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OPERATIE 
MISLEIDING: 

"Vlaams parlement,, 

een scharreltent ues Uz. 3 

Er is deze week een fameus stukje politie
ke komedie gespeeld: de beleidsnota die 
door de zogenaamde Vlaamse eerste-mi-
nister voorgelezen werd voor het zoge
naamd Vlaams parlement. 
Het is de verdienste van de Volksunie-
fraktie in de Nederlandse Kultuurraad, 
dat zij deze propagandist ische blaas 
doorgeprikt heeft. Anciaux, Coppieters 
en vooral Schiltz hebben glashelder aan
getoond, welk slecht toneel er gespeeld 
werd. 
De taktiek van de VU-fraktie was vrij 
eenvoudig en doeltreffend: aangezien er 
hier beweerd wordt dat het Vlaams par
lement bijeenkomt, laat ons dat dan even 

testen; indien dit werkelijk het Vlaams 
par lement is, dan moet het bijvoorbeeld 
— zoals ieder ander parlement — ook 
kunnen stemmen. 
De VU-fraktie diende dan ook een motie 
ter stemming in, die door voorzitter Boel 
— daar in bijgetreden door CVP en BSP 
— onontvankelijk werd verklaard. Boel: 
«Dit is slechts een informele bijeen
komst.» 
In ons hoofdartikel op pagina 3 wordt uit 
de doeken gedaan, waarom deze show 
van de regeerpartijen niet eenvoudig bij 
de slechte politieke spektakels kan wor
den gerangschikt, m a a r welke reële ge
varen hij inhoudt voor Vlaanderen. 
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«EEN VROUW...» 
In verband met de filmbespreking van 
«Een vrouw tussen hond en wolf», 
verschenen in «Wij» van 3 mei. toch 
nog en opmerking In een vraagge
sprek gepubliceerd in «De Stan
daard», verklaarde de maker van de 
film A Delvaux, dat hij o m een opge
nomen scene (of meerdere ' ) geknipt 
heeft, namelijk die van taferelen bij de 
bevrijding, waar zogenaamde «kolla-
borateurs» zonder onderscheid van 
ouderdom of geslacht opgesloten 
werden in de leeuwekooien van de 
Antwerpse dierentuin Naar het zeg
gen van de filmmaker omdat die sce
ne (volgens hem ook historisch juisO 
te veel de «kollaborateurs'» als 
slachtoffer voorstelde 
Het IS nog aan te nemen dat de film
maker om artistieke of filmtechnische 
redenen bepaalde beelden knipt, 
maar de reden die A Delvaux opgaf, 
lijkt sterk op zelfcensuur en geschie
denisvervalsing 

A L Vilvoorde 

LEF 
Omdat ik een tweetalige faktuur mij 
door de Gentse firma «Ideal Fold» 
toegezonden terugstuurde, kreeg ik 
onderstaand antwoord Van lef ge
sproken! 

C W , Gent 
«Zoals U ziet, zijn wij niet van kwade 
wil en hebben wij er werk van ge 
maakt Wij zijn ten slotte ook Vlamin
gen doch niet fanatischi Onze faktu-
ren zouden eigenlijk drietalig moeten 
zijn Nederlands, Frans en Duits Zo 
hoort het beste Klant U mag met ver 
geten wij leven nog met in een federa
le staat en maken nog altijd deel uit 
van het Koninkrijk België» 
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EEN ENIGE KANS 
U weet dat een prachtig Vlaams patri
ciërshuis, 'restaurant «Le Wagner» 
(nr 38) op onze Grote Markt te Brus
sel te koop staat Dit gebouw is vrij 
van huurder in 81 Gaat dit prachtig 
gebouw in de handen vallen van FDF 
van Japanners of Grieken ' Of doen 
WIJ snel een inspanning om het zelf te 
kopen, zodat het van ons blijft Wat 
ook de latere bestemming is, doe in 
godsnaam alles wat mogelijk is er is 
Vlaams geld, er zijn Vlaamse banken 
en verzekeringen Doe beroep op 
hen op relaties, liever een Vlaming in 
een Vlaams huis dan weer vreemde 
luizen Zeg weer met dat het te laat is, 
dat het duur is, dat het met mogelijk is 
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Doe iets maar snel i Verleden jaar 
hebben pnve-mensen de Blankkaart 
gekocht Het hangt slechts van u af of 
dit gebouw en zijn later bestemming 
in Vlaamse handen komen en blijven 
Doe het zo n kans geoeurt niet alle 
dagen, doe het in godsnaam i 

W 1080 Brussel 

Red - Natuurl i jk zou dit een prachti
ge verwezenli jking zijn Ter informa
tie Kantoren van de notarissen An
dre Ingeveld, Stwg op Waver 162 te 
1050 Brussel (02/511 1675) en nota
ris Freddy Vandercruyssen, Rijke 
Klarenstraat 36 te 9000 Gent (091 / 
2507 13) Maar men moet wel vlug 
handelen de definit ieve toewijzing 
gebeurt vandaag 17 mei om 
14 u 30 ' 

FRANSTALIGE 
BANKKAART 
Naar aanleiding van mijn inzending 
voor de rubriek «U» op 24 februari 
waarin ik u beloofde mogelijke reak 
ties van de Generale Bankmaat 
schappij te publiceren mag ik u met 
enige vertraging, de volgende brief 
overmaken Ik heb een verontschul 
diging van de kantoordirekteur te 
Wommelgem gekregen en volgende 
gronden aanvaard 
1 De bankkaart voldoet aan de ge
stelde voorwaarden zelfs op de rug 

zijde nl Nederlands -F Engels, zon 
der een woord Frans 
2 Zoals algemeen geweten haalt de 
GBM 66 °/o van haar brutowinsten uit 
het Vlaamse tand en dat met 35 °/o 
van het totale personeelsbestand 
In de hiërarchie van de G B M en in 
de G B M te Brussel zijn de Vlamingen 
nog steeds ondervertegenwoordigd 
In de hoofdadministratie te Brussel 
zijn slechts 32 % van de werkne
mers Nederlandstalig Voor de zetel 
Brussel is dat slechts 20 % en het to
taal in Brussel 23 °/o 
Nochtans is de evolutie in gunstige 
zin reeds merkbaar omdat de huidige 
aanwervingscritena ook de tweeta
ligheid vooropstellen En wie is er in 
België perfekt tweeta l ig ' 
Ook in de GBM Vlaanderen is de 
toestand reeds grondig ten goede 
veranderd Nederlands is van hoog 
tot laag bedrijfstaal geworden, de be 
trekkingen met Brussel gebeuren in 
het Nederlands en het eigen taalge 
bruik IS wederzijds aangewezen 
voor betrekkingen met Wallonië 
Erger is het gesteld met het taalge 
bruik van vele direktieleden uit Vlaan
deren wanneer ze in Bru'isel vertoe
ven Vele van hen zijn 
beroepsbekwame opportunisten en 

geen echte Vlaamse bedrijfsleiders 
Op hen IS de spreuk van toepassing 
«Terwille van het smeer, likt de kat 
de kandeleer» en daarom spreken 
ze in Vlaanderen Nederlands en m 
Brussel Frans 
Maar nog erger is het gesteld met de 
gewone Vlaamse werknemer bij de 
GBM-Brussel die daar nog steeds 
miskend wordt 
Alhoewel de ondernemingsraad van 
de G B M sedert 1973 gesplitst is in 
een Nederlands en Franstalige afde 
ling IS in die situatie nog niet veel ver 
anderd 
Nu IS met de sociale verkiezingen 
een belangrijke stap vooruit gezet 
door de LBO Onder druk van haar 
Vlaamse kandidaten waaronder vele 
Volksuniemilitanten is de LBO met 
een afzonderlijke Vlaamse lijst opge
komen Dat dit bij de frankofonen 
grote opschudding verwekt heeft 
bewijst een artikel uit «Flash ONE» 
onder de titel «Faire face au virus lin-
guistique de la SGB» De uitslag van 
de verkiezingen 25 mandaten ONE 
7 zetels, BBTK/SETCA 8 zetels 
ACLVB 2 zetels en LBO 8 zetels 
Hieruit kan men besluiten dat de ver 
houding Nederlands/Frans weer 
een heel stuk verbeterd zijn 
Als er vanuit de basis genoeg druk 
komt en de Vlamingen sterk genoeg 
vertegenwoordigd zijn, moet de 
situatie veranderen en die strijd moet 
gesteund worden 

Ook door het aanvaarden van ver
ontschuldigingen van een Vlaams 
kantoordirekteur en Volksuniemih 
tant 

R.K., Mangelschots 

GENERALE 
BANKMAATSCHAPPIJ 

Aan de Vlaamse houders van een re
kening bij de Generale Bankmaat 
schappij mogen de volgende gege
vens geput uit het jaarverslag, zeker 
met onthouden worden 
Onder de beheerders vindt men wel 
mensen als Albert Coppe (kristen-de-
mokraat) Henri Fayat (Vlaamse socia 
hst) en Omer Vanaudenhove ( P W ) 
men heeft er het raden naar hoeveel 
Vlamingen in de hogere posten van 
de Generale Bankmaatschappij te
werkgesteld zijn en hoe de verhou 
ding zit bij de beheerders 
Kenschetsend voor de totale tewerk 
stelling is de verdeling volgens de zo 

eufemistisch genoemde «geografi 
sche spreiding» Noorden (Vlaande 
ren?) 3 5 9 % Zuiden (Wallonië?) 
23 9 % Brussel (306 %) Hoofdadmi 
nistratie (Brussel ' ) 9,6 % 
Daarbij werkt de Generale Bankmaat 
schappij voor een groot deel aan de 
verbrusseling van Vlaams-Brabant 
mee Worden tot het gebied Brussel 
gerekend, volgende kantoren in 
Vlaams Brabant Ruisbroek Zellik, 
Zemst, Wemmei, Beauval ' (daar 
schijnt men geen Nederlandse bena
ming voor te vinden) Diegem, Drie 
Fonteinen (Vilvoorde), Grimbergen, 
Machelen Strombeek Vilvoorde, 
Kraainem, Wezembeek 

V D St-Martens-Latem 

«DANK ZIJ LEO. 
De felle kritiek (26479)van M P uit 
Meise en V D B uit St-Katelijne-Wa-
ver op een schrijven van J D uit Leu
ven, zal deze laatste (en mezelf inbe
grepen) nogal binnenpretjes bezorgd 
hebben Een fijnzinnige parodie als die 
van J D uit Leuven mag gerust in 
«Pallieter» staan\ 
Inderdaad, de holle politieke oorlog 
(een woorden oorlog) tussen de ver
schillende politieke partijen en strek
kingen ligt maar al te zeker aan de ba
sis van een in omvang toenemende 
politieke desinteresse leder heeft zijn 
zondebok en verwijt de andere van 
partijmaneuvers om de zijne te ver
doezelen Dat ten koste van de 

«good-will» en voornamelijk van de 
komende generatie Want waar haalt 
ze nu nog informatie over ons Vlaams 
streven in de laatste decennia Er is 
nood aan kritische met partijgebon
den informatie over de stand van za
ken Het antwoord van V D B uit S t -
Katelijne-Waver staat als een uitda
ging voor de «Wij»-redaktie Maar het 
zou nog konkreter kunnen want alge
meen palaber is inderdaad met meer 
uit te staan 
De afstand tussen de politieke top en 
Jan publiek zou nog wel eens ten na
dele van de goede zaak kunnen uitval
len Het geval van Jan Boer die alles 
door een autoweg verloor doordat 
Piet Polieker ernaast een lange arm 
had, kent al precedentjes genoeg En 
WIJ maar stookolie sparen terwijl de 
P307 met dne grote cars njdt omdat 
hij twee jobs heeft en wij geen werk 
Enz, enz, enz 

F D , Oostende 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

9% LENING 1979-1987,2e reeks 
RENTE. - 9 % per jaar vanaf 7 juni 1979 
EFFEKTEN. — Toonderobligaties van 5 000, 10000, 25 000, 50000, 100 000 
en 500 000 frank De coupures van 5 000 frank worden als bijpassing af
geleverd, 
AFLOSSING. — Tegen het p a n op het eindvervaldag van 7 juni 1987 
TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het p a n op de eindvervaldag van 
7 juni 1987 

UITGIFTEPRIJS - 99 % 
OFFICIËLE NOTERING. - De obligaties zullen officieel ter beurze 
worden genoteerd 

INSCHRIJVING 
van donderdag 17 mei tot 

woensdag 6 juni 1979 
Aan de inschrijving kan vóor laatstvermelde datum een emde worden 
gesteld 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale 
Bank van België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten 
en de ertoe gemachtigde financiële instellingen van de openbare sek-
tor en spaarkassen. 

r 

De uitgifteprijs is volledig m speciën te betalen bij de inschrijving 
Brussel, 10 mei 1979 

De Minister van Financieel, 
G. GEENS. 

WIJ 1 
17 MEI 1979 
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Operatie misleiding 
Er is deze week een stuk politieke kome
die opgevoerd, dat zelfs voor dit apen
land België nog uitzonderlijk mag wor
den genoemd. Met veel woordgekraam 
werden de zogenaamde «executieven» 
(wat een fraai Belgisch woord...) zoge
naamd geïnstalleerd voor hun zoge
naamde respektieve raden. 
In vogelvlucht een stukje voorgeschie
denis. De slechte grondwetsherziening 
van 1971 voorzag, in het fameuze artikel 
107 quater, dat België zou opgedeeld 
worden in drie gewesten: Vlaanderen, 
Wallonië en Brussel. Dientengevolge 
werden in 1974, bij de zgn. wet-Perin, 
drie gewestraden opgericht, met zetel te 
Brussel, Mechelen en Namen. Ze had
den een louter advizerende bevoegd
heid, in afwachting van een definitieve 
gewestvorming. Ze werden terug afge
schaft bij wet van 19 juli 1977 toen, in het 
kader van het Egmontpakt, de staats
hervorming andere en ruimere wegen 
opging. Op dit ogenblik bestaan er dus 
helemaal geen Gewestraden. 
De twee Kultuurraden — de Nederland
se en de Franse — bestaan wel. Ze zijn 
echter slechts bevoegd over de beperkte 
kulturele aangelegenheden, met uitslui
ting van de zgn. persoonsgebonden aan
gelegenheden. Ze zijn dus louter Kul
tuurraden, en geen Gemeenschapsraden. 
We beseffen dat het a l lemaal een beetje 
ingewikkeld is. En het wordt nog inge
wikkelder door de zogenaamde «asyme-

trie» die voorzien is in de staatshervor
ming van de huidige regering: als de 
Gewest- en Gemeenschapsraden er ko
men, zullen die aan Vlaamse kant sa
menvallen in één lichaam, terwijl aan 
francofone kant er weliswaar een Ge
meenschapsraad m a a r twee Gewestra
den — de Waalse en de Brusselse — zul
len opgericht worden. 
Dit alles om te onderstrepen dat er van
daag helemaal geen Gewest- of Ge
meenschapsraden zijn en dat de verga
deringen, die deze week te Namen en te 
Brussel bijeenkwamen, louter informe
le klubjes waren zonder wettelijke of 
grondwettelijke basis. Er bestaan alleen 
in de regering zogenaamde «executie
ven»: groepjes ministers die, in het ka
der van de nationale regering, belast 
zijn met Vlaamse respektievelijk Brus
selse of Waalse aangelegenheden. En er 
was voorzien dat deze «executieven» een 
beleidsnota zouden opstellen en voorle
zen. 
Wanneer men thans spreekt van een 
«Vlaamse regering» en een «Vlaams 
parlement», dan bestaat voor deze be
grippen noch een grondwettelijke noch 
een par lementaire basis. De show die 
deze week opgevoerd werd dient alleen 
om te verbergen dat de huidige regering 
nog nergens staat met de fundamentele 
opties inzake de staatshervorming en 
dat ze over de uiteindelijke richting er
van grondig verdeeld is. 

Men zou deze show dan ook kunnen 
rangschikken bij de louter propagan
distische spektakels, ware het niet dat 
hij voor de Vlamingen grote gevaren in
houdt. Van Waalse kant wordt de eis ge
steld dat, gelet op de grondwettelijke on
houdbaarheid van de huidige toestand, 
er nu snel — nog sneller dan in het rege
r ingsprogramma is voorzien — komaf 
moet gemaakt worden met de drieledige 
gewestvorming. Aan deze eis geeft de re
gering blijkbaar gehoor: uit een pas 
rondgedeeld par lementair stuk blijkt, 
dat de senatoren verzocht worden om 
reeds in de voorlopige faze van de 
staatshervorming een definitief artikel 
goed te keuren ter versteviging van de 
gewestvorming met drie. 
Het is hemeltergend dat eerbiedwaardi
ge begrippen, die steeds de inzet hebben 
gevormd van de Vlaamse Beweging — 
begrippen zoals «Vlaamse eerste-minis-
ter», «Vlaamse regering» of «Vlaams 
parlement» — thans herleid worden tot 
makabere showstukjes. 
Men moet zich daarbij de Waalse strate
gie steeds voor ogen houden, die er op 
gericht is de gewestvorming op een 
drafje door te drukken. Wat nadien 
komt — of niet komt — kan de heren 
weinig schelen. En Vlaanderen dreigt 
opgezadeld te worden met een half af
gewerkte staatshervorming, die alleen 
m a a r aan Waalse eisen tegemoet komt... 

(TVO) 

Niemand gediend met schoolpoHog 
Sinds zowat tien jaar gaat er 
geen week voorbij of je hoort 
over ontevreden leerkrachten, 
ontevreden studenten, 
ontevreden ouderverenigingen 

Elke dag ontmoet je ouders die 
er niet meer bij kunnen er 
verandert zo verschrikkelijk veel 
in onze scholen De 
leerkrachten worden van 
vernieuwing naar vernieuwing 
gestuwd De schooldirekties 
kunnen de overvloed aan 
richtlijnen niet meer de baas 

En op het departement volgen 
de ministrs meikaar aan een 
versneld tempo op Allen met 
eigen plannetjes en 
vernieuwingsideetjes Een 
Vermeylen die zonder 
noemenswaardige voorbereiding 
het VSO doordrukte Een 
Callewaert, die geschiedenis 
maakte met zijn circulaire over 
het gebruik van kaarsen in 
kollegekapellen Een De Croo, 
wiens bokkesprongen beste 
vergeten worden En nu een 
Ramaekers, eveneens aangetast 
door een experimenteer- en 
hervormingsmikrobe 

Zo kan het echt met verder Het 
onderwijs is te belangrijk voor de 
toekomst van onze kinderen om 
het nog langer aan het geklungel 
van eendagspolitici over te laten 

Het kost bovendien steeds meer 
geld terwijl de budgettaire nood 
toestand noopt tot besnoeiingen 

Deze gebeuren evenwel zonder 
enig overleg en zonder enige toe 
komstvisie zomaar in het wilde 
weg 

Het valt eveneens te voorzien dat 
we straks teveel scholen hebben 
voor een dalend aantal leerlingen 

Wat de leerkrachten bezorgd 
maakt over hun tewerkstelling 

Het IS duidelijk dat we omwille 
van de staatskas dringend aan ra 
tionalizatie toe zijn Deze moet 
evenwel gebeuren in overleg alle 
schoolnetten moeten daarbij gelij 
ke kansen hebben Gelijkheid van 
kansen voor alle leerlingen alle 
leerkrachten en inrichtende 
machten 

Tegelijk is het onderwijs dringend 
aan rust en zekerheid toe Dat 
kan alleen wanneer er een eind 

'sf' ,^ ONDERWIJS 
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komt aan de wispelturigheid in 
het beleid Het gaat met op dat 
een vak als «maatschappelijke 
vorming» van de ene op de ande
re dag vervangen wordt door het 
vak «sociale vorming» waarvan 
niemand de inhoud kent Het gaat 
met langer op dat vakken als ge 
schiedems, lichamelijke opvoe 
ding zonder de minste pedago 
gische motivering verminkt 
worden 

Dit alles vereist evenwel dat de 

schoolvrede gehandhaafd blijft 
Samenwerking vernieuwing en 
rust moeten primeren boven par-

Oorlogjes 

Een bestendiging van de pedago
gische lijn en een verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs is 
meer dan noodzakelijk Dit kan 
door de oprichting van een 
Vlaams Pedagogisch Instituut, dat 

het onderwijsbeleid plant en be
geleidt 
tijpolitieke en/of ideologische 
touwtrekkerij Wij kunnen ons 
echter met van de indruk ontdoen 
dat de onrust die momenteel te
recht in de onderwijswereld 
heerst, omgebogen wordt door 
het sekretariaat van het vrij on
derwijs en door de CVP die altijd 
graag een schooloorlogje in de 
pekel houdt Welnu het land is 
geenszins gediend met een nieu
we schooloorlog 

r^ 
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Vandaag de dag 

Schiltz-Verroken 
Verleden week woendag is het 
tijdens de vergadering van de 
Bijzondere Kamerkommissie 
voor de hervorming van de in
stellingen tot een viNnig inci
dent gekomen tussen VU-voor-
.zitter Schiltz en CVP-Kamerlid 
Verroken. 
Schiltz had gezegd dat het een 
zware politieke fout van de CVP 
en de BSP was geweest, tijdens 
de jongste regeringsonderhan
delingen het Vlaams Front te 
verbreken. Terwijl het Franstalig 
front hoe dan ook standhield en 
zijn slag thuishaalde. 
Verroken antwoordde daarop, 
dat de CVP de «Vlaamse 
Front»-verklaring van 7 maart 
1979 niet erkende, omdat ze niet 
door haar bestuur was goedge
keurd. 
De dagbladpers heeft slechts 
weinig aandacht aan dit incident 
geschonken. Voor zover ze er 
over schreef, deed ze dat uiterst 
beknopt Er werd in katolleke 
kranten nog wat verwarring ge
zaaid rond de termen <CVP-be-
stuur> en «CVP-bureau», zodat 
het incident herleid werd tot een 
louter CVP-proceduregevalletje. 
Zo schrijft men geschiedenis! 

Verkapte 
degradaties 
bij de post 
De h. Van Acker was 18 jaar 
waarnemend postontvanger te 
Wachtebeke en had uitstekende 
inspektieverslagen, hoewel hij 
vaak in moeilijke omstandighe
den werkte. Toen de gemeente 
een prachtig nieuw postkantoor 
kreeg bleef de h. Van Acker 
waarnemend postontvanger en 
kon hij op de eerste verdieping 
met zijn gezin wonen. Plots 
heeft iemand van de administra
tie het gevonden: de diploma's 
van de wn. postontvanger zijn 
onvoldoende. Zodus moet de er
varen en onberispelijke wn. 
postontvanger als gewone be
diende weer aan het loket! 
Dat noemt men «sociale voor
uitgang». Nochtans is een diplo
ma zeer relatief. Hoeveel gedi
plomeerden blijken achteraf 
onbekwaam te zijn. Maar bij de 
post telt ervaring niet_ Boven
dien bezondigt de Regie tegen
over al wie ze aan het lijntje 
houdt met «waarnemend zus» 
en «dienstdoend zo» zich aan 
discriminatie door werkkrach
ten in «bestendige voorlopig
heid» te houden om de hogere 
wedde niet te moeten betalen. 
Estafette, orgaan van de post-
ontvangers en gelijkgestelden 
ging nader in op dit bescha
mend incident en publiceerde 
ook de inhoud van de brief, die 
voorzitter G.H. Eechoudt aan de 
algmene beheerder van de Re
gie richtte en waarin hij pleit 
voor een taktvoller houding te
genover de talrijke waarnemen
de ontvangers. 

Het Vlaams Front 
Op 7 maart ondertekenden de 
VU, de BSP en de CVP een ge
meenschappelijke verklaring, 
met een vierpuntenprogramma, 
en ontstond zodus het Vlaams 
Front. 
Deze gemeenschappelijke ver
klaring werd van CVP-zijde on
dertekend «voor de CVP» door 
Wilfried Martens op het kabinet 
van minister Chabert, In diens 
aanwezigheid en in aanwezig
heid van Van Elslande en 
Geens. 
De CVP had zich méér dan een 
week laten trekken, vooraleer 
de handtekening gezet werd. Tij
dens deze week was de ge
meenschappelijke verklaring op 
de Twee Kerkenstraat bijna per
manent een punt op iedere 
agenda. 
Ofwel liegt de heer Verroken. 
Ofwel spreekt hij de waarheid. 
En dat zou nóg erger zijn. Want 
dan zou blijken dat in de CVP 
geen enkele handtekening meer 
te vertrouwen is. 
In ieder geval wijst het incident 
nog maar eens op de diepgaan
de verdeeldheid en dubbelzin
nigheid in de CVP. 
Hugo Schiltz wacht op een ge
past moment om eerste-minister 
Martens over deze ongelooflijke 
verklaring van Verroken te on
dervragen. 

Geens en de ASLK... 
Er was eens... de koppeling van 
de zaak-Nols aan de taalkaders 
in de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas, die dan uiteindelijk ten 
nadele van de Vlamingen werd 
genomen, en die alle drie jaar 
moesten worden herzien. 
Deze termijn is nu verstreken 
doch de overheden van de 
ASLK storen zich aan niets, en 
benoemen rustig Franstaligen. 

Ondervraagd door senator 
Vandezande antwoordt de mi
nister dat aan het ambtshalve 
driejaarlijks onderzoek geen 
sancties zijn verbonden, zoals 
het vernietigen van de promo
ties die gebeurd zijn na het ver
strijken van de termijn. 
Blijkbaar kent de minister de be
palingen van het arrest Colson 
van de Raad van State niet 
waaruit blijkt dat benoemingen, 
bij ontstentenis van taalkaders, 
nietig zijn. 

Senator Vandezande heeft 
daarover een nieuwe vraag ge
steld en wij zijn benieuwd wat 
de minister dit keer zal antwoor
den. 

En nog eens Geens... 
Eveneens op een vraag van se
nator Vandezande antwoordt 
minister Geens dat in de finan
ciële instellingen die van zijn 
departement afhangen er 
slechts taalkaders zijn in de vol
gende instellingen: 
de ASLK, de Nationale Delcre
deredienst, de Nationale Land
maatschappij en de Nationale 
Maatschappij voor Huisvesting. 
Er zijn nog geen taalkaders in: 
de Nationale Kas voor Beroeps
krediet, het Nationaal Instituut 
voor Landbouwkrediet en het 
Centraal Bureau voor Hypothe
cair Krediet. 
Ook de Nationale Bank is tot nu 
toe in gebreke bij het invoeren 
van de taalkaders. 
Wat de Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nijverheid 
betreft, antwoordt de minister 
dat de regionalizering van het 
organisme de verdere behande
ling van het dossier van de Nati
onale Investeringsmaatschappij 
bemoeilijkt zodat er nog een 
hele tijd kan verstrijken. Ten 

slotte is de minister ook in ge
breke bij het Gemeentekrediet 
van België. 
Wanneer men bedenkt dat de 
taalwet bepaalt dat de taalka
ders binnen het jaar moesten 
worden genomen, d.w.z. vóór 1 
september 1964, en wij nu in 
1979, d.w.z. bijna 16 jaar later, 
nog steeds niets hebben dan is 
dat weinig rooskleurig voor de 
toestand. Ondertussen belooft 
de heer Geens wel de wetten 
van het Belgische volk stipt na 
te leven. 

Brusselse 
champagne 
Verleden dinsdagavond liep op 
het BRT-scherm een aflevering 
van het bekende Nederlandse 
satirische programma «Hoe be
staat het?» Deze aflevering was 
volkomen aan België gewijd. 
«Hoe bestaat het?» is een sati-
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risch programma dat vooral de 
draak steekt met de bureaukra-
tie en dat de gewone man helpt 
wanneer die in de verdrukking 
dreigt te komen van administra
tie of twijfelachtige handels
praktijken. 
Tijdens deze aflevring werd ont
huld, dat de Brusselse burge
meester Van Halteren driehon
derdduizend flessen 
champagne heeft aangekocht 
voor de viering van het Brussels 
Millennium. De Nederlandse' 
programmamakers hebben dit 
stinkend champagne-potje be
hoorlijk gelicht en gelucht.» 
Driehonderdduizend flessen 
champagne voor «Ie tout-Bru-
xelles»: van besparingen ge

sproken! 
Tussen haakjes: voor onze ei
gen Vlaamse tv-makers is het 
beslist geen pluimpje, dat Ne
derlanders zo'n schandalen 
moeten komen onthullen-

De heilige 
grondwet 
De vorige regering is, zoals men 
weet uit de CVP-beweringen, 
gestruikeld over de grondwette
lijke bezwaren van de Raad van 
State. De CVP tilde, naar ver
luidt, zo zwaar an de sacrosanc-
te grondwettelijke bezwaren dat 
zij er de verloochening van haar 
handtekening voor over had: 
«de grondwet en niets dan de 
grondwet». 
De komedie die deze week op
gevoerd werd met de zoge
naamde «installatie» van de 
sub-regeringen en de voorle
zing van hun «beleidsnota» 
moet even in grondwettelijk 
licht bekeken worden. Al die be
leidsnota's zijn strijdig met de 
grondwet, omdat ze afgelegd 
zijn voor instanties die ofwel 
grondwettelijk niet bestaan, of
wel grondwettelijk niet bevoegd 
zijn. 
We zouden onoprecht zijn als 
we van onszelf zouden zeggen 
dat we over de grondwet strui
kelen: een Vlaams-nationalist 
heeft de verdomde plicht, de 
Belgische grondwet zo spoedig 
mogelijk te vervangen door iets 
beters. 
Maar wat de CVP betreft: toch 
weer een toppunt van schijnhei
ligheid! 
Wie heeft ditmaal ook maar één 
kik gehoord vanwege de heer 
Tindemans over de ongrondwet
telijke komedie? 

Miss Belgium 
In een Brussels hotel werd deze 
week overgegaan tot de selektie 
van kandidaten voor de titel van 
Miss Belgium. Voor het eerst in 
deze mi-mondaine maar ook 
hardebusiness-wereld waren er 
meer Nederlandstalige kandida
ten dan Franstaligen. Konkreet 
12 Vlaamse meisjes op 20. Ook 
de organizatie. Voorheen bijna 
een exclusief Franstalige aan
gelegenheid, verliep thans in 

- beide landstalen. 

Tindemans doceert Tindemans 
Bij de recente betogingen van 

het onderwijzend personeel 
werden spandoeken 
meegedragen, waarop in koeien 
van letters een verbetering van 
de kwaliteit van het onderwijs 
geëist werd. Prompt kwamen 
enkele scholen van het vrij 
gesubsidieerd katoliek 
onderwijs tegemoet aan deze 
grief. 

Een hoogstaand gast-leraar zou 
uitgenodigd worden om nu eens 
zeer grondig de Europese 
problematiek en het belang van 
de nakende verkiezingen uiteen 
te zetten en te verduidelijken. 
De stemplicht in ons land werd 
dit keer immers verlaagd tot 
achttien jaar. En deze jonge 
kiezers mogen toch niet politiek 
onvoorbereid naar de stembus 
gaan. Een te begrijpen 
bekommernis. 
Tot wanneer de naam van de 
gast-leraar bekend gemaakt 
werd. Leo Tindemans. Zijn 
referenties: hoogleraar aan de 
KUL, volksvertegenwoordiger, 
partijvoorzitter en_ Euro
lijsttrekker van de Europese 
Volkspartij. 

In verschillende instellingen, 
vooral in het Mechelse en het 
Leuvense, worden hem enige les

uren ter beschikking gesteld om 
de jongeren een zinvolle staats
burgerlijke opvoeding mee te ge
ven. En tussenin om hen warm te 
maken voor het juiste rode bolle
tje op het stembiljet 
In sommige gevallen worden ook 
de studenten van lagere jaren en 
de ouders via de schooldirektie of 
het ouderkomitee uitgenodigd op 
deze leerrijke samenkomst, waar
van de organizatie in de school 
zelf of in het CVP-partijlokaal 
plaatsvindt. Iedereen is welkom 
en de toegang is kosteloos De 

stemgerechtigde leerlingen wor
den wel met zachte aandrang ver
zocht aanwezig te zijn Sukses en 
een bomvolle zaal zijn steeds ge
waarborgd Protesten, ook van
wege de onderwijzers, worden 
krachtdadig afgewezen 
Ook de protesten van de Volks
unie en de open brief van kamer
lid J Somers aan onderwijsminis
ter J Ramaekers worden op het 
nationaal sekretariaat van het ka
toliek onderwijs afgewimpeld 
Wie in ons land is immers be-
voegder dan L Tindemans om 
over Europa zinnige praat te ver
tellen"? Hij IS toch hoogleraar aan 
de KUL over Europese politieke 
prob lemen' Daarenboven auteur 
van een belangrijk rapport over 
de Europese eenwording en be
kend tot over onze staatsgren
zen"? Tot slot, deze man is zo des
kundig en zo kompetent, dat hij 
zich tijdens zijn lessen zorgvuldig 
kan onthouden van iedere partij
politieke propaganda 

De bewering dat L Tindemans 
Vlaanderens beste Euro-kenner 
IS laten wij voor rekening van de 
Guimardstraat. 

Maar dat iemand als L Tindemans 
zich zou verheven voelen boven 
iedere partijpolitiek, vinden we op 
z'n zachtst uitgedrukt krasse taal. 
Of IS gast-leraar L Tindemans dan 

met dezelfde als degene die mo
menteel staat te prijken op dui
zenden affiches in het Vlaamse 
land Of IS gast-leraar L Tinde
mans dan met dezelfde als dege
ne die de lijst aanvoert van de 
CVP voor de verkiezingen van 
het Europees Parlement"? 
Kom nou' 
Terecht merkt kamerlid J. Somers 
in zijn open brief op dat jongeren 
naar school komen om een filoso
fische, pedagogische en weten
schappelijke vorming mee te krij
gen Maar geenszins een 
partijpolitieke voorkeuri De CVP-
iijsttrekker maakt duidelijk mis
bruik van het vrij gesubsidieerd 
onderwijs en vooral van de ont
vankelijkheid van jonge mensen 
Daarenboven treedt hij het alge
meen reglement van het perso
neel van het katoliek onderwijs 
met voeten Hierin wordt immers 
gesteld, dat elke politieke aktivi-
teit of propaganda op school ver
boden IS. 
Het IS aanbevelenswaardig en 
mooi de jongeren voor Europa te 
sensibilizeren. Dat gebeurt ook in 
het leger, in het rijksonderwijs.. 
Maar deze objektieve informatie 
herleiden tot propaganda voor 
één partij, of beter voor één per
soon, IS in elk geval onaanvaard
baar. 

(J.A.) 
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Ook Zeebrugge 
kan niet zonder rampenplan 

En bovendien 

De regering heeft dus enkele 
veiligheidsrapporten naast zich 
neergelegd en beslist dat de 
omstreden aardgasterminals in 
Zeebrugge zullen worden geïn
stalleerd op de oostelijke dam, 
en wel op anderhalve kilometer 
van Knokke-Heist 
De vestigingsplaats was het 
voorwerp van touwtrekken tus
sen een aantal politici en ha-
venpromotoren. De LNG-termi-
nal zelf werd niet politiek maar 
slechts door milieugroeperingen 
gekontesteerd. 
Een gezamenlijk protest van ge
meentelijke politici kwam vrij 

Af en toe krijgt het dossier van de 
havenuitbouw wel een commu
nautair angeltje mee in de vorm 
van eisen voor kompensatiekre-
dieten. Maar uiteindelijk zijn het 
de drie Vlaamse zustersteden zelf 
(Antwerpen, Gent en Zeebrugge) 
die bekvechten. 
Antwerpen heeft nu enkele, zij het 
nog vage, beloftes gekregen dat 
Zeebrugge geen polyvalente ha
ven wordt, maar zal worden uitge
bouwd als diepzeehaven waar 
containerschepen van de derde 
generatie zullen terechtkunnen. 
Zo zullen aardgas- en 
munitietransportschepen mekaar 

worden gebouwd. Aan dit en an
dere deskundige adviezen schijnt 
de Belgische regering dus met zo 
zwaar te tillen. 
Het Los Alfaques-incident, ont
ploffing van een propyleentanker 
nabij een Spaanse camping, eiste 
vorig jaar 200 doden... 
Het minst wat dan ook bij de 
LNG-vestiging zou mogen horen 
is een toelichting omtrent de (on)-
veiligheid en een rampenplan. Zal 
het dan weer zo zijn dat de 
ministers van Openbare Werken 
en Verkeerswezen die lastige 
karwei toevertrouwen aan Volks
gezondheid en Leefmilieu op het 

moment dat de eerste zware inci
denten worden gemeld... 
Het Zeebrugge-dossier werd in 
de voorbije jaren alsmaar aange
dikt met diverse rapporten van 
studiebureaus die allemaal goed 
waren om vooraf gestelde politie
ke tesissen kracht bij te zetten. 
Een behoorlijk rapport over de 
veiligheidsaspekten van die LNG-
inplanting moet er dan ook nog 
wel bijkunnen. Tenzij de regering 
het houdt bij hardnekkige ge-
heimdoenerij en publiclteitsslo-
gans zoals de uitbaters van kern
centrales dat jarenlang hebben 
volgehouden, (hds) 

ONVEILIGE 
BEVOORRADING 
BEVEILIGD 

laat in het nieuws, en vond 
geen echo in de Brusselse Wet
straat Het heet reeds geruime 
tijd dat die LNG-installaties 
broodnodig zijn voor onze onaf
hankelijke energiebevoorrading. 
Voor die stelling moet nog het 
eerste bewijselement worden 
aangebracht 
Evenzeer rijzen trouwens nog 
vragen omtrent de evolutie 
aardgasdistributie in West-Euro
pa. Er is sterke LNG-konkurren-
tie en het gevaar is niet denk
beeldig dat er aan 
overinvesteringen wordt gedaan. 

Hoe dan ook de tijdelijke vereni
ging Zeebouw-Zeeland heeft het 
sein op groen gekregen om ver
der aan de oostelijke dam te bou
wen. Inmiddels kan achter de 
schermen nog verder worden uit
gevochten «hoe klein» de Zee-
brugse haven dan wel moet wor
den gehouden om Gent en 
Antwerpen geen klandizie af te 
snoepen. 

in het zog zitten. 
Het toerisme aan de Vlaamse 
kust zal er wel niet beter bij varen. 
De LNG-inplanting zal drie op
slagtanks omvatten, elk dertig 
meter hoog. Bij zonsondergang 
zullen verschillende hoogop-
laaiende toortsvlammen voor een 
prachtig spektakel zorgen... 
Hopelijk ontstaat er mettertijd 
geen LNG-steekvlam, want dan 
kan onze autonome energiebe
voorrading een zware tol eisen. 
Een kommissie CTNO) in Neder
land, evenals het Amerikaanse re
kenhof hebben al herhaaldelijk 
gewaarschuwd voor de gevaren 
van LNG-opslagplaatsen. 
Het was pas na het ophefmaken
de Harrisburg-incident dat op in
ternationaal politiek niveau ernsti
ge vragen rezen omtrent de 
vestiging van nieuwe kerncentra
les. 

Het Amerikaanse rekenhof nu 
stelt dat nieuwe LNG-terminals 
om veiligheidsredenen in afgele
gen gebieden zouden moeten 

Vlaamse wijk... 
Heel communautair België kijkt 
met argusogen toe telkens poli
tici zich terugtrekken in een of 
ander kasteel met de bedoeling 
het land te herverkavelen, en bij
voorbeeld de grenzen van Brus
sel te vertekenen of met grond
wetpijlers vast te leggen. 
Als het beraad strandt, of zon
der parlementaire behandeling 
wegsukkelt in de politieke anna
len, dan verzwakt weer de aan
dacht van de Wetstraatbespie
ders. 
Inmiddels gebeuren er «te vel
de» evenwel belangrijke ingre
pen die volkomen aan de aan
dacht ontsnappen. 
Neem nu de uitbouw van re-
kreatiemastodonten ten gunste 
van de Franstaligen die in 
Vlaams-Brabant wonen en faci
liteiten a la carte aangeboden 
krijgen. 
Twee zulke projekten zijn in uit
voer: in St-Pieters-Jette en in 
Anderlecht 

...moet wijken 
Ondanks enkele politieke 
schermutselingen zal het Bou-
dewijnpark van FDF-schepen 
Parent uit de steigers rijzen. 
Eveneens aan de rand van Brus
sel, maar dan midden in het eni
ge overblijvende Vlaamse dorp 

in de agglomeratie, In Neerpede 
namelijk, is een ander Franstalig 
kultuurgetto gepland. 

Hier zal de inplanting bovendien 
een krater slaan In de Vlaamse 
gemeenschap, want volgens de 
plannen wordt Neerpede om
zeggens helemaal van de kaart 
geveegd- Een Vlaamse wijk 
moet wijken voor een Frans kul-
tuurpaleis. 

Belde projekten worden gefi
nancierd door de staat 
Het gevolg van die inplantingen 
za! onvermijdelijk zijn dat de 
Franstaligen in de nabijgelegen 
Vlaamse gemeenten, zo zij er al 
hadden, nog minder stimulans 
zullen behouden om zich aan 
het Vlaams karakter van hun ge
meente aan te passen. Ander
zijds zullen Franse migranten 
gemakkelijker bekoord worden 
om zich in die buurt te vest igen-

Gewest op krukken 
In Brussel kraakt de industrie 
op haar grondvesten. Dat zijn 
woorden van Emmanuel De 
Schrevel, afgevaardigd-beheer
der van het Verbond van Onder
nemingen in Brussel. De man 
staat al geruime tijd aan de 
klaagpaal. Het politieke gehak
ketak tussen gewestministers, 
agglomeratieraad en gemeen
ten werkt de ondernemers danig 

op de heupen. Het getreuzel met 
het gewestplan bijvoorbeeld 
heeft als gevolg dat 27 investe-
ringsprojekten in de mappen 
blijven steken. 
Veel ondernemingen zitten te 
barsten In hun strak keurslijf en 
zien voor de toekomst nog 
slechts één uitweg: weg uit 
Brussel. 

De demografische uitwijking 
werkt aanstekelijk op de onder
nemingen die met het voltooien 
van de Brusselse ring duurdere 
maar betere vestigingsplaatsen 
verlokkelijk zien wenken. 

Op verschillende politieke ni
veaus wordt herhaaldelijk met 
ronkende volzinnen verklaard 
dat er werk gemaakt wordt van 
industriële renovatie in de 
Brusselse agglomeratie. Met 
het mollenwerk van onder meer 
de metrobouwers wordt even
wel precies hel tegenoverge
stelde bereikt 

Waardoor Brussel zich jaar na 
jaar alsmaar minder zelf kan be
druipen: het derde gewest In 
spe staat op krukken. 

EG-voorrechten 
Reeds lang voor er gedacht 
werd aan Europese verkiezin
gen en de installatie van een 
(onmachtig) parlement werden 
in Brussel en elders een hele 
trits EG-instellingen en -dien

sten opgericht Blijft het een re
torische vraag te weten waar
aan al die EG-funktionarissen 
dan wei jarenlang hard werken, 
een Amerikaans journalist heeft 
nu besnuffeld met wat voor 
soort salarissen die EG-mensen 
beloond worden. Zo zou een be
diende bij de Europese Ge
meenschap een minimumwedde 
hebben van 58.000 frank netto 
per maand. 

Dat kan nog een goede vergoe
ding zijn voor een goed werkne
mer. 

Maar, daarbij horen dan ook nog 
tal van voorrechten, zoals niet te 
versmaden standplaatsvergoe
dingen, belastingvrij inkomen, 
taksvrije aankopen van heel wat 
konsumptiegoed-

Nu de fiskus het geld zoekt 
waar het te rapen val t en er 
zelfsd) gekeken wordt in de 
richting van de zware fraudeurs, 
moet toch ook eens de vraag 
gesteld worden waarom een ze
kere kategorie werknemers al
leen omwille van de aard van 
hun werkgever (Europese Ge
meenschap) het voorrecht krij
gen niet genoteerd te worden 
als belastingplichtige. Een ar
beidersgezin dat met twee uit 
werken gaat verdient na in
greep van de fiskus, niet eens 
de helft van de wedde van één 
EG-ambtenaar_ 

-heeft het grote nieuws «man bijt 
hond>, afgedaan. Op het eiland Cy
prus was er vorige maandag een na
tionaal incident dat beter tot de ver
beelding spreekt: een muis beet een 
radio-omroepster. 

-hebben statistici becijferd dat de 
Zwitsers de grootste chocoladevre
ters blijven: 9,1 kg per inwoner. 
Worden daarbij, ter leerrijke aanvul
ling, geen cijfers gegeven over de 
hoeveelheid leverziektes, 
-is het nu allemaal zeer officieel en 
onweerlegbaar: België had vorig 
jaar 9.841.654 inwoners. 
-En loopt de bevolkingsaangroei 
achteruit 
-maakte de arbeiderskrant Het Volk 
reklame voor de «regionale CVP-
EVP-verkiezingscampagne», en 
werd de nationale verkiezingsmee
ting In Oostende even partijgetrouw 
aangekondigd- in het Nederlands. 

-niet In het Frans dus, zoals op de 
uitnodiging die wij ontvingen. 

-wordt New York behalve door 
kerncentrales nu ook door pest be
dreigd. 

-nadat een vrouw met drie pestver-
wekkende beten In haar auto kon 
wegvluchten voor agressieve ratten, 
hebben de gezondheidsdiensten de 
oorlog verklaard aan de rioolbewo
ners. 

-wordt ons door rattenvrienden in
gefluisterd dat ook de Brusselse in
gezetenen minstens evenveel ratten 
als engelbewaarders tot gezelschap 
hebben. 

,_werd vorige zaterdag een manifes
terend student (tegen de spookweg 
Pecq-Armenlières) door de rijks
wacht in Komen aangehouden en 
nadien «aan een erg harhandig ver
hoor onderworpen», omdat de 20-ja-
rlge zijn medemanifesterende mak
kers (die konden ontsnappen) niet 
wilde verklikken. 

-gebruikte de Nederlandsonkundi-
ge rijkswacht van Komen waarachti
ge repressiemetodes: de jongen 
werd met de matrak afgetroefd, ge
stampt en geslagen. 

-werd hij met zware verwondingen 
over zijn gehele lichaam na een 
nachtelijke bewerking de zondag
voormiddag vrijgelaten. | 

-ZOU er toch schot komen in de rea-
lizatie van de groot-Nederlandse ge
dachte. Zou volgens woordvoerders 
van de zogenaamde Raadgevende 
Interparlementaire Vergadering een 
taalunieverdrag voor volgend jaar 
tot de mogelijkheden behoren. 

-heeft de voorzitter van de Katolie-
ke Werkliedenbond (Jef Foubert) 
herhaald dat hij de voorzitter van de 
CVP-jongeren (Eric Van Rompuy) 
niet kan luchten omwille van diens 
politieke arrogantie en konformis-
me. 

-bleek uit een tv-programma dins
dagavond dat de Brusselse burge
meester Pierre Van Halteren (nota
ris die zijn notariaat overliet aan zijn 
zoon) in het kader van het Millen
nium en van de overheidsbesparin-
gen een partij van 3(X).000 flessen 
champagne uit Frankrijk heeft laten 
aanrukken. 

-is het voorlopig nog niet geweten 
of het zijn bedoeling is met die pret-
flessen de Brusselse Vlamingen op 
een groots festijn te vergasten. 

En bovendien 
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«enien kampioeii. 

SK Beveren-Waas werd 
vorige zaterdag lands
kampioen voetbal 1979. 
In Beringen speelde het 
0—0 gelijk. Ruim
schoots voldoende om 
Anderlecht, de naaste 
achtervolger, voor een 
onoverbrugbare achter
stand te plaatsen. Het 
binnenhalen van de 
hoogste onderscheiding 
werd door de spelers, 
bestuur en supporters 
met luister gevierd. 
Kenschetsend was dat 
ook in deze ogenblik
ken van onwaarschijn
lijke triomf een wel
doende eenvoud en 
oprechtheid uit woor
den en daden afstraal
den. 
Het onverwachte suk-
ses van de klub van de 
Freethiel vond ook 
enorme weerklank in 
het buitenland.Zelfs de... 
RTBF zag zich genood
zaakt ruime aandacht 
aan het fenomeen Be-
veren te besteden. Ro
bert Goethals was ere
gast in het RTBF-
sportprogramma van 
zondagavond. Hij liet er 
een schitterende indruk 
na. 

Van verwondering 

tot bewondering 

Toen Beveren eind november 
naar de leiding in de nationale 
kompetitie oprukte werd daar 
nauwelijks aandacht aan ge
schonken Het betrof hier een sa
menloop van omstandigheden 
Anderlecht, dat in oktober een 
oppermachtige indruk had nage
laten, worstelde met een tijdelijke 
inzinking, de (beschamende) uit
schakeling in de Europacup II 
diende te worden verwerkt Dit 

zou normaal binnen de korste ke
ren gebeuren 
Beveren stoorde zich evenwel 
aan niets, in december bouwde 
het eigenlijk onopvallend een rui
me voorsprong op Sportkring 
werd dan ook terecht de herfst-
kampioen Hetgeen overal in den 
lande sympatieke verwondering 
opwekte Want dat Beveren was 
eigenlijk altijd ai een buitenbeen
tje geweest Die klub was in een 
minimum van tijd van bevordering 
naar eerste klasse doorgestoten 
met een ploeg van eigen kweek 
Het had intussen ook nog Wilfried 

Van Moer — een der beste na
oorlogse voetballers — naar 
meer gerenommeerde klubs (Ant
werp en Standard) laten vertrek
ken. 
Rond nieuwjaar groeide de be
langstelling voor Beveren dus 
aanzienlijk Het aanhoudende 
winteroffensief deed de rest Op 
zoek naar kopij begonnen onze 
kranten het verschijnsel Beveren 
naar bestvermogen te analyze-
ren Men kwam tot een vrijwel 
eensluidende konklusie Beveren 
had «misschien» wel de inhoud 
om kampioen te worden maar het 

zware wedstrijdprogramma 
(Sportkring leverde strijd op drie 
fronten) zou de ploeg wel fataal 
worden Temeer daar Anderlecht 
absoluut de titel wilde 
Hoe het verder verliep weten we 
intussen, Beveren ging met door 
de knieën Het hield het hoofd 
koel Het geraakte nooit in paniek 
Het stelde onuitgesproken priori
teiten Vóór alles kampioen wor
den Verder meenemen wat kan 
In dit dubbele opzet is Beveren 
geslaagd De aanvankelijke ver
wondering werd bewondering 
Merkwaardig bij dit alles was dat 
Beveren op geen enkel ogenblik 
de algemene volksgunst verloor 
De sympatie die het destijds als 
weerbare underdog verwierf, 
bleef ook als topploeg onaange
tast Dit vergt wel enige verkla
ring Want het is in dit land gebrui
kelijk dat topploegen afgunst en 
jaloersheid met zich meevoeren 

Homogen en_ 
offensief 

De voorbije maanden hebben na
drukkelijk aangetoond dat Beve
ren over een kwalitatief veel bete
re ploeg beschikte dan aanvanke
lijk werd vermoed Eerst werd 
Beveren als een counterploeg 
omschreven Ten onrechte De 
kampioenen — zo mogen ze 
voortaan worden genoen-rd — be
schikken over een ongewoon 
loopvermogen Inzender in het 
middenveld wordt veel en snel 
gedraafd Wim Hofkens en Bert 
Cluytens kijken op geen meter 
Daardoor slaagt Sportkring erin 
steeds veel mankracht rond de 
bal te verzamelen Ook wanneer 
de tegenstander aanvalt En 
daardoor precies wordt de indruk 
gewekt dat Beveren de klemtoon 
legt op de verdediging Niets is 
minder waar Want vooraan staan 

Het jaar van Beveren 
Nou, moesten we sportjournalist zijn, we zouden de grote registers trekken We 
zouden een toren van superlatieven bouwen over de hoogte van een ganse sport-
bladzijde Het hele sprookjesrepertoire zou er aan geloven van Klein Duimpje die 
gewonnen heeft en Roodkapje die zich met liet vreten door de wolf vap Anderlecht 
en Gulliver in het land der reuzen We zouden in de letterkast zoeken naar de groot
ste titel, die anders alleen maar op notarisaffiches gebruikt wordt Een titel van 
slechts twee woorden bravo Beveren' 

en we zijn helemaal geen sportjournalist Voetbal is'daarenooven helemaal niet 
onze lievelingssport We zijn verslaafden van het veloke, gluurders naar de klassie
kers en de ronden, minnaars van de Flandriens en vandaag de dag dus supporters 
van Roger De Vlaeminck De laatste keer dat we lijfelijk een toeschouwersplaats qp 
een voetbalveld betreden hebben, moet zowat een kwart eeuw achter ons liggen 
We veinsden toen belangstelling voor de voetbalsport, we gingen om de veertien 
dagen kijken naar de thuiswedstrijden van Mere Het was ons echter te doen om het 
blond hef dat toen in Mere woonde 
We bekijken uiteraard wel eens voetbal op het scherm Wereldbeker, cup final en 
noem maar op, de top van de ijsberg die elektronisch boven water komt Kwestie 
van donderdags mee te kunnen praten We zijn in de allerhoogste mate ondeskun
dig Probeer ons met uit te leggen wat de buitenspelval is iedere keer opnieuw zul
len we er intuimelen Zelfs kleuren-tv maakt ons met wijzer inzake gele en rode kaar
ten 
Ons gebrek aan deskundigheid leidt tot een nog groter chauvinisme dan gebruike
lijk IS bij supporters We worden helemaal niet gestoord door overwegingen van 
voetbal-estetische aard De kwaliteit van het geboden spel laat ons volkomen onbe
roerd. Ruiterlijkheid voor een goed spelende tegenstrever kunnen we met opbren-
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gen, omdat we met weten wat goed spelen is Niet afgeleid door bijkomstigheden 
van sportieve en technische aard, kunnen we ons des te onbevangener overgeven 
aan onze werkelijke passie partij kiezen, op grond van onze soevereine willekeur 
en geleid door levensgrote vooroordelen. 
We hebben de hele koude winter en natte lente door heetgelopen voor Beveren 
Zelden voelden we ons zo in ons sas Geen enkele deskundige, geen enkele docto
randus in voetbalaangelegenheden zou aan het begin van het seizoen Beveren ook 
maar één kansje op de titel hebben gegeven We weten met of er aan voetbal book
makers te pas komen Maar als dat wél zo is, dan hebben ze Beveren maanden ge
leden twintig tegen een gegeven En wat zien we'^ Juist' Beveren kampioen 
. en ja hoor, onze chauvinistische voorkeur voor Beveren berust op extra-sportieve 
waarnemingen Eindelijk toch hebben we daar een ploeg, die in haar kielzog van sta
dion naar stadion de leeuwevlag meesleurt Eindelijk toch hebben we daar suppor
ters die hun opgekropt gemoed ontladen met de gezongen verzekering dat ze hem 
met zullen temmen zolang hij tanden heeft En is het met de kracht van de elf van Be
veren, dat ZIJ het lievelingsteam van heel Vlaanderen zijn geworden'^ Onze bloedei-
genste nationale Vlaamse ploeg, Waaslandse buitenjongens met doodgewone pro
zaïsche beroepen zoals iedereen"^ 
Ze zeggen in Brussel en in het Frans, dat wij een beetje achterlijk zijn En ja hoor we 
hebben ons Jaar van het Dorp met een jaartje achterstand gevierd Maar Mensen, 
wat voor een jaar' 
Het jaar van Beveren' 

io Genés 
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Een ploeg 
met een voornaam 

Jan Van Ussel, de apoteker-
voorzitter van Beveren, heeft in 
de voorbije maanden vaker be
denkingen en beschouwingen 
losgelaten omtrent zijn klub In 
essentie kwam het hierop neer 
Beveren was aanvankelijk een 
dorpsploeg Spelers en bestuur 
vormden een hechte groep ka
meraden Iedereen kende ieder-

ze ook geregeld met vijf en meer 
klaar De fysiek en de discipline 
— een ander kenmerk' — van het 
geheel werden spoedig onder
kend Het heeft even langer ge
duurd vooraleer men toegaf dat 
de som aan individueel talent ook 
voldoende hoog lag Beveren be
schikt in elke lijn over talentspe
lers Jean-Marie Pfaff staat voor 's 
lands beste doelman Baecke is 
een jonge internationaal Freddy 
Buyl is een geroutineerde voor
stopper die ook in een profklub 
carrière had kunnen maken In 
het middenveld zwoegen Hof-
kens — een tweede Neeskens — 
en Cluytens — intussen tot inter
nationaal gepromoveerd — mee 
voor Heinz Schonberger De 
Duitser is het brem, de strateeg 
De man van de beslissende voor
zet Vooraan is Jean Janssens — 
hoe vaak zou hij internationaal ge
weest zijn indien hij als jonge 
kracht door een topklub zou zijn 
aangetrokken? — nog altijd het 
koningmnestuk Albert is de tops
corer van de vaderlandse kompe
titie Welke klub kan beter voor
leggen"? TemBer daar de 
zogezegde «aanvullende» spe
lers evenmin tweedeklassers zijn 
Enkel, de erkenning laat langer op 
zich wachten wanneer men zijn 
talenten in de provincie moet aan 
de man brengen 

Gevaar? 
Links en rechts wordt nu de 
mening geopperd dat het huidige 
sukses op de langere termijn ene 
serieuze bedreiging voor SK Be
veren zou kunnen worden Ge
vreesd wordt dat de spelers ho-

een De kassiers, de kontroleurs, 
de afgevaardigden, de suppor
ters zi) hadden enkel een voor
naam Toen de klub groeide heb
ben de bestuurders zich 
geregeld over de problematiek 
van de grotere klubs beraden 
Beveren besloot hoe dan ook 
zichzelf te blijven de totaalklub 
— waarin iedereen zich gewaar
deerd en noodzakelijk weet — 
mocht m geen geval verloren 
gaan Er mochten geen afstan
den groeien tussen de steeds 
talrijker wordende betrokkenen 
Het resultaat was belangrijk 
maar niet het belangrijkste 

Daarom ontstond er geen pa
niek toen Beveren eens uit eer
ste klasse tuimelde De klub 
bleef onaangetast Dat is ook nu 
het geval Beveren zal wel geen 
gekken dingen doen Het zal 
wellicht niet naar het beroeps
voetbal overschakelen Niet en
kel omdat de middelen daartoe 
m feite niet aanwezig zijn — 
waar overigens wel in België op 
een drietal grote klubs n a ' — 
maar ook omdat de bestuurders 
terecht vinden dat de voetbal
sport te weinig inhoud heeft om 
het leven van jonge mannen vol
ledig te vullen Voetbal is met bij
komstig voor de spelers van Be
veren, het IS zelfs belangrijk 
Maar het is met alleen belang
rijk 

Daardoor wordt ook de pres-
tatiedruk, waarover rijkelijk be
taalde profspelers zich zo vaak 
beklagen, weggenomen Beve
ren wilden heus wel kampioen 
worden Maar het moest geen 
kampioen worden om de presti-
gehonger van de klub te stillen 
Daardoor werden de zware op
drachten van de voorbije maan
den veel gemakkelijker opge
vangen dan bij andere, 
zogezegd professioneler ge-
struktureerde, klubs doorgaans 
het geval was 

gere salarissen zullen gaan eisen 
Er zullen zich mogelijk meer door 
het sukses aangetrokken spon
sors komen aanmelden en daar
door zouden ze de onafhankelijk
heid van de klub kunnen 
bedreigen De supporters zullen 
veeleisend worden Dure trans
fers — in het verleden taboe — 
zullen misschien moeten worden 
overwogen om «op niveau» te 
blijven presteren Mogelijk krij
gen Jan Van Ussel en zijn mede
werkers met al deze problemen 
af te rekenen Maar het zou ons 
verbazen indien zij erdoor uit 
evenwicht moesten worden ge
bracht Beveren is te zeer bewust 
van de grenzen van de groei Het 
kan in winst en verlies moeiteloos 
relativeren Het zal het interne 
evenwicht wel nooit laten verlo
ren gaan Dat heeft onder meer 
trainer Urbain Braems ondervon
den Wat men er ook over moge 
zeggen, de voorganger van Ro
bert Goethals — wat een schitte
rende idee van het klubbestuur 
deze «meneer» aan zich te bin
den — had dit nooit kunnen voor 
zien Zoniet zou hij zeker niet zijn 
weggegaan Voor het seizoenbe-
gin werd er in Beveren zelfs ge
fluisterd dat Braems zich na de 
bekeroverwinning van vorig sei
zoen aan een teruggang in de 
prestaties verwachtte Dat Beve
ren toen echter op zijn financiële 
verzuchtingen niet inging bewijst 
de nuchterheid in het denken van 
het klubbestuur Het is de beste 
waarborg voor de toekomst Het 
IS de voornaamste reden waarom 
Beveren model kan staan voor 
vele andere, en zogezegd grote
re, Belgische klubs 
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Onze kandidaten 
r. voor Straatsburg 

VU-EUROFONDS 

Sii^" 

F S , Kortrijk .. . 
F E, Brussel . . . . 
V.R., Meise 
D.S.A., Wakken . 
VU-Kasterlee ... 
V.J., Oostende .. 
L.J, Aarschot ... 
Onbekend 
V.S.H., Gent 
W.T.,Dilbeek 
« Op weg met moed, 
desnoods in tegenspoed 
vu-Wakken 
S.D.,Jette 
R T., Neigem 
M-R, Zwevegem .... .^..,. 
Naamloos >i»'S 
Totaal 2de storting . . 

Nieuw totaal 121.250 fr. 

430-0691071-34 
Barrikadenplein 12 

1000 Brussel 

21.: 

5.000 
2500 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
500 

2.000 
250 

1.000 
1.000 
2.000 
1.000 
1000 

500 
250 fr. 

1.. Maurits COPPIETERS, Nieuwkerken-Waas 
(°1920). Senator, gewezen voorzitter van de Ne
derlandse Kultuurraad. 

2. Walter LUYTEN, Berlaar (°1934). Leraar, plaats
vervangend volksvertegenwoordiger Samen met 
Willy Kuijpers «Europese man van de daad». 

3. Vic ANCIAUX, Brussel (°1931). Volksvertegen
woordiger, gewezen staatssekretans Nederland
se Kuituur & Sociale Zaken. 

4. Willy PERSYN, Wingene C° 1923). Burgemeester, 
gewezen senator, landbouwer en boerenleider 

5. Nelly MAES, St.-Niklaas (°1941). Gewezen 
volksvertegenwoordiger, zelfstandige. 

6. Rik VANDEKERCKHOVE, Genk (° 1932). Sena
tor, gewezen minister van Wetenschapsbeleid. 

7. Willy KUIJPERS, Herent (°1937). Volksverte
genwoordiger Europees aktivist, van Armenië tot 
Baskenland. 

8. Erwin PRIEM, Brugge (°1953). Advokaat, lid Da
gelijks Bestuur van de Volksunie-Jongeren. 

9. jan CAUDRON, Aalst (°1937). Volksvertegen
woordiger, lic. lichamelijke opvoeding 

10. Michel CAPOEN,Zillebeke-leper(° 1934). Sena
tor. 

11. Lut UREEL, St.-Lambrechts-Woluwe (=1933). Le
rares, letterkundige, verruimingskandidate op de 
VU-lijst. 

12. Jef VALKENIERS, Schepdaal (°1932). Genees
heer, volksvertegenwoordiger 

13. Hugo SCHILTZ, Antwerpen (° 1927). Volksverte
genwoordiger, voorzitter van de Volksunie. 

Plaatsvervangers 
1. Jaak VANDEMEULEBROUCKE, Oostende 

(°1943). Leraar, gewezen volksvertegenwoordi
ger, onderwijsdeskundige. 

2. Johan SAUWENS, Bilzen (°1951).Advokaat, 
, provincieraadslid, gewezen voorzitter van de 

Volksunie-Jongeren. 

3. Paul VAN GREMBERGEN, Ertvelde-Evergem 
(°1937). Leraar, volksvertegenwoordiger. 

4. Anita VIAENE, Antwerpen (°1949). Ambtenaar, 
gemeenteraadslid. 

5. Germain DE ROUCK, Ronse (°1928). Senator, 
gewezen alg. sekretaris van het Vermeylenfonds. 

6. Hector DE BRUYNE, Antwerpen (°1917). Sena
tor, gewezen minister van Buitenlandse Handel. 
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Zin om dit jaar je vakantie thuis 
door te brengen? 
Dan kan dit boekje totaal nieuwe horizonten voor 
je openen. Want de charme zit toch in het feit dat je vrij bepaalt watje 
met je vakantiegeld doet: iets nuttigs, iets plezierigs... of iets van beide samen. 
Dit boekje heeft alléén maar zonnige kanten. Het brengt de auto met schuifdak waarvan je al een tijdje droomt, 
plots binnen je bereik. Wellicht kan je ook dat salon in zeemzacht leder bestellen. Of dat stukje grond midden 
het groen kopen. 
Dit boekje geeft je een zee van mogelijkheden. Want je krijgt niet alleen een fikse interest voor je geld. Je kan 
ook aanspraak maken op het goedkoopste krediettarief van de ASLK. 
Weetje wat? 
Meem je spaarboekje mee als je je vakantiecheque gaat innen. Je kan het geld dan meteen storten. 
Dat is veiliger. En makkelijker. 
Prettige vakantie. 

ASLK: al de diensten van een bank. Al de voordelen van de spaarkas. 

> 
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Nu beginnen ze te overdrijven! 
Wie? De nieuwe machtsheb

bers in Iran, die meer en meer 
vervallen in een religieus getint fa
natisme, zodat uiteindelijk Iran 
straks onder de knoet zit zoals 
het tijdens het Sjah-bewind nooit 
is gevi/eest. Verre van ons het 
verlicht absolutisme van Rezah 
Pahlevi te billijken, verre van. 
Maar velen hadden toch ver
wacht dat de overwinnaar Kho
meini grootmoedig zou geweest 
zijn en o.m. een einde zou ge
maakt hebben aan de veemrecht
banken, waar de rechten van de 
verdediging onbestaande zijn. 
Maar bv. toelaten dat een terdood 

veroordeelde ex-premier Hoh-
meidah enkele uren vóór zijn te
rechtstelling door de Franse TV in 
zijn smerige dodencel geïnter
viewd wordti Een bewijs van zeer 
slechte smaak, zowel bij de nieu
we meesters als vanwege een 
Westere kultuurstaat. 

Nu heeft een Ayatollah zich 
verheugd over de aanhouding 
van twee van zijn zonen, wegens 
hun anti-revolutionair gedrag' Het 
doet zowat denken aan andere 
gelijkaardige praktijken in enkele 
Europese diktaturen nog niet zo
lang geleden en waarbij kinderen 
aangezet werden hun ouders en 

verwanten aan te klagen, wan
neer deze weigerden in het ga
reel te lopen of kritiek uitten op 
het regime! 

De voorzitter van de revolutio
naire rechtbanken — die zoge
zegd zouden opgedoekt worden 
maar die nog steeds funktioneren 
— kondigde aan dat de sjah, zijn 
vrouw en enkele gewezen eerste 
ministers en nog een paar gewe
zen dignitarissen bij verstek wer
den ter dood veroordeeld. Tot 
hiertoe is dat normaal. Abnormaal 
is echter de verklaring, dat dit 
vonnis gelijk waar mag uitge
voerd worden en dat het land 

waar dit gebeurt geen enkel recht 
zal hebben dit te verhinderen of 
ertegen te protesteren! Van pre
tentie gesproken. 

We zijn nooit bewonderaars 
van de gewezen keizer geweest. 
Voor ons had hij reeds ten tijde 
van Mossadeh het pleit mogen 
verliezen. Maar een officiële op
roep tot sluipmoord, zonder dat 
de beschuldigde een eerlijk pro
ces heeft gekregen wijzen we als 
demokraten af, wie en wat de be
tichte ook mag geweest zijn. De 
Vlamingen weten uit bittere erva
ring, wat «rechtspraak» zonder 

verdediging betekent: de onzali
ge repressie — een justitie van 
negerkoningen! — ligt de getrof
fen generaties nog te fris in het 
geheugen om akkoord te gaan 
met de Iranese wraakjustitie. En 
wat doet Teheran met de soeve
reiniteit van de landen, die bv. poli
tiek asiel geven? 

De Iraanse revolutie dreigt te 
ontaarden in een vorm van barba-
rendom. Indien de nieuwe leiders 
verder deze weg opgaan zullen 
ze zelf de basis leggen van een 
nieuw verzet, dat zowel links als 
rechts smeult... 

Italië onder terreur 

Herodes Bokasso 
«Keizer» Bokassa van het Centraal Afrikaans Keizerrijk (zijn kroning 
was een nauwkeurige kopie van deze van Napoleon I en kostte een 
bom geld) werd door Amnesty International (Parijs) beschuldigd van 
moord op ca. 100 schoollopende jongens! Al sinds het jaarbegin pro
testeerden de kinderen tegen de politiek van de regering en gooiden 
ze met stenen naar regeringsauto's, w.o. deze van «Zijne Majesteit» 
zelf. De kinderen werden door soldaten opgepakt en met twintig tege
lijk in kleine cellen opgesloten, waardoor er een twintigtal stikten. De 
anderen werden dood geslagen met stenen, bajonetten en met stok
ken waarin spijkers waren geslagen. Na de massamoordenaar Amin 
van Oeganda steekt nu een nieuwe gevaarlijke gek de beul van Oegan
da naar de kroon. Waarop wachten de regeringen om met dergelijke 
barbaarse regimes te breken'^ Zijn er nog niet genoeg Afrikanen dood
gemarteld'^ Amin zou zo'n 200 duizend doden voor zijn rekening geno
men hebben vooraleer op de vlucht te zijn gejaagd. 

Getroffen door de stakings-
ziekte is Italië geleidelijk 
aan «de zieke man van Eu
ropa» geworden. O m de ha
verklap gaan de Italianen in 
staking, ieder voorwendsel 
is goed. Dat ondanks de im-
provizatle er toch systeem 
steekt in deze stakingen 
blijkt uit de sektoriële sta
kingen. Het gebeurt heel 
vaak dat slechts één afde
ling van een fabriek in sta
king gaat, waardoor niette
min de hele produktie 
stilvalt, maar waarbij de 
«onvrijwillige» stakers moe
ten doorbetaald worden. 
Bij deze bestendige sociaal-
ekonomische malaise heeft 
zich nu sinds een aantal ja
ren het terrorisme gevoegd, 
hoofdzakelijk door kleine 
maar flink getrainde en 
zwaar gewapende stads-
guerrielleros van uiterst 
links. Ook uiterst rechts laat 
al eens van zich horen maar 
het is voor iedere objektie-
ve waarnemer duidelijk dat 
de terreur, waaronder Italië 
sinds geruime tijd leeft, ge
dragen wordt door de ui
terst linkse en anarchisti
sche bewegingen als Linea 
Prima (frontlijn), Brigate 
Rosse (Rode Brigades) e.a. 
De Rode Brigades zijn wel 
de belangrijkste, niet alleen 
qua aanhang, organizatie en 
bewapening maar ook om
dat ze zowel het establish
ment van rechts als dat van 
links (Kommunistische Partij 
inbegrepen) aanvallen, met 
metode en zonder meedo
gen. 

Er werd reeds herhaaldelijk ge
sproken van rechtse pogingen tot 
staatsgreep. Vooral vanuit het 
linkse kamp wordt deze boeman 
gretig gehanteerd wanneer er 
maar een kansje bestaat om de 
aandacht van linkse terroristen af 
te leiden. Deze «bescherming» 
wordt overigens door de terroris
ten met in dank afgenomen nu ze 
zelfs militanten van de KP doden 
(cfr. de aanslag op de jonge kom
munistische vakbondsafgevaar
digde Allesandrini te Napels). Dit 
laatste geval heeft geleid tot een 
scherpe reaktie van de kommu-
nisten (KP), die persé acceptabel 
willen worden en met de DC 
(Kristen-demokraten) in een re
gering willen treden. De tijd dringt 
overigens vermits de kommunisti
sche basis tekenen van ongeduld 
begint te vertonen. «Ze hebben 

ons al zoveel beloofd maar er 
komt niets van in huis». Zelfs 
Rome dat een kommunistische 
burgemeester heeft, ontsnapt met 
aan deze groeiende kritiek bij de 
gewone militant, het gewoon par
tijlid of de stemmer voor de KP. In 
het licht van deze evolutie is een 
verschijnsel als de «demokrati-
sche politie» evenmin een verras
sing. Politieagenten die bijna da-
gelijk oog m oog staan met de 
dood, met de sociale en politieke 
onrust, met betogende arbeiders 
en studenten, beginnen zich vra
gen te stellen. Waarom betogen al 
de overigens fatsoenlijke men
sen*^ W I J moeten het terrorisme 
bestrijden maar de oorzaken er
van worden met weggenomen. 
Deze en nog andere vragen ver
ontrusten een gedeelte van de 
plaatselijke politie maar vooral zij, 
die in Talie een zelfde funktie 
hebben als onze Mobiele Briga
des, in Frankrijk nog genoemd 
«oproerpolitie». 

De Rode Brigades zijn er in te
genstelling met bv. de Baader-
Meinhoff terroristen in geslaagd, 
een angstwekkende onzekerheid 
bij het publiek in het leven te roe
pen. Nog is de staat niet ont
wricht, maar de ordebewakers 
staan machteloos. Er worden wel 
huiszoekingen en aanhoudingen 
verricht, maar veel blijkt het alle
maal niet uit te halen. In tegendeel 

de Rode Brigades en andere ter
reurgroepen slaan steeds harder 
toe, nu ook al tegen arbeiders. 
Zal men in de omstandigheden 
nog lang een grote meerderheid 
van kristen-demokraten, socialis
ten en kommumsten kunnen ont
gaan? Vooralsnog weigert de DC 
de kommumsten in de regering 
op te nemen, hoogstens willen ze 
samenwerking in het parlement 
maar zonder KP-ministers. Dit 
wijst de KP echter nu af, ze eist 
volwaardige regeerverantwoor-
delijkheid. Zolang deze kwestie 
met wordt opgelost zit heel Italié 
in het slop. 

Daar tegenover doet het gedoe 
van uiterst rechts nogal «kinder
achtig» aan, ook al zijn er enkele 
ernstige aanslagen op rekening 
van deze extremisten te schrij
ven. Doch beweren dat er sinds 
1945 reeds een 30-tal staatsgre
pen en putsches-in-spe van 
rechts zijn geweest doet twijfel
achtig aan. We herinneren ons 
een «neergeslagen» rechts kom
plot tegen de staat, waarbij zelfs 
de luchtmacht zou ingeschakeld 
worden. Achteraf bleek die «op
standige luchtmacht» te bestaan 
uit een oud verkennersvliegtuig... 
Indien links alibi's zoekt zou ze 
geloofwaardiger feiten moeten 
aanhalen. Feit is dat de Italiaanse 
staat vanuit uiterst links bedreigd 
wordt en door niemand anders. 
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De Volksunie in de Wetstraat 
Tijdens de bespreking van de be
groting van Landbouw verheug
de VU-senator Michel Cappoen 
zich over de huidige belangstel
ling voor de KMO's ook al komt 
die wat laat Bovendien spelen 
de KMO's een onvervangbare rol 
in onze samenleving door hun 
geringere • konjunktuurgevoelig-
heid, minder onderlinge afhanke
lijkheid, hun stabilizerende funk-
tie, tewerkstellingspotentieel, en 
een sociaal gunstig klimaat. 
Senator Cappoen uitte zijn vrees 
bij de invoering van de 36-uren-
week evenals de verplichte in
dienstneming van bijkomend 
personeel. Dit kan slechts goed 
funktioneren door een gunstige 
technische evolutie, gepaard met 
ekonomische vooruitgang. Het is 
jammer dat deze aangelegen
heid niet in overleg met andere 
EG-landen werd besproken. 
Deze arbeidsverkorting zou wel 
eens de doodsteek voor de 
thans zo geroemde KMO's kun
nen zijn! Senator Cappoen sprak 
dan ook de hoop uit, dat de rege
ring selektief zou te werk gaan 
en dat de KMO's maximaal zou
den begeleid worden. 

De KMO's zouden reeds flink 
geholpen zijn wanneer de admi
nistratieve rompslomp afge
schaft werd. Is het te verant
woorden dat voor de 
aanwerving van een eerste per
soneelslid niet minder dan 70 for
mulieren nodig zijn! Wanneer zal 
men tegemoetkomen bij de aan-
sluitingskosten bij een sociaal 
sekretariaat"? De sociale druk 
zou kunnen verminderen door 
de fiskalizering van de sociale 
bijdragen. Het is ook jammer dat 
men bij de opstelling van ge
westplannen zo karig is geweest 
met opvang en aantal ambach-
tsgebieden. Verder zouden de 
vestigingswetten opnieuw een 
bescherming van het beroep 
moeten zijn en niet langer een 
belemmering! 

Voor het verkrijgen van een nog 
in te voeren statuut van een
manszaak zou de procedure 
eenvoudig moeten zijn. Een sta
tuut van fiskaliteit en bedrijfskon-
sulent is eveneens wenselijk. 
Einde vorig jaar had de sektor 
kinderbijslag van de zelfstandi
gen een gekumuleerd overschot 
van 1 miljard 685 miljoen fr., deze 
gunstige balans is echter te wij
ten aan de ongelijke behandeling 
van de kinderen van de zelfstan
digen. De pensioensektor daar
entegen zal echter een tekort 
van eventjes 23 miljard tellen! 
Nochtans zal op korte termijn 
het aantal pensioengerechtigden 
het aantal aktieve zelfstandigen 
overtreffen. 

De discriminatie van de zelfstan
digen heeft net als bij de kinder
bijslag een relatief gunstige ba
lans tot gevolg, maar het is toch 
verkieslijker, de discriminatie op 
te heffen en een minder gunstige 
balans te hebben. Daarom is een 
globale herziening van de socia
le zekerheid dringend nodig ten 
einde iedereen gelijk te behan
delen. Hier dient de solidariteit 
van de ganse gemeenschap te 
spelen. 
Senator Cappoen besloot zijn 
korte maar zeer heldere tussen
komst met op de belangrijke 
plaats van de KMO's in de 
Vlaamse ekonomie te wijzen. 
Daarom zien we belangstellend 
uit naar het eerste midden
standsverslag, dat naar analogie 
met het landbouwverslag een 
echt beleidsinstrument hoort te 
zijn. «Een levenskrachtige mid
dengroep is van essentieel be
lang ook als waarborg voor de 
demokratie. De minister moet er
voor zorgen dat die groep be
schermd wordt en dat zijn ont
wikkeling wordt bevorderd.»« 

Sociale voorzorg 
probleem 
De sociale voorzorg maakt een 
van de zwaarste problemen uit 
binnen de rijksmiddelbegroting. 
Aldus VU-kamerlid Valkeniers, 
die vooral twee problemen nader 
onder de loupe nam. Hij had het 
eerst over de explosie aan ge
neesheren. Omdat hij evenwel 
geen voorstander is van een nu
merus clausus pleitte het kamerlid 
voor een toelatingseksamen tot 
het eerste jaar geneeskunde. 
Hij vroeg ook voorrang voor het 

tweede vraagstuk, nl, de sanering 
van de ziekteverzekering. Hij 
achtte het remgeld een afdoend 
middel tot beperking van het ver
bruik. 

Waterbeleid en 
gemeenschaps
vraagstukken 
In zijn tussenkomst tijdens het de
bat over een wetsontwerp i.z. be
scherming van oppervlaktewate
ren wees VU-senator Michel 
Cappoen erop dat er acht jaar ge
leden besloten werd tot de op
richting van drie waterzuivering
smaatschappijen, één voor de 
kust, één voor het Scheldebek-
ken en één voor de rest van het 
land. Slechts één kwam tot stand, 
nl. die voor de kust. De oprichting 
van de andere stuit blijkbaar op 
«onoverkomelijke moeilijkhe
den». Senator Cappoen beklem
toonde dat we niet mogen ingaan 
op de eis van de Franstaligen, 
één waterzuiveringsmaatschap
pij per provincie op te richten. In 
tegenstelling met het voorstel 
voor een verlenging van 3 jaar 
stelt de VU één jaar voor. De mi
nister was van mening dat thans 
niet ten gronde op de kwestie 
kon worden ingegaan, wat de h. 
Cappoen niet belette een door 
hem Ingediend amendement te 
handhaven, dat een uitstel van 
één jaar voorziet. Het amende
ment werd door de meerderheid 
verworpen bij onthouding van de 
VU en de h. Bomarlage. 

Geschiedenis en 
aardrijkskunde 
in het gedrang? 
In de Kamer stelde VU-kamerlid 
Jaak Gabriels een mondelinge 
vraag tot minister Ramaekers 
over de beroering die bij het on
derwijzend personeel Is ontstaan 
n.a.v. de verklaring van kabinets
chef Colenbunders over de om
vorming van de lessen geschie
denis en aardrijkskunde. De vroe
gere beroering luwde nadat de 
geformuleerde hervormingen in 
de ijskast waren gestopt. Nu de 
kabinetschef deze plannen weer 
bovenhaalde is er opnieuw onrust 
ontstaan. Nochtans kan niemand 
de vormende waarde van deze 
vakken ontkennen. De vervan-, 
ging ervan door een vaag om
schreven en oppervlakkig begrip 
(sociale vorming) is onmogelijk. 
De h. Gabriels vroeg de minister 
of hij deze verklaring billijkt en zo 
ja, wat er zal gebeuren met de be
trokken leerkrachten. 
Uit het antwoord van de minister 

lelden we af, dat de kursussen 
niet zullen afgeschaft worden 
doch wel enigszins zullen be
snoeid worden zoals ten andere 
ook in andere vakken, bij wijze 
van bezuiniging, zoals dat trou
wens in de krisiswet is voorzien. 
Wat de kursus geschiedenis be
treft, deze wordt In zijn huidige 
vorm behouden In de observatie-
graad. In de gemeenschappelijke 
stam vanaf het derde leerjaar 
wordt het aantal lesuren geschie
denis zelfs verhoogd, ondanks de 
invoering van een leergang socia
le vorming. Tot besluit wees de 
minister erop dat het vak geschie
denis zelf dan nog steeds als 
komplementaire optie kan geko
zen worden. 

Vlaanderen 
stiefkind van 
Belgische staat 
Uit het antwoord van minister 
Chabert op een vraag van VU-se
nator Oswald Van Ooteghem 
blijkt dat Vlaanderen Inzake kre
dieten voor het openbaar vervoer 
naar loffelijke Belgische gewoon
te aan het — zeer — kortste eind 
trekt. Verre van als meerderheid 
60 % te optvangen krijgen de 
Vlaamse grote agglomeraties niet 
eens de paritaire verdeling. Deze 
schromelijke benadeliging Is de 
zoveelste aanleiding om bij de 
hervorming van de staat de eigen 
fiskaliteit per gewest toe te ken
nen. Dan Is het overhevelen van 
Vlaams geld naar Brussel en Wal
lonië uitgesloten. 
Enkele cijfers: in 1976 kregen 
Brussel, Luik en Charleroi ca. 5,5 
miljard tegen 2 miljard voor Ant
werpen en Gent; in 1977 zijn de 
cijfers resp. 7 miljard en 2 miljard; 
In 1978 7,3 miljard en 2 miljard; In 
1978 7,3 miljard en 2,1 miljard. De 
vooruitzichten voor 1979 zijn 
8 miljard voor de Franstalige ag
glomeraties en 1,6 miljard voor 
Antwerpen en Gent... 

Landbouwtoekomst 
niet rooskleurig 
VU-senator Cappoen wees op de 
weinig rooskleurige toekomst 
van de landbouw tijdens de be
spreking van de Landbouwbe
groting. 
De kloof tussen de Inkomens van 
de landbouwers en deze van de 
overige bedrijfssektoren wordt 
steeds groter. In vergelijking met 
de andere bedrijfssektoren daal
de deze van 78 tot 62 % in 1978. 
Spreker wees ook op de fatale 
gevolgen voor de land- en tuin
bouw door de onselektleve be
perkingen van de brandstofleve
ringen. Hij somde een reeks 
problemen en tekortkomingen op 
in de landbouwsektor en ver
zocht de minister om een dynami
sche politiek tot lotsverbetering 
van de landbouwers. 

Geotermische 
energie 
In een open brief aan de minister 
van Ekonomische Zaken herin
nert VU-kamerlid Jaak Gabriels 
aan zijn vraag vorig jaar over de 
geotermische energie in de Noor
derkempen, meer bepaald te Kin
rooi. De h. Gabriels stelt voorop, 
dat op betrekkelijk goedkope ma
nier energie uit de aardbodem 
kan gehaald worden voor verwar
ming van huizenblokken, onder
nemingen, enz. Geotermische 
energie is milieuvriendelijk. Ten 
slotte kan men een groot aantal 
arbeidsplaatsen in het leven roe
pen. Daarom dringt hij aan dat er-
ernstig werk zou gemaakt wor
den van de plannen ter zake. 

knack 
Middenstander, 
goed gek ? 
Het heet dat je tegenwoordig 
goed gek moet zijn om je 
nog als middenstander te 
willen vestigen : de fiskale 
en administratieve romp
slomp Is té onoverzichtelijk 
geworden. En toch wijst de 
ervaring van de Centra voor 
Middenstandsopleiding een 
andere richting u i t : steeds 
meer jongelui (zo'n 11.000 
per jaar), maken zich In die 
centra op om een zelfstandig 
middenstandsbestaan te 
gaan leiden. Een uitgewerkt 
verhaal deze week in Knack. 

knack 
U en Europa 
Onlangs werden de lijsttrek
kers van de grote politieke 
partijen, die opkomen voor 
de Europese Verkiezingen 
op 10 juni, in Brugge gekon-
fronteerd met een panel van 
zo'n honderd Knack-lezers. 
Een verslag daarvan deze 
week in Knack. 

Schaduwministers 
Om een tegengewicht te vor
men voor de socialistische 
minister van Onderwijs, werd 
in de schoot van de regering 
een katolieke ondenwijscel 
geïnstalleerd,. Voor kuituur 
ging het net andersom. Met 
de schaduwminister van On
derwijs, de CVP-er Georges 
Monard, leest u een gesprek 
deze week In Knack. 

knack 
Zieke geneeskunde 
De kritiek op onze genees
kunde zwelt aan, zegt UIA-
rektor Clara. Onze genees
kunde Is zeer doelmatig bij 
acute aandoeningen, maar 
staat vrijwel machteloos te
gen chronische ziekten. Het 
sterftecijfer wordt bij long
kanker bijvoorbeeld niet be
ïnvloed door chirurgie en ra-
dioteraple. Onverbloemde 
taal tijdens een boeiend 
symposium, waarvan een 
verslag deze week in Knack. 
Paniek in 
Saoedi-Arabië 
In Saoedi-Arabië, bedolven 
onder de steeds indrukwek
kender wordende dollarsta
peltjes, heerst meer verwar
ring, konsternatie en paniek 
dan op om het even welk 
ogenblik nè 1970, toen het 
dank zij zijn petroleumin-
komsten uitgroeide tot een 
staat van eminent belang. 
Een breed fresko, over dit 

, mysterieuze land deze week 
in Knack. 

knack 
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Donderdag 
17 MEI I 

BRT 
14 00 Schooltelevisie — 1800 De to-
vermolenCfJ — 18 05 RoncJomons — 
18 30 Schaduwen (fJ - 18 55Dobro 
mir - 19 05 Tom en Jerry - 1912 
Standpunten — 1945 Nieuws — 
20 10 De zoete inval (fJ - 2035 Pa 
norama — 21 25 Achter de coulissen 
van het Witte Huis ( ü - 2300 
Nieuws 

BRT 2 
2010 Sporttribune — 20 40 Op leven 
en dood (dok) — 21 30 Premiere 

NED. 1 
1030 Schooltelevisie — 18 55 
Nieuws 1859 Bij ons in Egmond 
aan zee (show) — 1945 Voor een 
briefkaart op de eerste rang — 20 30 
Wat heet be te r ' (dokJ - 21 17 T 
Zand — 21 37 Nieuws - 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 Panoramiek 
— 2305 Nieuws 

NED. 2 
18 55 Nieuws — 1859 De Astronaut-
jes (fJ - 1905 AVROS Toppop -
2000 Nieuws - 20 27 AVRO'S tele-
voetbalkanon — 2040 De vijf van de 
vierdaagse (film) — 2215 Televizier 
magazine - 23 00 AVRO S sportpa-
norama — 23 30 Nieuws 

RTB 
1400 Schooltelevisie - 1730 Les 
rendez-vous du jeudi — 1800 Etran 
ger, d'ou v iens- tu ' — 1830 Zigzag 
— 1845 Kunstaktuahteit — 1945 An-
tenne-soir - 19 30 Nieuws - 2000 
Verzekeraars, rechters en partijen 
- 2020 La Colere de Dieu (film) -
2210 Nieuws - 2225 Le carrousel 
aux images 

ARD 1 
1710 Nieuws — 1715 Vriendschap 
met kinderen — 1800 Wilde Tiere 
(dokJ - 1820 Alltag (tv-film) -
1850 Nieuws - 1900 De wereld 

van de planten (dokJ — 1915 Mike 
Andros, Reporter der GrosStadt — 
2015 Aktualiteitenmagazine — 2045 
Spiel urn 4tel vor 8 — 21 00 Nieuws 
- 21 15 Die zweite Republik (dokJ 
—22 45 Musikladen — 2330 Tages-
themen — 00 00 In freier Landschaft 
(tv-film) — 01 25 Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws — 1810Sindbad( f ) -
1840 Die Drehscheibe - 1920 Die 
Tony fiandall Show (fJ — 20 00 
Nieuws - 20 30 Dalli-Dalli (spel) -
2200Heute-Journal - 2 2 2 0 Nieuws 
uit Oost en West-Duitsland — 2 3 0 5 
Die Wolhltaeter - 020 Nieuws 

D. 3 
1900 Sesamstrasse - 19 30 Tele-
kolleg I (fysika) — 2000 Goldener 
Sonntag (f) - 2045 Journal 3 -
2100 Nieuws — 21 15 Schlussak-
kord (film) — 22 55 Familienrat 23 25 
Die zweite Natur — 010 Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout 12 33 Midi pre 
miere — 1300 Nieuws — 1335 Re
gionaal programma — 13 50Object i f 
Santé — 14 00 Schooltelevisie — 
1802 Konsumentenmagazine — 
18 29 Un, rue Sesame — 18 57 C'est 
arrive un jour — 1912 Une minute 
pour les femmes — 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1944 Les inconnus de 
19 h 45 - 2 0 0 0 Nieuws - 2 0 35 Eu
ropese verkiezingen — 21 40 La lu-
miere des justes (fJ — 22 38 Cine 
premiere — 2310 Nieuws 

A. 2 
1215 Cecilia, medecin de campagne 
(fJ - 12 45 Nieuws - 1320 Page 
speciale — 1335 Regionaal magazi
ne - 13 50 Bonjour Paris (f J - 14 03 
Aujourdhui madame — 15 03 Les in 
corruptibles (fJ — 1600 L invite du 
jeudi — 17 25 Fenétre sur — 17 55 
Jeugdprogramma — 18 35 C'est la 
vie (tips) — 18 55 Des chiffres et des 
lettres (spel) — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top Club (show) — 
2000 Nieuws - 2040 II etait un mu-
sicien (Liszt) — 21 05 Deux Anglai-
ses et le continent (film) — 22 57 
Courte echelle pour grand ecran — 
23 20 Nieuws 

TF 3 
18 30 Jeugdprogramma — 1910 
Nieuws — 1940 Regionaal program
ma - 1955 Tintin (fJ - 2000 Les 
jeux de 20 heures spel — 20 30 Tho
mas l'imposteur (film) — 22 00 
Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 17 00 
Tekenfilms - 17 30Heid i ( fJ - 1800 
Le coffre-fort (spel) - 18 03 Medi 
sche tips — 1810 Aktualiteiten — 
1820 Ram-dames — 18 35 Le coffre-
fort (spel) - 1900 Nieuws - 1930 
Le coffre-fort (spel) - 1945 Entre 
chiens et chats — 1955 Nieuws — 
20 00 Leducation sentimentale (f) — 
21 00 Messieurs Ludovic (film) 

BRT 
1400 Schooltelevisie - 1 8 00 Os
car (f J — 18 15 Klem, klein kleuter
tje — 1830 De vruchtbare valleien 
(dok) — 18 55 Tom en Jerry (te
kenfilm) - 1900 Dit leuke land -
1945 Nieuws — 2015 Een vrouw 
aan haar venster (film) — 22 00 De 
vijfde windstreek — 22 50 

^Nieuws 

BRT 2 
2015 Formule II (kabaret) - 21 05 
Ik Claudius (f) - 21 55 Dag aan 
oag — 2225 Turnen 

NED. 1 
1045 Schooltelevisie — 18 55 
Nieuws — 18 59 De tovenaar van 
Oz — 2040 Op volle toeren -
21 35 Nieuws — 21 55 Bevriende 

buren (tv-film) — 22 50 Gesprek 
met de minister president — 23 00 
Alle dagen zondag (dok) — 23 35 
Nieuws 

NED. 2 
18 55 Nieuws - 1859 Er was 
eens (tekenfilm) — 1927 Natuur 
in eigen land (dokJ — 2000 
Nieuws — 2027 Sword of justice 
(f) - 22 05 Brandpunt - 2240 
De alles is anders show — 2345 
Nieuws 

RTB 
1400 Schooltelevisie - 1725 1,2, 
3 Magazine — 1800 Etranger, 
dou viens-tu' ' ( fJ — 1830 Zigzag 
- 1845 Sept sur sept — 1915 
Antenne-soir — 19 30 Nieuws — 
1955Asu iv re — 21 50 Nieuws — 
22 05 Omar Gatlato (film) 

RTB 2 
1955 Les yeux bleus (film) 
2045 Vendredi-sports 

ARD 1 
1455 Nieuws - 1500 ARD-
Sport Extra (tennis) — 18 05 Ze 
houdt van m i j ' Ze houdt niet van 
m i j ' (over jaloesie) — 1850 
Nieuws — 1900 Pinocchio (fJ — 
1930 Tip um halb7 - 1940 Die 
Zukunft der Ahnen-Wir — 2015 
Aktualiteitenmagazine — 2100 
Nieuws —21 15 Zeppelin (film) — 
22 55 ARD Sport Extra (turnen) -
2330 Tagesthemen - 00 00 Die 
Sportschau - 00 35 Der Chef (f J 

ZDF 
17 00 Die zweite Republik (dok) 
- 1745 Nieuws - 1755 Pfiff -
1840 Die Drehscheibe - 1920 
Western von gestern — 2000 
Nieuws — 20 30 Auslandsjournal 
- 21 15 Der Alte (f) - 2215 
Perry Como (show) — 2300 Heu-
te Journal — 2320 Kultureel ma
gazine — 0O05 Rendez-Vous 
zum froehlichen Tod — 0125 
Nieuws 

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 

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL OSO 3180 71 

ARD 3 
2000 Vnjetijdsmagazine — 2045 
Journal 3 — 2100 Nieuws — 
21 15 Hochschule Schule - 2200 
Momente — 2215 Ernst Meiser 
(portret) — 23 00 Mane Curie (f J 
- 23 50 Zur Ansicht - 0035 
Nieuws 

TF 1 
13 00 Nieuws — 13 35 Regionaal 
programma — 1350 Vivre son 
age — 1405 Schooltelevisie — 
1513 L'invite de la chance — 
1802 Konsumentenmagazine — 
18 29 Un rue Sesame (f) - 18 57 
Echt gebeurde verhalen — 1912 
Une minute pour les femmes — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1944 
Les inconnus de 19 h 45 - 2000 
Nieuws — 20 35 Le bateau pour 
Lipaia (toneel) — 22 30 Allemagne 
federale age 30 ans (reportage) 
— 2310 Nieuws 

A 2 
1215 Cecilia medecin de campag
ne (fJ - 12 45 Nieuws - 13 20 
Page speciale — 1335 Regionaal 

magazine — 1350 Bonjour Paris 
(f) — 1403 Aujourdhui madame 
— 15 03 La jeunesse de Garibaldi 
(fJ - 16 00 Delta - 1725 Fené
tre sur — 1755 Jongerenpro 
gramma — 18 35 C est la vie (tips) 
— 18 55 Des chiffres et des lettres 
(speO — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1945 Top Club (show) 
— 20 00 Nieuws - 20 35 Les Fo
lies Offenbach (f) - 21 35 Apos 
trophes - 22 50 Nieuws — 22 57 
Le faux coupable (thriller) 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Geweste
lijk nieuws — 1940 Regionaal pro 
gramma — 19 55 Les avontures 
de Tintin (f) - 20 00 Les jeux de 
20 heures (spel) — 21 30 De mis 
aine et d'artimon (show) 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1700 Tekenfilms - 1715 Cinq a 
sept week-end — 17 50 Culinair 
magazine — 18 05 Le coffre-fort 
(spel) - 1810 Portrait d'artiste — 
1835 Le coffre-fort (spel) — 1900 
Nieuws — 1930 Le coffre-fort 
(spel) — 1947 Entre chiens et 
chats (dokJ — 19 55 Nieuws — 
2000 Sergeant Anderson (fJ -
2100 La charge des tuniques 
bleues (western) 

Zaterdag 

BRT 1 
14 30 De speurneus (jeugdfilm) — 
1530 Tuinfeest in de koninklijke 
serres voor de kinderen — 1800 
De tovermolen — 1805 Vijf we 
ken in een luchtballon (tekenfilm) 
— 1850 Filopat en Patafil - 18 55 
Vnjetijdstema's — 1945 Nieuws 
- 2010 Duet (f) - 20 35 Starpa
rade (show) — 21 25 Terloops — 
2210 Dallas (fJ - 2300 Nieuws 

NED. 1 
15 30 Nieuws — 15 32 Toppop ex 
tra — 1600 Daar loop je voor — 
1625 Help een handje met je voe 
ten - 18 00 Nieuws - 1830 Se
samstraat ( f ) — 1845 Paspoort — 
1855 Nieuws - 18 59 Bolke de 
beer — 1910 Twaalf provinciën 
spel - 21 35 Nieuws - 21 55 U 
ZIJ de glorie — 22 40 Nieuws 

NED 2 
1855 Nieuws - 18 59 De Tros 
top 5 - 20 00 Nieuws - 2027 
Studio duo (show) — 21 20 Anna 
Karenina (f) - 22 55 Aktua tv -
23 50 Nieuws 

RTB 1 
15 30 Tuinfeest in de koninklijke 
serres — 1730 La preuve par set 
— 18 35 Ludwig - 1840 Bofte 
postale J — 19 10 Antenne-soir — 
1930 Nieuws - 1955 Le jardin 
extraordinaire — 2 0 2 5 U n h o m m e 
qui me plaft (film) — 22 10 Nieuws 
— 22 25 De King Academy Group 

ARD 1 
1510 Nieuws — 1515 Sesam
strasse — 1545 Spiel ohne Gren
zen — 1715 ARD Ratgeber Auto 
und Verkehr — 18 00 Kerk en ge
zelschap — 1830 Hier und heute 
unterwegs — 1855 Intermezzo 
Informationen — 19 00 Nieuws — 
1905 Die Sportschau - 19 57 
Nieuws — 20 00 Regionaal maga
zine — 2022 Seventh Avenue-
Strasse der Mode (mini serie) — 
21 00 Nieuws — 21 15 Der Mude 
Theodor (blijspel) — 2310 
Nieuws — 23 30 Groepsdansen 
— 1 00 Nieuws 

ZDF 
1545 Nieuws - 15 47 Kalle Blom-
quist lebt gefahrlich (jeugdfilm) — 
1715 Peanuts (f) — 18 05 Nieuws 
— 1810 Landerspiegel - 19 00 
Lou Grant (fJ - 20 00 Nieuws — 
20 30 Rockpop - 2115 Bellas 
Tod (tv film) - 2250 Nieuws — 
22 55 Das Aktuelle Sportstudio -
010 Ferner Donner (western) — 
1 40 Nieuws 

ARD 3 
1930 Bhckpunkt Studium - 2000 
Markt — Wirtschaft — Sozial — 
2015 Sport im Westen - 2055 
Journal 3 — 2100 Nieuws — 
21 15 Gesetz und Ordnung (dok) 
- 2245 Itzhak Perlman spielt 
Bach 

TF 1 
1212 Regionaal magazine — 
12 30 Cuisine legere - 12 47 
Zelfstandig werken — 13 00 
Nieuws — 13 35 Le monde de I ac
cordeon — 1348 Au plaisir du sa-
medi — 18 09 Trente millions da-
mis — 1840 Magazine auto moto 
1 — 1910 SIX minutes pour vous 
defendre — 1915 Les exploits 
«dArsene» (tekenfilm) — 1920 
Gewesteli jk nieuws — 19 46 Les 
inconnus de 1 9 h 4 5 — 2000 
Nieuws — 2035 Escale a Sofia 
(show) — 21 35 Les heritiers 
( f ) - 2 2 18 Tele foot 1 - 23 20 
Nieuws 

A 2 
1215 Cecilia medecin de cam
pagne (f) — 1245 Nieuws — 
13 35 Des animaux et des hom 
mes — 14 25 Les jeux du stade 
(sport) — 17 05 Salie des fétes — 
17 55 Sundance (dok) - 1850 
Des chiffres et des lettres (spel) 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top club (show) - 20 00 
Nieuws — 2035 Les cinq dernie 
res minutes (f J — 22 05 Sur la sel-
lette — 22 55 Terminus les etoiles 
(show) — 2335 Nieuws 

FR. 3 
18 30 Jeugdprogramma — 1910 
Nieuws — 19 20 Gewesteli jk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin (fJ — 

20 00 Les jeux de 20 heures (speO 
— 20 30 Histoires insolites ( f ) — 
21 25 Festival de Cannes - 22 45-
Aspects du court (korte films) — 
2315 Nieuws 

LUX 
12 00 La bonne franquette — 
16 32 Super juke-box — 1800 La 
cloche Tibetaine (fJ — 1900 
Nieuws — 1930 Aventures des 
hommes — 1955 Nieuws - 2000 
Rush (f) - 21 00 Lescadron de la 
mort (tv-film) 

BRT 
930 Doe mee - 10 00 Eucharis 
tieviering vanuit Lommei — 11 00 
Konfrontatie (debat) — 12 00 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 15 00 Sesamstraat — 15 25 
Echos in de Badlands (jeugdfilm) 
— 1615 Casmopromenadekon-
cert — 1645 De groene wegen 
naar het zuiden (dok) — 1715 
Sportuitslagen — 17 20 Turnen 
(reportage) — 1825 De tovermo 
len (f) — 18 30 Laurel en Hardy — 
18 50 De Sahara (dok) - 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
— 2030 Ontspanningsroute (f) — 
2125 Opera digest - 22 30 
Nieuws 

NED. 1 
17 00 Dichter bij Paulus (dok) -
17 25 Een bericht an de wilde gan
zen - 1800 Nieuws - 18 30 Wij 
Europeanen (Eurokursus) — 
1900 Nieuws - 1905 MASH (f) 
— 1930 Het beste van Jan Brus-
se — 2000 Angelique Markiezin 
der Engelen — 22 00 Literair ma
gazine — 22 40 Nieuws 

NED. 2 
17 30 Nieuws — 17 35 Spelen met 
kinderen — 1800 Studio sport I 
- 1840 Sesamstraat - 1855 Eu
ropa een politieke macht moet 
d a t ' — 1920 Studio sport 2 -
20 30 Humanistisch Verbond — 
20 35 Nieuws - 20 40 All in the fa
mily (f) — 21 05 De beide dames 
en het geheim van Monica (f) — 
21 25 Tien jaar na het Maagden
huis - en v e r d e r ' (diskussie) — 
22 50 Nieuws 

RTB 
12 00 Faire le point (debat) — 
1300 Nieuws - 1305 Koncertis-
simo — 14 05 Arsene Lupin — 
1455 Calimero — 1505 Indone
sië (dokJ — 1610 Koncert — 
1655 Le p'tit clin doel - 1705 
Sportuitslagen — 1710 Face au 
public (Jacques Hustin) — 17 55 
Spectacles — 1815 Le retour du 

— Een biezondere dag, sociaal drama met o a Sofia Loren De 
film ontleedt de waarden in de Italiaanse maatschappij op het 
ogenblik van Hitlers bezoek aan Rome Dinsdag 22 mei om 23 u 
op D2 

Saint (f J — 1910 Tintin ( 
Antenne soir ~ 1930 I 
2010 Les belles annei 
- 21 20 Camera sport 
Nieuws 

ARD 
1055 Frei Geboren (f 
Das Feuerrote Spieimo 
- 1215 Pop 79 - 13 
ternationale Frijehschc 
1345 Nieuws - 1515 
Sonne und San^a (dol 
Reisemagazin - 1515 
nieuws — 1545 Der M 
Schatz (sprooK|8) — 1 
len ( d o k ) - 17 50 Wash 
ter verschlossenen Tu( 
1845 Krisenherd Persii 

- 1930 NieLAis -
Sportschau — 2015 
uns — 20 20 Weltspieg 
Nieuws — 21 13 Erzae 
Unbekannten ('i^-spel) 
Der 7sinn - 2305 h 
2310 De Hu^anoten 
00 55 Nieuws 

ZDF 
11 20 ZDF-matnee — 
zeit — 1415 C ironik c 
fragen der zer ^ 14 4C 
suche — 151C njeues 
busch (kindtr-jrograi 
1540 Nieuws 15 50 
— 1615 Es leu iten die 
1700 Abergia 
Nieuws — 18 
tage - 1900 
Rauchende C 
Nieuws — 2 0 ' _ 
tiven - 2 0 3 0 ' 4 h t ' s d ( 
besse r ' (repor jge) — 
l oBabys i ( f i lm ) -22 50 
2305 Vijfhondt d jaar 
schiedenis (d ) — 0( 
toph von Don myi dir 
leske) — 00 2b Nieuw 

e heuti 
' Die S| 
igebuc 
lts (f) 
Bonne 

ARD 3 
1830 Ratgever tips — 
Langstrumpf (f J — 193 
Silber haett' icl gern -
vin Coyne (rocK) — 20 ' 
Westen - 2035 JOL 
21 00 Nieuws -.2115 
Afrika - 22 Oi Techn 
die Dritte We - 2 
from Hawaii (s ow) — 
cago 1930 (f) 

TF 1 
12 02 La sequence du 
- 1230 TF 1 
Nieuws — 13 
rieux — 14151 

- TF 1 
20 C e ! 
es rend 

dimanche — 1535 L t 
venait de l'Atl 
Sports premie 
ble l'homme (f 
kleuren (dokJ -
20 35 Les 
(western) — ? 
(koncert) — 2 

itide (f 
- 18 

- 1925 
- 2 0 0 0 
deux 

223 Sa 
30 Nie 

A 2 
1240 Filmpjes 
12 57 Top club 
Nieuws — 13 
che - 1430 
( f ) - 1 5 2 0 En 
Petit theatre d 
Monsieur cinc 
colat du diman 
dimanche — i 
- 2 0 00 Nieuw 
rition (film) — 

•tes - 2315 • 

FR 3 
16 30 Muziek 
mann — 1735 
auteur (P McC 
pin - 1945 Sp 
20 00 La grand^ 

de OU 
mancl-
Top c 
óles c 
voir pi 
itenne 
a — 
e - I f 
)5 Sta( 
- 2 0 3 
20 Lei 
uws 

1 Viva 
e com 
an) — 
-cial De 
parade 

20 30 Le pasteur et la v 
tret) - 2120 
Korte films var 
- 22 00 H o l l y 
view) - 22 3C 
son Usher (sto 

LUX. 

Mieuws 
David 
j o d - l 
3 chute 
-•me fil 

1315 Hei elei 'ck el« 
Euro 9 - 1 6 3 -e bou 
(film) - 1800 preuv 
— 1830 Spektakelma 
1900 Les sentiers de 
(dokJ - 19 30 Nieuws 
Cine-selection — 200 
bre (f) - 2100 Touch 
femme Blanche (film) 
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- 1 9 l O T i n t i n ( f ) - 1915 
30ir ~ 1930 Nieuws — 
> belles annees Cshow) 
I^amera sports — 22 35 

I Geboren (f) - 1145 
rrote Spielmobil (jeugd) 
'op 79 - 1300 Das In-
ile Fruehschoppen — 
uws - 1515 Nicht nur 
d Sangria ( d o k ) - 14 45 
azin - 1515 Regionaal 
-1545 Der wunderbare 
prookje) — 1705 Jode 
— 17 50 Washington hin-
liossenen Tueren (f) — 
.enherd Persischer Golf 
Nieiws - 19 33 Die 

au — 2015 Wir ueber 
20 Weltspiegel - 21 00 

- 21 13 Erzaehlung eins 
iten (ti(-spel) - 23 00 
n — 2305 Nieuws — 

Hugenoten (dok) — 

"-matinpe — 1345 Frei 
H 5 Chronik der Woche 
r zeit -r 1440 Schulver-
1510tileues aus Uhlen 
kindtrjrogramma) — 
uws - 15 50 Tatsachen 
s leucrrten die Sterne — 
srglau e heute — 1800 
- 18L3Die sport-repor 
900 "^gebuch - 1915 
Ie C- ls (f) - 2000 
- 20 Vi Bonner perspek-
0 30 ' 4ht's den anderen 
repor ige) — 21 15 Hal-
(film) - 2 2 50 Nieuws — 
hondt d jaar Duitse ge-
s (dc<) - 0005 Chris-
Dohi arryi dirigiert (bur-
0025 Nieuws 

gever tips —1900 Pippi 
n p f ( f , - 1930 Gold und 
ïtt' icl gern - 20 00 Ke-
s(rocK) - 2 0 4 5 Sport im 
— 2055 Journal 3 — 
uws . 21 15 Abenteuer 

2201 Technologie fuer 
s Welt - 2245 Aloha 
/au (s'-ow) — 23 30 Chi 
O (f) 

sequence du spectateur 
TF 1 TF 1 - 1300 
— 1320 C'est pas se-
415 I es rendez-vous du 

— 15 35 L'homme qui 
l'Atlintide (fJ - 1628 

emie e — 1827 Ce dia 
n e ( f ) - 1925 Dieren en 
iokJ - 20 00 Nieuws -
.es deux cavaliers 

— ?223 Salut a Israel 
— 2530 Nieuws 

pjes ' de oude doos — 
club o manche — 1315 

- 1 3 ) Top club diman 
430 'óles des dames 
O En voir plus - 16 20 
tre d antenne 2 — 1655 
cineiT-a — 1735 Cho 

imanc e — 1805 Disney 
— 18 55 Stade 2 sport 

lieuw — 20 35 La dispa-
) — " ' '20 Les machinis 
.15 Nieuws 

;iek iToT Vivaldi en Tele-
1735 Le comedien lit un 
McOrlan) - 1830 Cho 
45 Sp ^cial Dom Tom — 
rand- oarade du jazz — 
)asteL et la vanille (por-
21 20 Mieuws - 21 30 
s var David W Griffith 
Hollywjod - USA (intef-
>230LJchutede la mai-
r (stomme film) 

elei, kJCk elei — 1515 
1630 Lebouffon du roi 

800 La preuve par neuf 
Spektakelmagazine — 
sentiers de l'aventure 

1930 Mieuws - 1933 
:tion - 2000 Vivre li-

21 00 Touche pas a la 
anche Cfilm) 

Maandag 

BRT-1 
1805 De vijf (f) - 1330 Tom en 
Jerry (f) — 1840 In de schaduw 
— 19 00 Doe mee - 19 30 Kijk uiti 
- 1945 Nieuws - 2010 Dubbel 
dobbel - 20 55 Rebecca (f) — 
21 45 Inspraak '79 (godsdienstige 
sekten) - 22 35 Nieuws 

NEP. 1 
1820 Politieke partijen - 1830 
Sesamstraat — 1845 Kortweg — 
1855 Nieuws - 18 59 Bassie & 
Adriaan (fJ — 19 20 De man van 
Atlantis (f) — 2010 Simonskoop 
- 20 30 Derrick (f) - 2135 
Nieuws — 21 55 O moeder wat is 
het heet ( f ) — 2225 Kunst uit het 
rijk der farao's (dok) 

NEP. 2 
1825 Open school/Teleac — 
18 59 Pommetje Horlepiep — 
1925 Prettige vakantie — 19 55 
Nieuws — 2027 James Herriot (f) 
— 2145 Minivoetbalshow — 
22 35 Hier en nu — 23 15 Groeten 
uit Jeruzalem (dok) — 23 35 
Nieuws 

RTB-1 
1400 Schooltelevisie — 17 30 Ri
mes et racontines — 1800 Les 
Robinsons du Pacifique ( f) — 
1850 Zigzag — 1845 Les Chre
tiens dans la vie sociale — 1915 
Lundi sports — 19 30 Nieuws — 
19 55 Politieke tribune —20 00 Ju
ridisch advies — 2010 Au nom de 
la femme (tv-film) — 21 20 Elemen
taire, mon cher Einstein — 2320 
Nieuws en weerbericht 

RTB-2 
19 55 De vrouw in de wereld — 
2050 La couronne du diable (fJ 

ARD 

1710 Nieuws - 1715 Schaukel-
stuhl — 1800 Spass muss sein — 
18 50 Nieuws — 19 00 Das inter 
mezzo bietet an — 1930 Trick um 
halb 7 (fJ — 1940 Leven en over 
leven — 2015 Regionaal magazi 
ne — 20 45 Trick um 4 tel vor 8 — 
2100 Nieuws — 21 15 Theodor 
Chindler( f ) — 2215 Die Europaei-
sche einigung (dok) — 2300 Son 
ne und so 'ne (f) — 23 30 Tages-
themen — 0000 Der Baum der 
wuensche — 1 45 Nieuws 

ZPF 
1800 Nieuws - 1810 Lassie (f) 
- 1840 Die drehscheibe - 1920 
Achtung Kunstdiebe (dok) — 
2000 Nieuws - 2030 Desnyland 
(dokJ — 21 15 Gesundheitsmaga 
zin praxis — 2200 Fleisch(tv-film) 
— 010 Auf den Spuren des Reg
gae (jazz) — 1 10 Nieuws 

ARP 3 
2000 Hinter den Schlagzeilen — 
2045 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
— 21 15 Mit der Liebe kommt der 
Hass (reportage) — 22 00 Mo-
mente — 2215 In den Suempfen 
(film) — 2340 Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout - 12 33 
Midi premiere — 13 00 Nieuws — 
1335 Regionaal magazine — 
1350 D'hier et d'aujourd'hui — 
1727 Kursus - 18 27 Pour cha-
que enfant — 1834 LTIe aux en
fants — 1857 Echt gebeurde ver 
halen — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 1944 Les inconnus de 
19 H 45 - 2000 Nieuws - 2035 
La femme infidele (film) - 2210 
Portrait (Michel Bouquet) - 2310 
Nieuws 

A 2 
13 35 Regionaal magazine — 
13 50 Bonjour Pans (fJ - 1403 
Damesmagazine — 1505 Relaxe-
toi chene (film) — 16 38 Itinerairs 
— 1730 Dauphine übere (wiel-

TI/-PROGR/1IY1MKS 

rennen) — 18 00 Jeugdprogram 
ma — 1835 Cest la vie (tips) — 
1855 Des chiffres et des lettres 
(spel) — 1920 Gewestelijk 
nieuws —1945 Top club —20 00 
Nieuws — 20 30 Informations Eu
rope — 2210 Pans paradis — 
2310 Nieuws 

FR 3 
18 55 Tribune libre - 1910 
Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro 
gramma - 1955Tintin (f) - 2000 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Fleur d'oseille (film) - 22 00 
Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
17 00 Tekenfilms - 1725 Cinq a 
sept agenda — 1730 Le franco-
phonissime — 18 00 Le coffre-fort 
— 1803 Cinq a sept service — 
1810 Aktuahteiten - 1820 Ram-
dames — 18 35 Le coffre fort 
(spel) - 19 00 Nieuws - 19 30 Le 
coffre-fort (spel) — 1947 Entre 
chiens et chats — 1955 Nieuws 
— 2000 Letranger monsieur Du-
vallier (fJ - 2100 La diligence 
vers louest (western) 

Dinsdag 

BRT 1 
1800 De tovermolen (fJ — 18 05 
Sesamstraat — 18 30 Zeelucht 
(kortfilm) - 18 45 Toestand 79 — 
1925 Politieke tribune - 1945 
Nieuws — 2010 Grueten Broos 
— 2105 Verover de aarde — 
21 55 JIJ o rw i j ' ' (kwis) - 22 25 Ak-
tie Kringloop — 22 55 Nieuws 

BRT 2 
20 10 Dieren in het zonnetje (fJ — 
20 35 Op een goeie wei (f) — 
21 05 Medelijden met de profes
sor (film) 

NEP. 1 
1820 Politieke partijen — 1830 
Sesamstraat — 1845 Paspoort — 
18 55 Nieuws - 18 59 De klub uit 
de achtertuin (f) - 1910 EO Kin
derkrant — 19 35 Grote klonken 
zeggen bim bam — 1955 Zo 
maar een vrouw (fJ — 20 10 Jezus 
IS koning (Religieuze muziek) — 
20 56 Nieuws - 21 14 Voetbal 
(Argent in ie-Neder land) - 2200 
Den Haag vandaag — 2210 Voet
bal (vervolg) — 2310 Nieuws 

NEP. 2 
18 55 Nieuws — 1 8 5 9 J J De Bom 
v / h De Kindervriend — 1924 Ko
ning klant — 2000 Nieuws — 
2027 De 7 van Blake (fJ - 21 17 
Het huis dat Jack bouwde (fJ — 
21 47 Haak in het Mary (show) — 
22 35 Vara visie - 2325 Politieke 
partijen — 2340 Nieuws 

RTB 1 
18 00 Les Robinsons du Pacifique 
(f) - 1830 Zigzag - 1845 TV F 
- 1915 Antenne-soir — 19 30 
Nieuws — 1955 Politieke tribune 
- 2005 Chansong - 21 00 Minu
te Papillen - 2200 Nieuws -
2215 Jeune cinema Beige 

RTB 2 
19 55 Seniorama — 20 35 Moonti-
de-(film) — 22 05 Kunstaktualitei-
ten 

ARP 
1715 Bewegingsterapie tegen 
angst en isolatie — 1800 Unsere 
Klassenfahrt (f) — 18 50 Nieuws 
- 19 00 Pinocchio (f) - 19 30 Het 
grote dierenvariete — 1940 Poli-
zeiinspektion 1 (f J — 2015 Regio
naal magazine — 2045 Trick um 
4tel vor 8 — 2100 Nieuws — 
21 15 Eind Platz fur Tiere (dok) -
22 00 Panorama - 2245 Aktuele 
sportinformatie 

— Een vrouw aan haar venster, intelligent liefdesdrama met Romy Schneider en Philippe Noiret 
gesitueerd in het vooroorlogse Griekenland Vrijdag 18 mei om 20 u 15 op BRT 1 

ZPF 
1800 Nieuws - 1810 Kinder 
rund um die Welt (Reportage) — 
1840 Die Drehscheibe - 1920 
Die schnellste Maus von Mexiko 
(Animatiefilmpje) — 20 00 Nieuws 

— 20 30 Essig und Oei (Blijspel) 
— 22 00 Heute-Journal — 2220 
Der Parteienstaat (Reportage) — 
2300 Ein besonderer Tag (Film) 
— 045 Nieuws 

P. 3 
20 00 Die Jagd nach Josef Menge-
le (Dokumentaire) — 2045 Jour
nal 3 - 2100 Nieuws - 21 15 
Schauplatz — 2200 Momente — 
2215 Partnerschap (Serie) — 
23 00 Sport kritisch - 23 30 Hilfe-
rufe (Opvoeding) — 015 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws - 1345 Le regard 
des femmes — 17 27 Kursuspro 
gramma — 1827 Pour chaque en 
fant — 1834 L'lle aux enfants — 
18 57 C'est arrive un jour — 1912 
Une minute pour les femmes — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1944 
Les inconnus de 19 h 45 — 2000 
Nieuws - 2035 Sport - 2135 
Euro 9 

A 2 
1215 Cecilia, medecin de cam
pagne (fJ — 1245 Nieuvys — 
1320 Page speciale (Magazine) 
— 1335 Regionaal magazine — 
1350 Bonjour Paris (feuilleton) — 
1403 Damesmagazine — 1510 
Les incorruptibles (f) — 15 55 De-
couvrir — 17 30 Dauphine Libe 
re (Wielrennen) — 18 00 Jeugd 
programma — 18 35 C'Est la vie 
(Tips) — 1855 Des chiffres et des 
lettres (spel) — 1920 Gewestelijk 
nieuws - 19 45 Top club - 20 00 
Nieuws — 2035 Philby, Burgess 
et McLean CTV-film) - 23 30 
Nieuws 

FR. 3 
1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tnbune libre — 1910 Nieuws — 
1920 Gewestelijk nieuws — 1940 
Regionaal programma — 1955 
Tintin (f) - 2000 Les jeux de 20 
heures (Spel) - 2030 Le grand 
Caruso (Film) — 2215 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1700 Tekenfilms - 1725 Cinq a 
sept agenda — 17 30 Ma sorciere 
bien-aimee (f) — 1800 Le coffre-
fort (Spel) — 1810 Aktualiteiten 
— 18 20 Ram-dames - 18 35 Le 
coffre-fort (Spel) - 1900 Nieuws 
- 1930 Le coffre-fort (Spel) -
1947 Entre chiens et chats — 
1955 Nieuws - 20 00 La petite 
maison dans la prairie ( f ) — 21 00 
Au nom de la loi (Film) 

Woensdag 

• 1 

BRT 1 
1630 Tip Top - 1805 Barbapapa 
(f) — 1810 Jonger dan je denkt — 
1840 De Hardys en Nancy Drew 
(fJ — 1927 Politieke tribune -
1945 Nieuws — 2015 Happy 
Days (f) — 2040 Voetbal Borus-
sia Moenchengladbach—Rode 
Ster Belgrado — 22 30 Nieuws 

BRT 2 
2010 De Afvloeiing (tv spel) 
21 40 Philippe Aries (gesprek) 

NEP 1 
15 30 Humor uit de oude doos — 
1605 Maja - d e B i j ( f ) - 1630 De 
Luchtbus (f) - 18 00 Nieuws -
18 20 Politieke partijen - 18 30 
Sesamstraat — 18 50 Toeristische 
tips — 18 59 Van gewest tot ge
west — 1950 Eenakter in zwart 
wit — 20 00 Het Spinneweb (film) 
- 2137 Nieuws - 2155 Den 
Haag vandaag — 2210 Panora-
miek - 22 50 Studio Sport -
2320 Nieuws 

NEP 2 
1855 Nieuws — 1859 En ze kre
gen een dochter (fJ - ^ 1 9 2 5 Ken
merk - 20 00 Nieuws - 20 27 So-
cutera — 2030 Countdown (pop) 
- 21 05 Fantasy Island (f J - 21 55 
Info — 22 30 Operation Pettycoat 
(fJ — 22 55 Veronica's agenda — 
23 00 Politieke partijen - 2315 
Nieuws 

RTB 1 
1700 Feu vert — 1840 Emilie — 
18 45 Katoliek-godsdienstige uit
zending — 1915 Antenne-soir — 
1930 Nieuws - 1955 Politieke tri
bune - 2040 Voetbal Rode Ster 
Belgrado—Moenchengladbach — 
22 30 Nieuws - 2240 Een koers 
anders dan de andere (Bordeaux-
Parijs) 

RTB 2 
1945 La Chouette et le Pussycat 
(film) 

ARP 
1710 Nieuws - 1715 De Otter 
(dok) — 18 00 Unsere Klassen
fahrt — 1825 Nessy (tekenfilmpje) 
— 1850 Nieuws - 1900 7th Ave
nue — Strasse der Mode (fJ — 
1930 Hit om halb 7 - 1940 7th 
Avennue - Strasse der Mode (fJ 
— 2015 Regionaal magazine — 
2045 Hit um 4tel vor 8 - 2 1 0 0 
Nieuws — 21 15 Der Doktor (film) 
— 22 45 Portret des Bundesprae-
sidenten 

ZPF 
11 00 Verkiezing Bondspresident 
- 1715 Trickbonbons - 1730 
Neues aus Uhlenbusch — 1800 
Nieuws — 1810 Die Follyfoot-
farm (fJ — 1840 Die Drehscheibe 
- 1920 Ko - Ok - 2000 Nieuws 
- 20 30 Erwachendes Land (f J -
21 15 Der Bundespraesident ist 
gewaehit — 22 00 Heute journal — 
22 20 Van der Valk (D - 23 05 Sieh 
mal an — 2310 ZDF magazin — 
23 55 Was Ihr wohit (toneel) — 
2 45 Nieuws 

P 3 
2000 Tier-report — 2045 Journal 
3 - 21 00 Nieuws - 21 15 Mitt-
wochs in — 22 45 Dreizack — 
2300 Verkeerstips - 2305 Die 
Macht der Boesen — 020 Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws — 13 37 L«s visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 18 00 Konsumen-
tenmagazine — 18 27 Pour chaque 
enfant — 1834 L'lle aux enfants — 
1857 Echt gebeurde verhalen — 
1912 Une minute pour les femmes 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 
1944 Les inconnues de 19 h 45 — 
2003 L'lnspecteur mene l'enquê-
te - 22 08 Livres en fête — 2310 
Nieuws 

A2 
1215 Cecilia, medecin de campag
ne (fJ - 12 45 Nieuws - 13 35 Re
gionaal magazine — 1350 Bonjour 
Parijs (f J — 1403 Damesmagazine-
- 1510 Super Jaimie (fJ - 1610 
Jeugdprogramma — 18 05 Dau
phine libere (wielrennen) — 1835 
C'est la vie (tips) — 18 55 Des chif
fres et des lettres (spel) — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Top 
club - 2000 Nieuws - 2035 In
formations Europe (debaO — 
2210 Document (Van Dongen) — 
22 40 Bande a part - 2310 
Nieuws 

F3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 19 55 Tintin (f) - 20 00 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
2030 Le tigre du ciel (film) - 2210 
Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne Franquette — 
1630 L'Ecole buissonniere — 
1800 Le coffre-fort (spel) - 1805 
Nieuws uit de regio s — 1820 
Ram-Dames — 18 35 Le coffre-
fort (speO — 1900 Nieuws — 
19 30 Le coffre-fort (spel) - 1947 
Entre chiens et chats — 1955 
Nieuws — 2000 Hit-parade — 
2100 Emmenez-moi au Ritz (tv-
film) 
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Een tentoonstelling als manifest 

Het klein Concerto van Olivier O. Olivier, olie op doek, slechts 24 op 
16 cm. 

Jarenlang hebben we in deze 
rubriek en ook in andere bladen 
gepleit voor een ernstige benade
ring van de beeldende kunsten, 
zowel door de beoefenaars als 
door de toeschouwers. Het was 
jarenlang prediken in de woestijn. 
Let wel, we pleitten niet voor de fi
guratie door dik en dun, voor figu
ratie omdat het om figuratie ging. 
Er is immers in de non-figuratieve 
kunst een onderscheid te maken 
tussen goed en slecht, net zoals 
în de figuratie. 
Deze heeft het echter zo bont ge
maakt dat het groot publiek zich 
afkeerde en daardoor de neo-fi-
guratie een nieuwe kans gaf. 
Deze «nieuwe» stroming heeft 
zelf hel hyper-realisme tot gevolg 
gehad, waar pijnlijk nauwkeurig 
de «werkelijkheid» wordt weerge
geven. Dit ging gepaard met een 
eerherstel voor de vakkennis, die 
nu weer een hoogtepunt bereikt 
Progessiviteit in de kunst was 
maar al te vaak een vlag die de la
ding niet dekte, nl. een schrome
lijk gebrek aan vakkennis, «ver
vangen» door een pijnlijke 
technische onkunde en ook slor

digheid, verheven tot een nieuwe 
wetmatigheid. Deze periode is 
nog niet voorbij, maar we stellen 
toch vast dat de nieuwe generatie 
abstrakten en al wat daarrond 
reilt en zeilt het vak onder de knie 
heeft en dat de onkunde en slor
digheid meer en meer onder de 
druk van de neo-figuratie en de 
vakkundigen in andere richtingen, 
de plaats mogen ruimen. 
Dit kan men nagaan in de sinds 
vorige vrijdag geopende ten
toonstelling «Aanwinsten van de 
staat», Franstalige gemeenschap, 
van 1976 tot en met 1978 en 
«Nieuwe subjektiviteit», tweede 
uitgave. De eerste had plaats in 
197Q en deed veel stof opwaaien. 
De neo-subjektieven zetten zich 
af van de avant-garde-teorieèn, 
die toen reeds in aftocht waren en 
stelde o.m. het tekenen en schil
deren naar de natuur in ere. 

Nieuwe subjektiviteit 

Aan deze tentoonstelling nemen 
zesentwintig kunstenaars uit elf 
landen deel onder wie de zeer be
kende Jim Dine, David Mockney, 
Ron Kitaj, Klaus Fussmann, Oli

vier O. Olivier e.a. Het opzet van 
deze expositie is een manifest te 
zijn dat een polemiek moet op 
gang brengen, voor zover die niet 
reeds bezig is. Uiteraard komt 
daarbij opnieuw een hele teorie 
aan te pas, ook van «kunstpau
zen» die vroeger al wat figuratie 
was met banvloeken overlaadden 
en thans aanbidden wet ze vroe
ger verbrandden. Toch wordt het 
aardig geformuleerd: Op dit ogen
blik dat men reeds de term post
modern op de figuratie toepast, 
gaan de verschillende avant-gar-
de-bewegingen over tot hun ei
gen ontbinding, alsof ze nooit 
hadden bestaan. Men stelle zich 
in deze plots ontstane leegte de 
verwarring van de kunstenaar of 
de criticus voor, thans zoals Dio
genes veroordeeld tot het zoe
ken naar de mens.»(citaat uit es
say van Jean Clalr). In 1952 
schreef nochtans Marcel Du-
champ «dat volgens hem de 
kunst geen toekomst had in de 
komende vijfentwintig jaar. W e 
zijn deze vervaldag reeds twee 
jaar voorbij en niets wijst op de 
juistheid van deze voorspelling. 

Europa 

Over dit onderwerp schrijft 
Mark Grammens in het april-
nummer van het «Tijdschrift 
voor diplomatie». De auteur 
doet zijn reputatie van een 
zeer kritische geest alle eer 
aan. Niettemin acht hij een 
verkozen Europees parle
ment niet helemaal nutteloos. 
Het kan eventueel tot een 
Europese visie leiden, en 
door ertna de botsing van de 
verschillende belangen tot 
een kompromis leiden (wat 
inderdaad eitijd beter is dan 
niets). Enigs.Lins «afgedank
te» staatslieden zouden van 
het hun geboden forum ge
bruik kunnen maken om ten
minste individuele pogingen 
te doen tot het ontwikkelen 

In de rand 

van een dergelijke visie. Dit 
zou op de duur een begin 
van diskussie over de doel
stellingen en de strategie 
van de Europese ekonomi-
sche eenmaking op gang 
kunnen brengen. 

Overige bijdragen; Het Euro
pees verdrag ter bestrijding 
van het terrorisme (F. 
Schuermans); Legitiem poli
tiek geweld en terrorisme (A. 
Roosens); Politiek geweld 
als oorlog (A. Constandse); 
De februaristaking van 1941 
in Amsterdam (Bart van der 
Sar en André Mommen); 
Over de ontwikkelingswaar
de van de Belgische onder
wijshulp (Piet Naesens); Fe
minisme en Vrouwenge
schiedenis in Nederland (A. 
Rommen). 

Jaarabonnement: 1.000 fr. op gi
ronummer 000-0015691-74 van 
De Nieuwe Pers, met vermel
ding •Tijdschrift voor Diploma
tie». Losse nrs. 100fr. alleen bij 
de uitgever te bekomen. «De 
Nieuwe Pers», Zolalaan 31 te 
1030 Brussel. 

Kunstforum: 
expo én info 
Over de precieze informatie
ve taken van het museum 
(in de eerste plaats) en de 
kunstgalerij valt er meer 
dan één boek te schrijven. 
Feit is dat vele bezoekers 
bij de eerste kennismaking 
met het oeuvre van een 
kunstenaar zich nogal 'ns 
onwennig voelen. Niet te 
verwonderen, als men weet 
in welk delirant tempo de 
strekkingen en ismen zich 
vandaag de dag opvolgen. 
De Galerij Kunstforum te 
Schelderode (plusminus 15 
km ten zuiden van Gent) 
tracht hier een lofwaardige 
uitzondering te zijn, en lukt 
daar ook in. Well icht ligt dat 
aan het feit dat in de per
soon van Albert Van Wie-
meersch twee roepingen sa
menvallen: deze van galerij-
direkteur en deze van uitge
ver. Immers, naast het orga-
nizeren van tentoonstellin
gen (steeds twee of drie 
tegelijk) leidt A.V.W. ook pu-
blikatie-reeksen enerzijds 
een kollektie kunstpockets 
(meestal monografieën over 
kunstenaars die tot de «vas
te kern» van de galerij be
horen) en anderzijds het in
ternationaal tweemaandeli jks 
tijdschrift voor beeldende 
kunst «Kunstecho's». Zonder 
sterk gespecializeerd te zijn 
halen deze publikaties, on
danks hun duidelijk vulgari-
zerende instelling, een meer 
dan behoorlijk peil en bete
kenen zij voor het doorsnee 
publiek een voortreffelijke 
initiatie in het reilen en zei
len van de hedendaagse 
kunst 

Met zijn tijdschrift en pockets wil 
de galerijman/uitgever naast wat 
hij aan z'n muren hangt, ook een 
verklaring en een verantwoor

ding daarvan brengen. Kunst
echo's is een levendig, fraai ge
drukt, goed geïllustreerd blad dat 
de lezer doorheen alle domeinen 
van de plastische kunst en aan
verwante voert (32 biz., 530 fr. 
voor een abonnement van 12 
nummers). De redaktionele opvat
ting van de pockets beantwoordt 
tenvolle aan het gestelde, infor
matieve doel: een duidelijke, vlot 
lezende tekst (biografisch, toe
lichtend, beschrijvend) van zowat 
40 tot 50 bladzijden, gevolgd door 
een reeks representatieve zwart
wit illustraties (15 tot 20) aange
vuld met een kleurenreproduktie 
op het vooromslag. De werkjes 
kosten 100 fr. per deel, wat beslist 
niet veel is. 
Momenteel is de reeks Kunst
pockets aan haar tiende deeltje 
(Constant) toe. Voor Albert Van 
Wiemeersch leek dat een feeste
lijke gelegenheid om zijn bedoe
lingen eens helemaal duidelijk te 
maken. Vandaar dat hij in zijn ga
lerij tot 1 juli een expositie organi-
zeert gewijd aan het werk (schil
derijen, beelden en grafiek) van 
de kunstenaars die tot dusver al 
in persoonlijke tentoonstellingen 
én in de kunstpockets aan bod 
kwamen; José Vermeersch, Cor-
neille, Pierre Alechinsky, Bram 
van Velde, Kees van Bohemen, 
Zao Wou-Ki, René Carcan, Rein-
houd, Co Westerik en Constant 
Het resultaat is even boeiend als 
veelzijdig... en het maakt voor ons 
een beschrijving ervan overbo
dig. Immers, naast de werken zijn 
er de pockets. Het dubbele initia
tief van Albert Van Wiemeersch 
— informeren én exposeren — is 
in zijn bedoeling beslist ambitieus. 
Als u op uitstap bent in het mooie, 
heuvelende landschap beneden 
Gent kunt u in Schelderode zelf 
even de «impact» ervan gaan ma
ken. «WIJ» vond het saldo alles
zins positief. 

Nic van Bruggen 

Uitgeverij «Kunstecho's» & «Kunstpoc-
kets>. Bisdomltaai 7. 9000 Gent 
Galerij • Kunstforum», Schelderode (zie 
wegaanduiding ter plaatse), tentoonstelling 
tot 1 juli. 10-12 en 15-18 uur (dinsdag geslo
ten). 

Een van de beelden uit de tentoonstelling, wandelende man van Rein-
houd. 
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Dat blijkt ook uit volgende vast
stelling van Octavio Paz «We zijn 
vandaag getuige van een mutatie 
de moderne kunst verliest haar 
negatieve kracht Sinds jaren 
reeds zijn deze negaties rituele 
herhalingen de rebellie werd pro
cédé, de kritiek werd retonka, de 
transgressie werd ceremonie De 
negatie hield op kreatief te zijn Ik 
beweer niet dat we het einde van 
de kunst beleven, wel beleven we 
het einde van de idee moderne 
kunst» 

Aanwinsten 

van de staat 

Een tweede tentoonstelling is 
deze van de aanwinsten van 
Franse Kuituur voor de jaren 
1976,'77 en'78 Daarvoor werden 
in 1976 4 miljoen 700000 uitge
trokken, zes miljoen in 1977, 6 mil
joen 500 000 in 1978 Twee en een 
half miljoen werden uitgetrokken 
voor Brussel Totaal 19 000 000 fr 
Met deze bedragen werd een 
500-tal werken van alle disciplines 
aangekocht Het aankoopkomitee 
ging met uit van het verlangen om 
leemten in de kollektie te vullen 
noch om ze te verlengen doch 
veeleer om jong talent aan te 
moedigen 

Het gaat hier om een tamelijk 
evenwichtige tentoonstelling zo
wel van Franse Kuituur als van 
het Brusselse (waarvan geen re-
produkties in de geïllustreerde 
katalogus voorkomen) 

J e meeste disciplines zijn verte
genwoordigd tot en met «kompo
sities» die eigenlijk niets meer 
met schilder- en beeldhouwkunst 
te maken hebben Een afzonderlij
ke katalogus is eveneens be
schikbaar voor de aankopen in 
1978 

Het IS uiteraard onbegonnen 
werk uit deze overvloed individu
ele appreciaties ten beste te ge
ven Een ander kenmerk buiten 
de evenwichtsfaktor is het weren 
van onvolwassen en buitenissige 
«kunstwerken» die in het verle
den bij zeer vele bezoekers 
weerzin en wrevel uitlokten Het 
geheel van deze selektie doet in
tegendeel, ook in de meest «post-
avangtardistische strekking», vol
wassen aan Kortom een zeer ge
varieerde tentoonstelling op ni
veau 

De auteur situeert het ontstaan 
van de «Nieuwe Subjektiviteit» in 
1975 met een tentoonstelling, 
kwasi-klandestien, in de «Vieux 
Marche» te Jouy-en-Josas en ge
titeld «De wanhoop van de schil

der» Het was de bedoeling te 
protesteren tegen «de gevoelige 
verarming en tegen de techni
sche degeneratie» 

Het werd geen beweging, ook al 
kwamen er nog tentoonstellingen 
waaraan steeds meer «neo-sub-
jektivisten» deelnamen Telkens 
werd benadrukt dat het hier met 
om een nieuwe school of bewe
ging gaat, wat met belet dat de 
neiging groot is, bij volharding 
toch van een beweging te spre
ken 

Het IS ten andere zo, dat reeds 
vóór 1975 te Antwerpen een 
groep «neo-subjektivisten» een 
tentoonstelling hield die ophef 
maakte omwille van de techni
sche kwaliteit als omwille van de 
aansluiting bij het huidig maat
schappijbeeld met klassieke mid
delen Het IS dus geen exclusieve 
Franse aangelegenheid, zoals — 
blijkbaar uit onwetendheid — ge
steld wordt Overigens heeft dit 
mets met de appreciatie te maken 
Het gaat alleen om een «histori
sche korrektie en aanvulling» 

(RC) 

Paleis voor Schone Kunsten — 
Konmgsstraat 10 — Brussel. Tot 
einde juni. 

I 

jf//-

Een kleine serie oudere werken, met uiterst links een zeer vlot 
geschilderd portret van Jules Destree (Sire il n'y a pas de Belges) 

van Jean Maillai-t 

De ziekte van Middleton 
Geïllustreerd met foto's uit de 
steeds breder wordende stroom 
van erotische magazines drijft 
Gerrit Krol de spot met de vrouw, 
die hij duchtig in haar hemd indien 
met in haar blootje zet Kroll is 
hiermee met aan zijn proefstuk 
Van hem werden reeds romans, 
essays, novellen, verhalen en ge
dichten gepubliceerd 
De spot en de ironie van de au
teur IS goedaardig Het doet kol-
deresk aan en soms slaat de au

teur pure nonsens uit zijn 
tikmachine Er is zelfs een Engel
se tekst, waarin een zekere Gar
rett Williams de bustehouder ver
gelijkt met een spanboogbrug 
Er komen allerlei tekeningen te 
pas, zelf ekwaties Er is o a een 
getekende rechthoek waarin de 
tekst staat «Foto van een Ameri
kaanse taart» Hoewel er hele
maal geen taart te zien is stipt de 
schrijver aan dat ze er lekker uit
ziet het doet ons in zekere zin 

denken aan het «ceci n'est pas 
une pipe» van Magritte maar dan 
omgekeerd 
Een staaltje van dit proza «Waar
aan moet denken voldoen'? A Het 
moet helder zijn De denker moet 
terwijl hij denkt de wereld zien uit
eenvallen in twee gedeelten, die 
hij wit en zwart ziet, zodat hij ze 
ten minste onderscheidt B Het 
moet zichtbaar zijn De denker 
moet wat hij denkt, kunnen schil
deren, zodat ze kunnen zien wat 

hij bedoelt en als hij schildert 
moet hij dat doen met de kleuren 
van de wereld Hij is een schilder 
En zo schilder ik, Pipper, de we
reld met de kleuren die er zijn, 
maar behoed en gestuurd door 
mijn systeem, want wie geen sys
teem heeft, dat heb ik al vaker ge
zegd, die IS gek » 
Men leest dit boek met een bijna 
bestendige glimlach, men schudt 
het hoofd, of men denkt aan Dali 
(re) 

Em Querido's Uitgeveri j , Amsterdam, 
221 biz Omslag Feddo van Gogh en Sandy 
Leroutinier 

Louis-Paul II 
Boont|e is vrij jong — hij was 
van 1912 — en vrij onver
wacht gestorven. Praktisch 
aan zijn schrijftafel, en dat is 
niet eens zo verbazingwek
kend: hij is een echte veel
schrijver geweest, een 
schrijfbeest dat zelfs in zijn 
meest eenvoudige korres-
pondentie nog aan literatuur 
deed. Een man die voortdu
rend kreatief bezig was met 
duizend-en-een zaken: 
schrijfwerk, tekeningen, kol-
lages, ruimteschilderijen, 
anonieme brochuurtjes. 
Behalve de uiteindelijke in
ternationale bekroning — de 
Nobelprijs, waar hij noch
tans zeer dicht heeft bijge
staan — heeft hij alle eer en 
erkenning genoten die een 
beperkt taalgebied zoals het 
onze voor een auteur kan op
brengen. Hij heeft al de grote 
prijzen gehad. En hij had 
daarenboven lezers. In het 
Noorden vooral, en méér 
wellicht dan in het Zuiden, 
voor zijn eigen literair werk. 
In het Zuiden ook voor zijn 
journalistiek werk, dat zich 
uitstrekte van zijn stukjes in 
«De Rode Vaan» over de 
«Laatse Nieuws»-feuilletons 
naar de Boontjes in «Voor
uit». 
Een definitief oordeel uit
spreken over het werk van 
Louls-Paul Boon is niet zo 
gemakkelijk. Hij behoort on
getwijfeld tot de half dozijn 

belangrijkste Nederlandsta
lige auteurs uit de na-oorlog-
se periode. Hij had een sterk 
en een oernatuurlijk schrij
verstemperament. Daar
naast was hij Boontje, een 
volkse en populaire figuur 
die gretig gebruik maakte 
van vele mogelijkheden om 
in het nieuws te komen: het 
Boontje-type dat hij bewust 
kultiveerde als handelsmerk. 
Achter veel van deze schijn 
moet men naar de werkelijk

heid zoeken: de échte bete
kenis van zijn oeuvre. 
Hij maakte een opmerkelijk 
debuut met «De Voorstad 
groeit» dat in volle oorlogs
tijd ^ in 1942 — bekroond 
werd met de Leo J. Kryn-
prijs. De jury — waarin Wil
lem Elsschot — verant
woordde haar keuze o.m. met 
de zin «dat het zelden ge
beurt, dat als debuut met zo
veel zwier de schildering van 
een gehele comédie humai-

ne In zulk een eigenaardig 
meewarig licht wordt volge
houden». Dit was een rake 
typering, ook voor het later 
werk van Boon: een comé
die humaine, getemperd in 
een eigenaardig meewarig 
licht. Boon's grote werken 
zijn dan kort daarop gevolgd: 
«De voorstad groeit», «Abel 
Gholaerts», «De vergeten 
straat» en «De Kapellekens-
baan». 
Daartussen ligt «Mijn kleine 
oorlog», dat op ons persoon
lijk altijd de sterkste indruk 
heeft gemaakt, dat hijzelf als 
een «accident»heeft be
schouwd, dat genadeloos 
gekraakt werd door iemand 
als Greshoff, maar dat tegen 
de tijd bestand zal blijken te 
zijn: een klein meesterwerk
je, dat daarenboven heel wat 
sleutels naar de denk- en ge
voelswereld van Boon bevat 
Alhoewel het gehele werk 
nog te dicht bij ons ligt om 
het afstandelijk te bekijken, 
menen we dat Boontje het 
essentiële van wat hij ie 
zeggen had gezegd heeft in 
vermelde titels. En dat is 
reeds een indrukwekkend 
oeuvre! Wat nadien geko
men is, lijkt ons slechts nog 
sporadisch — voor een paar 
bladzijden — van hetzelfde 
gehalte. De laatse grote wer
ken — de «Pieter Daens» en 
de «Zwarte Hand» — verra
den de voortdurende worste

ling van de liefhebber-histo-
ricus met de auteur: ze 
missen de epiek en de grote 
adem die ze nochtans vanuit 
het onderwerp hadden kun
nen meekrijgen. Zij hebben 
weliswaar de verdienste dat 
Boontje er zich op toelegde, 
de kronikeur te zijn van een 
stad en speciaal van de pro
letarische mizerietijd in die 
stad: het Aalst van om en bij 
de eeuwwisseling. 
Nog een andere worsteling 
blijkt uit het hele werk van 
Boon: die tussen zijn jeugd 
in de rand van het Vlaams-
nationalisme en zijn latere 
politieke opvattingen. Alhoe
wel hij soms duidelijk stel
ling nam — hij werkte mee 
aan «De Rode Vaan» — is hij 
nooit de man van een partij 
of een groep geweest Het is 
een gemeenplaats gewor
den, te zeggen dat hij een 
anarchist was. Hij is dat in
derdaad geweest: een vrije 
anarchistische vogel, maar 
altijd — van in zijn jeugd over 
de oproepen samen met 
Walschap en Gysen heen tot 
zijn rijpe leeftijd — een 
Vlaamsgebekte vogel. 
Het arm Vlaanderen waaruit 
hij stamde had er recht op, 
beschreven te worden ook 
op zijn manier: een meestal 
sombere comédie humaine 
in de grijze tinten van de 
meewarigheid. 

Anto Vano 
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ventandis sparen 
bij de NMKN 

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

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

vele beleggingsmoselijk-
heden, de ervaring 
van uw NMKN-agent en de 
Staatswaarborg 
Uw N.M K.N.-agent zal u wijzen op 
de voordelen van kasbons, groeibons, 
kasbons met progressieve rentevoet, 
kapitalisatiebons, die hij u aanbiedt 
tegen interessante rentevoeten. Of op 
het rendement van de zicht- en ter
mijnrekeningen bij de N.M.K.N. En 
op iedere frank die u bij de N.M K N. 
belegt, krijgt u de Staatswaarborg! 

en om u het leven eenvou
diger te maken, biedt uw 
NMKN-agent u ook de bank-
service, die u van een belang
rijke financiële instelling als 
de NMKN mag verwachten 

1200 agenten tot uw dienst. 
Raadpleeg de Gouden Gids -
rubriek Banken. 

U kunt zich ook wenden tot 
een agentschap van de Nationale 
Bank van België, de hoofdzetel en de 
agentschappen van de ASLK, de dis-
kontokantoren, de maatschappelijke 
zetel van de N.M.K.N. 

t 

K R E D I E L D N U V E R H E I D 
Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid opgericht overeenkomstig de wet van 16 3 1919 

Maatschappelijke Zetel Waterloolaan 16-1000 Brussel-Tel 02 513 62 80-HRB 2008 - PCR 000-0030500^2 

• Op 4 mei werd in «De zeven
de hemel», Walerkasteellaan 7 
te Den Haan C8420) de ten
toonstelling Willy Bosschem ge
opend na een inleiding door 
Hugo Brutin. Het eigenaardige 
aan deze tentoonstelling is dat 
Bosschem met roet schildert. 
Het IS de zgn. rookkunst of Smo
ke Art. De Vrouw staat centraal 
in dit werk. Tot 31 mei, dagelijks 
van 11 tol 21 u. 

• In de Galerij De Wever te 
Wakken, Roterijstraat, loopt tot 
13 |uni een tentoonstelling van 
de joodse kunstenaar Maryan, 
vorig jaar te New York overle
den, 50 jaar oud, na een bewo
gen leven dat hem via de kon-
centratiekampen, een vluchte
lingenkamp In Duitsland, een 
verblijf in Israël naar Pari)s 
bracht. Uiteindelijk week hij uit 
naar Amerika, waar hij Ameri
kaans staatsburger werd. Zijn i l 
lustraties voor Kafka's «Het pro
ces» en «De Golem» maakten 
hem internationaal bekend. De 
angst voor de toekomst is een 
overheersend element in deze 
tragische kunst 

galerij 
• Tot 21 mei heeft in de stede
lijke akademie van Sint-Niklaas 
een tentoonstelling van werk 
van leerlingen plaats. Er is een 
zeer mooie mini-katalogus, met 
zwart-wit-il lustraties, die meteen 
een hoog onderrichtspeil verto
nen. 

• In het kultuurcentrum «De 
Schakel» te Waregem had een 
tentoonstelling plaats van «een 
internationaal projekt-- omtrent 
kunstenaars onder de auspi
ciën van de Jonge Kamer Wa
regem Gaverland vzw. Een «dos
sier» van 260 biz met 175 biz 
reprodukties wordt tegen 
1500 fr (bandopname met kom-
mentaar inbegrepen) te koop 
aangeboden. Rekening nr. 068-
0693090-52 van de Jonge Kamer 
Waregem Gaverland, Kommis
sie Kuituur met vermelding van 
naam, adres en aantal. 

• Van 19 mei tot 5 juni expo
seert beeldhouwster Begga 
D'Haese (echtgenote van de be
kende geriater dr. Herman Le-
compte) in de Galerie Plan te 
Knokke. Van 6 tot 25 november 
exposeert ze te Antwerpen (Ga
lerij Goldmuntz) en van 30 okto
ber tol einde december in «Art-
shop» Basel (Zwitserland). 
Geboortig van Aalst beeldhouwt 
ze in metaal, hout en marmer 
(sinds zekere tijd alleen nog in 
marmer van Carrara). 

• Tot 27 mei heeft de ten
toonstelling -Kind in Kunst' 
plaats in de kunstgalerij Embryo, 
Justus Lipsiusstraat 20 te Leu
ven. Van 2 juni lo l 24 juni is er 
een lenloonstelling van interna
tionale grafiek (met o.m. Appel, 
Alechinsky, Buffel, Dali, Seufor, 
Wunderl ich, Fini, Lucebert e.a.). 

• Mioara Lovin (Roemenie) 
stelt tentoon in hel kultureel cen
trum van Brussel (voormalige 
St-NIklaaskerk van Neder-
Over-Heembeek). Dagelijks van 
15 tot 20 u. 's Maandags geslo
ten. (Bus 53 en 47). Tot 27 mei. 

• Hel Antwerps Centrum voor 
beroepsopleiding en beroeps-
vervolmaking (vzw) houdt een 
groepstenloonslell ing van wer
ken van enkele van zijn leraars: 
foto's van Pierre Geels en Wal
ter Mous, beeldhouwwerk en 
pentekeningen van Gisleen 
Heirbout en schilderijen van Fir-
min Janssens en Frans Van 
Goethem. Tijdens de ten
toonstelling zullen alle lokalen 
en ateliers van het centrum voor 
hel publiek toegankelijk zijn. 
Acebe, Lange Leemstraal 137, 
2000 Antwerpen. Zaterdag 12 
mei van 10 lo l 17 u. en zondag 13 
mei van 10 tol 13 u. 
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10 jaar VU-fanfare -
drumband Kempenland 
Wanneer we nu even terugblikken, en de voorbije 10 jaren «Kempenlandwer-
king» als een filmpje aan ons laten voorbijgaan, voelen we ons gelukkig en blij. 
Blij dat wij er mee begonnen zijn, gelukkig omdat Kempenland uitgegroeid is tot 
een eigentijdse doelbewuste vereniging. 
Gesticht als VU-fanfare «Kempenland« in sept. 1969, werd het in 1971 VU-fanfa
re & drumband «Kempenland» en dit door het oprichten in een verbazend snel 
tempo van een trommelkorps of drumband. De schone en frisse indruk die van 
Fanfare & Drumband Kempenland uitstraalt, ligt zowel in de sobere eenvoud van 
de groepskleding of uniformering als bij het groot aantal jeugdige aangeslote
nen. 
Tot begin 1973 vond Kempenland on- ^^^ ^g Wenduine op de zeedijk in het 
derdak in lokaal «Bonte Os» op het—. ^^^^^^ ^gn «onze kust is Vlaams» tot 
Nijlense kerkplein. Intussen was okt. 1978 viering van 15 jaar Voer bij 

ziek wedstri jden deelgenomen: 
— Internat. Muziekwedstri jd te Ite-

gem Cl 973) 1ste prijs 

Kempenland in 1972 een vzw gewor
den. Het ganse jaar 1972 werd door 
de leden van Kempenland hard 
gewerkt aan het ombouwen van een 
oude diamantslijperij en februari 1973 
werd het nieuwe lokaal «Kempen
land» met een grootse receptie inge
huldigd. Nu bezit de vereniging een 
gezellig en sfeervol eigen lokaal met 
alle mogelijkheden, die gaan van repe
tities, vergaderingen, teerfeesten tot 
uitbaten van een drankgelegenheid 
gedurende de weekeinden. Deze uit
bating geeft de vereniging de finan
ciële middelen die vereist zijn voor 
het onderhouden en het verder uit
breiden van Drumband en fanfare. 
De keuze van Kempenland in oktober 
1972 om Guido Andries als muziek-
chef te aanvaarden ter vervanging 
van Piet van Vaerenberg, was een ge
lukkig initiatief 

O p de internationale toer 

Waar Kempenland zich vroeger uit
sluitend beperkte tot optochten en 
verbroederingen, bracht Guido An
dries onze fanfare mede in de muziek-
wedstri jden. De eerste test had plaats 
op 10 juni '73 met deelname aan een 
internationale wedstri jd te Itegem dat 
ook meteen een voltreffer werd door 
beslag te leggen op een eerste plaats 
met «lof van de jury». De «Groene 
Vesten» van Kempenland hadden de 
smaak te pakken en vanaf toen wordt 
jaarlijks aan 2 of 3 muziekwedstri jden 
deelgenomen. 

Buiten de wedstri jden en verbroede
ringen heeft Kempenland jaarlijks nog 
een heel programma optochten af te 
werken waarbij vooral Vlaamse mani
festaties de voorkeur genieten. Het 
uitbundig sukses dat Kempenland bij 
haar optochten steeds te beurt valt is 
ten eerste de massadeelname ( ± 4 0 
drumbanders, 30 muzikanten en een 
dertigtal supporters) en ten tweede 
het kleurrijke schouwspel van de vele 
Leeuwevlaggen die Kempenland 
steeds meedraagt waaronder deze 
der 5 Vlaamse provincies. 
Een opsomming van al de Vlaams ge
richte uitstappen van Kempenland 
zou een te lange bloemlezing worden. 
Daar waar het nodig was stonden we 
op de bres, te beginnen met uitstap-

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! ^ 

Verzorgde keuken, 
IfliffJl demokratische prijzen, 

uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Limburg-Vlaanderen. Daartussen de 
Vlaams-nationale betogingen te Vil
voorde en Halle, opening in het Sport
paleis te Gent bij de viering van 20 
jaar Volksunie en tientallen andere 
manifestaties. Ook 29 11-julivieringen 
staan op het palmares wat een gemid
delde is van 3 per jaar. 

Palmares 
Vanaf 1973 werd aan volgende mu-

Olen O 
(1974) 
Fedekam 
(1974) 
Internat. 
(1975) 
Fedekam 
(1976) 
Fedekam 

•L-Vrouw 

kamp. 

Fedekam 
1ste prijs 

te Mechelen 
1ste prijs 

Muziekwedstr. te Mol 
1ste prijs 

Muziekwedstr. te Lint 
1ste prijs 

Muziekwedstr. te Ite
gem (1977) 1ste prijs 

— Fedekam Muziekwedstr. te Oud-
Turnhout (1978) 1ste prijs 

— Internat. Muziekwedstr. te Balen 
(1978) 1ste prijs 

— Fedekam kampioenschap te Me
chelen (1978) 1ste prijs 

De repetities hebben plaats in lokaal 
«Kempenland» voor de muzikanten 
iedere dinsdag van 20 u. 30 tot 22 u. 
30, voor de drumband iedere zondag
voormiddag van 10 u. tot 12 u. 

Op dit ogenblik telt de fanfare 36 mu
zikanten en zijn er nog 10 jongeren in 
opleiding die naar we hopen in 1980 
de fanfare zullen versterken. 

De drumband telt momenteel 50 trom
melaars waarvan een tiental nog in 
eerste opleiding. 

Fr. van Dessel, 
voorzitter Kempenland. 

ANTWERPEN 

MU 
MEI 

18 WOMMELGEM: VU-ledenvergadering om 20 u. 15 in lokaal Den 
Klauwaert. Spreker: kamerlid Willy Kuijpers over «Vlaanderen in 
Europa». 

19. BONHEIDEN: Informatieve wandeling op een deel door 
Openbare Werken geplande tracé van de Expressweg Meche-
len-Herentals. Ingericht door de Verenigde aktiegroepen Leefmi
lieu samen met andere verenigingen. Vertrek om 14 uur aan de 
Krankhoeve, Grote Doelstraat 1. 

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

GEEL: 15e Meinachtbal om 20 u. 30 van het arrondissement Turn
hout. Als eregast wordt de VU-afdeling van Jette verwacht. 

TURNHOUT (Arr.): VUJO neemt deel aan de Voerfeesten. Ver
trek per bus om 10 uur aan de Markt te Geel. Deelneming in de 
onkosten 100 f r. 

20 WILRIJK: 6e ambachtenmarkt van 14 tot 18 u. op het Neerland. 
Ingericht door de socio-kulturele vriendenkring Neerland. Gratis 
toegang. 

LIER: Dries Bogaert spreekt over «Dr. Borms, steeds aktueel» 
om 20 u. in Breughel, Glrote Markt te Lier. In samenwerking met 
de VU-vrouwen. 

19 

20 

21 

„Zuivere Laak 
geschenk voor 
De aktiegroep Zuivere Laak en Nete 
ging op paaszaterdag een klein ge
schenk aanbieden aan de minister 
voor Leefmilieu. Onder leiding van 
provincieraadslid Rob Geeraerts ti-ok 
een afvaardiging van de aktiegroep 
naar Genk, waar in het CVP-lokaal aan 
minister Dhoore een mooie doos 
overhandigd werd. 
In de doos zat een brief Geen vrien
delijke brief, integendeel. De aktie
groep «Zuivere Laak en Nete» pro-

' testeert tegen de minister omdat hij 
zijn beloftes niet naleeft. Tevens waar
schuwt de aktiegroep dat zij tot har
dere akties zal overgaan in de toe
komst als de ministers hun 
verantwoordelijkheid terzake blijven 
ontwijken. 

Subsidiëringspolitiek met een reukje te Ranst 
Sedert de samenvoeging van de vier 
gemeenten tot de nieuwe gemeente 
Ranst, zijn een reeks nieuwe proble
men ontstaan die de verstandhouding 
onder de verenigingen en partijen 
sterk bemoeilijken. 

Zo is er de subsidiering van de diver
se verenigingen verdeeld over de 4 
deelgemeenten. Het CVP-GEMBEL-
gemeentebestuur heeft er niets beter 
(en gemakkelijker) op gevonden om 
overal indien mogelijk éénzelfde be
drag toe te kennen aan gelijknamige 
verenigingen in de vier gemeenten. 
Hierbij komt men tot toestanden 
waarbij louter papieren verenigingen 
hetzelfde bedrag toebedeeld krijgen 
als bloeiende organizaties. 
In de gemeenteraadszitting van maart 
werd een socialistische klacht behan
deld, waaruit we vooral onthouden dat 
de uitgesproken katoiieke (CVP)-or-
ganizaties het leeuweaandeel aan 
subsidies opstrijken, terwijl verenigin

gen die van algemeen belang zijn het 
moeten stellen met beperkte over
heidssteun. 

Op 26 april werd de klacht behandeld 
i.v.m. de subsidiering van de kinde
roppasdiensten door Vü-raadslid K. 
Breugelmans, bijgesprongen door 
ons vrouwelijk raadslid R. Crombez-
Meyfroid. 

Hierbij enige toelichting: Elke kinder
oppasdienst van de 4 deelgemeenten 
ontvangt 2.000 fr. Daartegenover 
staat het aantal prestaties (officiële 
statistieken van de BGJG) per deelge
meente. 
Ranst: 567; Oeiegem: 118; Broechem: 
90; Emblem 0. 
Ranst heeft bijna 3-maal zoveel pres
taties als de 3 andere gemeenten sa
men, maar ontvangt slechts 1/3 
(2.000 fr.) van de 3 andere deelge
meenten samen (6.000 frJ. 
Het gemeentebestuur wou niet op zijn 
beslissing terugkeren niettegenstaan

de het heftig protest van de VU-frak-
tie. Wel vond de CVP-burgemeester 
het nodig een proces wegens orde
verstoring te laten opstellen tegen de 
verantwoordelijke van de kinderop
pasdienst van de deelgemeente 
Ranst. 

Eens te meer blijkt dat wanneer de 
VU-fraktie het gemeentebestuur be
trapt op een ernstige onrechtvaardig
heid, de CVP-GEMBEL-koalitie, liever 
haar dwaasheden ten top drijft dan 
deemoedig haar fout te bekennen en 
te herstellen. 

W. Eerkhout 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS-VESTONS- BROEKEN-PARÜtbbUS 

OOK NAAR MAAT 

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

Tel. 031-31.35.83 

en Nete" 
Dhoore 

Bij het afgeven van de brief ontstond 
er een felle diskussie tussen leden 
van de aktiegroep en de minister. 
Deze laatste maakte zich zelfs vrij 
kwaad en liet niet toe dat iemand van 
de aktiegroep zijn mening zou vertel
len. De minister was blijkbaar verrast 
door de aktie en probeerde de schuld 
voor de vervuiling van de Laak en de 
Nete op zijn kollega's te schuiven, bij 
voorbeeld op zijn partijgenote Rika 
De Backer. 

Ook vertelde hij dat de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor de lozings
vergunningen (waarop we nu al zo
lang wachten!) bij een ambtenaar ligt! 
(Wat hebben onze ministers dan ei
genlijk nog wel te zeggen?). 
Echt potsierlijk werd het toen de mi
nister de schuld van de Laakvervui-
ling in de schoenen van het federalis
me wilde schuiven. Alles bij elkaar 
komt het hierop neer dat de ministers 
de schuld naar elkaar toe schuiven en 
de macht tussen elkaar zodanig ver
delen dat niemand nog echt verant
woordelijk is. Hieraan moeten de mi
nisters zélf dringend iets doen. Wij 
eisen dat de Laak zeer spoedig op
nieuw zuiver zal zijn, met of zonder 
koliektor. Het blijft ons trouwens om 
het even wie verantwoordelijk is, dat 
moeten de heren ministers onder el
kaar maar uitmaken. 

Het komt ons wel als zeer verwonder
lijk voor dat een minister van Volksge
zondheid en Leefmilieu durft te bewe
ren dat hij met heel de zaak niets te 
maken heeft. In wat voor 'n land leven 
wij als de minister voor Volksgezond
heid niets te maken heeft met de 
volksgezondheid en als de minister 
voor Leefmilieu niets te maken heeft 
met milieuvervuiling? 

De aktiegroep Zuivere Laak en Nete 
zal in de toekomst haar akties in elk 
geval opvoeren! 

17 MEI 1979 
WIJ 17 
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akademisch 
ziekenhuis 

J V 

Schitterende 
FVV-start 
te Borgerhout 

Op donderdag 3 mei jl had de stich-
tingsvergadenng plaats van FW-Bor-
gerhout. 

De opkomst was fantastisch, 
drieeentwintig aanwezigen, die spon
taan lid werden en een aantal erele-
den waren de resultaten van deze 
avond 

Nadat de voorzitster de aanwezi-
,^en had verwelkomd, werden de 
doelstellingen van de F W toegelicht 
Er was veel interesse wat bleek uit de 
vragen die nadien gesteld werden 

Een kern werd gevormd, die regel
matig zal bijeenkomen om de geplan
de aktiviteiten uit te werken Bij een 
drink werd er nog gezellig nagekaart 

W I J zullen ijveren om deze nieuw 
geborene in zijn groei te helpen Om 

dit te verwezenlijken vragen wij veel 
belangstelling voor de komende akti-
viteiten waarover wij u tijdig zullen in
formeren 

Voor alle inlichtingen kan men 
steeds terecht bij de bestuursleden 
van FW-Borgerhout Voorzitster 
Martha De Coninck, Kard Cardijnpl 7 
(tel 22 0806) Sekretaresse- Kris 
Geerts, Vercammenstraat 5 (tel-
3694 05) Penningmeesteres- Lia Van 
de Wal, Laar 26 Organizatie: Kris Van 
Dooren, Leningstraat 30 Onthaal en 
Propaganda mevr Van Geert, Sta-
tionlei 8 (tel 353658) en mevr Verbe-
elen, J. Posenaerstraat 37 (tel-
3557.08) 
W K M Verdonck 

Gouden 
huwelijksjubileum 
te Edegem 
Rik en Fieke Everaert vieren op 25 
mei a s hun gouden huwelijksjubileum 
met een euchanstieviering in de oude 
St.-Antoniuskerk om 17 u en met een 
ontvangst in het «Centrum» tegen
over de kerk. 
ZIJ nodigen langs deze weg alle vrien
den uit Volksunie- en VWG-kr ingen 
uit met hen deze heuglijke dag mee te 
vieren 

Walter LUYTEN 
komt naar Aartselaar 
Dinsdag 22 mei spreekt Walter Luy-
ten over «Het Europa der Volkeren» 
Wie Walter kent, weet dat dit een 
boeiende avond wordt Er mag dus 
veel volk verwacht worden in de Ro-
denbach dn de Kapellestraat 19) We 
starten om 20 u Wees erbij i (wd) 

VU-nieuws Ekeren 
Ledenvergadering 
Zal plaatshebben op vrijdag 1 juni e.k 
in het lokaal «De Boterham», Velt-
wijcklaan 23.'-e EVeren-Centrum Aan
vang. 20 u Alle belangstellenden zijn 
zeer hartelijk welkom Onderwerp 
De Europese Verkiezingen Gast-
spreekster mevrouw Nelly Maes 

De Europese verkiezingen 
Propagandamaterieel is steeds te be
komen bij de propagandist. Stadhou
derslaan 11 te Ekeren en op het VU-
sekretariaat, Geestenspoor 72 te Eke
ren Hoe meer propagandisten er zul
len zijn des te meer werklust zal er 
zijni 

GEMEENTE 
BORGERHOUT 
Gemeentelijke 

Muziekakademie 
Bi] de gemeentelijke muziek
akademie van Borgerhout 
zijn te begeven betrekkingen 
van: 
a) leraar(ares) voor: 1) fluit 
(minimum 2 lesuren per 
week; 2) notenleer (minimum 
3 lesuren per week) 
b) leraar(ares), belast met 
begeleiding (minimum 2 les
uren per week). 
Alle inlichtingen betreffende 
de voorwaarden zijn te beko
men op het Bureau voor On
derwijs — Administratief 
Centrum — Moorkensplein 
19, 22{X) Borgerhout (tel. 031/ 
36.99.00 - binnenpost 187). 

lAdv. 294) 

OCMW-Berchem 
(Antw.) 
Bij het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Berchem-Antwer-
pen is, met een wervingsre
serve van 1 jaar, de betrek
king vacant van verple(e)g-
(st)er in volledig dienstver
band, van verple(e)g(st)er in 
halftijds dienstverband en 
van verple(e)g(st)er met be
stendige nachtdienst in vol
ledig of halftijds dienstver
band. 
Algemene voorwaarden: 
Leeftijd: minimum 18 jaar -
maximum 45 jaar op datum 
van indiensttreding. 
De sollicitaties, vergezeld 
van een uittreksel uit het re
gister der geboorteakten, een 
bewijs van Belgische natio
naliteit, een getuigschrift van 
goed zedelijk gedrag, een 
door het gemeentebestuur 
voor eensluidend verklaard 
afschrift van diploma of bre
vet, een militiegetuigschrift 
voor de mannelijke kandida
ten en een bewijs van voor
keurrechten zo men deze in
roept, moeten toekomen 
uiterlijk op 3 juli 1979 om 11 
uur op het sekretariaat van 
het OCMW, Uitbreiding
straat 322, 2600 Berchem. 
Vereist diploma of brevet: 
Verple(e)g(st)er: Brevet van 
ziekenverple(e)g(st)er; diplo
ma van gegradueerde ver-
ple(e)g(st)er). 
Inlichtingen kunnen op voor
meld adres bekomen worden 
Telefoon 031/30.98.70 toestel 
217. 
Met alle achting. 
Namens de Raad voor Maat
schappelijk Welzijn 
De sekretaris, 
H Wuyts 

De voorzitter, 
Mevr.M.L.Vonckx —De Cuy-

per 
Adv. 290 

C H A T E A U C A R A V A N 

Verkoop - Verhuur 
onderdelen - toebehoren - trekhaken 
Frans Beirensiaan 278 (Krijgsbaan) Borsbeek 

Tel 031/21.98.15 Ook's zondags open. 

& CARAVANCENTRA P V B A 

Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire 
Instelling Antwerpen werft aan 
(voor indiensttreding in 1979 en voor de werf reserve) 

MAATSCHAPPELIJK 
ASSISTENT(E) 
D studieniveau A l - maatschappelijk assistent(e) 
a ervanng i v m ziekenhuisprobiematiek noodzakelijk 

T Y P I S T ( E ) D studieniveau L S O 

BOEKHOUDER(STER) 
D studieniveau H S O [J ervanng noodzakelijk 

T E L E F O N I S T ( E ) a studieniveau L S O 
D bereid zijn te werken in ploegenstelsel 

TECHNISCH INGENIEUR 
D studieniveau A l - elektromechanica, elektriciteit 

of elektronica 

APOTHEEKASSISTENT(E) 
D studieniveau laborant(e) A2 of apotheekassistent(e), 
D ervanng officina noodzakelijk 

AUTOPSIE- ASSISTENT(E) 
n studieniveau H S TO 

LABORANT(E) A1 
(nucleaire geneeskunde) • studieniveau laborant(e) A 1 , 
n ervanng dosages radio-isotopen noodzakelijk 

TECHNISCH OPERATOR 
D studieniveau A2 elektro-mechanica of A2 elektnciteit, 
D ervanng strekt tot aanbeveling, 
n 3-ploegenstelsel (continu) 

ALGEMENE AAN WERVINGSVOOR WAARDEN: 
D Belg zi jn, 
D voldoen aan de dienstplichtwetten, 
D houder(ster) zijn van een bewijs van góéd gedrag 

en zeden, 
n de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten; 
D m het bezit zijn van het diploma, zoals vermekJ staat 

onder "studieniveau', 
D bereid zijn om eventueel te werken tijdens uren die 

afwijken van een normaal uurrooster 

KANDIDATUURSTELLING 
Gebeurt UITSLUITEND op de daartoe bestemde 
sollicitatieformulieren, welke evenals een afschrift van 
het vereiste diploma - aangetekend dienen over
gemaakt te worden aan het AKADEMISCH ZIEKEN
HUIS ANTWERPEN, ! a v dhr H VANDEVELDE 
Universiteitsplein 1,2610 Wilrijk, voor 26 mei 1979. 
Kandidaten welke een beroep wensen te doen opeen 
vroeger ingediend sollicitatieformulier dienen 
D dit schriftelijk mee te delen met vermelding van 
het nummer en de betrekking waarvoor men wenst 
te kandideren, 
D een afschrift van het diploma bij dit schrijven 

te voegen teneinde de ontvankelijkheid van de 
kandidatuur te kunnen vaststellen, 

D dit schrijven aangetekend over te maken aan het 
hogervernoemd adres voor 26 ME11979. 

Sollicitatieformulieren kan men bekomen op de 
PERSONEELSDIENST van het AKADEMISCH 
ZIEKENHUIS ANTWERPEN telefoonnummer 
031/29 1111 of eventueel 031/28 25 28 (vanaf 
dinsdag 15 5 1979) 

Aartselaar kolporteerde met kantonnale «WIJ» 
40 nummers verkocht in pakweg 2 
uur Dat was het resultaat van een eer-

VU-nieuws uit 

Antwerpen stad 
Dienstbetoon: elke maandag, door 
volksvertegenwoordiger A. De Beul 
van 16 tot 19 u op het sekretariaat. 
Wetstraat 12, Antwerpen, tel 36 84 65 
— In afspraak met een onzer gemeen
teraadsleden, leden van het O C M W 
of mandatarissen in de interkommuna-
les Voor telefoon vraag het VU-se-
kretariaat 36 8465 

Europese verkiezingssteun: 
Draag eens te meer uw steentje bij tot 
onze propagandakosten in verband 
met de Europese verkiezingen Stort 

op K B 4043036801-74 van VU-Ant-
werpen Stad Of geef uw bijdrage aan 
een onzer bestuursleden U kan ook 
langs het sekretariaat lopen waar een 
steunlijst ter intekening ligt 
Getuigen :Eens te meer vragen we 
getuigen op de dag der vekiezingen 
om in de stadsfeestzaal aanwezig te 
zijn bij het tellen der stembulletijns 
Geef uw naam op aan het sekretariaat 
a u b 

ste kolportage met de «Wij» over het 
kanton Kontich 

W I J hadden opzettelijk alleen nieuwe 
wijken of wijkgedeelten gekozen, 
waar de mensen wel wat informatie 
over de gemeente kunnen gebruiken. 
En die formatie was er, gezien de 
Aartselaarse bijdrage te midden de 
echo's uit de andere gemeenten Ook 
de Meiböomplanting in Kontich was in 
sommige gevallen handig om naar te 
verwijzen 

Eigenlijk is het bij zo'n kolportage niet 
enkel het aantal verkochte nummers 
dat telt Hoofdzaak is de aanleiding 
om aan te bellen, om een gesprekje te 
hebben (waar dat kan), om te laten 
zien dat de VU leeft en iets doet 

Onze 6 bestuursleden en mandataris
sen werden begeleid door een radio-
wagen die regelmatig enkele korte 
boodschappen rondnep Alles kwam 
duidelijk over en de muziekjes tussen
in zorgden voor een gezellige over
gang Toen het halfnegen werd, beslo
ten WIJ de klank maar toe te draaien, 
anders waren er zeker heel wat peu
ters uit hun bedje gekomen 

Wie vertelt hoe het in andere gemeen
ten afgelopen i s ' (wdJ 

OCMW-Antwerpen 

Geneeskundig 
personeel 
Een plaats van geneesheer
diensthoofd (rang 1) voltijds 
wordt openverklaard m de 
Dienst voor Inwendige Ge
neeskunde van het Algemeen 
Ziekenhuis Stuivenberg met 
ingang op 1 oktober 1979. 
De kandidaten dienen een 
eensluidend verklaard af
schrift van hun diploma in te 
leveren waarop het visum 
van de Provinciale Genees
kundige Kommissie van Ant
werpen voorkomt. Zi] moeten 
tevens het bewijs van in
schrijving in de Orde der Ge
neesheren inleveren alsme
de een eensluidend 
verklaard afschrift van het 
bewijs van hun erkenning als 
specialist inwendige genees
kunde 

De kandidaten die houder 
zijn van een diploma waaruit 
blijkt dat zij hun onderwijs 
niet in de Nederlandse taal 
genoten hebben, zullen, over
eenkomstig de wet van 
2.8.1963 op het gebruik van de 
talen in bestuurszaken, aan 
een taalproef onderworpen 
worden. 

De kandidaten moeten te
vens een getuigschrift van 
goed zedelijk gedrag, be
stemd voor een openbaar be
stuur, inleveren alsook (voor 
de mannelijke kandidaten) 
een militieattest. 

De kandidaten moeten min
stens de leeftijd van 35 jaar 
bereikt hebben op 25.5.1979. 

De benoeming geschiedt in 
vast verband indien aan vol
gende voorwaarden voldaan 
wordt 
— na ten minste twee jaar 

dienst in de gezondheids
instellingen van het 
OCMWentenmmstealsbij-
gevoegde (rang 4) 

— de leeftijd moet minstens 
20 dienstjaren mogelijk 
maken vóór het bereiken 
van de pensioenleeftijd 
van 65 jaar. 

Ingeval aan deze voorwaar
den niet voldaan wordt, zal 
de aanwerving geschieden in 
kontraktueel tijdelijk ver
band met de mogelijkheid tot 
omzetting in vaste benoe
ming na 2 jaar dienst, indien 
alle andere vereisten vervuld 
zijn. Deze voorwaarden gel
den met voor diegenen die 
reeds m statutair verband 
benoemd zijn. 

Aangezien het Openbaar 
Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn de wedden van 
het personeel betaalt door 
tussenkomst van het post-
checkambt of van een bank
instelling, zijn de kandidaten 
ertoe gehouden in het bezit te 
zijn van een post- en bankre
kening op hun naam, binnen 
het tijdstip van twee maan
den volgend op hun indienst
treding 

De aanvragen dienen op het 
Sekretariaat, Lange Gast
huisstraat 33 te 2000 Antwer
pen, toegekomen te zijn ui
terlijk op 25.5.1979. 

Het inschrijvingsrecht be
draagt 200 fr 

Inschrijvingsformulieren te 
bekomen op de 7e Afdeling/ 
Personeelszaken, Lange 
Gasthuisstraat 39, 2000 Ant
werpen (tel. 32.98 35 en 
31.09.70). 

Adv. 292 
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Helpt Diests stadbestuur toerisme 
bergaf? 
Dat het Diestse schepenkollege 65 000 fr uitgaf aan een etentje met de BRT-
mensen heeft enkele maanden geleden heel wat kwaad bloed teweeggebracht 
Wijzelf hebben daar nooit een staatszaak van willen maken alhoewel ook wij 
meenden dat het hier ging om een uitgave waarvan we met zo onmiddellijk het 
nut inzagen Wanneer we thans vaststellen dat het schepenkollege 150000 fr te 
veel acht voor de opening van het toeristische seizoen dan beginnen we ons 
toch wel zorgen te maken 150000 fr dat was het bedrag dat de stichting Arnol 
dus IV vroeg om de opening zo aantrekkelijk mogelijk te maken Vooral in het 
Jaar van het Kind wilde de stichting iets speciaal doen voor de kinderen Maar 
net dat onderdeel van het programma weigerde de stad te financieren 
Het komt ons eigenaardig voor dat het Diestse schepenkollege dit bedrag wei
gert op een ogenblik dat de Oranjestad een toeristische stimulans nodig heeft 
In het licht van de komende vieringen rondom het 750 jarig bestaan >ieeft het 
schepenkollege de mond vol over grootse plannen maar acht het 150000 fr te 
veel ook al dient die om de toerist de weg naar Diest te doen vinden 
In dat licht gezien is 65000 fr voor een gezellig onderonsje met enkele TV men
sen wel bijzonder hoog Men kan zich hierbij de vraag stellen of onze stadsbe
stuurders wel enig idee hebben van een doeltreffend financieel beleid 

herberg kwijnt stilaan maar zeker 
weg Naast een ondoeltreffende be 
wegwijzenng en onduidelijke wandel 
paden is een kampeerterrein hele 
maal niet voorhanden 
Alles hangt af van de goede wil, aan 
de dag gelegd door een aantal vrijwil 
ligers met heel veel idealisme bezield 
maar zonder centen 
Dat alles is met van aard om optimis 
tisch te zijn over de viering in 1980 
van het 750 jarige Diest Nemen we 
daarbij de vervallen historische ge 
bouwen en monumenten en meteen 
vrezen we terecht dat het Diestse 
stadsbestuur volgend jaar wel eens 
met blozende kaken zou kunnen 
staan 

Willy Somers 

BRABANT 
MUHD ÎI 
MEI 

18 

19 

19 
19 

20 

26 

26 

LEUVEN Arrondissementsraad om 20 u in lokaal «Goud 
bloem >. Goudbloemstraat 50 Spreker Nelly Maes 5e kandi 
daat op lijst Euro-verkiezingen 

KRAAINEM - WEZEMBEEK-OPPEM VUJO-bal «Waar Vla-
mongen thuis zijn » met als gastvedetten Gaston Bergmans en 
Leo Martin Inkom 100 fr CJP 3-plus pas 50 fr 
LEUVEN Arrondissementeel bal om 20 u 30 in zaal Georges 
BRUSSEL Ontdekkingstrip van VU Assenede naar de Vlaam 
se bedreigde gebieden in en om Brussel Met medewerking van 
VUJO Brussel Nieuw Grimbergen Kraainem en Wezembeek 
Oppem 
BRUSSEL Deelneming van VUJO aan de Vlaamse Voerfees 
t ea Verzamelen om 8 u 15 aan de « Waltra » Arduinkaai (naast 
KVS) Bus vertrekt om 8 u 30 stipt 
VOSSEM 7e groot bal om 20 u 30 in zaal Edelweiss Vossem 
berg Orkest The Spacelights 
VOSSEM 7e V U bal om 2 0 u 3 0 in zaal Edelweiss Orkest 
«The Spacelights» 

W I J weten wel dat het bedoelde 
etentje bedoeld wat om de BRT men 
sen gunstig te stemmen om Spel zon 
der Grenzen naar Diest te brengen 
Het IS ongetwijfeld zo dat Diest op die 
manier aardig in de kijker gezet wordt 
bij miljoenen Eurovisiekijkers Maar 
de vraag is of die TV produktie ook 
met zonder een rijkelijk souper in 
Diest zou zijn geraakt Bovendien zal 
dit initiatief nog een hoop duiten kos 
ten Het weze duidelijk dat we het er 
graag voor over hebben Wij onder 
schatten het propagandistisch belang 
van een Eurovisieuitzending zeker 
met Maar evenmin onderschatten wij 
het belang van een waardige opening 
van het toeristisch seizoen Het eer 
ste moet zijn nut nog bewijzen et an 
dere heeft dat vorige jaren al gedaan 
Sommigen spreken vandaag over 
een rechtstreekse boycot door het 
Schepencollege en hierbij wordt wel 
eens beweerd dat het gaat om per 
soonlijke vetes Wij willen hopen dat 
deze geruchten ongegrond zijn 
Intussen heeft de stichting Arnoldus 
IV toch nog gezorgd voor een ope 
ning van het toeristische seizoen zij 
het dan op kleinere schaal Met foto 
en diatentoonstellingen met een ten 
toonstelling van de artistieke presta 

ties van het jeugdatelier en andere ini 
tiatieven toonde de stichting aan dat 
ze haar taak aankan Terwijl Bob Da 
vidse een denderend jeugdprogram 
ma verzorgde stonden ook volksdan 
sen op het programma en vonden 
honderden cruydkoeken de weg van 
de reuzepan naar de maag van de 
Diestenaar en de toerist die toevallig 
op de hoogte was van het gebeuren 
W I J schrijven toevallig want gezien 
het gebrek aan medewerking van het 
Diestse stadsbestuur werd er bijna 
geen propaganda gemaakt De be 
langstelling was dan helaas ook heel 
wat geringer dan andere jaren 

V W onvindbaar 
W I J zijn het volkomen eens met het 
geen een plaatselijk journalist onlangs 
schreef dat het Diestse toerisme is 
zoals een zichzelf bedruipende kaars 
waaruit tergend langzaam de wiek 
werd getrokken Het Diestse stads 
bestuur draagt hiervoor de volledige 
verantwoordeli jkheid 
Inmiddels is het zo dat de toerist in 
Diest alle moeite van de wereld heeft 
om behoorlijk aan eten te geraken 
om te overnachten zijn de problemen 
nog groter Het V W lokaal bestaat 
maar is praktisch onvindbaar voor 
iemand die Diest met kent de jeugd 

Beleid te Scherpenheuvel-Zichem 

veR&OPFN 

Dit IS de modderpoellaan (Leliestraat) te 
Scherpenheuvel Zichem een kenmer
kend beeld van hoe de invs/oners het be
leid van de gemeentezaken zien Door on
derlinge twisten tussen de 
verantwoordeli jke politiekers» is alles 
zelfs volledig lamgelegd de laatste maan
den' 

Robert Janssens 

u wil alles in 
één pakket? 

PUERTO REY 
V O O R 9 5 0 . 0 0 0 BELGISCHE F R A N K BARCELONA 

EEN VILLA BOUWEN, VOLLEDIG BEMEUBELEN 
EN NOTARISKOSTEN INBEGREPEN. 

NU KAN HET NOC. IN PUERTO REY! 
• aan een ongerept zandstrand van 150 m breed • In een volledig uitgeruste 
urbanisatie onder Belgisch beheer en toezicht, heel het jaar rond (ook 
als u er niet bent). • met zwembaden, tennispleinen, restau
rants, winkelcentrum, eigen medische diensten, vlak bij een ALICANTE 
prettig vissersdorpje met eigen jachthaven, golfterrein, | -
18 holes; lU kan er ook jagen, paardrijden, kleiduif schieten); 
Paradorhotel en kuuroord. Méér nog: op amper drie uren van ^A. ^ 
SOLYNIEVE-SIERRA NEVADA het ski-oord van Cranada. WÊf ^ i i 
• geen hoogbouw maar uitsluitend villas met eigen DucpTnpcv 
tuin • een paradijs voor uw kinderen: zonder door- f u c K i u K t r • 
gaand verkeer • geen opgefokte toeristendrukte, geen 
zomerinvasies maar wel nette buren - mensen van bij ons 
die Puerto Rey kozen omdat het rustig is... en mooi! 
Een der heerlijkste plekjes van Spanje. 

U WENST UW VILLA TE VERHUREN? Geen nood want 
onze Vlaamse Toeristenbond-VAB verhuurt uw eigen
dom. Dus uw geld is goed belegd en de méérwaarde J^ 
meer dan verzekerd. JÖ 

ALMERIA • «SR 

OVER EEN PAAR JAAR WORDT ZON PAKKET 
NIET ALLEEN ONVINDBAAR MAAR OOK ONBETAALBAAR. 

WILT U EENS KIJKEN IN PUERTO REY? 
Dat kan Wij begeleiden u gaarne bij een bezichiigings 
bezoek op individuele basis indien u bijgaande bon 
invult krijgt U eerst van ons een volledige en strikt 
vertrouwelijke vrijblijvende informatie 

Naam 

Plaats ir. uir, 

Tel nr 

Opsturen aan Promoclones Puerto Rey 
Leode Bethunelaan 10 9300 Aalst Selgie 
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riiMTHEATERii «Js traiTi!, necn bus!» te Grimbergen 
studio 

Week van 18 tot 24 mei 

TERVUREN 
Zondag-donderdag 15 00 KT 

HERBIE GOES TO 
MONTE-CARLO 

Film van Walt Disney 

Zondag donderdag 1800 KT 

PINK FLOYD IN POMPEI 

Vrijdag, zaterdag zondag 
2030 KT 

INVASION OF 
THE BODY SNATCHERS 

Maandag dinsdag woensdag 
donderdag 2030 KT 

FOUL PLAY 

LEUVEN 1 
14 00-1900 
Zevende week K N T 

THE DEER HUNTER 
In dolby stereo 
Film van Michael 

2200 
Vierde week KT 

EEN VROUW TUSSEN 
HOND EN WOLF 

Film van Andre Delvaux 

1700-2400 
Tweede week K N T 

PLAY IT AGAIN SAM 
Film van Herbert Ross 

LEUVEN 2 
1400-1800 
Tweede week KT 

THE GREAT 
TRAIN ROBBERY 

Film van Michael Crichton 

2000 
Tweede week K N T 

FOUL PLAY 
Film van Collin Higgins 

1600-2215 K T 

A FUNNY THING 
HAPPENED 

ON THE WAY 
TO THE FORUM 

2400 KNT 

HET JAAR 
VAN DE KREEFT 

Film van Herbert Curiel naar de 
roman van Hugo Claus 

TIENEN 
Zondag donderdag 1500 
Woensdag 2030 KT 

SERGENT PEPPER 

Vrijdag, zaterdag 20 30 
Zondag 1700 
Donderdag 1900 KNT 

PLAY IT AGAIN SAM 
Film van Herbert Ross 

Vrijdag, zaterdag 22 30 
Zondag 1900 
Maandag dinsdag 2030 
Donderdag 2100 KNT 

BILITIS 
Zondag 21 00 
Woensdag 22 30 
Donderdag 17 00 KNT 

LES PETITS CALINS 
Film van Jean Mane Poire 

KURSAAL TURNHOUT! 
Zondag, donderdag 1500 KT 

INTERNATIONAL VELVET 

Vrijdag zaterdag zondag maan
dag, dinsdag 2030 
Donderdag 1800 KNT 

ITS ALIVE AGAIN 
Zondag 18 00 
Woensdag donderdag 2030 
Tweede week KNT 

MIJN VRIEND 
of: Het verborgen leven 

van Jules Depraeter 
Film van Fons Rademakers 

De geachte lezer herinnert zich allicht de beroering die, nu zowat een jaar ge
leden, m Grimbergen en Strombeek-Bever ontstond toen bekend raakte dat de 
tramlijn Brussel-Grimbergen, «Tram G», zou opgedoekt worden Ook m dit blad 
werd uitvoerig ingegaan op de aktie «Tram G moet Wijven» en dë hele problema
tiek van het openbaar vervoer in de Vlaams-Brabantse rand (Wij, 22 678) Naar 
aanleiding van die aktie schreef A Scheers een sprookje, waaruit wij hier graag 
hel slot citeren «-De mensen en de kinderen waren reuzebli/' Walter en Geet/e 
het meest van al' De fanfare speelde er lustig op los, iedereen danste en zong 
Dat was nog eens een fijne beslissing van die wijze mannen'Geetje mocht blij
ven'Op het einde van het jaar kwam een neefje van Geetje Een prachtig nieuw, 
lekker zacht rijdend trammetje, waar ook oudere mensen gemakkelijk konden 
opstappen ( - ) Er rijdt nu nog steeds een natuurvriendelijk trammetje van het 
dorp naar de stad, alleen gaat het wat vlugger en rijdt hij zachter en iedereen 
voelt er zich blij mee_» 

Sprookjes zijn bedrog, alhoewel-
Sinds 1 augustus '78 rijdt dus, 

tegen de wil van de bevolking in. 
Bus G op het trajekt Grimber
gen-Brussel Al spoedig bleek 
dat de onheilspellende toe
komstbeelden van heel wat in
stanties, en van de mensen die 
de aktie voerden, waarheid wer
den Het blijkt totaal onmogelijk 
te zijn om de — drukke — ver
voersstroom van Grimbergen 
naar Brussel toe op een voor het 
publiek aanvaardbare wijze af te 
handelen Vertragingen en op
stoppingen zijn legio, en de op 
de spits overvolle bussen zijn 
met in staat het minimum aan 
komfort te garanderen In ver

den gedaan naar aanleiding van 
de omschakeling naar busexploi
tatie Het IS bekend dat het ge
meentebestuur steeds voorstan
der IS gebleven van een 
tramdienst, echter de voorwaar
den die door het ministerie wer
den opgelegd bleken, voor een 
Vlaams-Brabantse gemeente 
waar Vlamingen thuis zijn, onaan
vaardbaar Ondertussen evolu
eerde de toestand op deze auto-
buslijn zo dat de Vaste 
Kommissie voor Taaltoezicht 
een onderzoek instelt naar de 
Nederlandsonkundigheid van 
heel wat autobusbestuurders (1) 

Hierbij kan men eraan herinne
ren dat de tram moest verdwij-

VOOR EEN EUROPA 
DER VOLKEREN 

VUJO 

Kostprijs van deze zelfklever- 1,-fr per stuk Te bestellen (met minimum 
van 50 eksemplaren) door overschrijving van het bedrag op rekening 
001-0751184-92 van VUJO-Halle-Vilvoorde 
CWare grootte 12 cm op 5,5 cm, uitgevoerd op lichtgevend oranjeJ 

band met dit komfort schrijft F 
Jundt, naar aanleiding van de mo-
dernizenng van de kusttram, 
(ook een Buurtspoorweglijn) 
« ook al zijn de huidige trams 
bijna aan het einde van hun tech
nische mogelijkheden, toch zijn 
ze bij een goed liggende baan 
nog een stuk komfortabeler dan 
de modernste TIMVB-bus » 

(Openbaar Vervoer, februari 
79) Wat de vertragingen betreft 
zijn de cijfers ten hemel 
schreiend Zo blijkt uit tijdsopne-
mingen, door de NMVB uitge
voerd in de week van 6 novem
ber j l , dat de gemiddelde 
vertraging tijdens de ochtend
spits zo wat 10 minuten bedraagt 
Anders uitgedrukt, het is met uit
zonderlijk dat de reizigers een 
uur nodig hebben om de 12 km 
tussen Grimbergen en Brussel te 
overbruggen, een verdubbeling 
dus te- genover de vroegere 
tramexploitatiei Ook de plaatse
lijke werkgroep openbaar ver
voer hield een kwaliteitsonder
zoek in de ochtendspits Hieruit 
blijkt dat 85 % van de reizigers 
vroeger moet vertrekken om op 
tijd het werk te bereiken, daar
naast verklaren alle reizigers dat 
de tram stipter is, dus zich beter 
aan de uurregeling houdt, dan 
de nieuwe bus Niet te verwon
deren dus dat alle pendelaars 
zich uitspreken voor de heraan
leg van de tramlijn eens de me-
trowerken te Laken beëindigd 
zijni 

«In de zak gezet!» 

Dit IS zowat de mening van de 
Grimbergse burgemeester, uiter
aard omgezet in begrijpbare taal, 
over de mooie beloften die door 
het ministerie en de NMVB wer-

nen om het Vlaams karakter van 
de lijn te behoudeni Zoals hoger 
gezegd is er van de mooie belof
ten (hogere frekwentie, betere 
bediening van de Grimbergse 
wijken, grotere tewerkstelling, J 
mets in huis gekomen Dit alles 
ontlokte bij de schepen van leef
milieu, in zijn voorwoord bij het 
dossier openbaar vervoer van 
de Strombeekse Dorpsraad, de 
uitspraak «Het lijdt geen twijfel 
dat de vervanging van de buurt-
tram G door een busformule tot
nogtoe geen vooruitgang bete
kende voor het openbaar 
vervoer in onze gemeente, wel 
integendeel» (2) 

Een nieuwe tram G! 

Toen op 31 juli Tram G zijn laat
ste rit maakte besloot de bevol
king met bij de pakken te blijven 
zitten Op die memorabele dag 
werd de werkgroep openbaar 
vervoer opgericht, met twee be
langrijke doelstellingen op zijn 
programma het hele openbaar 
vervoer in Grimbergen aan een 
kritisch onderzoek onderwer
pen, en Ijveren voor de heraan
leg van een moderne sneltram-
lijn Wat deze laatste doelstelling 
betreft werden al heel wat posi
tieve resultaten geboekt Voor
eerst slaagde men enn het ge
meentebestuur terug in het 
tramkamp te halen, dit onder 
druk van het ongenoegen bij de 
bevolking (3) Ook minister Cha-
bert werd, met goed gevolg, 
«bewerkt» De minister besliste 
een nieuw onderzoek in te zet
ten, en in afwachting van een de
finitieve beslissing moeten de 
bestaande eigen beddingen (van 
onschatbare waarde O bewaard 
blijven 

In dit verband schrijft de minis
ter ook « Op het gebied van het 
komfort was het onmogelijk de 
tram verder te laten rijden we 
gens de metrowerken die deze 
lijn onderbreken Er moest bijge 
volg, althans tijdelijk, een auto 
buslijn ingelegd worden » On
dertussen besprak ook de Regi
onale Kommissie voor Bevorde
ring en Koordinatie van het 
Openbaar Vervoer in Brabant 
het dossier «Heraanleg Tram G» 
Na afloop werd aan de minister 
geadvizeerd werk te maken van 
de nieuwe tramlijn Met dit ad
vies, en het krachtige pro-tram 
standpunt dat de administratie 
van verkeerswezen formuleerde 
naar aanleiding van de omscha
keling naar busdienst, ontbreekt 
enkel nog de handtekening van 
de verkeersminister om met de 
werken te kunnen starteni 

Nieuwe autobuslijnen In 
Vlaams-Brabant 

Met het in gebruik nemen van 
een sneltramlijn naar Grimber
gen dienen ook de overblijvende 
autobuslijnen ernstig hervormd 
te worden Het dossier «Her
waardering Openbaar Vervoer 
Grimbergen» dat de werkgroep 
uitwerkte geeft hiervan de kern-
ideeen weer Aangezien de 
sneltram een snel vervoer naar 
de hoofdstad waarborgt, en dit 
met een grote kapaciteit, is het 
niet meer nodig vanuit Gr imbe/ 

gen verschillende autobuslijnen 
naar Brussel toe te handhaven. 
Deze lijnen kunnen worden om
gevormd tot feederlijnen vanuit 
de verschillende wijken naar de 
tramlijn toe Anderzijds wordt het 
vrijkomende personeel en mate
rieel benut om de verbindingen 
binnen Vlaams-Brabant sterk te 
verbeteren Zo zouden er vanuit 
Grimbergen nieuwe, of verbeter
de, busdiensten komen naar 
Asse, Merchtem, Kapelle-op-
den-Bos, Mechelen en Vilvoor
de Meer details over deze lijnen 
z'jn vervat in het dossier dat U 
wordt toegezonden na storting 
van 50 fr op rekening 068-
0686290-42 van de Dorpsraad 
Strombeek-Bever 

Al onze hoop voor een eigen
tijds openbaar vervoer in Grim
bergen, als aanloop naar een vol
ledige herstrukturering in gans 
Vlaams-Brabant, is nu gericht op 
de minister van verkeerswezen, 
die ons heel wat schuldig is 

Walter Werquin, 
werkgroep openbaar vervoer. 

1 De herhaalde oproep van VUJO, om 
klacht neer te leggen bij de V KT moet hier 
niet vreemd aan zijn ( n v d r ) 
2 Ook al blokletterde de CVP schepen in 
het CVP-Infoblad «Zeg» Welkom BUS G 
( n v d r ) 
3 Dus weldra «Terug welkom Tram G-? 
( n v d r ) 

VUJO heeft steeds de aktie voor het be
houd van Tram G gesteund, en steunt nu 
de aktie voor de terugkeeri 

Euro-info te Diest 
Willy Kuijpers kent de problemen van 
de volksminderheden beter dan wie 
ook HIJ kwam in het nieuws met zijn 
akties in Baskenland Armenië, enz 
Niet steeds werden deze akties in ei 
gen land op vreugdekreten onthaald 
Sommige Vlaams nationalisten vra 
gen zich zelfs af of het optreden van 
Kuijpers in het buitenland geen tijd
verlies IS 

Of men het nu eens of oneens is met 
Willy Kuijpers, het is zeker dat hij in 
sommige Europese knngen gevreesd 
wordt om zijn kordaatheid Als deze 
man over Europa spreekt dan weet hij 
wat hij vertelt Hij heeft niet alleen de 
voorgevel van Europa gezien maar hij 
ging ook de achterkamertjes bekij
ken HIJ maakte kennis met de andere 
kant van de medaille Zelfs met de ge
vangenissen mocht hij kennis maken 
HIJ ondervond wet het betekent uren
lang in een duistere cel opgesloten te 
blijven zonder eten en voortdurend 
gekweld door brutale ondervragers 
Sinds jaren staat Willy Kuijpers op de 
bres voor de verdediging van de men 
senrechten Hij weet dat het Europa 

van morgen niet gediend is met holle 
slogans alleen 

Als zevende kandidaat op de lijst 12 
— VU-Vrije Europese Alliantie — kan 
Kuijpers bewijzen dat hij een specifie
ke Europa-kandidaat is die evenwel 
maar al te goed beseft dat er in Vlaan
deren zelf nog heel wat te doen is 
Voor de Volksunie van Nieuw Diest is 
het een voorrecht Willy Kuijpers als 
spreker te hebben op de infoavond 
van maandag 28 mei 1979 Wij nodi 
gen iedereen uit aanwezig te zijn van 
20 uur af in Berkenhof te Molenstede 
Deze avond moet en zal uitgroeien tot 
een gesprek tussen het publiek en de 
spreker 

Zorg dat je er bij bent Willy Somers 

Nog 2 keer 

«Planxty» 
Liefhebbers van Ierse Tolk krijgen 
nog twee keer de gelegenheid 
om in ons land een koncert bij te 
wonen van de originele Planxty-
group die na het scoren van heel 
wat hoogvliegers, om begrijpelij
ke redenen (net als Rum) een tijd
je de riem aflegde, maar nu op
nieuw gezamenlijk optreedt Op 
dit ogenblik houden zij een toer-
nee op het vasteland De groep is 
bovendien nog aangevuld met de 
knappe fluitspeler Matt Molloy 
van de Bothyband 

Uiteraard lokt de groep de lief
hebbers van de doedelzak, want 
de grootmeester terzake, Liam 
O'Flynn is van de partij 

Na een optreden vorig weekend 
in Antwerpen, staat Planxty deze 
week nog bij ons op de planken 
op vrijdag 18 mei in de Brusselse 
Ancienne Belgique, en op zater
dag 19 mei in de zaal Movy in 
Tielt 

St.-Hubertusfanfare 
Schaffen 75 jaar 
Dit jaar viert de koninklijke fanfare 
Sint Hubertus te Schaffen haar 75-ja-
rig bestaan In de loop van dit jubi
leumjaar zullen allerhande manifesta-
t'es op touw gezet worden wo 
koncerten wedstrijd voor trommel
korpsen, dansavond, enz 
Een eerste koncertavond ging reeds 
door op vrijdag 4 mei jl in de zaal 
Luro De jange fanfare verzorgde 
daarbij een programma dat echt de 
moeite waard was Het puike resultaat 
was immers het gevolg van een maan 
denlange voorbereiding In het twee
de gedeelte trad de harmonie St-Ce
cilia uit Beringen op o lv oud 
Schaffenaar Victor Bosmans Het was 
werkelijk een hoogstaande avond 
waarvan de aanwezigen met volle teu
gen genoten 

pvba DE ROOVER-
VANWESEMAEL 

ljitrustingsinateneel& ma^ 
phines voor openbaxe be-
teturen en aannemers van 
Ipouw- en wegeniswerken. 
bijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen-
Weg 75, 3090 Kampenhout, 
^el. 016-60.34.73, (Adv. 163} 
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15 jaar 

Volksunie Peer 
In het kader van haar IS-jarig be
staan organizeert de VU-Peer een 

11-JULI-TORNOOI 

voor voetbalploegen uit VU-afde-
lingen, zowel in Limburg als in 
gans Vlaanderen. 
Dit op zaterdag 7 juü a.s. in Peer. 
We verwachten hiervoor talrijke 
inschrijvingen van onze vrienden 
uit de afdelingen, niet in het minst 
omwille van het sprekend resul
taat van de VU-Peer bij de jongste 
verkiezingen. 

Inschrijvingen worden zo spoedig 
mogelijk verwacht op het VU-se-
kretariaat, Grotstraat 18 te 3570 
Peer. Tel. 011-73.55.09 Uaak Inde
keu). 
Praktische schikkingen worden 
later bekendgemaakt: een aange
name dag voor iedereen, met sup
porters, wordt gegarandeerd! 

VU-Peer sociaal en sportief 
Einde mei worden de inschrijvingen voor VU-voetbalploegen voor het 11-juli-
toernooi definitief afgesloten! Momenteel schreven reeds in: Eigenbilzen, Maas-
mechelen. Diepenbeek, Beringen, Lommei, Bree, Overpelt, Nijlen, Wilrijk en 
Dworp (Beersel). 
Samen met Peer (dat twee ploegen levert) maakt dat reeds 12 ploegen. Vanzelf
sprekend rekenen we op zaterdag 7 juli a.s. ook op belangstelling van niet-voet-
ballende afdelingen, al was het maar om de gezelligheid te komen vergroten. 

LIMBURG 

Dienstbetoon 

In de afgelopen weken werden door 
het Centrum Sociaal Werk verschil
lende zitdagen voor het invullen van 
belastingszitdagen georganizeerd, 
die, zelfs nog meer dan vorig jaar, een 
bijzonder sukses kenden. Ook op 
deze wijze staat het C S W ten dienste 
van de mensen. Men kan steeds te
recht, ook voor alle andere proble
men, op de vaste wekeli jkse zitdagen: 
ledere zaterdag van 12 tot 13 u. 30, en 
iedere maandag van 18 tot 19u. 30, 
Molhemstraat 32 te Peer-Centrum. 

Vlaamse Centrum 
De vzw Centrum Sociaal Werk bouwt 
naarstig verder aan het Peerder 

Vlaams Centrum te Wijchmaal. 
Sinds enkele weken zijn we daar nu 
iedere zaterdag vanaf 9 uur bezig om 
het Vlaams Centrum onder dak te 
brengen tegen begin juli. Liefhebbers 
om ons een handje toe te steken zijn 
steeds welkom: Peerderbaan 63 te 
Wijchmaal-Peer. 

Geluidsinstallatie 

Voor het Vlaams Centrum zijn we nog 
zoekende naar een geluidsinstallatie 
voor het lokaal: we denken aan een 
versterker met een tape-deck. Wel
licht is er één of andere goede ziel 
die ons een interessant aanbod kan 
doen? Graag welkom bij Jaak Inde
keu, Grotstraat 18 te Peer, tel. 0 1 1 / 
73.55.09. 

Denkend aan 
Toon de Pesseroey 

O p ëen grijze dag in 1943, ik 
was toen poësisstudent, 
was ik met enkele jonge 
mensen uitgenodigd op een 
vergadering van het Groot-
Nederlands verzet tegen de 
bezetter, ergens op de heide 
te Waasmunster . Wi j werden 
er toegesproken, bezielend 
en zakelijk tegelijk, door een 
jong advokaat en jeugdleider 
(zonder uniform) uit Loke-
ren: Toon de Pesseroey. Dat 
was onze eerste ontmoeting. 
De bevrijding sloeg de 
Vlaamse beweging uiteen. 
D e eerste keer dat ik weer 
van Toon de Pesseroey hoor
de was toen hij (niet ont
snapte aan de aandacht van 
de repressierechtbanken en 
met een paar jaar gevange
nis bedacht) door zijn hard
nekkigheid de rechtspraak 
van de burgerlijke hoven en 
rechtbanken hielp vestigen 
inzake schadeloosstell ing 
die door de Belgische Staat 
van «incivieken» gevorderd 
werd, en de staat in het zand 
deed bijten: géén recht op 
schadeloosstelling. 
D e balie zat er intussen voor 
deze knappe pleiter en staf-
houderszoon niet meer in; de 
Pesseroey kwam in het za
kenleven terecht. Hij hielp 
menig belangrijk bedrijf 
groot worden. Hij zat aan ta
fel met hooggepiaatsten, 
lang niet alleen Vlamingen of 
Vlaamsgezinden, uit de in
dustriële of financiële we
reld. M a a r zijn Vlaams-natio-
nale overtuiging bleef, en 
ook het handelen ernaar. Ik 
denk aan die keer toen hij te
genover Franstalige Brusse
laars, ter gelegenheid van 
het afhandelen van belangrij
ke zaken, zonder enige 
schroom uitlegde dat hij «na
tuurlijk» van d^ Volksunie 
was en heel zijn streek met 
hem. 
Zi jn streek, het Leieland. Zi jn 
gemeente, Deurie, waar hij 
was gaan wonen en wortel 
schieten. De naam de Pesse
roey is uit de na-oorlogse ge
schiedenis van de Leie-
streek niet meer weg te den
ken. 

In 1959 werd hij burgemees
ter van Deur ie en bleef dat 
18 jaar; ondanks het bij elke 
verkiezing op zijn lijst ge-
koncentreerde vuur van de 
plaatselijke C V P . 
Zi jn gemeente was eko-
nomisch welvarend, een kui
tuur- en villegiatuuroord, 
maar elke echte Deurlenaar 
kon een interssant stuk 
bouwgrond kopen tegen een 
redelijke prijs. En de burge
meester ging ook met de 
kleinste lui in het dorpscafé 
praten en een kaartje leggen. 
Als vanzelfsprekend stond 
de Pesseroey mede aan de 
wieg van de Volksunie in 
Gent-Eeklo. 

In lengte van jaren gingen 
wij nooit tevergeefs bij hem 
steun halen: voor de partij, 
voor individuele kandidaten. 
En ondanks misverstanden 
en meningsverschil len heeft 
hij op geen enkel ogenblik de 
V U in de steek gelaten. Am-
nestieakties waren slechts 
met zijn hulp mogelijk, de 
beiaard aan de IJzertoren, 
luidt dank zij hem. Ik denk 
ook aan de kunstkenner en 
mecenas Toon de Pesse
roey, de vriend en ondersteu
ner van kunstenaars: een Al
bert Servaes, een Filip De 
Pillecyn, de jongere kunste
naars uit zijn streek. Aan het 
museum Dhondt-Dhaenens 
(een model), dat mede door 
zijn initiatief en mede
werking tot stand is kunnen 
komen. Aan zijn huis dat voor 
zovelen open stond. Aan zijn 
bemoeiingen waardoor be
langrijke kunstwerken naar 
Vlaanderen konden terug ge
bracht worden, ter beschik
king van de Vlaamse ge
meenschap. Aan zijn boek 
gewijd aan honderd zelfpor
tretten van Vlaamse mees
ters. 

• • • 
Toon was de laatste jaren 
stiller geworden. Stiller en 
gevoeliger. Hij was ook stil
ler gaan spreken. Zijn ge
zondheidstoestand, na een 
vroege hartaanval, was nooit 
meer lijk vroeger. Zijn verbe
ten str i jd-tegen de ondoor

dachte fusieoperatie bleek 
een gevecht tegen de bier
kaai. In de fusiegemeente 
St . -Martens-Latem-Deurle 
liet hij het burgemeester
schap over aan zijn schoon
broer Raf Van den Abeele. 
M e e r en meer richtte zijn be
langstelling zich naar het re
ligieuze, naar wat niet van 
deze wereld is. Hij deed dat 
ook op zijn eigen manier, 
grootziend en sociaal-men
selijk bewogen. Ik denk aan 
zijn inzet voor en steun aan 
de missie op Haiti, één der 
armste. Voor de Vlaamse 
missionarissen aldaar was 
zijn naam een begrip gewor
den. 
D e geschiedenisleraars van 
onze jeugd behandelden de 
geschiedenis in rubrieken: 
politiek, ekonomie, kuituur, 
godsdienst O p al die terrei
nen heeft Toon de Pesseroey 
zich bewogen en belangrijke 
dingen tot stand gebracht, 
voor zijn gemeente, voor zijn 
volk, voor zijn geloofsover
tuiging. Zi jn werk was lang 
niet af. M a a r het is niet meer 
ongedaan te maken. Het 
staat er, uitnodigend tot 
voortzetten.. 

Toon is nu weg. Veel te 
vroeg. Wi j hebben hem be
graven. Me t velen. Met tra
nen. 
Aan de stamtafel in de Roe
land en bij zakenbesprekin
gen, bij de opening van ten
toonstellingen en op allerlei 
vergaderingen zullen wij zijn 
vaak originele, soms provo
cerende maar altijd bewogen 
konversatie moeten missen. 
Wi j ergerden ons wel eens, 
maar Toon was dat toegela
ten: wij hielden van hem; hij 
was van ons zoals hij was. 
Alhoewel hij in de eerste 
plaats van zijn gezin was. 
Van zijn vrouw. Jet, die hem 
trouw in alles steunde en die 
alle hoeken wist af te ronden. 
Van zijn kinderen, waarop hij 
bijna kinderlijk trots was. 
Naar hen gaat in de eerste 
plaats ons medeleven. 
En altijd weer: Heer, geef 
hem de vrede. 

Frans Baert 

Il %i IM* 

MEI 
19 PEER : 15-jarig bestaan van VU. Lustrum meinachtbal, in feest

zaal Rembrandt te Wijchmaal-Peer. 

19 LOMMEL: Optreden van Johan Verminhen en orkest om 20 uur 
in zaal Lommelhof. Organizatie: VUJO. Prijzen; 80 fr.(CJP), 100 fr. 
voorverkoop, 120 fr avond zelf. 

26 BEVERLO : Jaarlijkse viswedstrijd, Oosthamsesteenweg 129 te 
Beverlo. Inschrijvingen aan de vijver vanaf 12 u. tot 13 u. 30. 

27 HALEN : 2e grote Halo-autozoektocht met 136 deelnemers. 
Afstand : ongeveer 35 km. Vertrek van 12 u. 30 tot 14 u. in zaal 
Paro, Parochiezaal, vlakbij het centrum van Halen. 

VU-Limburg laakt 
CVP-deputatie 
De Volksunie-Limburg in vergadering 
bijeen op 9 mei 1979 nam met veront
waardiging kennis van de beslissing 
van de bestendige deputatie van Lim
burg om de lokalen van de provinciale 
scholen te ontzeggen aan de Vlamin
gen voor het Voerfeest op 20 mei e.k. 
Jaren hebben Vlamingen van alle par
tijen er in de provincie voor geijverd 
om een onderwijs- en kulturele infra-
struktuur in de Voer uit te bouwen om 
het Vlaams karakter van deze streek 
aldus te bestendigen. Nu er die ge
bouwen zijn worden ze aan de Vlamin
gen ontzegd. Hel argument dat depu-
tee Smets aanhaalde dat dit verbod 
gold omdat het op 20 mei een politieke 
aangelegenheid zou zijn is niet houd
baar. Waar de Walen en Fransspre-
kenden met alle mogelijke Franstalige 
steun op Vlaams grondgebied beto
gen, Vlaamse filmkijkers lichamelijk 
kwetsen, reageert de Limburgse de
putatie met de zoveelste dolksteek in 
de rug van de Vlaamse Voerenaars. 
En juist nu de Vlaamse Voerenaars 
beslisten geen betoging maar een 
groot volksfeest te organizeren. Dan 
de lokalen van de provinciale gebou
wen verbieden is eens te meer een 
kaakslag voor alle Vlamingen binnen 
en buiten de Voer. 
Volksunie-Limburg roept alle bewuste 

Vlamingen op om op 20 mei massaal 
mee te komen vieren in de Voer en de 
tamme on-Vlaamse CVP-deputatie 
van Limburg met duizenden protesten 
te overladen. 
Meer dan ooit moet de Vlaamse Voer 
op gans Vlaanderen kunnen rekenen. 

Namens VU-Llmburg 
kèmerlid Jaak Gabriels 

Voerens 
volksfeest 
Zondag 20 mei vieren de Vlamin
gen van Voeren (vredelievend) 
hun volksfeest Het spreekt van
zelf dat de ganse Vlaamse ge
meenschap meeviert. 
Programma: 
13 u.: Bijeenkomst op <De 
Plank» Ie St-Maartens-Voeren 
waar een wandeling door Voe
ren vertrekt - 14 u.: In de reuzen-
tent te 's-Gravenvoeren groot 
Vlaams volksfeest - 20 u.: in de
zelfde tent start van het groot 
volksbal. 
Laat onze Voerense Vlamingen 
niet in de steek en feest met hen 
hun gehechtheid met Limburg 
en Vlaanderen! 

OOST-VLAANDEREN 

L< 
MEI 
18 SINT-GILLIS: Kursus «De gemeente» door het PKI (2 delen] 

van 19 u. 45 tot 23 u. in «'t Moleken ». Deelneming : 200 fr. Info: 
Lücie De Munck, Lage Kerkwegel 28, tel. 70.57.87. 
ST.-GILLIS : Kursus « De Gemeente » door het Politiek Kaderin
stituut om 19 u. 45 in «'t Moleken ». Deelname: 200 f r. Rechten 
en plichten van een gemeenteraadslid. 
ZWIJNDRECHT-BURCHT: Fietszoektocht Vertrek om 13 uur 
aan het Vlaams Huis. Afstand ± 2 3 km. Deelname in de onkos
ten : 50 f r. 
STEKENE: Jaarlijks bal van de voetbalploegen VK-Weredi en 
V K Gouden Leeuw om 20 u. 30 in de Broederschool, Nieuw
straat. Met het orkest The N. Angels. 
NIEUWKERKEN : In voorbereiding van de Europese verkiezin
gen : vormingsdag door P.K.I. in zaal Raes, Stationstraat van 10 
tot 17 u. 
GENT-MUIDE : Leden- en sympatisantenfeest om 17 uur in het 
Parochiaal Centrum St.-Theresia Muide. Inschrijven 091-
25.64.87. 
STEKENE : Jaarlijks bal van de voetbalploegen VK Were Di en 
VK Gouden Leeuw met de New Angels. Info : Vera Heyse, Sint-
Jozeflaan 37, tel. 79.72.08. 
GENT: Wandeltocht ingericht door dr J. Gossenaertskririg 
langs de Schelde-oevers van Gent naar Vurste. Jef Mercelot zal 
de groep wandelaars begeleiden en wegwijs maken. Vertrek 
om 9 u. 30 aan de ingang van het Maaltepark te Gent. 

19 ASSENEDE: Ontdekkingstrip naar bedreigde Vlaamse gebieden: 
Brussel en randgemeenten, in samenwerking met VUJO-Grim-
bergen. Vertrek per bus vanuit Assenede om 9 uur, Bassevelde 
om 8 u. 45, Oosteekio om 8 u. 30. Inschrijven bij VU-bestuursle-
den. Prijs: 200 fr. 
DENDERWINDEKE:Tweede eetfestijn van 19 u. af in het parochi
aal centrum. Stationsstraat Ook op zondag 20 mei van 11 u. 30 tot 
15 uur. 

WAARSCHOOT: Dr. Goosenaertskring en Boeren-Aktiekomi-
tee organizeren een vergadering met debat over «Europese 
verkiezingen en Europees landbouwbeleid». Sprekers: I. Van de 
Walle (ABS) en W. Persyn (VU) in de Parochiale Kring, School
straat, om 10 u. 
SINT-NIKLAAS : «Vrouwen in organizaties » door L Dosfel, tel
kens op dinsdag- en vrijdagnamiddag, 13 u. 30/16 u. op 22 en 29 
mei, 1, 5, 8, 12, 15, 19 en 22 juni. Bijdrage voor de hele reeks: 
550 fr Irifo: Mevr. Brigitte Van Den Bossche, Casinostraat 20 
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VNSÜ scoort hoge cijfers aan Gentse univ. 
O p d insdag 8 mei w a s het bol le-
k e s k e r m i s aan de G e n t s e Ri jks
un ivers i te i t : ook de s tuden ten 
m o c h t e n er die dag naar het 
Isieshokje o m hun v e r t e g e n 
w o o r d i g e r s (4) in de Raad van 
Beheer aan te du iden Vee l heb
ben de s tuden ten daar met in de 
pap te b r o k k e n maar d a a r o m 
w e r d n o g met s c h o u d e r o p h a 
lend t egen d ie v e r k i e z i n g e n aan
g e k e k e n , ge tu ige de 10 kand ida
ten v o o r de 4 te b e g e v e n 
«zete ls» . 

O o k de lui van V N S U - G e n t v o n 
d e n dat de s t u d e n t e n b e w e g i n g 
z ich met enke l o p st raat m o e t e n 
laten ge lden maar haar s tand
pun ten ook in een dage l i j kse 
raad m o e t e n kenbaa r m a k e n en 
schoo f o o k di tmaal een e igen 
kand idaat naar voor . En met suk-

—ses ' De V N S U - k a n d i d a a t moes t 
m e t s lech ts 3 s t e m m e n (er zi jn 
meer dan 12.000 s tuden ten waar 
van er zo 'n 9.000 zi jn k o m e n 
stemmen...) de kandidaat van de 
(zeer g ro te ) g e n e e s k u n d e f a k u l -
teit laten voo ra fgaan . 

ZANNER 
wasautomaten, koelkasten, diep
vriezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
Aalter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
service Zeer lage prijzen 

M a a r niet a l leen de V N S U plaatst 
h ie rmee e e n k r o o n op d e ak t iv i -
teit van het a fge lopen w e r k j a a r 
— o o k « l inks» s c o o r t p u n t e n : de 
d e r d e en v i e rde v e r k o z e n e zi jn 
be ide lid van de gauch is t i sche 
S t u d e n t e n v a k b e w e g i n g S V B 
had het w e l hand ig u i t gek iend : 
hun v e r k o z e n e n w a r e n de en ige 
kand ida ten in hun r e s p e k t i e v e fa-
ku l te i ten wa t met z o n d e r be teke 
nis IS: m i n d e r - g e m o t i v e e r d e k ie
ze rs s t e m m e n dan maar o p 
iemand van hun e igen fakul te i t , 
veela l z o n d e r te w e t e n van wa t 
v o o r p lu image d ie kand idaat is. 
G r o t e ve r l i eze rs zij de b lauwse l -

Gemeentebestuur 
van Merelbeke 

Te begeven betrekkingen 
3 betrekkingen van politie
agent in vast verband, waar
van één betrekking voorbe
houden aan het personeel 
van Afrika. 
Aanvragen dienen eigenhan
dig geschreven en aangete
kend gericht te worden aan 
het Kollege van Burgemees
ter en Schepenen van Merel
beke vóór 31 mei 1979. 
Inlichtingen over bovenge
noemde betrekkingen wor
den telefonisch verstrekt 
door de gemeentesekretaris, 
telefoon nr. 091/30 61.66. 

(Adv. 281) 

v e n t e n d ie al hun ene rg ie (en 
ge ld O v o o r deze s tembuss lag 
h a d d e n o p g e s p a a r d N i e t t e g e n 
s taande hun P W - a c h i g e bar-
n u m - k a m p a g n e d ie e t te l i jke t ien
du i zenden moe t h e b b e n g e k o s t 
l iepen ze e e n b lauwt je : 6e p laats 
met s lech ts z o w a t half z o v e e l 
s t e m m e n als de ee rs te 2. 

VUJO neemt 
CVP-indoktrinatie 
niet 
De VU-Jongeren stellen vast dat 
de CVP een intensieve propa
gandacampagne voert voor de 
Europese verkiezingen via bro
chures, voordrachten e d m in 
het katoliek onderwijs 
De VU-Jongeren protesteren 
met klem tegen deze onduldba
re vorm van indoktrinatie en 
machtsmisbruik in het katoliek 
onderwijs 
De VU-Jongeren roepen de le
raren en de leerlingen van het 
katoliek onderwijs op zich tegen 
deze indoktnnatiepogingen te 
verzetten 

De politieke partijen 
en Europa 
Debat met senator Willy Vernimmen 
(BSP), volksvertegenwoordiger Al
bert Decordier (PW) , volksvertegen
woordiger Jan Verroken (CVP) en se
nator Germain De Rouck (VU). 
Inrichting: VUJO-Ronse. Vrijdag 
25 mei om 20 u. Muziekakademie, 
Zuidstraat, Ronse 

Narden Minneboo-
herdenking 
te Brugge 
VU-Brugge is verheugd te kunnen 
vaststellen dat de bemoeienissen van 
de hh Koen Rotsaert CPr Daens-
fonds) en Guido Van In (woordvoer
der van de VU-CD-fraktie) het Brugse 
stadsbestuur er hebben toe gebracht 
Bernard Minneboo. de schoonste van 
de Vlaamse knsten-demokraten te 
Brugge, in hennnering te stellen Voor 
de tentoonstelling over en rond Min
neboo die van 12 okt tot 11 nov a s m 
het Prov Hof, Markt, Brugge, zal lo
pen, wordt overigens beroep gedaan 
over alwie nog over dokumentatie 
zou beschikken (p/a Minneboo-ko-
mitee. Dienst voor Kuituur. Burg 2, 
Brugge) 

Feeste l i jke he ropen ing 
«Breyde lho f» 

Het tehuis «Breydelhof» is thans te
rug open elke dag vanaf 10 u (rustdag 
op dinsdag), voor vrijdagavond 25 mei 
a.s. IS een feestelijke heropening aan
gekondigd 

V U - w e r k i n g in B r u g s e 
gemeen te raad 

De opnchting van 2 begeleidingskom-
missies (begroting en openbare wer
ken) werd aangenomen Het betreft 
hier «open» werkgroepen 

VU-Knokke-Helst 
en de LNG-terminal 
Samen met andere politieke partijen 
van de Oostkust, heeft VU-Knokke-
Heist bij monde van Vredeman De Lil
le stelling genomen tegen de inplan-
tingsplaats van de LNG-hervergas-
singsfabriek op nauwelijks 1500 m 
van de bebouwde zone In het per-
spektief van de zeewaartse uitbouw 
van Zeebrugge heeft de VU van mee-
taf geopteerd voor het verleggen van 
hinderlijke of gevaarlijke trafieken 
naar het uiterste punt van de haven-
dammen 

TORHOUT 
Permanen t ie 

De verkiezingspermanentie wordt 
verzekerd in het VU-sekretariaat, 
«Breydelhof» Suveestraat 2, Brugge, 
van 18 tot 21 u, met op dinsdag, ook 
telefonisch te bereiken op 050-
335963 

Ak t i v i te i ten -ka lender 

Op zaterdag 19 mei om 14 u in de zaal 
«Jagershof», Gistelsteenweg, St -An-
dries-Brugge, perskonferentie met 
medewerking van de omroep-media, 
«VU'-kandidaten, propagandisten 
voor de Euro-verkiezingen en lokale 
VU-gekozenen Iedereen welkom 
Op vrijdagavond 25 mei om 20 u 30 m 
de auditie-zaal van het Koncertge-
bouw, St-Jakobsstr , Brugge: VU-

Er zijn er die... 
Er zijn altijd mensen die niet kunnen stoppen, in de goede zin natuur
lijk. Zo ook deze 15 moedigen die na het afsluiten van de Top-20 nog 
doorgaan met abonnementen werven. 

Hieronder een eerste lijstje van moedigen. Laat hen niet alleen want 
er kan altijd eentje bi j ! 

1 Je f Vinex, E r p s - K w e r p s 128 
2. Jan C a u d r o n , Aalst 84 

V U - H e k e l g e m 84 
Jan De Roover , A n t w e r p e n 84 

5. M . L Van Hecke-Th ibaut , B e r g 60 
6 V U - D a m m e 54 
7 Ach ie l Gode r i s , O o s t d u i n k e r k e 36 

V U - B o r s b e e k 36 
Frans J a n s e g e r s , H e r d e r s e m 36 

10. V U - L o n d e r z e e l 30 
11 . G Vanhove , O t t e n b u r g 24 

M T Di l len - M o l , Balen 24 
Emiel Van langendonck , S t . -Kate l i jne-Waver 24 
Vital Gee rae r t s , W i l se le . . . 24 
V U - M e r k s e m 24 

Euro-kiesmeeting onder voorzitter
schap van Guido Van In en met Jaak 
Vandemeulebroecke en Erwin Priem 
als sprekers. Animatie verzekerd Na 
de meeting, optocht naar Vlaams te
huis «Breydelhof» Voor iedereen 
aanbevolen Op zaterdagnamiddag 26 
mei met samenkomst om 14 u op het 
G. Roelandtsplein te Assebroek-Brug-
ge een boodschap aan de bevolking 

Arr. autozoektocht 
te Heule 
Zondag 20 mei gaat opnieuw de arr 
autozoektocht door Samenkomst om 
13 u op de grote parking van het 
zwembad te Heule 
De afstand bedraagt 50 km en de aan
komst IS voorzien op de Markt te 
Kuurne De prijsuitreiking (iedereen 
heeft prijsO gebeurt tijdens een gezel
lig avondfeestje in de RaadskeWer te 
Kuurne om 20 u 30 
Wie meer inlichtingen wenst, neemt 
kontakt op met Jo Seynhaeve, Es-
doornstraat 6 te Aalbeke (tel 056-
4148 06) 

100 jaar abdij 
van Steenbrugge 
In het kade r van de e e u w f e e s t v i e 
r ing van de abdi j van S t e e n b r u g 
ge zi jn v o l g e n d e p l ech t i gheden 
v o o r z i e n : z o n d a g 20 mei , d o n d e r 
dag 24 mei , z o n d a g 27 mei , z o n 
dag 3 juni en maandag 4 juni , te l 
k e n s van 15 to t 18 uur e e n 
fo to ten toons te l l i ng o v e r S t e e n 
b rugge . Inger ich t d o o r het Da-
v i d s f o n d s van S t e e n b r u g g e in de 
p a n d g a n g de r abdi j . O p 

z o n d a g 20 mei w o r d t d e ten 
toons te l l i ng g e o p e n d met een in
le idend w o o r d van ab t El igius 
D e k k e r s , d o o r Jan H e r m a n , v o o r 
z i t ter van het D a v i d s f o n d s van 
S t e e n b r u g g e . 

O p z o n d a g 17 juni is er in d e ab
d i j ke rk o m 19 u. 30 een p lech t i ge 
euchar i s t iev ie r ing , waar in o o k het 
e e u w f e e s t van de s c h o o l van 
S t e e n b r u g g e w o r d t he rdach t , met 
homi l ie d o o r M g r . D e S m e d t . 
Er is e e n b o e k v e r s c h e n e n « D o m 
Paulus Luyckx , ee r s te o v e r s t e 
van S t e e n b r u g g e » , dat t e g e n 300 
f rank te v e r k r i j g e n is d o o r over 
schr i j v ing op n u m m e r 000-
0464320 van de h Wi l l y d 'Hond t , 
Esperan tos t raa t 2, 8320 A s s e -
b roek . 

1 9 1 0 - 1 9 7 5 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Lange Zoutstr 30 29-33 36-38" 
fe l 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi- en wnndelwngens bedjes en wiegen -
stoelen en looprekken - schommels kamerversieringen - wastafels 

en waskussens - kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei - t i i rnkledi| r i i i teri i i trustingen - ping 
pongtafels • badkleding en alle toebehoorten • rol en ijsschaatsen -

ka nip ing artikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen • 
elektr tremen der beste merken - a i i to j - go-carts - trakteren • pop
pen - po|i)jenwagens en -wiegjes • b reien - lessenaars - borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekanieken - school

tassen - borden - tuinmeubelen - t i i inschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

WEST-VU\ANDEREN 
«Ons kind in stad en dorp» 
Fotowedstrijd 
Door Informatlva vzw wordt een eer
ste grote foto-prijskamp georgani-
zeerd met als tema: «Ons Kind in Stad 
en Dorp». 

W I J zijn zo vrij u hierbij ingesloten ter 
informatie de deelnemingsvoorwaar-
den te zenden 
Alhoewel het met onze gewoonte is 
onze middenstanders om de haver
klap lastig te vallen, menen wij toch dit 
keer beroep te mogen doen op Uw 
vrijgevigheid en U te vragen ons een 
pnjs voor deze fotoprijskamp te willen 
voorbehouden 
Als tegenprestatie het volgende 
— bij de bekroonde werken worden 
alle prijzen uitgestald met vermelding 
van de naam van de schenker, 
— op de lijst van de winnaars worden 
de firma's vermeld die door hun steun 
bijgedragen hebben tot het welslagen 
van deze prijskamp: 

— in het juli-nummer van het maand
blad WIJ IN BRUGGE worden bene
vens de namen van de prijswinnaars 
ook diegenen vermeld welke een prijs 
hebben geschonken 

Om het u zeer gemakkelijk te maken 
laten wij hieronder een aantal namen 
en telefoonnummers volgen van per
sonen naar wie U een seintje kan ge
ven voor hef afhalen van prijzen. 
Jean-Mane Bogaert, raadslid, Sint-
Kruis (356413): Mare De Vnese, As-
sebroek (35 74 04), Omer Dombrecht. 
schepen, Sint-Kruis (351839), Jan 
Fraipont, onderzvoorzitter O C M W , 
Brugge (33.44 62), Pieter Leys, I e 
schepen, Sint-Andnes (31 55 20), Hen
drik Monteyne, Sint-Michiels 
(3157 39), Raymond Reynaert, sche
pen, Assebroek (35 04 53), Edmond 
Sintobin, Sint-Kruis (35 4581), Guido 
Van In. raadslid, Brugge (35 7599). 
Mevr Van Vlaenderen-Tuyaerts Josi-
ane, schepen, Sint-Kruis (35 3822) 

in iViemoriam 

Maurits Coghe 
Op zaterdag 12 mei 79, amper 

5 dagen voor zijn 86e verjaar
dag, brachten we te Poperinge 
de heer Maurits Coghe naar zijn 
laatste rustplaats. Het onrecht 
hem aangedaan en de andere 
Vlaamse Ijzerjongens heeft zijn 
stempel gedrukt op zijn verdere 
levenswijze. Gans zijn streven 
was gericht op de verwezenlij
king van zijn ideaal. Als Vlaams
nationalist, eerst als lid van de 
Frontpartij, daarna in het VNV 
heeft hij steeds geijverd, als 
rechterhand van d« betreurde 
Jeroom Leuridan, voor de volle
dige ontvoogding van ons 
Vlaams volk. Zwaar getroffen 
door de onmenselijke repressie 
heeft hij zelfs de moed gehad 
om, zonder de hulp van een ad-
vokaat, als een der eersten volle
dig eerstel aan te vragen en ook 
te bekomen en dit met terugwer
kende kracht Maurits was een 
doordrijver zoals we nog zelden 
vinden. Bij het ontstaan van het 
Vlaams Verbond Van Gepensio
neerden fe Poperinge was hij 
een medewerker van grote 
waarde en zorgde voor een re
gelmatige aangroei van het le

denaantal. Nooit heeft de VU 
vergeefs hij hem aangeklopt om 
welke reden ook. Hij zag in de 
VU de mogelijkheid zijn ideaal te 
verwezenlijken: zelfbestuur voor 
Vlaanderen' Enkele dagen voor 
zijn ziekte zegde hij me nog. 
«Mocht ik het nog beleven.» 

Gedurende de Gregoriaans 
gezongen mis heeft menigeen 
een traan weggepinkt wanneer 
het «O kruise de Vlaming, Vaar
wel mijn broeder en als slot de 
Vlaamse leeuw» gespeeld wer
den. 

Een korte lijkrede werd ge
voerd door de h. Sohier, VU-
voorzitter. 

Een eenzame Vossenvlag be
geleidde de h. Coghe tot aan het 
open graf. Vriend Maurits, nu U 
in het hiernamaals bent vragen 
we U te zorgen voor Vlaanderen, 
uw ideaal. 

Aan de achtbare kinderen en 
kleinkinderen bieden we nog
maals onze diepvlaamse rouw
betuigingen aan in het leed wel
ke hen zo zwaar getroffen heeft 

Hoplander 

WIJ 11 
17 MEI 1979 



WIJ in D6 I^OLK^UhlC 

60 jaar VOS 
Het Verbond van Vlaamse Oudstrijders, dat door de Frontbe
weging in '14-'18 werd gevormd, en in 1919 officieel werd ge
sticht bestaat 60 jaar. 

De e.k. IJzerbedevaart staat In het teken van de VOS-sen. Het 
enorme aandeel van VOS in de Vlaamse strijd voor Zelfbe
stuur en «Nooit meer Oorlog» is gekend. 

Nu de generaties oudstrijders (zowel die van de tweede als 
van de eerste wereldoorlog) stilaan uitsterven en het pro
gramma van VOS nog verre van gerealizeerd is, wil het VOS-
bestuur de 60-jaar Viering aanwenden om het Verbond nieu
we levenskracht en drukkingsmacht te bezorgen, door de 
aansluitmg van jonge Vlamingen die hopen nooit oudstrijder 

te moeten worden en overtuigd zijn dat militaire middelen 
nooit echt internationale problemen kunnen oplossen. 

Vandaar het VOS-Jubelkongres, met een Akademische Zit
ting, in Antwerpen op 9 juni. (Zaal EIckerlyc, om 16 u.). Bij 
deze gelegenheid zal het laatste carré van 14-18 gehuldigd 
worden, en zullen zij een boodschap aan Vlaanderen formule
ren. Historikus Guido Provoost publiceert weldra ook een 
boek waarin voor het eerst de roemrijke geschiedenis van de 
Vlaamse Oudstrijders en van het Verbond historisch wordt 
geschetst. Het boek zal 350 fr. kosten, te verkrijgen op het 
VOS-sekretariaat, 

Emiel Jacqmainlaan 124 te Brussel 1000. 

(Tel.: 02-217.34.65). 

i|iirii8iievaart 
lAuimnm 

Aanbevolen huizen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-21 3533 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-362928 

Franssens Optiek: 

Silhouette 
Marwitz 
Rodenstock 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel 35.65.75 

SPECIALISATIE 

F DE MEYER 

Huiveldestraat 2 

DENDERMONDE-
GREMBERGEN 
Tel 052 215362 

Tuinmachinerie Groene zones 

p.v.b.a. JEURCLOO 
Weierstraat 4 
3520 ZONHOVEN 
Tel. 011-81.31.16 

Stelt voor KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNETENTEN 
en nog veel meer 

Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Cafe-Restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel 015-71 1549 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge-
bqorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters - R*kla-
me-kalenders. 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle 
Tel 091-300653 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 19 u Zondag gesloten 

DE O U D E KRING 

Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Sctiilderstraat 33 2000 Antv^erpen 
Tel 031-37 45 72 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1 
3180 Wester io Tel 014 544807 

Steeds welkom in 
KREKELHOF 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11 Gooik 

Tel 054 33 48 57 

Uw tweede thuis' 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41 . Westerio 
(Voortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestmenu s 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

Zaadhandel 
PVBA DE MOOR-LATEUR 
PELGRIM 9 
9258 SCHELDE WINDEKE 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-625142 

ETN BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom sanitair 
Alle herstellingen 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 lot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47 1850 Grimbergen 

Tel 02-268 1402 

drukkerij edwig van daele 

lindestraat 59 9280 overmere 

tel 091 67 64 33 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel 031 53 70 39 

Dames- fieren en kinderkleding 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

P V B A J B O R R E M A N S C O C K 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 41 25 89 

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

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerii 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 

Tel 053-70 48 75 

Feestzalen 

H O F V A N ARAGON 

Aragonstraat 6 Lier 

Tel 031- 8 15 68 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-58 85 81 
Alle dag en weekbladen 

Industnele brood- en banketbakkerii 

en roomijs 

Wiltried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel 091 675712 

MEUBELEN MOENS 
Markt 28 

TERNAT 
Tel 582 10 55 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

Dames en heren in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN Z O N E N 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel 054-3337 56 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

H e r b e r g 't S T A M P K O T 
St Maria Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055 49 94 76 

Dinsd gesloten 
Vroeger uitbater Zwalmlandia 

Voeding Depolder 
Polderstraat 12, 

8458 Oostduinkerke 

Specialiteit dag vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels -aan alle le
den 

q:^^ STUDIO 
•^-^ DANN 
02-428.69.84 
— Industr ië le fo togra f ie 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

MATRASSEN PLATTEAU 

Alle maten alle soorten ook medika 
Ie en anti allergische matrassen 

Platteau-Lievens Portugeesstraat 9, 

1780 Teralfene 
Tel 053 66 74 56 

RESTAURANT TUL 

Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 

Tel 091-69 2874 

Specialiteit ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 
sloten 

L U K O S pv.b.a. 

Ringmappen - dokumenthou-
der - pochetten - snelhech-
ters - offertemappen 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel 031-49 35 07 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 

DASSTRAAT 23, WOMMELGEM 
OPEN ZATERDAG VANAF 19 U 

ZONDAG VANAF 10 U 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 06 43 
N a 1 8 u 425 4642 

Brandstoffen VANDUEREN 

p v b a Harmoniestraat 6 BE

RINGEN - 011-43 37 07 Levenngen 

mazout — mogeli jkheid gespreide 

betaling — onderhoud centrale ver 

warmingsketei 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 
1790 HEKELGEM 

Cafe restaurant* speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf s 
middags Tel 053 66 87 40 

D O R T M U N D E R 
T H I E R B R A U H O F 

T e r v u u r s e v e s t L E U V E N 

A a n g e n a m e s feer 

L e k k e r e D u i t s e dranken 

V e r z o r g d e keuken 

D e m o k r a t i s c h e pr i jzen 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel 053 70 48 75 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Keizerstraat 2, Ternat 
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TIEN JAAR 
WITTE 
KAPROENEN 
ANTWERPEN (Luchtbal). - Alfons 
Wolfs, die de miserie van de 
arbeiders in Vlaanderen Conder meer 
bij de Metallurgie m Hoboken) zelf 
geruime ti jd heeft meebeleefd, is de 
aktivistische motor van « De Witte 
Kaproenen », een zeg maar linkse 
denkgroep die de gedachte 
« Vlaamse strijd is sociale strijd ' in 
het begin van de jaren '60 een 
politiek klankbord meegaf. 
Precies tien jaar geleden, in de lente 
van '69, traden de Witte Kaproenen 
naar buiten met een kontroversieel 
manifest « Het kolonialisme in 
Vlaanderen^' dat ophef maakte. Deze 
« gewone mensen », arbeiders, 
intellektuelen, bedienden, studenten, 
zowel gelovigen als vrijzinnigen, en 
met uiteenlopend politiek 
engagement, pakten naderhand nog 
wel uit met een handvol brochures, 
waarvan « Het Brussels 
separatisme • in het licht van de op 
gang zijnde gewestvorming 
biezonder aktueel blijft. 
Sindsdien is het evenwel wat 
stilletjes geworden rond die in 
hoofdzaak Antwerpse denk- en 
aktiegroep. Toch zijn de « Witte 
Kaproenen » nog niet aan het einde 
van hun bobijn ; zij dokteren 
momenteel aan dat broodnodig 
ekonomisch federalisme van ons, 
waarvoor klaarblijkelijk nog geen 
stevig Vlaams front kan gesmeed 
worden. 

Het was ti jdens die lange mars-op-
Leuven, in oktober '66, en vooral op 
het trajekt tussen de Mechelsepoort 
in Antwerpen en de gelijknamige ves
ting aan de Leuvense vaart, dat 
arbeider Fons Wolfs urenlang praat
te (beter dan slogans te skanderen) 
met dokter Bockaert. In die dagen 
werden volgens militant Wolfs de 
beslissende gesprekken gevoerd ; de 
Vlaamse betogingen geraakten zwan
ger van Witte Kaproenen... 

Achteraf beschouwd is het immers 
toch zo dat precies grote Vlaamse 
manifestaties, zoals de 5-november-
betoging, en even later de net-niet-
mars-op-Brussel in Vilvoorde, geleid 
hebben tot vruchtbare kontakten 
voor de Deurnese Witte Kaproenen. 

Roman-fleuve 
Vorige week troffen we bij Alfons 
Wolfs thuis, aan de Herman Vos-
straat, geen Witte Kaproenen in feest
stemming aan. Er is vandaag niet 
zoveel reden voor ze om hun tweede 
lustrum te vieren. 

Want, sinds '68, en met Egmonthinder-
nissen op-en-neer, noteren deze fla
minganten die zichzelf links noemen, 
weinig vooruitgang in de Vlaamse 
beweging. 

— Wie zijn de « Witte Kaproenen » nu 
wel, en wat willen ze vandaag pre
cies ? 

Alfons Wolfs: «BIJ de historische 
Bormsverkiezing, die de Vlaams-natio
nalisten terecht als een mijlpaal voor 
onze ontvoogdingsstnjd aanzien, is 
het een uitgemaakte zaak dat het pre
cies de Vlaamse arbeiders zijn die 
August Borms uit de gevangenis ge
stemd hebben Dat was nu eens een 
momentopname van onze finale strijd 
die jammer genoeg in de Vlaamse 
beweging, en in de socialistische bewe
ging te weinig politieke voeling heeft 
gekregen de Vlaamse strijd is een 
sociale strijd Ik weet waarover ik 

«Die roof e rakkers 
met hun 

prikkel pockets» 
spreek, ik heb een Vlaams-nationalis-
tisch en tegelijkertijd socialistisch verle
den >> 
— De Witte Kaproenen ijveren voor 
een autonoom socialist isch Vlaande
ren ? 
Fons Wolfs: "BIJ de bespreking van 
ons welgelezen boek «Kolonialisme in 
Vlaanderen » schreef senator Wim Jo-
rissen « Het is een boek, typisch voor 
de Vlaamse jongeren van deze tijd. 
wie dit leest ziet tot welke syntese van 
Vlaamse en sociale beweging deze 
jongeren gekomen zijn, en welke 
open, eerlijke geest ze kenmerkt » Als 
u vraagt wie de Witte Kaproenen tien 
jaar geleden en ook vandaag nog zijn, 
dan kan ik u slechts mijn persoonlijke 
politieke ervaringen geven, ofwel mijn 
kollega's ons Kaproenen-verhaal laten 
meevertellen » 
— Fons Wolfs laten vertellen over 
zijn Vlaams-nationalistische, flamin-
gantische en socialistische erva
ringen, over zijn wel-en-wee als ar
beider en als zelfstandige, is een 
onstuitbare overnacht-bedoening. 
Een roman-fleuve die wel eens drin
gend moet geschreven worden. 
Want, well icht zal niemand anders 
dan de leermeester van de Witte 
Kaproenen nog voor-de-vuist-weg 
kunnen melden dat de polit ieke ge
vangene August Borms verkozen 
werd met 83.058 stemmen, en dat tal 
van zijn medegevangenen ti jdens 
hun hechtenis « geen zakje meer of 
minder plakten »... 
Fons Wolfs : «Al de Witte Kaproenen 
hebben één ding gemeen wij willen 
een vrij en een progressief Vlaande
ren Precies daarom is het ook nu nog 
onze grote zorg dat in een toekomstig 
waarachtig federalistisch bestel Vlaan
deren niet langer zou beheerst wor
den vanuit een kapitalistische klasse, 
die evenzeer als in het huidig unitair 
bestel de ekonomische touwtjes, en 
dus het wel en wee van de werkne
mers in handen houdt 
Misschien komen onze geschriften 
voor sommigen te doktrinair over'' 

We stellen evenwel met enige fierheid 
vast dat onze basisideeën na het 
VVB-kongres in Sint-Niklaas gelezen 
en herlezen worden Het ekonomisch 
manifest van de Vlaamse Volksbewe
ging, waarnaar nu nog gretig wordt 
verwezen, was en blijft steunen van 
onze politieke ideeën » 
— Uw polit ieke aktie is gegroeid uit 
VVB-bijeenkomsten in Deurne, tien 
jaar geleden, in de periode van de uni
versitaire kontestatie... 
Fons Wolfs : «Dat was inderdaad de 
periode toen wij zowat de enige «link
sen » waren in de VVB De Flamingan
ten hadden nog nooit een socialist of 
een liefhebber van marxistische lek-
tuur van dichtbij gezien Omgekeerd is 
ook waar in socialistische kringen 
was er toen — amper tien jaar gele
den — nauwelijks interesse voor de 
Vlaamse ontvoogdingsstnjd 
Uit de Deurnese VVB-groep groeide 
een socialistisch-flamingantische kern, 
een groepje van wat de pers nader
hand «jonge Kaproenen-flamingan
ten» IS gaan noemen Dokter Bo
ckaert, onze scribent en ikzelf beho
ren nu met bepaald meer tot de jonge
re generatie' Maar goed, onze kontak
ten met jonge mensen waren vrucht
baar We hebben een zekere invloed 
kunnen laten gelden binnen het zoge
naamde vijfnovember-komitee Maar 
onze positie als socialistische (zeg 
maar marxistische) flaminganten in de 
Vlaamse beweging bleef sterk aange
vochten , ook vandaag nog trouwens 
Wie onze ideeën en inzet evenwel 
positief benadert blijkt met de Witte 
Kaproenen in Vlaanderen een eind-
weegs mee te gaan op het pad van de 
ontvoogdingsstnjd Het Algemeen Ne
derlands Verbond betitelde destijds 
onze publikatie « Kolonialisme in Vlaan
deren " als « een nieuwe bijbel voor de 
Vlaamse beweging» 

Drie angels 
— U blijft toch niet teren op dat uitge
lezen boekwerk ? 
Mark Vincké (van het Daens-aktie-

fonds) « Er IS nu dat onrustig aftasten 
van de mogelijkheden van de Vlaamse 
beweging De Witte Kaproenen zijn 
evenwel in de voorbije jaren ijverig blij
ven timmeren aan het autonoom 
Vlaanderen, zoals wij dat als een socia
listische entiteit in blauwdruk zien 
In 73 publiceerden wij onze tweede 
brochure «Vlaamse strijd socialis
tisch » 
Dat was trouwens de periode dat we 
intens samenwerkten met verdienstelij
ke voorvechters zoals Jan Olsen van 
de werkgroep «Het Pennoen» In 74 
volgde de inmiddels uitverkochte bro
chure over « Multinationals in Vlaande
ren» En in 75 publiceerden wij ook 
nog « Het Brussels Separatisme », een 
studiewerk waaruit duidelijk blijkt dat 
de Vlaamse arbeider het grootste 
slachtoffer is van de politieke onmon
digheid van Vlaanderen in de voorbije 
jaren » 
— 10 jaar Witte Kaproenen, en nu ? 
Alfons Wolfs . « We zijn allesbehalve 
aan,het eind van ons bobijn Men kan 
ons aanwrijven dat wij een afwachten
de houding aannemen Onze op de 
keper beschouwd kleine politieke 
werkgemeenschap is inderdaad aan 
herbronning toe Tijdens Halle- en Vil
voorde-betogingen hebben meer fla-
mingantische progressieve krachten 
mekaar leren kennen en waarderen 
Tegelijkertijd werd in linkse kringen 
aanvaard dat niet al wat Vlaamsradik-
aal IS, nog immer een zwarte smet 
hoeft mee te dragen 
Maar, onze gezamenlijke ontvoog
dingsstnjd heeft last van drie doorkrui
sende politieke angels: de energiekri-
sis, de lamgelegde welvaart
maatschappij en de daarbij horende 
bange en werkonzekere mensen van 
bij ons. We maken ons geen begoo
chelingen, maar de kontestatie-erfenis 
van '68 trachten we met onverminder
de kracht uit te dragen. 
We blijven rondlopen met een Vlaam
se leeuw die klauwt in een rode vlag. 
Beroepspolitici zijn ons trouwens met 
jaren vertraging gevolgd. 
De linkerzijde in Vlaanderen en de 
Vlaamse beweging mogen niet langer 
meer vies zijn van mekaar. Integen
deel, slechts door een integratie van 
beide kan de Vlaamse arbeider, kan de 
Vlaamse gemeenschap, tot bevredi
gende ontvoogding komen.» 
Alfons Wolfs: «Onze meest recente 
brochure werd inderdaad ook in het 
Frans verspreid «Le Separatisme 
Bruxellois » En we hebben een behoor
lijke respons gehad De Wetstraatwe
reld kreeg die ook toegezonden, maar 
ik moet zeggen dat het voor ons niet 
zo gemakkelijk is met beperkte midde
len de gelegde kontakten te besten
digen Ten slotte moet alles voor de 
Witte Kaproenen in de vrije tijd gebeu
ren 

We blijven evenwel inspirerend en prik
kelend werken Om zulks vol te hou
den zijn we er hoegenaamd niet op uit 
subsidies van Rika De Backer te krij
gen voor een vrijgestelde Want op 
dat moment zouden de Witte Kaproe
nen aan navelstarend werk beginnen 
WIJ moeten integendeel op onze gere
gelde bijeenkomsten «politieke bees
ten » blijven Momenteel zetten we een 
zware boom op omtrent ekonomisch 
federalisme Als onze scribent, dokter 
Bockaert, eens wat tijd kan vrijmaken 
publiceren de Witte Kaproenen allicht 
hun volgende pnkkelpocket » 

(hugo de schuyteneer) 
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