al vroeg verouderde mannen, met 
een lendedoek om, pekzwarte teer
voeten en hun immense tulband. Ou

dere vrouwen zie je niet zoveel op 
het asfalt; wel jonge meisjes, gehuld 
in een sari, met ontblote borsten, 
pronkend naar het voorbi j trekkend 
mannenvolk. 
Na het dagwerk wordt er samenge
troept omheen de straatkraantjes 
voor de wasbeurt. 
Tegen valavond steken de vrouwen 
vuurtjes aan en worden kookpotten 
uitgestald. 
Met dat levensritme leggen deze 
«bevoorrechten» een weg aan zoals 
de verbinding Madras—Delhi, die 
2.082 kilometer lang is. EvenalsaI de 
andere in deze baan met-de-hand ge
legd. Middeleeuwse toestanden? 
Mensonterend? Werkverschaffend? 
Alleszins: de Indiase levenswijze! 

Tency. 

Kinderen van de zon 
79, het "Jaar van het 
Kind' ? India is veruit het 
kinderrijkste land ter we
reld; misschien op één uit
zondering na. Hoe de kinde
ren hier leven... we verza
melden een aantal * stuk
jes » van jonge mensen. Ze 
verdienen publikatie, zon
der dat ze vooraf door bet
weterige volwassenen of 
ontwikkelingswerkers « ver
beterd' worden. De jonge 
Indiër Mohammed Hailif, 
één van de ontelbare * kin
deren van de zon • vertelde 
voor U deze brief 

Ik ben Mohammed Hailif. Ik 
ben misschien 14 of 15 jaar 
oud. Ik leef in Bombay. Ik zorg 
voor mezelf. 
Ik was een kleine jongen toen 
ik hier voor het eerst aankwam. 
Ik had schrik toen ik van de 
trein stapte. Bombay is zeer 
groot Ik ontmoette Bharat Hij 
was ook alleen. Hij was ouder 
dan ik en toonde mij een paar 
dingen. Ik zag hem bedelen, en 
ik deed hem na. We vroegen de 
mensen geld. Of voedselresten 
uit restaurants. Bharat was een 
goede vriend. Hij gaf mij wat 
geld, als ik niet zelf genoeg had 
om eten te kopen. 
Ik verdien nu 3 roepies 
(12 frank) per dag. Soms zes. 
Bharat wou echter méér verdie
nen. Hij hoopte met • smokke
len » twee keer zoveel te kun
nen verdienen. En dat was met 
« berichten - over te brengen, 
of ergens op de uitkijk te staan. 
Hij kon dan ook gratis drank 
krijgen. Maar de politie kreeg 
hem te pakken. Ze namen hem 
mee, en ik heb hem nooit meer 
weergezien. 

« Nu poets ik nog altijd schoe
nen. We zijn met z'n achten in 
Victoria Station. We trommelen 
voortdurend op onze poets-
doos en we roepen: • alsje
blieft alsjebliea. . !» 

Voor een gewone schoenpoets 
krijg ik 15 paisa. Honderd paisa 
maakt 1 roepie (of 4 frank). 

Het dubbele krijg ik als ik 
schoencrème gebruik. 
Wanneer er geen werk is verve
len we ons, we lopen rond, we 
roken wat bledies. 
Als de politie verschijnt dan 
verdwijnen we, want als die 
slecht gezind zijn, dan nemen 
ze kleine jongens mee, om hun 
klachtenboek vol te krijgen. 

Mij hebben ze ook een keer 
meegenomen. Ze voerden me 
naar Dongri, de kindergevange
nis van Bombay. Je kan naar 
geen slechter plaats meegeno
men worden. Alle jongens in 
Victoria Station zullen je dat 
vertellen, ik haat Dongri. De 
bewakers sloegen me met stok
ken. We moesten almaar in 
marspas rondlopen en school
werk maken. Vanuit Dongri ga 
je naar de rechter, en vandaar 
naar een gesticht Ik liep er 
weg. Ik haat dat «home». Ze 
zochten me Maar, ze zullen me 
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nooit terugvinden. Er zijn te 
veel jongens die ze moeten 
terugvinden. Ik weet te veel nu. 
Om uit Dongri te blijven moet 
je, als je kan, propere kleren 
aantrekken. 
Een Arabier gaf me goeie kle
ren ; een broek en een proper 
hemd. Ze waren spoedig vuil. 
Maar ik ging naar de wasserij. 
Om mijn kleren daar terug te 
krijgen heb ik vier roepies no
dig. Ik spaar dan elke keer voor 
vijf roepies. Met die ene roepie 
overschot kan ik naar de publie
ke badplaats gaan, en mij was
sen met zeep en me afdrogen 
met een handdoek. 
Dan valt de politie mij niet 
meer lastig. Als je er proper uit
ziet zijn ook andere mensen 
vriendelijker. 
Ik kom van Nagpur Mijn moe
der, samen met mijn twee klei
ne zusjes en mijn oudere broer 
wonen daar nog Mi|n moeder 

woont niet meer samen met 
mijn vader; hij sloeg haar te 
veel. Wanneer ik kan stuur ik 
geld naar haar. Ze woont in een 
hut met twee kamers, samen 
met mijn zusters en broer. Zij 
wast voor mensen, wat een 
goed werk is. 
Een paar keer reeds heb ik de 
trein in Victoria Station kunnen 
nemen, rond tien uur 's avonds, 
en dan ben ik 's morgens na 
acht uur in Nagpur. De eerste 
keer toen ik terug thuiskwam 
was mijn moeder erg blij. Maar 
mijn zussen wisten niet wie ik 
was. 
Toen ik opnieuw naar Bombay 
vertrok vond mijn moeder het 
niet zo erg. Want er was bij 
haar toch niet genoeg plaats, 
en ze weet dat ik op mezelf kan 
passen. 
Toen ik klein was ging Ik een 
tijdje naar school. Maar mijn 
moeder had niet genoeg geld 
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om elke dag voedsel te kopen, 
en dus verliet ik de school om 
schotels te wassen en zo geld 
voor haar te verdienen. Ik ben 
vooral thuis weggegaan voor 
mijn broer; hij sloeg mij zoveel. 
In het restaurant waar ik werk
te liet ik op een keer de vaat 
vallen. Alle schotels waren 
stuk. De baas wou me geduren
de drie maanden geen geld 
meer geven. Ik moest het mijn 
broer vertellen. Hij verbrandde 
mijn rug met een gloeiend ijzer. 
Toen ben ik naar de trein gelo
pen, de trein naar Bombay. 
Als het • koud • is hebben we 
het hier moeilijk. De jongens 
van Victoria Station trachten 
zich wel te amuseren. Maar, ik 
zai biij zijn als de moesson 
weer voorbij is. Dan begin ik 
opnieuw schoenen te poetsen. 
Nu kuis ik taxi's. Daarvan word 
ik vuil. Ik was me dan aan de 
straatfonteintjes. Schoenen 
poetsen is beter. Maar het ge
beurt dat ik niemand vind, en 
dan heb ik geen geld om eten 
te kopen. 

Maar, je kan altijd voedselres
ten vinden in vuilnisemmers 
van restaurants en hotels. En ik 
drink ook de tee uit die de men
sen laten staan op de caféter
rassen langsheen de weg. 
Ik slaap waar ik een dak vind. 
Onder een brug of aan bushal
tes. In het regenseizoen slaap 
ik in de opslagplaats van het 
station. Een garagehoek is ook 
goed, als het mag. 
Als ik genoeg geld over heb, ' 
dan geef ik het aan de • Paan-
wallah >. Hij houdt het geld van 
de jongens bijeet^ Als ik het 
nodig heb kan ik het terugkrij
gen. Ik spaar bij hem om mijn 
kleren uit de wasserij te kun
nen terughalen. Als ik groter 
ben, zal ik trachten fruit en 
groenten te verkopen. Grint 
koop je immers voor 20 roe
pies en je kan trachten het 
kwijt te raken voor 40 roe
pies. Ik zal goede zaken doen, 
want ik heb in Bombay • ge
leerd op mezelf te passen.» 
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Bisschop-premier in Rhodesië? 
Na 88 jaar blanke overheersing in 
Rhodesië (dat nu Zimbabwe zal 
heten) kwam er een einde aan bet 
koloniale tijdperk In deze voorma
lige Britse kolonie. De jongste tien 
jaar zijn de meest bewogen jaren 
van dit bewind geweest door de 
eenzijdige uitroeping van Rho
desië tot onafhankelijke staat, los 
van de Britse kroon. Onder lei
ding van lan Smith poogde de 
blanke republiek het hoofd boven 
water te houden, een poging die 
tot mislukking gedoemd bleek, 
toen de UNO ekonomische sanc
ties tegen Salisbury afkondigde, 
terwijl Londen weigerde de de 
facto toestand te erkennen. Na 
verscheidene samenkomsten 
met de Britse premiers Heath en 
Wilson kwam het tot een steeds 
breder wordende kloof. Ook bin
nenslands moest Smith het hoofd 
bieden aan groeiend verzet tegen 
de blanke overheersing. De twee 
oppositieleiders Moegabe en 

Nkomo gingen over tot de gewa-
pendverzet, nadat de regerings 
Smith elke tegemoetkoming had 
verworpen. Zo goed en zo kwaad 
het ging boden de blanken het 
hoofd aan de boycot. Overigens 
werd die boycot slechts half toe
gepast. Mede door de steun van 
de Zuidafrikaanse Republiek, 
slaagde Smith erin de toestand 
stevig in handen te houden. Om 
het tweede front — louter binnen
lands — op te rollen gooide Smith 
het met de gematigde leiders 
Moezorewa en Sithole op een ak
koordje: Rhodesië zou een nie
uwe grondwet krijgen en op basis 
daarvan een gemengd blank-
zwart bewind kiezen. Moegabe 
en Nkomo beweerden weliswaar 
dat de gematigden niets verte
genwoordigden, maar de uitslag 
van de verkiezingen bewijst het 
tegendeel: bijna 64 % der zwarte 
stemgerechtigden nam aan de 
(vrije) kiesverrichtingen deel, wat 
gelet op de oorlogsomstandighe
den en het bestaan van een 
krachtig gewapend verzet een 
ware meevaller voor Smith-Moe-
zorewa mag genoemd worden. 

Moegabe en Nkomo kunnen nog 
moeilijk beweren dat Moezorewa 
en Sithole niets vertegenwoordi
gen. Geruchten over intimidatie 
van kiezers werden door wester
se waarnemers, w.o. Belgische, 
met klem tegengesproken. 

Daarmee is de kwestie Rhode
sië nog niet helemaal rond. Er is 

vooreerst het bestaan van de 
guerrilla, die uitstekend getraind 
en bewapend is. Dit verzet noopt 
Salisbury vooral de jongste we
ken tot rechtstreeks ingrijpen in 
de buurlanden Mozambique en 
Zambia, waar zich opleidingskam
pen van de verzetsstrijders be
vinden. Naar aanleiding van de 
verkiezingen was trouwens de 
sterkte van het blanke leger tot 
100.000 man opgevoerd. En het 
ziet er nog niet naar uit dat dit le
ger spoedig tot zijn gewone 
sterkte zal herleid worden. 

De pas afgetreden regering 
Smith — met zwarte ministers 

aangevuld zoals de vermoedelij
ke overwinnaar van de verkiezin
gen bisschop Abel Moezorewa 
— heette een overgangsbewind 
te zijn. In feite zal de volgende re
gering pas echt een overgangsre
gering blijken te zijn. De blanken 
zijn nu eenmaal een kleine maar 
machtige minderheid. De 160.000 
blanke kiezers kozen reeds 28 
parlementsleden, de 2,5 miljoen 
zwarte stemgerechtigden kozen 
72 zetels voor zwarte afgevaar
digden. In de nieuwe grondwet 
echter is een «blijvende» blanke 
invloed ingekalkuleerd. Niet al
leen beschikt de blanke vertegen-

Kruidvat Midden-Oosten 

woordiging over een veto, de 
voornaamste sleutelministeries 
zoals Buiten- en Binnenlandse Za
ken (waarvan de politie afhangO, 
Defensie, Financieën en Justitie 
worden waargenomen door blan
ke ministers. Dat bisschop Moe
zorewa de eerste zwarte premier 
van Zimbabwe zal worden, wijzigt 
voorlopig niets aan deze dubbel
zinnige situatie. 

Het nieuwe bewind zal dadelijk 
worden gekonfronteerd met twee 
levensbelangrijke problemen 
voor de jonge republiek: steu
nend op de kiezersopkomst 
(Smith had... 20 % al goed 
geacht.J vraagt Salisbury de op
heffing van de sancties tegen 
Rhodesië. Op binnenlands vlak 
zal het nieuwe bewind zeggen dat 
niet Nkomo en Moegabe het volk 
vertegenwoordigen doch wel 
Moezorewa/Smith. 

Dit is een zwaar wegend argu
ment, waaraan Londen en Was
hington niet zomaar kunnen voor
bijgaan. Het kompromis tussen 
blanken en zwarten is stellig een 
bijdrage tot pacifikatie en zoals 

een woordvoerder van de rege
ring zei «heeft de bevolking van 
Zimbabwe duidelijk de guerrilla 
als middel om de krisis tekeer te 
gaan afgewezen. Cecil Rhodes, 

naar wie dit beproefde land werd 
genoemd, zal zich wellicht in zijn 
graf omdraaien, maar het kan niet 
worden ontkend dat de huidige 
formule beter is dan een bruuske 
overgang naar een homogeen 
zwart bewind. Dat komt er toch, 
maar nu heeft het een kans over 
een stevig bestuursapparaat en 
een stevige sociaal-ekonomische 
struktuur te beschikken op de 
dag dat Zimbabwe de tweede 
etappe zal beginnen, nl. de volledi
ge zwarte gezagsuitoefening. 

Ook de militaire kracht van Zim
babwe valt niet te versmaden. Het 
huidig voorbeeld zou weleens — 
in andere omstandigheden — mo
del kunnen staan voor een oplos
sing van het rassenvraagstuk in 
Zuid-Afrika. lan Smith mag dan als 
een zeurpiet voorkomen, zijn 
thans elektoraal bevestigde op
lossing is wel een van de minst 
kwade. 

Moskou '80" zegt neen 

aan de bloempotten! 
/ # 

In het Kongressenpaleis te Brus
sel hield het Moskou 80-komitee 
op 24 april zijn studiedag. Dit ko-
mitee is gegroeid uit het aktieko-
mitee rond de voetbal-wereld
bekerwedstri jd in Argentinië en 
de 100-jarig herdenking van 
Praag 1968. 

Gestemd door Ikove (Initiatiefko-
mitee voor de Verdediging van de 
Vrede in Europa) o.l.v. Joz Beni en 
HAIG (Helsinki Agreements Im
plementation Group, o.l.v. Kamer
lid Willy Kuijpers, wil dit komitee 
de Olympische Spelen benutten 
om de werkelijkheid van de Sov
jetunie door te lichten en te demo-
kratizeren. 

In het I e nummer van «Olympia
de», tijdschrift van de Spelen te 
Moskou, bevestigt V. Chevtchen-
ko, de onthaal-verantwoordelijke 
voor de OS dat het de bedoeling 
is van de USSR om de ganse we

reld te bewijzen dat de Kremlin-
politiek er een van vrede is, geba
seerd op de totale gelijkheid van 
de Russische burgers. 
Zoals in Buenos Aires o.m. alle ta
xi's opgeschilderd werden, zullen 
in Moskou 600.000 bloempotten 
aangebracht.worden om via de tv 
aan de wereld te tonen hoe lieflijk 
de Sovjetsamenleving wel is. De 
«feestverpakking» zal er dus wel 
zijn! 

Daarom wil het Moskou '80-komi
tee bijtijds het publiek voorlichten 
en tegelijkertijd binnen de USSR 
— in samenwerking met de volks-
nationale en burgerrechtbewe-
gingen — een aantal reakties los
weken. 

Bewegingen en personen die 
meer informatie wensen of willen 
toetreden tot Moskou '80 kunnen 
dit via het sekretariaat: Merode-
straat 175 te 1060 St.-Gillis-Brus-
sel, tel. 537.73.71 en 539.13.77. 

Ook na de ondertekening van het 
Israëlisch-Egyptisch vredesver
drag blijft het onrustig in het Na
bije en Midden Oosten. Twee 
konflikten beheersen daarbij het 
beeld: eensdeels Israël en Egyp
te, die temidden de Arabische we
reld geïsoleerd zijn, ook al kun
nen ze schuilen onder de brede 
Amerikaanse A-paraplu en ander
deels Iran, waar een grote ver
warring blijft bestaan, ook na een 
92 % goedkeuring van Komeiny's 
voorstel tot de uitroeping van een 
islamitische republiek in een 
volksraadpleging. Het vredesver
drag met Israël werd trouwens 
met een even overweldigende 
meerderheid van de Egyptische 
bevolking goedgekeurd. Maar er 
zijn nog steeds voldoende twist
punten om dit broze vredesver
drag. 

Dan is er de kwestie Libanon van 
waaruit de Palestijnse komman-
dos opereren (de jongste explo
ten van de Palestijnen getuigen 
overigens niet van een goed ge
ïnspireerd opzet: uitgerekend in 

het «jaar van het kind- doden ze 
onmondige kinderen, i.p.v. de isra-
li's te lijf te gaan!). Er zijn vele te
kenen die wijzen op een opflak
kering van de strijd in het land, dat 
eens het dichtst bij het Westen 
aanleunde en aan de ekonomie 
de voorkeur gaf boven de Arabi
sche solidariteit Dit heeft ten slot
te geleid tot een verdeeldheid 
zonder weerga: Libanon blijft ver
scheurd tussen de kristenen en 
de moslims. De uitroeping van 
een grensstrook tot een «onaf
hankelijk kristen Libanon», door 
de kristelijke milities van majoor 
Hadat, doet deze verscheurdheid 
des te scherper uitschijnen. 
Het is niet zeker, of het vredes
verdrag tussen Jeruzalem en 
Kaïro zal stand houden. We zijn 
nog ver verwijderd van het mo
ment dat de Arabische landen 
rond de groene tafel zullen plaats 
nemen. Zolang er voor de Pales
tijnse natie geen onderdak is — 
en dat kan slechts in Cisjordanië 
zijn — zolang komt er geen alge
mene vrede in dit gebied. 

In Iran heerst Komeiny tegen de 
door hem benoemde regering in 
en negeert hij de minderheid bin
nen «zijn kerk» waarmee hij 
nochtans eveneens een akkoord 
had gesloten o.a. over het beëin
digen van de halfklandestiene 
«rechtspraak» en de summiere 
terechtstellingen. 

Komeiny heeft weliswaar de uit
drukkelijke steun van een steeds 
meer uitgezuiverd leger Maar 
linkse en rechte milities staan met 
getrokken messen tegenover el
kaar terwijl de etnische minderhe
den zich ook roeren en zelfs me
kaar te lijf gaan zoals de Koerden 
tegen een Turkse bevolkings
groep. 

Intussen is nog niet duidelijk wel
ke positie Iran zal kiezen tussen 
Oost en West Komeiny zegt dat 
Iran zich met geen van beide zal 
inlaten en voor de derde wereld 
kiest Zal hij dat kunnen waarma
ken? Dan zou hij toch eerst orde 
op zaken moeten stellen in zijn ei
gen huishouden. 
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TI/-PROGMMMKS 

Donderdag 
26 APRIL 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie - 18.00 De 
tovermolen — 18.05 Binnenschip
pers in Ierland (dok.). - 18.30 De 
verschoppeling (f.). — 18.55 Lau
rel en Hardy. - 1917 Stand
punten (Volksunie). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 De Muppet 
show. — 20.35 Panorama. — 
21.25 Zomer te Zilverberg. — 
22 25 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Sporttribune. - 2040 Trou
wen (f.). — 21.40 Première. 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 13.00 
Nieuws voor slechthorenden — 
14.30 Schooltelevisie - 1830 Se
samstraat — 18.45 Paspoort. — 
1855 Nieuws. — 18.59 Lucy en 
Mr Mooney (f.). — 19.25 Minivoet-
balshow - 20.15 The Streets of 
San Francisco ( f ) — 21.05 Din
gen die niet voorbijgaan., (dok.) 
- 21.35 Nieuws. - 2155 Den 
Haag vandaag. — 2210 Fabeltjes
krant voor de groten. — 22.20 
Jopie Huisman (portret). 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 18.59 De Astro-
naut jes( f ) - 19.05 AVRO'S Top-
pop. - 20.00 Nieuws. - 20.27 
AVRO'S Televoetbalkanon. — 
20.40 John Denver in Amsterdam 
(show) - 21.30 Dallas (f.). -
22.20 Televizier magazine. — 
23.05 AVRO'S Sportpanorama. 
— 23.35 Nieuws. 

RTB 1 

18.45 Kunstaktualiteiten. — 19.15 
Antenne-soir — 19.30 Nieuws. — 
2000 Autant savoir. - 2020 Pa
ris, brüle-t-il? (film). - 23.10 
Nieuws — 23.25 Le carrousel aux 
images. 

ARD 1 

17.10 Nieuws. — 17.15 Wenn erst 
mal Kinder da sind (reportage). — 
18.00 De paarden van Chincotea-
gue (dok.). - 18.15 Hier ist Kóln. 
— 18.50 Nieuws. - 19.00 Vor-
stoss in die Vergangenheit — 
19.15 De nieuwe kultus (reporta
ge) — 20.15 Regionaal magazine. 
- 20.45 Spiel urn 4tel vor 8. — 
21.00 Nieuws. — 21.15 Die Fern-
seh-Diskussion. — 22.15 Bistro 
(show) — 23.00 Da schau Her. -
2330 Tagesthemen (portret) — 
00.00 Friednch Durrenmatt (por
tret) - 00 45 Nieuws 

ZDF 

1800 Nieuws. - 18.10 Sindbad 
(f) . - 18.40 Die Drehscheibe. -
19.20 Spannagl & Sohn ( f ) . -
20.00 Nieuws. - 20 30 Zirkus, Zir-
kus. — 22.00 Heute-Journal. -
22.20 Die Bonheur-Runde. — 
23.20 Ein Silbernes Paar (TV-film) 
- 0.15 W.K. IJshockey. - 1.15 
Nieuws. 

ARD 3 

20.00 Jeugdprogramma — 20.45 
Journal 3. — 21.00 Nieuws -
21.15 Spiel mit dem Feuer (film). 
— 22.20 Kuituur vandaag. -
22.50 Jeugdreligie. 

F 1 

13.00 Nieuws — 13.35 Regionaal 
programma — 13 50 Objectif san
té — 14.00 Les vingt-quatre jeu-
dis. — 18.02 Konsumentenmagazi-
ne. — 1827 Pour chaque enfant 
— 18.34 L'ile aux enfants — 18.57 
C'est arnve un jour — 19.12 Une 
minute pour les femmes. — 19.15 
Les Tifins. - 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 1944 Politieke uitzen
ding. - 2000 Nieuws - 2035 La 
lumière des justes (f.) — 21 32 

Ekonomisch en sociaal magazine. 
— 22.35 Ciné première. — 23.05 
Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws. - 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne, — 13.50 Pilotes de courses ( f ) 
— 1403 Aujourd'hui madame. — 
1505 Les incorruptibles (f.) — 
1600 L'invité du jeudi — 17 25 
Fenétre sCir — 17.55 Jeugdpro
gramma. — 18.35 C'est la vie 
(tips). — 18.55 Des chiffres et des 
lettres (spel) — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Top club (show). 
— 2000 Nieuws. - 2040 Le 
grand échiquier (show). — 2315 
Nieuws. 

F 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 l^egionaal pro
gramma — 19.55 Fred Basset 
(tekenfilm) — 2000 Les jeux de 
20 heures: (spel). - 20.30 Docu
ment les basses (film), — 21,55 
Nieuws. 

LUX. 

18.10 Aktualiteiten. - 18.20 Ram-
dames. — 18.40 Système D : 
(spel). - 19.00 Nieuws - 19.30 
Le coffre-fort: (spel). - 1947 
Entre chiens et chats. — 1955 
Nieuws. - 20.00 Dróles de da
mes (f.) — 21.00 L'infernale pour-
suite aV-f i lm). 

Vrijdag 
27 APRIL 

BRT 1 

14.00 Schooltelevisie. - 18.00 
Peppi en Kokki (f.). - 18.15 Klem, 
klem kleutertje. — 18.30 De we
reld waarin wij leven (dok) — 
18.55 Onder water. Poëtische film 
— 19.10 Aktie Kringloop Plus. — 
19.45 Nieuws. — 20.15 Kaktus-
bloem (film). - 21 35 KTRC-kruis-
punt. — 23.15 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Tussen wal en schip (fJ, — 
21.05 Ik, Claudius (f.). - 21.55 
Dag aan dag. 

NED. 1 

10.30 Schooltelevisie. - 13.00 
Nieuws — 1745 WK IJshockey 
- 18.30 Sesamstraat. - 18.45 
Paspoort. — 18.55 Nieuws. — 
18.59 Popeye. - 19.05 Love boat 
(f.). — 1955 Twee voor twaalf — 
20.35 Sonja's goed nieuws show 
- 21.37 Nieuws - 21 55 Geld & 
geluk show (show) — 22.25 Koek
jes van eigen deeg (tv-spel) — 
22.50 Haagsche kringen. — 23.55 
Nieuws 

NED. 2 

18.55 Nieuws - 18 59 Er was 
eens... (f.) — 19.25 Natuur in 
eigen land (dok) — 20.00 Nieuws. 
- 2027 Centennial ( f ) - 21.40 
Brandpunt — 2215 Session 
(show) - 23.10 Nieuws. — 23.15 
WK-IJshockey. — 24.00 Nieuws. 

RTB 1 

18.45 Kunstaktualiteiten. — 19.15 
Antenne-soir — 1930 Nieuws — 
19.55 A suivre. — 21 50 Nieuws. 
— 22 05 Les passions de Mathieu 
(film). 

RTB 2 

19.55 La lumière des Justes (f.). — 
2045 Vendredi sports. - 21 45 
Einde van de uitzending. 

ARD 1 

1500 Die Girls von Takarazuka 
(show). - 16.15 Nieuws. - 1625 
W K IJshockey - 1900 Pinocchio 
( f ) . - 19 30 Wat is w a t t ' - 1940 
Die Zukunft der Ahnen-Wir. — 
2015 Regionaal magazine. — 

2100 Nieuws. - 21 15 Endlich 
sind wir reich (film) — 22.40 Ein 
Stuck fuer den Blaumann (volks
toneel). — 23.30 Bericht uit Bonn. 
— 00.00 Tatort ( f ) . - 1.30 
Nieuws. 

ZDF 

1700 Die zweite Republik (dok.) 
— 17.45 Nieuws. — 17.55 Schue-
ler-Express. — 18.40 Die Dreh-
scheibe. — 19.20 Vaeter des 
Klamotte (film), — 19.40 N/laenner 
ohne Nerven. Filmpje — 20.00 
Nieuws — 20.30 Auslandsjournal. 
— 21.15 Gauner gegen Gauner 
(f.). - 22.05 VIP-Schaukel. -
23.00 Heute-Journal. - 23.20 Kul-
tureel magazine. — 23.50 Sport 
am Freitag. — 0.20 Die Spur 
fuehrt nach Soho (triller). - 2,00 
Nieuws. 

ARD 3 

20.45 Journal 3. - 21.00 Nieuws. 
- 21.15 Zeitzeugen. - 22.00 
Momente. — 22.15 Fotografie als 
Kunst - Kunst als fotografie (f.). — 
23.00 Marie Curie (f) . - 23.50 
Gott und die Welt. — 0.20 Nieuws. 

TF 1 

13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma — 13.50 Vivre son 
age. — 1802 Konsumentenmaga-
zine. — 18.27 Pour chaque enfant 
— 18.34 L'ile aux enfants. — 18.57 
C'est arrive un jour — 19.12 Une 
minute pour les femmes — 1915 
Les Tifms - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 1944 Les mconnus de 
1945. - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Zozo (toneel) — 22.28 Grieken
land waarom ? (reportage). — 
23.28 Nieuws. 

A2 

12.45 Nieuws. - 13.20 Page spé
ciale. — 13.35 Regionaal magazi
ne — 13 50 Pilotes de courses (f J. 
— 1403 Aujourd'hui madame (f.). 
— 15.05 La jeunesse de Garibaldi 
(f.). - 16.00 Delta. - 17.25 Fené
tre sur... — 17.55 Jeugdprogram
ma. — 18.35 C'est la vie (tips). — 
18.55 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.45 Top club (show). 
— 20.00 Nieuws. - 20 35 Une fille 
seule (f) . — 22.57 5e colonne 
(film). 

FR. 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Geweste
lijk nieuws —' 19 40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Fred Basset 
(tekenfilm). — 20.00 Les jeux de 
20 heures (spel). - 2030 Le nou
veau vendredi. — 21.30 Par-de-
vant notaire ( f ) — 22.25 Nieuws. 

LUX. 

18.10 Kunstenaar Jèsus Soto (por
tret). — 1840 Système D (spel) 
- 19.00 Nieuws. - 19.30 Le cof-
fre-fort (spel). — 1947 Entre 
chiens et chats. — 19,55 Nieuws

overzicht. — 20.00 Hawk, l'oiseau 
de nuit ( f) . — 21.00 Les marau-
deurs attaquent (film). 

Zaterdag 
28 APRIL 

BRT 1 
14,30 Top Hat. - 16,15 Open 
school. — 18.00 De Tovermolen 
(f j . - 18,05 Disneyland. - 18.50 
Horizon. — 19.45 Nieuws. — 20.10 
Duet (fJ, — 20,35 Henk in Lommei. 
— 21.40 De verdwijning van zus
ter Aimée (weekendfilm). — 23,20 
Nieuws, 

NED. 1 ~ 
10,15 Teleac. — 15.30 Nieuws. — 
15.32 Lappenkat (fJ. - 15,45 Het 
hondje Rexi. — 15,55Tekenfilmpje. 
— 16,05 Charlie Chaplin (film). — 
16.20 Peter Ramsey, de dieren
dokter (film), — 18,00 Nieuws, — 
18.30 Sesamstraat, — 18,45 Pas
poort, — 18.55 Nieuws. — 18.59 
Zeg es aah... (Informatie). — 19,35 
Kuifje (fJ - 20.20 Columbo (fJ. -
21,35 Nieuws. — 21,55 Passport to 
Brasil (show). — 22,35 Sportpano
rama, — 23,00 Nieuws. 

NED. 2 ~ 
18,55 Nieuws. - 18.59 De TROS 
Top 50, - 20,00 Nieuws, — 20.27 
All God's children got rhythm 
(show). — 21.15 Inleiding Holo
caust. - 21.50 Holocaust (fJ. — 
23,30 Nieuws. 

RTB ~ 
16.00 Onkruid in grasperken. — 
16.30 Interwallonie, — 17.30 La 
preuve par sept. — 18.35 Ludwig. 
— 18.40 Follies. — 19.10 Geweste
lijke aktualiteiten. — 19,30 Le jar-
din extraordinaire, — 20.25 Les 
quatre cavaliers de I'Apocalypse 
(film). - 22.45 Ingrid Thulin (por
tret), — 23.45 Nieuws. 

ARD 

15.10 Nieuws. — 15,15 Sesam-
strasse, — 15,45 Die Fidele Tank-
stelle (Volkse komedie), — 17,15 
ARD Ratgeber - Technik. - 18.00 
Vertellingen voor jong en oud, — 
18.30 Hier und heute Unterwegs, 
— 18,55 Programma-informatie. — 
19.00 Nieuws. - 19.05 Die Sport-
schau. — 20.00 Regionaal magazi
ne, — 20,22 Das Gold der Wüste 
(fJ, - 21,00 Nieuws, - 21,15 Heut-
'Nacht hab'ich getra jmt von dir„, 
(show). - 22.35 N ie jws . - 22.55 
Topas (thriller). — 1.00 Nieuws, 

ZDF 

15.45 Nieuws, — 15,47 Pippi aus-
ser Rand und Band (film). — 17,15 
Die Biene Maja (fJ, - 17,35 Die 
Muppets-show. — 18.05 Nieuws. 
— 18,10 Landerspiegel, - 19,00 
Lou Grant (fJ. — 20.00 Nieuws. — 
20,30 Direkt (magazine). — 21.15 
Frühstück bei Tiffany (film), — 
23,05 Nieuws. — 23.10 Das Aktuel-
le Sport-studio. — 0,25 Der Kom-
missar (fJ. — 1.25 Nieuws. 

D. 3 

— D e uurwerkmaker van St -Pau l , gevoe l i g mense l i j k d r a m a 
w a a r i n e e n m o o r d z a a k d e aan le id ing is to t e e n k a r a k t e r o n t l e d i n g 
en t e v e n s e e n bez inn ing o m t r e n t gene ra t i e - kon f l i k ten en soc iaa l 
e n g a g e m e n t . 
Z o n d a g 29 apr i l o m 20 u. 35 o p F 1 . 

20,00 Markt - Wirtschaft - Sozial, 
- 20,15 Sport im Westen. - 20,55 
Journal 3, — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Fernsehspiel des Monats. — 
22.45 John Neumeier (portret). 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.30 Le monde 
de l'accordeon. — 13.48 Au plaisir 
du samedi. — 18.09 Magazine 
over dieren. — 18.40 Auto Moto I. 
— 19.10 Six minutes pour vous 
défendre. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.44 Les exploits 
«d'Arséne» (tekenfilm). — 19,46 
Les inconnus de 19 h. 45, - 20.00 
Nieuws, — 20,30 Bécaud au Que
bec (show), — 21.37 Les héritiers 
(fJ, - 22.33 Télé-foot I, - 23.35 
Nieuws, 

A. 2 
12,45 Nieuws. — 13.35 Magazine 
over dieren. — 14,25 Sport, — 
17,05 Sundance (dokJ. - 18.00 
Salie des fétes (teater), — 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.20 Gewesteli jk nieuws. — 
19.45 Top Club (show). - 20,00 
Nieuws, — 20,40 Commissaire 
Maigret (fJ. — 22,15 La révolte 
des vignerons ( d o k l — 23.15 Fi-
garo-ci, Figaro-Ia, — 23,55 Nieuws. 

FR. 3 
19,10 Nieuws, — 19,20 Geweste
lijk nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma, — 19,55 Tekenfilm. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20,30 Histoires insolites (fJ, — 
22,00 Nieuws. - 22.20 Maritieme 
weerberichten (reportage). 

LUX. 
13.15 Hei elei, kuck elei. - 15,15 
Euro 9 (serie). — 16.30 Le retour 
de Robin des Bois (film), - 18.00 
La preuve par neuf. — 18,30 Auto-
magazme. — 19.00 Les sentiers de 
l'aventure (dokJ. — 19,30 Nieuws. 
— 19.33 Nieuws uit de fi lmwereld. 
— 20,00 Les éclaireurs du ciel (fJ. 
— 21.00 Oedipe roi (film). 

Zondag 
[ 29 APRIL 

BRT 
9,30 Doe mee, — 10.00 Protestant
se eredienst. — 11,00 Konfrontatie 
(debat). — 12,00 Nieuws voor ge
hoorgestoorden. — 14,30 Voor 
boer en tuinder. — 15.00 Sesam
straat (f), — 15,25 Peter Lundy 
(film). — 17.00 Wereldbeker ama
teur-dansers. — 18.00 Sportuitsla
gen. — 18.30 De tovermolen (f). — 
18.35 Van pool tot evenaar. — 
19,45 Nieuws. - 20,00 
Sportweekend, — 20,30 Ontsnap
pingsroute (O, — 21,20 Othello 
(opera). - 22.20 Nieuws. 

NED. 1 
11.00 Omroepparochie. — 13.00 
Nieuws. - 15,30 Teleac. — 17,00 
Dichterbij Paulus, — 18.00 Nieuws 
- . 1 8 , 3 0 Teleac. - 19,00 Nieuws. 
— 19.05 Mister Kotter (f). — 19.30 
De Bergin & McHugh-expeditie, — 
20,20 Holocaust (f), - 21,50 Aktua 
tv. - 22,40 Nieuws. 

NED. 2 
17.00 Nieuws. - 17.02 Studio 
sport 1. — 17.50 Sprekershoek. — 
18.05 Spelen met kinderen (f). — 
18.30 Sesamstraat. — 18.45 Ot.„ en 
hoe zit het nou met S i e n ' — 19.20 
Studio sport 2. — 20.30 Humanis
tisch verbond, — 20.35 Nieuws. — 
20,40 All in the family (0. - 21,05 
Hollands spoor, — 21.35 De beide 
dames en... de Soulklmieken (tv-
spel). — 21,50 Hitler, een diskussie 
uit Oostenrijk (reportage), — 23.10 
Nieuws. 

RTB 1 
12.00 Faire le point (debaO. — 
13.00 Nieuws. — 13.05 Concertis-
simo. — 14.00 Arsène Lupin (f), — 
14.50 Cahmero (f). - 15.05 Visa 
pour le monde. — 17.07 Sportuit
slagen. — 17,10 Le p'tit clin d'oeil. 
— 17.20 Spectacle, — 17,50 Les 
volants, — 18.20 Le retour du Saint 
(O. - 19.10 Tintin (O, - 19.15 Het 
leven in Brussel. — 19.30 Nieuws. 
— 20.00 Les belles années 

(show). — 21.20 CamérE 
- 22.35 Nieuws 

ARD ~ 
10.55 Frei geboren (f). 
Kinderprogramma, — 12, 
salem, Jerusalem (f), — 1 
internationale Fruhschop 
13,45 Nieuws, - 14.15 f 
gasin (dok.), — 14.45 R 
weekoverzicht — 16,00 ( 
buro sorgefrei (f), — I I 
wege (O, — 18,10 Der Do 
das liebe Vieh (f) _ 19.0( 
zingen in Sleeswijk-Hols 
19,03 Weltspiegel. - 19,: 
rennen. — 21,00 Nieuws: 
Kampf unter Wasser (ot 
23,00 Unfalle im Hoc! 
(dokJ, - 23,05 Nieuws, 
Wadi Rum (dok,) - 00,0E 
magazine. — 00.50 Nieuv 

ZDF 
11.30 ZDF-Matinee, - i : 
Sonntagskonzert — 13. 
zeit. — 14,15 Chronik der 
Fragen zur Zei t — 14.40 I 
pulatie van de mens (( 
15.10 Programma voor !• 
— 15.40 Nieuws — 15.4 
chen. — 16.20 Peter Ale 
Wiener Geschichten. — ' 
Hundeleben (film), — 
Nieuws, — 18,02 DIeSpoi 
tage. — 19.00 Nieuws, — 
verkiezingen in Slees' 
stem (show), — 21 30 Jahr 
der Liebe, — 2230 Ni« 
sport. — 22,45 Der Pilger 
23,35 Carneval in Rio. 
Nieuws. — 0,00 Verkiezir 
gen. 

D 3 
19.00 Pigi Langstrumpf. 
Rock'n'Roll music (dokJ. 
Sport im Westen - 20.5! 
3. - 21,00 Nieuws, - 21 
the (O, - 22.10 Fernse 
dem Weltraum Evolutie v 
techniek, - 22.55 III Na< 

TF 1 
9,00 Autorennen 1,1 

dienstige uitzendingen, — 
sequence du spectateur. 
Nieuws uit de tv wereld. 
Nieuws, — 13.20 C'est 
rieux. — 14.40 Autorei 
15.10 Les rendezvous d 
che. - 16.30 Ce diable i 
(O. — 19.25 Magazine ove 
- 20.00 Nieuws - 20.3E 
ger de Saint-Paul (film). 
Ne laissons pas les morts 
les morts (film) - 23,10 

A 2 
13.15 Nieuws. - 13,40To| 
manche (spel). — 14.30 C 
dames (f). — 15 20 En sa 
(informatie). — 1620 Peti 
d'antenne 2. — 16 55 Moi 
nèma (filmkwis) — 17.35 i 
du dimanche (familiespel) 
La légende d'Adams et 
Benjamin (O. - 18.55 
(sport). — 2.00 Nieuws, 
Un privé dans la nuit (tv 
22.20 Einstein (dokJ. -
Nieuws. 

FR 3 
20.00 Dizzy Gillespie 
(jazz). — 20.30 Inleiding te 
avondfilm. — 2120 Nie 
21.30 Twee korte films. 
Ciné regards. - 22.30 L( 
des loups. 

LUX. 
13.15 Hei elei, kuck elei. 
Euro 9 (serie), - 16,30 l 
de Robin des Bois (film). 
La preuve par neuf, — 1 
sentiers de l'aventure ( 
19.30 Nieuws. - 19.33 N 
de fi lmwereld. - 20.00 L 
reu rsduc ie l ( f ) . - 21 .00C 
(film). 

Maandac 
30 AF 

BRT 1 
18.00 De tovermolen. — 1j 
( f . ) - 18.30 D o b r o m i r . - I f 
lijk museum van St-Nlklaa 
19.00 Doe mee. - 19,30 
19.45 Nieuws. - 20.15 Mi( 
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21.20 Caméra sports. 
3UWS 

geboren (f). — 11-45 
'amma. — 12.15 Jeru
salem (0. — 13.00 Der 
Ie Fruhschoppen. — 
VS. — 14.15 Relsema-
I. — 14.45 Regionaal 
cht. - 16.00 Detektiv-
frel m. - 16.35 Am 
18.10 Der Doktor und 
eh (f) _ 19.00 Verkie-
Sleeswijk-Holstein. — 
piegel - 19.30 Auto-
11.00 Nieuws; - 21.30 
r Wasser (opera). — 
lie im Hochgebirge 
5.05 Nieuws. — 23.20 
dok.). - 00.05 Literair 
- 00.50 Nieuws. 

\/lat(nee. - 13.00 Das 
nzert — 13.45 Frei-
3 Chronik der Woche, 
2eit. — 14.40 De mani-

de mens (dokJ. — 
amma voor kinderen, 
euws — 15.45 Tatsa-
i.20 Peter Alexanders 
ichichten. — 17.20 Ein 
I (film). - 18.00 
18.02 Die Sport-Repor-
iQ Nieuws. — 20.00 De 
n in Sleeswijk-Hol-
I. — 21 30 Jahreszeiten 
— 2230 Nieuws en 
45 Der Pilger (film). -
sval in Rio. - 23.55 
0.00 Verkiezingsuitsla-

..angslrumpf. — 20.00 
music (dokJ. - 20.45 
2Sten - 20.55 Journal 
MIeuws. - 21.25 Goe-
22.10 Fernsehen aus 
um. Evolutie van de tv-

22.55 III Nach 9. 

innen — 9.15 Gods-
izendingen. — 12.02 La 
lu spectateur. — 12.30 
de tv wereld. - 13.00 

13.20 C'est pas sé-
14.40 Autorennen. — 
endez-vous du diman-
10 Ce diable d'homme 
Magazine over dieren, 
suws - 20.35 L'horlo-
it-Paui (film). - 22.19 
pas les morts enterrer 
ilm). - 23.10 Nieuws. 

'S. — 13.40 Top club di-
el). - 14.30 Dróles de 
- 15.20 En savoir plus 
— 1620 Petit theatre 

, — 1655 Monsieur ci-
A/is). - 17.35 Chocolat 
5 (famiiiespel). — 18.05 
d'Adams et de l'ours 

0. - 18.55 Stade 2 
J.00 Nieuws. — 20.35 
jns la nuit (tv-fllm). — 
ein (dokJ. - 23.20 

y Gillespie Quartet 
30 Inleiding tot de laat-
- 2120 Nieuws. -

korte films. — 22.00 
Is. — 22.30 Le miracle 

lei, kuck elei. — 15.15 
ie). - 16.30 Le retour 
3s Bois(film). - 18.00 
jar neuf. — 19.00 Les 

l'aventure (dokJ. — 
IS. — 19.33 Nieuws uit 
ld. - 20.00 Les éclai-
1 (0 . -21 .00 CEdipe rol 

indag 
30 APRIL 

ermolea — 18.05 De vijf 
obromir. — 18.40 Stede
van St Niklaas (dokJ — 
lee. - 19.30 Kijk uit! -
5. — 20.15 Micro-Macro. 

— 20.50 Edward en Mrs. Simpson (fJ 
— 21.40 Wikken en wegen. 

NEP 1 

10.20 Koningin Juliana 70 (feestre-
portage).— 13.00 Nieuws. — 18.30 
Sesamstraat. — 18.45 Kortweg. — 
18.55 Nieuws. - 18.59 De Unie van 
Utrecht 1579-1979 (dok.) - 19.30 
Wie van de drie. — 20.02 Alstublieft 
majesteit. — 21.30 Dankwoord door 
de koningin. — 21.35 Nieuws. — 
22.00 De terugkeer van de Saint (fJ 
IS 22.55 Nieuws. 

NED.2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Pommetje 
Horlepiep (fJ — 19.25 Hier en nu spe
cial. - 20.00 Nieuws. - 20.27 Ge
heim kommando (fJ - 21.20 Wat 
heet 70... (kwis). - 22.50 Tot besluit. 
— 23.10 Nieuws. 

RTB 1 

14.00 Schooltelevisie. — 17.30 Rimes 
et Racontines — 18.00 Etranger, d'ou 
viens-tu?(fJ - 18.30 Zigzag. — 18.45 
Reflêts du liberalisme. — 19.15 Lundi 
sports. — 19.30 Nieuws. — 19.55 Vos 
droits. — 20.00 Une femme dans la 
ville (TV-film). - 21.25 Nieuws. -
21.40 L'Autre Journal. 

RTB 2 

19.55 Carmina Burana (poèzie). — 
21.00 La couronne du diable (fJ 

ARP 

17.10 Nieuws. - 17.15 Schaukel-
stuhl. — 18.00 Spass muss sein. — 
18.50 Nieuws. — 19.00 Die Damen 
von Grill (fJ - 19.30 Trick um halb 7 
(tekenfilm). — 19.40 Prairiehonden 
(dok.) - 20.15 Hier und heute. — 
20.45 Trick um Viertel vor 8. — 21.00 
Nieuws. — 21.15 King (reportage). — 
22.15 Der diskrete Charme der Buer
ger von Tours (dokJ — 22.45 Kultu-
reel magazine. — 23.30 Tagesfhe-
men. — 00.00 Ein einfaches Ereignis 
(film) — 1.20 Nieuws. 

ZPF 

18.00 Nieuws. — 18.10 Danke schön, 
es lebt sich (fJ - 18.40 Die Dreh-
scheibe — 19.20 Achtung: Kunstdle-
be (fJ - 20.00 Nieuws. - 20.30 Dis
co '79. — 21.15 Aus Forschung und 
Technik. — 22.00 HeuteOournaL — 
22.20 Union der festen Hand (tv-fiInrO. 
— 23.50 Nieuws. 

P 3 

20.00 Hinter den Schiagzellen. — 
20.45 Journal 3 — 21.00 Nieuws — 
21.15 Der Landarzt (reportage). — 
22.00 Momente. — 22.15 Eine Land-
partie (film). — 22.55 Charleston 
(film). - 23.50 Nieuws. 

FJ 
12.15 Rèponse a tout (spel). — 1220 
Les Tifins. — 12.33 Midi première. — 
13.00 Nieuws. — 17.58 Konsumen-
tenmagazine. — 18.27 Animatiefilm
pje. — 18.34 L'lle aux enfants (film
pjes enzJ — 18.57 C'est arrive un 
jour. — 19.12 Une minute pour les 
femmes. — 19.15 Les Tifins. — ^920 
Gewesteli jk nieuws. — 19.44 Les in-
connus de 19 h 45. — 20.00 Nieuws. 
— 20.35 Sept morts sur ordonnance 
(film) — 21.45 Charles Vanel oü la 
passion du métier. — 23.15 Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws. — 13.20 Page spécia
le. — 13.35 Regionaal magazine. — 
13.50 — 13.50 Pilotes de courses (fJ 
— 14.03 Damesmagazine. — 15.05 La 
femme oü le fric (tv-film) — 1625 
Kursus. — 17.25 Fenêtre sur — 17.55 
Jongerenprogramma. — 18.35 C'est 
la vie (tips). — 18.55 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19.20 Nieuws. — 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Aktualiteitenmaga-
zine. — 21.40 «Avec» (show). — 
22.40 Frankrijk-Cuba (basket). — 
23.10 Nieuws. 

F 3 

19.10 Nieuws. — 19.20 Gewesteli jk 
nieuws. — 19.40 Regionaal program
ma. — 19.55 Fred Basset (tekenfilm) 
— 20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 La chute de l'empire romain 
(film) — 23.10 Nieuws. 

— K a k t u s b l o e m , Frans b o u l e v a r d s t u k , )pje g e n o m e n w o r d t me t de t rad i t ione le 
d r i e h o e k s v e r h o u d i n g . Een noga l t onee lma t ige ver f i lm ing waar in Ingr id B e r g m a n , W a l t e r M a t t h a u 
e n Go ld i e H a w n de p r o t a g o n i s t e n zi jn. 
V r i j dag 27 apr i l o m 20 u. 15 o p BRT. 

LUX 

12.00 La bonne franquette. — 17.00 
tekenfilms. — 17.30 Le francophonis-
sime (spel) — 18.00 Le coffre-fort 
(spel) — 18.10 Aktualiteiten. — 18.20 
Ram-dames. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). — 19.00 Nieuws.19.30 Le cof
fre-fort (spel). — 19.47 Entre chiens 
et chats. 19.55 Nieuws. — 20.00 Mash 
(f) 20.30 Horizons lointains (film) — 
22.10 Le parlement eurofjèen des 
jeunes (dokJ 

Dinsdag 

BRT 1 

15.30 De man van Button Wil low 
(western). — 18.00 De tovermolen (fJ. 
— 18.05 Sesamstraat (fJ. — 18.30 Fi-
lopat en Patafil. —' 18.35 (3asino-pro-
menadekoncert — 19.05 Het vrije 
woord (gastprogramma). — 19.45 
Nieuws. — 20.10 1 mei-feest. — 21.10 
Gelukkige verjaardag (tv-spel). — 
2150 Zuiver water (dokJ. 

BRT 2 ~ 

20.10 Allemaal beestjes (dokJ. — 
20.40 Op een goeie wei (fJ. — 21.10 
La barricade du point du jour (histori
sche rekonstruktie). 

NEG. 1 

10.00 Schooltelevisie. — 13.00 
Nieuws. — 14.00 Schooltelevisie. — 
18.30 Sesamstraat. — 18.45 Pas
poort. — 18.55 Nieuws. — 18.59 Het 
kleine huis (fJ. — 19.50 Windkracht 
16. — 2025 Licht in het duister (dokJ. 
— 20.40 Ars musica. — 20.50 Tijdsein. 
— 21.37 Nieuws. — 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Fabeltjeskrant 
voor de groten. — 22.20 58 miljoen 
Nederlanders en hun kerken (dokJ. 
— 23.20 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 J J . De Bom 
V.H. oe kindervriend. — 1924 1 mei
viering. — 20.00 Nieuws. - 20.27 Ed
ward en Mrs. Simpson (fJ. — 21.17 
Ons goed recht: de brandnetelko
ning (tv-spel). — 2227 Varavisie. — 
2322 Nieuws. 

RTB 1 
15.10 Hatari (film). - 17.30 1. 2, 3... ci

néma. — 18.00 Etranger, d'oü viens-
tu? (f.). - 18.30 Zigzag. - 18.45 TVF. 
— 19.30 Nieuws. — 19.55 La tragédie 
de la mme (film). — 21.55 Debat (over 
de film). — 22.40 Nieuws. 

RTB 2 
19.55 Seniorama. — 20.25 Li cinse as 
cwerbas ou le pwéte di fier (Waals 
toneel). — 21.55 Arts-hebdo. 

ARP 
12.30 Nieuws. — 12.35 Songfest. — 
14.40 Vier Tage in Badagry (dokJ. — 
1525 Die Braut mit den schönsten 
Augen (sprookjesfilm). — 16.45 Der 
Vetter im 7. Bezirk (tv-film). - 17.30 
Wielrennen. — 17.55 Das neueste: 
die alte Zeit (dokJ. — 18.40 Wie einst 
im Mal (operette). — 20.10 Kein Platz 
für Z w e i ' (dokJ. — 20.55 Eén mei
toespraak, — 21.00 Nieuws. — 21.15 
Was bin ich? (spel). — 22.00 Es be
gan bei Tiffany (tv-spel). - 23.45 48 
Stunden. — 00.30 Nieuws. 

ZPF 
14.15 Nieuws. — 14.20 Engpass (re
portage). — 14.50 David Copperfield 
(film). — 16.45 Ukalic, der kleine Eski
mo (tekenfilm). — 17.10 Nieuws. — 
17.15 «Wir waren die junge Garde...» 
(dokJ. — 18.00 Lieder für die Kinder 
der Welt (koncerü. — 19.10 Fremde 
Heimat (reportage). — 20.00 Nieuws. 
— 20.30 Musik kennt keine Grenzen 
(show). — 22.00 Nieuws. — 22.05 
Union der festen Hand (tv-film). — 
23.35 Duitse Europa-kandidaten. — 
00.15 Nieuws. 

ARP 3 
18.30 Serie over zakrekenmachines. 
— 19.00 Sesamstrasse. — 19.30 Tele-
kolleg 1 (Meetkunde). — 20.00 Sou
venirs uit de derde wereld. — 20.45 
Journal 3. — 21.00 Nieuws. — 21.15 
Landesspiegel. — 22.00 Momente. — 
22.15 Roots Rock Reggae (dokJ. — 
23.00 Sport kritisch. - 23.30 Bot
schaften aus der Tiefe. 

TF 1 
20.00 Nieuws. - 20.35 Efficax (tv-
film). — 22.40 Hippolyte Taine (por
tret). — 23.20 Nieuws. 

A 2 
20.00 Nieuws. — 20.35 L7le au trésor 
(film). - 23.30 Nieuws. 

FR. 3 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
20.30 Le diable par la queue (film). 
22.10 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 17.00 

Tekenfilms. — 17.30 Ma sorcière 
bien-aimée (fJ. — 18.00 Le coffre-fort 
(spel).— 18.03Tuinieren. - 18.10 Ak
tualiteiten. — 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 La 
science-fiction en question (debaü. 
— 21.00 Pas de probième! (film). 

Woensdag 

BRT 1 

1818 De tovermolen ( f ) . - 18.20 
Laurel en Hardy — 18.50 De Har
dy's en Nancy Drew (f.) — 19.45 
Nieuws — Oostenrijk — België 
(voetbaO. - 20.15 Happy Days 
(f) . — 20.40 Zie je me ? Zie je me 
graag? (tv-spel). — 22.15 Nieuws. 

BRT 2 

2015 De zaak Winslow (film) — 
2215 Yumi Yet (dok). 

NEP. 1 

1000 Schooltelevisie - 13.00 
Nieuws. - 1500 Teleac - 15.30 
Berebios. — 17.15 Blokfluit spelen
derwijs — 1830 Sesamstraat. — 
18.45 Toenstische tips. — 18.55 
Nieuws. — 1859 Van gewest tot 
gewest. — 19.50 Politieke partijen. 
— 20.00 De nieuwe huurster (tv-
spel) - 2120 Alfred Brendel 
speelt Schubert. — 21.37 Nieuws 
— 21.55 Den Haag vandaag — 
22 10 Fabeltjeskrant voor de gro
ten. - 22.20 Panoramiek - 23.00 
Studio Sport. — 23 30 Nieuws 

NEP. 2 

1855 Nieuws. — 18.59 Een van 
mijn beste vnenden (dok.) — 

PRECISIA 
kleuren-tv 

P R O G R A M M A ' S 
D i R E K T 
T E K I E Z E N 

19.25 Kenmerk — 20.00 Nieuws. 
- 2027Socutera - 20 32 Count
down (pop) — 21.05 Starsky and 
Hutch (f.) - 21.55 Het Nederland
se leger in Libanon (dok.). — 22.30 
Klassiek koncert. — 22.55 Veron
ica's agenda — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 

17 00 Feu vert. - 1840 Emilie (fJ. 
— 18.45 La pensee et les hom
mes. — 19.15 Antenne-soir — 
19.30 Nieuws — Oostenrijk — 
België (voetbal). — 20.00 Cirque 
de Moscou — 21.45 Bokrijk 
(dok.) — 22.20 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 Pot-Bouille (film). - 21.45 
De Borinage (dok.). 

ARP 

17.10 Nieuws. — 17.15 lm Rampen-
licht (musical). — 18.00 Abenteuer 
heute (dokJ. — 18.50 Nieuws. — 
19.00 Das Gold der Wueste (fJ. -
19.30 Hit um halb .7. - 19.40 Das 
Gold der Wueste. - 20.15 Voetbal 
(Wales - W.-Duitsland). - 21.15 
Nieuws. — 22.15 Sind wir soweit, 
mister McGil l? (blijspel). - 23.45 
Tagesthemen. 

ZPF 

17.15 Trickbonbons (kinderpro
gramma). — 1800 Nieuws. — 
1810 Die Follyfoot-Farm (f). -
18.40 Die Drehscheibe. — 1920 
Früh übt sich (show). — 20.00 
Nieuws. — 20.30 Querschnitt — 
21.15 Bilanz. - 22.20 Drei Engel 
für Charlie (fJ. - 23.05 Tips voor 
verbruikers. — 23.10 Blickpunkt 
- 23.55 Land. - 01 40 Nieuws. 

P-3 

2000 Gezondheidstips. - 20.45 
Journal 3. — 21.00 Nieuws. -
21.15 Mittwochs in .. - 23.00 Ver-
keerstips — 2305 Filmtip. — 
23.10 Flucht ohne Ausweg (film). 
- 0.25 Nieuws. 

TF 1 

12.15 Réponse a tout. - 12.29 
Les tifins. — 12.33 Midi première. 
— 13.00 Nieuws. - 13 37 Les visi
teurs du mercredi — 17.55 Ver-
keersmagazine — 1810 Konsu-
mentenmagazine. — 18.27 Anima
tiefilmpje. — 18.34 Kindermagazi
ne. — 1857 C'est arrive un jour. 
— 1912 Damesmagazine. — 
19.15 Les tifins. - 1920 Geweste
lijk nieuws — 19.44 Les inconnus 
de 19 h. 45 - 2003 Nieuws. -
2035 Les fleurs fanées (tv-film). 
— 22.10 Wetenschappelijk maga
zine. — 23.10 Nieuws. 

A 2 

12.45 Nieuws - 13.20 Page spé
ciale. — 13.50 Pilotes de courses 
(f.) — 1403 Damesmagazine. — f 
1515 Les Robinsons Suisses (fJ. 
— 16.15 Jeugdprogramma. — 
18.35 Tips. - 18.55 Des chiffres 
et des lettres (spel) - 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 1945 Top 
Club (show) - 20.00 Nieuws. — 
2040 Les Muppets. - 21 05 Mi-fu-
gue, mi-raison — 22 20 Reporta
ges — 23 10 Nieuws. 

FR. 3 

19.10 Nieuws. - 19.20 Geweste
lijk nieuws — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 1955 Fred Basset 
(tekenfilm). - 2000 Les jeux de 
20 heures (spel) - 20.30 Vanina. 
Vanini (film). - 22.10 Nieuws. 

LUX. 

12.00 La bonne franquette — 
16.30 Kinderprogramma. — 18.00 
Le coffre-fort (spel). - 18.05 
Nieuws uit de regio's — 18.20 
Ram-dames. - 18.35 Le coffi-e-
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 Mon grand 
(film). 
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• In de nationale voetbalkom-
petitle blijft Bevaren de grote 
aanspraakmaker op de titel. 
Hoewel het duidelijk is dat de 
Waaslanders meer moeite on
dervinden dan voordien om hun 
tegenstanders in toom te hou
den, blijft hun voorsprong gesta-
bilizeerd op drie punten. Mede 
natuurlijk omdat de barons uit 
het Astridpark de stunt leverden 
met 3—2 op La Louvière te ver
liezen. Voorwaar een prestatie 
die niet elke topploeg kan op
brengen. Oorzaak? Wéér een 
tegenstander die absoluut wilde 
winnen. 
• Ernst Happel traint volgend 
seizoen — en indien hij niet 
voortijdig door Petit wordt weg
gestuurd ook het jaar nadien — 
Standard. Het heeft nogal wat 
voeten in de aarde gehad eer 
Happel zich wilde laten engage
ren. De ondanks alles toch erg 
begeerde Oostenrijker zou eer
der zijn woord hebben gegeven 
aan RWDM dat zich bij de uitein
delijke afloop erg bekocht voel
de. Het heet nu dat de Brusse
laars absoluut Spitz Kohn, de 
Luxemburgse trainer van het 
Nederlandse Twente, willen aan
trekken. 

• Yvan Vandenbroeck heeft 
het er in het Oostenrijkse Sitten-
dorf helemaal niet kwaad afge
bracht In de eerste reeks van de 
Grand Prix 500 cc hield hij 
iedereen achter zich. In de twee
de reeks zakte hij af tot de vijf
tiende plaats alvorens naar een 

- ' - '- " * " ' , ? " ' -

Thurau en Wmems, 

kortwem 
zesde plaats op te rukken. In de 
totaalstand leverde dit hem een 
gedeelde derde plaats op met de 
Nederlander Wolsink. In de 
stand om het wereldkampioen
schap leidt de Brit Graham Noy
ce. Roger De Coster, die in de 
eerste reeks tiende finishte, ein
digde in de tweede reeks als 
vierde. 
# Het Belgisch Olympisch Ko-
mitee organizeerde vorige vrij
dag in het Koninklijk Cirkus te 
Brussel een gala-avond met 
Russische keurturners. Kon het 
spektakel sportief gezien nog 
net door de beugel — de aanvan
kelijk met veel tam-tam aange
kondigde topturners bleven al
len zonder uitzondering afwezig 
— dan vond BOK-voorzitter Mol-
let het toch nodig andermaal zijn 
taalvirtuositeit te demonstreren 
bij een dankwoord_ Hij deed dit 
perfekt tweetalig Frans. Een 
staaltje van zijn waanzin: <En ik 
dank natuurlijk mijnheer X, de 
ondervoorzitter van het Rus
sisch Olympisch Komitee, die 
mijn tegenstander is bij zovele 
partijtjes tennis. Mijnheer X, sta 
op voor een welverdiend ap-
plaus>. 
# Een Belgisch bokskampi
oenschap zonder herrie, kan dat 
nog? In Lokeren stonden de her
en Gauwe en Syben tegenover 
elkaar om uit te maken wie nu 
precies de beste Cof beter, de 
minst slechte) zwaargewicht
bokser van dit gezegend sport-
land was. Resultaat: Gauwe gaat 
in de derde ronde k.o. Gauwe 
stelt dat Syben hem onder de 
gordel trof. De fatale slag was 
onreglementair. Volgens waar
nemers weinig waarschijnlijk. 
Een bewijs kon echter niemand 
brengen. Ook de televisie niet, 
die de fatale slag miste. Toch 
wekte de uitslag niet de minste 
verwondering: het was geweten 
dat het inkasseringsvermogen 
van Gauwe erg beperkt is. Dat 
bleek andermaal overduidelijk. 

samen de top 
De g ro te voo r jaa rsk las 
s ieke rs l iggen achter de rug. 
Roger De V laeminck , F ran
c e s c o Mose r , Jan Raas en 
D i d ! Thurau hebben hun 
w a a r d e op de kap i taa lmark t 
b e v e s t i g d of o p g e v o e r d . Z i j 
w o n n e n de v ie r g ro te één-
d a g s w e d s t r i j d e n van het 
v o o r s e i z o e n , leder met 
g r o o t gezag. De V laem inck 
w a s o v e r h e e r s e n d s te rk in 
de laats te mete rs van M i -
laan-San Remo. Jan Raas 
w a s ongenaakbaar in de f i 
nale van de Ronde van 
V laanderen . M o s e r reed een 
t w e e d e keer in success ie 
a ls zegev ie rend so l i s t de 
w ie le rbaan van Roubalx op 
en D id i Thurau ve rw ie r f vo 
r ige zondag e inde l i j k z i jn 
w e l v e r d i e n d e p laats onde r 
de abso lu te top r i j de rs . 

Het klassieke voorseizoen ver
liep zonder grote verschuivingen 
teweeg te brengen in de geves
tigde orde. Roger De Vlaeminck 
bleef overeind als de onbetwist
bare heerser over de Belgische 
wielerpelotons. Hij won twee gro
te koersen en eindigde tweemaal 
tweede. Hij verzaakte aan de 
wedstrijden in Walloniè. Net als 
Moser overigens die in de aanhef 
van april bewees de enige te zijn 
die met zijn voornoemde aartsri
vaal kon wedijveren. Moser boeit 
de massa. Hij is een aanvaller. Hij 
schuwt de inspanning niet. Hij 
heeft klasse én karakter. Jan 
Raas belichaamde het overwicht 

DIETRICH THURAU 

van de ploeg-Post. Hij nam de 
hoofdrol over van de toch ont
goochelende wereldkampioen 
Knetemann. Het verwachte over
wicht van Posts ploeg bleek over
igens niet zo nadrukkelijk als aan
vankelijk werd vecwacht. Met 
name in de Waalse Pijl en in het 
bijzonder in Luik-Bastenaken-
Luik bewees het koersverloop 
dat de gevreesde Hollandse fa-
lanks niet meer dezelfde kracht 
en eenheid uitstraalde als voor
dien. Deze vaststelling leende 
zich tot allerlei spekulaties. Maar 
het was zeker geen toeval dat 

Dan ie l W i l l e m s 

Didi Thurau bezorgde niet en
kel hemzelf maar ook zijn ploeg 
de eerste grote overwinning van 
het seizoen. De Ijsboerkes heb
ben het er overigens niet kwaad 
afgebracht in de prestigieuze 
aprilmaand. Zij schoven de groot
ste belofte in de internationale 
wielerpelotons naar voren: Daniel 
Willems. Hij is tweedejaars be
roepsrenner en briljant winnaar 
van de Ronde van België. In vrij
wel alle belangrijke ééndags-
koersen trad hij op de voorgrond. 
Hij kleurde vaak het wedstnjdver-

Sportbmnêpmi 
precies in de wedstrijd waarin de 
Postploeg als geheel kompleet 
faalde, Didi Thurau zijn eerste gro
te klassieke overwinning behaal
de. De Duitse stilist, wiens aanval-
stemperament en 
ondernemingszin vaak ondergra
ven werden door gebrekkig 
koersdoorzicht, verwierf op het 
golvend en krachtenverslindend 
parkoers van Luik-Bastenaken-
Luik eindelijk erkenning als toprij-
der. Jarenlang streed hij eenzaam 
tegen de verenigde oppositie. 
Vrijwel alle toprenners hebben 
zich in de voorbije zesentwintig 
maand gezamelijk ingespannen 
om Thurau van een klassieke 
overwinning af te houden. Die 
weerstand werd nu suksesvol 
doorbroken. Het wordt wellicht 
het keerpunt in de carrière van 
de begaafde Duitser. 

loop en zijn aanpak imponeerde 
de regerende toprenners. Zij heb
ben hem al zo goed als aanvaard 
in hun midden. Temeer daar Wil
lems ook naast de koers indruk 
maakt. Hij is rustig en beheerst. 
Hij denkt na alvorens te praten. 

Hij houdt rekening met de ploeg
maats. Hij schonk Thurau de zege 
in Luik-Bastenaken-Luik. Want 
het staat buiten twijfel dat de ijve
rige Duitser andermaal in de be
slissende kilometers zou ten on
der gegaan zijn indien Daniel 
Willems Hinault, die het gewel
digst te keer ging, had willen steu
nen in de inspanning. Willems 
speelde het-ploegspel uitstekend. 

HIJ bekloeg zich achteraf niet 
over de opgelegde gang van za
ken. Hij wees rustig op de van
zelfsprekendheid van het gebeu

ren. Het siert deze ambitieuze 
knaap die voordien al had bewe
zen ook over hersens te beschik
ken in de beslissende fazen van 
een strijd. 

Hierin onderscheidt hij zich 
vooralsnog erg duidelijk van zijn 
tegenspeler Fons De Wolf. De 
«poulain» of «leerling» van Lom-
me Driessens schoot in de beslis
sende momenten telkens tekort. 
Naar het oordeel van insiders 
eerder uit onvermogen. De Wolf 
geniet echter met van dezelfde 
voordelen als Willems: laatstge
noemde kan zich in koers beroe
pen op de ervaring en het door
zicht van Walter Godefroot. Dit is 
een troef van onschatbaar belang. 

Willems leert weliswaar ontzet
tend snel, maar hij heeft iemand 
naast zich die het hem kan en wil 
leren. Daarin schuilt mogelijk een 
gedeelte van het verschil tussen 
beiden. Waar nog bij komt dat De ' 
Wolf toch nog een echte neo-prof 
IS. De groten die het van in hun 
eerste beroepsrennersseizoen 
konden waar maken bleven altijd 
erg zeldzaam. De Wolf verdient 
bijgevolg krediet. In de Ronde van 
Spanje komt hij mogelijks al beter 
aan zijn trekken. Want het ronde-
seizoen neemt een aanvang. 

Eerst Spanje, met Van Impe. Na
dien Italië, met De Vlaeminck en 
De Muynck en dan de Tour met 
weer Van Impe, Pollentier — al bij 
al ontgoochelend in het seizoen-
begin — en vooral... Hinault. Want 
dat de kleine Bretoen weer moei
lijk zal te kloppen zijn heeft hij 
overduidelijk bewezen in de gro
te Ardeense wegntten. Hinault is 
wel degelijk een kampioen van 
groot formaat. 

Daniël Willems 



M/^MSCH^PPIJ 

Vlaamse vrouwen, 
pottekijkers in warenhuizen 
De Federatie van Vlaamse Vrouwen
groepen stuurde een brief naar vol
gende warenhuisketens: GB-Inno-
BM-Unic, Sarma-Nopri, Delhaize, Ga
leries Anspach-Sears. 

«De Federatie van Vlaamse Vrouvi/en-
groepen, die een honderdtal vrou
wengroepen In het Vlaamse land ver
enigt, heeft de eer u het volgende ter 
kennis te brengen: 
in koncertatie met het Algemeen Ne
derlands Verbond willen wij bij u aan
dringen op het eerbiedigen van het 
Nederlands taalgebruik in uw waren
huisketen. 

In het algemeen willen wij: 
— dat alle chefs in de Vlaamse filia

len, het Nederlands dienen mach
tig te zijn, 

— dat alle mondelinge kontakten tus
sen chefs en ondergeschikten, in 
het Nederlands dienen te verlo
pen, ook bij het kaderpersoneel, 

— dat alle wettelijk voorgeschreven 
akten en bescheiden — taaide

kreet van 19 juli 1973, verneder
landsing van het bedrijfsleven — 
dienen uitsluitend in het Neder
lands te worden gesteld voor wat 
betreft het Nederlandstalig gebied 
van België, 

Voor Vlaams-Brabant willen wij twee 
specifieke punten toevoegen: 
— alle verpreide reklamefolders die

nen uitsluitend in het Nederlands 
te worden gesteld, 

— de geschreven en gesproken 
mededelingen aan de klanten mo
gen slechts in het Nederlands ge
beuren. Wat de gesproken mede
delingen betreft bedoelen wij 
deze via de mikrofoon en niet de 
gesproken bediening van de klant. 

Voor wat Brussel aangaat: 
— moet de helft van de leidinggeven

de funkties in de hoofdzetels te 
Brussel bekleed worden door ge
diplomeerden met Nederlands di
ploma, 

— moet het personeel in de Brussel
se filialen voor de helft uit Vlamin

gen bestaan en al het verkoopper
soneel dient tweetalig te zijn, 

— de Vlaamse bedienden en kaders 
moeten over dezelfde promotie
kansen beschikken als hun Fran
stalige kollega's. 

We zullen onze leden in Vlaanderen, 
Vlaams-Brabant en Brussel opdracht 
geven hun ervaringen in hogerge-
noemd verband door te geven, en in
dien in verschillende warenhuizen of 
filialen ervan onze taal niet in de geest 
van dit schrijven wordt gerespek-
teerd, zullen wij een boycotlijst opstel
len, dit aan onze groepen en verwante 
Vlaamse verenigingen doorgeven en 
in de Nederlandstalige pers laten pu
bliceren.» 

De FW rekent op medewerking van 
al zijn leden. Wil zo snel mogelijk ver
wittigen van klachten in dit verband, 
zodat wij de aktie met sukses kunnen 
voeren. Stuur — indien mogelijk — 
reklamemateriaal, waaruit zou blijken 
dat de taalwetten met de voeten wor
den getreden (tweetalige reklamefol
ders in Vlaanderen of Vlaams-Bra
bant). 
De FW kan je steeds telefonisch be
reiken tussen 9 en 16 u. op nummer 
091-23J8.83. 
Met adres is: Federatie Vlaamse Vrou
wengroepen, Bennesteeg 2, 9000 
GENT. 

Dr. Borms 1879-1979 
De jaarlijkse Bormsherdenking gaat door op zondag 29 april 1979 
met volgend programma: 
10 u : Eucharistieviering in de St.-Franciscuskerk - 2e kerk rechter
kant Bredabaan komende van de richting Antwerpen. Deze eucharis
tieviering wordt voorgegaan door Mgr Boel, Abt van Tongerloo in 
koncelebratie met EE. HH. Luyten, Dupon en Sommen. De h. mis 
wordt opgeluisterd door het koor van St.-Franciskus. E.P. Luyten Min
derbroeder Kapucijn te Antwerpen zal de homilie uitspreken. 
11 u.: Optocht waarvan de vorming doorgaat aan de Rustoordstraat 
verder Bredabaan, Weggestraat, St.-Franciscusplein, Van Heybeeck-
straat tot aan het kerkhof. 
De volgorde van de optocht. Harmonie, V-Vaandels, bloemen, familie 
Borms en verder allen die Dr. Borms wensen te huldigen en groeten 
op het kerkhof. 
Groet aan het graf van Dr. Borms. Personen of verenigingen dewel
ke zelf bloemen wensen af te geven kunnen deze bezorgen achter in 
de kerk. Zij worden gedragen door de jeugd. Door de zorgen van het 
BDAC zal ieder een bloementuiltje laten neerleggen op het graf van 
Dr. Borms. De vaandels stellen zich op achter het graf van Dr. Borms. 
Tijdens de begroeting zal via de luidsprekers Vlaamse en aangepas
te muziek uitgezonden worden. 

Huldeboek Dr. Borms 
Het Dr. August Borms huldeboek is reeds verschenen. Wij horen hier
in een getuigenis van alles wat naam heeft in Vlaanderen. Verlucht 
met foto's, illustraties en gedichten. De gewone uitgave kost 300 fran
ken. Luxe uitgave kost 500 franken. Te bestellen bij het BDAC Kreeft
straat 24, 2000 Antwerpen. Postrekening Kredietbank nr. 407-
6001571-73 

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

Café-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel. 015-71.15.49 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - Rekla-
mekalenders. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie. 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melie 
Tel. 091-30.06.53 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel. 031-53.70J9 

Dames-, heren- en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzetteiaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-3574,04 

PVBA J. BORREMANS-COCK 
«KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. 054-41.25.89 

Wij bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

DEN KL/ 
CAFE-LOKAAL VAN VOLK 

DASSTRAAT 23, WOMMEI 

OPEN 

DORTMUNDER 
THIER B R A U H O F 

Tervuursevest LEUVEN 

Aangename sfeer 
Lekkere Duitse dranken 
Verzorgde keuken 

Demokrat ische prijzen 

KEUKENS - SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65, TER NAT 

Tel. 582.14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 -19 u. Zondag gesloten. 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33,2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11,Gooik 

Tel. 054-33.48.57 
Uw tweede thuis! 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 
Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

TeL 053-70.48.75 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel. 582.10.55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

q:^^ STUDIO 
- " - ^ DANN 
02-428.69.84 
— Industriële fotograf ie 
— Mode/arch i tektuur 
— Huweli jksreportages. 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

LUWAERT 
SUNIE 

-GEM 

: ZATERDAG VANAF 19 U. 
ZONDAG VANAF 10 U. 

MARC ADAMS 
Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel. 053-70.48.75. 

DE OUDE KRING 

Café VU-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

J E F THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1. 
3180 Westerlo. Tel 014-54.48.07. 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Westerlo 
CVoortkapel), tel 014-21.36.96 

Vraag prijzen voor uw feestmenu's. 
Specialiteiten. 
Alle dagen verse mosselen. 

Feestzalen 

HOFVANARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031- 8.15.68 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054-33J7.56 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten, alle soorten, ook medika-
le en anti-allergische matrassen 

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9, 

1780 Teralfene 
Tel. 053-6674.56. 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

Welkom 
IN DE GROENE POORT 
Dorpstraat 31, 1686 Gooik 
02-532.54.81 
Lokaal van de Volksunie 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33,2400 MOL 
014-31.13.76 

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. 014-58.85.81 
Alle dag- en weekbladen. 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
St.-Maria-Latem, ZWALM 
Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 055-49.9476 

Dinsd. gesloten. 
Vroeger uitbater Zwalmlandia. 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 

TeL 091-69.28.74 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge
sloten 

Brandstoffen VANDUEREN 

p.v.b.a. Harmoniestraat 6, BE

RINGEN - 011-4337.07 Leveringen 

mazout — mogelijkheid gespreide 

betaling — onderhoud centrale ver-

warmingsketef. 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TER NAT 

Tel. 02-582.13.12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47,1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

drukkerij edwig van daele 
lindestraat 59,9280 overmere 

tel. 091-67.64.33 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

VOEDING -DEPOT. 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dag. vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle le
den. 

SPECIALISATIE 

F DE MEYER 

Huiveldestraat 2 

DENDERMONOE-
GREMBERGEN 
Tel. 052-21.53.62 

Tuinmachinerie - Groene zones 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 
1790 HEKELGEM 

Café. restaurant, speeltuin, terras. 
Woensdag en donderdag gesloten. 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u. Zaterdag en zondag vanaf 's 
middags. Tel. 053-66.87.40. 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. Keizerstraat 2. Ternat 
Tel. 031/36.45.31. 02-582.22.22. 

Open van 10 tot 19 u. 30. Zondag en maandag gesloten. 

^ ' 
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„Appel"s 
om in te bijten! 

Het driemaandelijks literair t i jdschrift 'Appel' begon zijn 
vierde jaargang. Niet onaardig resultaat voor een literair 
t i jdschrift om het zo lang reeds vol te houden op onze klei
ne markt en niet te moeten inbinden wat inhoud en vorm 
betreft. De redaktie schrijft daarover zelf : 
«Sinds het eerste nummer van «>tppe/» heeft de redaktie 
getracht de kwaliteit van de inhoud op te voeren en is daar 
met relatief sukses in geslaagd. Wel drukt de redaktie de 
wens uit meer goed proza te kunnen opnemen, zeker ook in 
de reeks - Appel - speciaal ». 
Wat de vorm betreft hebben wij nog niet bereikt wat ons 
voor ogen staat. Financiële beperkingen en te weinig erva
ring verhinderen ons dat te verwezenlijken ». 
Een paar weken terug kwam zo'n «Appel - Speciaal» voor 
het eerst van de pers. « Maar over Kreta » van Harjo Cou-
mans. Een origineel uitgegeven cocktail van poëzie en proza 
over een reis naar Kreta, geïllustreerd met tekeningen van 
de 6-jarigen,Walenka en Diego. 
We gaan het hier (weer) niet hebben over de manier van uit
geven, de wijze waarop is voor ons onbelangrijk. De uitga
ve lijkt ons goedkoop maar fatsoenlijk. De uitgave is er en 
dat is belangrijker dan papier, kaft en letters. (Dit zijn enkel 
hulpmiddelen !). 
« De maan...» is een aangenaam te lezen bundel, wat te aan
gedikt soms, met té barokke verve daar waar de eenvoud 
het, o.i., beter had kunnen doen. 
Goed gevonden lijkt ons het plots overschakelen van pro
za naar poëzie, alhoewel dat voor ons niet diende te wor
den aangekondigd. 

Toch graag een overdrukje van het s lotgedicht : 

vaarwel Kreta 

ik kus je koortsige lippen 
je weerbarstige grond 
dag en nacht dwaalde ik rond 
in je geheime spleten 
en vond troost 
tekens van overleving 
vaarwel 
in de laatste omhelzing (los van de grond) 
zo klein en weerloos 
want het kan altijd 
de allerlaatste zijn 

Dit bundeltje van Harjo Coumans graag aanbevolen aan 
jongelui die wat in de vingers hebben en een (reis)impres-
sie kwijt willen. 
Spijt ig dat de uitgever niets meer loslaat van de auteur, 
toch bedankt voor de poging het gehavende Vlaamse poë-
zieschip weer zeewaardig te maken. 

- Maan over Kreta •, van Harjo Coumans, 70 f r „ geïl lustreerd. 

De uitgevers van 'Appel' bieden ook een dossier «Werk
loosheid » genaamd, aan. Het kost slechts 50 fr. en kan van
af 1 juni a.s. besteld worden op KB-rekeninq 
452.5020881.78. 

Het literair t i jdschrift - Appel > schrijft, in samenwerking met 
de JEK-Haspengouw een sprookjeswedstri jd uit voor 
Nederlandstalige auteurs ouder dan achttien jaar. De win
naar zal een illustratie van zijn sprookje ontvangen, gete
kend door een plaatselijk kunstenaar. Er is een aanmoedi
gingspri js van 1.000 fr. (boeken- of platenbon). 
• De manuscripten dienen in viervoud te worden verzon
den vóór 5 november 1979 - naar het adres 'Appel', Ser-
vaasstraat 7, 3500 Hasselt. Z i j mogen niet meer dan vijf 
getikte bladzijden bedragen, getikt met anderhalve interli
nie. 
• Auteurs die jonger zijn dan achttien jaar (5 nov. 1979) 
sturen hun verhaal naar ABN-kern, Houtstraat 34, 3800 
Sint-Truiden. De ABN-kern stelt een prijs ter beschikking 
van 2.000 fr. (boeken- of platenbon), en vraagt dat, naast de 
kenspreuk, de leeftijd zou vermeld worden. 
• De prijsuitreiking zal op 29 februari 1980 plaats hebben 
In het kultureel centrum van Sint-Truiden om 20 uur. Dit re
glement geldt tevens als invitatie tot bijwonen van deze uit
reiking. Laureaten worden persoonli jk verwitt igd. 
• Afschriften van dit reglement te bekomen op boven
staande adressen indien men antwoordzegels insluit. 

MVL 

Redaktie - A p p e l - , Houtstraat 15, 3800 St-Truiden v^aar ook alle teksten ter 
publikatie kunnen opgestuurd worden. Een abonnement op - Appel • kost 
300 fr. en kan gestort worden op KB 453-6155251-72. 

ART G A R F U N K E L 
EN DE B E A C H B O Y S 
z i jn weer aan de s lag 

Na de betreurde split eind '70 
bracht Art Garfunkel zonder zijn 
vriend Paul Simon een viertal el
pees uit die echter de kwaliteiten 
van het duo telkens net niet meer 
haalden maar toch steeds als 
goud van de hand gingen. Hem 
werden vooral de covers van on
der meer Randy Newman kwalijk 
genomen. Met deze nieuwe schijf 
«Fate for breakfast» (CBS 86082) 
heeft hij een nieuwe stap gezet 
met op een na allemaal onbeken
de nummers die door het prachti
ge en gevoelige stemgeluid van 
Art Garfunkel een prachtkans 
kregen. Stuk voor stuk juweeltjes 

voor gevoelige zielen bij zonson
dergang. 

Het afsluitende «Take me away» 
kennen we van Cliff die er zelf 
een hitje mee scoorde, en is ook 
door Art smaakvol gebracht. In
middels staat hij op de Britse 
singlemar.kt nummer één met 
«Bright eyes». 

Eens de grote mededingers van 
de Beatles naar de top zijn de 
Beach Boys voor de zoveelste 
maal weer bij elkaar, en met deze 
nieuwe «LA.-Light Album» halen 
ook zij weer het niveau van hun 
«Holland»-periode en elpee die 
falikant uitliep. Opvallend is de in
breng van de andere broertjes 
Wilson die ook bij het kompone-
ren meer en meer inbreng krijgen. 

Dennis en Carl Wilson geven aan 
de muziek dan ook een wat gewij
zigde klank die afwijkt van het uit
geplozen hitwerk van de grote 
Brian Wilson. Gelukkig ook heeft 
de «close harmony» samenzang 
weer haar rechtmatige plaats ge
kregen, en zullen de tieners-van
toen in de eveneens ouder ge
worden Beach Boys terugvinden 
wat verloren was gegaan. Het 
nummer «Angel come home» valt 
wel buiten de lijn maar een «Su-
mahama» maakt dan weer veel 
goed. Het wat experimentele 
funky «Here comes the night» is 
meer voor een disko12» bedoeld. 

Vraag is waar zijzelf naartoe wil
len? 

Sergius 

#f Bizjoe'' op funky-toer 
Het is goed soms even in eigen 
hart te kijken, en dan valt het op 
dat ook alhier entoesiaste pogin
gen worden gedaan om eigen 
muziek op internationaal niveau te 
brengen. Zo bij voorbeeld de 
rond Mechelen gesitueerde 
groep Bizjoe, die met een eerste 
elpee uitpakt. Een plaat die om 
haar vele kwaliteiten onze aan
dacht verdient. Een vlekkeloze 
produktie van Dirk Bogaert in de 
Shiva-studio's te Brussel. De 
nummers zijn zoals verwacht ge
schreven door Sjarel van den 
Bergh en Jean Rousseau, twee 
mannen die bij het verdwijnen van 
de groep De Kadullen samen aan 
het werk gingen, en na zowat vier 
jaar ploeteren eindelijk dan brood 
mét kaas als resultaat hebben. 
Doorheen de plaat hoor je de in
vloed van Johan Verminnen. De 
opbouw van de nummers, het 
stemgeluid van Karel dat in die 
richting gaat, en de medewerking 
van Yvan de Souter en drummer 
Firmin Timmermans zijn hier wel
licht niet vreemd aan. De invloed 
die Koen De Bruyne heeft nagela
ten is bij voorbeeld in het nummer 
«Lui» duidelijk waarneembaar. 
Pittigste liedje is ongetwijfeld de 
afsluiter van voorkant «O mijn lief
je», misschien een singeltje 
waard. Voor de jongens van de 
groep zelf gewoon een leuk din
getje tussendoor. De teksten zijn 
zoals de titels reeds laten ver
moeden zeer realistisch gehou
den, en de sterk uitgewerkte ar
rangementen waar de blazers en 
ritmesektie een fijne rol spelen 
waarborgen de groep een zonni
ge toekomst. Hopelijk krijgen 
deze «Parels voor de zwijnen» 
(IBC-4B064) wat hen toekomt. 

Het singeltje van de week is on
getwijfeld het pittige «Irma» van 
de groep «Kazzen en Koo», ter

wijl ook ommekantje «Ouwe hip
pie» de moeite waard lijkt. Voor 
tieners sterk aanbevolen. 

Koncerten & festivals 
begonnen 

Voor het einde van april en de 
maand mei is een vloed van kon
certen en toernees gepland, ter
wijl ook het Kaaiteater met 55 
voorstellingen uitpakt De folk 
eist zoals elke zomer een ruim 
aandeel op terwijl pop en rock 
een vruchtbare zomer in het 
vooruitzicht stellen. 
Na de inzet van de straatzanger 
en poëet Tom Waits is vandaag 
donderdag (26 april) wellicht de 
drukste dag van het seizoen met 
de inzet van het Kaaiteater in het 
Brusselse PVSK, het Garagetea-
ter, in de Brigittinekerk, de 
Schaarbeekse «Workshop» en 
het Teater 140. Juiste uren en 
programma's zijn Ie vinden in de 
dagkalenders der dagbladen en 
de Splinternieuws-uitzendingen 
op de radio. Deze reeks loopt tot 
en met 4 mei. 

JONATHAN EN 
SNIFF & THE TEARS 

TOEREN 
Eveneens vandaag donderdag 
beginnen de rondreizen van Jo
nathan Richman en de kersver
se groep «Sniff & the Tears». 
Richman komt zoals verwacht 
zonder zijn groep Modern Lo
vers, en zijn elpee «Back in your 
life» van een paar maanden te
rug gaf duidelijk aan dat hij op 

de klein-teater-en solotoer wil. 
Hij is vanavond in de Brusselse 
«Cannotier» vlakbij de Zavel, en 
reist vanaf zaterdag door langs 
achtereenvolgens de Nantes-
zaal te SL-Niklaas, de Brugse 
stadsschouwburg. Luik, Charle
roi en het Ateneum te Genk; op 
donderdag 3 mei in de Leuvense 
Hallen, dan de «Boterham» te 
Ekeren, Koningshooikt, en rondt 
af in de «Kerkdries» te Sterre
beek, zondagavond 6 mei. 
Sniff en zijn traantjes zijn don
derdag in de Antwerpse Ruca, 
vrijdag te Beerse, zaterdag in 
«Concordia» te Merchtem, en 
vervolgens in Herenthout en 
«Brielpoort» te Deinze, om met 
de «Groene Meersen» te Zedel-
gem af te ronden dinsdag 1 mei. 
De groep stelt meteen zijn fijne 
debuutelpee «Fickle heart» voor 
(Ariola-Chiswick 55-0109), een 
plaat die wat opvatting betreft 
aanleunt bij de nieuwe klanken 
van een Graham Parker en Cos-
tello, maar ritmisch de zestiger 
jaren niet is vergeten en het iets 
zachter aanpakt Het vokaal 
meerstemmige krijgt bij hen een 
belangrijke plaats, en gaat zoals 
in «Fight for Love» of nog «Loo
king for you» en inleidende «Dri
ver's seat» bij de geëngageerde 
rock van Springsteen en een 
Ray Davies aanleunen. 
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Filips de Schone.... 
Deze Franse koning is de Vlamin
gen lang niet onbekend. Hij was 
het toch, die einde 13e en begin 
14e eeuw het graafschap Vlaan
deren wou inpalmen, zoals hij ook 
nog andere gewesten aan de 
Franse kroon had onderworpen. 
De Vlaamse gemeentemilities zet
ten hem echter de voet dwars en 
versloegen in 1302 te Kortrijk 
«het schoonste en machtigste le
ger dat er ooit geweest was». De 
figuur van deze vorst, die het ko
ninklijk absolutisme versterkte, 
ging ook binnenlands agressief te 
werk. Hij knevelde niet alleen de 
gemeenten en de gewone man, 
maar ontzag ook de paus niet als 
hem dat paste. Wat dan weer niet 
belette dat hij met de instemming 
van Rome de machtige, schatrijke 
en raadselachtige Orde van de 
Tempeliers vernietigde. Men 
schreef deze ridderorde ook ma
gische krachten toe. 

Voor de soep 
Gilbert Temmerman, auteur van 
deze verhalenbundel is een humo
rist. Hij is ook iemand van verschil
lende bezigheden: banketbak
kersleergast, handelsreiziger in 
naaigarens en cichorei, fabrieks
arbeider en ambtenaar. Onder 
het pseudoniem Willy Hartman 
schreef hij liedjesteksten, ook 
schetsen, kluchten, parodieën en 
monologen. Met «Spiegelge-
vecht» behaalde hij in 1961 de 
eerste prijs voor radioverhalen. 

Jarenlang schreef hij niets, om nu 
weer het kortverhaal aan te pak
ken. 

Een van die verhalen is het koste
lijk relaas van een schijndood of 
zoals de auteur dat noemt een 
verwijlen in de vierde dimensie. 
Het is een van de beste van deze 
acht verhalen. Het gaat nochtans 
om alledaagse gebeurtenissen on
opgesmukt en echt. 

Gilbert Temmerman doet soms 
ook aan 'n eigenaardige woord
vorming of gebruikt woorden die 
men zelden of nooit hoort. Ook 
zijn naamgeving is ongewoon: 
breedvuur, oudslegen voordoch
ter, dubbelnaaste halfvrouw, 
nappes, breekgulp, spaarvuur, 
briesdierdadels, amfisausers, Gli-
nafar, Gemoe, Zentor, laatvroe-
ger geboren zijn, armzijdig heen-
waarts walken. En zo kunnen we 
voortgaan met citeren uit het ver
haal «De Miskans». Een kurieus 
verhaal van een kurieus auteur, 
dat ons bestendig deed glimla
chen. Gilbert Temmerman komt 
hieruit te voorschijn als een licht
voetig, spottend, en «spielerei
end», schrijver, die er best zou 
aandoen, meer te schrijven. Maar 
ja, klandestien-voor-de-famllie 
schrijven is ook niet alles. 

— Voor de Soep, verhalen door Gilbert 
Temmerman - 158 biz. • DAP Reinaertuitga-
ven, Zete. 

galerij 

Het is op deze basis dat Filips de 
Schone de Tempeliers van kette
rij beschuldigde, de leiders liet op
sluiten, folteren en naar de brand
stapel verwijzen. Jacques de 
Molay, grootmeester van de Tem
peliers, beriep de koning binnen 
het jaar voor «Gods rechters-
stoel» vlak vóór hij de vuurdood 
stierf. 

•••knap 

maar lelijk 

De Molay sprak daarbij de ver
vloeking van de nakomeling
schap vanna Filips uit. Deze ver
vloeking had dramatische 
gevolgen want de opvolgende 
koningen leken werkelijk ver
vloekt te zijn en stierven allen een 
vroegtijdige en onnatuurlijke 
dood. Vandaar de benaming «les 
rois maudits» of «de vervloekte 
koningen». 
Maurice Druon, journalist bij de 
«Figaro», minister van Kuituur en 
lid van de Onsterfelijken (Acadé
mie Frangaise), heeft in een reeks 
romans de geschiedenis be
schreven van Frankrijk van de 
13e eeuw tot aan de honderdjari
ge oorlog. In zeven boeken wordt 
de uitwerking van deze vloek op 
Filips en zijn zonen in romanvorm 
naverteld, maar steeds historie
getrouw. Deze serie — waarvan 
Filips het eerste deel is — boekte 
een enorm sukses in Frankrijk. 
Sindsdien werden ze in verschei
dene talen vertaald, o.m. ook in 
het Nederlands. De Nederlandse 
vertaling van de eerste vier delen 
verscheen enkele jaren geleden 

• Tijdens de hele maand mei 
wordt In de Galerij Embryo eeh 
tentoonstelling van werken van 
meerdere kunstenaars gehouden 
rond het tema -Hef kind in de 
kunst'. In de Embryo Studio loopt 
tegelijkertijd een tentoonstelling 
van schilderijen, tekeningen en II-
to's van Jean Goffart uit Luik. 

# Pierre Yves Tremois uit Parijs 
stelt tentoon In de Vecu, Moriaan

bij de Uitgeverij J.H. Gottmer 
(Haarlem) en wordt nu op veler 
verzoek opnieuw gepubliceerd. 
Behalve «Filips de Schone — ver
vloekt en bemind» is er ook nog 
«Lodewijk X — koning tussen 
twee vrouwen» verschenen. De 
overige delen volgen binnen de 
twee jaar. Men kan de delen ech
ter los van mekaar lezen. Het ge
heel leest zeer vlot en is een 
voorbeeld van goede geschied
schrijving, met respekt voor de 
autenticiteit, maar ook met het ta
lent van de romanschrijver. De 
TV-serie, gemaakt naar deze 
reeks, kende in Frankrijk, België 
en Nederland eveneens een 
groot sukses: meeslepend ver
teld, knap vertolkt en met een 
zeer goede muzikale inleiding en 
begeleiding. 

Lelijk knap 
De hier behandelde figuur is van 
dit geslacht wel de bekendste. 
Niet het minst ook door Con
sciences Leeuw van Vlaanderen. 
Hij was inderdaad een knappe 
man, maar met een lelijke ziel: 
machtsdrang, wreed, verkwister 
(vandaar zijn muntvervalsing, wat 
hem de bijnaam opleverde van 
«de muntschroder») en zijn be
geerte naar het rijke en trotse 
Vlaanderen, waar hij feitelijk zijn 
zwaarste nederlaag op het slag
veld leed, hoewel hij er nader
hand door sluwe diplomatie in 
klaagde, de Vlamingen in de luren 
te leggen. Blijkbaar zijn de Vlamin
gen ook vandaag nog niet voor 
goede diplomatie in de wieg ge
legd. 

Filips de Schone, vervloekt en be
mind. 294 bIz, met Historische Noti
ties en een personenregister. 25,90 
gulden. Vertaling J.F. Brouwers. Oor
spronkelijke titel «Le roi de fer>. Uit
geverij J.H. Gottmer, Haarlem (Ned.). 

Zelfonderzoek 
met muziek 
Met deze korte roman «De dood 
kw/am met muziek» heeft de be
kende schrijver van historische 
romans Theun De Vries in de 
roos geschoten. Het gaat eigen
lijk om een symbolisch verhaal 
ook al is het «politiek» gekleurd. 
Weinigen is het gegeven zulk een 
doordringende sfeer op te roe
pen zoals Theun De Vries dat kan. 
Doorgaans met weinig middelen. 
We schrijven 1558 in een fraai 
landhuis, dat de afgetreden keizer 
Karel V heeft laten bouwen naast 
het San Yuste-klooster, diep in de 
Estremadura. Deze «Gentenaar» 
slijt er als vroeg versleten man 
(o.a. door zijn vraatzucht, die hem 
ook nog kenmerkt tot aan zijn 
dood). 
Reeds staat de ex-keizer met één 
voet in het graf, als op een sep-
temberavond een onzichtbare 
muzikant op de gitaar gaat spelen 

straat 10 te Antwerpen, van 20 
april tot 8 mei. Deze graflkus-
beeldhouwer Illustreerde de grote 
schrijvers als Claudel, Monther-
lant, Johandeau, Glono, Rostand 
e.a. Na een reeks tentoonstellin
gen stopt hij met het graveren en 
wordt beeldhouwer. In 1977 
maakte hij 17 beelden en een mo
numentaal bas-relief voor de Pa-
rljse metro. Momenteel houdt 
vooral de tekenkunst hem bedrij
vig. 

en Karel V direkt treft en boeit. 
Elke avond speelt de gitarist en 
de zieke vorst raakt er zo op ge
steld dat hij elke dag naar de 
avond verlangt... Op een zondag 
staat hij zelfs op en kleedt zich 
aan om de mis in het klooster bij 
te wonen ook al weigeren na de 
mis zijn benen dienst. 
De avondmuziek woelt diep in het 
gemoed van de vorst het verle
den los en dwingt hem a.h.w. tot 
een diep en onverbiddelijk gewe
tensonderzoek. De veel geroem
de veldheer-administrator-mo
narch komt tot het besluit dat hij 
op alle gebied jammerlijk gefaald 
heeft, zowel in zijn veroveringen 
en zegepralen als in de liefde, zo
wel tegenover de ketters als in 
zijn bestuur van de Nieuwe We
reld, dat slechts gruwel, ellende 
en uitbuiting over de onderwor
pen volkeren heeft gebracht. 
Stervend beseft Karel eindelijk 
dat honderdduizenden aan zijn 
machtswellust werden geofferd 
en dat hem niets meer rest dan 
een door de ziekte geteisterd en 
getekend lichaam, vol zweren en 
puisten. Wanneer de gitaarspeler 
niet meer speelt en niet meer op
daagt is ook het levenslied van 
Karel V uitgezongen. 
De inschakeling van de muzikant 
als opwekker en katalizator is een 
vondst. De muziek symbolizeert 
de gemoedstoestanden van deze 
gekroonde menselijke misluk
king. 

Umslag: Frisso Henstra en Ary Langbroek, 
209 bIz. Em. Querido's. Uitgeverij BV - Am
sterdam. 

Thema's voor de 
nieuwe jaargang '79 -'80 

Kansen voor een ander Europa ? 
Een nieuwe internationale 
economische orde. 
Kinderen in heel de wereld. 
Volkeren strijden voor 
zelfbeschikking. 

ü 

V\̂  
^«"ïï^ov^"^" 

\Ha> ,»ri« 
\(\W'' 

C^i^Ce. 
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"Vlaanderen in de wereld,, wil een 
forum van ideeën zijn. 
Het wil ook nieuws brengen over volkse 
minderheden, nationale bewegingen en 
volkeren die opkomen voor 
zelfbeschikking. 
Het wil dichterbij brengen wat veraf is 
en aantonen wat Vlamingen in de 
wereld praktisch doen en kunnen doen. 

toesturen aan V.I.e., Omwentelingsstraat 15, 1000 Brussel 

Naam 

Adres 
•^^m^m^r 

D Ik wens verder op de hoogte gehouden te 
worden van de werking van V. I. C. 

D Ik wens een abonnement op de V.I.e. -cahiers 
"Vlaanderen in de Wereld,, en stort daarvoor 
300 F op rekening 435 - 0258561 - 39 van 
V.I.C., ümwentelingsstraat 15, 1000 Brussel. 

Handtekening, 
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Kontich, een kanton 

waar gewerkt wordt! 
W i e de bijdragen van «de 7 
van kanton Kontich» door
neemt, zal merken dat er ten 
2 .O. van Antwerpen iets 
leea 
Problemen zijn er anders ge
noeg: om te beginnen de ver
stedelijking waar men te 
Edegem, te Aartselaar en 
ook te Lint sterk mee te ma
ken heeft, maar waar de 
Volksunie sterk In de bres 
staat om wat er over blijft te 
bewaren. 

In dit kanton zit de Volksunie 
in de oppositie (Aartselaar, 
Borsbeek, Edegem, Hove en 
Lint), maar ook in de meer
derheid ( B o e c h o u t en Kon
tich). Z e verricht er goed 
werk. Ook dat blijkt uit de 
vele bijdragen.. 

Tenslotte is er in al deze ge
meenten een sterk bewe-
g i n g s - en verenigingsleven. 
W i j z i jn een volk van vier-
ders, maar kunnen ook bij
springen als er moet gehol
pen worden. 

Kanton Kontich verbroedert 
tijdens de grootscheepse 
Meiboomvlering, op zondag 
6 mei te Kontich! (wd) 

Dit Konlich-nummer w o r d t 
t i jdens het k o m e n d e w e e k 
e inde in het ganse k a n t o n 
v e r k o c h t . Z o w e r d a f g e s p r o 
ken t i jdens e e n kan tonna le 
ro l l -over te Aar tse laar . W e l k 
kan ton doe t ons dit n a ' 

Resultaten van de aklie mee
delen. A f g e s p r o k e n ? 

C H A T E A U C A R A V A N 
Verkoop - Verhuur 

onderdelen - toebehoren - trekhaken 

Frans Beirenslaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 
Tel 031/21.98.15. Ook's zondags open. 

& CARAVANCENTRA PVBA 

VU twee jaar 
in Kontichse bestuursméerderheid 
Na de vorming van een koalitle was het voor de Volksunie en ook voor de ande
re partners een belangrijke taak om de respektievelijke programma's te vergeli j
ken om te kunnen starten met een gemeenschappelijk programma voor de ko
mende bestuursperiode. 

Het Volksunie-programma waar eertijds zo hard aan gewerkt werd, kwam hele
maal niet in het gedrang, integendeel. 
We zijn fier dat, dank zij de Inspanningen van onze schepenen, Jef Steurs (bur
gerli jke stand, sport en feestelijkheden) en Mon Van den Hauwe (financiën, 
jeugd en kuituur) en de andere VU-gemeenteraadsleden (4), een aantal belang
rijke punten van ons programma verwezenlijkt werden In de bestuursméerder
heid. 

Ook de voorzitter van het OCMW, René Jaeken, alsmede de voorzitter van de 
Gemeentelijke Kulturele Raad, Joris Olyslaegers, danken we voor hun onbaat
zuchtige Inzet onze Kontichse en Waarlose bevolking ten bate. 

Na een tamelijk moeilijke start durft 
de Volksunie en de bestuursméer
derheid van de fusiegemeente Kon-
tich-Waarloos duidelijk naar voor ko
men. 

VERWEZENLIJKINGEN 

Slechts een greep hieruit-

Sociaal beleid: 
— aanpassing van sociale voor
delen i v m voorhuwelijkssparen 
en geboortepremies 

— uitbreiding van het kader van 
tijdelijk tewerkgestelde werklo
zen. 

— aanpassing en uitbreiding van 
het OCMW-kader, onder leiding 
van een dynamische voorzitter, R. 
Jaeken. 

— het in gebruik nemen van een 
gloednieuw Medico-Sociaal Cen
trum met kinderknbbe en peuter
tuin. 

Onderwi js: 

— gratis zwembeurten voor alle 
schoolgaande kinderen 

— gratis busvervoer voor de ge
meentelijke jongensscholen, 

— samenvoeging van de gemeen
tescholen van Kontich-Waarloos 
waardoor 2 betrekkingen konden 
behouden blijven 

Brouwerij 

MOORTGAT 
BREENDONK 

TeL 031-86.71.21 

Voor «AL» uw bieren 
en limonades 

Bijhuizen: Cogels Osylei 73 
26(X) Berchem-Antwerpen 

Tel. 031-36.10.11 

Deheegher Jan 
Ledeganckstraat 19, Gent 

Tel. 091-22.45.62 

Sport en vrijeti jdsbesteding: 

— een visvijver werd aangekc cht 
en van de nodige akkommod.it ie 
voorzien. 

— subsidies voor socio-kulturele 
verenigingen werden opgetrok
ken. 

— zwembad en sporthal naderen 
hun voltooiing. 

Gemeentel i jke diensten: 

— het sociaal statuut voor ge
meentepersoneel werd goedge
keurd 

— het financieel statuut voor het 
gemeentepersoneel werd opge
steld (een primeur voor de pro
vincie Antwerpen!) 

— een nieuw politiereglement 
werd goedgekeurd 

— een adjunkt-kommissans werd 
aangesteld en ten slotte werd het 
principe van part-f/me-betrekking 
voor de administratieve diensten 
goedgekeurd 

Middenstand en K M O : 

— vrijstelling van belasting van te
werkgesteld personeel en drijf
kracht voor werkgevers die min
der dan 5 werknemers in dienst 
hebben 

— een nieuwe feestverlichting 
werd de middenstand aangebo
den 

— de Volksunie stimuleert ook de 
SCR en als Vlaams-nationalisten 
zijn we fier dat we meewerkten 
aan een grandioze Meiboomplan-
ting 1978 in het dorpscentrum. 

Deze verwezenlijkingen — en het 
zijn ze lang met allemaaM — werden 
gerealizeerd met een sluitende be
groting en zonder verhoging van de 
belastingen I 

Als besluit herinneren we nog even 
aan de motte voor het wegwerken 
van de sociale gevolgen van de re
pressie ( naar voorgebracht door 
ons fraktiehd Gerda Jaeken die door 
de voltallige gemeenteraad gesteund 
werd. 

Ja, de Volksunie-fraktie van Kontich-
Waarloos staat haar man, werkt hard 
en haar programma is geen ijdel 
woord gebleven. 

9 voor het jaarli jks karnavalbal 
zat de zaal weer eens eivol. Prij
zen uitreiken bleek een haast 
onmogelijke taak, omdat er zo
vele originele vermommingen 
waren. We gingen ermee door 
tot in de vroege uurt jes-
15 maart 1980, afspraak in zaal 
Berkenhof te Waarloos! 

9 7 april trad ons gemeente
raadslid, Gerda Jaeken in het 
huwelijk met Erwin Brentjens, 
(ook al bij ons geen onbekende 
meer), te Berchem. Jef Steurs 
overtrof zich die dag nogmaals 
in zijn uit het hart komende 
trouwrede. Wij danken de fami
lies Brentjens en Jaeken voor 
deze «Vlaams-nationale feest
dag» en„ goed heil aan Gerda en 
Erwin! 

Kontich 
kort 
genoteerd 
• «Wij in Kontich-Waarloos» 
zal voortaan tweemaandelijks 
van de pers rollen. U treft er tal 
van interessante nieuwsjes in 
aan. Tevens willen wij in voeling 
komen met de bevolking. Uw re-
akties, vragen, voorstellen en 
ook kritiek zijn dan ook van har
te welkom! 
• VUJO-Kontich startte des
tijds onder impuls van Jef 
Steurs. Met zijn vele akties en in
itiatieven verruimde en verste
vigde het ongetwijfeld de alge
mene VU-werkIng. Dank zij het 
tonen van een eigen gelaat zijn 
we er ook in geslaagd 2 VUJO-
mensen in de gemeenteraad te 
krijgen. VUJO-Kontich betekent: 
een fris en eigentijds jongeren-
standpunt in de gemeentepoli
tiek! 

9 dienstbetoon zonder kompli-
menten bij onze schepenen: 
Jef Steurs, Edegemsesteenweg 
87, Kontich (tel. 57.10.27) en Mon 
Van den Hauwe, IJzermaalberg 
29, Kontich-Kazernen (tel. 
57.33.11). 
Onze raadsleden: 
Magda Olyslaegers, (Nieuw-
straat 14, Kontich, tel. 57.21.27) 
en Dr. Ludo Verbaet, Duiven-
straat 45, Kontich (tel. 57.08.00); 
Erik Faes, Reepkenslei 72, Kon
tich (tel. 57.18.28) en Gerda Jae
ken, Ooststatiestraat 131, Kon
tich. 
Onze OCMW-voorzit ter: 
René Jaeken, Witvrouwenveld-
sfraat 14, Kontich (tel. 57.14.03) 

9 Alle informatie bi j : 
Marcel Straus, Waarloosveld 9, 
Waarloos (tel. 015/31.23.51) en 
Willy Van Aelst, Haakstuk 10, 
Kontich-Kazernen (tel. 57.56.95). 
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Edegem, bewoners pikken CVP-
arrogantie niet langer! 
De CVP-meerderheid heeft — onder 
het welvallig oog van Leo Tindemans 
— deze landbouwgemeente op enkele 
jaren herschapen jn een stenen woes
tijn Ook in de laatste open ruimten wil 
men nu een hap zetten. Dat loopt ech
ter niet van een leien dakje, want de 
bevolking gaat steeds vinniger reage
ren en de vijfkoppige VU-fraktie in de 
gemeenteraad heeft de leiding van dit 
«verzet tegen de totale verloedering 
van Edegem> op zich genomen Een 
greep uit de recente tussenkomsten 
van de VU-raadsleden 

Agfa-Gevaert bezit een aantal fa-

brieksgebouw/en nabij de vidjk Rozen
hof Officieel heten het «stapelplaat
sen» te zijn Nu deze firma echter om 
verlenging van exploitatievergunning 
voor gevaarlijke stoffen heeft ver
zocht, IS er m deze wijk grote beroe
ring ontstaan VU raadslid K Van 
Reeth peilde in een snedige interpella
tie naar de plannen van het schepen 
kollege ter zake Hij kon — samen met 
een nokvolle publieke tribune — al 
leen vaststellen dat de burgemeester 
het antwoord schuldig bleef, wat voor 

Agfa-Gevaert het beste laat verho
pen 

VU-raadsleden Hilde De Wit en Ludo 
Van Huffelen hebben reeds herhaal
delijk gepleit het zwaar verkeer om te 
leggen t o t nu toe hebben zij aan do-
vemansdeur geklopt De bewoners 
van de Boudewijnlaan pikken dit ech 
ter met langer en zijn met hun wijkko-
mitee overgegaan tot de aktie' 

Uitbreiding brandweerkazer
ne bedreigt woonwijk 

Niettegenstaande het groeiend ver
zet van de buurtbewoners tegen de 
uitbreiding van de brandweerkazerne 
werden alle opmerkingen Cmeer dan 
150 bezwaarschriften) weggewuifd 

Nooit werd er ernstig naar een al
ternatief gezocht Wel werd een 
brand weerkazerne-in-villastijl, (kost 
pnjs mm 10 miljoen frJ voorgesteld 
Het geheel kreeg nog wat groene 
parkjes en een speeltuintje om het 
toch maar te kunnen «verkopen» VU-
raadslid J Gons deed een aantal te
genvoorstellen de vuilniswagens sta
tioneren bij de verbrandingsoven, en
kele dienstwagens naar fort 5, de 
brandweer blijft in de bestaande ge

bouwen waar nu meer ruimte vrij
komt HIJ eiste dat er definitief een ein
de zou worden gesteld aan de 
uitbreidingsplannen van het gemeen
telijk complex midden een residentie
le wijk 
Alleen de VU-fraktie stemde tegen de 
nieuwe kazerne De buurtbewoners 
hebben zich intussen met bij de feiten 
neergelegd Rond een nieuw klach
tenbundel werden al bijna 200 handte
keningen verzameld 

Om deze aktie kracht bij te zetten en 
ingevolge de steeds groeiende pro 
blemen en botsingen i v m het Leefmi
lieu en de Ruimtelijke Ordening in 
onze gemeente, stelde J Gons voor, 
een gemeentelijke kommissie van ad
vies voor de Ruimtelijke Ordening op 
te richten De samenstelling en de 
taak van zo'n kommissie is bij de wet 
geregeld Max 20 leden gekozen uit 
de openbare en de privesektor advi-
zeren het gemeentebestuur inzake 
gemeentelijke plannen van aanleg, 

problemen van estetische aard, ver
kavelingen, enz De burgemeester, 
duidelijk verveeld met het voorstel, 
wees het zonder enige argumentatie 
af en weigerde zelfs erover te stem
men 

Aartselaar landelijk houden! 
Aartselaar, gevangen tussen Hemik-
sem, Wilr i jk, Edegem, Kontich, Reet, 
Niel en Schelle, heeft zich in pakweg 
15 jaar ontwikkeld van dorp met 
6 000 tot gemeente met zo'n 12 000 
inwoners En de inwi jk ing staat nog 
lang niet st i l , want men wil doorgaan 
tot 15000 Als het daar maar bij 
bli jft, want een kromsch tekort aan 
centen kon er het CVP-bestuur, met 
burgemeester-notaris, F De Groof, 
op kop, wel eens toe verleiden nog 
meer grond aan promotoren pri js te 
geven 

Gelukkig houdt de VU, regelmatig 
bi jgesprongen door andere oppos i 
t ieleden, nauwlettend toezicht op de 
gemeentefinancies en op het lande
li jk karakter van Aartselaar Het was 
VU-fraktieleider, R Thys, die het 
natuurgebied. De Reukens, in de 
belangstel l ing bracht en de gerestau
reerde molen van 't Heiken dankt 
zijn redding voor een deel aan VU-
raadslid, M Belis, die er als eerste 
op aandrong dat er in de molen iets 
zou gebeuren 

Onder de mensen komen 
Dat IS zowat het belangrijkste motief 
van onze werking te Aartselaar Onze 
gemeenteraadsleden drinken niet en
kel hun pintje en leggen hun kaartje, 
ze leggen ook regelmatig hun oor te 
luisteren om op te vangen wat er in 
de gemeente leeft 
Ook de werking van de aktieve be-
stuursploeg is erop afgestemd om. 

buiten de enge partijpolitiek, een zo 
ruim mogelijk publiek te bereiken 
Voor het jaarlijks bal wordt bij elke 
Artselarenaar aangebeld Niet om zo
veel mogelijk balkaarten te verkopen 
maar om het persoonlijk kontakt met 
de bevolking te verbeteren Het innch-
ten van een jaarlijks kinder- en bejaar-
denfeest drukt eenzelfde bekommer
nis uit 

Sinds enkele maanden beschikt onze 
afdeling ook over een eigen lokaal, de 
Rodenbach in de Kapellestraat Eigen
lijk IS het geen echt partijlokaal maar 
veeleer een aagename ankerplaats 
waar een ruimer publiek terechtkan 
De Aartselaarse Vlaamse Kring richt 
er interessante film- dia- en andere 
gespreksavonden in en ook haar ge-
specializeerde biblioteek (uniek voor 
de Vlaamse Beweging O vond er een 
onderkomen Wie wil aansluiten bij 
een Vlaamse Ziekenkas kan er te
recht bij de V L A M A T 

Wljkraden aktiveren 
Te Aartselaar zijn er 7 wijkraden Ze 
zijn er gekomen onder druk van de 
oppositie, maar ze zijn er en het komt 
erop aan ze aan het werk te houden 
Dat lukt meestal wel. maar hier en 
daar valt er tegenwerking van het 
gemeentebestuur te noteren Het is 
ook wel een wat ongewone situatie, 
dat de voorzitter van de kommissie 
«Wljkraden- tegen de zin van het 
CVP-kollege een VU-man is Ons 3e 

raadslid, R Himpe, heeft zich met hart 
en ziel achter de werking van de wijk
raden gezet en dat brengt wel eens 
mee dat men de wijkraden politieke 
maneuvers verwijt Wat ons veeleer 
als lof dan als verwijt in de oren klinkt, 
want dat bewijst dat er van de wijkra
den iets uitgaat en dat men er met 
klakkeloos kan aan voorbijgaan 
Naast de zorg voor de verbetering 
van het direkte leefmilieu is er ook de 
bekommernis om via allerhande aktivi-
teiten tot een goede wijkverstandhou-
ding te komen 

Ware behoeften kennen 
Onze OCMW-leden C De 
Maeyer-De Wolf en R De Ranter zet
ten zich stilzwijgend, maar daadwerke
lijk in voor hen die het te Aartselaar 
moeilijk hebben En dat is dan meestal 
de oudere «autochtone» bevolking 
Omdat dit met kan zonder een dege
lijk inzicht van de ware behoeften 
steunden zij een maatschappelijk on
derzoek, dat intussen heel wat waar
devolle informatie opleverde Goed 
besturen is vooruitzien, ook in een 
gemeente met een voorlopig nog erg 
jonge bevolking i (wd) 

• Tijdens de maand februan hielden we een stichtingsvergadenng 
van VLAMAT — de Vlaamse Mutualiteit Antwerpen Turnhout Onze 
verantwoordeli jke voor deze dienst John Volkaerts mocht zich al da
delijk verheugen in een flink aantal mutaties 

• 5 maart hielden we een voordrachtavond met Dirk Sterckx De 
Hovese tv-reporter, pas terug uit het woelige Iran vertelde voor een 
volle zaal zijn belevenissen in dit land 

• 30 maart beleefden we ons jaarlijks dansfeest Opnieuw veel volk, 
een pnma sfeer en vooral weer een flinke duit verdiend voor onze 
kas Zo kan onze propagandamolen blijven draaien' 

• Zaterdag 21 apnl verzamelden zich meer dan honderd plus-zesti-
gers in de Rodenbachzaal voor een gezellige namiddag Bij een 
Breugheliaans maal en een lekker tasje koffie werd er gezongen dat 
het een lust was om te horen of hoe de ouden zongen Hiervoor 

VU-Hove op volle toeren! 
onze beste dank aan Sus Bruyninckx, die met een lach en kwinkslag 
enn slaagde de stemming op te voeren Vooral de 13 bejaarden die 
we aanvoerden uit nabije, maar ook verafgelegen tehuizen, waren ui
termate blij nog eens te Hove bij hun «jeugdvrienden» te kunnen ver
toeven 

9 Tenslotte willen we reeds de datum van 29 september voorop
stellen, want dan hebben we ons jaadijks «etentje» Deze maal wordt 
het een Spaanse avond Als u dan bovendien nog weet dat, buiten al 
deze aktiviteiten, ook het propagandistisch werk en het huisbezoek 
met worden vergeten, weet u genoeg Hove is een afdeling die leden 
wint, haar kader uitbreidt en in de gemeente een vaste waarde is 

Sedert de gemeenteraadsverkiezin
gen 76 IS er heel wat veranderd m het 
vroeger zo onrustige Boechout, dat nu 
een «fusiepilootgemeente» is gewor
den. 

De Volksunie is enn geslaagd, samen 
met de groep Gemeentebelangen, de 
van oudsher regerende CVP-meer-
derheid te doorbreken Met 4 verkoze-
nen kwam de Volksunie tijdens de be-
stuursonderhandelingen op de wip te 
zitten 

Z IJ dwong dan ook resoluut 2 sche-
penzetels en het voorzitterschap van 
het O C M W af. 
Als schepenen werden benoemd 
Frans Schijvens voor kuituur en on
derwijs en sedert korte tijd ook voor 
sociale zaken 

men en de leefbaarheid binnen de ge
meente optimaal te verzekeren 

Ter illustratie 
• Het gemeentebestuur voorzag in 
het ontwerpgewestplan ruime plaat
sen voor rekreatie, naast woninguit-
breidingszones zonder dat het lande
lijk karakter van de gemeente zal 
worden geschaad 
• In de Schaliehoevewijk zorgt men 
voor voetpaden, die door het vorig 
bestuur met konden gelegd worden, 
omdat de daartoe voorziene 3 miljoen 
spoorloos uit de gemeentekas was 
verdwenen I 
• Men betaalde door het vroegere 
bestuur wederrechtelijk uitgevoerde 
onteigeningen uit aan de eigenaars 
• Er werden speeltuigen geplaatst 
in het Heuvelhof-park 

Boechout-Vremde: aktief 
Fred Entbrouckx, als eerste schepen 
en schepen voor jeugd en sport 
Daar Simonne Van Brusse-Vernim-
men kandidate was voor het O C M W -
voorzitterschap, stond zij haar zetel in 
de gemeenteraad af aan John Peeters 
die, samen met fraktieleider Pol Ver-
st--epen zetelt als gemeenteraadslid 
De politieke rust is teruggekeerd te 
Boechout, nadat niettegenstaande 
een overbluffende CVP-meerderheid, 
de gemeente sinds jaren onbestuur
baar was gebleken 
Niettegenstaande verscheidene ne
gatieve opmerkingen van de opposi
tie mag gezegd worden dat de huidige 
bewindsploeg het nodige doet om de 
burger aan zijn trekken te doen ko-

• Schepen Frans Schyvens opende 
gesprekken over de opnchting van 
een kultureel centrum 
• Schepen Fred Entbrouxk liet de 
Jeugdraad opnieuw zelfstandig wer
ken en speelt een volwaardige rol als 
schakel tussen gemeentebestuur en 
adviesi aad 
• In het kader van ht «Jaar van het 
Dorp» organizeerde Frans Schijvens 
een jeugdcirkus-namiddag 
9 Verscheidene initiatieven werden 
genomen om de Boechoutse Be
schermde Werkplaats van de nodige 
fondsen te voorzien 
• Hoorzitingen met burgemeeser en 
schepenen werden ingericht voor de 
ganse bevolking 

Lint, slaapdorp tegen heug en meug 

VU-Borsbeek: sterk 
gestegen ledenaantal! 
Ter bekroning van een jaar afdelings-
werking ging op vrijdag 23 maart II 
het jaarlijks ledenfeest door in de 
feestelijk versierde zaal Riviera 
Daarop mochten 130 leden en sympa-
tizanten de gewaardeerde aanwezig 
held noteren van oud-minister en me
vrouw H de Bruyne Na een smakelijk 
etentje werd deze onvergeteli jke 
avond voortgezet met muziek, dans, 
amusement en verrassingen Be
stuurslid H Van Ge,vegen hield er de 
stemming in die tot in de vroege uurt
jes voortduurde 

Tevreden keerde iedereen ook dit 
maal naar huis 
Dit ledenfeest heeft voor VU-Bors
beek een dubbele betekenis Ener
zijds IS het het einde van een werk
jaar, waarin het ledenaantal flink is 
toegenomen Bovendien werd het ge
kenmerkt door volgende uitschieters 
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de roll-over, de uitgifte van een lito in 
het kader van het Jaar van het Dorp, 
de ledenvergadering met M Coppie-
ters en de aktie i v m de aanleg van 
een verbindingsweg tussen de Bors-
beeksesteenweg en de Krijgsbaan 
Anderzijds betekent het ledenfeest 
het begin van een nieuw wer <jaar, dat 
VU-Borsbeek beloftevol tegemoet 
treedt (JDx) 

KOLPORTAGE 
Op donderdag 3 mei 1979 om 18 u 30 
kolporteren wij in de Soetewijk met 
het weekblad «Wij» Alle bestuurs- en 
kaderleden worden vriendelijk uitge
nodigd, zodat de suksesvolle kolpor-
tage van 31 maart II in de Sprinkhaan-
wijk wordt overtroffen 
Bijeenkomst in het sekretariaat, J 
Reusenslei 44 

Op amper 15 km van Antwerpen en na 
de fusiewet van 30 december 1975 
zichzelf gebleven, Is Lint na Baarle-
Hertog de kleinste gemeente van de 
provincie. Nochtans hebben velen 
verwacht dat het dorpje zou terugke
ren naar zijn moederschoot Kontich, 
waaruit het in 1869 was geboren. Het 
politieke pokerspel heeft er anders 
over besl ist 

Ontstaan uit de onafhankelijkheids-
drang van geestelijken en parochia
nen, lang voor de burgerlijke of ge
meentelijke zelfstandigheid, is L n t 
geschiedkundig zeer sterk gebonden 
aan de moederparochie Mentaal is er 
toch wel een groot verschil Voorals
nog blijft Lint dat klem «boerendorp» 
dat spartelt tegen de evolutie van typi
sche landbouwgemeente naar de 
voor haar «geplande» funktie van lan
delijk residentiele gemeente zegge 
slaapdorp van de Antwerpse agglo
meratie En dit tegen heug en meug 
van een zeer groot aantal Lintenaren. 

Misschien nog een mooi dorpje, maar 
dat stilaan een verlengstuk wordt van 
de grootstad, met zijn betonbanen, 
druk verkeer, appartementen en sta-
pelflats Rustige straten zijn gevaarlij
ke verkeerswegen geworden, fiets
paden verdwijnen om koning auto te 

welgevallen De boerenbevolking 
werd zeer sterk uitgedund en werkt 
de verkavelmgsdrang en grondspe-
kulatie m de hand 
Aan de spoorweg Antwerpen-Brussel 
vestigde zich reeds voor de tweede 
wereldoorlog enige industrie Deze in
dustrie maakte minder en minder ge
bruik van het voor de deur rijdende 
verkeersmiddel, de trein, zodat zich 
nu het probleem stelt van het door 
enge straten razende zware baanver-
keer De bescheiden halte op de 
spoorweg Kontich-Lier welke des
tijds de Lintenaren de bijnaam gege
ven heeft van «die van het houten 
dorp» IS ondertussen ook vervangen 
door een autobusverbmding 
De VU-afdelmg van Lint, voor een 
tweede maal gesticht in 1969 heeft 
een snelle opbloei gekend, zij ken
merkt zich door haar dynamisme en 
aanpassingsvermogen aan de plaat
selijke mentaliteit Haar devies is, het 
volk en de gemeenschap dienen Op 
dit ogenblik is zij m de gemeenteraad 
vertegenwoordigd door drie manda
tarissen waarbij twee vrouwen i Ook 
dit aspekt van de samenlevmgspro-
blematiek laat de Lintse VU met onge
voelig 

Ook bij het O C M W verdedigen twee 
afgevaardigden de minder goed be

deelde medeburgers Ook hier is een 
vrouw aanwezig De afdeling Lint 
meldt hier nog tot slot dat zij steeds 
bereidt zal blijven zich m te zetten 
voor het welzijn van de Lintenaren, 
het milieu en de minst bedeelden van 
de maatschappij 
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Zinvolle heropleving van oude waarden 
U zal het al gemerkt hebben: dit Is een 
nummer van het kanton Kontlch. U 
vindt twee pagina's nieuws uit de ze
ven gemeenten van het kanton. Met 
opzet natuurlijk. Tijdens het komende 
weekeinde wordt er met dit nummer 
gekolporteerd. Misschien een Ideetje 
voor andere kantons-
Uiteraard brengen wij vandaag ook 
een portret van Iemand uit Kontich, 
een man van bij ons, Joris Olyslae-
gers, (40), van beroep blnnenhulsar-
chitekt, maar zijn belangstelling gaat 
ook naar het (nabije) verleden. Zo Is 
hij konservator van het museum voor 
Heem- en Oudheidkunde te Kontich 
en ondervoorzitter van het Verbond 
voor Heemkunde (gouw Antwerpen). 
En alsof dat nog niet volstond. Is hij 
ook nog voorzitter van de Kontlchse 
kulturele raad_ 

WIJ. — Uw steekkaart doet een druk 
leven veronderstellen? 
J.0. — Inderdaad, alhoewel dat al
lemaal nogal los loopt hoor. Het 
een zit zovk^at In het ander verwe
ven. Wanneer men dan zijn tijd 
wat verdeelt, gaat het wel. Er zijn 
de onvermijdelijke pieken wan
neer een bepaald projekt op sta
pel staat, maar dan moet de rest 
maar even wachten. 
WIJ. — Konservator van een Heem-
kundig Museum, dat klinkt nogal te
genstrijdig met uw toch wel modern 
beroep van binnenhuisarchitekt, hoe 
kombineert u dat? 
J.0. — Ik zie geen tegenstrijdig
heid tussen die twee. Trouwens, 
mijn kennis en ervaring op heem-
en oudheidkundig gebied komt 
me goed te pas in mijn beroepsle
ven. Kijk, u merkt toch ook dat 
onze mensen de jongste jaren te
ruggrijpen naar vroeger, naar 
voorwerpen en toestanden uit 
grootmoeders tijd. Het spijtige is 
wel, dat die mensen daarbij geen 
leiding krijgen. Men koopt, men 
verzamelt, soms uit snobisme, 
soms uit echte belangstelling. Wij 
konstateren regelmatig in ons 
museum dat bezoekers richtlijnen 
komen zoeken, degelijke informa
tie, een basis voor hun gevoelig
heden naar wat men «antiek» 
pleegt te noemen. Daaraan vol
doen en dat beantwoorden is 
onze opdracht. Laat ik een voor
beeld noemen: Voor enkele jaren 
was er plots een buitengewone 
belangstelling voor koffiemolens. 
De mensen kregen ineens weer 

oog voor dit stuk huishoudelijk 
alaam. Na de elektrische koffie
molens en de verpakte, gemalen 
koffie, beseften ze ineens weer 
de rustige zaligheid uit hun kin
derjaren, wanneer moeder de 
koffie maalde, de molen in de 

'schoot. Om het ekstreem te stel
len, het is a.h.w. een uiting van ver
langen naar de geborgenheid van 
die tijd. De rage naar koffiemolens 
nam uitzinnige vormen aan: gek
ke prijzen bij zogenaamde antiek
handelaars voor koffiemolens die 
amper twintig jaar oud waren, 
enz... 

En wanneer men dan zulke molen 
in bezit kreeg, wist men er niets 
beter mee te doen dan in de mo-
lentrechter strobloemen te plaat
sen. De vormschoonheid, voort
komend uit de funktie van het 
voorwerp ontsnapte ^en totaal. 
Hiertegen trachten wij nu, via ons 
museum, iets te doen door wat 
begeleiding mee te geven. Ons 
museum toont dan ook de evolu
tie van de koffiemolen en het kof
fiedrinken in onze gewesten, met 
de ganse procedure van het bran
den, enz. door middel van voor
werpen en didaktische teksten. 

Zo proberen we te bereiken dat 
de gelukkige eigenaar van zo'n 
molen er de feitelijke zin en funk
tie van gaat Inzien. Trouwens, wij 
doen dit ook met andere tema's. 

Joris 
Olyslaegers: 

Joris Olyslaegers: voorzitter van de 
gemeentelijl<e l<ulturele raad van Kon-
ticli-Waarloos. 

Zo organizeerde ons museum 
speciale tentoonstellingen over 
tekstiel (o.a. merklappen), volks
devotie, kinderspeelgoed, opgra
vingen, enz. Hierover zijn nog 
steeds uitgebreide katalogi te 
verkrijgen. 

WIJ. — Dit lijkt me een hele opdracht 
voor een toch maar plaatselijk mu
seum? 
J.O. — Dat is het ook, maar ons 
museum is uitermate rijk, hoewel 
we plaatsgebonden zijn. Toch 
trachten we — en naar ik meen, 
met sukses — dit in een breder 
kader te situeren. Kijk eens, ons 
Nederlandse volk is zo onnoem-
lljk rijk. Wij liggen in het centrum 
van het Oude Brabant, wij zijn een 
deel van die Nederlandse Stam, 
die, zoals mijn geestelijke vader, 
dr. Jozef Weyns zaliger, het ooit 
eens uitdrukte, van Kaapstad tot 
Delfzijl reikt. Ons volk met de 
neus op die rijkdom drukken is 
volgens mij de belangrijkste op
dracht. 

Wij staren ons al te gemakkelijk 
blind op de prachtige volkskunst 
van bv. de Oosteuropese landen, 
zoals Polen en Hongarije, maar 
wat onze Nederlanden op dit ge
bied te bieden hebben, lopen we 
achteloos voorbij. En nu we het 
toch over de Nederlanden heb
ben, het is meen ik ook onze taak 
om via de volkskunst en het eigen 
«heem», de onverbreekbare en 
hechte eenheid van Noord en 
Zuid te beklemtonen. Wanneer 
we bv. oude motieven ontdekken, 
stellen we vast dat deze in het 
Noorden evenzeer bestaan, ster
ker nog, dat ze meestal vanuit het 
Zuiden naar het Noorden zijn 
overgebracht. We wisselen dan 
ook regelmatig gegevens uit het 
musea en verenigingen uit het 
Noorden. Ik zou zo zeggen, hoe 
meer men met het eigen heem be
gaan is en er zich dieper In graaft, 
hoe meer men zich bewust wordt 
van de grootheid en de eenheid 
van de Nederlandse Stam. 

WIJ. — U maakt ons benieuwd naar 
dit museum, wanneer is het te bezoe
ken? 
J.0. — Het museum voor Heem-
en Oudheidkunde te Kontich 
wordt beheerd door de Kring 
voor Heemkunde. Dank zij de 
steun van het gemeentebestuur is 
het ondergebracht op de zolders 
van de gemeentelijke jongens
school in e Molenstraat. Het is 
elke tweede zondag van de 
maand open voor bezoekers, tus
sen 14 u. en 17 u. Een bezoek per 
groep is ook mogelijk op andere 
dagen, mits een afspraak. Best Is 
dan even te telefoneren (031-
57.21.27). 

WIJ. — U bent ook voorzitter van de 
Gemeentelijke Kulturele Raad. Hoe 
gaat dat? 

J.O. — De Gemeentelijke Kulture
le Raad is, naar mijn mening, een 
van de best werkende raden in 
onze gemeente. Na het samen
gaan met Waarloos en de veran
derde politieke situatie zijn er wel 
wat strubbelingen geweest. Dat 
was onvermijdelijk, maar nu draait 
de raad op volle toeren. Ik kan 
trouwens rekenen op en entoesi-
ast en gemotiveerd bureau van 
twaalf mensen. De grote zorg is 
geweest de partijpolitiek uit de 
raad te houden, wat wonderwel 
gelukt is. Alle filosofische en ideo
logische strekkingen zijn in dit bu
reau vertegenwoordigd en we 
kunnen zeer goed met elkaar op
schieten. 

WIJ. — Echt pluralisme dus, zoals het 
trouwens hoort U spreekt van een fu
siegemeente, brengt dat geen moei
lijkheden mee? 

J.0. — Niet in het minst. Ik ben 
van oordeel dat Kontich een ge
meente is, samengesteld uit twee 
dorpen: Waarloos en Kontich, 
beide met een eigen sociaal leven 
en specifieke blezonderheden, 
die aan beide zijden met eerbied 
dienen behandeld te worden. Dit 
lijkt me een gezonde basis. Trou
wens, dat leidde reeds tot resulta
ten: de kulturele raad had het initi
atief genomen om in Waarloos 
een wandelpad in te richten. De 
werkgroep die dit pad uitwerkte, 
bestond uitsluitend uit Waarloos
naars. De folder die de raad over 
dit pad uitgaf, werd enkel en 
gratis verspreid in Waarloos, met 
als resultaat dat bij de inwande
ling in het najaar 1978, een 160 
dorpelingen deelnamen aan de 
manifestatie, wat een sukses mag 
genoemd worden voor een dorp 
van 1800 zielen. 

WIJ. — Het wandelpad van Waarloos 
Is één initiatief, zijn er nog andere? 
J.0. — Natuurlijk. Ik heb u toch al 
gezegd dat de raad zeer goed 
werkt. Zo konden we een ge
meenschappelijke lijst van monu
menten en landschappen opstel
len voor beide dorpen, die via het 
gemeentebestuur naar de kom
missie werd verstuurd. In het ka
der van het Jaar van het Dorp 
werden diverse manifestaties 
door de G.K.R. gekoördineerd, 
bv. de prachtige Driekoningen
stoet, in samenwerking met de 
Jeugdraad en met 360 deelne
mers... En dan niet te vergeten, de 
geslaagde Meiboomplanting met 
de Dag van de Jeugd, eveneens 
in samenwerking met de jeugd
raad. 

WIJ. — Vertel eens wat meer over die 
Meiboomplanting ? 
J.0. — Wel, de idee om in onze 
gemeente een grote Meiboom
planting te houden, sluimerde 
reeds lang in de gedachten en 
dromen van enkele Vlaams-natio
nalisten in Kochtich. U moet we
ten dat dit bij ons een zeer oude 
traditie is. Zo bestaan er schrifte

lijke bronnen van zulke viering In 
Kontich in 1797. Warmeer de 
Vlaams-nationalisten mee in het 
schepenkollege kwamen, na de 
jongste raadsverkiezingen, en ik
zelf voorzitter werd van de G.K.R., 

leek de tijd gekomen om dit zin
volle jeugd- en lentefeest terug in 
zijn oude glorie te herstellen. 
Maar we wilden het zeer uitdruk
kelijk niet voorbehouden aan de 
nationalisten: dit feest moest hét 
feest worden van de ganse ge
meenschap! 

Zonder onderscheid van politieke 
of andere overtuiging. Daarin zijn 
we, meen ik, zeer goed geslaagd. 
De Meiboomplanting werd een 
denderend gebeuren, mee dank 
zij de inzet van de jeugdraad en 
zovelen. Een verkeersvrij dorps
centrum, tientallen kinderspelen 
in de namiddag, het verkiezen van 
een Meigraaf en -gravin, een 
stoet door het dorp met de ver
sierde Meiboom, gevolgd door de 
Meigraaf en -gravin op een jutkar, 
getrokken door een Brabants 
trekpaard, een platte boerewagen 
vol joelende kinderen, vendellers, 
plaatselijke volksdansgroepen, 
noem maar op. Dan het planten 
van de boom te midden van het 
dorpscentrum, vóór kerk en ge
meentehuis. Het voorlezen van 
de meispreuk, opgesteld door 
dichter Karel Vertommen, een ge
boren Kontichnaar en het optre
den van verschillende zang-, 
dans- en muziekgroepen, allen 
van eigen bodem. Tot slot een 
volksdansavond rond de Mei
boom... 

WIJ. — Te mooi om waar te zijn en dit 
jaar? 
J.O. — Dit jaar komt er weer zo'n 
Meiboomplanting. Ze gaat door 
op zondag 6 mei, de zondag na 
het zangfeest dus en wel op het 
Sint-Jansplein, omdat het dorps
centrum (voor wegeniswerken) 
opgebroken zal liggen. 

WIJ. — Waf staat er op het program
ma? 
J.O. — In grote lijnen volgen we 
het stramien van vorig jaar. Vanaf 
14 uur zullen alle kinderen op dit 
plein hun hartje kunnen ophalen 
aan diverse spelen, georganl-
zeerd door de Jeugdraad. Er zal 
worden geknikkerd, gebald, ge
bikkeld, gespeeld, getekend, 
enz..., teveel om op te noemen. 
Rond 17 u. gaan we in stoet, met 
alle aanwezige kinderen, de Mei
boom halen, en onder geleide van 
de nieuw-gekozen Meigraaf en -
gravin doorheen het dorp naar 
het plein. Ondertussen voert een 
plaatselijke toneelvereniging, tot 
vermaak van de achtergebleven 
volwassenen, een autentlek wa
genspel op, op een platte boere
wagen, die op het plein staat op
gesteld. Men speelt: «De t lute 
van nu noch». Na het planten van 

Gemeente 
Kontich 

Op zondag 6 mei 1979 

Grote 
meiboomplanting 

Met 
Dag van de 

Jeugd 

Aanvang: 14 u. 
Einde rond 22 u. 

PROGRAMMA: 
Van 14 u. tot 17 u.: 

kinderspelen; 
17 u.; stoet met 

de meiboom; 
17 u. 30: planten van de 

meiboom, voorlezen van de 
meispreuk en meiboom-
dans, diverse optredens 

van zang-, dans- en 
muziekverenigingen; 

daarna tot 22 u.: groots 
volksdansfeest rond de 

meiboom; 
tussen 14 en 15 u. 30 

wedstrijden tot het 
verkiezen van een 

Meigraaf en Meigravin; 
Plaats: Sint-Jansplein, 

Kontich; 

Organizatie: Gemeentelijke 
Kulturele Raad, 

Gemeentelijke Jeugdraad. 

IEDEREEN 
VAN HARTE W E L K O M ! 

de Meiboom en het voorlezen 
van de meispreuk, zal de mei-
boomdans uitgevoerd worden 
door de plaatselijke volksdans
groepen onder begeleiding van 
onze harmonie. Dan volgt weer
om een optreden van al onze 
zang-, dans- en muziekgroepenn-
gen en tot slot weer een geleide 
volksdansavond voor de jeugd. 

WIJ. - Dit klinkt veelbelovend. Ik 
wens u en uw ploeg veel sukses! 

J.0. — Dank u. Mag ik eindigen 
met iedereen hartelijk uit te nodi
gen op deze Kontlchse Mei
boomplanting! Trouwens, er zal 
gezorgd worden voor het nodige 
eten aan demokratische prijzen 
op het plein zelf, terwijl de rond
omgelegen herbergen wel voor 
drank zullen zorgen. Voor goed 
weer wordt eveneens gezorgd i 

WIJ. — Afgesproken! Tot zondag 6 
mei In Kontich. 

(F.D.B.) 

Foto's: Dirk Brems 

Meiboomplanting 78: l<laar voor de grote meiboomdans! 
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ANTWERPEN- Debat met de hoofdredakteur Hugo Camps van 
«Het belang van Limburg» over de pers Om 20 u 30 in het Con 
gress-Hotel, Plantin en Moretuslei 136 Organizatie Kontakt-
klub 
KONTICH VUJO-Kleinkunstavond met de Kabaretgroep Toost, 
«Een Koekje voor de Vaak» in het Parochiaal Centrum, Magda-
lenastraat Aanvang om 20 u 30 stipt 
2WIJNDRECHT-BURCHT. Voordracht over Spoken en Gees-
tesverschijnselen door de heer Simons Om 20 uur in het Gil-
denhuis te Zvi/ijndrecht Inkom 40 fr Organizatie Vlaamse 
Kring 
BORGERHOUT- Algemene ledenvergadering met als spreker 
kamerlid Willy Kuijpers over «De VU en de Europese verkiezin
gen» Om 20 u 30 in zaal De Nieuwe Carnot Carnotstraat 60 

BORNEM 11e Lentebal van VU-Bornem in zaal Alcazar Puur-
sestwg 25 Begin 21 u met het orkest Johny Maes 

MEERHOUT VU-ledenfeest en dansfeest om 19u 30 in de 
feestzaal De Watermolen Gastspreker senator Wim Jorissen 
Prijs 300 fr 

MEI 
3 SCHOTEN- Gespreksavond met Walter Kunnen, voorzitter van 

de Bevi/eging voor de Verenigde Staten van Europa over «Wat 
met de Vlamingen in het Europa van morgen '» Om 20 uur in 
zaal De Poort, boven De Gilde, Marktplein 

12 ANTWERPEN Braadfestijn Inschrijvingen op het VU-sekretan-
aat tel 031-36 84 65 Prijs 220ffr 

12 ANTWERPEN. Traditioneel braadfestjin 220 fr 5 soorten vlees 

Inschrijven VU-sekretariaat, Wetstr l 2 An tw, tel 3684 65 

19 SCHOTEN Leeuwenbal om 20 u 30 in de Vlaamse Zaal, Paal-
straat 285 Inkom 80 fr 

vu-Schelle 
op kolportage 
De VU-afdeling Schelle trekt op zater
dag 28 april as op kolportagetocht 
met het weekblad «Wij». Vertrek om 
13 u 30 aan het nr 33 m de Peper
straat 

Wie doet mee? Hoe meer handen, hoe 

meer-

Wij in Ekeren 
Geboorte 
Het VU-bestuur wenst Leo Van Des-
sel en Rita Scheyltjens hartelijk geluk 
met de geboorte van hun tweede 
kindje Kevin 

FVV 
Een afdeling van de Federatie van 
Vlaamse Vrouwen werd zopas opge
richt in Ekeren Belangstellenden kun
nen zich in verbinding stellen met 
Gerda Van Langendonck, Oude Weg 
30 Ekeren, tel 6 4 7 9 6 1 , Margriet 
Vliexs, Nijverheidslei 24, Ekeren, tel 
6487 52, Corry Dierickx, Leerhoek-
slaan 3 Ekeren, tel 412314, Angela 
Bastiaensens Twee Kronenstraat 90, 
Antwerpen-Schoonbroek, tel 

421720, Veerie Thyssens, Geesten-
spoor 72, Ekeren tel 41 0441 Harte
lijk welkom' 

Vlamat 
De plaatselijke afgevaardigde is 
steeds te bereiken 's maandags van 9 
tot 12 u en van 18 tot 21 u Oude Weg 
30 Ekeren, tel 647961 Ook op ande
re dagen op afspraak Veranderen 
van ziekenfonds gebeurt v lo t Goede 
dienstverlening 

Kortnieuws 
uit Ekeren 
Dr. August 
Bormsherdenking 

Zal plaatshebben op zondag 29 april 
e k om 10 u Eucharistieviering in de 
St-Franciscuskerk te Merksem on
der leiding van Joost Boel, abt van 
Tongerio pater Luyten en de 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-sekretariaat, 
Geestenspoor 72, Ekeren Tel 
410441 Abonnementsprijs voor een 
periode van 12 maanden 500,-fr 
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Gouden bruiloft 
te Oeiegem 
Op zaterdag 5 mei 1979 vieren onze 
leden Victor en Lidie Somers-Arnst 
hun gouden bruiloft Om 12 uur dan
ken ZIJ de Heer in de jubileummis te 
Oeiegem O-L-Vrouwekerk, gevolgd 

door het familiefeest in de salons van 
Berkenhof te Molenstede 
Om 20 uur nodigen zij de vrienden 
van de afdeling Ranst uit op het 
prachtig avondfeest Het bestuur en 
de leden van de afdeling Ranst wen
sen deze trouwe leden in het goud 
van harte geluk 

Dienstbetoon 
Antwerpen-stad 
• Elke maandag, door volksverte
genwoordiger A De Beul, van 16 tot 
19 u op het sekretariaat, Wetstr 12 te 
Antwerpen, tel 368465 

• In afspraak metseen onzer ge
meenteraadsleden of leden van het 
O C M W Namen en adressen vermeld 
in het Kontaktblad Of telefoneer voor 
afspraak met het sekretariaat 
368465 

Arrondissementele 
kaderdag 
Antwerpen 

Op 5 mei 1979 richt het arrondisse
ment een kaderdag in over de Europe
se Verkiezingen Deze bijeenkomst 
gaat door in het Alpheusdal F Williot-
straat 22 te Berchem Aanvang 
14 u 30 

Onze nationale lijststrekker M Cop-
pieters en de nationale voorzitter 
Hugo Schiltz zullen het woord voeren 
Een dia-reeks over Europa en een 
kleinkunstenaar zorgen voor de om
lijsting 

Het arr bestuur rekent op de aanwe
zigheid van alle kaderleden Ook de 
gewone VU-leden zijn hartelijk wel
kom 
Einde voorzien rond 17 u 

O.C.M.W. 
MERKSEM 

Het OPENBAAR CENTRUM 
VOOR MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN, Van Aertselaar-
straat 29, Merksem, wenst 
over te gaan tot de aanwer
ving van een 
administratief direltteur 
voorhet Jan Palfijnzieken-

huis 
Nadere inlichtingen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden en de in te die
nen bewijsstukken en de be
zoldigingsregeling zijn te be
komen bi) het 
personeelsbureau Jaak De 
Boeckstraat 3-11 te Merksem 
(tel 45 75 80 - toestel 28) 
De eigenhandig gechreven 
aanvraag voor voornoemde 
betrekking dient bi] een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, Voorzitter van het 
O C M W , uiterlijk op 12 mei 
1979 toe te komen 

tAdvJ 

10%vrVU.Ieden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest 52 Antwerpen 

Tel 031-3135.83 

Amnestie. 
Uit de rede van Joos Somers VU-
kamerlid tijdens het investituurdebat 
in de Kamer halen we volgende pas
sus aan 
« Uit deze tussenkomst zal het wel dui
delijk geworden zijn dat we niet be 
reid zijn U te volgen op het pad van 
de eeuwige geleidelijkheid en het lang-
gerokken blijvend onderzoek naar din
gen die te evident zijn Wie het parle
mentair gebeuren op de voet volgt 
weet dat deze regering met in staat 
zal gesteld worden om fundamenteel 
iets te wijzigen aan het gestelde pro
bleem We willen geen patetische 
oproepen doen om U tot initiatieven 
aan te zetten want gij mijnheer de 
eerste-minister kent het gestekte pro
bleem maar al te goed en U heeft er 
zeker meer begrip voor dan uw voor
ganger maar U was en U is niet bij 
machte gebleken om uw politieke 
vrienden in deze aangelegenheid tot 
een kordate en eendrachtige houd/ng 
met fundamentele gevolgen te bewe
gen 

Aan de goede bedoelingen twijfelen 
we geenszins en we danken hier de 
kollegas die zich bereid hebben ver
klaard zonder kompromissen een blij
vende verzoenlijkheid van de hand te 
wijzen maar we zijn tevens overtuigd 
dat het gebrek aan politieke moed om 
voor het gestelde probleem ook maar 
enige grondige verandering te kunnen 
verwachten 
Ook op vlak van het uitdoven van de 
asociale gevolgen van de repressie 
en epuratie is Uw regering hopeloos 
verdeeld terwijl Uw partij hopeloos-
verdeeld IS wat betreft de te volgen 
weg om iets te bereiken op dit vlak U 
bent sinds de verbreking van het 
Vlaams front de machteloze gevange
ne van Uw franstalige koalitiepart-
ners >• 

Handelaars... 
...zelfstandigen (enz.) 
voor uw publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon-
takt met 
Karel SEVERS (onze publi-
citeitsman) 
02/219.49.30... 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
Tel [031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

.vCT"'5!«;:'':^sx^-?!t?;^ 

VU-sekretariaat Borsbeek 
Jozef Reusenslei 44 

Centrum voor Sociaal Dienstbetoon 

Hebt U problemen in zake pensioen legerdienst sociale zekerheid, studies, 

verzekennè, tegemoetkomingen enz dan kunt u steeds gratis en zonder 

enige verpl ichting beroep doen op onze medewerking 

Openingsuren 

• maandag en woensdag 19 tot 20 u 

• Cafe Parking, K Soetelaan 2, tel 21 3527 
elke eerste maandag van de maand van 19-20 u 

Debat rond 
de doodstraf 
De Nationalistische Studentenvereni
ging Antwerpen organizeert vandaag 
donderdag 26 april een debatavond 
Het tema «Doodstraf natuurrecht of 
moord '» Aan deze avond verlenen 
hun medewerking dekaan Vanneste, 
prof Storme en prof Lambrechts 
Het debat zal doorgaan in de lokalen 
van de Ufsia in de Rodestraat, en zal 
aanvangen om 20 u stipt 

(meegedeeld) 

Rouw 
te Borgerhout 
Tot onze grote ontsteltenis ontvingen 
WIJ het overlijdensbericht van ons lid 
Ward Bosch geboren op 26 maart 
1949 en op 30-jarige ouderdom overle
den op 14 apnl jl 

Aan zijn echtgenote mevrouw Rita 
De Peuter en de andere naastbe-
staanden willen wij langs deze weg 
onze deelneming betuigen in het onbe
schrijfelijk leed dat hen treft 

De Vlaamse 
Toeristenbond 
stelt voor 

Autocarreizen met 

Vlaamse reisleiding 
Kastelen aan de Loire en Pariis 4 d 
Parus en Versailles 3,4 en 5 d vanaf 
Normandie 
Normandie en Bretagne 

4 d 
8 d 

Dordogne, Tarn en Centraal Massief 

Rijn 
Zwarte Woud 
Hannover 
Hannover en Berlijn 
Praag, Boedapest en Wenen 
D D R en Polen 
Noorwegen 
Noordkaap 
Moskou en Leningrad 

10 d 
4 d 
7 d 
5 d 
8 d 

14-d 
15 d 
15 d 
22 d 
24 d 

5 990 f r 
3 440 f r 
5 760 f r 
9 900 f r 

15 340fr 
4 790 f r 
8 400 f r 
7 830 f r 

13 290fr 
19750fr 
19950fr 
29130fr 
46 650 f r 
42 650 f r 

Alle bezoeken en uitstappen en 
«REIS-l- » inbegrepen! 

B.T.W. 2,08 »/o METINBEGREPEN 

EIGEN ORGANIZATIE 

Voor al le inl ichtingen en inschrijvingen : 
VTB-VAB-sekretariaat, St-Jakobsmarkt 45-47, 2000 
ANTWERPEN Tel 031-34 34 34 (24 lijnen) en de VTB-
VA B -kantoren te Aalst, Bree, Brugge, Brussel, Genk, 
Gent, Hasselt, Herentals, Kortrijk, Leuven, Lier, Me-
chelen, Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout 
en Vilvoorde Verg 1185 kat A 

tadvJ 

WIJ t l 



WIJ IM D€ MOLK^Unie 

fFiLMTHEATEi»! DJcst hceft 6611 iijeuwe burgeme6st6r 
studio 

Week van 27 april tot 3 mei 

TERVUREH 
Vrijdag, zaterdag 20 u 30, zon
dag 18 u , dinsdag 18 u. KNT 

Phantom of the Paradise 
film van Brian de Palma 

Zondag 15 u , dinsdag 15 u KT 
Peter Pan 

van Walt Disney 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag: 
20 u 30 KT 

Interiors 

LEUVEN 1 
PREMIERE BELGIË 
1315 - 18.3© - 2400 

Een vrouw tussen 

hond en wolf 
Een nieuwe Vlaamse film van 

ANDRE DELVAUX 
met Christine Barrault, Rutger 
Hauer, Roger Van Hooi, Senne 

Rouffaer en Bert Andre 

Op hetzelfde programma: 

Harpya 

Gratis een driekleurige filmaffi
che voor alle belangstellenden 

Voorraad beperkt. 

15 u 30 
20 u 45 

KNT 
Vierde week 

The deer hunter 
(Dolby stereo sound) 

LEUVEN 2 
13 
17 

20 

22 

15 

u 30 KT 
u 30 Vijfde week 

Superman 
Film van Richard Donner 

u. derde week 

Foul Play 
van Colin Higgens 

u Tweede week 

In nome del Papa 
van Luigi Magni 

u 45 24 u 

KNT 

KNT 

Fie 

KNT 

The last wave 
Film van Peter Weir 

met Richard Chamberlain 

TIENEN 
Zondag 15 u KT dinsdag 15 u 

De ballade van De Daltons 

en 

Lucky Luke 

Zondag, dinsdag 19 u tweede-
week 

Battlestar Galactica 

film van Glen Larson 
met Richard Hatch, Dirk Bene

dict, Lome Greene 

Vrijdag, zaterdag 20 u 30, zon
dag 17 u 

Spiderman 

Vrijdag, zaterdag 22 u 30, zon
dag 21 u , maandag 20 u 30, 
dinsdag 21 u , woensdag en 
donderdag 20 u 30 

Pharaon 
van Jerry Kawalerowicz 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag en dinsdag 15 u KT 

De avonturen van Bernard 

en Bianca 
van Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag, zondag, dins
dag, woensdag 20 u 30 - KT 

Faraon 
Van Jerzy Kawalerowicz 

Zondag en dinsdag 18 u 
Maandag 20 u 30 KNT 

Tuin der Foltering 
van Christian Gion 

Sinds kort hebben wij hier een nieuwe burgemeester, dr Jan (Jean voor de 
vrienden) Van de Kerckhof, volgde immers Omer Van Audenhove op, die ontslag 
nam wegens gezondheidsredenen. 
Eerlijk gezegd, hebben we Van Audenhove nooit echt in ons hart gedragen. Al
hoewel hij ongetwijfeld een bekwaam politicus was, die zijn ministerieel ambt op 
zeker ogenblik «gebruikte» om voor Diest wat te doen. Sommige anti-Vlaamse 
uitspraken van deze man kunnen we moeilijk verteren. Het is een feit, dat de gro
te baas van een gekende schoenfabriek zijn tegenzin voor de Vlaamse proble
men met moeite kon verbergen. Te pas en te onpas maakte hij «misbruik» van 
zijn zgn. oorlogsverleden als «verzetsheld-» om het Vlaamse probleem in een 
slecht daglicht te plaatsen. Alhoewel dat verleden helemaal niets te maken heeft 
met dat probleem, gebruikte hij het meermaals als argument, bv. wanneer er ge
sproken werd over subsidies voor het IJzerbedevaartkomitee. 
Wij hebben nooit meegedaan aan het verspreiden van geruchten over de huis-
taal van Van Audenhove en ook vandaag zullen we ons niet laten verleiden tot 
dergelijke verklaringen over de anti-Vlaamsheid van de oud-burgemeester 
Wij staan er echter op de mens Van Audenhove een spoedig herstel toe te wen
sen en wij hopen oprecht dat hij nog vele jaren gelukkig mag zijn in zijn gezin. 

Inmiddels heeft dr Van de Kerckhof 
de eed als nieuwe burgemeester af
gelegd en werd dit met een luxueuze 
aankondigingskaart aan de bevolking 
ter kennis gebracht 
Dat deze benoeming in zijn eigen 
PW-groep een enorme scheur te
weegbracht staat vast Men kan met 
ontkennen dat deze dokter-burge-
meester in geen geval zal kunnen re
kenen op de steun van alle partijgeno
ten in de gemeenteraad Onlangs 
verklaarde een PW-raadsl id, tijdens 
een perskonferentie dat de nieuwe 
burgemeester zich op zijn minst zal la

ten manipuleren Ook andere P W -
raadsleden hebben hun negatieve 
mening te kennen gegeven tijdens 
meer private gesprekken Kortom-
,men neemt de blitz-carrière van Van 
de Kerckhof niet in eigen rangen, 
waar anderen ook kandidaat waren 
voor de sjerp, maar ofwel te oud, te 
jong of onbetrouwbaar (perskonf 
PW-l id) bevonden werden 
In een pas gepubliceerd vraagge
sprek met een plaatselijk journalist 
heeft de nieuwe burgemeester intus
sen reeds al zijn goede voornemens 
bekendgemaakt Op de eerste plaats 

moeten wij toegeven dat dr Van de 
Kerckhof in ieder geval beseft dat het 
met gemakkelijk zal zijn de rol van een 
goed geneesheer te koppelen aan 
deze van een goed burgemeester 
Het uurtje aanwezigheid per dag in 
het stadhuis zal in deze zeker met de 
doorslag geven, hoe belangrijk hij dit 
ook schijnt te vinden 
In hetzelfde vraaggesprek legt de 
burgemeester de nadruk op samen
werking met de adviesraden, die drin
gend opnieuw moeten opgericht wor
den (Volgens ons zijn ze nooit weg 
geweest, maar werden ze eenvoudig 
nooit gehoord) 
W e hebben steeds de indruk gehad 
dat Van de Kerckhof als raadslid nooit 
veel van zich liet horen In moeilijke 
omstandigheden (afbraak oud-ate-
neum) hebben wij hem politieke boch
ten weten maken om zijn huid tegen
over iedereen te redden 
Dit stilzwijgend aanwezig zijn tijdens 
de zittingen, geeft hij toe en zelf 
spreekt hij de hoop uit in deze te kun
nen veranderen als voorzitter 

Broze positie 
Of er van deze man.veel vernieuwing 
zal uitgaan, kunnen wij alleen maar ho
pen. W I J hebben echter veel moeite 
om het ook echt te geloven Ondanks 
veel goede wil heeft een burgemees
ter naast zich een schepenkollege no
dig, dat zijn taak aan kan Zolang som-

Germain Grymonprez, 
een grote Vlaamse vrouw ging heen 
Mevrouw Germain Grymonprez gebo
ren te Eernegem op 17 februari 1897 
ging zich bij de Heer voegen op 8 
maart 1979. Al onze Vlaamse vrouwen 
zoals deze mooie figuur stonden 
steeds in de schaduw, kwamen nooit 
op het voorplan, maar verzetten in alle 
stilte reuzewerk. Zonder deze Vlaam
se moeders zou Vlaanderen nog ner
gens staan. Wie schrijft ooit de ge
schiedenis van de verdiensten, maar 
ook het lijden van deze naamlozen? 
Gesproten uit een oeroud Vlaamse 
geslacht uit Frans-Vlaanderen; en van 
huize uit gesterkt en gelouterd in de 
Vlaamse strijd, nam zij in W.0.1 vrijwil
lig dienst als verpleegster. Ondanks 
haar jeugdige leeftijd maakte ze zich 
geliefd en geacht bij het veldleger. Ze 
hielp, troostte en entoesiasmeerde 
zelfs haar omgeving door een nooit 
aflatende werklust met enkel en al-

Franse 
huisvuilaanslag 
in Brussel 
Meer en meer mogen we ons verheu
gen over de reakties van de Brussel
se Vlamingen die hun aanslagbiljet 
met hun adres in het Frans toege
stuurd krijgen. 
Dit betekent dat de Vlamingen in 
Brussel zich met meer wensen te la
ten doen door de Brusselse franskil
jons Nochtans worden de belastings-
brieven van de agglomeratie 
opgemaakt volgens de taal waarin be
trokkene opgeschreven staat bij de 
elektriciteitsmaatschappij 
De computerlijsten werden door de 
agglomeratie aangevraagd aan bo
vengenoemde maatschappij, zodat 
men dikwijls tot de vaststelling moet 
komen dat iemand een klacht indient 
omdat hij een Frans belastingsformu-
lier ontvangt maar in feite zijn elektrici
teitsrekening eveneens in het Frans is 
opgesteld 
Te onthouden en na te kijken. 

Jan De Belangeer, 
Schepen 

^of ten Ccniioorn 

t Restaurant 
Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n D óor en 
Keierberg 25 

1700 Asse TeL 02/452.95.15 
Maandag gesloten 

leen voor ogen zich ten dienste stellen 
van de Vlaamse piot, die in die moerle-
meie gedoemd was, te vechten, te 
zwijgen en te sneuvelen. 

De hogere legerleiding o.m. generaal 
Bernheim, bevelhebber van de Eerste 
DFvisie die nu bepaald de Vlamingen 
niet in zijn hart droeg, diende haar 
verdiensten te erkennen en bracht 
haar openlijk hulde. Zij werd ook ette
lijke malen onderscheiden. Ook tij
dens W.O. II kwam deze koene vrouw 
weer ten tonele. Als hoofdverpleeg
ster in de operatiezaal verrichte ze 
wonderen. Alles stelde ze in het werk 
om mensenlevens te redden en span
de zich uitermate in om Vlaamse sol
daten aan krijgsgevangenschap te 
onttrekken. 

Gans haar leven was er een van offe
ren en dienen steeds tot heil van 
Vlaanderen en het Vlaamse Volk. 
Tijdens de repressie was ze als een 
heilige, helpend en lenigend, een oaze 
in een wereld van geweld en onrecht 
De laatste tribulaties in het Vlaamse 
kamp in verband met Egmont en Stui-
venberg hebben haar veel zielepijn 
berokkend. Bekommerd als ze was 
om hef heil van de Vlaamse strijd, heb
ben de twisten, tweedrachten en ver-

OCMW van 
Hekelgem 
Te begeven: 
— In vast verband één vol
tijdse betrekking van maat
schappelijk werker(ster). 
— In vast verband vier vol
tijdse betrekkingen van ge-
zins- of bejaardenhelper-
(ster). 
— In vast verband twee vol
tijdse betrekkingen van 
nachtwaker{ster). 
De aanvragen dienen ge
richt, per aangetekende zen
ding, aan de heer F. Van den 
Branden, voorzitter van het 
OCMW, oud-gemeentehuis, 
centrum 26, 1705 HEKEL
GEM (Essene) vóór 13 mei 
1979. 
Inlichtingen te bekomen op 
het sekretar iaat , oud-ge
meentehuis, Essene, 's voor-
middags van 9 tot 12 u., be
halve de zaterdag. Tel. 02-
582.10.32. (Adv.) 

scheuring in eigen Vlaamse rangen 
haar gezondheid zeker geen goed ge
daan. 

Konsekwent in gans haar levenshou
ding schonk ze bij haar overlijden 
haar lichaam aan het AZ van de VUB 
te Jette. 
Schoner, mooier en voornamer kon 
het niet Vlaanderen mag fier zijn op 
zijn kinderen. H.V. 

Liedekerke 
naar zangfeest 
De Vlaamse Kring Pajottenland Liede
kerke richt een busreis in naar het 
zangfeest Ook mensen van Dender
leeuw en Teralfene kunnen mee 
Gelieve echter ten laatste vrijdag
avond vanaf 19" u 30 kontakt op te ne
men met het Vlaams Centrum 
(«Pajot») te Liedekerke (053-6657 83) 

BRABANT 

mige schepenen zich beperken tot 
een ouderwetse kontrole op het 
stadspersoneel en te pas en te onpas 
in de kijker lopen met brieven en an
dere histories, kan er van een nieuw 
beleid moeilijk sprake zijn De nieuwe 
burgemeester kan zijn schepenen 
best meteen duidelijk maken dat er 
nog wat anders te doen is, dan het op
enen van beurzen en het knippen van 
lintjes in alle mogelijke kleuren Maar 
helaas durven wij denken dat die 
schepenen zich weinig gelegen zullen 
laten aan de geneesheer-burgemees
ter, waarvan ook zij de broze positie 
in zijn eigen partij kennen 
Bovendien hebben wij hier in Diest als 
Vlaams-nationalisten weinig te ver
wachten van een man, die zeker met 
Vlaamsgezind is 

Liever hadden we meer in positieve 
zin geschreven over burgemeester 
Van de Kerckhof Helaas, de realiteit 
heeft ook haar rechten 

Willy SOMERS 

Spannende 
raadszitting 
te Grimbergen 
Vanavond (26 april) wordt het meer 
dan waarschijnlijk een spannende ge
meenteraad (begin 19 u ) te Grimber
gen De VU-fraktie heeft — analoog 
met de uitsluiting van senator Beer-
naert uit de Franse Kultuurraad — de 
gemeenteraad een voorstel gedaan 
de vier Franstalige raadsleden de toe
gang te weigeren tot de raadszitting 
Wie kan, neemt een kijkje in de raads
zaal I 

VUJO-Halle-
Vilvoorde aktief 
De eerstvolgende arrondissementele 
VUJO-raad van Halle-Vilvoorde zal 
plaatsvinden op maandag 7 mei a s 
om 20 u, op het arrondissementeel 
sekretariaat, Kongresstraat 53. 1000 
Brussel 
Op de agenda staan o.a de septem-
berweekends en de vredesfietseling 
Al wie geïnteresseerd is in de VUJO-
werking van het arrodissement Halle-
Vilvoorde is welkom 
De koordinatoren voor de verplaat
sing naar de anti-atoommanifestatie te 
Doel, op 2 juni a s zijn 
— voor het Land van Grimbergen 
Luk Robberechts, Meidoornlaan 11 te 
1851 Grimbergen (tel 02/2693360) ; 
— voor het Oostland. Luk Van Bie-
sen, Wilderozenweg 1 te 1950 Kraai-
nem (tel 02/731 01 78), 
— voor het Pajottenland. Herman 
Van Huychem, Stnjiandstraat 38 te 
1686 Gooik (tel 054/5662 03) 

L< 
APRIL 

27 LEUVEN: Arrondissementsraad om 20 u in lokaal «Goud-
bloem», Goudbloemstraat 50 Sprekers Walter Luyten over 
«Van Volksunie naar Volkerenume» en Jozef De Troyer «Waar
om zijn we met meegegaan met Martens» Kritisch onderzoek 
van het regeringsprogramma 

27 NIEUWENRODE: Algemene informatieavond A29 om 20 u in de 
Gemeentezaal Sprekers Afgevaardigde interprovinciaal Anti-
A29 Front, gemeenteraad en ene afgevaardigde Landbouwgilde 
Londerzeel en prof Willy Desaeyere (Anti-A24 Front) 

MEI 

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

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

11 

12 

LIEDEKERKE: Jaarlijkse algemene ledenvergadering in Snack-
Lima, Stationsstraat Na een bescheiden etentje wordt het ver
slag van het voorbije werkjaar aan de vergadering voorgelegd 
waarna Jaak Vandemeulebroucke, eerste plaatsvervanger voor 
de Euro-verkiezingen, het woord zal voeren Begin 19 u. 30. In
kom gratis 
TERVUREN: FW-gespreksavond in de Roze Zaal (Café De En
gel), Kerkstraat Spreker Walter Luyten over het tema «Vlaan
deren naar Europa» Nadien kaas- en wijnavond gevolgd door 
een zangstonde Dit alles voor 50 fr 

WIJ 11 
M ' n 
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WIJ in De l̂ OLK^UMie 

Waarschoot 

CVP-raadsleden blijven zwijgen 
OOST-VUU\NDEREN 

Ondanks de typisch Waarschootse 
agenda met veel technische en admi
nistratieve punten, groeide de ge
meenteraadszitting van 12 april uit 
tot een soms scherpe konfrontatie 
tussen het CVP-gemeentebestuur en 
de Vlaamse Gemeentebelangen 
Alles begon nochtans in een betrek
kelijke rust Fons Van Holderbeke 
(Vlaamse Gemeentebelangen) stelde 
voor aan het gemeentehuis een par-
keerstrook voor minder-validen te 
voorzien Ondanks zijn vele bezwa
ren ging burgemeester De Prest uit
eindelijk akkoord en w^erd het voor
stel met eenparigheid van stemmen 
goedgekeurd 

«Na t ionaa l r e g e l e n - » 

Heel w/at meer animo bracht het 
voorstel van Fons Van Holderbeke 
om de gemeentelijke ontwikkelings
samenwerking te subsidieren a rato 
van 1 fr per inwoner Van Holderbe 
ke wees er op dat dit zeker geen 
overdreven bedrag vertegenwoord 
igde, temeer daar de gemeentelijke 
steun aan o m de 1111 11-aktie ui
terst gebrekkig verliep in 1978 (pro
paganda en informatiemateriaal 
kwam met of onvolledig terecht maar 
eindigde in de gemeentelijke papier 
mand) 

Schepen Willems antwoordde dat de 
gemeente voldoende inspanningen 
levert en stelde dat de subsidiering 
nationaal moet geregeld worden De 

reeds lange lijst van gemeentelijke 
zaken die volgens schepen Willems 
«nationaal» moeten geregeld wor
den wordt daardoor andermaal uit
gebreid Resultaat van dit alles het 
voorstel van Fons Van Holderbeke 
wordt meerderheid tegen minder
heid afgewezen 
Raadslid Eliane Bonne (Vlaamse Ge
meentebelangen) giet mets vermoe

dend nog meer olie op het vuur door 
de slechte staat van het wegdek en 
de onveilige verkeerssituatie van het 
Hoekje te berde te brengen Voetpa 
den ontbreken grotendeels, het fiets
pad heeft een oversteekplaats in een 
gevaarlijke bocht parkeerruimte 
krijgt voorrang op veilig fietsverkeer, 
een kapelletje met groene omgeving 
moet wijken enz Reeds vele belof
ten en intenties met betrekking tot 
het Hoekje werden door het ge 
meentebestuur uitgesproken doch 
mets IS inmiddels veranderd 

«Kluitje...» 

Burgemeester De Prest verschuilt 
zich achter het feit dat hij zijn stand 
punt inzake het Hoekje reeds aan de 
KAV bekend maakte Ook zegt hij 
dat de verkeersdrukte op het Hoekje 
reeds heel wat is verminderd nu 
iedereen de nieuwe weg door de so 
ciale woonwijk gebruikt 
Van Holderbeke repliceert dat het 
onverantwoord is groot verkeer 
door een sociale woonwijk toe te la
ten HIJ ziet daarin een zoveelste illus 
tratie van het wanbeheer van de ge 
meente waarbij de auto systematisch 
voorrang krijgt op meer trefbare 
groepen als fietsers, voetgangers, 
kinderen bejaarden,ed l evensw i j s t 
hij erop dat de KAV zich door het ge
meentebestuur met een kluitje in het 
net heeft laten sturen en dat hijzelf 
reeds tien jaar geleden op de ver
keersproblemen in het Hoekje heeft 
gewezen Tot dusver nog altijd zon
der gevolg 
S o u n d of s i l ence 

Daarnaast worden nog een aantal 
administratieve punten afgehandeld 
Positief daarbij was dat het gemeen
tebestuur uiteindelijk toch van plan is 
deel te nemen aan de studie over het 
openbaar vervoer in het Meetjesland 
(onder druk van de Vlaamse Ge-
nneentebelangen) 

Aktiviteit in en rond St.-Niklaas 
« Energie en 
maatschappij» 
Deze reeks van vijf avonden startte 
op vrijdag 20 april met de basisbegnp-
pen van de kernfysika en liep door op 
24 april met een lezing over de klassie
ke energiebronnen 
Staan nog op het programma 
• zaterdag 5 mei om 9 u 30 « Kern
energie veiligheidsproblemen en mi
lieu •' 
• dinsdag 8 mei om 20 u «Alterna
tieve energiebronnen » 
• zaterdag 12 mei om 9 u 30 
•' Groepsdiskussie » 
Telkens in de Broederschool Kroon 
molenstr 10 te St-Niklaas Elk deel 
duurt 2 u 30 Meer inlichtingen op het 
Centrum M V & G Casinostraat 20 
(tel 771400) 

« Kinderhygiëne » 
Telkens van 20 tot 22 u gaat in zaal 
« Steenstraete » Nieuwstr 86 te St-Ni
klaas een reeks kursussen door over 
de hygiene bij kinderen deze zijn 
georganizeerd door het Vrouwencen
trum en L Dosfelvormingsinstituut In
lichtingen Centrum Man Vrouw & Ge
zin Casinostraat 20 (tel 77 14 00) 
• woensdag 2 mei over «Voeding 

en symptomen van veel voorkomen
de kinderziekten» 
• woensdag 9 mei over« Knsispeno-
den opvoeding en gedragingen» 

Massage 
• Vnjdag 27 apnl Massage oefen
avond \sjm Het Vlaamse Kruis-Beve-
ren om 20 u in de Centrumschool te 
Beveren 

Op stap 
• Zaterdag 5 mei Tocht naar de 
Hoge Venen 
• Zondag 20 nnei Boedenitocht 
Beide aköviteiten worden ingericht 
door Davidsforxte KieWrecht Inlich
tingen J Toremans, Molenstraat 50 
te Kiekirecht en Mark Buysrogge, 
Molenhoek 28 te Meerdonk. 

De Gemeente 
In samenwerking met het Politiek 
Kadennstituut (PKI) gaan twee kur
sussen door 
• Vnjdag 18 mei De (gemeente
raad en het informatierecht 
• Vrijdag 1 juni De gemeentelijke 
begroting 
Telkens om 19 u 30 Inschnjvingen 
(200 f r ) bij Lucie De Munck Lange 
Kerkwegel 28 te St-Gillis (tel 
705787) 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lnng£ Zoutstr 30 29 33 36 38' 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en waiidelwngens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen «nsinfels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledij ruiterii itri istingen ping 
pongtafels badkleding en alle toebelioorten rol en ijsschaatsen 

kamiJingartikelen lurngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merkartikelen aiilobanen 
elektr tremen der beste merken auto j go carts traktoren pop 
pen poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

Negatief was dat men in tegenstel
ling tot vroegere beloften met bereid 
IS plannen tot beplanting aan het ad
vies van de Vereniging voor Open
baar Groen te onderwerpen Over dit 
laatste tema ontspon zich dan ook 
een vinnige diskussie waarbij Fons 
Van Holderbeke zich richtte tot de 
CVP-raadsleden om meer aktief en 
kritischer aan de gemeenteraden 
deel te nemen De burgemeester 
vond evenwel dat de leden van de 
meerderheidsfraktie «gelijk hadden 
dat ze zwegen» Mochten er ooit Ie 
zers zijn op zoek naar een school
voorbeeld van «kuddegeest» of van 
«zwijgende meerderheid» dan moe 
ten ZIJ de Waarschootse raódszittin 
gen maar komen bijwonen en luiste
ren naar de «sound of silence» van 
de CVP-verkozenen 

M G 

GROOT-GENT 
Gepensioneerde dr in de Rech
ten zoekt als bijverdienste kan 
toorwerk bij verzekeraar of fis
kaal raadgever 
Voor inlichtingen zich wenden 
senator O Van Ooteghem, Oud 
Strijdersstraat 29, 9219 Gent
brugge Tel 091-307287 

APRIL 

27 BERLARE-OVERMERE-UITBERGEN 5e grote kleinkunst 
avond 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 
om 20 u Inrichter dr Goosenaertskring Gratis toegang 

28 GERAARDSBERGEN VU-bal in samenwerking met FVV-Gu-
drun Derde groot-Vlaams gemeenschapsbal Zaal«Plaza » cen
trum Waltra-orkest Om 20 u 30 Toegang 100 fr 

28 STEKENE Breugelfeest van VU-Stekene om 20 u in de zaal 
van de Broedersschool Nieuwstraat 130 fr voor een inschrij
ving bij de VU-bestuursleden van Stekene Kemzeke en Klein-
Sinaai Eregast senator Coppieters die zal spreken over « Vlaan
deren in het Europa van morgen "^» 

MEI 
2 

11 

11 

ST-NIKLAAS Het Vrouwencentrum-Lodewijk Dosfel 
Vormingsinstituut organizeert een kursus over «Ook reizen is 
een kunst» Van 9 u tot 11 u 30 «Reizen is een bikkelharde 
business» verzorgd door de heer Van Bauwel 
ST-NIKLAAS Meiklokjesbal VNJ V\/aasland om 20 u 30 in 
hotel Serwir te St-Niklaas met het orkest «Canvas Conven
tion» Inkom 20 tr 
ST-NIKLAAS Van 9 u tot 11 u 30 «Reizen een verstandige 
keuze» door de heer Van Bauwel 
ERTVELDE VU-bal met medewerking van VU-Evergem en VU-
Sleidinge in de zaal van «Eddy Wally» om 21 u Inkom 100 fr 
EREMBODEGEM VU en F W vooorlichtingsvergadenng naar 
aanleiding van de Europese verkiezingen met als spreker sena
tor Germain De Rouck Diamontage over «Uw Vlaamse stem in 
het Europese parlement» Om 20 uur in zaal «Rembrandt» Stati
onsstraat Inkom gratis 

WEST-VLAANDEREN 

Nieuws uit Brugge 
Fotoprijskamp 
Informativa de uitgeefster van het 
VU-maandblad «Wij in Brugge» 
schnjft 'n foto-pnjskamp uit onder het 
motto • Ons kind in stad en dorp - De 
bekroonde werken zullen van 17 tot 
23 juni in het« Breydelhof» tentoonge 
steld worden Alle nadere inlichtingen 
bij Informativa Breydelhof Jozef Su-
veestraat 2, 8000 Brugge Men kan 
ook op het zelfde adres de deelne
mende foto's afgeven 

Groen zones 
Het BSP-VU-PVV-CD-stadsbestuur 
laat niets onverlet om zo veel mogelijk 
groene zones aan te leggen De jong 
ste aanwinst groen is het stadseigen-
dom « Hof de Jonghe » Van het oor 
spronkelijke plan er een parking van 
te maken, werd in het kader van de 
groenexpansie afgestapt 

Open brief 
In een op)en bnef aan staatssekretaris 
(^oens tevens CVP-kamerlid en bur
gemeester van Damme vraagt het 
VU-afdelingsbestuur van Damme aan 
welke kant de nieuwe staatssekreta-
ns staat aan de kant van de unitaris-
ten in de CVP geleid door Tindemans 
of aan de kant van de federalistische 
vleugel Het bestuur hoopt dat de 
staatssekretans zich bij de laatsten 
zal aansluiten 

Herdenking Narden Minnebo 
Narden Minnebo is een der voor 
naamste figuren in het Daensisme te 
Brugge (dat feitelijk werd geleid door 
een andere sociaal vooruitstrevend 
en flamingantische priester nl pries 
ter Fonteyne) 
Onder leiding van VU-schepen Donn-
brecht werd een werkgroep opge
richt die thans met een herdenkings
programma uitpakt Twee data wor
den herdacht de 75e verjaring van 
de verkiezing van Minnebo in de Brug
se gemeenteraad en de 60e verjaring 
van zijn overlijden Minder aange 
naam was de weigering van de groot
ste Vlaamse kulturele veremgihg om 
bij te dragen in de kosten van het 
plaatsen van een gedenksteen aan 
het geboortehuis Snaggaardstraat 
Dit zal de herdenking evenwel met sto
ren 

WVL Brugge naar Tilburg 

Van 31 maart af was Brugge tergast 
te Tilburg - tot 13 mei Er werden drie 
tentoonstellingen gehouden een fo
to-tentoonstelling over monumenten 

aangekocht De kunstwerken bevon 
den zich in Amenkaans bezit De aan
koop werd eenparig door de Brugse 
gemeenteraad goedgekeurd 

Kulturele raad 
Onder impuls van VU schepen Dom-
brecht wordt thans de laatste hand 
gelegd aan een programma-ontwerp 
voor de Kulturele Raad Tegen einde 
april worden deze suggesties en voor
stellen aan de kulturele verenigingen 
toegestuurd Er werd reeds een amb
tenaar benoemd die de oprichting 
van de KR zal begeleiden 

VU wil sociale bouwpolitiek 
te Izegem 
IZEGEM — Na het begrotingsdebat van de vorige gemeenteraad, mocht men 
een wat stiller en korter zitt ing verwachten Dat was ook het geval Wat met 
betekent dat er niets gebeurde De VU zorgde voor wat informatief gehalte in 
een anders saai voortkabbelende zitt ing Af en t o e g i n g het er eens scherp 
aan toe tussen VU en CVP Deze laatste partij kan soms moeil i jk haar erger
nis de baas omdat de VU er niet slapjes bij zit Zo bi jvoorbeeld de burge
meester verbaasd en licht geërgerd, tot een VU-gemeenteraadslid U 
l a c h t " — Ik glimlach, mijnheer de burgemeester Dat mag t o c h ' 

verplichten teikens weer straat of trot-O v e r b o u w g r o n d e n 

Op de agenda stond ondermeer de 
goedkeuring van het stadsaandeel in 
de uitrustingswerken van het BPA 
« Centrum Noord-West» te Kachtem 
Op die plaats (ter hoogte van Rum-
beekse- en Elf julistraat) komt een ver
kaveling van de WIH (Westvlaamse 
Interkommunale voor Huisvesting) 
VU-raadslid Jacques Deroose uit 
Kachtem sloot zich bij de VU-traditie 
aan om te ijveren voor goedkope 
bouwgronden en de belangen van de 
gezinnen die zich een woning willen 
aanschaffen De laatste jaren is de 
WIH gelukkig aktief geweest in Ize
gem verkaveling Kasteelwijk-Zuid 
verkaveling Becelaereshof straks te 
Kachtem en te Emelgem Daardoor 
zijn er nog bouwgronden te koop 
waarvan de prijs nog redelijk te noe 
men is 

Jacques Deroose stelt hieromtrent 
een aantal vragen Uit de antwoorden 
bleek eens te meer dat de belangstel
ling voor dit soort verkaveling groot is 
en ook aardig wat gezinnen van bui
ten Izegem aangetrokken worden 
Voor de 83 (hoofdzakelijk sociale) 
kavels te Kachtem zijn al een 70-tal 
aanvragen ingediend De verkoop zal 
begin volgend jaar kunnen gebeuren 

A l s m a a r s t r a ten o p e n b r e k e n ' 

De verfraaiingsprojekten voor Koren
markt Kerkplein en Brugstraat gaven 
VU-raadslid Enk Vandewalle aanlei
ding om te pleiten voor een onder
zoek naar de mogelijkheid om alle 
ondergrondse leidingen en afvoer in 
een toegankelijke koker onder te 
brengen Nieuwe aansluitingen en de 
fekten aan water- gas- elektriciteits-
tv-distnbutie- en andere leidingen. 

toir open te breken Met de geplande 
dure materialen voor die drie projek-
ten wordt dat dubbel ergerlijk 
Het systeem van toegankelijke koker 
laat zowel herstellingen als nieuwe 
aansluitingen toe zonder brokken te 
moten maken Het is nog vrij nieuw in 
Vlaanderen maar veelvuldig toege
past in het buitenland Speciaal voor 
de Brugstraat zou een onderzoek 
naar de mogelijkheden en de rentabili
teit aangewezen zijn 
De burgemeester vond dat met nodig 
Van een ambtenaar van het minister
ie van Openbare Werken had hij ooit 
eens gehoord dat onze bodem min
der geschikt is en dat de administratie
ve moeilijkheden erg groot zijn 
Intussen had het schepenkollege al 
kritiek te horen gekregen uit de VU-
hoek in verband met de wijze waarop 
de betrokkenen geïnformeerd zijn 
over het geplande Marktcentrum en 
de wijze waarop de stadskernhernieu
wing omgebogen wordt in de Molen
weg In plaats van de woonkwaliteit te 
verbeteren in die laatste straat komt 
er kriskras door mekaar een echte 
wildgroei van garages 
Het was genoeg om de meerderheid 
ongelukkig te maken Maar de met 
schepenen hulden zich in een gelaten 
stilzwijgen De BSP-fraktie liet haar 
folkloristische figuur P Vanstaay weer 
eens wat vertellen in een onbegrijpelijk 
«Antwaarps» maar bleef zich verder 
beperken tot een kwantitatief sterke 
aanwezigheid J Derolez (CVP) ver
dreef het nietsdoen met het tekenen 
van met onverdienstelijke kankaturen_ 
van een VU-raadslid Soms verwach
ten de VU en de hele bevolking toch 
iets meer van de leden van de meerder
heid 
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ROGER DE CLEEN: 
KOEKELBERG — Onlangs kreeg ook deze zakdoek-grote gemeente van de Brus
selse agglomeratie een trefcentrum. 

In dat herenhuis aan de Pantheonlaan volgt en begeleidt vrijgestelde Roger De 
Cleen dag-op-dag het sociale werk en het vrijetijdsleven van de Vlaamse inwo
ners, die tot op vandaag geen cent toelage terugzien van hun taks aan de Franse 
gemeentekas die zij elk jaar afstaan. Ook hier is de invloed van het sociaal-kultu-
reel werk duidelijk merkbaar. 

Er Is de geslaagde poging om vreemde gezichten bij het gemeenschapsleven te 
betrekken. De uithoeken van de gemeente worden geregeld platgelopen door een 
vijftigtal straatverantwoordelijken. Almaar meer mensen worden hierbij uit hun be
tonnen isolement gehaald. Er wordt begeesterend gewerkt; er heerst een opbou
wende s feer - Roger De Cleen is evenwel bevreesd voor de wankele pijlers waar
op het sociaal-kultureel werk steunt Er is de jaarlijks weerkerende financiële mis
erie bij bijvoorbeeld de NCC-kultuurkommissie. En er is vooral de misnoegdheid 
van vrijgestelden dat er van de beleidsverantwoordeli jken te weinig stimulans uit
gaat om «emanciperend» te werken. 

Tijdens een ACOD-kongres op 5 mei In 
Brussel, volgende week, zal een waslijst 
opgesteld worden van de problemen die 
zich in het sociaal-kultureel werk opstape
len. Een aktief militant die deze manifestatie 
mee helpt voorbereiden is vrijgestelde Ro
ger De Cleen. Sinds 6 jaar werkzaam in 
Koekelberg. Voorheen vrijgestelde van het 
Davidsfonds-nationaal, waar hij met enige 
wrevel is weggegaan. 
— Wat verricht zo'n sociaal-kulturele wer
ker? 

Roger De Cleen; «Ik sta nu 11 jaar in het so
ciaal-kultureel werk. Jammer genoeg moet 
ik melden dat ik een droeve ervaring heb: ik 
huiver namelijk bij de gedachte hoeveel 
"koepels» er bestaan, en waarmee die kul-
turele instellingen allemaal bezig zijn, terwijl 
ze weinig of geen voeling meer hebhen met 
de basis, met de mensen waarvoor zij be
weren te werken. Daarom doe ik mijn hui
dig werk enorm graag. 
De werking van een sociaal-kulturele raad 
verschilt (zeker in het Brusselse) van ge
meente tot gemeente. 

Welzijnswinkel 
Bijons, in Koekelberg, was een tijd geleden 
het gemeenschapsleven van de Vlamingen 
aan het wegkwijnen. Een kongres van de 
Brusselse Vlamingen bracht kentering, met 
de initiatiefnemers van de samenlevingsop
bouw (de Raetstichting) werden ferme 
hoekstenen gelegd, en uiteindelijk werd via 
de NCC de eis gesteld één beroepskracht 
vrij te stellen in elke Brusselse gemeente. 

In de voorbije maanden werd dan nog op 
het gebied van infrastruktuur heel wat be
steed. Vic Anciaux opende ons centrum. Dit 
trefcentrum, vanwaar ik mag werken, is wat 
te groot voor een buurthuis en aan de klei
ne kant voor een trefcentrum. Maar goed, 
er gebeurt hier heel wat 

Ik heb mij voorgenomen allereerst zoveel 
mogelijk Vlamingen van alle uithoeken, van 
alle standen en met hun uiteenlopende inte

resse samen te brengen. De allereerste be
doeling IS duidelijk: vervreemding tegen
gaan. Uiteindelijk is er ons streven om op 
kleine maar efficiënte schaal voor en met 
deze gemeenschap aan samenlevingsop
bouw te werken. 
Dat kost veel tijd, maar op termijn is het 
dankbaar en vruchtbaar werk. Dat vereist 
ook een pluralistisch uitgangspunt En, ik 
zou haast zeggen, wonder boven wonder 
lukt dat nogal goed in het Brusselse. Daar 
waar elders in Vlaanderen de pluralistische 
tegenstellingen niet zelden een struikel
steen zijn.» 
— U kan vrij zelfstandig werken? 
Roger De Cleen: -Gelukkig wel, ja. De gro
te krachtlijnen van onze werking worden 
besproken en uitgestippeld door de raad 
van beheer en de algemene vergadering 
van de sociaal-kulturele raad. 
De taak van de sociaal-kulturele werk is 
dan elke dag opnieuw in de praktijk de alge
mene plannen waar te maken, te stimuleren, 
vooral met te verdrinken in bureaukratie, en 
te zorgen voor een kontinuïteit van de uit
eenlopende en mekaar aanvullende aktivi-
teiten. 

We hebben ons eerst beziggehouden met 
de reeds bestaande, zeg maar traditionele, 
verenigingen. Die hebben -het hier nu trou
wens momenteel het moeilijkst om nieuw 
bloed aan te trekken. We hebben vooralge-
tracht zoveel als mogelijk in te haken op de 
sociale, kulturele en vrijetijdsbehoeften die 
bij de inwoners van Koekelberg leven. Zo 
tel ik nu vijf nieuwe sportverenigingen, een 
aktieve werking bij de derde leeftijd, een 
goedbezocht jeugdatelier...» 

— Veel nieuwe gezichten aantrekken, kan 
dat? 

Roger De Cleen: «Beslist Een goede erva
ring is bij ons de vrij autonome werking van 
een aantal werkgroepen: sport, ruimtelijke 
ordening, jeugd, gemeentebeleid. 
Nieuwe initiatieven, zoals een wandelklub, 
maken wel furore. Een pingpong-klub no-

"Niet in kantoren of kultuurtempels, maar op straten en pleinen wordt het kontakt met de 
«niet-georganizeerden» gelegd. Hier op een jaarmarkt In Koekelberg.» 

Nulgroei In 
sociaal-kultureel 
werk Is wurggreep 
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teert zoveel namen van families die voor
heen nergens als lid van een vereniging ge
meld werden. Er is ook een 
«verbruikersklub». Dat is het wat wij nog 
méér moeten bereiken. 
Met de uitbouw van het sociaal-kultureel 
werk in Koekelberg en in andere (Brussel
se) gemeenten werden enkele kleine fun
damenten gelegd voor het sociaal opbouw
werk en de welzijnszorg. 
De vraag die zich nu opdringt is welk huis 
op die pioniersbijdrage zal (kunnen) opge
trokken worden... 
Door de entoesiaste inspanningen en de 
volharding van velen in Koekelberg kunnen 
we nu zelfs een «welzijnswinkel» openhou
den. Mensen die met kleine maar voor hen 
enorm belangrijke vragen opgescheept zit
ten zoeken ons op, nadat zij elders (onder 
meer bij de officièle overheidsdiensten) 
werden wandelen gezonden. We hebben 
een kern van een vijftigtal straatverant-
woordeiijken: die groeit almaar aan. 
Op de algemene vergaderingen van de 
raad tellen we ook enkele tientallen afge
vaardigden; een behoorlijke opkomst voor 
zo'n kleine gemeente als Koekelberg...» 

Statuut 
— Toch heb je als sociaal-kultureel werker 
te klagen? 
Roger De Cleen: «A/a '68 geraakte dit soort 
beroep, want dat is het toch, in een stroom-
versneiiing. Nu moeten er wellicht ver
scheidene honderden mensen in dit soort 

Wildgroei 
dringerrd 

wegsnijden 

werk een bezoldigde job gevonden heb
ben. Een samenhangend beleid is evenwei 
zoekgeraakt 
Ook bij de tewerkgestelden is een goede 
voeling zoek. In Brussel werken wij sinds 
kort met een ploeg van twintig gemeentelij
ke NCC-vrijgestelden. Omdat dit een kleine 
pioeg is, aktief op een boogscheutafstand 
van mekaar, hebben wij de prettige erva
ring enige grensoverschrijdende vorm te 
geven aan onze werking. Maar, er blijven 
die beperkingen vanwege de overheid. Elk 
jaar is er de jammerklacht dat de NCC-kul-
tuurkommissie zonder geld zit Dan gaan 
wij de begrotingen even napluizen, ook van 
het nationaal kuituurministerie, en dan zien 
wij daar zoveel wildgroei woekeren.» 
— Een fundamentele kritiek dus op het so-

< ciaal-kultureel beleid? 
Roger De Cleen: «Hef werk van mensen 
zoals ik zou uiteindelijk moeten bijdragen 
tot een verbetering van de situatie van de 
mensen: een emanciperende stimulans dus. 
Voor wie werkt in die zin blijkt er evenwei 
te weinig geid beschikbaar gesteld te wor
den. Een herverkaveling van de financiële 
middelen is nodig. Ik stel bijvoorbeeld vast 
dat er bij de NCC een vijftigtal mensen in 
dienst zijn; slechts vijf vrijgestelden werken 
aan voiksontwikkeling. 
Voor niet kreatieve zaken, zoals een cen
trale dienst voor kaartenverkoop, is dan 
wel voldoende geld aanwezig... 

Ik stel met ongenoegen vast dat een nul
groei voor het sociaal-kultureel werk ge
budgetteerd wordt; dat betekent een wur
ging op termijn. Terwijl andere 
begrotingsposten (zoals defensie) aan de 
hakbijl ontsnappen, terwijl ook de fiskale 
fraude welig blijft tieren en invloedrijke 
groepen met hun praktijken de gemeen
schap miljarden geldmiddelen onthouden. 
Het geid dat voor kultureel en welzijnsbe
leid toch voorhanden is wordt dan nog on
rechtmatig verdeeld. De nationale kuituur-
begroting omvat 0,81 procent van de 
rijksmiddelenbegroting... Van wat Neder
landse Kuituur toegewezen krijgt gaat dan 
allereerst de helft naar de BRT. Van de 
overblijvende 0,4 t.h. krijgen volksontwik
keling, jeugd en biblioteekwezen amper 
13 t.h. toegewezen. Wat de samenlevings
opbouw ten slotte betreft is men nog nega
tiever dan een nulgroei gevorderd. Terwijl 
(terecht) enorm veel geïnvesteerd wordt in 
het onderwijs, moet de na-schoolse bege
leiding, de volksontwikkeling, het stellen 
met een aalmoes.» 
— Om al die redenen is er op 5 mei uw nati
onaal kongres van sociaal-kultureel 
werkers? 
Roger De Cleen: «Er is nog een ander as-
pekt dat met onbelangrijk is. Het statuut van 
de vrijgestelden. Er zijn de werkvoorwaar-
den en de deontologische bekommernis
sen. Wij moeten noteren dat verscheidene 
vrijgestelden «zomaar» gedurende zes 
maanden geen wedde ontvangen. Anderen 
krijgen door de werkgever onverantwoor
de arbeidsvoorwaarden te-nemen-of-te-ia-
ten, worden schromelijk onderbetaald, en 
dies meer... Dat is niet bepaald van aard om 

de verregaande persoonlijke inzet aan te 
wakkeren. Een nieuw feit is dat veel dien
sten bemand worden door een tijdelijk ka
der (BTK), gewetensbezwaarden, stagiairs. 
De «normaal» tewerkgestelden geraken 
daardoor niet zelden in het verdomhoekje 
wat hun syndikale en ideologische bekom
mernissen betreft. Over de vrije meningsui
ting in sommige «koepels» zal ik hier maar 
best niet uitweiden... 

Tot slot wil ik stellen dat de wetgever die 
dekreten goedkeurt ook meteen de bijho
rende kosten dient te berekenen en voor
zieningen moet treffen om de financiering 
van de genomen beleidsbeslissingen te 
waarborgen. Best zouden ai de sociaal-kul
turele werkers door de centrale overheid 
vergoed worden, en ter beschikking ge
steld van instellingen en verenigingen. 
Onze ervaring terzake met de Brusselse 
NCC is niet negatief» 

(hugo de schuyteneer) 

Eerste nationaal ACOD-kongres voor soci
aal-kultureel werkers, 5 mei e.k. te Brussel. 

Inlichtingen: tel. 02-428.88.03. 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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