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Verleden week werd de eerste faze van de staats

hervorming door de Kamer geloodst. Onmerkbaar 

haast! Het overgrote deel van de parlementsleden 

was niet eens aanwezig. De kranten brachten er 

nauwelijks verslag over. Er waren geen veront

waardigde moties van stri jd- of kultuurverenigin-

gen. Maar de Vlamingen hebben hun voornaamste 

onderhandelingstroef bij de staatshervorming 

reeds uit de hand gegeven. 
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EUROPEANEN 
ZONDER STEM 

In Belgié wonen (telling van 31-12-
1970) 443691 niet-Belgische EG'ers 
Een deel hiervan mag worden veron
dersteld zich voorgoed in België te 
hebben gevestigd Ze staan hier in Bel
gië ingeschreven en met in hun land 
van «herkomst», waar de burgerlijke 
stand hen doorgaans ook met eens 
(meer) kent Velen zijn nakomelingen 
van immigranten, hebben hun nationali-
teitsland wellicht nog nooit bezocht en 
zijn verder met als met-Belg te herken
nen 

Al deze mensen hebben volgens de 
Belgische kieswetgeving geen stem
recht bij gemeenteraads-, provincie-
raads- en parlementsverkiezingen 
Aan deze situatie kunnen ze iets doen 
door het Belgische staatsburgerschap 
aan te vragen Naturalizatie blijft een 
tamelijk ingrijpende, en in het licht van 
een Europese eenwording bovendien 
met meer zo erg nodige mutatie 
Wie van al deze EG'ers had gedacht 
op 10 juni II wèl een Europese stem te 
mogen uitbrengen, voor een Europees 
parlement, kwam bedrogen uit Met 
name de Belgische kieswetgeving 
zegt immers dat allen Belgen stem
recht hebben De nuance, dat het met 
om nationale, maar om Europese ver
kiezingen gaat heeft de wetgever met 
gemaakt 

Door, zoals ik zelf, geboren te zijn als 
Nederlander, maar de voorkeur te heb
ben gegeven aan een Belgisch leef-, 
woon- en werkmilieu, wordt men niet in 
de gelegenheid gesteld als EG'er mee 
te stemmen voor een Europees parie-
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ment Argumenten als «Europa staat 
in de kinderschoenen», «U had u in Ne
derland moeten laten inschnjven» en 
«Laat u dan naturalizeren», zijn in een 
Europese kontekst naast de kwestie 
Ik zou me dus moeten laten vertegen
woordigen, Europees, door een Neder
landse politieke groepering, terwijl poli
tici van Vlaamse huize het in mijn leef
milieu voor het zeggen hebben 
Wie dacht dat Europa sterke vleugels 
heeft, heeft het mis In elk EG-land le
ven Europeanen die géén Europese 
stem zullen hebben Zij misten al een 
nationale stem 

Overigens waarom kan een Neder
landse vrouw die trouwt met een Belgi
sche man. zonder probleem de Belgi
sche nationaliteit krijgen, terwijl een 
Nederlandse man die trouwt met een 
Belgische vrouw en in België blijft wo
nen, niet voor die vrije keuze wordt ge
steld en eerst via een naturalizatiepro-
cedure «gescreened» moet worden op 
zijn burgerlijke loyaliteit ' 

R v d W , Bornem 

FOLKLORE? 

Het IS nu duidelijk tot uiting gekomen 
dat de koning (en het vorstenhuis) par
tij kiezen voor de Waalsgezinden in dit 
land. meer nog zelfs gehoor verlenen 
aan terronsten onder hen 
Vele Vlamingen zullen het zich nu bit
ter beklagen dat zij na de oorlog nog 
Leopoldistische sympatieen hebben 
gekoesterd 
De koning heeft ter gelegenheid van 
zijn 25-jang ambtsjubileum met geen 
woord gerept over amnestie De ge
beurtenissen in Zwartberg in de jaren 
zestig waar twee doden vielen konden 
hem weinig deren De onrechtvaardige 
arrestaties van zovele Vlaamse aktivis-
ten tijdens de voorbije twintig jaar 
heeft nooit zijn aandacht gekregen De 
molotov-cocktail gegooid naar een 
Vlaamse apoteek te Voeren, de 
moordaanslag op een werkloze Vla
ming F Madereei door een groep Hap
part-aanhangers (werkonbekwaam 
voor 1 jaar), de aanslagen op de familie 
Vroonen, op volksvertegenwoordiger 
Kuijpers, op rijkswachters Is dat 
soms folklore voor de kon ing ' 
Zullen de Vlaamse rijkswachters het 
nog langer nemen dat «hun» koning in 
het geniep met een terronst gaat pra
ten die net enkele van hun kollega's 
zwaar ve rwondde ' 
Op gewapende wijze de deelnemers 
aan een Vlaams volksfeest op alle mo
gelijke wijze tergen is ongehoord De 
deelnemers waren gewone mensen 
Geen para-militaire groepen zoals de 
Walen het maar al te graag voorstellen 
om ten onrechte gelijk te halen 
Als men hier Ierse situaties wil, als men 
de sympatie voor de koning in Vlaan
deren nog verder zienderogen wil zien 
verminderen, als men de republiek nu 
wil, wel dat men alles dan zo verder 
laat gaan 

K B , Leuven 

Vlaamse centen achter» (Wij van 31 
mei) in de opsomming van de openba
re financiële instellingen twee organis
men IS vergeten die heel belangrijk zijn, 
namelijk de Nationale Delcredere
dienst en de Nationale Bank van Bel
gië Ook daar zijn er «stekelige toe
standen» 

R V . Meise 

COLLOCATIE 

Naast gevangenisstraf en internering 
bestaat in België nog een derde moge
lijkheid om iemand van zijn vrijheid te 
beroven, nl de collocatie Dit is opslui
ting in een psychiatnsche instelling 
zonder enige vorm van proces of mo
gelijk verzet van de «patient» Het ge
vaar van de collocatie schuilt m de ver
dacht eenvoudige procedure, wat het 
misbruiken ervan vergemakkelijkt (bv 
om gevaarlijk geachte politieke agitato
ren onmondig te maken), en in de ge
lijkstelling van een gecolloceerde met 
een echte geesteszieke die met over 
het genot van zijn rechten kan geme
ten en daardoor tevens handelingson
bekwaam word t 

Mare Delepeire schnjft in «La folie par-
mi nous» 'De arme is het die gecollo 
ceerd wordt De geprivilegieerde klas
se lost haar problemen anders op, er is 
immers geld genoeg om een psychia
ter te roepen en zich eventueel door 
hem te laten verzorgen Soms trekt 
men zelfs naar het buitenland om daar 
zijn zenuwinzinking te laten verplegen 
Zo krijgt een bepaalde klasse de divan, 
een andere klasse komt in een asiel te

recht Als juristen en geneesheren het 
er over eens zijn dat het wettelijk sys
teem van opsluiting via collocatie drin
gend dient afgeschaft te worden, hoe 
komt het dan dat de hervormingsvoor
stellen telkens afspringen''" 
Moeten we gaan geloven dat de wet
geving zich eigenlijk met interesseert 
voor het probleem van de collocatie 
omdat het toch maar de arme is die er 
door getroffen wordt Moeten we gaan 
geloven dat de psychiaters de voor
keur geven aan passiviteit en handha
ving van de status-quo in plaats van 
aan de nieuwe risico's en de nieuwe 
verantwoordelijkheden die een nieuwe 
wetgeving zou teweegbrengen 
Willen ZIJ, die reeds ervaringen hebben 
op dit gebied, of gewoon denken er 
iets over te weten, kontakt opnemen 
met mij Ook zoek ik alle mogelijke in
formatie m b t de onregelmatigheden 
en misbruiken van de jeugdrechtban-
ken Alle informatie blijft strikt vertrou
welijk 

Dirk Van Waesberge, 
Vlaams Rechtsgenootschap, 

VUB-campus. 
Tnomflaan 1. bus 230 

te 1050 Brussel 

VERTROUWEN 

Wordt het geen hoog tijd dat de VU 
zijn nog overblijvende smetjes van Eg-
mont krachtig overboord w e r p t ' 
Wordt het geen hoog tijd dat Vlaande
ren weer een energieke nationalisti
sche partij krijgt een partij die de stnjd 
met het Martens-akkoord op geloof
waardige en spectaculaire wijze aan
bindt die bv het Egmontkomitee gaat 
steunen in zijn stnjd daartegen, een 
partij die de Voerenaars ook financieel 
gaat steunen tegen het terrorisme, 
een partij die kortweg de republiek 
eist in het Parlement, ontdaan van alle 
establishment-bindingen, een partij die 
opnieuw voor amnestie gaat stnjden. 
een partij die permanent het Parle
ment op stelten zet met anti-Belgische 
moties.met voorstellen om alle facilitei
ten voorgoed af te schaffen, met de 
radikale eis «Komen terug naar Vlaan
deren» 

Wanneer gaat de VU aan agitatie 
doen tegen de miljardendiefstal' Wan
neer eist de VU pantaire vertegen
woordiging in gewest en in gemeente 
voor de Vlaamse Brusselaars, in ruil 
voor de 8 miljard deficit-gelden? 
Kortom wanneer wordt de VU weer 
de anti-establishmentpartij, de revolu
tionaire anti-Belgische partij, waar men 
ook in Vlaams-Brabant en Brussel op
nieuw kan gaan in ve r t rouwen ' 

P M , Dilbeek 

DE SCHULDIGEN 

Zeker in eerste instantie kan men het 
franskiljons gemeentebestuur, de Hap

part-rebellen en aanverwante perso
nen als schuldigen aanduiden In twee
de instantie blijven schuldig al dezen 
die stilaan de toestand in de Voer
streek hebben rot gemaakt 
De Bond der Vlamingen van Oost-Bel-
gie beschuldigt 
— de parlementariërs van 1962, die de 
Voerstreek van Overmaas losrukten 
om een Vlaamser Komen-Moeskroen 
aan Wallonië te geven, 
— de instellers van het faciliteiten-sys
teem dat de Voer-franskiljons ten goe
de komt en hun kinderen opvoedt in 
haat voor al wat Nederlands is, 
— het Limburgs Provinciebestuur dat 
jarenlang aarzelde om een degelijke 
Vlaamse onderwijspolitiek in de Voer-
streek te voeren en eerst nu schijn
baar kordaat wordt, 
— alle ministers van Nationale Opvoe
ding die na 1963 onwettig Frans onder
wijs in Remersdaal stilaan wettig heb
ben gemaakt, 
— de ondertekenaars van het beruch
te Leburton K B van 19 oktober 1973 
(we noemen Tindemans, Declercq, 
Toussaint en Calewaert) waarmee de 
weg naar de totale verfransing en mis
vorming van de Voerjeugd werd open
gesteld 

De Bond der Vlamingen 
van Oost-Belgie 

MINISTERS ONWAARDIG 

Volgens minister De Wulf zouden het 
aantal klachten ingevolge het septem-
t>ertaaldekreet afnemen zodat er min
der inspektie nodig isi 
Beseft de minister misschien met dat 
persoonlijke klachten in een periode 
van grote werkloosheid, zoals nu. ge
lijk staan met afdankingen' 
De werknemers in Halle-Vilvoorde 
hadden liever gehoord van een syste
matische kontrole in al de bedrijven 
van Halle-Vilvoorde en dan zeker in 
deze die uit de Brusselse agglomeratie 
naar ons gewest zijn overgewaaid 
Even eng was het antwoord van minis
ter Ramaekers die zich zonder enig 
voorbehoud op een demagogische 
manier uitsprak tegen elke vorm van 
beperking van het aantal studenten tot 
een bepaalde studienchting Voor de 
geneesheren sprak hij van een verde
ling van de pot waarvan elk genees
heer een steeds kleiner deel zou krij
gen bij het toenemen van het aantal 
geneesheren Indien deze pot gelijk 
zou blijven valt deze stelling vanuit zijn 
visie nog te verdedigen doch hij ver
geet te vermelden dat deze pot ieder 
jaar steeds groter wordt en dat er bui
ten de begroting van het ministene 
van Nationale Opvoeding nog andere 
begrotingen zijn o m de begroting van 
het ministerie van Sociale Voorzorg 
Noch het land. noch het parlement 
noch de betrokkenen vinden baat bij 
zulke demagogie Het wordt hoog tijd 
dat de ministers met per se gelijk heb
ben omwille van hun funktie 

Kamerlid Jozef Valkeniers 

SIEMENS 
Solied en betrouwbaar. Ja-ren- lang. 
Met een Siemens vaatwasmachi-
ne kunt U rekenen op een schit 
terende vaat. Het laat U niet in 
de steek Het biedt U boven
dien tal van extra's : 
- Spaar programma's 
- Minder verbruik van v\/ater 

en elektriciteit 
- Verstelbare voeten op 

schokdempers gemon
teerd 

- Geruisarme werking 

BANKIERS 

Ik wil opmerken dat redakteur H D S in 
het artikel «Bankier Aerts houdt 
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Vernieuwing en verjonging 
We zijn met overtuiging m a a r zonder 
veel illuzies aan de Europese verkiezin
gen begonnen. We hebben ons doel be
reikt: een Vlaams-nationalist n a a r 
Straatsburg. De verkiezingen konden 
echter voor de Volksunie moeilijk een 
sukses worden. Tegen de miljoenencam
pagne, vaak uit Europese gelden, van de 
anderen konden we niet optornen. 
Daarenboven is er ook een inhoudelijke 
reden. 
W a a r het ondubbelzinnig federalisme 
zelfs in Vlaanderen nog steeds niet 
doorbreekt in het kiesgedrag bij parle
mentsverkiezingen, is de nochtans we
zenlijke band tussen het Vlaams en het 
Europese federalisme de meeste Vla
mingen blijkbaar ontgaan. 
Desondanks blijft de uitslag voor de 
partij een reden tot bezinning. Er is in 
deze verkiezingen geen scherpe Vlaam
se reaktie tot uiting gekomen tégen het 
verloochenen van het Vlaams front, té
gen de kapitulatie voor het Franstalige 
front, tégen het vormen van een rege
r ing met het FDP, tégen de aanzet van 
een staatshervorming waarbij de Vla
mingen grotendeels met ledige handen 
blijven staan. 
Dat dit alles plots geen reakties meer 
oproept bij verenigingen, kranten en 
vooraanstaanden die een jaar geleden 
schering en inslag waren, kan terloops 
aangestipt worden. Het mag ons niet af
leiden van het essentiële. 

Dit essentiële is de noodzaak aan een 
k laa r besef in wat de werkelijke rol is 
van een Vlaams-nationale partij in het 
Vlaanderen van vandaag en morgen. 
Een k laa r besef ook in de noodzaak. 

deze rol te vervullen met inzet, met een
dracht en dynamisme. 
Wij willen een Vlaamse staat in de Bel
gische bondsstaat. Wij willen een 
Vlaamse maatschappij, gebaseerd op 
rechtvaardigheid en verdraagzaam
heid. 
Dit zal ons niet in de schoot geworpen 
worden. Het zal niet in éénmaal perfekt 
verwezenlijkt worden. Het zal stuk voor 
stuk moeten afgedwongen worden vol
gens de normale politieke weg in een de-
mokratie. Daarbij zijn oppositie, of koa-
litievorming met alles wat dit inhoudt, 
geen principiële punten m a a r punten 
van metodiek en doelmatigheid. 
Onze doelen zullen het dichtst benaderd 
worden wanneer de partij een wezenlij
ke faktor blijft in de Vlaamse politiek 
en wanneer ze zich niet laat degraderen 
tot een verbale drukkingsgroep. 
De Volksunie moet een politieke partij 
zijn in de volle zin van het woord. 
Bovendien moeten wij beseffen dat het 
wegvluchten in verre, al dan niet realis
tische toekomstperspektieven niet ver
antwoord is. Niet over tien of over twin
tig jaar, m a a r in de komende dagen en 
maanden en jaren zal de slag geleverd 
worden. Dan wordt voor een hele perio
de beslecht of Vlaanderen écht zelfbe
stuur krijgt dan wel een schijnautono-
mie. Of Vlaanderen een verdraagzame 
demokratie wordt dan wel een samenle
ving, beheerst door één meerderheids
partij. 
Voor deze beide aspekten is het bestaan 
van een voldoende sterke en operatione
le Volksunie noodzakelijk. 
Weliswaar mogen de uitslagen van de 
Europese verkiezingen niet zo m a a r 

doorvertaald worden naa r de nationale 
verhoudingen. Maar evenmin mogen 
wij de ogen sluiten voor het feit, dat de 
partij zich dringend en krachtdadig 
moet losmaken uit steriel nakaar ten . 
Dat het politieke Vlaams-nationalisme 
zich duidelijk opnieuw moet manifeste
ren als een faktor van gedurfde ver
nieuwing en verjonging, ook in het fla-
mingantisch denken. Dat de demokrati-
sche besluitvorming in de partij door ie
dereen loyaal aanvaard wordt. 
De partij moet ten slotte het recht op
eisen en de moed opbrengen om in en 
aan Vlaanderen ondubbelzinnig te zeg
gen, wat h a a r mening en h a a r doel is. 
Vernieuwing, eendracht en openheid! 
Een partij heeft niet het recht, kleiner te 
zijn dan de opdracht die de ha re is en 
dan de taak die zij moet vervullen. Deze 
partij terug zo groot te maken als h a a r 
taak en opdracht dat vereisen is het 
werk van ons allemaal, van al onze 
mandatar issen, kaderleden en militan
ten. Wij mogen en zullen niet versagen 
op dit belangrijk ogenblik van ons 
volks-bestaan. 

H. Schiltz 

'Sinds het begin van de slotzit
ting en tijdens de toespraak van 
monseigneur Oaelemans hangt 
er een enigszins zenuwachtige 
beroering over de aanwezigen. 
Zal 'hij» tijdig komen? Want... 
Daar gaat de deur open — een 
zucht van verlichting. Met ge
zwinde stap treedt oud-premier 
Tindemans binnen. Monseigneur 
Daelemans maakt een einde aan 
zijn uiteenzetting, en, na een pas
sende begroeting door de vika-
ris-generaal spreekt "mister Eu-
rope" voor de zoveelste keer die 
week, die dag, over een onder
werp dat hem als kristen, als 
huisvader en als Europeeër zo 
nauw aan het hart ligt: de kansen 
van de katolieke school in het 
Europa van morgen.' 

Dit verheven proza over de komst 
van de heilige geest werd niet ge
schreven door een of andere 
overijverige CVP-militant. Het ver
scheen op 14 mei in «Daco», het 
tijdschrift van het bisdom Antwer
pen. En het had alsonderwerp een 
verslag van de vergadering voor 
de direkties van het secundair on
derwijs uit het bisdom. 
"Denkt de achtbare senator en 
lijsttrekker van de VU Maurits 
Coppieters, dat zijn recente aan
kondiging om het katolieke on
derwijs op te doeken, geen wre
vel heeft opgewekt bij een groot 
aantal van de VU-kiezers?-
Dit is geen citaat uit de 
verkiezingstoespraak van een 
oververhit CVP-militant tijdens de 
kampanje. Het is de hoofdartike
lenschrijver Leo Marijnissen in het 
kristen-demokratisch blad «Het 
Volk», die dit monument van een 
leugen verleden dinsdag neerpen-
de in zijn verkiezingskommentaar, 
nota bene onder de titel «Geloof
waardigheid beloond». 

Het Tindemans-effekt 
Deze twee teksten leggen een 
aantal mekanismen bloot van de 
wijze, waarop het Tindemans-ef
fekt zorgvuldig wordt opge
bouwd: het beroep op de goede 
gevoelens, de vleierij, de perso-
nenkultus en uiteindelijk, tegen
over de tegenstrevers, de ver
dachtmaking en de achterklap en 
de grove leugen. 
Eenmaal dat deze ingrediënten 
aanwezig zijn, kan men rustig aan 
de slag. Enkele tientallen miljoe

nen, een paar duizend grote affi
ches, een kermistent en enkele 
tienduizenden gratis uitgedeelde 
bierglazen volstaan om het effekt 
af te ronden: er is maar èén kris
ten, er is maar één huisvader en er 
is maar èén Europeër die zich bij 
deze verkiezingen aandient. Daar
enboven is hij de enige die het ka-
toliek onderwijs verdedigt dat, als 
het van Coppieters afhing, zou af
geschaft worden. 
Men moet niet schimpen op de 

honderdduizenden mensen die er 
in trappen. Zoals alle «providentië
le mannen» doet Tindemans een 
beroep op de betere gevoelens 
van de mensen, op hun zin voor 
de hiërarchie der waarden, op hun 
gevoel voor rechtvaardigheid en 
billijkheid. 
Maar achter de «charismatische» 
Tindemans staat het apparaat van 
de maandelijkse opiniepeilingen, 
van de vakjongens die de natte 
vinger in de lucht steken en proe

ven vanwaar de wind komt en 
waarnaar de huik moet hangen. 
Achter Tindemans staat het hele 
arsenaal van verborgen verlei
ders, van opportunisten, van over
ijverige bekeerders die desnoods 
uit eigen zak de orchideeën beta
len voor de plechtige kommuni-
kanten die zo nodig de groeten 
van Tindemans moeten krijgen. 
Achter Tindemans staan de bezol
digde leugenaars die schrijven dat 
Coppieters de katolieke scholen 
wil afschaffen. 
...en binnen vijf jaar wordt het 
1984, zoals Orwell placht te zeg
gen. 

De afwezige burger 
Praktisch één kiezer op vijf in ons 
land heeft zich verleden zondag 
aan de stemming onttrokken, of
wel door niet op te komen, ofwel 
door blanco of ongeldig te stem
men. Er waren voor 10 juni zowat 
6,8 miljoen kiezers opgeroepen. 
Dat waren er ongeveer 434 dui
zend meer dan op 17 december 
1968, vermits thans ook de jonge
ren van 18 tot 21 jaar mochten 
meestemmen. Nochtans werden 
er slechts zowat 6,2 miljoen stem
men uitgebracht, hetzij nauwelijks 
170 duizend meer dan op 17 de
cember Iets meer dan 588 dui
zend kiezers, hetzij 8,64 %, zijn 
niet eens opgekomen. Vorig jaar 
waren dat er 327 duizend of 
5,13 %. Daarenboven hebben 770 
duizend kiezers blanco of onge
ldig gestemd. Dat is ten overstaan 
van 1978 een toename met meer 
dan een kwart miljoen, hetzij van 
8.38 % toen naar 12.38 %. 

Met 80 % uitgebrachte stemmen 

ligt de deelneming in België na
tuurlijk hoger dan het gemiddelde 
voor het Europa der Negen: meer 
dan dubbel zo hoog dan in Groot-
Brittannië en anderhalf keer hoger 
dan in Duitsland of Frankrijk. Sa
men met Luxemburg is België ech
ter het enige land waar kiesplicht 
bestaat En 20 % "afwezige bur
gers» bedraagt voor ons land een 
nieuw absoluut rekord. 

De trend naar het niet-deelnemen 
aan verkiezingen wordt al enkele 
jaren steeds maar sterker In 1977 
waren er 11,68 % "afwezige bur
gers», in 1978 liep het percentage 
op tot 13.09 om thans, veHeden 
zondag, de 20 % te benaderen. 
En eigenlijk is dit cijfer nog te 
vleiend. Het zou moeten verhoogd 
worden met de bijna 5 % kiesge
rechtigden die weliswaar voldoen
de gemotiveerd zijn om hun stem 
uit te brengen, maar die het niet 
meei zien zitten bij de van ouds
her gevestigde politieke families 

en die. zelfs als ze weten dat het 
kansloos is, een proteststem of 
een vluchtstem uitbrengen op de 
kleine partijtjes. Dat worden er 
dan 25 %, één kiezer op vier, die 
het spel niet meer spelen. 
Er zijn natuurlijk op het eerste 
zicht een aantal geruststellende 
verklaringen voor de hoge nega
tieve score van verleden zondag. 
Men kent de Europese problemen 
niet, men heeft nog geen maatstaf 
om het Europees beleid te booor-
delen, men heeft In drie jaar tijds 
vier maal zijn stembrief ontvangen 
en noem maar op. 
Bedenkelijk blijft echter, dat ook in 
deze Europese kontekst één bur
ger op vier zich niet meer thuis 
voelt in de inspraakdemokratie. 
Bedenkelijk blijft, dat de tweede 
sterkste partij van het land de par
tij der partijlozen is. 
Vooral voor een partij als de 
Volksunie zou dit een aansproring 
moeten zijn om zich te bezinnen 
over de funk tie van een program

mapartij en van een waarachtig-
heidspartij 

Eigenlijk wordt het probleem ver
keerd gesteld wanneer men het 
heeft over het al dan niet afschaf
fen van de kiesplicht. De grootste 
mogelijke deelneming van het 
grootst mogelijk aantal burgers 
aan het politiek leven is een doel, 
dat op zichzelf waard is om nage
streefd te worden: het is een es
sentieel demokratisch doel 
Daaruit vloeit echter de verplich
ting voort dat de partijen, zowel in 
hun programma zoals het op pa
pier staat als in de wijze waarop ze 
het uitdragen en beleven, herken
baar zijn voor de mensen. 
Zoniet nemen steeds meer men
sen niet meer deel aan de demo
kratie. Of vluchten zij in de armen 
van de een of andere providentië
le man. de charismatische wonder
doener die hen uiteindelijk zelfs 
bevrijd van de last om zélf te den
ken. 
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de week van (j^J 

Kiese 

welzijnszorgen 
Het werd een ietwat pijnlijke 

bedoening, de jongste bijeen
komst van de Brusselse Wel-
zijnsraad. 

Op de agenda, voorgescho
teld aan alle Nederlandstalige 
schepenen, gemeenteraadsle
den en OCMW-leden van de 
Brusselse gemeenten stond 
onder meer vermeld. «De pro
blematiek van de Brusselse 
ziekenhuizen in de toekomst». 

Deze belangwekkende aan
gelegenheid, met enorme 
sociale dimensie, werd op een 

kiese manier aangeraakt. Er 
heerste immers een algemeen 
gevoelen van onmacht. 

De lokale mandatarissen ga
ven stil letjes toe dat zij zich in 
feite geen koherente mening 
hebben kunnen vormen, en 
vooral dat de Brusselse Vla
mingen m het gewesteli jk mi-
nisterkomitee tevreden moeten 
zijn met een fopspeen en wat 
wazige snoepjes. 

De Vlaamse mandatarissen 
liggen zieker dan ooit in het 
Brussels bedje... 

788 miljoen deficit 
Dit is het voorlopig cijfer van 

het fail l issement van Ontwikke

ling (uitgeverij) en Excelsior 
(drukkerij) beiden betrokken in 
de zaak van Volksgazet. Nu 
moeten (na het drukkeri jmateri
aal) nog de gebouwen aan de 
man gebracht worden, al Is het 
duidelijk dat deze verkoop het 
tekort niet zo gevoelig zal doen 
dalen. Het akiva voor de twee 
bedraagt tot nog toe 30 en 24 
miljoen of 54 miljoen samen. De 
bevoorrechte schuldeisers, de 
werknemers ontvmgen welis
waar 650.000 fr. opzegvergoe
ding via het Fonds voor sluiting 
van Ondernemingen per werk
nemer, maar dat is slechts een 
gemiddelde; omdat er perso
neelsleden zijn die door hun ja
ren dienst recht op 2 miljoen 
hebben» 

Intussen werden de beheer
ders verantwoordeli ik aesteld 

en zullen ze zich dus voor de 
rechtbank moeten verantwoor
den. De bekendste onder hen 
zijn burgemeester Schroyers, 
eerste schepen Geldoif en de 
voorlaatste hoofdredakteur en 
direkteur Jos Van Eynde. 

VDB volhardt 
In de boosheid: ondanks de 

gewettigde kritiek van Vlaamse 
zijde heeft hij er toch de benoe
ming van een Nederlandson
kundig generaal tot bevelheb
ber van een tweetalige divisie 
door gejaagd. Ook al bestaat er 
geen wetteli jke verplichting tot 
een taaiexamen, toch vragen de 
reeds ingeburgerde taaiexa
mens en de logika dat men van 
een dergelijke benoeming zou 
afzien. Het is duideli jk dat men 
het daarbij niet mag laten en 
dat de minister via parlementai
re druk moet gedwongen wor
den tot de intrekking van deze 
benoeming. Hij kan daarvoor in 
de leer gaan bij zijn FDF-kolle-
ga Outers, die een hoger amb
tenaar in de Dienst Buitenland
se handel zonder blikken of 
blozen ontslaat, «toevallig» een 
V laming . 

Nog eens drie frank 
Woensdagvoormiddag was 

de voorzitter van de Brusselse 
Welzijnsraad, Dolf Cauwelier, 
op het Brussels stadhuis aan
wezig op een bijeenkomst waar 
de uitbreiding van het «Cen
trum voor Maatschappeli jke 
Dokumentatie», een soort inter-
kommunale, besproken werd. 
Deze instelling is eens te meer 
slechts m schijn tweetalig. De 
vraag van de Vlaamse Wel
zijnsraad om in de raad van be
heer een derde plus één man
daten aan Vlamingen toe te ver
trouwen, werd afgewimpeld. 
Waarop de Welzijnsraad met
een besloot zich niet te lenen 
als Vlaamse dekmantel voor 
deze frankofone instelling. In
tussen dragen de toegetreden 
gemeenten (waaronder bie-
voorbeeld Sint-Agatha-Ber-
chem) 3 frank per inwoner af 
aan de kas van het Dokumenta-
t lecent rum. 

VU-boycot 
vorstenpaar 

De VU-senator Capoen en 
de zeven VU-gemeenteraadsle-

den van leper en Poperinge zul
len niet deelnemen aan de ont
vangsten en plechtigheden van 
het bezoek van Baudouin en 
Fablola aan beide steden, van
daag 14 juni. Daarmee protes
teren ze tegen de eenzijdige 
houding van het Hof tegenover 
Vlaanderen n.a.v.het incident 
Happart. In een brief aan de ko
ning worden verdere grieven 
opgesomd: nutteloze en onver
antwoorde bouw van de snel
weg Pecq-Armentiéres dwars 
door vruchtbaar Vlaams land
bouwgebied; en het uitbli jven 
van amnestie, waarvoor het Hof 
van een der laatste katolieke 
vorstenhuizen nog niets heeft 
gedaan. 

Molenbeekse 
knokploegen... 

Er zijn t i jdens de Europese 
verkiezingscampagne nauwe
li jks incidenten gemeld. In de 
nacht van vri jdag op zaterdag 
evenwel kregen VU-plakkers 
dan toch onverwacht een harde 
konfrontatie te verwerken met 
een Molenbeekse knokploeg 
van Franstalige socialisten. De 
Molenbeekse rellen waren 
reeds een vaste traditie ti jdens 
het bewind van wij len Edmond 
Machtens, die met zijn socialis
tische partij alleenheerser 
speelde. 

Aan die traditie werd dus ook 
bij de Europese verkiezingen 
geen afbreuk gedaan. 

Eens te meer waren ook deze 
keer alle ingrediënten aanwe
zig: pollt lematrakken, fietsket-
tingen, de polit ie die door een 
schepen (Verhasselt?) bevel 
kreeg afzijdig te bli jven, en ge
tuigenissen die erg bezwarend 
zijn voor nog andere polit ie
diensten (deze keer wordt de 
aanwezigheid van een BOB-er 
bij de PS-ploeg vermeld) Het is 
vooral de zoon van Vic Anciaux 
die zeer ernstige kwetsuren 
toebediend kreeg aan het 
hoofd. Door de toevall ige aan
wezigheid van enkele para's die 
de bedreigde Vlaamse plakkers 
verdedigden tegen de socialis
tische vechtersbazen kon erger 
vermeden worden. Uiteindeli jk 
noteerde de ri jkswacht klach
ten omtrent slagen en verwon
dingen op 16 personen, en een 
poging tot brandstichting aan 
de VU-camionette. 

Allemaal feiten waarop zeer 
zware straffen staan, maar die 
wellicht eens te meer met de 
polit ieke sluier zullen bedekt 
worden.. 

Een van de dertien 
«Ondergetekenden, die zich buiten de partijpolitiek bevinden, wensen bij uitzondering, 
gelet op het grote belang dat ze aan de Europese verkiezingen hechten en om de ak-
tieve deelneming van de bevolking aan deze verkiezingen te bevorderen, bekend te 
maken aan welke lijst zij de voorkeur geven uit Europese zowel als uit Vlaamse over
wegingen steunen zij de lijst van de Vlaamse Volkspartij (nr 13), aangevoerd door de 
heren Lode Class en Walter Kunnen» 

Onder deze tekst, die verleden week vrijdag in de Vlaamse pers als advertentie ver
scheen, prijkten de namen van dertien min of meer bekende ondertekenaars, hoofd
zakelijk mensen in goeden doen, voor een deel gerekruteerd uit de zakenrelaties van 
Lode Claes, voor een ander deel uit het professoraat waar zich altijd wel iemand voor 
iedere petitie of motie aanbiedt Tussen de dertien — symbolisch getal — ook een 
naam die pijn deed Hendrik Borginon 

Rik Borginon wordt straks, als we het goed voorhebben in november, negentig Hij is 
een Naam Hij was zeer dicht betrokken bij enkele van de meest markante gebeurte
nissen in het Vlaams-nationalisrne Oud-strijder 14-18, intellektuele spil van de Front
beweging, medestichter van het Verbond VOS dat zopas zijn jubileumkongres heeft 
gehouden medestichter van de Frontpartij, advokaat van de aktivisten, herhaaldelijk 
Vlaams-nationaal parlementslid, tijdens de oorlog kommissans voor de Grote Agglo
meraties en als dusdanig slachtoffer van de na-oorlogse repressie 

Achter deze indrukwekkende staat van dienst schuilt een twijfelaar, een man met 
hoogten en laagten meer dan normaal, een schitterend brem vaak Maar kil, te ratio

neel en te koud om te begeesteren en mee te slepen Er was een gespletenheid tus
sen wat hij dacht en deed Hij is een van de eersten in het politiek Vlaams-nationalisme 
geweest, alhoewel hij twijfelde en is blijven twijfelen aan de noodzaak van een 
Vlaams-nationale partij In 1919 was hij voorstander van een verregaande samenwer
king met de minimalisten Als het van hem had afgehangen zou er geen Frontpartij ge
komen zijn maar een koalitie met Van Cauwelaert Ondanks de grote koncessies die 
hij daarvoor wou brengen, stuitte zijn wens op het njet van Van Cauwelaert Tegen 
zijn zin IS hij de andere weg gegaan, steeds weer twijfelend, steeds weer gespleten 
Uit dit leven onthoudt men dankbaar de grote lijnen Een van die lijnen was een perma
nent pleidooi — vaak tot het absurde toe — voor een zo groot mogelijke Vlaamse 
eenheid 

En dan ervaart men met pijn en ontgoocheling, dat dit kapitaal aan dankbaarheid door 
een negentigjarige te grabbel gegooid wordt voor het politiek avontuur van de ver
deeldheid Men had mogen en kunnen verwachten dat een eerbiedwaardige grijs
aard, vanuit zijn lange ervaring, een patetisch beroep zou doen op de Vlaams-nationa
listen om eén te zijn Maar dif^ 

Omdat WIJ met zijn neus en dus het aangezicht van het Vlaams-nationalisme willen 
schenden sluiten wij, wat ons betreft, de biografie van Rik Borginon af op 7juni 1979 

dio Genes 
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De nieuwe VOS 
Het halfmaandelijks ti jdschrift 
«De Vlaamse oud-strijder-, or
gaan van het Verbond der 
Vlaamse oud-stri jders en van 
oud-soldaten, kreeg zonet een 
nieuw kleedje aangemeten. Op
smuk en redaktie blijven nage
noeg ongewijzigd. De nieuwe 
gedaante betreft in hoofdzaak 
de hoofding «De VOS» die de 
initialen van deze Vlaamse vre
desbeweging in moderne 
agressieve afdruk tot een ter
gend politiek letterwoord op
dringt. 

Met beperkte middelen wordt 
nu reeds 32 jaar een oud-
stri jdersti jdschrift uitgegeven, 
dat onvermijdeli jk weinig jour
nalistieke hoogvliegers bevat
te, maar in beperkte kring bie-
zonder intens gelezen werd, al 
was het maar voor familiale 
VOS-berichten die in veel ge
zinnen van oud-stri jders beur
telings treurig en hoopvol 
nieuws brachten... 

Jubileum met 
treurzang 
Telkens een lid gemeld wordt 
als «van ons heengegaan» 
wordt in de VOS-kringen de on
gelijke stri jd tussen sociaal be
wogen militanten en het Bel
gisch establishment hard aan
gevoeld. Het VOS-sekreiariaat 
zélf wordt dezer dagen op
nieuw hard getroffen. Na het 
smartelijk overli jden, vorig jaar, 
van algemeen sekretaris Mau-
rits Lauwers, wordt zijn vrouw 
die tot op vandaag het Idealis
t isch werk van haar echtgenoot 
onvermoeibaar voortzette, pijn
lijk getroffen door het even 
plotseling overli jden, vorig 
weekend, van haar zoon ti jdens 
een verblijf in Frankrijk. Het is 
de -Vossen» klaarblijkelijk niet 
gegund enig jubileum te organi-
zeren zonder smartelijke ge
beurtenissen die de VOS-stam 
pijnlijk treffen. 

Eindelijk iets 
voor Vlaamse 
oud-strijders 
Buiten het krijgsgevangen
schap, dat ongetwijfeld zeer 
hard kan zijn, was voor de ge-
mobiliseerden vooral de perio
de 1939-1940 met zijn allerguur-
ste winter en de verschrikkin
gen vanaf 10 tot 28 mei 1940 
het ergste. 
Voor al dat leed werd niets ter 
vergoeding gevonden, tenzij 
men — en dat telde haast uit
sluitend voor de Waalse solda
ten — langer dan zes maand 
kri jgsgevangene was geweest. 
Mil jarden werden uitgedeeld, 
maar de Vlamingen kregen er 
niet veel van; ze betaalden wel 
mee de belastingen om die mil
jarden te verzamelen. 
Eindelijk — en ook hier is weer 
bewezen dat de korte rege
ringsdeelneming van de VU 
nuttig is geweest — kunnen de 
gemobil iseerden, zelfs al wer-
,dea ze niet lang kri jgsgevangen 
gehouden, aanspraak maken 
op erkenning en een passende 
vergoeding: verminderings-
kaart op het spoor en een jaar
li jkse rente. 
Meer inlichtingen daarover bij 
de afdelingen van de Vlaamse 
Oud-s t r i jdersbond ' (VOS), bij 
onze mandatarissen of bij het 
ministerie van Landsverdeging, 
Centrale Dienst van het Stam
boek, Koningin Elisabethkwar-
tier. Everestraat te 1140 Brus
sel (telefoon 02/216.20.90, toe
stel 2309), bussen 59, 63, 76 
(halte kerkhof van Schaar
beek). 

Lagasse-boys mogen alleen 

nog in Brussel pof verf eren.. 
De herrie rond het virtuele 
fail l issement van de Brusselse 
agglomeratieraad heeft 
nogmaals aangetoond welk een 
onleefbaar gewest-op-krukken 
die Brusselse regio wel is. 
Zeker als de beheerders ervan 
frankofone polit ici zijn die zich 
de luxe van wanbeheer 
jarenlang ongehinderd kunnen 
veroorloven. 
Het is inderdaad nu zowat acht 
jaar geleden dat de Brusselse 
kiezers naar de stembus 
werden geroepen om de 
agglomeratieraad in een fel 
omstreden stembusronde 
samen te stellen. 
De trekken die ons 
demokratisch bestel begint te 
vertonen worden stilaan van 
bedenkelijk allooi. 

inderdaad, de jongste tijd wordt 
de burger in versneld tempo herin
nerd aan zijn kiesplicht. Zekere 
politici zijn er niet vies van om par-
tijtaktische redenen politieke kri-
sissen uit te lokken, en dan wordt 
de kiezer vervroegd opgeroepen 
om een nationaal parlement te kie
zen dat uiteindelijk weinig om het 
lijf heeft, want dringend aan een 
herwaardering toe is. Met de Euro
pese verkiezingen krijgt de kiezer 
nog een prachtiger vorm van de-
mokratische inspraak: hij mag 
stemmen voor een parlement dat 
in feite slechts een reflexiekamer 
is, waar niet de minste politieke be
slissing wordt genomen. 
En, daartegenover staat dan een 
andere politieke instelling, de Brus
selse agglomeratieraad, die — alle 
proporties in acht genomen — 
een met-onaanzienlijke bevoegd
heid heeft, een bednjf is met 2.400 
werknemers, en die acht jaar lang 
op ondemokratische wijze kan 
werken.. 

Geen pariteit! 
De agglomeratieraad is trouwens 
op ondemokratische wijze tot 
stand gekomen. Ze was een kom-
promis-element in de grondwets
herziening van Gaston Eyskens in 
7 1 , samen met de herinvoenng 
van de zo beruchte «liberté du 
père de familie-'. 

Het heette toen dat de Vlamingen 
in die nieuwbakken Brusselse in
stelling stevige waarborgen zou
den krijgen: een alarmbel, en taal
kundige panteit in het kollege. In 
het kiessysteem werden evenwel 
geen sluitende garanties gesto
ken, zodat het Front des Franco
phones de nieuwe instelling onge
stoord kon inpalmen met enKele li
berale geestesgenoten én met zo
genaamde Vlamingen, die mis
bruikt werden om het FDF 
ongebreidelde macht te geven in 
de agglomeratieraad Journalisten 
die wel eens een poging doen om 
de nummertjes bij te wonen die 
voorzitter Lagasse opvoert op de 
bijeenkomst van die raad hebben 
er gauw hun bekomste van 

Een met onaanzienlijke verspilling 
van gemeenschapsgelden schuilt 
alleerï al in het feit dat, om de letter 
van de wet te eerbiedigen, Vlaam
se schepenen jarenlang bezoldigd 
worden, en ook een stoel krijgen 
aan de kollegetafel, maar geacht 
worden hun mond te houden en 
alleszins geen enkele bevoegd
heid toegewezen kregen 
De Volksunie was destijds de eni
ge partij die bij de Bestendige De
putatie van Brabant meteen de 
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André Lagasse, acht jaar potverteren zonder 
demokratisch kontroleren... 

nietigverklaring van de agglomera
tieraadsverkiezingen eiste, maar 
aan die eis werd geen gevolg ge
geven. 

Het politiek gevolg is wél dat het 
FDF (het fameuze 'Rassemble-
ment Bruxellois» viel als een mis
lukte pudding uiteen) deze instel
ling jarenlang misbruikt heeft als 
een enorm machtsinstrument. Ka
merlid Vic Anciaux heeft (onlangs 
ook nog in zijn funktie van staats-
sekretaris) geregeld gewezen op 
het — zacht uitgedrukt — beden
kelijk beheer van de agglomeratie
raad. 

Deze instelling is alsmaar meer 
goede diensten gaan leveren, te
gen schromelijke onderbetaling. 
aan gemeenten waar bevriende 
FDF-ers het voor het zeggen heb
ben Daarbij stoorde het handvol 
schepenen van Lagasse zich hoe
genaamd met ' aan grensover
schrijdende aktiviteiten de werk
nemers van de vuilnisdiensten 

werden naar verschillende ge
meenten (vooral Wemmei en Lin-
kebeek) in Vlaams-Brabant ge
stuurd. Brandweer en reinigings
diensten werden in verkiezings
periodes bovendien ook ingescha
keld om FDF-ptoegen hand- en 
spandiensten te bewijzen. 

Een smeriger kaakslag aan de Vla
mingen konden de Lagasse-boys 
bezwaarlijk geven, toen burge
meester Roger Nols een tijdje te
rug tijdens een van de vele «grote 
Schaarbeek-betogingen», enkele 
ploegen van de vuilkar liet optrek
ken achter de manifestanten om 
zijn gemeente van elke Vlaamse 
smet te reinigen... 

De rekening voor hét slordig en 
verkwistend beheer wordt uitein
delijk vandaag aangeboden: een 
deficit dat geschat wordt op an
derhalf miljard frank, maar spoedig 
kan oplopen tot 2 miliard. 

Een faillissement van formaaf dus i 

Aanvankelijk was er in FDF-knn-
gen de stille hoop dat middels de 
regeringsdeelneming de Brussel
se financiële krater zou kunnen 
gevu'd worden met een massale 
inspuiting ten koste van de rijksbe
groting 

Zulks is mislukt FDF-linister De-
fosset zag zich dinsdag genood
zaakt mee te delen dat de agglo
meratieraad wél het licht op groen 
krijgt om een eerste noodoperatie 
ten belope van 900 miljoen frank 
uit te voeren, maar dat het geld op 
de Brusselse begroting moet ge
zocht worden. 

Of enkele andere beperkende 
maatregelen, zoals het beëindigen 
van vriendendiensten in facilitei
tengemeenten, effektief zullen in
gelost worden valt nog af te wach
ten 

De Brusselse gewestraad, die nog 
moet opgencht worden, zal dus 
kunnen starten met een fameuze 
budgettaire kater 

Inmiddels blijft de agglomeratie
raad zonder politieke kontrole 
voortwerken. 

Inmiddels ook werden vonge 
week in de kamer, bij de bespre
king van de gewestvorming, alle 
VU-amendementen verworpen 
die er toe strekten van meet af aan 
te voorzien in een paritaire samen
stelling van het Brussels gewest, 
en in andere raden van beheer in 
het Brusselse,, (hds) 

De Franssprekende 
Voer... 
n het Engelstalig weekblad «The 
Bulletin», opgericht in 1962 te 
Brussel, lazen we volgend ver
slag over de incidenten in de 
Voer. 
Lees ende savoereer: "Twee 
personen werden gewond en 
zeven aangehouden toen een 
Vlaamse groep 'op wandel 
ging- in de Franssprekende 
Fourons-streek vorige zondag. 
De Waals-Vlaamse tegenstel
ling leidde tot het werpen met 
stenen en charges met de wa
penstok van de politie.' 
Als het overige nieuws van dit 
blad van het zelfde allooi is als 
dit staaltje van volkomen valse 
informatie dan ziet het er voor 
«The Bulletin» maar treurig uit.. 

Eurostemmen op naam • • • 

KANDIDATEN 
M. COPPIETERS 
W. LUYTEN 
V ANCIAUX 
W, PERSIJN 
N, MAES 
R. VANDEKERCKHOVE 
W. KUIJPERS 
E. PRIEM 
J. COUDRON 
M. CAPOEN 
L UREEL 
J. VALKENIERS 
H. SCHILTZ 

J. VANDEMEULEBROUCKE 
J. SAUWENS 
P V. GREMBERGEN 
A, VIAENE 
E. DE ROUCK 
H. DE BRUYNE 

Brabani 
5744 
1245 
9 777 

166 
1180 

284 
7447 

78 
165 
73 

338 
10912 
5194 

2111 
570 
240 
887 
189 
634 

Limburg 
2825 

396 
761 
96 

523 
12725 

464 
54 
42 
35 
69 

129 
4152 

733 
9860 

119 
286 
128 
202 

Oost.-VI. 
23.403 

1 181 
2888 

582 
3123 

260 
657 
188 

4029 
123 
205 

1351 
7973 

1995 
332 

3588 
928 

2 678 
987 

West-VI. 
7750 

557 
2.171 
•6585 

917 
348 
479 

2 846 
133 

2930 
605 
320 

7597 

8161 
288 
175 
925 
177 
692 

Antwerpen 
10449 
9883 
3813 

274 
1666 

315 
1069 

165 
113 
139 
357 
637 

13354 

855 
306 
202 

1204 
138 

1281 

Totaal 
50.171 
13.262 
19.410 
7.703 
7.40Ö 

13.932 
10,116 
3,331 
4.482 
3.300 
1,574 

13.349 
38.270 

13.855 
11.356 
4.324 
4,230 
3.310 
3.796 
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Brabant en Brussel 

In Brussel hebben de Vlaamse lijsten 
samen een hogere score gemaakt dan 
in 1978 en de verkiezingen voordien. 
Daarmee is een einde gesteld aan de 
legende, dat in het hoofdstedeli jk ge
bied slechts een vijft ien percent Vla
mingen zouden wonen. Het Vlaamse 
stemmenpercentage loopt naar 25 "/o. 
Dit is dan het enige voordeel van het 
Tindemans-effekt: een aantal bijna-
verfransten of onbewusten die door
gaans op frankofone lijsten stemmen, 
hebben thans voor Tindemans geko
zen. 
Voor een tegenovergesteld effekt 
heeft Van den Boeynants in lengte 
van jaren gezorgd: hij haalde heel wat 
Vlaamse plattelandsstemmen uit Hal-
le-Vilvoorde binnen voor de PSC. 
In Vlaams-Brabant was er verleden 
zondag een algemene teruggang van 
de frankofone lijsten. Alleen de Gent
se franskil jon Luc Beyer, op de lijst 
van de Franstalige liberalen, wint een 
beetje stemmen. Dat is echter gevoe
lig minder dan het gezamenlijk verlies 
van PS, FDF en PSC. 

Herrie bij de PS 
In de eerstvolgende dagen en weken 
is in de Waalse socialistische partij 
de allergrootste herrie te verwachten. 
De partij heeft verleden zondag een 
serieuze nederlaag geleden. André 
Cools is de enige parti jvoorzitter in 
België die zich onttrokken heeft aan 
een plaats op de lijst van zijn partij. 

Men nam hem dat reeds op voorhand 
kwalijk. Nu de uitslag bekend is, komt 
de kritiek pas voor goed los. 
Leburton zal nu niet langer meer aar
zelen om met zijn rivaal en opvolger 
af te rekenen. De twee mannen staan 
onverzoenlijk tegenover mekaar. Le
burton heeft iedere medewerking aan 
de Europa-lijst en de kampanje gewei
gerd. De PS-nederlaag is dan ook het 
zwaarst in Borgworm, de streek van 
Leburton, en het Luikse, de streek van 
Cools. 
Dat belooft spektakel voor de volgen
de dagen! 

De Voerstreek 
In de Voerstreek gaat de Volksunie 
met 6,2 "/o vooruit en haalt ze nu een 
kwart van de stemmen. Naast dit ver
heugend verschijnsel is er nog een 
ander: voor het eerst sinds de over
heveling naar Limburg in 1963 halen 
de Vlaamse lijsten in de Voerstreek 
de overwinning. Minder dan duizend 
kiezers hebben gevolg gegeven aan 
de Retour a Liège-oproep om blanco 
of ongeldig te stemmen. 
Daartegen staan er thans 1.200 Voe-
rense kiezers die hun stem op Vlaam
se lijsten hebben uitgebracht. Dat zijn 
er bijna 200 meer dan in december 
1978. 
Waaruit zou kunnen blijken dat Hap
part het averechtse heeft behaald van 
wat hij wilde bereiken... 

Groene jongens 
en écologistes 
De totaal verschil lende wijze waarop 
gekozen werd in Vlaanderen en in het 
Franstalig kieskollege bli jkt ook uit 
de uitslagen van de groene jongens. 
Agaiev haalt in Vlaanderen het niet 
onaardige resultaat van 77.984 stem
men, hetzij 2,3 °/o. De écologistes in 
het Franstalig kieskollege halen ech
ter 107.837 stemmen, hetzij 5,1 Vo. 
Een verklaring voor dit beduidend 
verschil is op het eerste zicht niet te 
geven en zou een diepgaand onder
zoek vergen. Het milieubewustzijn is 
in Vlaanderen stellig niet kleiner dan 
in Wallonië. Well icht hebben de ande
re partijen in Vlaanderen, waarondei^ 
in de eerste plaats de Volksunie, méér 
aandacht voor de milieuproblemen 
dan de Franstalige. En waarschijnli jk 
heeft ook voor de groene jongens het 
Tindemans-effekt gespeeld. 

GGJ* 

VU: geen kumul 
Maurits Coppieters zal in de nabije 
toekomst definitief moeten uitmaken 
of hij in de Wetstraat blijft dan wel 
naar Straatsburg gaat. Dit is een indi
viduele beslissing, die hem niet kan 
afgenomen worden door de partij. 
Wél is hij onderworpen aan de parti j
beslissing, die een kumul tussen het 
Straatsburgs mandaat en dat in de 
Wetstraat verbiedt. 
In andere partijen wordt er daartegen
over lustig doorgekumuleerd. Kamer
voorzitter plus Straatburger zoals 
Nothomb, kamerlid plus Straatsbur
ger plus professor plus parti jvoorzit
ter zoals Tindemans: het kan allemaal. 
Ook Jan Verroken, die doorgaans 
graag hef vaandel van de onthechting 
zwaait, zal met genoegen twee heren 
dienen. 

Van Miert-effekt 
Naast het Tindemans-effekt heeft zich 
in Vlaanderen ook, zij het dan op be
scheidener wijze, een Van Miert-ef
fekt voorgedaan. De BSP-voorzitter 
zal wel niet ontevreden zijn met zijn 
persoonli jke score, alhoewel zijn par
tij in feite stagneert. 
De BSP heeft t i jdens de verkiezings
campagne heel wat geïnvesteerd in 
het Van Miert-effekt. De social ist i
sche kampagne was heel sterk in het 
teken van de kopman gesteld. Van 
Miert wordt daarbij gediend door het 
feit, dat hij polit iek gezien eigenlijk 
nog een onbeschreven blad is. Hij is 
een prettige verschijning op tv. Als 
parti jvoorzitter beschikt hij over alle 
faciliteiten die de massamedia een 
polit icus kunnen bieden. En aange
zien hij nog nooit in het parlement, 
laat staan in een regering zetelde, 
heeft eigenlijk niemand een reden om 
boos te zijn op hem. 
Op de keper beschouwd echter heeft 
het Van Miert-effekt, anders dan dat 
van Tindemans, zich strikt beperkt tot 
de eigen partij. De BSP wordt er niet 
beduidend beter van. 

Arme Martens 
«In sommige CVP-kringen», zoals dat 
in de dagbladen genoemd wordt, be
weert men dat Tindemans reeds op 17 
december een uitslag met Euro-afme
tingen had kunnen halen indien op de 
affiches zijn kop alléén gestaan had, 
in plaats van die van hem samen met 
die van Wilfr ied Martens. 
Men is dus «in sommige CVP-krin
gen» al zo ver, de toenmalige CVP-
voorzitter en huidige eerste-minister 
in beschuldiging te stellen wegens 
een soort van majesteitsschennis, ge
pleegd op de persoon van Tindemans. 

Vice-goeverneur 
De Europese verkiezingen mogen ons 
niet doen vergeten, dat Brabant sinds 
enkele dagen een kersverse nieuwe 
Vlaamse vice-goeverneur heeft ter 
vervanging van wijlen Cappuyns. 
De nieuwe man is de socialist Aimé 
Van Lent uit Lokeren. Men weet dat de 
taak van de Vlaamse vice-goeverneur 
er speciaal in bestaat de taalwetten te 
doen toepassen en — zoals dat heet 
— het samenwonen van Vlamingen 
en Franstaligen te harmonizeren. Cap
puyns heeft ti jdens zijn ambtsperio
de, ondanks de geringe mogelijkhe
den waarover hij beschikte en het to
taal gebrek aan steun en belangstel
ling vanwege zijn Vlaamse socialisti
sche partijgenoten, eerlijk 
geprobeerd er het beste van te ma
ken. 

Aimé Van Lent heeft, tot nog toe, in 
zijn lange politieke en parlementaire 
loopbaan, nog nooit ook maar de 
zweem van een blijk van belangstel
ling voor taalproblemen of voor de 
positie van de Vlaamse Brusselaars 
gegeven. 
Van Lent wordt doodeenvoudig vice-
goeverneur omdat hij op die wijze in 
het parlement de plaats kan ruimen 
voor Van Miert-vriend en -medewer
ker Willockx. 
Dit is vanwege Van Miert een uitge
sproken miskleun en een belediging 
voor de Brusselse Vlamingen. 

Sukses voor D-'66 
In Nederland heeft D-'66 een vrij op
merkelijk resultaat geboekt: met bijna 
10 <Vo van de stemmen en twee zetels 
in Straatsburg telt deze partij thans 
weer volop mee. 

Na een aanvankelijk steile opgang 
heeft D-'66 een aantal moeili jke jaren 
en verkiezingen meegemaakt. De par
tij heeft zich ernstig bezonnen over 
haar speciefieke opdracht en over 
haar plaats in het polit ieke spectrum 
van Nederland. 

Deze bezinning en hervitalizering 
werpt thans, zoals blijkt uit de verkie
zingsuitslag, goede resultaten af. 

RW herrezen 
Het Rassemblement Wallon heeft in 
Wallonië een spectaculaire winst ge
boekt. De partij heeft een paar jaren 
praktisch op apegapen gelegen. Na 
haar deelneming aan de regering Tin-
demans-Declercq scheen zij elekto-
raal van de kaart geveegd. Enkele van 
haar belangrijkste mandatarissen en 
woordvoerders — waaronder Périn 
en Gol — verlieten haar om samen 
met de liberalen de PRLW te vormen. 
Het lot van het RW scheen definitief 
bezegeld. 

Verleden zondag boekte het RW een 
grote vooruitgang. In het arrondisse
ment Nijvel bij voorbeeld is het, met 
méér dan een kwart van de stemmen, 
de eerste partij. In 1978 stond het er 
nog op de vierde plaats. 

De herleving van het RW is niet alleen 
het gevolg van bij voorbeeld zijn on-
verzoenlijk-Waalse houding in zaken 
zoals de Voerstreek en de Happart-
rel. De partij heeft zich een eigen 
plaats gezocht en bestri jkt een waaier 
van problemen en belangstell ingsvel-
den, die veel ruimer is dan voorheen. 

Luc Beyer 
Dit is een verkiezing van effekten ge
weest. Naast het Tindemans- en Van 
Miert-effekt in Vlaanderen, naast het 
Harrisburg-effekt ten voordele van de 
groene jongens is er te Brussel het 
Luc Beyer-effekt. 

Deze tv-journalist van de RTBF en 
Gentse franskil jon die jarenlang voor 
de PVV in de gemeenteraad van Gent 
heeft gezeteld, is thans begonnen aan 
een kersverse polit ieke loopbaan bij 
de Brusselse liberalen. Dank zij zijn 
bekendheid van op het kleine scherm 
en met de hulp van een reusachtige 
Barnum-propaganda is Beyer er in ge
slaagd, een hoog aantal voorkeur
stemmen achter zijn naam te krijgen. 
De vooruitgang van Luc Beyer en dus 
van de Brusselse Franstalige libera
len gaat ten koste van het FDF. 

Of Vlaanderen van deze Wil ly De 
Clercq-vriend, ex-Gentenaar en rabia
te franskil jon met zijn de Gaulle-allu-
res méér te verwachten heeft dan van 
Nols, is twij felachtig. 

Luc Beyer zal in Straatsburg vermoe
delijk het spelletje spelen van «ge ziet 
wel dat Vlaanderen in feite tweetalig 
is en dat de slimmere jongens er 
Frans spreken». 

De zetelverdeling in 

het Europees 

parlement 
De 410 zetels in het Europese parlement zullen 
als volgt verdeeld worden. 

Socialisten 111 
Kristen-demokraten 107 
Konservatleven 63 
Kommunisten 44 
Liberalen 40 
Vooruitstrevende 
demokraten , 22 
Overigen 23 
COnder «overigen- bevinden zich Volksunie (1), 
Welhse nationalisten (1), D-'66 (2), FDF-RW(2) en 
anderen.) 
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ANTWERPEN 

PROVINCIE 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VL.BLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 
Blanco en 

Stemmen 
466.956 
216.615 

13.102 
105.059 
83.135 
11.530 

— 
3.704 

15.009 
27.386 

% 79 
49,50 
23,00 

1,40 
11,10 
8,80 
1,20 

— 
0,40 
1,60 
2,90 

% 78 
45,60 
21,60 
2,30 

14,10 
10,20 

_ 
2,90 
0,30 
1,80 
0,70 

ongeld. stemmen 98.054 -

Verschil 
+ 3,90 
+ 1,40 
-0,90 
-3,00 
-1,40 

— 
— 

+ 0,10 
-0,20 
+ 2,20 

9,40 %. 

ARR. ANTWERPEN 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
251.955 
134816 

9.735 
63.128 
53.066 
8.270 

_ 
2.707 

11133 
20.252 

% 79 
45,40 
24,30 

1,80 
11,40 
9.60 
1,50 

_ 
0,50 
2,00 
3,60 

% 78 
42,50 
23,00 
2,80 

13,60 
9,90 

_ 
3,60 
0.40 
2,20 
1,20 

Verschil 
+ 2,90 
+ 1,30 
-1,00 
-2,20 
-0,30 

_ 
_ 

+O10 
-0,20 
+ 2,40 

ARR. MECHELEN 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
89.515 
41.069 

1.940 
22.936 
17.558 
1.537 

_ 
563 

1.652 
3668 

% 79 
49,60 
22,80 

1,10 
12,70 
9,70 
0,90 

_ 
0,30 
0,90 
2,00 

% 78 
44,30 
23,10 

1,90 
14,70 
12,00 

2,30 
0,40 
1,00 

_ 

Verschil 
+ 5,30 
-0,30 
-0,80 
-2,00 
-2,30 

_-
-0,10 
-0,10 

__ 

ARR. TURNHOUT 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
125486 
40.730 

1.427 
18.995 
1 .̂511 
1.723 

_ 
434 

2.224 
3466 

%79 
60,60 
19,70 
0,70 
9,20 
6,00 
0,80 

_ 
0,20 
1.10 
1,70 

%78 
55,90 
16,40 
1,30 

14.80 
9,30 

— 
1,30 

_ 
1,20 

— 

Verschil 
+ 4,70 
+ 3,30 
-0,60 
-5,60 
-3,30 

_ 
_ 

-0,10 
— 

LIMBURG 

PROVINCIE 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
193.991 
79.284 
2.120 

43.322 
35.528 
4.661 

— 
951 

4.759 
7.917 

% 79 
52,10 
21,30 
0,60 

11,60 
9,50 
1,25 

— 
030 
130 
2,10 

%78 
46,80 
22,50 
0,70 

14,30 
13,30 

_ 
1,20 

_ 
1,20 

— 

Verschil 
+ 530 
-1,20 
-0,10 
-2,70 
-3,80 

_ 
— 
_ 

+ 0,10 
— 

Blanco en ongeld. stemmen 56.032 • 13,06 %. 

ARR. HASSELT 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
92.743 
42.536 

1.115 
20.909 
15.595 
2.254 

_ 
562 

3.188 
4.227 

% 79 
50,60 
23,20 
0,60 

li,40 
8,50 
1.20 
_ 

0,30 
1,70 
230 

• %78 
45,00 
26,40 
030 

14,30 
10,60 

— 
1,20 

_ 
1,60 

— 

Verschil 
+ 5,60 
-3,20 
-0,20 
-2,90 
-2,10 

_ 
+ 0,10 

_ 

ARR. TONGEREN-
MAASEIK 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VL. BLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
101.248 
36.748 

1.005 
22.413 
19.933 
2.407 

_ 
389 

1.571 
3.690 

%79 
53.50 
19,40 
0,50 

11,80 
10,50 
1,30 

0,20 
030 
1,90 

%78 
48,50 
18,60 
0,70 

14,20 
15,80 

_ 
1,20 

030 
_ 

Verschil 
+ 5,00 
+ 0.80 
-0,20 
-2,40 
-530. 

_ 
_ 

-0,10 

Positieve VU-kantons 
Ten overstaan van de globale uitslag 
zou men wel eens over het hoofd kun
nen zien dat de VU, ten overstaan van 
17 december 1978, vooruitgang boekt 
in tien procent van de Vlaamse kan
tons. Op de 112 kantons zijn er 11, 
waar het VU-resultaat hoger ligt dan 
bij de parlementsverkiezingen. De 
beste uitslagen werden behaald in de 
kantons Voeren (-)- 6,2 "/o), Ruiselede 
(-f 5,5%), Ronse (-»- 1,90/0). 
De vooruitgang in Voensn zal wel in 
verband staan met de Happart-rel en 
de VU-reaktie daarop. In Ruiselede en 
Ronse is het de aanwezigheid van 
goede plaatselijke kandidaten op de 
Europese VU-li jst die een rol heeft ge
speeld: Wil ly Persijn en Germain De 
Roeck. 
Naast deze 11 positieve kantons zijn 
er vier waar de VU thans precies het 
zelfde percentage haalt als in decem
ber 1978. En ten slotte zijn er een twin
tigtal kantons, waar het verlies zich 
beperkt tot een paar tienden van een 
procent. 

OOST-VLAANDEREN 

BRABANT 

PROVINCIE 

PSC-PPE 
CVP-EVP 
PRL 
BSP 
PS-SP 
FDF-RW 
PCB-KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
PFU 
E-NON 
ECOLOG. 
TPO-
AMADA 
LRT-RAL 
PLW-PLE 
PPB 
POE 

Stemmen 
83.177 

273.608 
121.081 
106.306 
93.663 

219.895 
25.032 

106368 
65.406 
6312 

— 
2319 
6.540 

48.953 

7.914 
3.952 
3365 
2.265 
1.018 

%79 
7,10 

23,20 
10,30 
9,00 
7,90 

18,70 
2,10 
9,00 
5,60 
0,60 

— 
0,20 
0,60 
4,20 

0,70 
030 
030 
0,20 
0,10 

%78 
11,10 
19,10 
5,60 
8,30 

10,60 
20,80 
2,70 
8,90 
5,80 

_ 
1,70 
0,30 

— 
1,40 

0,60 
0,10 

— 
— 
— 

Blanco en ongeld. stemmen 166.116 -

ARR LEUVEN 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
104.650 
56.973 
2.772 

49.104 
20.448 
2.282 

_ 
768 

2.078 
6310 

% 79 
4230 
23,20 

1,10 
20,00 
8,30 
0,90 

_ 
030 
0,80 
2,80 

% 78 
3930 
2330 
2,10 

2030 
8.70 

_ 
2,00 
0,30 
0,80 

-

Verschi 
-4,00 
+ 4,10 
+ 4,70 
+ 0,70 
-2,70 
-2,10 
-0,60 
+ 0,10 
-0,20 
" _ 

— 
-0,10 

_ 
+ 2,80 

+ 0,10 
+ 0,20 

_ 
_ 
— 

12,30 %. 

Verschil 
+ 3,60 
+ 0,20 
-1,00 
-0,80 
-0,40 

_ 
_ 

+ 0,00 
+ 0,00 

ARR BRUSSEL 

PSC-PPE 
PRL 
PS-SP 
FDF-RW 
PCB 
PFU 
E-NON 
ECOLO 
TPO 
LRT 
PLW-PLE 
PPB 
POE 
CVP-EVP 
BSP 
KPB 3.688 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 
PCB-KPB 
A M.-TPO 

Stemmen 
52.560 
90.522 
62.019 

181.196 
13.502 
2.307 
5.369 

25316 
2.230 
1.510 
2317 
1.643 

729 
168.958 
49.333 

0,50 
57264 
44.958 
4.530 

_ 
1.274 
2.908 
6388 

_ 
— 

% 79 
6,70 

11,60 
790 

23,20 
1,70 
030 
0,70 
3,30 
0,30 
0,20 
030 
0,20 
0,10 

21,60 
6,30 

_ 
7,30 
530 
030 

_ 
0,20 
0,40 
0,90 

_ 
— 

% 78 
11,60 
5,00 

10,60 
28,00 

_ 
0,20 

— 
1.50 

_ 
— 
_ 
— 
_ 

16.70 
5.50 

_ 
7.00 
5,90 

_ 
1,90 

_ 
_ 

230 
0.60 

Verschil 
-4,90 
+ 6,60 
-2,70 
- 4 3 0 

+ 0,10 
_ 

+ 1,80 
_ 

_ 
_ 

+ 4,90 
+ 

+ 0,30 
-0,10 

_; 

_ 
_ 
_ 

PROVINCIE 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
366.452 
161.842 
11.351 

157.419 
81.361 

6.774 

— 
2.426 
6523 

16392 

% 79 
45,20 
20,00 

1,40 
19,40 
10,00 
0,80 

_ 
0,30 
0,80 
2,10 

% 78 
41,00 
19,60 
2,20 

21,80 
11,70 

_ 
2,10 
0,30 
030 
0,20 

Verschil 
+ 4,20 
+ 0,40 
- 0 3 0 
-2,40 
-1,70 

_ 
_ 

+ 0,00 
+ 0,00 
+ 1,90 

Blanco en ongeld. stemmen 88.010 - 9,70 %. 

ARR. GENT-EEKLO 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen % 79 
155398 45,20 
64.968 18,90 
5371 130 

69.593 20,20 
32.251 9,40 
3.042 030 

— _ 
1 211 0,40 
3305 0,90 
9094 230 

% 78 
41,80 
17,50 
2,50 

22,70 
11,10 

_ 
2,10 
030 
030 
0,40 

Verschil 
+ 3,40 
+ 1,40 
-0,90 
-2,50 
-1,70 

_ 
+ 0,10 
+ 0,10 
+ 2,20 

ARR. DENDERMONDE 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen %79 
52379 47,30 
21317 19,80 

1195 1,10 
20.434 18,60 
10.842 930 

989 0,90 
_ _ 

251 0,20 
802 0,70 

1.715 1,60 

% 78 
43,40 
19,50 
1,90 

2030 
12,50 

_ 
1,60 

— 
0,70 

— 

Verschil 
+ 3,90 
+ 0,30 
-0,80 
-1,70 
-2,70 

— 
+ 0.00 

— 

ARR. ST.-NIKLAAS J ^ 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen % 79 
63.101 50,20 
25.231 20,10 

1.429 1,10 
15.170 12,10 
15.150 12,00 
1.041 0,80 

_ _ 
401 0,30 

1576 1,30 
2.637 2,10 

%78 
46,00 
20,10 
230 

13,90 
14,50 

_ 
2,00 
0,40 
1,10 

— 

Verschil 
+ 4,20 
+ 0,00 
-0,90 
-1,80 
-2,50 

z " 

_ 
-0,10 
+ 0,20 

— 

ARR. OUDENAARDE 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen % 79 
30310 44^0 
12.769 18,50 

468 0,70 
19.721 28,60 
3.796 550 

375 050 
_ _ 

160 0,20 
280 0,40 
934 1,40 

% 78 
37,50 
19,30 
1,10 

34,90 
630 

_ 
030 

0,50 
— 

Verschil 
+ 6,70 
- 0 3 0 
-0,40 
- 6 3 0 
-0,50 

_ 
_ 

-0,10 

ARR. AALST 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
65.364 
37057 
2.888 

32.501 
19322 
1327 

_ 
403 
860 

2312 

%79 
40,30 
2230 
1,80 

2030 
11,90 
030 

_ 
0,20 
030 
1,50 

% 78 
35,60 
24,00 
2,70 

21,10 
12.60 

_ 
3,10 
0,30 
0,60 

— 

Verschil 
+ 4,70 
-1,20 
-0,90 
-1,10 
-0,70 

_ 
_ 

-OIO 
-0,10 

— 

WEST-VLAANDEREN 

PROVINCIE 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 
Blanco en 

Stemmen 
306.981 
134.846 

6.733 
100.168 
59.190 
4.931 

— 
1.576 
5327 

12.277 

% 79 
48.60 
2130 

1,10 
15,80 
9,40 
0,80 

_ 
0,20 
030 
1,90 

%78 
45,10 
22,20 

1,50 
16,30 
12,50 

_ 
1,20 
0,10 
0,80 
0,30 

ongeld. stemmen 92.679 -

Verschil 
+ 3,50 
-0,90 
-0,40 
-0,50 
-3,10 

_ 
_ 

+ 0,10 
+ 0,00 
+ 1,60 

2,70 %. 

ARR. BRUGGE 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
68.249 
34.758 

1601 
23.338 
13313 
1223 

— 
436 

1305 
3.598 

% 79 
46,10 
23,50 

1,10 
15,80 
9,20 
0,80 

_ 
0,30 
0,90 
2,40 

% 78 
43,80 
24.70 

1,70 
14,90 
10,70 

_ 
1,90 
0,30 
030 
1,20 

Verschil 
+ 2,30 
- 1 2 0 
-0,60 
+ 0,90 
-1,50 

_ 
_ 

+ 0,00 
+ 0,10 
+ 1,20 

ARR. VEURNE-DIKSMUIDE-
OOSTENDE 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
52.338 
29.336 

1319 
29.703 
13.434 
1.164 

_ 
468 
877 

2.230 

% 79 
39,80 
22,30 

1,50 
22,60 
10,20 
0,90 

_ 
0,40 
0,70 
1,70 

% 78 
35,60 
22,40 
230 

23,40 
14,10 

_ 
1,20 
0,30 
030 

Verschil 
+ 4,20 
-0,10 
-0,80 
-0,80 

JTSiSa» 
m»''""' 

+ 0,10 
+ 0,10 

— 

ARR. ROESELARE-TIELT 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 

PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
72.704 
21.661 

855 
16.161 
14.395 

874 

_ 
259 

1.000 
2.270 

% 79 
55,80 
16,60 
0,70 

12,40 
11,10 
0,70 

— 
0,20 
030 
1,70 

% 78 
51,70 
17,60 
030 

13,00 
15,40 

_ 
0,70 

— 
030 

~~ 

Verschil 
+ 4,10 
-1,00 
-0,20 
-0,60 
- 4 , 3 0 -

_ 
_ 

+ 0,00 
— 

ARR. lEPER 

Stemmen 
CVP-EVP 29.960 

BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

50,00 
11.788 

616 
9.187 
6.231 

427 

_ 
100 
521 

1364 

%79 

47,50 
19,70 
1,00 

15,30 
10,40 
0,70 

— 
0,20 
0,90 
1,80 

ARR. KORTRIJK 

CVP-EVP 
BSP 
KPB 
PW-ELD 
VU 
W P 
VLBLOK 
RAL 
AMADA 
AGALEV 

Stemmen 
83.730 
37.303 
1.742 

21.779 
11317 
1.243 

_ 
313 

1.624 
3.115 

% 79 
51,60 
23,00 

1,10 
13,40 
7,10 
0,80 

_ 
0,20 
1,00 
1,90 

% 78 

+ 2,50 
2030 

1,20 
18,20 
11,60 

— 
0,80 

— 
0,70 

" 

% 78 
47,60 
24,10 

1,10 
13,80 
11,10 

_ 
1,10 

_ 
1,10 

— 

Verschil 

-0,30 
- 0 2 0 
- 2 3 0 
- U O 

— 
— 
— 

+ 0,20 

" 

Verschil 
+ 4,00 
-1,10 
+ 0,00 
-0,40 
- 4 on 

-0,10 
— 

Negatieve VU-kantons 
In 60 kantons, hetzij ongeveer de helft 
van de Vlaamse kantons, bedraagt het 
VU-verl ies meer dan 1 "/o. Zwaarst ge
troffen zijn de kantons Bree 
( - 19,8 0/0), Peer ( -9 ,60 /0 ) , Nevele 
C-,20/0), Roeselare ( - 7 , 5 0/0) en 
Heist-op-den-Berg ( - 7,4 0/0). 
Dit zijn traditioneel zeer sterke VU-
kantons, waar plaatselijke kandidaten 
bij parlementsverkiezingen voor hoge 
VU-percentages zorgden: in Bree en 
Peer Jaak Gabriels, in Heist-op-den-
Berg Lode Van Dessel, dr. Moons en 
dr. Wijns, in Roeselare Mik Babyion. 
Het ontbreken van deze kandidaten 
op de Europalijst van de VU (die ten 
slotte maar 19 kandidaten kon opstel
len) verklaart de terugloop. Bij parle-
ments- of provincieraadsverkiezingen 
zouden de zaken echter totaal anders 
liggen. 
Deze voorbeelden tonen aan, hoe om
zichtig men moet te werk gaan bij ver
geli jkingen: de Europese verkiezin
gen zijn nu eenmaal iets totaal anders 
dan nationale verkiezingen. 

f 
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Ninoofsesteenweg. Een 
verkeersongeluk. 
Zwaargekwetsten. Een 
busje Vlaamse pendelaars 
op weg naar huis werd bij 
een uitwijkmaneuver tegen 
een verkeerspaal gesmakt. 
Dringende hulp geboden. 
De 900. Ambulanciers van 
de Brusselse 
agglomeratieraad. 
En dan de sukkelachtige 
jacht, doorheen het 
bumper-aan-bumper 
verkeer, naar het 
dichtstbi)zijnde openbaar 
ziekenhuis: het IMC in 
Anderlecht. Eén patient 
wordt voor blezondere 
behandehng even later met 
de 900-dienst naar het 
Brugmannhospitaal 
afgevoerd. 

Terwijl de patiënten door 
Nederlandsonkundigo 
dokters in beide hospitalen 
een eerste hulp krijgen, 
trachten de bedienden op 
do «reception» de Vlaamse 

Identiteitskaarten te 
ontcijferen. Hoewel 
onbegrijpelijk voor een 
hulpdienst, gaat toch veel 
kostbare tijd verloren. De 
Vlaamse 
gehospitalizeerden kunnen 
•lechts met veel moeite 
Franse dokterstermen 
vinden om duidelijk te 
maken waar precies 
inwendige pijnen gevoeld 
worden. 
Op de receptie gaat heel 
wat tijd voorbij vooraleer 
de familie verwittigd wordt. 
Dat geschiedt slechts laat 
op de avond. Het is 
telkens een lastig en 
pijnlijk dovemansgesprek. 
want de telefoniste van 
«rhópitat» brengt niet de 
minste moeite op om een 
mondje Vlaams te spreken 
met opgeschrikte 
verwanten van de 
verongelukte pendelaars-
Dit is een dagelijks 
tafereel in Brussel, waar 
de sirenes van 
ziekenwagens 
onafgebroken loeien. 
Alsof het menselijk leed 
van de getroffen (Vlaamse) 
gezinnen nog niet 
voldoende zou zijn, blijven 
de ziekenhuisdiensten de 
families tergen met 
taaimiserie. Haast vijftien 
jaar na de taalwetgeverij_ 
Worden de patiënten in de 
meeste ziekenhuizen en 
medische centra nog te 
dikwijls als onmondigen 
behandeld, dan is de 
situatie van een Vlaams 
patient in een Brussels 
siekenhuis zo mogelijk nog 
triester Op een 
bijeenkomst van de 
"Brusselse Welziinsraad' 
met gemeentelijke Vlaamse 
politici werd vorige 
dinsdagavond nog maar 
eens steen en been 
geklaagd over de 
ergerlijke situaties in 
Brusselse ziekenhuizen. 
Een dossier met 
kankerplekken die blijven 
aanzwellen Afdoende 
terapieen van Vlaamse 
specialisten zijn er 
voldoende voorhanden 
Maar ze kniaen oeen kans 

Vlaamse gemeente-

zieker dan ooit 
In dat door historisch-ondeskundige politici tot duizendjarige 
stadsvesting gedoopte Brussel-van-ons gebeuren ontzagwekkend 
veel bizarre dingen. 
Elke dag zijn er die ontelbare taferelen met Babelse 
spraakverwarring; vooral in de welzijnssektor. 
Als de Brusselse Vlamingen en zoveel meer andere politiek en 
ook sociaal marginale groepen één dringende overheidsmaatregel 
verdienen, dan is het niét de aangekondigde verhoging van de 
huisvuilbelasting, maar wél de (communautaire) sanering in 
bijvoorbeeld de openbare en private ziekenhuizen. 
Veel van die ziekenhuizen leven bij de gratie van een budgettaire 
injektie van gemeenten in Vlaams-Brabant waarvan nauwgezet 
genoteerd werd hoeveel inwoners in de betrokken Brusselse 
hospitalen hoeveel keer, én hoelang, verpleegd werden. 
Maar, als gevraagd wordt dat de patiënten-geldschieters hoffelijk 
m hun eigen taal zouden onthaald, begeleid, en verpleegd worden, 
dan blijkt zulks meteen een onbetamelijk verzoek te zijn 

Dinsdagavond legde de Brusselse 
Welzijnsraad nogmaals het zie
kenhuisdossier met al zijn zieke 
plekken op de politieke onder-
zoekstafel De Vlaamse gemeen
teraadsleden, schepenen en 
OCMW-leden werden vnendelijk 
verzocht hun belangstelling te to
nen met hun aanvi/ezigheid op de 
diskussieronde (Zie elders in ons 
blad) 

Ten tijde van communautaire kas-
teelonderhandelingen (Egmont, 
Stuyvenberg, en dies meer ) 
werd door ter zake deskundige 
perskommentatoren nogal eens 
herhaald dat de Nederlandstaligen 
in Brussel voor het afsnoepen van 
wat machtsmiddelen hun pijlen 
moeten richten op de gemeente
besturen 

Ook al IS in de huidige gangbare 
politieke akkoorden geen zier 
meer te bespeuren van een em
bryo van zelfbeheer voor per
soonsgebonden matenes inzake 
gezondheidszorg, toch is het 

hoognodig, hoogstnodig, heel wat 
politiek kruit te verschieten om en
kele honderdduizenden Vlamin
gen een elementaire gezondheids-
en welzijnszorg te bezorgen 

Zwakke stemmen 

De Brusselse Vlamingen hebben 
jarenlang moeten wachten voor
aleer ZIJ met hun welzijnszorg — 
èn hun elementaire gezondheids-
miserie — terecht konden bij een 
politieke instantie die niet alleen 
«goed gehoor»»verleende, maar 
ook deskundig inpikte op de eisen, 
en ook nog enig politiek gezag kon 
laten gelden in één of ander poli
tiek kabinet. 

Dokter Vic Anaaux heeft hoeda-
nook onder meer de Brusselse 
Welzijnsraad een flinke injektie ge
geven Deze intenm-staatssekre-
tans werd niet de tijd gegund om 
een autonoom Vlaams ziekenhuis-
beleid m Brussel uit te bouwen 
Zijn kabinet stoomde wel in een 

mum van tijd een pasklare blauw
druk klaar Maar zelfs die politieke 
troef werd eind vorig jaar in de on
derste lade van het Wetstraatklas
sement opgeborgen 

Inmiddels is er evenwel een on
stuitbare en merkwaardige reor-
ganizatiebeweging op gang geko
men, ook in de sektor van de pri
vate ziekenhuizen 

De instellingen van Caritas Catho-
lica zijn zich op perfekte wijze aan 
het inbetten in dne gewestheuvels 
waar de verblijfkosten zo hoog 
mogelijk, maar dan toch gelijk
waardig heten te zijn 

Het is niet de eerste keer dat moet 
vastgesteld worden dat de maat
schappelijke wonden nog groter 
worden als politici zich het recht 
toeeigenen om doktoortje te spe
len Een betreurde misval van for
maat blijkt nu wel degelijk de ge
zondheidszorg in het Brusselse te 
worden 

Want het moet de betrokken ak-
tiegroepen en professionele veld
werkers toch stilaan hoog zitten 
dat na de heftige kntiek op een on
bevredigend communautair ak
koord, het Brussels "tabula rasa» 
nu kompleet is 

Getuige van de stille voorlopige 
berusting is ontegensprekelijk de 
lankmoedig afwachtende houding 
van de kommissie-ziekenhuizen 
van de Brusselse Welzijnsraad 
Naast de politiek-gehandicapte 
projekten van voormalig staatsse-
kretans Anciaux, leggen welzijns
werkers en Vlaamse sociaal-geen-
gageerde medici nu hun verzuch
tingen, en tot-nader-order utopi
sche hervormingsplannen, neer 

ter griffie van zus-en-zoveel ad-
vieskommissies 

Want, die verdienstelijke Brussel
se Welzijnsraad kan natuurlijk 
voortaan aankloppen bij de twee 
nieuwe Vlaamse staatssekretans-
sen, Lydia De Pauw en Rika 
Steyaert 

Maar hun gezagstunktie is al te 
wazig, terwijl het inmiddels wel 
een uitgemaakte zaak is dat de 
Vlaams-Brusselse stemmen in de 
ministerraad (om maar te zwijgen 
van het Brussels ministeneel komi-
tee) slechts zwak kunnen klinken, 
en uiteindelijk geen enkele beslis
sende echo knjgen Dat de Wel
zijnsraad van de Brusselse Vla
mingen zich inmiddels zorgen 
hoeft te maken over de oprichting 
van een zogenaamd tweetalig 
«Centrum voor Maatschappelijke 
Dokumentatie en Koordmatie» zo
pas jundisch herdoopt in een ver
eniging zonder winstoogmerk 
(waarbij de Nederlandstaligen in 
de hoofdstad geen enkele waar
borg knjgen voor demokratische 
vertegenwoordiging in de raad 
van beheer) is een tneste zaak 

Vooral omdat meteen dient geno
teerd te worden dat het schepen-
kollege van bijvoorbeeld Sint-Aga-
tha-Berchem hier zijn mede
werking aan verleent, en NCC-
voorzitter Hugo Weckx in dit kolle
ge figureert als een belangwek
kend figuur die op het parlemen
tair podium de jongste tijd met be
kwame Ijver de Vlaamse belan
gen, ook in de welzijns- en ge-
zondheidssektor beweert te 
vertolken 
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mandatarissen 

in Brussels bed 

1 Vlaamse dokter 

op 20 «docteurs» 
In een indrukwekkende in
terpellatie, ruim vier jaar ge
leden, stipte dokter Rik Van-
dekerckhove aan dat zowat 
4 op de tien van de patiën
ten in de Brusselse zieken
huizen Nederlandssprekend 
zijn. Hij kloeg daarbij aan 
dat in veel gevallen de kuis
vrouwen aan de ziekenbed
den worden bijgeroepen om 
tolk te spelen tussen Franse 
dokters en Vlaamse patiën
ten. 

'Van alle Brusselse zieken
huizen is er slechts één in 
staat om vierentwintig uur 
op vierentwintig Neder-
landstaligen in hun eigen 
taal te bedienen.' 

Sindsdien geraakten 
slechts nog gedetailleerder 
én ongezonder cijfers be
kend: 
1. Openbare ziekenhuizen: 

52 Nederlandstalige ge
neesheren tegen 841 
Franstalige (d.w.z. 1 op 
18). 

Patiëntenbezetting: 

30 % Nederlandstaligen, 
d.w.z. bijna 1 op 3. 

2. Private ziekenhuizen: 
60 Nederlandstalige ge
neesheren tegenover 
1.128 Franstalige (een 
paar ontbreken) d.w.z. na
genoeg 1 op 20. 
Patiëntenbezetting: mini
mum 35 o/o Nederlands
taligen d.w.z. 1 op 3. 

De bezetting In de zieken
huizen van de openbare 
sektor is als volgt: 

IMC ANDERLECHT: 6 Ne
derlandstalige geneesheren 
tegen 63 Franstalige = 
9.5 o/o; voor 29,36 "/o Ne
derlandstalige patiëntenbe
zetting. 
IMC ETTERBEEK: 4 Neder
landstalige geneesheren te
gen 60 Franstalige = 
6.6 o/o; voor 25,37 °/o Ne
derlandstalige patiëntenbe
zetting. 

IMC ELSENE: 1 Nederlands

talige geneesheer tegen 72 
= 1,4 o/o; voor 22,79 o/o Ne
derlandstalige patiënten. 
BORDET GESTICHT: 6 Ne
derlandstalige geneesheren 
tegen 63 = 9,5 % voor 
34,93 o/o Nederlandstalige 
patiënten. 

SINT-PIETERSHOSPITAAL: 
1 Nederlandstalige genees
heer op 270 Franstalige ge
neesheren = 0,37 o/o; voor 
28 o/o Nederlandstalige pa
tiënten. 
BRUGMANNHOSPITAAL: 
20 Nederlandstalige ge
neesheren op 175 Franstali
ge geneesheren maakt 
11,4 o/o; voor 30,88 Vo Ne
derlandstalige patiënten. 
IMC SCHAARBEEK: 5 Ne
derlandstalige geneesheren 
op 36 Franstalige; maakt 
13,9 o/o; voor 24,55 Vo Ne
derlandstalige patiënten. 
IMC SINT-GILLIS O Neder
landstalige geneesheren op 
62 Franstalige geneesheren, 
maakt O °/o voor 22,72 o/o 
Nederlandstalige patiënten. 

Terapeutisch dossier tegen Franse kanker 
<De ideale organizatie van het ziekenhuiswezen te Brussel 
bestaat erin dat er voldoende autonome Nederlandstalige en 
Franstalige ziekenhuizen voorhanden zijn om de patiënten die in 
Brusselse ziekenhuizen terechtkomen in hun moedertaal te 
bedienen.» 
Hoe lang reeds wordt er betoogd dat ten minste een derde van 
de Brusselse ziekenhuisbedden in aanmerking komen voor een 
Nederlandstalig patiëntendossier?.. Want van diep in Vlaams-
Brabant worden zieken, al dan niet met spoeddiensten, naar het 
Brusselse gevoerd. 
In de lente van vorig jaar heeft de «Brusselse Welzijnsraad» 
beleidslijnen uitgewerkt «voor de uitbouw van een Vlaams 
ziekenhuiswezen te BrusseJ». 

Centraal in het politiek pleidooi 
stond de federalizering van de fi
nanciering van gezondheidszor
gen. Gekoppeld aan het Ideaal
beeld van gezondheidszorg voor 
Vlamingen in Brusselse ziekenhui
zen, heeft de Brusselse Welzijns
raad konkrete <Tiaatregelen uit
gewerkt, die met het huldig politiek 
regeerakkoord In de Wetstraat 16 
opgeborgen worden bij de Zoveel 
andere Vlaamse elsenbundels. 

Toch wil de Brusselse Welzijns
raad de diskussie over «persoons
gebonden materies» opnieuw op 
gang brengen. De Vlaamse werk
groep ziekenhuiswezen heeft elf 
konkrete maatregelen uitgewerkt 
die van aard zijn de discnminatie In 
de Brusselse ziekenhuizen onge
daan te maken. De Vlaamse sche
penen, gemeenteraadsleden en 
OCMW-leden van de Brusselse 
gemeenten werden vorige dins
dagavond in Etterbeek uitgeno
digd hun instemming te betuigen 
met de voorgestelde gezondma-
kende beleidsmaatregelen. 

Drieledige misgroei 

• De huidige drie gewestelijke 
kommissies voor zlekenhuispro-
grammatle moeten worden ver
vangen door twee gemeen
schapskommissies, die een deel 
van de bevoegdheden van de na
tionale kommissie voor zieken-
huisprogrammatie overnemen. 
Een overleg- en kontaktplaats 
waar Nederlands- en Franstalige 
ziekenhuisverantwoordelijken uit 
Brussel elkaar ontmoeten Is met 
uitgesloten. Deze overleginstantie 
moet dan wel op paritaire basis 
zijn samengesteld. 

• De Nationale Kommissie voor 
Ziekenhuisprogrammatie moet al
leen nog optreden voor aangele
genheden die de twee kultuurge-
meenschappen aangaan, zodat 
ook de normen voor de program-
matie door elke gemeenschap 
kunnen worden bepaald. 

• De Ziekenhuisraad moet op 
kulturele basis worden gesplitst, 

zowel voor de universitaire als 
voor de niet-universitaire zieken
huizen. Pas dan Is een autonoom 
beleid van de twee gemeenschap
pen werkelijk mogelijk. 

• Om dezelfde reden moet het 
Fonds voor de Bouw van Zieken
huizen en Medisch-Sociale Instel
lingen gesplitst worden; in elk ge
val moet worden vermeden dat 
kredieten tussen instellingen van 
de twee gemeenschappen kun
nen worden verwisseld. 
• Het systeem van betoelaging 
van ziekenhuizen moet op korte 
termijn hervormd worden. De hui
dige regeling houdt In dat 40 % 
van de financiering van de bouw 
van de Instellingen uit nationale 
fondsen komt, via de ziekteverze
kering. De investeringskosten 
moeten uit de ligdagprijs gehaald 
worden, om per gemeenschap 
verdeeld te worden, zoals de ove
rige 60 % van de kosten, die door 
gewestelijke kredieten wordt ge
dragen, ook naar de twee ge
meenschappen moet worden toe
geschoven. Deze maatregel Is dl-
rekt nodig, in de zin dat het van
zelfsprekend is dat de llgdagpnjs 
In zijn geheel op ietwat langere ter
mijn ook betaald moet worden 
met geld uit de gemeenschappen. 

• Alles moet in het werk wordetn 
gesteld om het deel van de sociale 
zekerheid, dat dient voor het beta
len van de gezondheidszorg, te 
splitsen op basis van de twee ge
meenschappen. De vraag moet 
worden gesteld of de hele sociale 
zekerheid niet per definitie tot de 

persoonsgebonden zaken, dus te 
kulturallzeren aangelegenheden, 
hoort. 
Als dit niet onmiddellijk te realize-
ren Is, moeten minstens alle beslis
singen vermeden worden die te
gen zo'n splitsing Ingaan. In af
wachting kunnen de groepen en 
organen die bij de besluitvorming 
van de ziekteverzekering betrok
ken zijn, voorbereid worden op 
een autonoom optreden van de 
twee gemeenschappen. 
Deze evolutie is trouwens al op 
gang gekomen bij organizaties 
van geneesheren. Maar andere 
bewegingen, zoals ziekenfondsen, 
hebben nog een lange weg af te 
leggen of, wat erger is, zijn al ge
ëvolueerd naar een drieledige op
stelling per gewest: ziekenhuisor-
ganizaties. 

• Ook in het Ministerie van 
Volksgezondheid moei de kultura-
lizering' worden voorbereid. Het 
heeft geen zin op lange termijn dat 
de gepersonalizeerde aangele
genheden, die volgens He ge
meenschap door andere regelen 
zullen gebonden worden, door 
eenzelfde ministeriele dienst zou
den begeleid, gekontroleerd en 
betoelaagd worden. 

• Elke uitbreiding of nieuwbouw 
van ziekenhuizen in Brussel moet 
vermeden worden. De mogelijk
heid moet geschapen worden be
staande tweetalige of Franstalige 
diensten of ziekenhuizen over te 
dragen aan de Vlaamse gemeen
schap De problemen die zo'n 

overschakeling meebrengen, 
vooral in verband met verworven 
rechten van Franstalig personeel, 
kunnen opgelost worden door een 
vrijwillige of opgelegde samen
werking tussen ziekenhuizen van 
eenzelfde groepering of sektor, 

• Als het evenwicht tussen de 
publieke en privé-sektor moet be
waard blijven. Is het voor de open
bare sektor noodzakelijk tot een 
globalizering van het ziekenhuis
aanbod te komen. Het Is inder
daad weinig waarschijnlijk dat één 
O C M W er zou toe komen te opte
ren voor een Nederlandstalig sta
tuut. Daarom is een fusie van de 
verscheidene OCMW's aangewe
zen Als de negentien gemeenten 
zelf fusioneren, is het probleem 
opgelost; anders kan de oprich
ting van een Interkommunale voor 
een tussenoplossing zorgen. 

• De regeling dat het deficit van 
openbare ziekenhuizen wordt 
aangezuiverd door de gemeenten 
van waar de patiënten afkomstig 
zijn, gaat voor de Vlaamse ge
meente maar op In de mate dat de 
patiënt inderdaad in het Neder
lands Is verzorgd. Ziekenhuizen 
die zich niet tweetalig opstellen 
moeten bijgevolg van dit voordeel 
uitgesloten worden. 

• Van de huidige toepassing van 
de taalwetgeving In de openbare 
instellingen mag met afgestapt 
worden voordat er waarborgen In 
de wet zijn Ingeschreven om de 
tweetaligheid te verzekeren. 
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Eerste steenlegging 
hervormd België 

•••en Vlaanderen 
Temidden van de laatste propa
gandistische stuiptrekkingen voor 
de Euro-verkiezingen werd de eer
ste de onmiddellijke faze van de 
staatshervorming onmerkbaar 
door de Kamer geloodst 

Onmerkbaar en voor de burgers 
van dit land en voor de kamerle
den zelf In de kranten werd voor 
deze aangelegenheid haast geen 
plaats ingeruimd Een alledaags 
fait-divers zeker niet van het poli
tiek gehalte van een of andere 
«Happart» streek of een komma 
uit het Egmont- en Stuyvenber-
gakkoord 

Erger is evenwel het schaamte
loos gebrek aan belangstelling 
vanwege de parlementairen Dat 
de Franstaligen het debat negeer
den kunnen we begrijpen Zonder 
slag of stoot hebben zij alles bin
nengerijfd wat ZIJ vroegen De af 
wezigheid van de Vlaamse kamer 
leden is evenwel een blaam voor 
Vlaanderen Wat H Schiltz terecht 
deed opmerken «>4//es zou in het 
parlement worden opgelost en be
sproken Waar zijn nu de helden 
van het parlement Er is hier nie
mand van de meerderheid aanwe
zig'" 

Slechts een dozijn verkozenen 
oordeelde het nuttig aanwezig te 
zijn bij de eerste steenlegging van 
het nieuwe België Een nieuw Bel 
gie dat definitief dneledig dreigt te 
worden en de Vlamingen uit Brus 
sel verbant Door de goedkeuring 
van de eerste hervormingsvoor
stellen zullen de Vlamingen defini 
tief in een positie gemaneuvreerd 
worden waarbij alle uitzicl^L op 
een tweeledig federalisme ver
dwijnt BIJ voorbaat geven zij hun 
voornaamste onderhandelings-
kaart prijs de drieledige gewest
vorming 

P-flash 
Tindemans 
herwaardeert 
# Ongeveer een jaar geleden 
achtte toenmalig eerste-minister 
Leo Tindemans het nodig met 
een waarschuwende vinger te 
pleiten voor de redding van de 
demokratie en de herwaardering 
van het parlement Een begrijpe
lijke oproep maar toch met zon
der hypokrisie Als regeringslei
der was hij al jaren het best ge
plaatst om die slechte gang van 
zaken te verhelpen 
Omdat de regering zelf niet tot 
een oplossing kon raken heeft 
ZIJ het nuttig geoordeeld de op 
ties voor n definitieve staatsher 
vorming naar het parlement te 
verwijzen Of beter gezegd 
heeft ZIJ het nuttig geoordeeld 
haar verantwoordelijkheid te 
ontvluchten 

De eerste fa je is verleden 
week na een hele reeks kom 
missievergaderingen openbaar 
behandeld Op de kommibsiever-
gaderingen stak volksvertegen
woordiger L Tindemans kop en 
schouders uit boven zijn kolle-
ga s hij was met eenmaal aanwe
zig En tijdens het publiek debat 
was hij evenmin te bespeuren 
Meer dan waarschijnlijk hield de 

Steeds hebben de Vlamingen 
deze definitieve gewestvorminq 
achter de hand gehouden besef
fend dat een sabotage van de kon-
kretizering van artikel 107 quater 
de mislukking van de grondwets 
herziening van 1971 enigszins kon 
goedmaken Temeer daar de Wa
len steeds luider en luider opkwa
men voor een snelle uitvoering er 
van en deze tot een soort myte 
verheven waarvan alle heil zou ko
men voor Wallonië 
De Vlamingen beschikken dus 
over een stevig vuistpand om het 
tweeledig federalisme meer in
houd te geven de evenwaardig
heid van de Vlamingen te Brussel 
door te voeren en de autonomie 
ook ekonomisch fiskaal en finan
cieel verder uit te bouwen 
Door de goedkeuring van de on
middellijke faze in vakjargon de 
«wet tot oprichting van gewestelij
ke instellingen in voorbereiding 
van de toepassing van artikel 
107 quater van de grondwet» 
werd dit vuistpand grotendeels uit 
handen gegeven Zonder dat ook 
maar aan een vitale Vlaamse eis 
wordt tegemoet gekomen en zon
der garanties voor de toekomst 
Deze regering is gestart zonder 
konkrete afspraken en opties over 
de definitieve staatshervorming 
Alles zal m het parlement opgelost 
en besproken worden Nou ja 
Ondertussen slagen de Franstali
gen er evenwel in de gewestvor 
ming op een drafje door te druk
ken Wat nadien komt — of meer 
dan waarschijnlijk met komt — 
kan die heren uiteraard weinig 
schelen Vlaanderen dreigt opge
zadeld te worden met een halfaf-
gewerkte staatshervorming op 
maat van de Waalse belangen 
Het Vlaams verweer daartegen is 
onbestaand De vele amendemen 

lijsttrekker van de Europese 
Volkspartij op dat ogenblik er 
gens te velde een vurig en warm 
pleidooi voor de herwaardering 
van het Europees parlement 
Donderdagnamiddag kwam hij 
even binnenwippen om op het 
ja-knopje te drukken aldus de 
huidige malaise van het parie 
ment typerend een stem-machi-

At naargelang... 
# Het werd door de regering 
niet nodig geacht het advies van 
de raad van state in te winnen 
over dit eerste hervormingsont 
werp 
Tijdens het debat verschool eer-
ste-mimster W Martens zich 
evenwel meerdere malen achter 
het advies van de raad van state 
naar aanleiding van wetsont
werp 461 (Egmont- en Stuyven-
bergakkoord) door de CVP des
tijds zo gretig als stok achter de 
deur aangewend 
Men krijgt stilaan de indruk dat 
de raad van state al dan met ge
bruikt woidt wanneer dit in het 
kraam van de regering past 

slaapt 
ten van V Anciaux en H Schiltz 
over de pariteit te Brussel het 
ekonomisch zelfbestuur herzie
ning van de gewestelijke dotaties 
stuk voor stuk essentiële Vlaamse 
eisen werden een bespreking met 
waard geacht ook met door hun 
Vlaamse kollegas Wat ontbreekt 
IS een gezamenlijke opstelling ge
richt op al deze Vlaamse pnontei-
ten 
De pers media strijd- en kultuur-
veremgingen de Vlaamse verko
zenen Vlaanderen slaapt i 

WETSTRAAT 
Opbouwend 
• De Volksunie heeft het wets
ontwerp in zijn geheel verwor
pen Het IS immers duidelijk dat 
hoezeer ook wij als federalisten 
een gewestvorming als onont
koombaar onderdeel van het fe
deralisme wensen te verwezen
lijken geenszins bereid zijn een 
gewestvorming tot stand te 
brengen zonder dat meteen ook 
de andere onderdelen van een 
eerlijk federalisme worden ver 
wezenlijkt en de Vlaamse kapitu-
latie van 1971 zoveel mogelijk 
wordt goedgemaakt 
Toch heeft de Volksunie ge
tracht om vanuit een opbouwen
de oppositionele ingesteldheid 

Plechtig 
^ - ^ « w - -^<*SS*- "^S*^ 

We konden onze nog slaperige ogen moeilijk geloven wan
neer we vrijdag jl «De Standaard» doorbladerden op zoek 
naar een verslag van het groots aangekondigde debat over de 
eerste faze van de staatshervorming Als een ongelove Tho
mas staarden we naar de koeien van letters die zwart op wit 
ons ontbijt verstoorden de CVP blijft aandringen op een vrij 
en grondig debat 
Je reinste onzin opiniebeinvloeding machteloos Nog steeds 
begrijpen wij niet dat deze titel de weergave is van het verne
derend schouwspel dat wij daags voordien gekrenkt en be
schaamd hebben verlaten Er waren op sommige ogenblikken 
met eens voldoende kamerleden om een kaartje te trekken 
Trouwens de Vlamingen hebben er hun beste troefkaarten 
vrijwillig uit handen gegeven 
Over de voor Vlaanderen nefaste inhoud van het «debat 
geen woord Ook niet in de meeste andere kranten Alleen 
reeds het gebruik van de term «debat» is kwetsend De Frans
taligen waren thuis gebleven Hun schaapjes waren toch reeds 
op het droge De afwezigheid van de Vlamingen kan evenwel 
niet vergeven worden Het vooispelt weinig goeds voor de de
finitieve faze 
O ja bij de stemming was iedereen paraat Het parlement op 
zijn best als registreermachine IVIaar mets zeggend De meer 
derheid zat ongeduldig met do vingers te prutsen aan de stem 
knopjes De liberalen kwamen niet verder dan tot wat gebrul 
en obstruktie waar zij dank ztj de zwakke leiding van voorzit
ter Nothomb wonderwel in slaagden 
En de vele amendementen van V Anciaux en H Schiltz zij 
wet den weggewuifd Waarom bespreken"^ 
Wanneer dan juist voor het eindsignaal een CVP er er noncha 
lant en cynisch komt beweren dat het debat vrij en grondig 
moet zijn dan is het orgelpunt voor de krant van s anderen 
daags gevonden 
Men moet ophouden de mensen een rad voor de ogen te 
draaien Het is zuivere demagogie te verkondigen dat in het 
parlement de opties voor een definitieve staatshervorming zul 
len geboren worden Dat in het parlement alle Vlaamse verlan 
gens zullen ingelost worden Men vertelle liever de waarheid 
in het parlement geschieden de begrafenissen met het nodige 
plechtige vertoon' 

aan de hand van een hele reeks 
amendementen de vele zware 
hypoteken op Vlaanderen te 
verzachten 
Besproken werden ze met ook 
met door de Vlaamse meerder
heidspartijen Een voor een wer
den ze weggestemd 

Landbouw 
# Ook het amendement van H 
Schiltz dat ertoe strekte het 
landbouwbeleid onder de be
voegdheid van de gewesten on
der te brengen Deze matene is 
immers gemakkelijk territonaal 
te omlijnen en struktureel gezien 
zijn de landbouwproblemen in 
Wallonië met dezelfde als in 
Vlaanderen 
Reeds tijdens de vorige regering 
hadden vertegenwoordigers van 
de Boerenbond zich hiertegen 
verzet Ditmaal bleven ze afwe
zig zodat ze aan een gedachten-
wisseling over de opportuniteit 
ervan ontsnapten 

Kort geheugen (1) 
• De Vlamingen hebben te 
Brussel met de minste waarborg 
verworven Erger hun statuut is 
er op verslechterd 
De gemeenten met een bijzon 
der taaistatuut waaronder de 
zes randgemeenten worden on
der nationale voogdij geplaatst 
Voor de stad Brussel geldt de
zelfde regeling Op de andere 
achttien gemeenten van het 
Brussels hoofdstedelijk gebied 
wordt evenwel toezicht gehou
den door het Brussels gewest 
Voor de Volksunie geldt ter zake 
nog steeds de tekst van het 
Vlaams Front «De eerbiediging 
van de Vlaamse bestuursbe 
voegdheid over het hele Vlaam
se grondgebied de randge
meenten inbegrepen» En wat 
Brussel betreft is het duidelijk 
dat de 19 gemeenten onder na
tionaal toezicht moeten staan 
gelet op hun hoofdstedelijke 
funktie 
De Vlaamse meerderheidspar
tijen lijken evenwel een korter 
geheugen te hebbeni 

Kort geheugen (2) 
# Ook een ander fundamen
teel beginsel van het Vlaams 
Front lijken CVP en BSP verge
ten te zijn nl «Een gelijkwaarOi 
ge deelneming van de Brusselse 
Vlamingen aan het bestuur van 
het Brussels gewest» 
Momenteel is zelfs de kwasi-pa-
riteit met verwezenlijkt Het mi
nisterieel komitee voor het Brus
sels gewest omvat een Vlaamse 
staatssekretaris tegenover een 
Franstalige minister en een 
Franstalige staatssekretaris 
Noch op gemeentelijk noch op 
gewestelijk vlak wordt een auto
noom beheer voorzien voor de 
Vlamingen En of er te Brussel 
ooit een sluitend systeem zal ko
men waarbij de meerderheid de 
mogelijkheid ontnomen wordt 
om de minderheid onder de voet 
te lopen is een open vraag 
De Volksunie heeft dan ook ge
pleit voor een pantaire samen
stelling van het Brussels gewest 
Vruchteloos I 
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Vrij en grondig 
• Bij de eindstemming stond 
CVP-fraktievoorzitter Blan-
ckaert erop te verklaren dat zijn 
fraktie «bereid blijft positief mee 
te werken aan alle fazen van de 
staatshervorming onder uitdruk
kelijk beding van een vrij en 
grondig debat in het parlement.' 
Een forse verklaring! Maar op 
woensdag en donderdag, tot 
evgn voor de sterwning. h©bben 
wij weinig CVFers bemerkt De 
meerderheidspartijen schitter
den allemaal door hun afwezig
heid. En ootmoedig bekennen 
wij dat ook de Volksunie slechts 
door vier van de veertien kamer
leden was vertegenwoordigd. 
Kortom, een dozijn aanwezigen 
voor de eerste fundamenten van 
de toekomstige Belgische staat. 
Men moet werkelijk fraktlevoor-
zitter van de CVP zijn om dan 
nonchalant en schaamteloos te 
komen vertellen dat er een vrij 
en grondig debat moet plaatsvin
den. 

Uiteraard 
Bij wijze van amendement stelde 
V. Anciaux voor dat in het Brus
sels gewest de taalwetten van 
toepassing zouden zijn op de op
enbare diensten en instellingen 
die belast zijn met het geweste
lijk beleid. 
Hierbij verwees hij o.m naar de 
toestand van de Brusselse huis
vestingsmaatschappij. 

De op te richten administraties 
en parastatalen moeten alle 
waarborgen bieden aan de 
Vlaamse gemeenschap te Brus
sel. Lakoniek antwoordde de 
eerste-minister dat de executie
ven van gewesten en gemeen
schappen onderworpen zijn aan 
de taalwetten, ook die van het 
Brussels gewest. 
Het amendement werd evenwel 
verworpen. 

Naïef? 
Het wetsontwerp werd te mid
den van luidruchtig rumoer 
goedgekeurd met 129 tegen 49 
stemmen bij 2 onthouding. 
Bij de aanvang van het debat 
had CVP-kamertid Van den 
Brande verklaard dat de defini
tieve faze met gehypotekeerd 
mag worden door de voorlopige. 
Hij troostte zich dan ook met de 
gedachte dat de pariteit m de re
gering en de bevoegdheidsver
deling van de leden van het 
Brussels executief slechts voor
lopig zijn. 

Waar haalt deze man de garantie 
dat er ooit een definitieve faze 
komt? Dit land loopt gebukt on
der de vele voorlopige maatre
gelen die per slot van rekening 
de definitieve geworden zijn. 
HIJ besloot zijn tussenkomst dan 
ook zeer wijs. «Ik zal dit ontwerp 
behoedzaam goedkeuren.» Met 
andere woorden: met de dood in 
het hart Wanneer hebben we 
dat nog gehoord? 

WETSTRAAT 
P-flosh 

• Uit het antwoord van mWster 
De Backer op vragen van VU-
kamerlid Joos Somers blijkt dat 
inderdaad het gebruik van het 
D'Hondt-sisteem niet steeds een 
automatische waarborg voor de 
toepassing van het Kultuurpakt 
is. De minister beloofde evenwel 
dat bij de handleiding een aan
vulling over het sisteem zou in
gelast worden, die overeenstemt 
met de bekommernis van de 
vraagsteller. 
Inzake Rijkssportcentra is de 
Hoge Raad voor de Lichamelijke 
Opvoeding, de Sport en het 
Openluchtleven voor onderhavi
ge materie het vereiste adviesor
gaan. 
Tenslotte werd inzake wedde-
toelagen van het Jeugdhuiswerk 
beslist, dat van 1979 af de jeugd
huizen voor hun personeel zullen 
gesubsidieerd worden. Deze 
nieuwe werkwijze laat tevens 
toe twee voorschotten uit te be
talen nl. 50 % in juni en 25 % in 
september. Benevens de ver
snelde subsidiering voor 1979 
worden de toelagen voor 1978 
dankzij een biezondere financië
le inspanning uitbetaald voor 20 
%. Deze werkwijze waarborgt 
de bestaanszekerheid van het 
personeel in de jeugdhuizen. In 
het antwoord wordt verder ge
wezen op het voorzien van vol
doende kredieten opdat de nodi
ge subsidies zouden kunnen uit
betaald worden. 

• VU-kamerlid De Beul stelde 
tijdens het debat over de begro
ting van Binnenlandse Zaken 
een aantal vragen over de ge
westelijke executieven, de ver
soepeling van het administratief 
toezicht in het Gewest Vlaande
ren, de hervorming van de politie, 
de heroriëntering van de over-
heidsfinancies en stond lang stil 
bij de gevolgen van de gemeen
telijke fusies. 

• Bij de bespreking van het 
wetsontwerp «houdende wijzi
ging van de wet van 1 augustus 
1974 tot oprichting van geweste
lijke instellingen ter voorberei
ding van de toepassing van ar t 
107 quater van de grondwet» 
verdedigde een vinnige Anciaux 
de verdaging van de stemming 
daarover, ten einde eerst te be
slissen over de voorlopige kre
dieten. Hij kreeg het later nog 
aan de stok met CVP-fraktie-
voorzitter Blanckaert en laakte 
daarbij vooral het absenteïsme 
van de meerderheid. 

• VU-kamerlid Desayere sloot 
zich aan bij het voorstel, om het 
wetsontwerp op de kadastrale 
perekwatie te verdagen. Hij 
werd hierin bijgevallen door VU-
kamerlid Baert. 

• In een parlementaire vraag 
merkte VU-kamerlid Kuijpers op 
dat twee FDF-parlements- en ge
meenteraadsleden (de h. Cler-
fayt uit St-Genesius-Rode en 
mevr. Mathieu uit Vilvoorde) aan 
de zittingen van de voorlopige 
Brusselse Gewestraad deelne
men, hoewel ze deze Brusselse 
agglomeratie niet bewonen. Ge
zien beide gemeenten integraal 
deel uitmaken van Vlaanderen, 
zou dit tweetal als gemeente
raadslid ontslag moeten nemen 
en zich in de Brusselse Agglo
meratie moeten vestigen. 

• Jaak Qstorids (S/Ui harf het 
in het debat over de Verkeers-
begroting vooral over het open
baar vervoer in Limburg en de 
moeilijkheden met de eksamen-
centra voor het rijbewijs. Hij 
pleitte voor behoud van het be
staande en tot passende uitbrei
ding. Wat het rijbewijs betreft 
was de h. Gabriels van mening 
dat de eksamenkommissies te 
streng zijn. 

• Minister Chabert wou in zijn 
antwoord aan Joos Somers 
deze laatste een antifederaal pak 
aanmeten, maar een slagvaardi
ge Somers en een even zakelij
ke Willy Kuijpers brachten het 
debat terug tot de essentie nl. 
dat ook onder de «Vlaamse» mi
nister Chabert de Walen in het 
openbaar vervoer bevoordeligd 
worden (met 42 miljard de jong
ste dne jaar!). 

Socioal 
• VU-kamerlid Emiel Van-
steenkiste vreesde in het kader 
van de huurprijsverhoging dat 
voor een huurder, die pas enkele 
maanden geleden een sociale 
woning betrekt door de verho
ging het sociaal karakter van de 
huur volledig zal verdwijnen. 
Staatssekretaris Coens stelde 
een nauwere koppeling aan inko
men en huurwaarde in uitzicht 
vooral door een huurtoelage 
voor de laagste inkomensgroe
pen. 

• VU-kamerlid Emiel Van-
steenkiste kwam tussen in het 
debat over de justitiebegroting 
met een uiteenzetting over de 
vrouwenmishandeling ook nog 
genoemd echtelijk geweld. On
danks de erkenning door de 
meeste landen van de mensen
rechten is er niets voor de ele
mentaire rechten van in het hu
welijk of in het familieleven mis
handelde vrouwen voorzien. In 
verband met het wetsontwerp 
waarbij een degelijke opvang 

• Ook Witly Kuijpers legde 
Chabert op de rooster, meer be
paald wat de achterstelling van 
de Vlamingen in Sabenïh betreft. 
Hij vroeg zich af of de in 1978 
bevolen taalrollen wel wettig zijn, 
ze zijn immers onvolledig. Het 
uitstellen van taalkaders veroor
zaakt trouwens financieel ver
lies, nu kunnen immers diege
nen, die buiten de taalwetten be
noemd werden in overtal bevor
derd worden. Ook is men erin 
geslaagd door de verhouding 
werklieden-bedienden om te ke
ren tot aanwerving over te gaan 
van nog meer franstaligen. In zijn 
antwoord poogde de minister 
deze weerslag te minimalizeren. 
In een repliek zei Willy Kuijpers 
dat het optrekken van de arbei
ders naar het bediendenstatuut 
de franstalige aangroei ook in 
het lagere kader bevordert, wat 
een kaakslag is voor de Vlaamse 
gemeenschap. 

van mishandelde kinderen is 
voorzien vroeg het kamerlid 
deze tekst uit te breiden tot de 
mishandelde vrouw. 

• In zijn tussenkomst in het de
bat over de pensioen-begroting, 
betreurde VU-senator G. De 
Rouck de woordenvloéd i.z. ver-
betenng yan het pensioen en het 
ontbreken van daden. In enkele 
slotbedenkingen zei hij o.m. dat 
in ons land een gepensioneerde 

If zijn loopbaan moet bewijzen, 
terwijl dat in de andere Europese 
landen net andersom is. Hij pleit
te voor een daadwerkelijke split
sing van de pensioenen naar de 
gemeenschappen toe en voor 
een efficiënter administratie. Dit 
kan slechts door depolitizering 
van de benoeming, de decentra-
lizering naar de gewesten, pro
vincies en zelfs naar de arrondis
sementen toe. Tot slot betreurde 
de senator dat de weduwen en 
kinderen van repressie-getroffe
nen niet het pensioen ontvangen 
waarop zij recht hebben. 

knack 

DC-10 
in ds ramp Fnet de DC-10 op 
het vliegveld van Oiicago 
einde mei is een eenvoudige 
bout legendarisch gewor
den. Het onderzoek wees 
evenwel uit dat er veel meer 
mankementen waren en alle 
DC-10's in de wereld moe
sten aan de grond blijven. 
Wat de gevolgen zijn van de
ze dramatische, duurste en 
meest ingrijpende vliegramp 
aller tijden, leest u deze 
week In Knack. 

Tongeren 
De gemeenteraad van Ton
geren heeft dit jaar maar één 
keer geldig vergaderd. De 
volledige gemeenteweri<ing 
ligt plat omdat één man uit 
de CVP-meerderheid voor 
de ene skrupuleus en voor 
de andere laag-politiek zijn 
schepenambt uitoefent. Wat 
er werkelijk op het spel staat 
leest u deze week in Knack. 

knack 
Leugens gedrukt 
Günter Grass, auteur van 
o.m. „Der Butt" en „Die 
Blechtrommel", waarvan de 
verfilming in Cannes zopas 
een gouden palm kreeg, 
zegt dat „de waarheid hem 
de keel uithangt". Daarom 
liegt hij liever „en het liefst 
van al gedrukt". De beroem
de Duitse auteur onthult nog 
wel meer over zichzelf, tij
dens een vraaggesprek. De
ze week in Knack. 

knack 
Waterhoofd Brussel 
De Brusselse agglomeratie-
raad is failliet. Allen dankzij 
een noodsprong van de re
gering konden de 2.400 per
soneelsleden vorige maand 
nog worden betaald. Boven
dien is die raad, die de 
Vlaamse Brusselaars tegen 
minorizering moest behoe
den, uitgegroeid; tot een 
machtsinstrument van het 
FDF. Waarom het allemaal 
zo uit de hand is gelopen, 
leest u deze week in Knack. 

Casino 
Twee jaar nadat het wegens 
failliet gesloten werd, gaat 
het Casino In Middelkerke 
weer open. Een gok op zich
zelf, want het gaat de casi
no's in België overigens niet 
voor de wind. Welke troeven 
Middelkerke in handen denkt 
te houden, leest u deze 
week in Knack. 

knack 
RU te koop 35 fr. 
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Donderdag 
14 JUNI I 

BRT 1 
1845 Barbapapa - 1850 
Rondomons — 1917 Standpun 
ten - 1945 Nieuws - 2010 De 
zoete inval Cf) — 2035 Panorama 
— 21 25 De vervloekte koningen 
(f) - 2305 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sterren en hun hobby s 
Cdok) — 20 35 Een man wil vooruit 
Cf) - 21 25 Premiere 

NED. 1 
1850 Fabeltjeskrant ( f ) - 1855 
Nieuws — 18 59 Tom & Jerry — 
1910 BIJ ons in Laren Cshow) — 
2000 Sanford & zoon Cf) - 2025 
Wat heet beter? - 21 10 t Zand 
33 - 21 37 Nieuws - 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 Anadne 
op Naxos — 2300 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 De astro-
nautjes - 1905KizzyCf) - 2000 
Nieuws — 2027 John Denver in 
Amsterdam Ckoncerü — 21 10 De 
stichting Cf) — 22 00 Televizier ma 
gazine — 22 40 Avro s sportpano-
rama — 2310 Nieuws 

RTB 1 
1725 1 2 3 Cinema - 1755 
Lage en fleur Cf) — 1825 Zigzag 
— 1840 Festivals/expositions — 
1910 Bons baisers de Bruxelles — 
1915 Antenne-soir - 19 30 
Nieuws — 20 00 Autant savoir — 
2020 Manon 70 Cfilm) - 2200 
Nieuws — 2215 Le carrousel aux 
images 

ARD 1 
1450 Nieuws - 1455 Emil Tcha-
karov Cklassiek) — 1550 Navajo 
Cdok) - 1700 Nieuws - 1705 
Melchisedech - Abraham Mozes 
Cdok) — 1715 Chio Creportage) 
— 1810Nieuws - 1915DerTeu-
fel hat ein Loch im Schuh Ctv-film) 
— 19 25 Anne Frank Ctv-film) — 
21 00 Nieuws — 21 15 Jeruzalem 
Cdok) - 2200 Cafe in Takt 
Cshow) — 2245 Eine Rose aus 
Montreux — 2330 Tagesthemen 
— 00 00 Das Feuerwerk - 01 55 
Nieuws 

ZDF 
1420 Der laengste Flug - 1450 
Nieuws — 1455 Beherrscher der 
Meere Cfilm) — 1645 Durch die 
Wueste - der Geschaeftswegen 
— 1715 Nieuws - 1720 Fuenf 
Pennies Cfilm) — 19 15 Paradiese 
aus Menschenhand Cteportage) 
— 2000 Nieuws — 2015 Mem 
Fleisch und mem Blut Cfilm) — 
20 30 Starparade - 22 00 Heute-
Journal — 22 20 Kennzeichen D 
— 23 05 Farewell my lovelies Cfilm) 
— 0000 Das Meisterwerk Cklas 
siek) — 0055 Nieuws 

D 3 
2000 UFO Cmformatie) - 2055 
Journal 3 - 21 00 Nieuws — 
21 15 Die Dinge des Lebens Cfilm) 
- 2240 Famihenrat - 2310 Le 
ben wir nur einmaP 

TF 1 
1300 Nieuws — 1335 Regionaal 
programma — 13 50 Objectif san-
te — 14 00 Les vmgt-quatrejeudis 
— 1802 Konsumentenmagazine 
- 18 20 Un rue Sesame - 18 57 
Echt gebeurde verhalen — 1912 
Une minute pour les femmes — 
19 20 Gewestelijk nieuws — 19 44 
Assemblee nationale — 2000 
Nieuws — 2035 Letrange mon
sieur Duvallier Cf) — 21 38 Leve
nement - 22 35 Nieuws - 22 45 
La mutmene Cfilm) 

A 2 
12 45 Nieuws — 13 20 Page spe
ciale — 13 35 Regionaal magazine 
- 1350 Bonjour Paris - 1403 
Damesmagazine — 1510 Les m-
corruptiblesCf) — 16 00 L invite du 
jeudi — 17 20 Fenétre sur — 
1750 Jeugdprogramma — 1830 
C est la vie Ctips) - 18 50 Des chif-
fres et des lettres Cspel) — 19 20 
Gewestelijk nieuws — 19 45 As
semblee parlementaire — 2000 
Nieuws — 2030 La belle epoque 
de Gaston Coute Ctv-film) — 21 35 
Koncert — 2305 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin Cf) — 
20 30 Les jeux de 20 heures Cspel) 
- 20 30 Le lion et le vent Cfilm) — 
22 25 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
17 00 Tekenfilms - 1725 Cinq a 
sept agenda — 1730HeidiCf) — 
18 00 Le coffre-fort Cspel) - 18 03 
Medische tips - 18 10 Aktualitei 
ten - 18 20 Ram-dames - 18 35 
Le coffre fort Cspel) - 18 40 Le lu-
dion 1900 Nieuws - 19 30 Le 
coffre-fort Cspel) - 1935 Le lu 
dion — 1947 Entre chiens et 
chats - 1955 Nieuws - 2000 
Leducation sentimentele Cf) — 
21 00 Maitre apres Dieu Cf) — 
2230 Horoskoop 

BRT 1 

1845 Barbapapa - 1850 Klem 
klem kleutertje — 19 05 Dit leuke 
land - 19 45 Nieuws - 2015 De 
langste dag Cfilm) — 23 10 Nieuws 

BRT 2 

1845 Overname BRT-1 - 2015 
Klown Cshow) — 21 05 Ik Claudius 
Cf) — 2155 Zomeragenda Ctot 
2205) 

NED. 1 

18 50 Fabeltjeskrant - 1859 Mis 
ter Kotter Cf) - 1925 Op volle 
toeren - 20 05 Tatort Cf) - 21 37 
Nieuws — 21 55 Trefpunt Amster
dam — 22 35 Gesprek met de mi
nister-president — 22 45 De geld
en gelukshow — 2325 Nieuws 

NED 2 

18 25Teleac — 1855 Nieuws -
18 59 Er was eens Cf) - 1927 Na
tuur m eigen land — 2000 Nieuws 
— 2027 De rode cirkel Cfilm) — 
2245 Brandpunt - 2320 Tocht 
door de middeleeuwen Cdok) — 
2350 Nieuws 

RTB 1 

1430 Tennis - 1725 1 2 3 Cine
ma — 1755 Lage en fleur Cf) — 
1825 Zigzag - 1840 Sept sur 
sept — 1910 Bons baisers de Bru
xelles — 1915 Antenne-soir — 
19 30 Nieuws — 19 55 A suivre — 
2150 Nieuws - 2205 Aloise 
Cfilm) 

RTB 2 

19 55 Les yeux bleus Cf) — 2045 
Ce que parier veut dire CdebaO 

ARD 

1715 Nieuws - 1720 Der 6-Stun-
den-Tag und was daraus folgt — 
1805 Joker - 1850 Nieuws -
19 00 Fremder woher kommst d u ' 
- 1930T ipumha lb7 - 1940 Die 
Zukunft der Ahnen - Wir - 2015 
Regionaal magazine — 21 00 
Nieuws — 21 15 Pookie Cfilm) — 
2300 Plusminus - 23 30 Tages
themen — 0000 Die Sportschau 
- 0045 Der Chef - 1 30 Nieuws 

ZDF 

18 00 Nieuws — 18 10 Kinder rund 
urn die Welt - 1840 Die Dreh-
scheibe — 19 20 Western von Ge-
stern - 2000 Nieuws - 2030 
Auslandsjournal — 21 15 Der Alte 
Cf) — 2215 Fragen sie Frau Enka 
- 23 00 Heute-Journal - 2320 
Kultureel Magazine — 0005 Das 
Haus der Lady Alquist Cfilm) — 
01 55 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 

ARD 3 

2000 Vrijetijdsmagazme — 2045 
Journal 3 - 21 00 Nieuws — 
21 15 Dingen om na te maken — 
22 00 Momente — 2215 Junge 
Dichter in Essen und anderswo — 
23 00 Der Mann der aus der Ferne 
kam Cf) - 2355 Klaus Traube 
Cportret) — 055 Nieuws 

F1 

1300 Nieuws - 1335 Regionaal 
programma — 1802 Konsumen
tenmagazine — 18 29 Un rue Se
same Cf) — 1857 Echt gebeurde 
verhalen — 19 12 Une minute pour 
les femmes — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 44 Les inconnues de 
19 h 45 - 20 00 Nieuws - 20 35 
Les Batards CToneel) - 2207 
Francis Perrin Cportret) — 2317 
Nieuws 

A2 

12 45 Nieuws — 13 20 Page speci
ale — 13 35 Regionaal magazine 
— 1350 Bonjour Paris Cf) - 1403 
Aujourd hui madame — 1510 Ben 
jowskiCf) - 1600 Delta - 1725 
Fenetre sur — 1755 Jongeren
programma — 1835 Ces t la vie 
— 18 55 Des chiffres et des lettres 
— 19 20 Gewestelijk nieuws — 
1945 Top Club Cshow) - 2000 
Nieuws - 20 35 Les folies Offen
bach Cf) — 21 35 Apostrophes — 
2250 Nieuws - 2257 La mort 
dun cycliste Cfilm) 

FR 3 

1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin Cf) — 
2000 Les jeux de 20 heures -
2030 Le nouveau vendredi — 
21 30 Des cameras pour voir la vie 
Cdok) - 22 25 Nieuws 

LUX. 

1200 La bonne franquette — 
17 00 Tekenfilms - 1715 Cinq a 
sept weekend — 1750 Culinair 
magazine — 1805 Le coffre-fort 
Cspel) - 18 40 Le Ludion - 19 00 
Nieuws — 1930 Le coffre-fort 
Cspel) - 1935 Le Ludion - 1947 
Entre chiens et chats — 19 55 
Nieuws — 2000 Sergent Ander 
son Cf) - 2100 LEquipage Ctv-
film) 

Zaterdag 

BRT 1 
17 00 Atletiek Zeslandenkamp Cre
portage) — 1800 Barbapapa Cf) 
- 1805 Disneyland Cf) - 1850 
Vrijgezellen Cdok) — 1945 
Nieuws - 2010 Duet Cf) - 20 35 
Henk in Deinze Cshow) - 21 30 
Terloops - 2215 Dallas Cf) — 
2300 Nieuws 

NED. 1 
15 30 Nieuws - 15 32 Popeye -
1610 Captain Caveman Cf) — 
1620 Een wereld vol truuks — 
1645 Het onzichtbare rif - 1710 
Pop op de zaterdagmiddag Cshow) 
- 18 40 Kortweg - 18 50 Fabel
tjeskrant — 1855 Nieuws — 
18 59 Zo vader zo zoon — 19 35 
Tedshow — 21 05 Lucy en Mr 
Mooney Cf) — 2135 Nieuws — 
21 55 The Streets of San Francisco 
Cf) - 2245 Groeten uit Cdok) -
2305 Nieuws 

NED 2 
1855 Nieuws - 1859 De Tros 
Top 50 - 2000 Nieuws - 2027 
Te land ter zee en in de lucht 
Czeepkistenwedstrijd) — 21 20 De 
Ted Knight show Cf) - 2145 
Anna Karenina Cf) - 2235 Aktua 
TV - 2330 Nieuws 

RTB 1 
1625 Em tchou e mes ochas — 
1800 Declic Cf) - 1825 Nieuwe 
jeugdboeken — 1855 Ludwig — 
19 00 Les mysteres de la chambre 
noire Cdok) — 1915 Antenne-soir 
— 19 30 Nieuws — 1955Lejard in 
extraordinaire — 2025 La megere 
apprivoisee Cfilm) — 2225 Henn-
neringen aan grote processen — 
2310 Nieuws 

RTB 2 
14 30 Tennis — 1800 Internationa 
le atletiekmeeting 

ARD 
1510 Nieuws — 1545 Spiel ohne 
Grenzen — 1715 School en be
roep - 1800 De 18e Evangeli
sche Kerkdag m Nurnberg — 
1830 Hier und heute unterwegs 
— 18 55 Intermezzo-Informationen 
— 19 00 Nieuws - 19 05 Die 
Sportschau — 2000 Regionaal 
magazine — 2022 Fremder wo
her kommst d u ' — 21 00 Nieuws 
— 21 15 Der politische Bock Cto-
neel) - 2235 Nieuws - 2255 
Kraut & Rueben Creportage) — 
2355 Ein toller Bluff Cfilm) - 1 30 
Nieuws 

ZDF 
15 45 Nieuws — 1547 lm Tal des 
Echos Cvakantieverhaal) — 1640 
Kette Kardan Koepfchen — 1650 
1 2 Oder 3 Cspel) - 17 35 Peanuts 
Cf) - 1805 Nieuws - 1810 
Laenderspiegel — 1900 Lou 
Grant Cf) - 2000 Nieuws -
2030 Telemotor - 21 15 Ganz 
ohne Ungarn geht die Chose nicht 
Cmelodieen) — 2245 Nieuws — 
22 50 Das aktuelle Sport-studio — 
0005 Der Kommissar Cf) - 1 05 
Nieuws 

D 3 
1930 Vragen van studenten — 
20 00 Markt - Wirtschaft Sozial -
2015 Sport im Westen - 2055 
Journal 3 - 21 00 Nieuws — 
21 15 Die Sohne Ctv-film) - 2235 
Treurige verhalen rond de dood 

TF 1 
13 00 Nieuws -
de I accordeon 

13 35 Le monde 
- 1348 Au plaisir 

LUX. 

Zondag 

— De langste dag, monster-rekonstruktie over de legendarische D-dag (6 juni 44), met internationale 
sterrencast en boordevol oorlogseffekten 
Vrijdag, 15 juni om 20 u 15 op BRT 1 

du samedi — 18 09 Magazine over 
dieren — 1840 Magazine auto
moto I — 19 10 Six minutes pour 
vous defendre — 1915 Monsieur 
Panivo passé toujours — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1946 Les 
inconnus de 19h 45 - 2000 
Nieuws — 2035 Numero un 
Cshow) — 21 38 Chapeau melon et 
bottes de cuir Cf) - 2230 Tele-
foot 1 - 2330 Nieuws 

A 2 

12 45 Nieuws - 13 00 Samedi et 
demi - 14 25 Wattoo Wattoo Cte-
kenfilm) — 14 30 Les jeux du sta
de - 1755 Salie des fétes -
18 50 Des chiffres et des lettres 
Cspel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Top club Cshow) 
- 20 00 Nieuws - 20 30 Voetbal 
CBeker van Frankrijk) — 22 25 Sur 
la sellette — 23 10 Nieuws 

FR 3 
19 10 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin Cf) — 
2000 Les jeux de 20 heures Cspel) 
— 20 30 Franz Schubert Cdok) -
2250 Anatole Ckortfilm) 

12 00 La bonne franquette — 
1632 Super juke-box - 1800 
Mon ami le fantóme — 1900 
Nieuws — 1930 Aventures des 
hommes — 1955 Nieuws — 
2000 Rush Cf) - 21 00 Qui? Cthnl-
ler) 

BRT 
1000 Eucharistievienng vanuit 
Brugge — 11 00 Konfrontatie Cde-
bat) — 14 30 Sesamstraat — 
1500 Atletiek Zeslandenkamp — 
17 30 Toerisme 79 - 1815 
Nieuws voor gehoorgestoorden 
— 1845 Barbapapa - 1850 De 
Condor leeft nog Cdok) — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
— 20 30 Ontsnappingsroute Cf) — 
21 20 Ann Margret special Cshow) 
— 2210 Premiere magazine — 
2300 Nieuws 

HL1NED. 1 
1530 Teleac - 1700 Kerkdienst 
— 1745 Bencht van de wilde gan 
zen - 1900 Nieuws — 1905 
WKRP Cf) - 1930 Leven m het 
koraalrif Cdok) — 20 20 Angelique 
Cf) — 2200 Woody Herman en 
The New Thundering Herd Cshow) 
— 2240 Nieuws 

NED. 2 
1800 Nieuws - 1805 Studio 
Sport — 1830 De avonturen van 
beertje Colargol — 1845 Kikkers 
Cdok) - 19 00 Waar hoor ik t hu i s ' 
Cdok) - 19 25 Studio Spor t -

2030 Humanistisch Ver 
2035 Nieuws - 2040 \ 
cadabra — 21 40 Al m tl 
- 2205 Het machtige w 
Cdok) - 2255 Monty 
flying circus Chumor) 
Nieuws 

RTB 1 
11 00 Feest van de 
jeugd — 1200 Faire le 
bat) - 1305 Concerti 
1355 Cahmero - 14 
sauter la banque — 15C 
deHesseCdok) - 1630 
pet show — 1655 Het 
corso van Locarno — 1 
au public CJeane Mai 
18 40 Le francophonis 
1910Tintm - 1915 An 

- 1930 Nieuws - 201 
- 25 ans Cshow) — 2 
chez les Loups — 225 

RTB 2 
1430 Tennis - 1800 In 
le atletiekmeeting — 2( 
name RTB 1 

ARD 1 
1200 Coralie CTV-film) 
Der internationale Freu 
- 1345 Nieuws — 1 
schenspiel Cbarok) 
Regionaal weekoverzich 
Mem onkel Theodor Cf] 
Kann ich noch ein biss 
b e n ' Cf) - 1800 WasI 
hinter verschlossenen 1 

- 1845 Was ist Deu 
w e r t ' Creportage) 
Nieuws — 1933 Duits 
kompetitie - 2015 Wir 
- 2020 Weltspiegel 
Nieuws - - 21 15 Phan 
2240 Nieuws - 224e 
Cdok) - 23 30 18de Di 
gelische Kerkendag 
Nieuws 

ZDF 
13 00 Das Sonntagski 
1345Freizeit - 1415 C 
Woche Fragen zur Zet 
Boeren en stedelingen 
1510 Programma voor 
- 1540 Nieuw - IE 
schdn — 15 50 Zondvlc 
goniaCdok) - 1620Sie 
den Amerikanischen s 
portage) - 1700 N 
17 02 Die sport reportac 
Tagebuch uit de RK-ker 
Aus Forschung und Ti 
portage) - 2000 N 
2010 Bonner Perspe 
2030 Die Macht de 
Cdok) - 21 15 Freihf 
meine Cf) - 2200 ^ 
22 15 Anadne auf Naxc 
Nieuws 

TF 1 
9 15 Godsdien-^ ige uil 
— 1202 La seojence 
teur — 12 30 N euws u 
reld - 1300N1PUWS -
mor en sketcher — 14 
dez-vous du di"ianche 
Tiercé — 15 3"̂  L'homi 
lantideCF) - 1^28 Spe 
re — 1800 a rivier 
amours — 19 25 Les c 
monde Cdok) - 2000 
2035 Le jour le DIUS Ion 
Koncert CBeethoven) 
Nieuws 

A 2 
12 40 Filmpjes uit de oui 
1257 Top club dimanc 
- 13 15 Nieuws - 13 ' 
dimanche - 1430 Drc 
mes Cf) - 1520Ensa\ 
1620 Le petit theêtre c 
Ctoneel) - 1655 Mor 
ma Cfilmkwis) — 173 
du dimanche Cspel) — 
gende d Adams et de 11 
mm Cf) - 1855 Stade 
Nieuws — 2035 Hun 
21 30 Du ciel plein le cc 

- 2310 Nieuws 

FR 3 
17 35 Un comedian lit ui 
18 30 LInvite de FR ; 
Special Dom Tom — 
grande parade du jazz 
tekenfilmmdustne Cdok 
Nieuws - 22 00 Exan-
at school CKortfilm) — 
queline Biset (portret^ 
L'Ombre dun doute 
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anistisch Verbond — 
VS — 20 40 Verhagen-

21 40 Al in the Family 
3t machtige werelddeel 
2255 Monty Pythons 
js (humor) — 2325 

st van de vrijzinnige 
200 Faire Ie point (de-
305 Concertissimo — 
nero — 1410 Faites 
anque — 15 30 Le land 
dok) - 1630TheMup-
— 1655 Het bloemen-
Locarno — 1745 Face 

(Jeane Manson) — 
francophonissime ( f ) 

I — 1915 Antenne soir 
euws — 2010 Olympia 
(show) - 21 40 Seul 

oups — 2250 Nieuws 

is — 18 00 Internationa 
neeting — 2000 Over-

1 

alie (TV-film) - 1300 
ationale Freuschoppen 
Nieuws — 1415 Zwi-

(barok) - 14 55 
weekoverzicht — 1605 
I Theodor ( f ) - 1635 
loch ein bisschen blei-
- 1 8 0 0 Washington — 
•chlossenen tueren ( f ) 
Was ist Deutsch noch 
eportage) — 19 30 
- 1933 Duitse voetbal-

— 2015 Wir uber uns 
Weltspiegel - 2100 

- 2 1 1 5 Phantasten -
iws — 2245 Potsdam 
>330 18de Duitse Evan-
Kerkendag — 015 

3 Sonntagskonzert — 
•eit — 1415 Chronik der 
agen zur Zeit — 1440 
1 stedelingen (dok) — 
gramma voor kinderen 
vlieuws ^ 1 5 4 5 Danke 
15 50 Zondvloed in Pata-
J - 1620Sieverlassen 
rikanischen sektor (re-
— 1700 Nieuws — 

sport-reportage — 1900 
ui tdeRK-kerk - 1915 
:hung und Technik (re-
— 2000 Nieuws — 

nner Perspektiven — 
' Macht der Masken 

21 15 Freiheit die ich 
— 2200 Nieuws — 

dne auf Naxos — 025 

sdienstige uitzendingen 
_a sequence du specta 
i30 Nieuws uit de tv-we-
00 Nieuws — 13 20 Hu-
etchen — 1415 Les ren
du dl manche — 1530 
1535 L'homme de lAt-
— 16 28 Sports premie-

iOO La riviere de nos 
- 1 9 2 5 Les animaux du 
3k) - 2000 Nieuws -
3ur le plus long ( f ) 2210 
(Beethoven) - 2315 

pjes uit de oude doos — 
club dimanche (show) 

lieuws — 13 40 Top club 
- 14 30 Dróles de da-

- 15 20 En savoir plus — 
Detit theatre d'antenne 2 
- 1655 Monsieur cine-
wis) - 1735 Chocolat 
,he (spel) - 18 05 La le-
idams et de I ours Benja 

1855 Stade 2 - 2000 
- 2035 Hunter ( f ) -
:iel plein le coeur (dok) 
Nieuws 

ïomedien lit un auteur — 
vite de FR 3 - 1945 
3om-Tom - 2000 La 
irade du jazz — 20 30 De 
ndustne (dok) — 21 35 
- 22 00 Examination day 
(Kortfilm) - 2200 Jac-

liset CportreÜ — 2230 
d'un doute 

ARD 3 
1900 Das Geheimnis des 
Moenchs ( f ) - 1930 Paddestoe
len (dok) - 2000 Rockpalast -
2045 Sport im Westen - 2055 
Journal 3 - 21 00 Nieuws -
21 15 September 1939 - Mei 
1940 (dok) - 22 00 Het verkeer in 
de toekomst - 224b ivoeine, 
Treff (talkshow) 

LUX 
1315 Hei elei kuck elei - 1515 
Euro 9 (dok) - 16 30 Le roi de la 
jungle ( f ) - 1800 Het wiel (dok) 
- 1830RTL-theatre - 1900 Les 
sentiers de l'aventure (dok) — 
1930 Nieuws - 19 33 Cine-selec-
tion — 2000 Vivre libre ( f ) — 
21 00 Le Pelican ( f ) < 

Maandag 
18 JUNI 

BRT 
1845 Barbapapa ( f ) - 1850 Fan-
tasmagoria (dok) — 1905 De vijf 
( f ) - 1930 Kijk uiti - 1945 
Nieuws - 2015 Dubbel dobbel 
— 20 55 Een ruiter reed voorbij ( f ) 
— 21 45 Jeugd in dertien portret
ten - 2235 Nieuws 

NED. 1 
1850 Fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 Het grote eiland 
(dok) - 1910 OliverI (film) -
21 35 Nieuws — 21 55 O moeder 
wat IS het heet ( f ) - 2225 Gau
guin een leven op Tahiti (tv-film) 
- 2330 Nieuws 

NED. 2 
18 55 Nieuws — 18 59 De wonder
baarlijke avonturen van professor 
Vreemdeling ( f ) — 1925 Prettige 
vakantie (dok) — 20 00 Nieuws — 
2027 James Herriot ( f ) - 21 20 
De Lucy show ( f ) — 21 45 Hier en 
nu - 2225 Kerkepad 79 - 2245 
Socutera — 2300 Nieuws 

RTB 1 
17 25 Rimes et racontines — 17 55 
L'age en fleur ( f ) — 18 25 Zigzag 
— 18 40 La communaute frangaise 
de Wallonië et de Bruxelles — 
1910 Bons baisers de Bruxelles 
(spel) — 1915 Lundi-sports — 
1930 Nieuws — 1955 Vos droits 
(adoptie) — 20 00 Een zomermor-
gen in Matmata (dok) - 21 10 Vi
suele waarnemingen — 2310 
Nieuws 

RTB 2 
1955 Seniorama — 2035 Le har
pon rouge (film) 

ARD 
1710 Nieuws - 1715 Schaukel-
stuhl - 1800 Papa Charly heeft 
gezegd (poppenkast) — 1850 
Nieuws — 1900 Das Intermezzo 
bietet an — 19 30 Trick um halb 7 
( f ) - 1940 Luipaarden (dok) -
2015 Regionaal magazine — 2045 
Trick um 4tel vor 8 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Theodoor Chind-
ler (film) — 2215 Heimweh nach 
dem hellen Amenka (dok) — 
23 00 So ne und So ne ( f ) - 23 30 
Tagesthemen — O 00 Verdrueckte 
Tage (dok over gastarbeid) 

ZDF 
18 00 Nieuws - 1810 Lassie ( f ) 
- 18 40 Die Drehscheibe - 19 20 
Achtung Kunstdiebe' (tv-reeks) 
- 2000 Nieuws - 2030 Spass 
mit Musik — 21 15 Gesundheits-
magazin Praxis — 22 00 Heute-
Journal — 22 20 Stroszek (filmbal-
lade) - 050 18 Deutscher Evan-
gelischer Kirchentag (Een terug
blik) - 1 35 Nieuws 

D 3 
2045 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
— 21 15 Demokratie und Friede im 
Inneren — 2200 'Momente — 
22 15 Die Hernn von Atlantis (film) 
- 2345 Nieuws 

F 1 
1300 Nieuws — 13 35 Regionaal 
programma — 13 50 D hier et d au-

jourdhui — 1800 Konsumenten-
magazine — 1827 Pour chaque 
enfant — 1857 Echt gebeurde 
verhalen — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 44 Les inconnus de 
19 u 45 - 2000 Nieuws - 2035 
Le jour le plus long (film) — 22 00 
Pleins feux (festivals) 

A 2 
12 45 Nieuws - 13 20 Page spe
ciale — 13 35 Regionaal magazine 
— 1403 Damesmagazine — 1505 
La femme de Jean (film) — 16 45 
Itineraires — 17 25 Fenétre sur — 
1755 Jeugdprogramma — 1835 
C est la vie (tips) — 18 55 Des chif-
fres et des lettres (spel) — 19 45 
Top club (show) — 20 00 Nieuws 
— 20 35 Le soleil demain (dok) — 
2240 Bande a part - 2310 
Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro 
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Climats (film) - 2255 
Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
17 00 Tekenfilms - 17 25 Cinq a 
sept agenda — 17 30 La vie secre
te des animaux (dok) — 1800 Le 
coffre-fort (spel) - 18 03 Filatelie 
- 1810 Aktualiteiten - 1820 
Ram dames — 1840 Le ludion 
(spel) - 1900 Nieuws - 1930 
Le coff re-fort (spel) - 19 35 Le lu 
dion (spel) — 19 47 Entre chiens et 
chats - 1955 Nieuws - 2000 
Letrange monsieur Duvallier ( f ) 
— 21 00 Au paradis a coups de re
volver (western) 

Dinsdag 

BRT 1 
18 45 Oscar ( f ) - 18 55 Toestand 
'79 - 1945 Nieuws - 2010 Het 

gat in de muur (h/-film) — 20 55 De 
eerste wouden (dok) — 21 45 Ca
sino promenadekoncert — 2215 
Aktie knnqloop — 2245 Nieuws 

BRT 2 
2010 Dirk Van Haveskerke ( f ) -
2035 De nijlpaarden (dok) — 
21 00 Over de invloed van gam-
mastralen op goudbloemen (film) 

NED. 1 
1850 Fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws - 18 59 EO familiedag 79 
- 21 35 Nieuws - 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 Denk
beeld — 2305 Nieuws 

NED. 2 
1859 J J De Bom V / H De Kinder-
vnend — 19 25 Broer konijn in de 
beklaagdenbank (film) — 2000 
Nieuws — 20 27 De 7 van Blake 
( f ) - 2120 Vara ^'isie - 2200 
Teater thuis (tv-spel) — 2315 De 
vrije gedachte — 23 35 Nieuws 

RTB 1 
1725 1 2 3 cinema - 1755 
L age en f leurs ( f ) — 18 25 Zigzag 
— 1840 Francis aux paradis per 
dus ( f ) — 1910 Bons baisers de 
Bruxelles (spel) — 19 15 Antenne-
soir - 19 30 Nieuws - 19 55 La 
grande aventure de James Onedin 
( f ) — 2045 In de voetsporen van 
Louis Hennepin (dok) — 21 35 
Nieuws (dok) — 21 50 Histoire de 
la manne 

RTB 2 
19 55 Histoire de la musique popu
laire — 20 45 Le jeune homme vert 
(tv-film) 

ARD 1 
1710 Nieuws - 1715 De inter
nationale verkeersbeurs in Ham
burg — 1800 Het einde van de 
watermannen in Bohemen (jeugd
film) - 1850 Nieuws - 1900 
Drei im Morgenland — 1930Gute 
Laune mit Musik — 1945 Von der 
Eifel bis zum Weserbergland 
(dok) — 2015 Regionaal magazi
ne — 20 45 Trick um 4tel vor 8 — 
2100 Nir iw-, - '"1 •"^ Plr;t.-n'.fu 

che (show) — 22 00 Aktualiteiten-
rubnek - 2245 Detektiv Rock-
ford anruf genugt ( f ) - 2330 Ta
gesthemen — 000 Golf (reporta
ge) — 045 Nieuws 

ZDF 
1800 Nieuws - 1810 Der Skiave 
Calvisius (f) — Die Drehscheibe 
— 19 20 Die schnellste Maus von 
Mexiko (tekenfilm) — 2000 
Nieuws — 2030 Ein Sonntag in 
Oktober (film) — 2200 Heute 
Journal - 22 20 Die Galle von 
Zimmer 11 (reportage) — 23 00 
Bruder John (film) — O 40 Nieuws 

ARD 3 
2000 Soweso (dok) - 2045 
Journal 3 - 21 00 Nieuws — 
21 15 Schauplatz Lyrikertreff in 
Munster — 2200 Momente — 
22 15 Partnerschap en menselijke 
relaties (dok) - 2300 Sport kri
tisch — 2330 Partners in krisis 
(dok) - 000 Nieuws 

TF 1 

— Over de invloed van gammastralen op goudbloemen; emotio
neel geladen vrouwenportret van Paul Newman met de menselijke 
eenzaamheid als tema Aangrijpend kijkspel met realistische en poë
tische passages 
Dinsdag, 19 juni om 21 u op BRT 2 

1300 Nieuws - 1345 Le regard 
des femmes — 17 58 Konsumen-
tenmagazine — 1827 Pour cha
que enfant — 1834 Llle aux en
fants — 18 57 Echt gebeurde ver
halen — 1912 Une minute pour les 
femmes — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1944 Les inconnus de 
19 h 45 - 2000 Nieuws - 2035 
Les aventures de David Balfour 
( f ) - 2208 Dokumentaire -
2300 Nieuws 

A 2 
12 45 Nieuws — 13 20 Page speci
ale — 1335 Regionaal magazine 
- 13 50 Bonjour Paris ( f ) - 1403 
Damesmagazine — 1505 Les in-
corruptibles ( f ) — 1555 Decou-
vrir — 17 25 Fenétre sur — 17 55 
Jongerenprogramma — 18 35 
Nieuws — 1855 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 1945 Top club 
(show) - 2000 Nieuws - 2040 
Giordano Bruno (film) — 2330 
Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
" leuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 2030 Dallas ville frontiere 
(western) — 2200 Nieuws 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1700 Tekenfilms - 1725 Cinq a 
sept agenda — 17 30 Ma sorciere 
bien-aimee ( f ) — 1800 Le coff re-
fort (spel) — 1803 Tuinieren — 
1810 Aktualiteiten - 18 20 Ram-
Damés — 1835 Le Ludion (spel) 
- 1900 Nieuws - 1935 Le Ludi
on (spel) — 19 47 Entre chiens et 
chats (dok) — 1955 Nieuws — 
20 00 La petite maison dans la prai-
ne ( f) - 21 00 Cleo de 5 a 7 (film) 

Woensdag 

BRT 1 
16 30 Tip-top — 1815 Jonger dan 
je denkt — 1840 Barbapapa ( f ) 
- 1 8 4 5 P r o j e k t U F O ( f ) - 1945 
Nieuws - 2020 Happy Days ( f ) 
— 2045 Beschuldigde sta opi (De 
zaak Van Ginnink) — 22 25 
Nieuws - 2240 EK Basketball 

BRT 2 
2015 Hoogtepunten uit de kunst 
van de 20e eeuw (dok) — 21 05 
De heuvel (film) 

NEP. 1 
1000 Schooltelevisie - 1530 
Brombeer en Co ( f ) — 1540 
Charlie als toneelknecht (film) — 
15 55 Dierenkonferentie (teken
film) — 18 45 Toeristische tips — 
1850 De Fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws — 1859 Van gewest tot 
gewest — 19 50 Politieke partijen 
- 2000 Krachtstnjd aV-f i lm) — 
21 17 Oorlog en vrede recht
streeks (koncert) — 21 37 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
2210 Panoramiek - 22 50 Basket

bal (E-kampioenschap) — 2335 
Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws - 1859 En ze kre
gen een dochter (dok) — 19 25 
Kenmerk — 2000 Nieuws — 
2027 Socutera - 2032 Count
down (pop) — 21 05 Fantasy Is
land ( f ) - 21 55 Info - 2230 Taxi 
( f ) — 22 55 Veronica s agenda — 
2305 Nieuws 

RTB 1 
1700 Feu vert - 1835 Emilie -
1840 Katoliek-Godsdienstige uit
zending — 1919 Bons baisers de 
Bruxelles (spel) — 1915 Antenne-
soir - 19 30 Nieuws - 20 00 Joel 
Brand histoire dune affaire (h/-
spel) - 2200 Nieuws - 2215 
L enfant et la societe 

RTB 2 
1955 Teleretro (dok) - 2015 
L amour du metier (tv-film) — 
2115 Basketball - 2215 Einde 
van de uitzending 

ARD 1 
1710 Nieuws - 1715 An Hellen 
Tagen (Duitse volksmuziek) — 
18 00 Het einde van de waterman
nen in Bohemen (film) — 1850 
Nieuws — 1900 Fremder woher 
kommst du"? — 2015 Regionaal 
magazine — 20 45 Hit um 4tel vor 
8 - 21 00 Nieuws - 21 15 Flam-
me Emport (tv-spel) - 22 55 On
gezond lawaai (dok) — 23 30 Ta
gesthemen 

ZDF 
1715 Trickbonbons - 1730 
Neues aus Uhlenbusch — 1800 
Nieuws - 1810Flambards( f ) -
1840 Die Drehscheibe - 1920 
KO - OK (praatduel) - 2000 
Nieuws - 20 30 Alles gute Kohier 
( f ) - 21 15ZDF-Journal - 2220 
Van Der Valk ( f ) - 23 05 Sieh mal 
an — 2310 Wir fangen wieder un-
ten an (reportage) — 2340 
Nieuws 

D 3 
2000 Die grossen Wale (dok) — 
20 45 Journal 3 - 21 00 Nieuws 
- 21 15 Mittwochs In - 2245 
Dreizack (satire) — 2300 Muziek 
in de wagen — 2305 Grund zur 
Aufregung (griezeldrama) — 015 
Nieuws 

TF 1 
1300 Nieuws — 1337 Les visi
teurs du mercredi — 1752 Sur 
deux roues — 1800 Konsumen-
tenmagazine — 1827 Pour cha
que enfant — 1834 Llle aux en
fants — 18 57 Echt gebeurde ver
halen — 1912 Une mmute pour les 
femmes — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 44 Les inconnus de 
1 9 h 4 5 - 2003 Nieuws - 2035 
L Inspecteur mene l'enquéte — 
2210 Allemagne federale (dok) — 
2320 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1320 Page spe
ciale (magazine) — 1335 Regio
naal magazine — 1350 Bonjour 
Pans ( f ) — 1423 Damesmagazi
ne — 1510 Super Jaimie ( f ) — 
1610 Jongerenprogramma — 
1855 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Top Club (show) 
- 2000 Nieuws - 2035 Debat 
— 21 35 Mi-fugue mi-raison — 
21 55 Magazine medical — 2250 
Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Regionaal pro
gramma — 1955 Tintin ( f ) — 
20 00 Les jeux de 20 heures (spel) 
— 20 30 La lettre du Kremlin (spio-
nagefilm) 

LUX. 
1200 La bonne franquette — 
1630 Kinderprogramma — 1800 
Le coff re-fort (spel) - 1805 
Nieuws uit de regio's — 1820 
Ram-dames - 1840 Le Ludion 
(spel) - 1900 Nieuws - 1935 
Le Ludion — 19 47 Entre chiens et 
chats - 1955 Nieuws - 2000 
Hit-parade - 2100 Catherine 
(film) 
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Bekerwinnaar in de problemen 
-'^fe^U^Esj*^l*-A^S*^S*^*^ '^'-^ 7^^^^ *f 

Beerschot heeft zowaar 
de beker van België gewon
nen. Zowaar. Want met de 
kansen van de Mannekens 
had eigenlijk niemand reke
ning gehouden. Normaal 
moesten de Sinjoren eruit in 
de halve finale. Anderlecht 
was voorbestemd om de fi
nale te spelen en te winnen. 

Het verliep anders. Sporting 
nam op het Kiel afscheid 
van Raymond Goethals met 
een beschamende prestatie. 
Beerschot vaarde er wel bij. 

De ploeg van Knobel botste 
immers ook in de finale op 
een ver beneden zijn moge
lijkheden presterende top-
ploeg. Club Brugge was al 
lang Club Brugge niet meer. 

Maar in de halve finale te
gen Waterschei groeide 
Club opnieuw — of eindelijk 
— naar een beter prestatie
niveau. De uittredende 
landskampioenen zouden, zo 
mocht worden verwacht, in 
de Heizelfinale ongetwijfeld 
de ultieme kans grijpen om 
volgend seizoen toch nog 
Europees te mogen voetbal
len. De afloop kent men: 
1—0 winst voor Beerschot. 

Het verschil werd gemaakt 
door één man. Sanon. Eén 
van die weinige voetballers 
die op onze velden nog ver
voering kan brengen. De 
Hai'tiaan is van een zeldza
me soort. Geboren aanvaller. 

Natuurlijke aanleg. Mi ld in 
de inspanning. Wellicht niet 
altijd even doordacht. Maar 
desondanks voortdurend be
kwaam het wedstrijdbeeld 
om te gooien. Club Brugge 
miste in de Heizel zo'n type. 

Een aanvaller van wie men 
niet op voorhand weet wel
ke kant hij uit wil. 

Twaalf keer onderhandelen 

geld voor zesduizend kijkers Veel 
te weinig om sluitende budgetten 
te kunnen opstellen Daarom had 
het klubbestuur zich voorgeno
men een biezonder hard stand
punt in te nemen bij de nakende 
kontraktbesprekingen Twaalf 
spelers dienen in de komende da
gen en weken een nieuwe verbin
tenis aan te gaan Beerschot wilde 
hierbij dertig percent uitsparen Dit 
kwam neer op een regelrechte 
loonsverlaging De spelers legden 
zich hier met bij neer en zetten 
met een bekeroverwinning het 
klubbestuur onder de zwaarste 
druk Want wie laat nu vlak voor 
een Europese bekercampagne 
betere kernspelers ver t rekken' 

Het ziet er bijgevolg met naar uit 
dat Beerschot in de komende 
maanden de tenng naar de nenng 
zal kunnen zetten Erger nog De 
topspelers van het elftal maken 
geen geheim van hun bedoelin
gen ZIJ willen een fikse loonsver
hoging want de grotere klubs blij
ken geïnteresseerd in hun per
soontje Anderlecht oogt naar Sa-
non Lozano wordt door iedereen 
gegeerd En Tomek Tomaszewski 
kan toch onmogelijk vervangen 
worden De spelers verkondigen 
bovendien luidop dat de klub geld 
genoeg heeft want zij presteerde 
het de 32-jange Julien Cools 
voor enkele miljoentjes van Club 
Brugge over te nemen Cools' per
soonlijk kontrakt zou er bovendien 
ook met om liegen en de rest van 
het verhaal kan de lezer zelf wel 
schrijven Het aktuele wedervaren 
van Beerschot is kenschetsend 
voor de gang van zaken in ons 
topvoetbal Sukses laat zich beta
len Redeloos duur Maar voorals
nog durft niemand de vicieuze cir
kel doorbreken Ook Beerschot 
met Ook daar zal men onder sup-
portersdruk mogelijke Europese 
suksessen vooraf in de begroting 
incalculeren Met alle risico's van-
dien Maar daar storen de heren 
voetballers zich al lang met meer 
aan Voor hen tellen de duiten 
Van waar die ook moeten komen 

Deze krankzinnige situatie wordt 
door gans het Belgisch voetbales-
tablishment gedoogd Ook de 
sportpers sluit er zich bij aan De 
voorwaarden zijn geschapen om 

Het Antwerps voetbal kreeg 
dus een nieuwe stimulans Er 
wordt volgend seizoen nog eens 
Europees gevoetbald in de Metro
pool Bijgevolg verwachten de 
supporters dat hun klubbestuur 
met op een frank zal kijken en bie
zonder attent zal reageren bij de 
tnbulaties op de transfermarkt Dit 
laatste schijnt ons nochtans wei
nig waarschijnlijk Beerschot zit 
immers diep in de — financiële — 
problemen In het voorbije seizoen 
speelden de paars-witten gere-

t 

het sluimerende Antwerps voetbal 
de gedroomde injektie te geven 

Antwerpen was altijd een sport-
•stad Het grote Beerschot Het 
roemrijke Antwerp Het sympatie-
ke Berchem Zij hadden vroeger 
supporters genoeg Waar zouden 
die dan wel gebleven zijn"? Weg 
omwille van de neergang in de 
prestaties Weg omwille van de 
verloren gegane herkenbaarheid 
van de klub Weg omwille van de 
veel te hoge toegangsprijzen 

Weg omwille van het bedenkelijk 
spelvertoon 

Weg dus omwille van al de rede
nen die het hedendaagse voetbal 
de vermeiing dreigen in te drijven 

En het zal heus geen onverwachte 
bekerzege zijn die hierin verande
ring zal brengen 

• R W D M heeft een nieuwe 
trainer aangetrokken Jean-
Pierre Borremans kreeg een 
kontrakt voor een jaar aangebo
den Wie IS deze m a n ' Een li
centiaat lichamelitke opvoe
ding Een man die jarenlang de 
Anderlechtse voetbaljeugd 
hielp opleiden Zi)n aanwerving 
wordt als een volslagen verras
sing beschouwd Gemeend 
wordt dat Robert Goethals van 
Beveren in de achtergrond 
heeft staan toekijken Figuurlijk 
dan Borremans is ook zo'n kan
jer die wars is van publiciteit en 
faktische onzin Hrj is een trai
ner van het verstandige type 
Een soort die we rond onze eer-
steklassevelden nog te weinig 
ontmoeten 

• De Belgische voetbalbond 
heeft zijn scheidsrechters ge-
katalogeerd De vier internatio
nale rets heten nu Rion, Van 
Langenhove, Ponnet en Schoe-
ters Inzonder laatstgenoemde 
IS een opkomende man Hij 
wordt door de klubs bijzonder 
hoog gewaardeerd Terecht 

Want de keren dat wij hem aan 
het werk zagen weerstond hij 
aan de verleiding de thuisploeg 
te bevoordelen En dat is een 
hele prestatie in dit voetballand 

# In de wielerpelotons heerst 
de stilte voor de storm Op di
verse fronten bereidt men de 
Tour de France voor Alhoewel 
WIJ het gevoel hebben dat het 
voor de meeste mensen nutte
loos zal zijn Bernard Hinault zal 
als uitgesproken favoriet ver
trekken op een voor hem uitge
tekend parcours Hij kan nor
maal met geklopt worden Zeker 
niet door een Belg In dit land 
gaat de wielerbelangstell ing 
momenteel uit naar de ama
teurs Vonge week zaterdag 
werd de Ardense Pijl verreden 

•'De- topkoers Veel zaaks was 
het met Bondscoach Bracke 
stelde het klaar en duideli jk 
-Niet elke lichting brengt een 
Daniel Wil lems of een Fons De 
Wolf voort De lichting '79 valt 
zwak uit Men mag er niet teveel 
van verwachten-

Spori 

9 Bjorn Borg heeft voor de 
vierde keer Roland Garros ge
wonnen Zo heet dat in tennis-
taal De ongenaakbare Zweed 
nam m de finale van de interna
tionale kamioenschappen van 
Frankrijk inderdaad moeiteloos 
afstand van de verrassend 
sterk spelende Paraguayaan 
Victor Pecci We zeggen wel 
moeiteloos Want de 23-jarige 
dokterszoon uit Assuncion mag 
dan wel over een onwaarschijn
lijk sterke opslag beschikken 
en gedreven worden door spec
taculaire offensieve impulsen 
die hem toelaten onvervaard 
naar het net op te rukken, hij 
slaagde er desondanks slechts 
sporadisch in Borg aan het 
wankelen te brengen Pecci won 
de derde set met tie-break In de 
vierde set herstelde Borg zich 
krachtig met ijzersterk baseli-
nespel en haarfijne passing-
shots Desondanks was Pecci 
de figuur van Roland Garros 
Toen het tornooi inzette stond 
hij op een dan nog geflatteerde 
dertigste plaats op de wereld

rangli jst Daarin is nu verande
ring gekomen In de halve finale 
rekende hij immers af met de dit 
jaar bijzonder ambitieuze 
Jimmy Connors Pecci's op
komst doet dan ook enigszins 
aan deze van John McEnroe 
denken Alhoewel het verdacht 
lang heeft geduurd alvorens 
Pecci naar de fop doorstootte 
Pecci draait in het tenniscircus 
al mee sinds 1975 Hij gooide 
voordien nooit hoge ogen Naar 
het heet omdat hij met overl iep 
van beroepsernst Er schortte 
wat aan de begeleiding Pecci 
heeft nu een coach en dat zou 
een heel verschi l uitmaken Wij 
zijn benieuwd of de nieuwste 
ster in Wimbledon zal kunnen 
bevestigen 

Borg zal op het heilig gras 
van Wimbledon wel weer de te 
kloppen man zijn Hij heeft aan
gekondigd zich individueel op 
de "Officieuze» wereldkampi
oenschappen te zullen voorbe
reiden En dat voorspelt zijn te
genstanders weinig goeds 
Want Borg speelt inderdaad 
tennis van alle ti jden Hij doet 
alsmaar nadrukkeli jker aan de 
Merckx van de wielerpelotons 
en de Ceulemans van de biljart
tafels denken Voor velen is hij 
nu al de grootste van alle t i jden 
En hij IS nog jong en wordt ge
dreven door een verschroeien
de ambitie 

Bjorn Borg 
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Europa koos 
Aan kommentaar over de 
eerste Europese parlements
verkiezingen was er geen 
gebrek We werden er in 
alle media onder bedolven. 
Ongeacht de enge of brede 
visie van kiezers en kom-
mentators is het een feit dat 
dankzij deze verkiezingen 
de doorsnee EG-burger 
thans weet dat er een Euro
pees parlement bestaat, wat 
tot vorige week met het ge
val was. De Raad van Euro
pa — zoals het Europese 
parlement genoemd werd — 
was immers samengesteld 
door getrapte verkiezingen 
(de leden werden door de 
nationale parlementen aan
geduid). 

Men mag trouwens met over
drijven met de «grote onverschil 
hgheid» van het EG-kiezerskorps 
behalve Engeland en Denemarken 
was de belangstelling vrij behoor
lijk en IS de niet-reprezentativiteit 
van het nieuwe parlement slechts 
een randverschijnsel hoe negatief 
dit verschijnsel ook is Dit is vooral 
zo in Groot-Bnttannie dat noq 

steeds in termen van «splendid 
isolation» denkt ook al heeft GB 
zijn koloniaal imperium verloren en 
meteen zijn rang als grote mo
gendheid De verkiezingen in GB 
zijn feitelijk een anti-Europese be
doening geweest met nauwelijks 
1/3 opkomst van de kiesgerech
tigden heeft het Brits publiek zijn 
afkeunng en afkeer van «the conti
nent» (zoals het Europees vaste
land door de onderdanen van 
Hare Koninklijke Majesteit misprij
zend wordt genoemd) duidelijk 
gedemonstreerd Daarop ent zich 
nog de Europese desertie van 
links in GB Labour is steeds anti-
EG geweest (haar Labour kom-
missaris te Brussel was een hate
lijke ruziestoker en scheen er allen 
te zijn om zo anti-Europees moge
lijk te spreken en te handelen) Het 
zijn ten slotte nog de Konservatie-
ven die de Europese eer van Albi
on hebben gered Ze stonden en 
staan veel positiever tegenover de 
Europese integratie al kunnen ook 
ZIJ bij tijd en wijle hun eilandcom-
plex niet helemaal verloochenen 

GB zal echter uiteindelijk eieren 
voor zijn geld moeten kiezen en 
resoluter de Europese toer moe
ten opgaan wil het niet met vlag 
en wimpel ondergaan in het Ka
naal Londen heeft reeds een keer 
met een «Europese wrevel» moe
ten rekening houden toen nl de 
Gaulle zijn veto uitsprak tegen 
GBs toedreding tot de EG Het 
heeft moeten wachten op de dood 
van de bewoner van (iolombey-
les-deux-Eglises om door de Euro
poort te kunnen binnen treden als 

volwaardig lid Veel genoegen 
hebben de ovenge EG-leden trou
wens aan dit Britse lidmaatschap 
nog met kunnen beleven 

WIJ hopen dat Straatsburg de Eu
ropese integratie zal versnellen al 
zal dat met nog steeds jaloers op 
hun soevereiniteit wakende leden 
een zware karwei zijn Veel zal af
hangen van de persoonlijkheid 
van de parlementsvoorzitter en 
zijn bureau Slechts een dynami
sche en Europees-overtuigende 
leiding zal hier zoden aan de dijk 
brengen Voor ons volksnationalis-
ten zal het EG-parlement alvast 
een gelegenheid bieden tot het 
verder ontdekken van geestes
verwanten en tot het stimuleren 
van volksnationale bewegingen 
tot hun omvorming in partijen Dan 
pas zal men in de EG kunnen spre
ken van een volksnationale familie 

De VU heeft reeds bewezen dat 
ze in die richting stuwt en nu meer 
dan ooit zal stuwen 

Een van de remmen op de Europe
se integratie is het bestaan van 
monarchieën binnen de EG behal
ve in de drie Benelux-staten zijn er 
nog koning(innen) in Engeland en 
Denemarken Onopvallend maar 
daarom met minder reëel zijn deze 
koningshuizen een vertragend ele
ment in de Europese evolutie Mis
schien eerder dan verwacht zullen 
de EG-landen zich van deze be-
lemmenng moeten ontdoen Een 
voorbeeld van een dergelijke evo
lutie IS dat van India geweest waar 
met de tot standkoming van een 
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federaal gezag de kleine en grote 
maharadjahs werden afgedankt 
Dat zal de EG uiteindelijk ook 
moeten doen want een Europees 
presidium is onverwezenlijkbaar 
met het bestaan van kleine en gro 

te monarchieën Deze overweging 
IS met zozeer ingegeven door re
publikeinse gevoelens en voor
keuren dan wel door het duiden 
van de Europese werkelijkheid en 
toekomst 

Sovjet-Unie: gekkenhuis voor sociale eisen 
Niet alleen de zgn intellektuele dissi
denten in de Sovjetunie (en van lie
verlede nu ook in de satellieten) wor
den in gekkenhuizen opgesloten als 
zogezegde «zwakzinnigen» nu blijkt 
ook dat arbeiders in de SU die te 
vaak en te nadrukkelijk loonopslag 
vragen eveneens -gek» bevonden 
worden en dus in psychiatrische in 
stellingen worden ondergebracht 
«voor hun genezing- Het aantal ge
ïnterneerden beloopt reeds in de dui
zenden over wier behandeling en lot 
echter steeds moeilijker informatie te 
bekomen is omdat ze systematisch 
van gespecializeerde psychiatrische 
klinieken naar algemene klinieken 
worden overgebracht waar ze nog 
meer van de buitenwereld worden at 
gesloten Er is thans een regelrechte 
vervolging aan de gang die alle re
gisters opentrekt Zo worden arbei
ders geïnterneerd die aandringen op 
een betere en grotere woonruimte 

Korruptie aanduiden in bedrijven en 
instellingen wordt gevaarlijk men 
riskeert gevangenis en internering m 
gekkenhuizen wegens «ondermijning 
van de staat» Openbare aanklagers 
rechters en politieke kommissaris-
sen dekken korruptie en zwarte 
markt omdat zijzelf zich op die mark 
ten kunnen bevoorraden In ruil voor 
hun extra-bevoorrading sluiten ze de 
ogen En ruimen iedereen op die te 
diep zijn neus in deze praktijken 
steekt en ze durft aanklagen 

Behalve internering is werkloosheid 
eveneens een veel gebruikt middel om 
malkontenten uit te schakelen Er zijn 
zeer veet arbeiders en bedienden die 
reeds jaren gedwongen werkloos zijn 
Voorbeelden zijn er genoeg (1) De ar 
beider Fedor Pavlovits Dworetzki had 
samen met andere arbeiders een 
klacht ingediend wegens het achter 
houden van lonen en het uitbetalen 
van lonen aan onbestaande werkne 
mers (de dode zielen ) De rechtszit 
ting had plaats met gesloten deuren 
Dokteres WT Lomakinu verklaarde 
de beschuldigde ontoerekenbaar en 
«gevaarlijk voor de gemeenschap»» 

HIJ werd opgesloten in het ziekenhuis 
van de speciale gevangenis van de 
MWD (veiligheidsdienst) te Alma Ata 
Een gelijkaardig lot onderging de werk 
loze Melentjew Leonidovitsj die vijf 
jaar lang als voorbeeld gold van het 
Kollektief Hij werd geëerd als Aktivist 
en werd twintig jaar lang als voorbeel 
dige arbeider geëerd Omdat hij wei 
gerde deel te nemen aan het stelen 
en verkopen van bedrijfseigendom 
werd hij gek verklaard en geinter 
neerd De verpleegster Kasjapova te 
Ufa die samen met haar zieke moeder 

een te kleine kamer bewoonde jaren 
lang met beloften werd gepaaid en 
toen ze begon te protesteren werd af 
gedankt en ten slotte in een psychiatn 
sche instelling als -prostituee» opge 
sloten 

Volgens de wet (Besluit van het minis 
terie van Volksgezondheid nr 06 
1443) mogen als doorslaggevend voor 
internenng alleen psychopaten en aan 
neurotische reakties onderhevige per 
sonen beschouwd worden Anti maat 
schappij gedragslijnen gelden daaren 

Het einde van Somozo? 

m 
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tegen met als beslissend voor interne 
nng Dit besluit wordt echter in de SU 
stelselmatig omzeild met o a volgende 
motivering «personen die anomalieën 
vertonen komen voor behandeling wel 
in aanmerking zoals bv zij die psycho 
patische karaktertrekken vertonen 
neurotische reakties hebben als ge 
volg van hersenletsels» 

In Ket Westen echter trekt men uit 
deze toestanden met steeds de logi 
sche konklusie Zo wordt het vraag 
stuk met behandeld op een van 13 en 

17 juni te houden Evangelische Ker-
kendag te Nurenberg onder meer 
•met het oog op de toekomst van de 
evangelische kerk m de Duitse Demo 
kratische Republiek (DDR)» Dit belet 
met dat het misbruik van de psychiatne 
in de S U een feit is dat rechtstreeks 
in stnjd IS met de verklaring van de 
Rechten van de Mens en met de konk-
lusies van de Konferentie van Helsinki 

(1) Gegevens ontleend uit de Frankfur
ter Allgemeine dat 2 juni jl 

.'f-'V 

Sandinistische bevnjdingstroepen in volle aktie in de straten van Mana
gua hoofdstad van Nicaragua waarvan ze reeds de volkswijken ver
overden Diktator Somoza liet deze wijken door vliegtuigen bombarde
ren wat door waarnemers als een wanhoopsdaad werd uitgelegd Sa
men met een totale staking blijkt de opmars van de rebellen het lot van 
de despoot te hebben bezegeld' 
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Raymond 

van het 

Goudewoud 

Toen we Raymond vorig jaar de 
artiest van het jaar noemden, 
was het om zijn intense bedrij
vigheid als podiumartiest op de 
meest uiteenlopende genres als 
rockende festivaltopper, onver
moeibare balzanger en pittig ak-
teur \n het toneelwerk Verschrik
kelijk verstandig. Ook zijn plaat
opnamen deden het uitstekend 
na een denderende aanloop met 
Meisies, het schalkse Vlaande
ren boven en de elpee — live op
genomen — Kamiel in België. A\s 
Schaarbekenaar doorzwom hij 
heel wat watertjes voor hij het 
huidig sukses kende, en zijn be
langrijkste periodes waren als pi
anist-arrangeur bij Johan Ver-
minnen en zijn eigen opgezette 
maar onbegrepen groep Louiset-
te. Met het drietal De miljonaires 
begon de grote opgang, een 
maand lang toeren door Neder
land, de naamwijziging als Ray
mond en de centimeters. En nu 
volgde de bekroning van dit 
noeste werk met de eerste gou
den elpees voor de denderende 
verkoop van Nooit meer drinken 
en Kamiel in België. Dit gebeurde 
vorige woensdag in een gelegen
heid aan de Stationstraat van zijn 
nieuwe woonplaats Asse in 
Vlaams-Brabant. Urbanus Van 
Anus en Big Bill Krakkebaas wa
ren ook van de partij. Pol Go-
vaert stelde bij deze gelegenheid 
ook zijn film over Raymond aan 
het publiek voor. 

Raf fer ty : de nachtu i l 

Gerry Rafferty wordt aan beide 
zijden van dè oceaan beschouwd 
als een der meest talentvolle song-
schnjvers van vandaag Maar ook 
voor hem ging het allemaal met zo
maar van een leien dakje We za
gen hem hier aan het werk met de 
opkomst van de folktrend (bij ons 
vooral kleinkunst) in Bilzen 70, 
met Fairport Convention als het 
grote voorbeeld van het ogenblik 

Toch was het duidelijk dat Raf
ferty samen met zijn vriend Billy 
Connolly en enkele sessie-muzi
kanten meer in petto hadden De 
suksesvolle heruitgave van hun 
twee elpees, als de «Humble-
bums» (op Transatlantic TRA-
5C038-91823) en vooral hun 
«New Humblebums» (5C038-
61885) waarop hun meest beken
de nummertjes staan zoals «Sing a 
song for us» of nog «Coconut 
tree» en «Look over the hill » be
wijst dat nog heelwat te verwach
ten viel Met het opzetten van 
«Stealers wheel» gingen de deu
ren overal wijd open Folkzangers 
Rab Noakes en Joe Egan kwamen 
de formatie vervoegen maar zoals 
meestal kon men deze zeer ver
scheidene karakters en persoon
lijkheden met elk hun eigen in
vloed onmogelijk bij elkaar hou
den Rab Noakes verdween eerst 
om genietend van deze samen
werking een vrij geslaagde Euro

pese toer te ondernemen en op
namen te maken voor Bob Dylans 
producer Bob Johnston Het suk-
sesnummer «Stuck in the middle 
with you» en gelijknamige elpee 
die volgde, zijn in 74-75 tot de be
stverkochte op de wereldmarkt 
De samenwerking met Joe Egan 
ziet Rafferty zelf als de sterkste op 
muzikaal vlak Cwaar Connolly en 
hijzelf vroeger elk hun eigen lied
jes penden) Billy Connolly kon bij 
het uiteenvallen van Stealers 
Wheel enkel terug naar de folk-
klubs, en naar het schijnt heeft hij 
het Rafferty de split nooit verge
ven HIJ trekt nog steeds rond met 
een eigen groepje en was onlangs 
nog te gast in het Londons Royal 
Teatre, vrij suksesvol overigens 
Gerry Rafferty verdween voor 
dne jaar in de Schotse hooglan

den en schreef er dozijnen liedjes 
Zijn vorige elpee «City to city» met 
het prachtnummer «Baker street» 
waren een greep uit dit talentvol 
geschrijf, en deze tweede «Night 
owl» (EMI-4C064) dompelt ons op
nieuw onder in een goed halfuur 
prachtsongs 

Mooie ballades, fijne melodieën 
zoals titelsong «Night owl» zelf, 
lekkere saxofoon van Baker 
Street op de A-kant Afsluiter «Get 
It nght next time» en inzet «Take 
the money and run» van het twee
de kantje die helemaal in de nu ty
pisch geworden Rafferty-sfeer 
naar het sterke afsluitende «Gon
na be a long night» uitweidt Even
eens een uitstekende plaat dus, 
waar je even de twee krakers van 
vorige schijf mist, maar deson

danks tot het allerbeste behoort 
wat dit seizoen verscheen 

Fairport vaarweltoer 

Met het overlijden van zangeres 
Sandy Denny vorig jaar is de 
droom Fairport terug van de 
grond te krijgen definitief ge
droomd Onder leiding van violist 
Dave Swarbnck in de dertiende 
groepswijziging werd de laatste 
Britse toer met zo gunstig ont
haald, en IS voor deze zomer dan 
het definitief einde van een top-
naam ingeluid Deze afscheidstoer 
loopt langs een dertigtal steden in 
Albion waaronder het Norwich 
Festival De groep is nog voor een 
keer in Vlaanderen, en wel zater
dag 16 juni a.s. in het sportcen
trum te Oostende Sergius 

Salomon in kimono 
Bertus Aafjes heeft onder de titel 
"Een ladder tegen een wolk» een 
aantal verhalen over de legendari
sche rechter Ooka gebundeld, die 
in het autokratische Japan van de 
17e eeuw leefde Rechter Ooka 
heeft een eigen systeem om de 
misdaad te ontmaskeren Hij is slu
wer dan de sluwste beklaagde, 
maar hij is ook rechtvaardig en 

Van 15 tot 28 juni heeft in «Vecu», Monaanstraat 10 te Antwerpen een merkwaardige tentoonstelling plaats 
met foto s van de Antwerpse meester-fotograaf Gerald Dauphin (° Antwerpen, 15 juli '38) De opening van de 
tentoonstelling wordt gehouden morgen vrijdag om 21 u en wordt ingeleid door Hugo Schiltz Gerald Dauphin 
pubüceerde zijn eerste fo tos in 1962 en werd na een professionele stage in de VSA zelfstandig fotograaf Hii 
werkte mee aan verscheidene grote weekbladen in binnen- en buitenland 

meedogend, vooral tegenover de 
zwakken en de armen 
Japanner en Chinezen zijn gebo
ren vertellers In deze verhalen 
wordt deze vaststelling eens te 
meer bewezen, vooral wanneer 
een Bertus Aafjes deze verhalen 
met milde humor en speelse poë
zie vertaalt in het Nederlands, 
steeds begaan, om de subtiele 
sfeer van geheimzinnigheid of van 
levenswijsheid zoveel mogelijk te 
bewaren Ooka Echizen no Kami 
Tadasoeke leefde van 1677 tot 
1751 te Edo het huidige Tokio Hij 
werd beroemd om zijn rechterlijke 
uitspraken en de motivering van 
zijn vonnissen Straatzangers heb
ben er eigen verhalen aan toege
voegd 

De 17e eeuw in Japan wordt ge
kenmerkt door de diktatuur van 
de oppermaarschalken aan het 
keizerlijk hof, waar de Mikado zelf 
mets te vertellen heeft Deze al
leenheersers prenten met ijzeren 
vuist de tucht bij het volk in, Kada-
vergehorsam, massakultuur, over
dreven behoefte aan gezag en 
een groot gebrek aan individuali
teit Een rechter als Ooka is daar
op een uitzondenng en mo i t 
reeds zijn tijdgenoten opvallen 
door zijn wijs en onafhankelijk oor
deel 

Bertus Aafjes dankt zijn werk 
vooral aan het boek «Solomon in 
Kimono» van de onbekend geble
ven schrijver J C Edmonds Aaf
jes kent door zijn talrijke reizen 
het Oosten zeer goed en was dus 
a h w de aangewezen man om 
deze verhalen voor het Neder
lands te bewerken Ooka was 
trouwens met alleen een wijze 
rechter maar ook een begaafd 
dichter De Japanse archivans 
Retse Fusjaba vond deze gedich

ten in het archief van Nara en ver
taalde er enkele in het Engels 
Een boek dat men leest met de 
stille glimlach en inwendig genot 

Em. Querido's Uitgeverij Amster
dam — 158 blz. — Salamanderreeks. 
Omslag. Jenny Dalenoord. — 6,20 
gulden. 

Vlaams gezin 
gezocht 

Willy Kuijpers zoekt een gezin 
om gedurende de grote vakantie 
Nederlands te leren aan de doch
ter ( ± 10 jaar) van Hairudin Isla-
may Edward Benneslaan 111 te 
1080St-Jans-Molenbeek(tel 02-
4666121) 
Door omstandigheden werden 
deze ingeweken Sjipitaarse km 
deren in het Frans opgevoed 
Hairudin kreeg kontakt met de 
Vlamingen en besefte dat zijn 
kinderen Nederlands moesten le
ren omdat Vlamingen geen Bel
gen zijn, zoals Sjipitaren geen Al
banezen 
Willy Kuijpers Swertmolenstraat 
23 3020 Herent tel 016-22 9642 

WIJ 16 
14 JUNI 1979 



kRITKCH D€KeK€n 

Moorden en marjonetten 
«Ik weet dat ik zal vermoord wor
den Heel zeker Ik tracht mezelf 
om de tuin te leiden maar diep in 
mij weet ik het» Dit is het begin 
van een brief van de beroemde 
best-seller auteur Enk Bern aan 
recherche-inspekteur Lund in de 
nieuwe thnller van Willy Corsan 

Bern is na een zwerversbestaan 
en twaalf stielen en dertien onge
lukken een beroemd schrijver ge
worden die in zijn villa De Olmen
hof vrienden heeft uitgenodigd 
die door een eerste moord in op
schudding gebracht worden Maar 
niet de schrijver is vermoord wel 
een van de vnenden Deze vrien
den en vnendinnen gedragen zich 
allen zonderling ook Karen Berns 

vrouw Achteraf blijkt dat ze niet 
getrouwd zijn en dat Bern een ri
vaal heeft Karen gedraagt zich als 
een sfinks En in dit kluwen zoekt 

Lund moeizaam de weg naar de 
ontknoping daann soms gehin

derd door een kommissaris De 
Zeeuw bekwaam maar naijveng 
op zijn beste speurder Lund Wat 
met belet dat ze elkaar met kunnen 
missen Een soort haat-liefdever-
houding dus 
Tot het einde toe weet rasschrij-
ver Corsan de spanning vol te 
houden Dit boek is geschreven in 
de beste traditie van de Neder 
landse politie- of misdaadroman 
waarvan Mr Roothaert als de 
grondlegger mag worden be 
schouwd WIJ hebben «Moorden 
en manonetten» in een adem uit 
gelezen Een boek om mee te ne 
men op vakantie' 

230 bl2 Omslag Jaap Timmer • 18 90 gul 
den Uitgeverij Leopold Den Haag Bad
huisweg 232 

Het land achter Gods rug 
We maakten voor het eerst kennis 
met A Den Doolaard toen we zijn 
«Macedonische» roman lazen 
«De Herberg met het Hoefijzer» 

Bevreemdend boek dat even
goed door een Macedoniër had 
kunnen geschreven zijn zo sterk 
was de «couleur locale» weerge
geven De Balkan heeft de schrij
ver blijvend geboeid o a in «Orient 
Express» en andere romans Het 
«land achter Gods rug» is hier 
Montenegro waar een dapper en 
trots volk woont dat in zijn be
staan talloze oorlogen heeft be
leefd en waar het geweer hoger 
wordt geschat dan het paard het 

huis en zelfs de vrouw Uit deze 
rangorde blijkt duidelijk genoeg de 
zeer ondergeschikte rol van de 
vrouw in dit mannenland Het ver 
haal speelt zich af tijdens de twee 
de wereldoorlog in Montenegro 
Op de achtergrond van dit bijwij 
len gnmmige landschap voltrekt 
zich de geschiedenis van een man 
die een bouwer wil zijn maar die 
door zijn geweten gedwongen 
wordt aan de vernietiging van zijn 
levenswerk mee te doen o a de 
Tarabrug die echter na de oorlog 
wordt hersteld De brug kost ech
ter de romanheld het leven hij 
wordt nl neergeschoten door Ita
liaanse soldaten 

Zoals met zijn andere Balkan ro
mans slaagt de schnjver erin Mon 
tenegro en zijn volk levendig op te 
roepen via een spannende vertel 
trant Niet voor mets is Den Dool
aard een geboren verteller die 
a h w in de huid van zijn helden 
kruipt en herleeft als bewoner van 
dit bewogen land 

Andere boeken van Den Doolaard 
verschenen in de Salamander
reeks van Querido «De druiven-
plukkers» dn Boergondie) «Wam-
pi» een plezierig boek «Achter de 
blinde muur» (vijf verhalen) 
233 biz pn|S 6 20 gulden Omslag The 
T|ong Khmg Em Querido s Uitgeven) Am 
sterdam (9e druk) 

Men kan de lelijke kanten van een stad onder de verf smeren zodat ze 
wat aantrekkelijker wordt Critici zullen het resultaat street-art of zoiets 
noemen een gezonde Brusselaar noemt dat fagade-klasj 
Wanheer zo n fresko ook nog een boodschap draagt zit het helemaal 
goed 
Hier aanschouwt u een generaalsvest versierd met vijftien dekoraties 
de koppen van Ghandi over het jongetje uit het getto van Warschau 
tot Solsjenitsin 
Het geschilderd vest draagt een hoofd met de woorden «Iedereen heeft 
recht op vrijheid van denken vrijheid van godsdienst heeft recht zijn ei
gen overtuiging te hebben en deze mee te delen» 

Wat heeft de KB 
met uw vakantie te maken ? 

Zeer veel! 
Hoeveel Italiaanse lires kunnen we 
uitschrijven pereurocheque'' Moe 
ten we een visum hebben voor 
Roemenie en waar kunnen we dat 
verkrijgen ' Is de groene verzeke 
nngskaart voor de auto geldig in 
Spanje' Wat is het adres van de 

Belgische Ambassade in Joegoslavië'' Hoe staat het 
daar met de ziekteverzekenng'' Zouden we er met 
beter aan doen dit jaar een volledige reisverzekering te 
nemen"? Dan zijn we toch geruster 
Op al deze vragen en nog veel meer, kan de KB u een 
antwoord geven 

Ukunt zoveel geruster 
reizen... 
• Weet u dat VAB EUROPECH wa
gen en medereizigers verzekert 
tegen pech en ongevallen door heel 
Europa tot zelfs in Algene en Azia 
tisch Turkije'' 
• Weet u wanneer u met andere ver 

voermiddelen reist dat VTB EUROPECH plus/plus on
dermeer volgende risico s dekt 
verlies en diefstal van uw bagage of eigen geld repa 
trierings opsporings en bijkomende verblijfkosten 
burgerlijke aansprakelijkheid annuletiekosten reison 

gevallen ziekte in het buitenland rechtsbijstand en 
dat u zich voor een hoger dan het basisbedrag kan 
verzekeren ' 
• Weet u dat u zich met VTB EUROPECH plus/plus ook 
kan verzekeren tegen de gevaren verbonden aan verre 
reizen en aan de beoefening van sporten zoals diep 
zeeduiken alpinisme speleologie e d ' 

• Weet u dat GESA reisbijstand u 
o m ook een speciale Gezinsfor
mule kan aanbieden die de klas
sieke risico s dekt voor het hele ge
zin en het voertuig gedurende het 
hele jaar en dit voor de luttele som 
van 2 750 F "7 En dat 14 000 000 
Europeanen ons hun vertrouwen 

schenken 
> Weet u dat u voor al deze reisverzekeringen terecht 

kunt in elk KB-kantoor'' 

... en voordeliger! 
• Weet u dat het over het algemeen voordeliger is uw 
buitenlands geld in de KB te kopen dan ter plaatse' 
• Weet u dat u meer dan 20% bespaart op de in Italië 
gangbare benzineprijs door benzinebonnen vooraf bij 
de KB te kopen ' 
U ziet het Een bezoekje aan de KB voor u vertrekt kan 
uw vakantie zoveel zorgelozer en 
prettiger maken Doe het vandaag 
GRATIS Vraag uw informatieblad ƒ 
KB-Tips met tal van nuttige 
vakantie-inlichtingen 

aS^KRfOJE:^BANK 
Wirnetnerl »j-aiig 4<^ Ujó voor u. 

S5i$ ^V'**- « s >-'~'? 
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Sde Vredesfietseling VUJO 
naar Diksmuide 29-30 juni - 1 juli 

«Vrede door zelfbestuur», is het 
tema van de 3e Vredesfietseling 
van VUJO, n.a.v. de IJzerbede
vaart. 

REISWEG 

Vr i j dag 29 jun i 
Leuven (Oude Markt) 14 uur: ver
trek. 
Via Herent, Kortenberg, Steenok-
kerzeel, Machelen, Vilvoorde, 
Grimbergen (16 u.), Meise, Merch-
tem, Asse (17 u.), Hekelgem, Aalst 
(18 u.), Lede, Wichelen, Wetteren 
naar Melle (20 u.), waar overnacht 
wordt. 

Za te rdag 30 jun i 
Melle (10 u. 30), Gent, waar het 
middagmaal gebruikt wordt in 
Vlaams Huis Roeland, Korte Kruis
straat 3. 
Vertrek te Gent om 13 u. (Prof 
Laurentplein). Via Sint-Martens-
Latem, Deinze (14 u.), Tielt (15 u.), 
Pittem, Ardooie, Lichtervelde, Tor
hout, Kortemark, Diksmuide. 
Terugreis 
— Deelnemers uit West-Vlaande-
ren en de arrondissementen Ou
denaarde en Gent Terug per fiets. 
— Andere deelnemers terug met 
autobus (prijs 100 fr.); de fietsen 
worden gelijktijdig vervoerd met 
vrachtwagen. 

Formule trein-fietfe 
Iedereen kan mee, ook diegene 
die van zeer ver moeten komen. 
Voor hen hebben wij de formule 
trein-fiets van de NMBS in petto. 
Hoe zit dat In mekaar? 
1 Men spoort op zaterdagmor
gen naar Gent en daar staat een 
fiets klaar in het station. Op zon
dag wordt deze fiets afgeleverd in 
het station van Diksmuide en men 

spoort terug naar de haardstede. 
Huurprijs fiets: 98 fr. 
2 Men spoort naar Gent op zater
dag en vervoert zijn eigen fiets 
(prijs 78 fr.). 

Opgelet: wie een fiets wil huren, 
dient in te schrijven uiterlijk op 
16 juni! 

Wat meebrengen? 
— Slaapmateriaal luchtmatras, 
slaapzak, e.dm. 
— Lunchpakket (1 maaltijd). 
Deelnameprijs 
— Wie vanaf vrijdag meerijdt: 
200 fr. 
— Wie vanaf zaterdag meerijdt 
(na middagmaal): 120 fr. 
Terugreis op eigen kosten 
— Wie een fiets wenst te huren in 
Gent: 98 fr. Bedrag overschrijven 
op bankgiro 435-0256851-75 van 
VUJO-nationaal. 

Inschrijven 
Schriftelijk of telefonisch op het al
gemeen sekretariaat, Barrikaden-
plein 12 te 1000 Brussel (tel. 02-
21949.30). Wie een fiets wenst te 
huren moet dit meedelen uiterlijk 
op 16 juni. 
Affiches 
Verkrijgbaar op het VUJO-sekre-
tariaat. 

Bonheiden tegen expressweg 
Op 19 mei l.l. rond 14 u. kwamen een 200-tal wandelaars bij elkaar In de zonnige 
rust die heerste rond de Krankhoeve te Bonheiden-Rijmenam. Hiermee beant
woordden ze de oproep van VAL (Verenigde Aktiegroepen Leefmilieu) om 
deel te nemen aan een informatieve wandeling op een del van het tracé van de 
geplande expressweg Mechelen-Herentals. De Krankhoeve was door de se-
kretaris, de h. W. Hellemans, voor de gelegenheid wijd opengezet en vervulde 
ten volle haar funktle van ontmoetingsplaats. 
Vóór het vertrek verwelkomde de het sociaal aspekt van heel de zaak Hij 
heer Jan Bastijns de aanwezigen en 
verklaarde dat het goed deed vast te 
stellen dat er steeds meer bewustwor
ding ontstond bij het publiek voor de 
noodzaak stille rekreatiegebieden gaaf 
te houden in hun bestaande, natuurlij
ke omgeving 
HIJ stelde de vraag wat brengt ons 
hier bij elkaar? Einde 1980 zou de aan
besteding plaatshebben van het eer
ste gedeelte van de expressweg Me
chelen-Herentals volgens plannen die 
dateren van vóór 1970 Die eerste uit-
voenng zou gaan tot aan St-Annaka-
pel Tegenover het plan van Openbare 
Werken de weg daarna doortrekken 
door de gaafste en rustigste gebieden 
van Bonheiden, richting Herentals, stel
de hij het standpunt van VAL, dat glas
helder is en sinds 1972 ongewijzigd 
bleef Hij belichtte daarbij de algemene 
optiek alle verspilling op gebied van 
grondstoffen, energie, landbouw, rusti
ge rekreatje, woongebieden en groen, 
tegen te gaan Speciaal onderlijnde hij 

haalde het voorbeeld aan van een 
koord met een knoop (Nekkerspoel) 
die met verdwijnt met het touw steeds 
dikker te maken (bepaalde toegangs
wegen) 

Verder benadrukte hij het feit dat dè 
ontsluiting van het rekreatie-gebied 
Mechels Broek, moet losgekoppeld 
worden van het tracé van de express
weg Leg desnoods een baan aan, ar
gumenteerde hij, zo breed dat er een 
Concorde kan op landen, maar houd 
die baan in het Mechels Broek i 
Hij wees daar bij op het hypokriete 
standpunt die weg tot aan St -Annaka-
pel te brengen Dit zou leiden tot een 
absurde verkeerssituatie die de nood
zaak zou meebrengen die weg door te 
trekken 
In een verder verschiet, eiste hij de 
schrapping van de oostelijke nng, to
taal overbodig geworden. 
Als besluit deed hij een oproep tot 
Openbare Werken 
1 Los het verkeerspunt Nekkerspoel 

op. 
2 Bouw het rekreatiegebied Mechels 

Broek verder uit met al wat daarbij 
gepland wordt aan grote gebou
wen. 

3 Ontsluit de Tuinbwuwveiling Katelij-
ne-Waver richting E 10 

4 Werk de E 10 volledig af als Noord-
Zuidas 

5 Wacht verder op de evolutie van de 
oliebevoorrading en de prijzen hier
van, en van het wagenpark 

HIJ dankte de natuurgidsen J Van Heu-
kelom en L. Van Dievel voor de leiding 
van de tocht Tot slot zegde hij aan de 
aandachtige toehoorders geniet van 
de heerlijke wandeling en bepaal zelf 
uw standpunt Zoveel mogelijk het tra
cé volgend ging het dan in een lange 
sliert naar Berentrode, nchting Zenne-
kensbeek, Kanonniersbos om terug te 
keren naar het prachtige bosgedeelte 
van de Krankhoeve. Via Zellaer, de 
Bruinbeekvallei, St-Anna-kapel werd 
het eindpunt bereikt Op dat moment 
voegde zich bij de wandelaars, een 
groep van de Volkshogeschool Elcker-
ik, die de tocht gelijktijdig gemaakt had, 
maar dan van Nekkerspoel af en door 
het Mechels Broek 
Terug aan de Krankhoeve kregen 
belangstellenden een dosster overhan
digd 

Namens VAL, A. Claes 

VU-EUROFONDS 
K.P., Antwerpen 
V U Lint 
W.A, Antwerpen 
V U Ertvelde 
VU Zottegem 
G D, Brussel 
L M . en A.V., Kumtich 
V U Borgerhout 
W.D., Kortrijk 
VU Leffinge 
V L., Itterbeek 
V.E. A, Kortenberg 
VW., Ekeren 
V.F., Mechelen 
VU Opwijk 
SA., Kessel-Lo 
J.V.O., Aalst 
V.F, Brussel 
J.F., Herdersem 
F.V.D.G., Lebbeke 
B.J., Mechelen 
E.F., Brussel 
V.J, Heverlee 
V., Maaseik 
R.R., Brussel 
C.H., Oostende 
L.A., Hasselt 
V.I.P., Schoten 
D.J., Torhout 
V.E.O., Leuven 
D.S.A, Kessel-Lo 
D S A , Brugge 
A.P., Brugge 
G.H., Gent 
V . M J , Gent 
G.A., Zwevegem 
V U Antwerpen 
V U Machelen 
L.A., Liedekerke 
L.A., Berchem 
F.S., Antwerpen 
D.H., Lovendegem 
J.S, Berchem 
F.D.S, Schilde 

Vorig resultaat 
Totaal zesde lijst 

2 000 

^ ' • " 

1.000 
500 

10000 
1.000 
1.000 

500 
2 000 
1.000 

.-. 500 
200 

1.000 
500 
100 
250 

1.000 
2.500 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

400 
1.000 

10.000 
2.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

500 
500 

1.000 
800 
500 

5.000 
5.000 

100 
200 
100 
300 
500 

1.000 

206.610 
271.560 
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Miljoenenzaak Matexi 
te St.-Kat.-Waver puur schandaal! 
Vi|f jaar geleden kocht de bouwpromotor NV Matexi onder het toezicht, de 
medewerking en de bescherming van het gemeentebestuur van Waver op de 
wijk Kegelshoek, tussen Dijk en Leemstraat en vlakbij het dorpscentrum zo
wat 15 hektaren grond In de Waverse «Gemeentebenchten» van januari 1975 
werd het doel van deze grootscheepse onderneming als volgt omschreven; 
'223 bouwpercelen aan redelijke prijzen ter beschikking stellen aan belang
stellenden. Het zal ons toelaten de grondspekulatie tegen te gaan.' 
Nu, vijf jaar later, bli jkt dat door de CVP «sociaal» voorgestelde projekt aan de 
bouwpromotor ongehoorde winsten te bezorgen en dit met de medeverant
woordel i jkheid van het gemeentebestuur dat weigert ook maar één maatregel 
te treffen om het «sociale- karakter van de onderneming te waarborgen En op 
basis van dit projekt vroeg de CVP te stemmen voor haar zó sociale kandida
ten voor Kamer en Senaat-
De huidige ahepenen van de deelgemeente uit Waver hebben bewust 
de plaatselijke bevolking misleid en hef huidige CVP-bestuurskollege zwijgt in 
alle talen over deze kwestie omdat in deze partij de persoonli jke belangen nog 
steeds zwaarder wegen dan de belangen van de gewone mensen. 

bepaald inzake de riolennqsw/erken 
De riolering zit innmers 2 meter onder 
grond wat bijkomende kosten bete
kent bij de aansluiting Een aansluiting 
kost de gemeente soms 100 werkuren, 
wat neerkomt op 30 000 fr Momenteel 
zijn er 35 woningen aangesloten, zodat 
er nog 188 aansluitingen niet verricht 
werden Dit betekent een kostenlast 

In de «Gemeentebenchten» schreef 
men toen «Deze percelen worden 
door de bouwpromotor te koop aange
boden tegen prijzen, die worden vast
gesteld onder toezicht van het ge
meentebestuur en bepaald op de 
werkelijke kostprijs van de grond en 
redelijke intresten van de investeer
ders » Erg aanlokkelijk, zeker om stem
men te winnen, maar de realiteit lijkt 
wel enigszins anders te zijn 
De werkelijke kostprijs bedroeg 25 mil
joen voor de gronden en 20,6 miljoen 
voor de infrastruktuurwerken, totaal 
zowat 46 miljoen 

Van dë 223 percelen zijn er 40. be
stemd voor blokwoningen aangere
kend aan 350 000 fr per perceel, sa
men 14 miljoen De 183 bouwpercelen 
die momenteel te koop zijn tegen 1,2 
miljoen zouden de bouwpromotor 
meer dan 200 miljoen opbrengen De 
geraamde winst bedraagt bijgevolg 
om en bij de 180 miljoen i 

H o e soc i aa l en d e m o k r a t i s c h 
Is het C V P - g e m e e n t e b e l e i d ? 

Van de beloofde gemeentelijke kom
missie die moest kontroleren en de be
volking zou informeren, kwam niets 
meer in huis 
Als VU-raadslid Willy Van Den Wijn-
gaert de Matexi-zaak ter bespreking 
wil leggen in de gemeenteraad verla
ten de CVP-gemeenteraadsleden de 
zitting of dan beginnen ze op een plat
vloerse wijze wat verwijten naar de 
VU-fraktie te slingeren in een achter-
buurtstijl van het laagste gehalte 
Door deze houding laat de CVP te dui
delijk zien dat ze wat te verbergen 
heeft voor de bevolking dat het dag
licht met mag zien 

Willy Van Den Wijngaert laat zich ech
ter door de CVP-hatelijkheden met van 
de WIJS brengen en heeft zijn informa
tie kunnen voorleggen en aan de pers 
en aan de onthutste en sommige ont
maskerde CVP-raadsleden, die nu alle 
uitvluchten bij elkaar zoeken om toch 
maar ergens een sociaal gencht imago 
te kunnen behoudeni 
Men mag niet vergeten dat VU'er Willy 
Van Den Wijngaert tot de ACV-strek-
king behoort en dat vooral de ACV'ers 
uit de CVP-rangen met geneigd zijn de 
CVP-kopstukken in al hun dwaashe
den te volgen Zoals het op nationaal 
vlak bij de CVP spant, stellen we vast 
dat ook de CVP van de fusiegemeente 
Katelijne een samenraapsel is van te
genstrijdige belangen, waarin de te
genstellingen met de dag erger wor
den 

Gemeentege lden misbruikt? 

Willy Van Den Wijngaert stelt boven
dien vast dat er met alleen schandalige 
winsten worden gemaakt door de 
bouwpromotor en dit met de medever
antwoordelijkheid van de CVP-kop
stukken uit de gemeente St-Kat-Wa
ver, maar dat er ook gemeentegelden 
worden misbruikt, zo bv in verband 
met de infrastruktuurwerken en meer 

Mechelen naar 
Diksmuide 
Traditioneel worden dit jaar weer «au
tocars» ingelegd vanuit Mechelen naar 
de IJzerbedevaart op 1 juli e k 
Het vertrek is voorzien om 7 u (stipt) 
aan de London Taveerne (Vijfhoek) 
waar vanaf heden de inschrijvingen 
kunnen gebeuren 
De prijs heen en terug (alles inbegre
pen) bedraagt 220 fr per persoon Te
rug rond 20 u 

van circa 6 miljoen voor de fusiege
meente St-Kat-Waver De CVP on
derneemt niets, maar laat deze lasten 
afwentelen op de gemeenschap 
Als de CVP-burgemeester nu zegt dat 
hl] mets te maken heeft met wat hij 
noemt «de strikte pnve-verkaveling», 
waarbij het gemeentebestuur met zou 
betrokken zijn, dan neemt hij een loop
je met de waarheid Het huidige ge
meentebestuur IS en blijft verantwoor
delijk voor de overeenkomsten van 
het vroegere Waverse bestuur zo lang 
die met herzien worden 
En indien de vroegere burgemeester 
en schepenen van O -L -Vrouw-Waver 

VU-raadslid Willy 

Van den Wijngaert 

eist onderzoek 

onbekwaam waren om een gemeen 
doelmatig en in het belang van de be 
volking te besturen en zelfs ten nadele 
van de gemeenschap belastingsgel-
den laten ontfutselen door een bouw-
promotor dan moet men deze heren 
als nieuwbakken CVP-schepenen hun 
praktijken met laten verder zetten in de 
fusiegemeente, alleen maar om een zo
gezegde CVP-meerderheid te kunnen 
behouden Wat heeft er eigenlijk voor
rang' ' Het belang van de burgers of 
het gemeentelijk of nationaal politiek 
mandaat van enke len ' We weten dat 
men dit stil fluistert in de CVP-rangen 
welnu de VU heeft de moed dit open
lijk te verklaren onze fusiegemeente 
wordt geschaad door de machts- en 
geldhonder van enkele potentateni 

G e b r e k aan polit ieke m o e d ! 

Na het GOM-projekt en de klucht van 
IGEMO IS de miljoenenzaak van Mate
xi het bewijs dat de CVP verkankert in 
het persoonlijk belang i 
De CVP moet eindelijk de moed heb
ben afstand te nemen van deze onbe
kwame en wellicht «brave» CVP-
dorpspolitiekers uit Waver, die echter 
reeds te lang een deel van de Waver
se bevolking om de tuin hebben geleid 
Zoals Willy Van Den Wijngaert, zonder 
passie en zonder verwijten, de moed 
had het Matexi-probleem op basis van 
feitelijke gegevens bloot te leggen, zo 
moet de CVP in het belang van alle 
burgers eindelijk durven optreden en 
een sociaal gericht beleid in onze ge
meente voeren 

Als we bovendien weten dat sommige 
van de huidige CVP-gemeenteraadsle
den officieel hand- en spandiensten le
veren en/of leverden aan de bouwpro
motor en haast in dienstverband wat 
bijverdienen om «de mensen te hel
pen» aan een stukje grond, dan weten 
we allemaal hoe laat het is 

Wil de C V P geen kontrole? 

VU-Volksvertegenwoordiger Joos So-
mers en VU-raadslid Frans Rayme-
nants pikten dan ook in op de aan

klacht van Willy Van Den Wijngaert en 
eisten van de CVP dat ze een gemeen
telijke kommissie met vertegenwoordi
gers uit alle partijen zou samenroepen 
om deze onkiese zaak te onderzoeken 
en de verantwoordelijkheden vast te 
stellen 

Indien de CVP blijft weigeren klaarheid 
te brengen, dan is het al te duidelijk dat 
ze bepaalde vriendjes wil beschermen 
en angst heeft voor de waarheid, die 
aan het licht zou komen 

Wil de CVP met «propere» handen uit 
deze geschiedenis te voorschijn ko
men dan kan ze met langer een onder
zoek weigeren 

C V P - M a t e x i wordt last ig! . 

Dat de CVP echter de verkeerde kant 
uitgaat en alles in de doofpot wil stop
pen, kwam de laatste dagen tot uiting 
De bouwpromotor wordt lastig en 
deelde aan de pers mee dat men het 
beu wordt dat Willy Van Den Wijn
gaert kontrole wil uitvoeren en zij voelt 
zich geroepen om de CVP-meerder-
heid te verdedigen (zie artikel in de 
«Gazet van Mechelen» 19/20 mei) 
Zijn de belangen zo verstrengeld"? 
Gaan CVP en grootkapitaal zonder de 
minste sociale reflex hand in h a n d ' 
Laten we de zaken zuiver stellen' De 
VU wil met Matexi niets te maken heb

ben en zal zeker haar bemoeiingen in
zake het gemeentelijk beleid in St -Kat-
Waver nooit aanvaarden Deze privé-
onderneming heeft haar beleidsopvat
tingen inzake sociale woningbouw aan 
onze gemeente met op te leggen, om
dat voor de VU de mensen écht 
belangrijker zijn dan de kapitaalbelan-
gen van een NV en haar politieke 
vrienden 

De VU wil dat in alle sereniteit een ge
meentelijke kommissie haar werk doet 
en tot ons spijt stellen we vast de CVP 
liever de NV Matexi aan het woord laat 
om de CVP te verdedigen, in plaats 
van enige verantwoordelijkheid te ne
men in het belang van de Katelijnse en 
Waverse gemeenschap 

Joos Somers, 

Volksvertegenwoordiger 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek: 

Si lhoue t te 
M a r w i t z 
R o d e n s t o c k 
Herentalsebaan 340 
Deurne-Z - Tel. 21.08.96 
Kerkstraat 44 - Antwerpen 
Tel. 35.65.75 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMb V b b l O N b BROEKEN-PABDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 
Steenliouwersvest 52. Antwerpen. 

Tel. 031-31.35.83 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 5821441 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 -19 u Zondag gesloten 

IDEL - Tel. 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters .̂ flékla-
me-kalenders. 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerii 
Gucht^traat 105 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 
9258 S C H E L D E W I N D E K E 
Alles voor land- en tuinbouw 
Tel 091-625142 

p.v.b.a. JEURCLOO 
Weierstraat 4 
3520 ZONHOVEN 
Tel. 011-8131.16 

Stelt voor: KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNETENTEN 
en n o g j ^ e l meer . 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31 1376 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117 TERNAT 

Tel 02 5821312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

9310 LEDE 

Tel 053-7048 75 

KLEDING LENDERS 

Smt-Damiaanstraat 41 
WOMMELGEM 
Tel 031-537039 

Dames-, heren- en kinderkleding 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER-BEHANGWERKEN 
en VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stn|tem 
Tel. 054-33 37 56 

MATRASSEN PLATTEAU 

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

Platteau-Lievens, Portugeesstraat 9, 

1780 Teralfene 
Tel 053-66 74 56 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015 71 1240 

Verwarming stoom san'tair 
Alle tiersteltingen 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014-588581 
Alle dag en weekbladen 

VEflVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Gnmbergen 

Tel 02-2681402 

Handelaars... 
...zelfstandigen (enz.) 
voor uw/ publicitaire bood
schap in «WIJ» neem kon-
takt met 

Karel SEVERS (onze publi-
citeitsman) 
02/219.49.30... 

PVBAJ BORREMANS COCK 
«KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054 41^5 89 

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

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel 582.1055 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratonum 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02 734 0643 
Na18u 4254642 

Specialist pnmitief — 
stijlmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 

assebroek - brugge 

tel. 050-35.74.04 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industriële fotografie 
— Mode/archi tektuur 
— Huweli jksreporfages. 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

L U K O S p.v.b.a. 

R ingmappen - d o k u m e n t h o u -

de r - p o c h e t t e n - sne lhech -

te rs - o f f e r t emappen . 

Fortstraat 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

MARC ADAMS 
Mechanische schrijnwerkeni 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 
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Nieuws voor de instellingen 
en werken 
voor maatschappelijke 
dienstverlening 
In de loop van het jaar 1980 zal een nieuwe uitgave 
van het boek «Sociaal Antwerpen» verschijnen He 
betreft een repertorium van openbare en privé in
stellingen en werken voor maatschappelijke dienst
verlening, gezondheidszorg, minder-validen, bejaar
denzorg, gezins- en jeugdzorg, opvangcentra, arbeid 
en sociale voorzorg, huisvesting, veiligheid, volkso-
pleiding, sociaal toerisme, rekreatie en kuituur, van 
het arrondissement Antwerpen 
De verenigingen, instellingen of diensten die een 
werking hebben die kadert in voornoemde opsom
ming en nog met aangeschreven werden, worden 
vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met de 
dienst voor Algemene Zaken van het OCMW Antwer
pen, Lange Gasthuisstraat 33, 2000 Antwerpen (Tel 
031/3298 35 binnenpost 106 en 107) 

(Adv. 304) 

Derde toeristische 
autozoektocht te Merksem 

Hebt U zich al gerealizeerd dat een schuifdak uw 
autoritten prettiger kan maken ? 

Wij wel. 

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

Loop even langs of bel eens... 

CARROSSERIE VAIM H O U D T 
Alle carrosserieherstellingen 

Lge Winke lhaaks t raa t , 46 c 
2000 A N T W E R P E N Tel . 031-32.26.14 | 

Rupelgemeenten 
naar Diksmuide 
Volksunie Niel gaat in samenwerking 
met de andere Rupelgemeenten weer 
naar de IJzerbedevaart Het vertrek is 
voorzien op 1 juli aan het VU-sekretari-
aat om 6 u en aan de Kruisweg om 
6 u 05 Er wordt halt gehouden te Win-
gene voor de koffiepauze Na de bede
vaart njden we naar het provinciaal do
mein te Wachtebeke vanwaar we om 
18 u huiswaarts keren De deelneming 
in de onkosten bedraagt 150 fr per 
persoon (buspri)S en dringeld chauf
feur) Inschrijven kan bij de bestuursle
den en bij Enk Suykens Boomsestraat 
46 Niel tel 883900 en bij Staf Mar 
cus E Vinckstraat 12 Niel 
Het gezellig samenzijn gaat dit jaar 
door op 20 oktober 

Borgerhout in rouw 
Met ontsteltenis vernamen wij het 
overl i jden van ons trouw lid Frans 
Van Huyck, echtgenoot van Mariette 
De Cleyn, Helmstraat 141 A te Bor
gerhout Geboren in 1917 te Leiden 
en overleden te Knokke op 4 juni II 
Langs deze weg wil de Volksunie-
Borgerhout aan de echtgenote en de 
andere naastbestaanden van de afli j-
vige haar oprechte deelneming in di t 
smartelijk verlies betuigen 

ANTWERPEN 

flUHDCR 
JUNI 

16 BOOISCHOT Guldensporendansfeest om 20 u 30 in de maga
zijnen van Karel Heylen Aarschotsebaan 62 Orkest «The Pirots» 

17 BOECHOUT Kamermuziekavond om 20 u 30 in de raadszaal 
van het gemeentehuis De filharmonie van Antwerpen voert 
werk van Jef Van Hoof uit 

24 BOECHOUT Eucharistieviering in de St-Bavokerk om 9 u 30 
met uitvoering van de Volksmis van Jef Van Hoof Om 15 u in 
het park van het oud-gemeentehuis 11 jult-herdenking met hul-
dekoncert Jef Van Hoof 

29 DEURNE Feestspel «Lied van mijn land» ter gelegenheid van 
Guldensporenviering in zaal Trefpunt, Turnhoutsebaan 28 Om 
20 u 30 Inkom 50 fr 

Door de VI Kring Groeninghe wordt 
voor de 3e maal een Grote Toeristi
sche Autozoektocht ingericht die 
doorgaan op zaterdag 23 juni e k 

Weer wordt het een aangename nt 
door een prachtig landschap Cen zeker 
geen snelheidswedstnjd) waaraan 
gans de familie kan deelnemen Er 
wordt gestart aan lokaal Breydel Fr de 
I Arbrelaan 12 te Merksem tussen 11 
en 13 u waar eveneens s avonds om 
21 u de prijsuitreiking plaatsgnjpt In-
schnjvingen kunnen gebeuren op vol
gende adressen Fr Present Winkel-
stap 89 te 2120 Schoten tel 458650 

J Gihssen Bredabaan 786 te 206C 
Merksem en in lokaal Breydel Fr de 
I Arbrelaan 12 te 2060 Merksem De 
deelnemingsprijs werd vastgesteld op 
300 fr per wagen (270 fr voor Knngle-
den) terwijl mede-inzittenden een bij
komend deelnemingsformulier kunnen 
bekomen tegen 200 fr (180 fr voor le
den) Voor inschrijvingen na 20 juni 
wordt een toeslag van 30 fr aangere
kend De inschnjvingspnjs kan ook 
worden- gestort op p r 000-0916923-79 
van VI Kring Groeninghe-Merksem 

Dit jaar zal de verplaatsing naar Diks
muide verzorgd worden door de VI 
Knng Groeninghe De deelnemings
prijs werd vastgesteld op 200 fr voor 
volwassenen en 120 fr voor kinderen 
tot 14 j Zoals gebruikelijk werden 
weer verschillende opstapplaatsen 
voorzien met uiteindelijk vertrek om 
7 u stipt aan lokaal Breydel Fr de I Ar
brelaan 12 te Merksem Na de bede
vaart in de namiddag, wordt van de ge
legenheid gebruik gemaakt om een be
zoek te brengen aan Popennge waar 
de Jubel-Mana-ommegang doorgaat 
met praalwagens en 1 400 deelnemers 
Inschnjvingen worden genoteerd bij 
Paula Kaeses Alb Meulemansstraat 
22 te Merksem tel 4544 09 en bij Fr 
Present Winkelstap 89 te Schoten tel 
45 8650 

Tindemans 
in de kerk 
Via een «open brief» om vroeg VU-ka-
merlid Kuijpers kardinaal Suenens 
oordeel over het uitreiken van een Tin-
demans-orchidee als kiespropaganda 
door katechisten in het kerkgebouw 
ter gelegenheid van de plechtige kom-
munie of aan huis op basis van de pa
rochiële vormsellijsten 
«De Standaard» van 28 mei 1979 ver
gelijkt o a deze propagandavoering 
met pamfletbedelingen van VU-militan 
ten aan de kerkgebouwen 
Het IS duidelijk dat «De Standaard» aan 
het wezenlijke van dit beklag voorbij 
gaat nl het uitdelen in het kerkgebouw 
door katechisten of op basis van de 
vormsellijsten Dit beklag over het mis
bruik van de liturgie en ook — in ande
re gevallen — van de katolieke onder
wijsinstellingen vertrekt bij de knstelij-
ke geloofsovertuiging van de h Kuij
pers In dit verband wijst het kamerlid 
naar de wereldbnef «Vrede op Aarde» 
van paus Johannes XXIII waarin hij het 
heeft over «voorwendsels van gods
dienst» De jongste wereldbnef «Re-
demptor Hominis» van paus Jan-Pau-
lus II dd 14-4-79 beklemtoont zeer 
sterk de vrije verhouding die er dient 
te heersen tussen de burgerlijke ker-
kinstelling en de maatschappij 

Mei 7 8 / 7 9 : Begijnenbeek te Diest zorgt voor ellende! 
1978 

1 mei Begijnenbeek trad buiten 
haar oevers, 
16 mei Gemeenteraadszitting met 
op mijn aandringen interpellatie van 
VU-raadslid Dirk Van de Weyer over 
de toestand van de Begijnenbeek aan
gaande o a 
— de verantwoordelijkheid over deze 

waterloop 
— de «stop» aan de Robeynslaan 
— de gebrekkige ruimingswerken 
— de aanslibbing in de met-onder

steunde bochten 

— de plannen om het water te verde
len over Leigracht en Begijnen
beek 

Antwoord tijdens de gemeenteraad 
van het schepenkollege 
— de Begijnenbeek is een waterloop 

van eerste kategone en valt onder 
de bevoegdheid van het ministerie 
van Landbouw 

— de vloer van de bedding onder de 
Robeynslaan zal genormalizeerd 
worden 

— andere eventuele oorzaken en op
lossingen zullen onderzocht wor

den 
Er werd door het schepenkollege ech
ter weinig ondernomen om de toe
stand te verbeteren 

1979: 
30 en 31 mei hevige onweders met 
zware en abnormale regenval teiste
ren Diest waardoor een niet te voor
ziene ramp ontstond 
Indien men voor hogergenoemde pro
blemen een ernstige oplossing had wil
len zoeken en uitvoeren was de Begij
nenbeek misschien ook overstroomd 
maar de ramp zou met de huidige af-

Diest. mooi maar triestig i 

metingen hebben aangenomen Op
nieuw stel ik mij, samen met vele inwo
ners vragen 
— Waarom werd het deel Tulpen-

straat-Robeynslaan nooit ge ru imd ' 
— Waarom werd de bocht achter de 

kippenren van EH Poels met van 
betonplaten voorz ien ' 

— Heeft het schepenkollege nog 
stappen gezet bij het ministerie van 
Landbouw ' 

— Hoever staat het met de plannen 
om de wateroverlast van de Begij
nenbeek af te leiden via de Lei
g rach t ' 

— Ligt de reële oorzaak van de in 
deze mate onvoorziene ramp bij 
de in aanbouw zijnde A2 en zal het 
stadsbestuur hierover het ministe
rie van Openbare Werken «aan
pakken» ' 

— Wie gaat de geleden schade ver
g o e d e n ' 

Ik heb inmiddels VU-raadslid Dirk Van 
de Weyer reeds verzocht deze aange 
legenheid opnieuw aan de orde te stel
len tijdens de eerstvolgende gemeen
teraad 
Wat betreft de hulpaktie wil ik zeker 
met nalaten — en ik denk wel dat ik in 
aller naam spreek — een welgemeend 
en oprecht dank u te richten tot de 
stadswerklieden het personeel van 
het O C M W en de mannen van het 
brandweerkorps o I v kommandant 
Boeckx (die werkelijk hemel en aarde 
heeft bewogen O evenals aan de pa 
ra s en andere niet-stedelijke hulpdien
sten 

Toch betreur ik de gebrekkige koordi 
natie vanwege het stadsbestuur zodat 
de bewoners en de diverse hulpverie 
ners dikwijls improvizerend moesten 
te werk gaan 
Hopelijk zijn de recente gebeurtenis
sen voor het stadsbestuur een «echte» 
waarschuwing die met in dovemans
oren zal klinken 
Hopelijk zal ik volgend jaar met op
nieuw moeten schnjven 

1980: 
Mei andermaal is de Begijnenbeek 
buiten haar oevers getreden met ka-
tastrofale gevolgen i 

Renaaf RIJNDERS, 
getroffen inwoner, 

voorzit ter VU-Diest 

VU vraagt 
beter vervoer 
in Druivenstreek 

Dat het openbaar vervoer in onze drui
venstreek met zo prima is dan sommi
gen ons wel willen voorstellen zullen 
velen reeds weten Vooral de mensen 
die gedurende de week gebruik ma
ken van de bus die om 8 u vertrekt uit 
Hoeilaart (richting Brussel) 
«Ingeblikte sardientjes zonder olie» is 
de beschrijving die het beste past bij 
deze situatie 
De VU-afdeling Hoeilaart besloot daar 
dan ook iets aan te doen VU-kamerlid 
Willy Kuypers heeft op 18 mei II dan 
ook in een parlementaire vraag ge
steld aan verkeersminister Chabert 
diens aandacht gevestigd op de buslijn 
Leuven-Overijse-Hoeilaart-Brussel Tij
dens de spitsuren bijzonder s mor
gens IS deze autobusdienst nchting 
Brussel v^naf Ovenjse-Hoeilaart over
laden vooral door het aantal scholie
ren Kan de minister de vervoerkapaci-
teit rond dat ogenblik met opdr i j ven ' 

Voorstellen en/of opmerkingen i v m 
het openbaar vervoer in onze druiven-
streek zijn steeds welkom bij Renaat 
Vanstallen voorzitter Karel Coppens-
straat 72 b te Hoeilaart tel 672 97 42 
Nu maar wachten op het antwoord 
van de minister 

Michel Desmet 
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Niet altijd gemakkdijk de belangrijkste kostuumverkoper van het land 

te zijn en te blijven... 
^' >-

offert zijn winsten op 
en start vandaag met de grootste 

KOSTUUMVERKOOP 
t e g ^ echte 

FABRIEKSPRIJZEN!! 

Nooit was er een 
beter moment om uw 
nieuw kostuum 
te kiezen bij 

meesterkieermaker 
van hoog niveau 
en... 
door zijn 
aanzienlijke omzet 
de belangrijkste 
kostuumverkoper 
in België. 
Daar kunt u nu 
van profiteren ! 

SKM presenteert u nu 5000 allernieuwste 
herenkostuums In 72 verschillende maten. 
Dat vindt u alleen bij SKM I I ! 

LUXE KOSTUUMS 

Honderden stuks van Trevira/wol 
of zuiver scheerwol. 

Waarde : 4.995 F en 5.250 F 

Nu tegen Meyers Fabrieksprijs : 

3.250 F - 3.750 F 
of 3.995 F 

MEESTERKLEERMAKER 
KOSTUUMS 
Meer dan duizend stuks tweedelige 
of driedelige kostuums in de 
prachtigste modestoffen en in de 
allernieuwste modellen. 

Waarde : 5.995 F - 6.250 F - 6.750 F 

Nu tegen Meyers Fabrieksprijs : 

4.995 F «f 5.250 F 

KOSTUUMS „BUITEN-MATEN" 
Bijzonder grote keuze kostuums 
in „extra" maten voor zwaarlijvige 
of lange personen. 
Klassieke modestoffen in de 
allerbeste kwaliteit. 

Waarde : 7.250 F 

Nu vanaf Meyers Fabrieksprijs 

LUXE KOSTUUMS 
VAN ENGELSE STOFFEN 
Duizend kostuums van de allerbeste 
luxe kwaliteit met een meester
kleermaker afwerking. 
Echt originele Engelse stoffen. 

Waarde : 7.250 F - 7.995 F 

Nu tegen Meyers Fabrieksprijs 

3.995 F 

5.750 F 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A P T ^ F L A A R 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 
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FILMTHEATERS 

studio 
W E E K V A N 15 TOT 21 J U N I 

TERVUREN 
Zondag 15 u K T 

That D a m Ca t 
Film van Walt Disney 

Vnjdag zaterdag 20 u 30 K N T 
Zondag 18 u 

The G r a d u a t e 
Film van Mike Nichols met Anne 
Bancroft en Dustin Hoffman 

Zondag maandag dinsdag 
woensdag donderdag 20 u 30 

K T 
The grea t t r am r o b b e r y 

Film van Michael Crichton met 
Sean Connery en Donald Su
therland 

TIENEN 
Zondag 15 u K T 

M a r y P o p p i n s 
Film van Walt Disney 

Vrijdag zaterdag 20 u 30 K N T 
Zondag 19 u 30 
Maandag dinsdag 20 u 30 

C l o c k w o r k O r a n g e 
Film van Stanley Kubrick met 
Malcolm McDowell en Patrick 
Magee 

Vrijdag zaterdag 23 u K N T 
Zondag 17u 30 22 u 
Woensdag donderdag 20 u 30 

M e l o d y m Love 

LEUVEN 1 
14 u tweede week K T 

My name is Nobody 
Film van Sergio Leone met Te-
rence Hill en Henry Fonda 

16u 19u 30 K N T 
tweede week 

K e n t u c k y f r i ed m o v i e 

21 u elfde week K N T 
The d e e r hun te r 

Film van Michael Cimino met Ro 
bert de Niro 

17 u 30 24 u K N T 
Pre t t y baby 

Film van Louis Malle met Keith 
Carradine Susan Sarandon en 
Brooke Shields 
Muziek Polly Wexler 

LEUVEN 2 
19u 30 tweede week K T 

M y name is N o b o d y 
Film van Sergio Leone met Te
rence Hill en Henry Fonda 

14 u 21 u 30 K N T 
tweede week 

Last t a n g o in P a n s 
Film van Bernardo Bertolucci 
met Marlon Brando Mana 
Schneider en Jean Pierre Leaud 

17u 

Film 
Kns 

23 I. 

van 

45 
Convoy 

KNT 

Sam Peckinpah 
Kristofferson 

McGraw 
en 

met 
All 

KURSAAL TURNHOUT 

Vnjdag zaterdag 20 u K T 
Zondag 18 u 

C r i m e B u s t e r s 
Film van E B Clucher met Teren-
ce Hill en Bud Spencer 

Zondag 15 u K T 
B a m b i 

Film van Walt Disney 

Vnjdag zaterdag 22 u K N T 
Zondag maandag dinsdag 
woensdag 20 u 30 

Emmanue l l e 1 
Film van Just Jaeckin met Sylvia 
Knstel 

Een VU-raadslid doet 
ook eens iets goeds... 
Het valt maar zelden voor dat een opposit iel id in het semi-officiele weekblad 
van de CVP-meerderheid aandacht kri jgt En toch is dat zo in «De Galm>, het 
weekblad voor de streek van Asse en van kristen-demokratische huize VU-
raadslid Frans Berghman maakt het de bestuursmeerderheid zo lastig dat hij 
in die kringen^met heelwat sympatie gaat lopen Reeds een paar weken loopt 
Frans er met hog^ cijfers weg Komt dat omdat ons raadslid zich steeds zo 
goed dokumenteert of omdat hi | zo recht voor de raap i s ' Dit en vorige arti
kels zullen heelwat CVP-bonzen groen doen worden van nijd en ambetantig-
heid Hieronder een fragment uit een onlangs verschenen artikel, getekend 
door Vlooike Wordt de Opwijkse CVP door eigen vlooien gebeten? 

"tVat ons deze week vooral bezig
houdt IS het feit dat het Opwijks VU-
raadslid Frans Berghman een vraag 
stelde Dat doet Frans wel meer Soms 
veel te veel volgens de overtuiging en 
godsvrucht van burgemeester L 
Meersman (CVP) 
Ook tijdens de jongste zitting heeft 
Franascus van zich laten horen Hij 
heeft het deze keer zelfs niet bij woor
den gelaten Dapper is hij gaan rond
dreven met alternatieve plannen over 
het BPA-Nanove ook al wist hij bij 
voortgaat dat hij zijn schoenzolen en 
zijn stem voor Gods blauwe ogen aan 
het verslijten was want er is mets dat 
zo weinig kans op sukses maakt als 
een alternatief plan dat door de oppo
sitie voor de al dan met verbaasde 
ogen en opgetrokken neuzen van de 
meerderheidsleden wordt gegooid Zo 
ver zijn we met de demokratie in dit 
landeke van ons nog met Het weze 
der Franz echter een (magere) troost 
dat het overal zo reilt en zeilt ook in die 
gemeenten waar de VU in een meer-
derheidskoalitie zetelt 
Wij hebben het hier dan ook met over 
de politieke vragen die Frans te stellen 
had Wij pikken er slechts een enkele 
maar dan toch wel zeer menselijke 
(want mensen zijn erg belangnjk) uit 
Francesco wou vleten hoe het komt 
dat alle uitnodigingen die de gemeen 
teraadsleden vanwege het gemeente 
bestuur in hun bus krijgen zonder uit 
zondering gericht zijn "Aan de heer » 
en dat er over madam nooit een woord 

wordt gerept Want precies daarover 
maakt de heer Berghman zich diep on
gerust Hij IS snugger genoeg — zo zei 
hij — om te snappen dat de uitnodigin
gen voor de gemeenteraadszittingen 

Opwijks VU-raadslid 

in CVP-l(ijker 

alleen aan de «Heren Gemeenteraads
leden» worden gericht en met aan hun 
al dan met lieve dames doch het gaat 
er bij hem niet in dat voor alle andere 
minder plezante gebeurtenissen re
cepties ontvangsten openingen en 
andere esbattementen waarop ge
toost en gedronken wordt (soms ge 
zopen omdat het helemaal gratis is) — 
de dames niet worden uitgenodigd En 
dat vindt Frans een schrijnende discri
minatie tot en met "En mevrouw 
mijnheer de burgemeester» wou het 
VU-raadslid weten "telt die dan soms 
met mee''» 
Hoe dan ook wij vinden dat de dames 
en zelfs de lieven van de alle recepties 
afhollende politici mogen uitgenodigd 
worden Dat geldt met alleen voor Op
wijk Die suggestie gooien we — met 
de nonchalance die ons eigen is — 
voor alle burgemeestersvoeten uit het 
Galmgebied Ze kan opgeraapt wor
den of liggen blijven » 

^ tapijten p v b a 

Kasteelstraat 16 (zijstraat Dendermondse Steenweg) 
9120 DESTELBERGEN (Ie verdieping, boven weveri]) 
tel 091/284471 - 285897 

PROMOTIEVERKOOP 
OOSTERSE TAPIJTEN 

verder alle merken van tapijten (modern en klassiek) 
en vast tapijt 

OPEN alle dagen van 8 u 30 tot 12 u en van 13 u 30 
tot 18 u Zaterdag van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u 
Zondag \ an 14 tot 18 u Gesloten op maan- en feestda
gen (Adv 307) 

Het VU-kanton Asse is sedert een paar maanden weer goed op dreef 
Op 9 juni charterden de acht afdelingen van het kanton elk een autobus 
waarmee ze in sliert door hun gemeenten reden Spectaculair was deze 
karavaan wel en heel wat sympatieker dan de storende toeterende auto
karavaan i 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 
Tel. 

- ) O KERKSTRAAT 
CQ31]3S 98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

BRABANT 
KflLCnDCR 

JUNI 
29 MEISE Kantonnale vergadering van de VU-afdelingen van het 

kanton Meise Wolvertem Om 20 uur in cafe restaurant St 
Maarten Gemeenteplein 

Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk 

Welzijn van 
Grimbergen 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Grimber
gen brengt ter kennis dat de volgende betrekkingen 
vacant worden verklaard 
A. — In vast verband 
— één voltijdse opsteller, 

— één voltijdse klerk-typist(e), 
— twee voltijdse gezins- of bejaardenhelpCstlers, 
— één halftijdse gezins- of bejaardenhelp(st)er 

B. — In kontraktueel verband. 
— twee halftijdse help(st)ers voor de bedeling van 

warme maaltijden, 
— twee halftijdse help(st)ers met rijbewijs voor de 

bedeling van de warme maaltijden aan huis 
Voor al deze betrekkingen, uitgezonderd voor deze 

van klerk-typist(e) wordt een wervingsreserve aange
legd die geldig blijft tot en met 30 september 1980 
De kandidaturen dienen, samen met de nodige be
wijsstukken, bij aangetekende brief gericht te wor
den aan mevr L Merens-Thyssen, voorzitter van het 
OCMW van Grimbergen, en uiterlijk op vrijdag 6 juli 
in haar bezit te zijn 
De kandidaten dienen duidelijk te vermelden voor 
welke betrekkingten) de aanvraag wordt ingediend 
Inlichtingen betreffende de hierboven vermelde be
trekkingen, evenals de voorwaarden kunnen beko
men worden op het sekrelanaat van het OCMW Ad
ministratief Centrum, Gemeenteplein 1820 Grimber
gen (deelgemeente Strombeek-Bever) Tel 
(02)267 15 07 (Adv 3121 

Gemeente 
HEKELGEM 

Rooilijnplan 
Bekendmaking van het 
onderzoek 
Het Ko l lege van B u r g e m e e s t e r en 
S c h e p e n e n , b reng t ter kenn is van 
de bevo lk ing dat het rooi l i jnplan 
v o o r d e w e g e n 3 en 4 L A N G E -
S T R A A T - D O R P S S T R A A T op 
g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g de we t 

tel i jke bepa l ingen o p het g e m e e n 
tehu is ter inzage ligt van 15 juni 
1979 to t 16 juh 1979 te 10 uur 
A l w ie o m t r e n t dat plan b e z w a r e n 
en o p m e r k i n g e n te m a k e n hee f t 
m o e t d ie schr i f te l i jk aan het S c h e -
penko l lege laten g e w o r d e n uiter
lijk o p 16 luli 1979 te 10 uur 

Te Hekelgem 5 juni 1979 
Vanwege het Kollege 
De sekretans De burgemeester 

(Adv 313) 

WEST-VLAANDEREN 
Protest tegen 
Franstalige 
kerkdiensten 
te Menen 
De meerderheidsgroep van schepe
nen en gemeenteraadsleden van de 
V U fraktie van de stad Menen het vol 
ledig bestuur en de politieke Raad pro 
testeren met klem tegen het feit dat op 
2 en 3 juni II de kerkdiensten n a v 
vormsel en plechtige kommunie op de 
wijk Paradijs (deelgemeente Rekkem) 
overwegend in het Frans zijn doorge
gaan 
In acht genomen — dat momenteel op 
de wijk Paradijs met Vlaamse centen 
een kerk wordt gebouwd 
— dat voor de ingeweken Franstaligen 
grote inspanningen worden gedaan 
door het organizeren van lessen Ne
derlands 
— dat op de wijk «Paradijs» precies 
een zelfstandige parochie tot stand 
kwam om het Nederlandstalig karakter 
van de wijk te onderstrepen stellen wij 
ons ernstige vragen omtrent de kerke
lijke verantwoordelijkheid van het «Pa 
radijs»" 
Die kaakslag aanvaarden wij met lan
ger i Wanneer men zich mocht wagen 
aan nieuwe toegevingen aan Franstali
ge inwijkelingen zullen wij met nalaten 
alle nodige akties te ondernemen 

Stephaan Taccoen 

VU-voorzitter Groot-Menen 

Nieuws uit 
Zuid-Kortrijk 

Op zaterdag 23 )uni optreden van 
de Vlaamse Brusselaar Jef Eibers in 
de zaal «Chevalier» te Bellegem begin 
om 20 uur Kaarten te bekomen bij 
onze bestuursleden Toegangsprijs 
voorverkoop 80 fr aan de ingang van 
de zaal 100 fr Wij rekenen op een tal
rijke aanwezigheid van VU mensen 
ook van buiten onze afdeling 

Jongeman uit Booischot foto
graaf diploma A 1 met ervanng 
in de fototechniek zoekt drin
gend een aangepaste t)etrekking 
in de omgeving Heist-op-den-
Berg Antwerpen Brussel Me-
chelen 

Jongedame uit Schnek diploma 
A 2 snit en naad zoekt dringend 
werk in haar branche of aanver
wante branche in de omgeving 
Heist-op-den-Berg Mechelen 
Aarschot Brussel Belangstellen
den kunnen zich wenden tot 
volksvertegenwoordiger Joos 
Somers Liersesteenweg 11 te 
2580 Sint-Katelijne-Waver of te
lefonisch op het nummer 015-
217900 refnr 1737 
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OOST-VLAANDEREN 

JUNI 

15 SINT-GILLIS kursus DE GEMEENTEBEGROTING door het PK! 
en de plaatselijke VU-afdeling om 19 u 45 in «t Moleken» info Lucie 
De Munck Lage Kerkwegel 28 tel 705787 

16 ST-GILLIS VU ledenfeest om 19 u 15 in Den IJzer Kronen-
hoek Inlichtingen bij M P Lootens (70 57 08) 

VU-Ninove klaagt aan 
Het jaarlijks Majoretten- en Muziekfes
tival van 4 juni 2e Sinksen 1979 be
taald door alle Ninovieters werd om
gebogen tot een platvloerse BSP-
Meeting en BSP-Verkiezingscampa-
gne 

— op de ereplaats werd burgemees
ter Cosijns (afwezig) vervangen door 
de nationale BSP-voorzitter Karel Van 
Miert Getooid met de zeer opvallende 
rode verkiezingskentekens 

— links en rechts van hem Oud-BSP 
burgemeester Milo en BSP-schepe-
nen Timmermans en Stevens Van de 
CL-PVV alleen de schepen van feeste
lijkheden De Ville die zeer zenuwach
tig om en weer liepU 

— een man ging rond met BbP verkie-
zingsbladen kleurnjke foto s van Karel 
Van Miert werden kwistig uitgedeeld 
en op de grond geworpen, rode bal
lons voor kinderen stylo's enz 

Ondertussen werd er soms ook eens 
meewarig gekeken naar muziek- en 
danskunst ons gebracht door de 5 mu
ziekkorpsen waarvan een zich konink
lijk en katoliek noemt en drie andere 
toegewijd zijn aan de Heilige C^ecilia 
Burgemeester Cosijns was afwezig en 
PVV senator schepen Waltniel stond 

aan de liberale kring bedremmeld te 
trappen 
Wanneer gaan die twee laatstgenoem
den nu eens eindelijk inzien waar het 
diktatonaal eenmansbestuur van sche
pen Timmermans ons aan het brengen 
is7 

Andre Baro — Georgette De Kegel 
VU-gemeenteraadsleden 

ZO€KCRC]€ 
— App te +iuur in centrum van 
Opwijk (VI BrabJ vrij vanaf 
15aug Tel 052-356889 

ZOMERFEEST 
te Beauvoorde 

NA IJZERBEDEVAART 
allen naar 
BEAUVOORDE'S 
DRIEKONINGEN
ZOMERFEEST 
zondag 1 juli 1979 om 16u 
Dnekoningenschuur 
parking 
• BLAASKAPELLE 

.THORIZ» 
• ZANGERES 
• VOLKSSPELEN 

KINDERSPELEN 
• WAGENSPEL 
• UITGELEZEN DRANKEN 
• VERZORGDE 

SNACK-BAR 
Toegang 50 fr - Kinderen 
gratis 
BEAUVOORDE 
KASTEELDORP 

Openbaar centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn — Aalst. 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het 
werkhedenpersoneel een betrekking opengesteld 
van geschoolde hulpkok. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
OCMW, Gasthuisstraat 40,9300 AALST, en dienen met 
de bewijsstukken mterlijk op vrijdag 20 juli 1979 ter 
bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 04 081978, ge
naamd anti-knsiswet, is de opengestelde betrekking 
toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het uit
drukkelijk anders is voorzien 
Bijkomende inlichtmgen zijn op het adres te verkrij
gen op de personeelsdienst (tel 053/2123 93 — bin-
nenpost 104) Adv 310 

Groot Broederband-
feest te Gent 
Tweede pinksterdag was een hoog
dag voor Broederband In Gentbrugge 
ging het zomerfeest door van Broe
derband Gent dat in het teken ge
plaatst was van de tachtigste verjaar
dag van Arthur De Troyere stichter
voorzitter van Broederband De eu-
charistievienng met homilie door e p 
Aernouts werd opgeluisterd door het 
koor «Het Snoerke» uit Aalst Een mid
dagmaal waar ongeveer tweehon
derd mensen aanzaten werd opge
diend in het St-Gregoriusinstituut 
waarna om drie uur een feest begon 
opgeluisterd door de kunstgroep 
«Nele» uit Grembergen Feestrede
naar Jef van Overstraeten belichtte 
het leven van De Troyere en de doel
stellingen van Broederband Geschen
ken en bloemen werden aan de jubila
ris overhandigd die daarna ontroerd 
dankte Het Bestuur van Broederband 
Gent heeft aan de in het totaal vijfhon
derd aanwezigen een mooie namid
dag aangeboden in een broederlijke 
vlaamsnationale geest 

OPENBAAR CENTRUM VOOR 
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN AALST 
De Raad van het Openbaar Centrum voor Maat
schappelijk Welzijn van de stad Aalst, heeft bij het 
verplegend en verzorgend personeel een betrekking 
opengesteld van verpleegassistente en betrekkingen 
van gegradueerde en gebrevetteerde verpleegster. 
De kandidaturen moeten bij ter post aangetekende 
brief worden gestuurd aan de voorzitter van het 
O C M W Gasthuisstraat 40, 9300 AALST, en dienen 
met de bewijsstukken uiterlijk op vrijdag 22 juni 1979 
ter bestemming te zijn 
Overeenkomstig de bepalingen van titel V van de wet 
tot ekonomische heroriëntering van 04 081978, ge
naamd anti-knsiswet, zijn de opengestelde betekkin-
gen toegankelijk voor mannen en vrouwen tenzij het 
uitdrukkelijk anders is voorzien 
Bijkomende inlichtingen zijn op dat adres te verkrij
gen op de personeelsdienst (tel 053/21 23 93 - binnen-
DOSt 104) 'Adv 3091 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

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

KINDERARTIKELEN plooi en wandelwagens bedjes en wiegen 
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii ruiterii itruslingen ping 
pongtafels badkleding en alle toebelioorten rol en ijsschaatsen 

kampingarlikelen turngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elektr treinen der beste merken a i i to j go carts traktoren pop 
pen poppenwagens en wiegjes b reien lessenaars borden 
fietsjes alle gezelschapsspelen alle soorten mekameken school 

tassen borden tuinmeubelen tuii iscliommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

lepel & vork 
Maak ook eens kennis met de gezel 
lige sfeer in 

Café-restaurant 
SCHUTTERSHOF 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 
Tel 015 711549 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgenef 

Schilderstraat 33 2000 Antwerpen 
Tel 031 3745 72 

DE OUDE KRING 

Cafe VU lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

FRITUUR-EETHUIS 
INGRID 

Olenseweg 41, Westerio 
(Voortkapel) tel 014 213696 

Vraag prijzen voor uw feestmenus 
Specialiteiten 
Alle dagen verse mosselen 

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maunts GOSSYE 
Tel 053-213533 

Dr Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel 031-3629 28 

DORTMUNDER 
THIER BRAUHOF 
Tervuursevest LEUVEN 

Aangename sfeer 
Lekke Duitse dranken 
Verzorgde keuken 
Demokratische pnjzen 

Feestzalen 
HOF VAN ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel 031- 81568 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg 't STAMPKOT 
SL-Mana-Latem ZWALM 

Boerenbrood Hesp Kaas 
Tel 055 4994 76 

Dinsd gesloten 
Vroegere uitbater Zwalmlandia 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/818841 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfned BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47 UITBERGEN 

Tel 091 67 5712 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 

DASSTRAAT 23, WOMMELGEM 

OPEN ZATERDAG VANAF 19 U 
ZONDAG VANAF 10 U 

Spijshuis «DE ENGEL> 

F Dewilde-Mackelbergh Oosten-
desesteenv»/eg 1 8270 Ichtegem 

Dagschotel specialiteit boeren
brood met hesp 

Tel 051-5881 76 

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

Cafe restaurant speeltuin terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag dinsdag vrijdag vanaf 15 u 
Zaterdag en zondag vanaf s mid 
dags Tel 053 668740 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091-692874 

Specialist ribstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag geslo 
ten 

Steeds welkom in 

KREKELHOF 
drankhuis met sfeer 

Brusselbaan 11 Gooik 
Tel 054 334857 

Uw tweede thuis' 
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tionaal weekblad thuis binnen te ha
len. 
Ik vind dat de VU er voor zou moeten 
zorgen dat elke afdeling zich er toe 
verbindt aan de abonnementenwer
ving mee te werken. Dat zou meteen 
zowel het blad als de plaatselijke 
werking van de afdelingen ten goede 
komen. 

Het motto van de VU-Opwijk is «Hard 
en eerlijk». Maar ik ben dus weinig 
thuis. Toch verwaarloos ik mijn 
vrouwtje niet. Door mijn werk op de 
postcheckdiensten ben ik vroeg in de 
namiddag thuis. En dan kook ik het 
potje klaar voor mijn vrouw en mijn 
zoon. "s Avonds gaan we dan weer het 
politiek pad op..-
— Leest de topwerver elke week de 
WIJ van de eerste tot de laatste blad
zijde ? 

Guido Callaert: «Denk nu niet dat ik 
alle politieke artikels lees. Maar ik 
lees wel veel in de «WIJ». Het blad is 
er trouwens op verbeterd. Ik vind dat 
«WIJ» nog meer een weekblad zou 
moeten worden dat door iedereen 
gretig kan gelezen worden, ook door 
mensen die liefst geen politieke stuk-

WIJ - topwerver Guido Callaert: 

Opwijk Vlaamsnationaal kampioen! 
O P W I J K — De t i j ge rsp rong van 
G u i d o Cal laer t , op 25 januar i , 
we rd de ove r ige t o p w e r v e r s van 
W I J fataal . Hi j ru ik te m idden 
januar i de zo begeer l i j ke kaap 
van 1.000 punten bi j de 
abonnementenw/erv ing, en toen 
on langs de s t r i jd ges t reden was , 
op 5 apr i l , p ronk te Cal laer t 
onbed re igd op de erep laats met 
niet m inder dan 1.140 punten„ . 
Kamer l i d Jan C a u d r o n waagde 
nog een u l t ieme fo rse jump, 
maar hi j geraakte niet over de 
k o p l o p e r . 
Bi j de star t van de 
abonnementens lag dacht de 
O p w i j k s e werve r niet meteen 
aan een erep laats maar 
naarmate de weken vo rde rden , 
g ing hij s teeds meer op s tap 
omda t hi j zag dat een eers te 
p laats er t och wél in zat. 
Z o d o e n d e gaf hi j na de 
n ieuwjaars fees ten z ichze l f een 
spoors tag , met als g e v o l g : 
O p w i j k b o v e n ! 

Dit weekend komen de 10 beste WIJ-
wervers bijeen in Zutendaal om er 
met mekaar en met de redaktie van 
gedachten te wisselen over abonne
mentenwerving én over de opmaak 
van het blad. Kampioen-werver Guido 
Callaert krijgt in dit interview alvast 
de gelegenheid zijn ervaringen uit de 
doeken te doen. 
Guido Callaert: «Ik ben nog niet zo 
lang VU-lid hoor; zowat vier jaar. En 
pas sinds 3 jaar lees ik «WIJ». Ik ben 
afkomstig van Lebbeke waar een 
broer van mij (we waren met achten 
thuis) me af en toe een «WIJ» onder 
de neus duwde. 
Uiteindelijk ben ik VU-militant gewor
den tijdens een plaktocht. Het was 
Annemie Roppe die me een lidkaart 
aansmeerde. Ik moest zeker niet meer 
politiek overtuigd worden — vader is 
wel altijd CVP-gezind geweest — 
maar de acht kinderen zijn allemaal 
Vlaams-nationalist. 
Het is uiteindelijk Annemie die me 
aangepord heeft, bekoord misschien, 

om voor de VU op stap te gaan, de 
straten hier in de buurt plat te lopen.» 
— Hoe kom je er nu toe een paar 
honderd abonnementen aan de man 
te brengen? 
Guido Callaert: «Niet zonder enige 
opoffering.- Op een bepaald moment 
moet je erg doorbijten om telkens op
nieuw lange avonden op stap te gaan. 
Verschillende keren werd de WIJ-
tocht een koude bedoening door de 
sneeuw maar de vriendelijke ont
vangst bij de mensen gaf nieuwe 
moed om bij een volgend huis aan te 
bellen. 

Eerst vroeg ik twee, drie «WIJ»-num-
mers en ging ik die een paar weken bij 
VU-leden in de brievenbus stoppen. 
En nadien ga je dan maar even aan
bellen, liefst niet op een moment dat 
de mensen aan het eten zijn. Omzeg
gens overal werd ik goed ontvangen. 
Om u maar te zeggen dat ik op een 
tachtigtal huisbezoeken slechts één 
keer een weigering opliep voor een 
nieuw abonnement- Dat is toch een 
bemoedigend sukses.» 
— Uw abonnementenwerving was 
ook ploegwerk? 
Guido Callaert: «Er wordt hier in 
Opwijk inderdaad door een stevige 
ploeg VU'ers hard gewerkt Ik mag de 
pluimen zeker niet alleen op mijn 
hoed steken. Zo hebben we voor huis
bezoeken ieder een wijk toever
trouwd. Dat heeft zijn voordeel want 
dan leren de mensen u gemakkelijker 
en beter kennen. Zo verlies je ook het 
minste tijd met van hier naar daar te 
lopen. Het is dus niet alleen Guido 
Callaert, maar de aktieve VU-kern van 
Opwijk die dit keer de palm in ont
vangst mag nemen. In de gemeente 
Opwijk hebben we het aantal abonne
menten op korte tijd vervi j fvoudigd. 
Alleen is het mijn werk geweest om te 
mikken op de topscore. Ik heb op de 
valreep de beslissing genomen dat de 
top-één een Opwijkenaar zou worden. 
En, we hebben woord gehouden.» 
— Tevreden met de formule voor 
abonnementenwerving? 
Guido Callaert: «Wie kent er een be
tere? De beste formule blijft nog 
steeds de straat op te trekken en de 
mensen bij hen thuis te bezoeken. Het 

kontakt zoeken, persoonlijk aanspre
ken, is door geen andere wervingsma
nier te vervangen. Zeker niet voor een 
opinieblad als «WIJ». Maar het blijft 
een opoffering. Na verloop van ti jd 
krijg je dan wel die prettige ervaring 
dat er mensen zelf bij ons komen aan
bellen om VU-lid te worden. 

Wat mij aan de wervingsformule wél 
jammer voorkomt is dat alleen de gro
te wervers door vermelding in «WIJ» 
aangemoedigd worden. Er zou meer 
moeten gedaan worden om kleine 
wervers aan te moedigen. Dat heeft 
meteen als gevolg dat op meer plaat-' 
sen de VU naar buiten treedt. Er dan 
wordt ook de aflossing van de wacht 
gemakkelijker gemaakt. Die enkele 
prijzen voor de «WIJ»-wervers mogen 
er blijven, maar uiteindelijk is dat niet 
meer dan, zoals mijn vrouw dat zegt 
«wat siroop aan de buik smeren». Zo 
hebben we van vorige keer een wek
kerradio die mijn vrouw steeds doet 
denken aan al die avonden die zij 
thuis alleen zit, terwijl haar vent op 
huisbezoek of op vergadering is. 
Vóór ik het vergeet moet ik over de 
abonnementenslag toch nog iets be
langrijks zeggen: er zijn al te weinig 
mandatarissen, gemeenteraadsleden, 
parlementsleden, die zich inspannen 
om het partijblad aan de man te bren
gen. Begrijpelijk hebben zij hun han
den vol met veel andere polit ieke be
slommeringen, maar wij hebben dat 
toch ook_-

— Je bent VU-bestuurslid gewor
den-
Guido Callaert: «Ze hebben mij in het 
bestuur gekoöpteerd. Ik ben gaan 
meeleven met een ploeg die «aan één 
zeel trekt». Vóór je het weet hol je dan 
ook van de ene vergadering naar de 
andere. 
We hebben hier een trefcentrum geo
pend waar ik boekhouder, penning
meester en sekretaris ben. We bestel
len ook langs de post een driemaan
delijks ti jdschrift waardoor onze poli
tieke invloed in de streek erg is toe
genomen. De mensen weten alvast 
dat we hard werken. Na een ti jdje zijn 
ze dan ook sneller bereid om het na

ken lezen. Diegenen die dan alleen 
maar de politieke foto's efkens bekij
ken, daar houden we dan toch ook 
elke week kontakt mee. En echt, de 
opmaak van de eerste bladzijde de 
jongste ti jd is een goede poging om 
de mensen tot lezen aan te zetten. 
Over de inhoud nog enkele losse be-
denkingen„ Er zit te weinig vrije t i jd
amusement in ons blad. Waarom geen 
kruiswoordraadsel of zoiets? 
De poging om de regionale informatie 
boeiender te brengen is goed maar er 
is nog te weinig boeiend nieuws. De 
afdelingen zouden meer algemeen 
nieuws moeten doorgeven dat niet 
meteen parti jpolit iek gekleurd is. De 
mensen lezen graag over wat er om 
de hoek gebeurt. Graag ook nog iets 
méér sport dan momenteel. De sport-
bladzijde is origineel geschreven 
maar het wordt te veel tot één onder
werp beperkt gehouden. 
Meer aandacht zou er ook moeten 
gaan naar bij voorbeeld de «derde 
leeftijd», het jaar van het kind, en der
gelijke. 

De publicitaire inspanning om meer 
geld in de WIJ-kas te brengen om het 
VU-blad gezonder te maken verdient 
uiteraard een aanmoediging maar er 
moet toch op gelet worden dat er niet 
té dikwij ls té veel publiciteit in dat 
blad staat. Daarvoor nemen de men
sen geen abonnement. Wél voor een 
reportage over Roger De Vlaeminck! 
Kijk, ik zal bij volgende abonnemen-
tensiag opnieuw meedoen met onver
minderd entoesiasme maar ik hoop 
toch stilletjes dat ik met een zelfde 
puntenscore als dit jaar bij voorbeeld 
slechts de tiende zou eindigen.»(hds) 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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