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De wereld 
loot hen sterven 
Aziatische vluclitelingen slachtoffer staatsgrenzen. 
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Zeebrugge 

Lees Uz 7 

Alles op zijn t i jd : het is in de herfst dat de bla
deren vallen. Tenzij de boom zo ziek is, dat hij 
de herfst niet haalt.. 
Een aantal gebeurtenissen en ontwikkelingen 
van de jongste dagen wettigen ieder op zich
zelf het kommentaar van een hoofdartikel. Er 
zou — terecht — een wrekend artikel kunnen 
geschreven worden over de slaafse wijze 
waarop de Vlaamse CVP'ers en socialisten 
zonder één enkele uitzondering en zelfs zon
der één enkele onthouding de begroting en 
dus ook de houding hebben goedgekeurd 
van minister Gramme, die de ontmoeting re
gelde tussen straatschender Happart en de 
koning. Een aantal beschouwingen over het 
feit dat reeds nu de doodsklok luidt voor de 

regering Martens en over wie daarbij aan het 
zeel trekt, zouden volkomen op hun plaats 
zijn. De slinkse manier waarop Van den Boey-
nants het miljardendossier van de aankoop 
der pantservoertuigen tracht door te drukken, 

zou kolommenlang aan de kaak kunnen ge
steld worden. En recht uit het hart zouden we 
wellicht moeten schrijven over de schijnhei
ligheid van een wereld, die in Zuidoost-Azië 
duizenden bootmensen laat verzuipen. 

In deze week van overvloedig nieuws en mar
kante verschuivingen is er alvast één binnen
lands feit, dat niet onopgemerkt mag voorbij
gaan: de benoeming van de dertien Vlaamse 
leden in de vaste kultuurpaktkommissie. 

lees ons 
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SATER-FLATER 

ALTERNATIEFPARTIJ 

Jarenlang is de V U een eenzame 
voorvechter van de federalistische 
idee geweest Opnieuw ligt er baan
brekend werk op de partij te wachten 
inzake de uitwerking van dit federalis
me naar maximale financiële en eko-
nomische autonomie toe 
Op basis van een vernieuwde en 
kompromisloos Vlaams-nationalis-
tisch radikalisme moet een vruchtba
re basis van samenwerking met de 
Vlaamse stnjdverenigingen terug tot 
de mogelijkheden behoren De grote 
vergissing zou echter zijn zich tot 
deze fundamentele, maar eendimensi-
onele herbronning te beperken 
Vanuit de gemeenschapsetiek, die de 
V U in de jaren van groei steeds dui
delijker ging onderscheiden van de in
dividualistische etiek van het liberalis
me, de klasse-etiek van het socialis
me en de konfessionele standenetiek 
van de knsten-demokratie, moet de 
partij terug aansluiting vinden bij haar 
recent verleden als volksverbonden 
en toekomstgerichte milieubewuste 
partij 

De VU moet m a w terug overal op de 
barrikaden te vinden zijn, daar waar 
de leefgemeenschappen, op plaatse
lijk vlak, als streek- of zelfs als volks
gemeenschap in haar geheel, in haar 
natuurlijk, ecologisch en maatschap
pelijk leefmilieu bedreigd wordt 
In wezen verdedigen de ecologisten 
hetzelfde als de VU Ze vertrekken 
vanuit hetzelfde ideeengoed waarin 
de eerbied voor de natuur, het ge
meenschapsleven en de kleinschalig
heid centraal staat 
Vanuit zowel haar geschiedenis als 
Vlaamse ontvoogdingspartij als de 
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grondslagen van haar volksnationalis-
tische maatschappijvisie ten slotte, 
moet de VU zich opnieuw waarma
ken als moderne, pragmatische popu
listische partij op dezelfde golflengte 
als het levende Vlaanderen van van
daag 
Dit betekent zonder meer dat de VU, 
zonder veel ideologische pnetpraat, 
op de bres moet staan overal waar 
Vlaamse mensen en volksgroepen 
dreigen fijngemaald te worden in het 
raderwerk van de verzuilde maat
schappij, onderhevig zijn aan de be
tutteling vanwege de onverheidsbu-
reaukratie of van andere centralisti
sche machts- en belangenstrukturen, 
het slachtoffer worden van om het 
even welke discnminatie Voorbeel
den van dit alles liggen ook vandaag 
voor het grijpen 

— de minder-validen die nog steeds 
de speelbal blijven van een ganse 
reeks ministenes 
— aktiegroepen tegen gedwongen 
ruilverkaveling die overal ten lande uit 
de grond rijzen 
— de treinbestuurders van de groep 
«Loco» in strijd tegen de bureaukratie 
van overheid en vakbonden 
— de problemen van de onafhankelij
ke olieverdelers in deze energiekrisis 
Deze dnepolige herbronning zal 
slechts resultaten afwerpen als zij ge
paard gaat met een samenhangende 
imagovernieuwing en aktie van boven 
naar onderen en een hernieuwde in
zet voor meer geloofwaardigheid van 
de VU-mandatarissen 

S D , Leuven 

TINDEMANSEFFEKT EN 
ANDERE BEDENKINGEN 

Het IS met goed voor de demokratie 
wanneer éen kandidaat zoveel stem
men achter zijn naam verzamelt, zeker 
niet wanneer mensen met totaal ver
schillende meningen voor deze man 
stemmen Dit bewijst dat opiniemakers 
de mensen zowel suikerwater als wat 
anders voor bier kunnen doen slikken 
Het gevaar voor afglijden naar diktato-
nale toestanden is niet denkbeeldig. Is 
het echter propagandistisch wel juist 
om dat op de dag na de verkiezing 
voor de publieke opinie te w e r p e n ' Ik 
durf dit betwijfelen Men kan dit im
mers zo gemakkelijk afschilderen als 
afgunst en nijd en het verdoezelen van 
geleden verliezen Trouwens het zo 
opschroeven van het Tindemanseffekt 
IS volgens mij totaal fout 
Is men bij de V U vergeten dat «dood
zwijgen» een van de ergste dingen is 
die men de tegenstander kan aandoen 
Met het onderwijs is het juist hetzelf
de Men heeft het katoliek onderwijs 
aangevallen i v m de toespraken van 
Tindemans Enkele woorden van Cop-
pieters werden uit hun verband gerukt 
en geprojekteerd tegen de achter
grond van deze. terechte, beschuldi
gingen Beter had men toelating ge
vraagd om een knstelijke Vlaamse 
huisvader uit de VU te laten spreken 
De weigering, hoewel weinig kristelijk. 
die zou gekomen zijn vanwege mgr 
Daelemans had men dan wel aan de 
kaak kunnen stellen 
De V U moet zich herpakken en tevens 
slagvaardiger w e d e n Hoe wil men 
echter van de sympatizant bezieling 
verwachten, wanneer slechts 4 van de 
14 volksvertegenwoordigers tijdens 

het debat over de gewestvorming aan
wezig z i j n ' 
Ik hoop dat de V U zich tijdig weet te 
herpakken! 

H D M , Schilde 

KUMUL 

leder zinnig mens ziet maar een middel 
om de werkloosheid enigszins op te 
lossen, dat is door het bestrijden van 
de kumul Neem een voor eén onze 
grote politieke voormannen, ettelijken 

,onder hen stnjken zelfs meer dan twin
tig weddes op Het ergste geval lijkt 
wel de grote politieke leider Tinde
mans 
Alle katolieke kranten krakelen z<ch 
krom om zijn Europees mandaat sa
men te laten uitvoeren met dit van 
volksvertegenwoordiger, hoogleraar, 
partijvoorzitter, enz 
Ondertussen wachten hier 120000 
jonge werklozen op een job, waar 
geen 3 miljoen mee te verdienen valt 
Of beschikt de heer Tindemans over 
zoveel energie om al deze mandaten 
tegelijk én degelijk uit te oefenen? 

V J , Erps-Kwerps 

DULDBAAR? 

Gelieve uw lezers ervan op de hoogte 
te stellen dat de Prokureur des Ko-
nings van Tongeren, de man die zopas 
de Happart-rebellen bevnjdde, een 
Waal van Bassenge is 
Is dat in 1979 nog duldbaar ' Vooral 
met het oog op repressie van Happart 
in Voeren 

F G , Tongeren 

In het eerste nummer van het nieuwe 
weekblad «Sater», dat in «WIJ» ver
meld werd, IS nogal van leer getrokken 
tegen VU-agglomeratieschepen Jan 
De Berlangeer 

Allicht ontbreekt het bij «Sater» nog 
aan degelijke medewerkers, en heeft 
dit blad betere informatie nodiq 

Het bericht over de VU-schepen be
rustte op geen enkele grond van waar
heid 

Het klinkt wel wat dwaas als zou ik op 
de agglomeratie over een wagen met 
chauffeur beschikken «Sater» zou be
ter bij de betrokkenen vooraf informe
ren alvorens artikels op te nemen die 
slechts kunnen bedoeld zijn om ver
dienstelijke mensen in diskrediet te 
brengen 

J D B, Jette 

ANVERS. C'EST NOUS-

dat IS het opschnft van een eentalige 
franse folder om te adverteren in de 
Vlaamse CVP(sic) krant «de Gazet 
van Antwerpen» 

Met grote verwondering las ik deze 
folder die gencht was aan een firma in 
Brussel 

Zou «Le Soir» ook nederlandstalige fol
ders sturen naar Antwerpse firma's 
om te adver te ren ' Weet Karel de Wit
te hier antwoord o p ' 

Niet alleen deze krant maar ook week
bladen zoals Libelle-Rosita en Panora
ma-Ons Land stuurden eentalige Fran
se folders om te adverteren 

• Arm C V P -Vlaanderen, wat zou je zijn 
zonder V U ' 

G L , Denderhoutem. 

ZANGFEEST 

Ik ga helemaal met akkoord met L L uit 
Lembeek die de Stem van Suid-Afnka 
wil weren van het Zangfeest (en dus 
ook van de IJzerbedevaart) Hij mag 
best tolk zijn van «een» jonge genera
tie Vlamingen, doch w e l k e ' Ik ken jon
ge Vlamingen die anders denken dan 
hl] 

Doch om tot de kern van de zaak te 
komen zelfs indien men tegen de ge
voerde apartheid gekant is (dit is een
ieders recht) heeft dit mets te maken 
met het lied van onze stamverwante 
Zuidafrikaners Veronderstel dat in 
Nederland een marxistisch bewind ge
ïnstalleerd wordt, mag er ons dat dan 
van weerhouden om nog het Wilhel
mus te zingen hoe antimarxistisch men 
ook wezen k a n ' 

Gaan wij «De Vlaamse Leeuw» af
schaffen wanneer RAL in Vlaanderen 
de meerderheid zou u i tmaken' Zingen 
de Duitsers van vandaag, waarvan de 
overgrote meerderheid grondige aver
sie heeft van het nazisme, niet steeds 

Een zonnige tuin het 
hele jaar door! 

HOBBY
SERRES 
• Zeer sterke, degelijke en 

waterdichte konstruktie 
• Uitvoering m aluminium 

met kitloze beglazing 

• Zeer eenvoudige montage 
en niet het minste onder
houd 

• Vaste breedte van 2.80 m en 
variërend m lengte tot 
10.60 m 

Vraag ons vrijblijvend folder en 
priislijst 11' 
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nog hun Deutschlandlied' Daarbij 
heeft de inhoud van het Zuidafnkaans 
volkslied bijlange mets arrogants en is 
het veeleer een echte hymne 
Wat een «jonge» generatie in Vlaande
ren ontbreekt is een stuk geschiedenis 
om beter de achtergronden te kennen 
van het konstante feit in de Vlaamse 
beweging, dat gevormd wordt door 
een over de kunstmatige grenzen 
heenreikende verwantschap met Ne
derlanders, waar ze ook wonen ter we
reld, en welke gezindheid zij erop na
houden 

Gaan we van de veronderstelling uit 
dat apartheid verkeerd is (hierover kan 
ellenlang geredetwist worden), dan 
zou men kunnen zeggen dat de Zuid-
afnkaners «ziek» zijn Kan men zijn 
kind genezen met het af te schnjven? 

J N , Oostende 

NIET VERSAGEN! 

Ondanks het Tindemans-effekt en ook 
dit van Van Miert en De Clercq heeft 
de V U in Brabant stand gehouden. 
Onze plicht is. ook volgens de oproep 
van onze voorzitter, nog harder te wer
ken want in de komende maanden zal 
de slag geleverd worden voor ons 
volki 
Zou het met mogelijk wezen dat iedere 
afdeling in Vlaanderen minstens een 
100-tal abonnementen van twee of 
drie maanden op het blad «Wij» zou 
werven voor oktober, november en 
december en dit voor mensen van hun 
omgeving 
Dit zou ongetwijfeld een VU-effekt ge
ven i 

S V , Oudergem 

SIEMENS 
Solied en betrouwbaar Ja - ren - lang. 
Op een Siemens kookfornuis 
kunt U rekenen, het laat U 
niet m de steek. Het biedt. 
U bovendien ook tal van 
extra's : 
- Zelfreinigende hete-

luchtoven met bakwagen 
- Braadautomaat 
- Programmatie met 
digitale klok 

- Grill met grote 
oppervlakte 
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D'Hondt kreeg zijn been 
Alles op zijn tijd: het is in de herfst dat 
de bladeren vallen. Tenzij de boom zo 
ziek is, dat hij de herfst niet haalt... 
Een aan ta l gebeurtenissen en ontwikke
lingen van de jongste dagen wettigen ie
der op zichzelf het kommentaar van een 
hoofdartikel. Er zou — terecht — een 
wrekend artikel kunnen geschreven 
worden over de slaafse wijze waarop de 
Vlaamse CVP'ers en socialisten zonder 
één enkele uitzondering en zelfs zonder 
één enkele onthouding de begroting en 
dus ook de houding hebben goedge
keurd van minister Gramme, die de ont
moeting regelde tussen s t raatschender 
Happar t en de koning. Een aanta l be
schouwingen over het feit dat reeds nu 
de doodsklok luidt voor de regering 
Martens en over wie daarbij aan het 
zeel trekt, zouden volkomen op hun 
plaats zijn. De slinkse manier waarop 
Van den Boeynants het miljardendos
sier van de aankoop der pantservoertui
gen t racht door te drukken, zou kolom-
menlang aan de kaak kunnen gesteld 
worden. En recht uit het ha r t zouden we 
wellicht moeten schrijven over de 
schijnheiligheid van een wereld, die in 
Zuidoost-Azië duizenden bootmensen 
laat verzuipen. 

In deze week van overvloedig nieuws en 
markan te verschuivingen is er alvast 
één binnenlands feit, dat niet onopge
merkt mag voorbijgaan: de benoeming 
van de dertien Vlaamse leden in de vas
te kultuurpaktkommissie. 
De vaste kultuurpaktkommssie heeft 
als taak, te waken over de wijze waarop 
het kul tuurpakt wordt toegepast. Het 
kul tuurpakt waarborgt de bescherming 
van de ideologische en filozofische 

strekkingen, vooral u i te raard de min
derheden die niet de kracht van het 
aan ta l en van de macht hebben om zich
zelf te beschermen. Het kul tuurpakt 
werd destijds, in 1973, net als het school-
pakt, afgesloten op nationale basis. De 
kultuurpaktkommissie is dan ook natio
naa l . Klachten uit het Vlaamse landsge
deelte worden er echter behandeld door 
de Vlaamse leden; voor de beslissing 
sluiten de Franstaligen zich gewoon aan 
bij het door de Vlamingen uitgebracht 
advies. En vice versa. 
Verleden dinsdag stond op de agenda 
van de Nederlandse ku l tuur raad de be
noeming van de 13 Vlaamse leden. Dat 
daarbij moeilijkheden zouden rijzen, 
lag voor de hand: de CVP eiste dat deze 
benoemingen zouden gebeuren volgens 
het zogenaamde stelsel D'Hondt. 
Dit stelsel leidt, door de herhaaldelijke 
en trapsgewijze bevoordeling van de 
grootste groep, tot grove onrechtvaar
digheid. De toepassing ervan op de kul
tuurpaktkommissie heeft voor gevolg 
dat de CVP, die slechts over 44 % — en 
dus geen meerderheid — van de stem
men in het Vlaamse land beschikt, de 
meerderheid van de mandaten in de 
wacht sleept: 7 op 13. 

Vooral in een kommissie, die tot taak 
heeft de ideologische en filozofische 
minderheden te beschermen, is een der
gelijke grove vertekening ontoelaat
baar , Wil men in Vlaanderen komen tot 
een evenwichtige en open maatschappij , 
dan zou er een breed gesprek tussen de 
partijen op gang moeten komen om het 
delikate probleem van de vertegen
woordiging in de kommissie op te lossen 
in een faire demokratische geest. 

Bezwaren van de Raad van State: 

Geen aanslag waard 
op Vlaams parlement I 

'De grondwet is geen vodje pa
pier!» Met deze uitspraak zette L 
Tindemans in oktober jl. zijn kies
campagne in. De grondwettelijke 
bezwaren van de Raad van State, 
reeds twee maanden eerder ge
kend en door Tindemans zelf van 
de hand gewezen, werden door 
de CVP dankbaar als alibi aange
grepen om de aanzwellende ver
deeldheid en machtsstrijd in eigen 
partij te verdoezelen. 
Het zopas vrijgegeven advies van 
de Raad van State over het rege
ringsontwerp van Gewest- en Ge-
meenschapswet — eerste luik 
van de voorlopige en onomkeer
bare faze van de staatshervor
ming — bevat ook nu weer vol
doende munitie om de kiezer naar 
het stemhokje te loodsen. Want 
naast een massa detailbemerkin
gen, op zichzelf reeds voldoende 
om het geplande tijdschema gron
dig te ontwrichten, ondergraaft 
het één van de steunpilaren van 
het regeerakkoord, en tegelijk één 
van de fundamentele Vlaamse ei
sen: één Vlaams parlement. 
De franstaligen hebben steeds ge
ijverd voor een strenge schei
dingslijn tussen gewest- en ge
meenschapsraad. In Vlaanderen 
daarentegen werd onder druk van 
de Volksunie geopteerd voor een 
fusie van beide raden tot één par

lement. Reeds in de plannen tot 
staatshervorming van de vorige 
regering werd op aanringen van 
de Volksunie, die hiervoor haar re
geringsdeelname in de balans leg
de, een soliede basis gelegd voor 
een innige samenwerking tussep 
gemeenschap en gewest, zoals de 
Vlamingen het wensten, zonder 
de verplichting daartoe aan de 
franstaligen op te leggen. 
Dit pnnciep wordt in het huidige 
regeerakkoord verder doorge
voerd. 
Acht bladzijden trekken de magis
traten van de Raad van State uit 
om het doodvonnis over deze 
asymmetrische staatshervorming 
te vellen: "Het princiep van de 
scheiding van de bevoegdheden 
tussen gewesten en gemeen
schappen laat het samen vergade
ren van hun twee respektieve ra
den niet toe» Kortom, de samen
smelting van gemeenschaps- en 
gewestraad is strijdig met de 
grondwet, meer bepaald met, al
weer, artikel 107 quater. En dit arti
kel werd niet voor herziening vat
baar verklaard. 
Zover zijn we weer! 
Als leek kunnen wij enkel vermoe
den dat de deskundigen van de 
Raad van State technisch en juri
disch een korekt advies hebben 
uitgesproken. En met voor ogen 

de nog jonge roeping van bepaal
de CVP-ers als beschermheren 
van de grondwet, rest de regering 
met al te veel ruimte om te schip
peren. 
Ons zal men evenwel moeten toe
staan niet te dulden dat een es
sentiële Vlaamse eis opgeofferd 
wordt aan juridische subtiliteiten 
en spitsvondigheden. Men heeft 
zich reeds dikwijls genoeg ver
scholen achter grondwettelijke 
maagdelijkheid om de Vlaamse 
kijk op de staatshervorming te 
ontkrachten 
Daarenboven is de grondwet vaak 
een arme sloor, die gebruikt wordt 
wanneer ze in een of ander kraam 
past en die anders mag blijven rus
ten. Of heeft diezelfde L Tinde
mans in 1974 de wet-Périn met 
door de kamers gejaagd, ondanks 
alle bezwaren van de Raad van 
State? 
Het is duidelijk dat in een rechts
staat alle instellingen moeten ge-
respekteerd worden, alle volgens 
hun plaats en hun taak. Welnu, de 
Raad van State treedt ter zake op 
als raadgever, niet als rechter. Na 
kennis genomen te hebben van 
alle nuttige adviezen, zijn het de 
regenng en het parlement die hun 
taak moeten opnemen en beslis
singen treffen, bewust van hun 
verantwoordelijkheid. (J.A.) 

De Volksunie heeft een dergelijk ge
sprek voorgesteld. Het werd hauta in af
gewezen door de CVP. Erger nog: de so
cialisten hebben de CVP in h a a r hou
ding gesteund. De twee regeringspar
tijen legden aan de anderen het diktaat 
volgens het stelsel D'Hondt gewoonweg 
op: er werden op de 13 kommissieleden 7 
CVP'ers benoemd. 
Om die houding te rechtvaardigen be
riepen CVP en BSP zich op het voor
wendsel dat het hier gaat om een «natio
nale» kommissie en dat de CVP dus niet 
7 op 13 m a a r slechts 7 op 26 leden telt. 
Het uni ta i r argument wordt hier dus in
geroepen in een zuiver-Vlaamse aange
legenheid! 
Dit diktaat brengt de idee zelve van het 
federalisme in gevaar. Ideologische en 
filozofische minderheidsgroepen in 
Vlaanderen hebben vaak huiverig ge
s taan tegenover het federalisme, omdat 
zij vreesden dat dit de macht van één en
kele partij over al de anderen zou beves
tigen, ook wanneer die partij niet over 
de demokratische meerderheid be
schikt. Hun vrees schijnt thans beves
tigd te worden. En meteen is een slag 
toegebracht aan de idee zelve van een 
ruim zelfbestuur. 
De Vlaams-nationalisten weten — sinds 
priester Daens aiover de bisschop die 
het stemmen voor de Volksunie tot zwa
re zonde verklaarde tot aan de Tinde-
mans-orchideeën aan kommunikanten 
— welke waarborgen deze meerderheid 
aan de minderheden biedt. 
En de socialisten? Of hebben zij de weg 
gekozen van een verdeling van de voor
delen, de macht en de prebenden onder 
de twee groten? tvo 

Speeltuig voor 
grote VDB-lleden,,, 
Alles laat vermoeden en vrezen dat de regeringsbeslissing over de 
aankoop van twaalfhonderd pantservoertuigen voor het Belgisch le
ger zal geveld worden volgens de-geijkte metode van -Ie coup des 
vacances»: op een ogenblik dat een degelijke demokratische kontro-
le en inspraak niet mogelijk zal zijn. 
Daarbij dreigt een dubbel gevaar Ten eerste dat weer eens beslist 
wordt over een miljardenaankoop door een beperkt cenakeltje. En ten 
tweede dat alweer maar eens de Waalse industrie de begunstigde zal 
zijn van deze grote militaire aankoop. De ervaring met de vliegtuig
aankopen — Starfighter en F-16 -^ ligt nog vers in het geheugen.. 
Van den Boeynants heerst over Landsverdediging als een monarch 
wiens eenzame beslissingen soeverein en onherroepelijk zijn. Inmid
dels blijven de parlementsleden die aan de minister van Landsverde
diging schriftelijke vragen stelden over deze kwestie — zoals onze 
Miei Van Steenkiste — op hun honger zitten-
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Nieuw partijbestuur 
Volgende zaterdag zal de VU-
Partljraad overgaan tot de aan
duiding van een aantal nieuwe 
Partijbestuursleden. 
Op dit ogenblik zetelen reeds 
een zevental leden in het nieuw 
parti jbestuur: Frans Van der 
Eist en Wim Jorissen respek-
tievelijk als stichter-voorzitter 
en stichter-sekretaris, Hugo 
Schiltz als voorzitter, Vic An-
ciaux en Frans Baert namens 
de Kamerfraktie, Rob Van de 
Zande en Bob Maes namens de 
Senaatssfraktie. 
Daarnaast moeten volgende 
zaterdag aangeduid worden: 
twee ondervoorzitters, een al
gemeen sekretaris, zes leden 
waaronder maximaal twee par
lementsleden. Daarbij komt de 
vertegenwoordiger van VUJO 
en, in september aan te duiden, 
de financieel verantwoordeli j
ke. 

Outers en 
De Bruyne 
Een van de grootste schanda
len bij de vorming van de huidi
ge regering is, dat er werd inge
gaan op de FDF-eis om Outers 
aan het hoofd van Buitenlandse 
Handel te brengen. 
Hector De Bruyne heeft t i jdens 
de twee jaar van de VU-rege-
rmgsdeelname een aantal oude 
Vlaamse eisen en verzuchtin
gen gerealizeerd. Voor de eer
ste keer kreeg ook het Vlaams 
zakenleven, en meer speciaal 
de Vlaamse KMO-bedri jven, 
toegang tot de mogelijkheden 
die buitenlandse Handel kan 
bieden. Hector De Bruyne stel
de in de Dienst voor Buiten
landse Handel een verdeling 
van 60 o/o Nederlands tegen 
40 o/o Frans voor inzake de taal
rollen. Dit alles wordt thans 
weggeveegd. Outers stelt een 
50-50-verdeling voor. En 
Vlaamse firma's die een beroep 
doen op Buitenlandse Handel 
worden afgescheept, buitenge-
plaagd of op de eeuwige wacht
l i jst gezet 

Hommeles 
De Vlaamse exportgerichte on
dernemingen worden nu wel ze
nuwachtig kwaad wegens de 
arrogante houding van de 
nieuwkomer Outers op het de
partement voor Buitenlandse 
Handel. Het Vlaams Ekonomich 
Verbond heeft alvast aange
kondigd op de eerstvolgende 
bijeenkomst van de beheerraad 
van de Dienst voor Buitenland
se Handel hommeles te maken. 

Brusselse Taxi-oorlog 
Het FDF heeft het opnieuw 
klaargespeeld een prachtig 
nummertje te laten opvoeren 
door enkele honderden mani
festanten. 
Het is niet de eerste keer dat in 
kringen van taxi-exploitanten 
de gemoederen verhit worden. 
Vorige dinsdagnamiddag trok 
een sliert Brusselse taxiwa-
gens naar de luchthaven van 
Zaventem om er te protesteren 
tegen het feit dat zij er wel van
uit Brussel klanten mogen aan
voeren, maar er geen passa
giers mogen meepikken voor 
de Brusselse agglomeratie. 
Zij pakten er uit met slogans 
over bezuinigingen en zo. 
Op het eerste gezicht is het wel 
enigszins absurd dat een taxi 
niet de gelegenheid krijgt bij 
heen- en terugrit klanten op te 

nemen. Maar die regel geldt 
voor geheel het land. Taxi's die 
vanuit bijvoorbeeld Antwerpen 
Zaventem aandoen mogen 
evenmin klanten bij de terugrit 
meenemen. Zulks geldt trou
wens al evenzeer voor taximan-
nen van Zaventem die vanuit 
Brussel geen passagiers mo
gen meevoeren naar de lucht
haven. 

De Brusselse taxi-oorlog heeft 
een politieke en sociale achter
grond. De Brusselse agglome-
ratieraad, met FDF-bewind, 
heeft tot nog toe halsstarrig ge
weigerd de nationale taxiprij-
zen te aanvaarden. Omdat 
zulks vanaf 1 juli wél gedwon
gen opgelegd wordt aan de 
Brusselse taximaatschappijen 
was het moment gekomen om 

nog een nummertje te laten op
voeren. 
Bovendien zouden volgens het 
klantenaanbod in de Brusselse 
agglomeratie zowat 400 taxi
chauffeurs overbodig zijn, om 
deze sektor tot gezonde pro
porties te herleiden. Vandaar 
een reden te meer voor de 
Brusselaars om werk in Zaven
tem te gaan zoeken: een lucht
haven die frankofone politici 
graag omdopen tot 'Bruxelles-
national: 

Terecht houdt het Zaventems 
gemeentebestuur voet bij stek 
om de werkgelegenheid van 
achttien plaatselijke taxibedrij
ven veilig te stellen tegen kon-
kurrentie van indringers. 
Die Brusselse taxi-oorlog, dat 
blijft een kluif voor frankofone 
politici^ 

Het in de hoek duwen van de 
Vlaamse direkteur-generaal 
Maurice Schollaert heeft de ex
portgemoederen opnieuw ver
hit. 
Het VEV wil nu met sprekende 
cijfers in de aanval gaan. 
Bij het «fonds voor Buitenland
se handel» komt 60 t.h. van de 
dossiers uit Vlaanderen, terwij l 
het aantal Vlaamse bezoekers 
bij de BDBH bijna 65 t.h. be
draagt. ' 
Tal van andere aktiviteitencij-
fers bewijzen overvloedig hoe 
uitgesproken export-gericht de 

Vlaamse ekonomie wel is. Als 
er één officiële overheids
dienst is waar de algemene di-
rekteur een uitgesproken Vla
ming dient te zijn dan is het wel 
de BDBH. En de taalkaders die
nen dringend ingevoerd te wor
den op basis van een 60-40-ver-
houding ten gunste van Vlamin
gen. 

Pad in de korf 
Mevrouw Bernaerts, de PVV-
senator die door het gekke spel 
der apparentering als Vlaamse 

kandidaat verkozen werd in het 
Waalse arrondissment Nijvel, 
hoort thuis in de Franse Kul-
tuurraad Zo zegt de Raad van 
State. 
Mevrouw Bernaerts werd in de 
Franse Kultuurraad, tegen alle 
wettel i jkheid in, gewoon aan de 
deur gezet. De Walen zullen nu, 
tegen heug en meug, toch vre
de moeten nemen met haar 
aanwezigheid. 
Tenminste: als ze haar genoeg 
op haar tanden heeft om naar 
de Franse Kultuurraad te gaan 
en er zich te roeren. 

Vlaamse 
gemeenschap 
Er is na 10 juni al ten overvloe
de gewezen op de verschil len
de wijze, waarop Vlaanderen en 
Wallonië hebben gestemd. Dit 
verschil van houding en menta
liteit bli jkt ook tussen de twee 
gemeenschappen te Brussel. 
Vlaamse kandidaten die niet uit 
Brussel zijn worden door de 
Brusselse Vlamingen pro
bleemloos aanvaard: dat l i jkt 
duideli jk uit de voorkeurstem
men. En Vlaamse Brusselaars 
halen in de rest van Vlaanderen 
hoge scores. De Vlaamse ge
meenschap te Brussel en in 
Vlaanderen gedraagt zich elek-
toraal als één enkele aaneenge
sloten groep. 
Aan francofone zijde ligt dat 
anders. Brusselse francofonen 
deden het doorgaans minder 
goed in Wallonië. En Walen 
kwamen bij de Brusselse kie
zers maar moeili jk van de 
grond. 
Zo bli jkt de fameuze — en door 
de Raad van State gelaakte — 
«assymetrie» ook uit de verkie-
zlngsfeiten. 

Gol Voorzitter 
De PRL, de franstalige liberale 
parti j, kiest binnenkort een 
nieuwe voorzitter. Enige kandi
daat en dus toekomstig voor
zitter Is Jean Gol. 

Jean Gol is, evenals zijn leer
meester en beschermheer Pé-
rin, een der stichters en voor
mannen geweest van het Ras-
semblement Wallon. Ze verlie
ten bieden deze partij om over 
te stappen naar de liberalen. 
Got is dus een man met een 
duideli jk federalist isch verle
den en met regionalistische op
vattingen. 

Sinds 10 juni zijn de Brusselse 
franstalige liberalen, na jaren 
van de kaart geveegd te zijn, 
weer een beetje rechtgekropen 
rond de figuur van Luc Beyer. 
Beyer is een uitgesproken uni-
tarist anno 1830, die zweert bij 
het ene en onverdeelbare va
derland. 
Dat zal nogal een krabbenmand 
worden bij die francofone libe
ralen. En als morgen de liberale 
familie zou geroepen zijn om 
deel te nemen aan de grote re
gering Tindemans waarvan al 
luidop wordt gedroomd, wordt 
het nóg straffer: eensgezind 
trekken aan hetzelfde touw, 
maar ieder in een andere rich
ting. 

Luc Beyer komt over 
Luc Beyer de Ryke zal wel de allerlaatste zijn om te beweren, dat de kiezer onge
lijk heeft Niet minder dan honderd-en-drie-duizend-en-oneffen stemgerechtigde 
burgers hebben op 10 juni een bolletje rood gemaakt achter de naam van de Gent
se franskiljon die kandideerde op de lijst van de franstalige Brusselse liberalen 
Politiek gezien is Luc Beyer een ab-so-luut vraagteken Zijn loopbaan in dienst van 
het gemenebest beperkt zich tot nog toe tot een mandaat in de Gentse gemeente
raad, waar hij behoorde tot het franskiljons dernier carré dat nog altijd door Willy 
Declercq wordt gehandhaafd Zijn bijna vijftigduizend Waalse en zijn meer dan 
vijftigduizend Brusselse kiezers beschikken over geen enkel houvast om zich ook 
maar de schijn van een oordeel over de politieke kapaateiten van deze man te vor
men Ze kennen hem alleen via het kleine scherm van de RTBF 
Luc Beyer is tv-journalist Zijn kop van bon citoyen is, avond aan avond, een deel 
van de huisraad in franstalig België Op het elektronisch venstertje, tussen de ka
merplant en het aquarium, schijnen zijn ties van goed gevoede en goed opgevoe
de anstokraat zelfs het somberste nieuws wat draaglijker te maken De adellijke 
sloomheid en de Gaulleaanse plechtstatigheid van zijn stem vormen een welgeko-
men kontrast met de jobstijdingen over bootmensen en kernrampen en stakingen 
en postovervallen, die hij afstandelijk en met zichtbare geestelijke huiver in de ca
mera spreekt Een geruststellend man Bijna 104 duizend voorkeurstemmen Maar 
politiek gezien vooralsnog zo grauw, zo leeg. zo inhoudsloos als het blinde scherm 
van een uitgeschakelde kijkkast 

WIJ 4 

Jean Rey Een grote meneer in het Waals liberalisme Een van de weinige echte 
gentlemen in de politieke arena Naar oordeel van vriend en vijand een staatsman 
Daarenboven een Europese belangstelling en een Europese loopbaan, die zich uit
strekken over tientallen jaren Tweede op de PRL-lijst, met Luc Beyer en Ryke ach
ter zich Niet eens half zoveel voorkeurstemmen In Jean Rey's bloedeigen provin
cie Luik, waar de mensen zijn politiek formaat sinds jaren zelf hebben kunnen 
waarnemen, haalt hij nauwelijks enkele stemmen meer dan de Gents-Brusselse tv-
vedette 
Op de drempel van de tachtiger jaren ontstaat aldus een nieuw slag van politici, be
antwoordend aan de eisen van de tijd en de smaak van het publiek De politici «die 
goed overkomen» De nieuwsoortige homo politicus hoeft zich als hij 's ochtends 
voor zijn spiegel staat om zich te scheren, met meer af te vragen wat hij die dag zal 
denken of zal zeggen of zal doen Hij vraagt zich vooral af hoe hij over zal komen 
Of hij zijn kiezers recht in de camera zal kijken 
Het verschijnsel is met beperkt tot francofoon België en tot tv-journalisten In 
Vlaanderen en op de CVP-EVP-lijst komt een gedegen man een Europees uitslo-
ver als Dewulf met iets meer dan 13 duizend stemmen op de achtste plaats in de 
hitparade van zijn partij Vijfenzeventig maal minder dan de Grote Overkomer Niet 
verkozen Of wat dacht ye'? 

dio Genes 
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Benoemingskoorts stijgt 
eens te meer 

HIJ rekende evenwel buiten de 
waard van de BDBH-top, die 
voogdijministers Outers op de vin
gers tikt, en zelfs terechtwijst voor 
machtsoverschrijding 

Een formele uitspraak in die zin 
wordt dus eerstdaags verwacht 

Sabotage 
Lucien Outers heeft evenwel in

middels de goede verdienste ge
had met de frankofone vinger op 
de zere benoemingsplekken te 

Het gaat dan immers om cen
ten, om biezonder invloedrijke 
posten 

Dit communautair steekspel 
wordt bovendien doorkruist door 
opportunistische gokken van ge
vestigde belangengroepen en par-
tijcenakels, zeker bij de CVP 

Immers, welke verklaring kan er 
anders gegeven worden aan bij
voorbeeld het feit dat nog niet zo 
lang geleden de voogdijminister 
Renaat Van Elslande (CVP-er) op 

In de eerste dagen van juli 
zal het er op de Belgische 
Dienst voor Buitenlandse 
Handel stuiven. De beheerders 
komen dan bijeen om formeel 
het benoemmgsbeleid van de 
kersverse handelsminister, 
FDF-er Lucien Outers, te 
betwisten. Daar is voldoende 
reden voor. De op 
onbetamelijke wijze aan de 
deur gezette Vlaamse 
direkteur-generaal Maurice 
Schollaert werd door Outers 
vervangen door een andere 
Vlaming, Renaat Venneman, die 
evenwel spoedig aan zijn 
pensioengerechtigde leeftijd 
toe is, en op dat moment 
stilletjes kan vervangen worden 
door Willy Monfils, de 
«poulain> van Outers-

Nog net vóór de door Tinde-
mans uitgelokte politieke krisis 
stelde toenmalig VU-handelsminis-
ter Hector De Bruyne aan de Vas
te Kommissie voor Taaltoezicht 
voor, de langverwachte taalkaders 
bij de BDBH (Belgische Dienst 
voor Buitenlandse Handel) te or-
ganizeren volgens de verdeelsleu
tel 60 Nederlandstaligen, bij elke 
40 Franstaligen 

De Franse kamer van de Taal-
kommissie ging dwarsliggen, en 
blokkeerde de zaak Precies het 
ontbreken van dergelijke taalka
ders bij de BDBH heeft als gevolg 
dat de Raad van State minister 
Outers een argument kon ver
schaffen om de ad-interim be
noemde direkteur Maurice Schol
laert de laan uit te sturen 

Outers: 

met vuile voeten • • • 

wijzen De herrie omwille van taal-
verhoudingen en taalkaders in 
openbare diensten is met nieuw 

Telkens het Vlaamse personeel 
en de Vlaamse politici zich bij top
benoemingen op het standpunt 
stellen dat rekening moet worden 
gehouden met het werkvolume 
(het aantal N- en F-dossiers) huilen 
de Franse wolven in het Belgische 
bos 

het ministene van Buitenlandse 
Zaken zijn zegen gaf voor een 
half-om-half verhouding bij topbe
noemingen bij het diplomatiek 
korps gevestigd in Brussel "? 

Nog steeds is het verschoten 
kruit met verdampt omtrent de 
taaiverhoudingen in het Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwerking 
(ABOS) waar ook voorgangers 
van Outers vuurtje stookten 

Drie weken 
per maand 
Men kan en moet het betreuren 
dat de gewone burger een 
steeds grotere afkeer krijgt van 
het politiek bedrijf. Maar men 
moet erkennen dat het begri j
pelijk is: een aantal polit ici ma
ken het al te bont. 
Charles-Ferdinand Nothomb, 
gewezen voorzitter van de 
PSC, is thans Kamervoorzitter. 
Hij werd tevens op 10 juni ver
kozen in het Europees parle
ment Hij heeft nu op zijn eentje 
een systeempje willen opbou
wen volgens hetwelk de Kamer 
niet zou zetelen, telkens als er 
zitting is van het Europees par
lement in Straatsburg. De voor
zitter van de Kamer vindt dus, 
dat de parlementaire geplogen-
heden zich maar moeten aan
passen aan zijn begeerte om te 
kumuleren. 
Het Bureau van de Kamer heeft, 
waarschijnl i jk uit nog een beet
je eerli jke schaamte, daar een 
stokje voor gestoken Het zou 
er nog aan ontbroken hebben„ 

Toch naar 
Straatsburg 
Edgard Delvo is, stapje voor 
stapje, naar Straatsburg aan 
het gaan. Ondanks het feit dat 
zijn eenmansiijst voor de Euro
pese verkiezingen werd afge
keurd. Of precies omwille van 
dat feit. 

Edgard Delvo, die na de oorlog 
zwaar veroordeeld werd en ver
vallen verklaard van de Belgi
sche nationaliteit, diende zijn 
Europese l i jst — ondertekend 
door vijf VU-parlmentsleden — 
alleen maar in Opdat ze afge
keurd zou worden en opdat hij 
uit deze afkeuring het nodige 
materiaal zou kunnen halen 
voor een gekruid geding tegen 
de Belgische staat Hij heeft 
thans bij de Kamer bezwaar in
gediend tegen deze afwijzing. 
Hij zal daar uiteraard geen ge
hoor vinden En dan wordt het 
Straatsburg, het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens. 
De stell ing van Delvo is origi
neel en belangri jk' hij stelt dat, 

Hosgeldiniz! 
Gezien in een Brusselse buurt waar de vreemde KMO-er afficheert 
«hier spreek men goed Nederlands » Van je vreemde buren moetje het 
wel hebben 
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daar de grenzen van de kies-
kolleges samenvielen met de 
taalgrens, zijn kwaliteit van Vla
ming doorslaggevend is en dat 
het daarbij niet ter zake doet of 
hij al dan niet de Belgische na
tionaliteit heeft. 
Het zou niet de eerte keer zijn 
dat België m Straatsburg de 
duimen moet leggen.. 

Gramme en 
Verroken 
Verleden week heeft de Kamer 
de begroting van Binnenlandse 
Zaken goedgekeurd. Deze be
groting werd uiteraard inge
diend door de minister van Bin
nenlandse Zaken, de fameuze 
Gramme die het autostrade-on
derhoud tussen Happart en sire 
Baudouin arrangeerde. De 
goedkeuring van de begroting 
hield dus meteen de goedkeu
ring in van de rol die Gramme m 
de Voerkwestie heeft gespeeld 
De meerderheid keurde eens
gezind deze begroting goed 
Ook de Vlaamse meerderheid
sparti jen, de CVP en de BSP. Er 
was bij hen geen enkele tegen
stem. Zelfs geen onthouding. 
Nietwaar meneer Ve r roken ' 

Absenteïsme 
In de Nederlandse Kultuurraad 
verleden dinsdag moest de 
stemming over een aantal be
grotingen weer maar eens uit
geblust worden omdat bij de 
naamafroeping tot tweemaal 
toe bleek, dat de meerderheid 
niet in aantal was Op een vol
gende vergadering moeten die 
stemmingen dus overgedaan 
worden. En aangezien de Kul
tuurraad vergadert aan een rit
me van éen keer per maand, zal 
dat nog een ti jdje duren. 
Ondanks al het gepraat over de 
herwaardering van het parle
ment, is onze volksvertegen
woordiging aan het afzakken 
naar een nooit gezien peil van 
laat-maar-gaan Dat ze zichzelf 

daarbij in opspraak brengt, is 
niet het ergste. Maar dat ze de 
demokratie een hak zet en de 
afkeer van de gewone man 
voor het polit iek bedrijf aan
wakkert, is onaanvaardbaar. 

De huidige premier schijnt er 
geen punt van te maken de han
delsminister op de vingers te tik
ken voor zijn langs alle kanten om
streden beleid Er is in de pers al 
voldoende melding gemaakt van 
de sabotage van Vlaamse dos
siers bij het Fonds voor Buiten
lands Handel, terwijl de overweldi
gende exportgerichtheid van de 
Vlaamse bedrijven nu ruim
schoots met statistieken is ge
schetst 

Klaagzangen 
Omtrent de afzetting van de 

BDBH-boss Schollaert en de inte
rim-benoeming van Venneman 
heeft het magazine «Trends» zo
pas een aantal jundische voetan
gels in 's ministers ogen gestoken 
Maar daarmee is de zaak geens
zins rond Terecht meldde de 
krant «De Morgen» dat de ingreep 
van Outers als een bom werkt 

Want de benoemingskoorts 
stijgt opnieuw zienderogen, de 
langgeeiste taalkaders in tal van 
diensten blijven uit of zijn inmid
dels scheefgetrokken, en hoe dan 
ook wordt de ekonmische inbreng 
van de Vlaamse gemeenschap 
miskend en geweld aangedaan 
Dat zal zolang duren tot het inte
graal ekonomisch federalisme poli
tieke gestalte krijgt Tot zulke in
grijpende herverkaveling van 
machtsposities schijnt de huidige 
regeerploeg alvast met bereid te 
zijn 

«Bruxellois maitres en Belgi-
que» IS nog immer de onderhuidse 
realiteit Schollaert en Co kunnen 
inmiddels slechts communautaire 
klaagzangen zingen 

Vorig jaar 
kwamen sommige mensen 
lijkbleek van vakantie thuis! 

omdat ze hadden nagelaten vóór 
hun vertrek enkele voorzorgen 

te nemen. Kies voor een 
vakantie zonder zorgen. 
Vraag inlichtingen 

over de vakantie-
\ diensten van de 
A ASLK 

1. Eurocheques, 
spaarboekkaart en 
reischeques 

2. Voordelige 
wisselkoers 

3. Tounng Hulpbetoonboekje 
4. Automatische betaalopdrachten 
5 Verhuur brandkastje 

Al de diensten van een bank. 
Al de voordelen van de spaarkas. 

mm 
ALGEf^ENE SPAAR EN LIJFRENTEKAS 

WIJ s 



' i ^ ^ ' ? 

„Als het lood om je hoofd is verdwenen..." 
Hugo Gijsels, ex-Knack-
joumalist, heeft een boek 
geschreven over het 
Hobokense loodschandaal. 
Onder de titel -Als het lood 
om je hoofd is verdwenen' 
doet hij, zoals hij het zelf 
uitdrukt, een poging tot 
«speerpuntenjournalistiek*. 

Op een krit ische agressieve manier 
geeft hij prikken in het blok 
van het establishment, laat hij 
er ook gaten in achter. 

Uitgeveri j EPO, Lange 
Pastoorstraat 25-27, 2600 
Berchem, stelde het boek \|oor 
aan de pers. 
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Schrijnend dokument 
Dat uitgerekend Hugo Gijsels zich 
buigt over de loodaffaire in Hobo
ken moet geen verwondering ba
ren. Hij is immers geboren in de 
«loodgemeente». Zoals Roeland 
Dirks, sekretaris van de Bond Be
ter Leefmilieu-Vlaanderen, in het 
voorwoord schrijft is dit boek in
derdaad een schrijnend eigentijds 
dokument. Een dokument dat je 
dikwijls de wenkbrauwen doet 
fronsen en je verontwaardigde 
vragen doet stellen. Een dokument 
waarin je op elke bladzijde gekon-
fronteerd wordt met schandalige 
toestanden, met politiek gekonkel, 
met totaal wijzigende standpunten 
al naar gelang van de omstandig
heden. Ook IS er een frappant ge
brek aan politieke wil en echte 
macht vanwege de overheid om 
paal en perk te stellen aan de 
mensonwaardige praktijken van 
de Metallurgie. 
Jongleren met begnppen als 
werkgelegenheid, welvaart en in-
dustrializering wordt wel erg cy
nisch als je ziet hoe fabrieken 
geen afdoende inspanningen op
brengen om het leven van arbei
ders en omwonenden aangena
mer en zinvoller te maken. Hobo
ken is een prototype dat ons op 
onomstotelijke wijze aantoont 
waar we nog maar staan met het 
milieubeleid. Nog steeds be
schouwt men hier een volwaardig 
leefmilieu-departement als over
bodig. De dringende problemen 
moeten maar opgelost worden 
door een interministeriële kommis
sie. Kun je wel spreken van een 
«oplossing» in Hoboken? De mi
lieutop van vorig jaar met het daar
uit voortvloeiende 23-puntenpro-
gramma, opgesteld nota bene 
door de Metallurgie zelf, heeft al
leszins nog niet veel verbetering 
teweeggebracht. 
Prof. Heyndnckx (RUG) schreef 
zopas nog (7 juni) in een brief aan 
het Pluralistisch Aktiekomitee: «Ik 
kan U mededelen dat de uitslagen 
van de luchtmetingen op dit ogen
blik praktisch dezelfde zijn als 
deze enkele maanden geleden Er 
is dus naar mijn mening geen ver
betering. Zoals in een vroeger 
schrijven medegedeeld, is er in 
funktie van dit Koninklijk Besluit 

praktisch niets te verhopen.» 

Toch geen verbetering 
Wat de Metallurgie in haar vetbe-
taalde kranteadvertenties en in 
haar prachtige veelkleurenfolders 
ook moge zeggen: verbetering is 
er met. In tegenstelling met de be
weringen dat geen enkel kind nog 

in klasse 4 (ergste graad) zit, blijkt 
dat er nog 2 kleuters in deze hoge 
vergiftigingskategorie vertoeven 
en 11 in klasse 3 (erge graad). Het 
staat buiten kijf dat de geestelijke 
en lichamelijke gezondheid van 
deze kinderen ernstig bedreigd 
wordt. Elke maand levert de we
tenschap nieuwe bewijzen van de 
enorme risico's. In maart jl. maakte 
een Amerikaans geneeskundig 
tijdschrift bekend dat jonge kinde
ren met een loodgehalte in (uitge
vallen) melktanden van meer dan 
24 ppm een lager resultaat haal
den bij intelligentietests en een 
minder aangepast gedrag en 
slechtere prestaties in de school 
hadden dan kinderen met een nor
maal loodgehalte (ca 9 ppm). Het 
onderzoek bewees onomstoot-
baar dat de hogere loodopname 
de oorzaak was van de ongunsti
ge invloed op de geestelijke ont
wikkeling, het leervermogen en 
gedrag. 
Tegelijkertijd met dit alarmerend 
rapport heeft professor Clara be
kendgemaakt dat in 21 melktan
den uit de bedreigde wijk van Ho
boken een gemiddeld loodgehalte 
van 26,9 ppm werd gevonden. 

IJzeren hek 
De arbeiders van de "Zilver" zijn 
betrouwbare indicatoren. De re
sultaten van de onderzoeken wor
den echter nooit aan de arbeiders 
zelf meegedeeld. Het aktiekomitee 
eist dat het medisch onderzoek 
van alle Zilverarbeiders die het 
wensen door een neutrale instel
ling zou gebeuren. Daarnaast eist 
het de oprichting van een fulltime-
ploeg die werkt aan de sanering 
van de vervuilingsbronnen. 
De zaak dient volgens het komitee 
binnen de fabriek gevolgd te wor
den. De maatregelen buiten de fa
briek zijn het vertellen waard. De 
speelterreinen blijken een nieuwe 
dure bodembedekking te hebben 
gekregen uit kunststof. 
Het lood wordt verondersteld 
doorheen de gaatjes te vallen zo
dat de kinderen er hun handen 
niet meer aan vuilmaken. Het blijkt 
nu dat bij warm weer de kunststof 
in bulten trekt, zodat er niets an
ders opzit dan het gemeenteper
soneel te laten aanrukken om de 
bulten nat te spuiten Te langen 
laatste heeft men dan maar een 
stuk van de nieuwe kostelijke 
vloerbedekking weggenomen zo
dat de kinderen daar bij warm 
weer hun benen toch nog even 
kunnen strekken. Als je dan nog 
weet dat zich verschijnselen van 
statische elektriciteit voordoen 

met de kunststof, kun je je inbeel
den wat er gebeurt als de spelen
de kinderen het ijzeren hek aanra
ken. 
Het bekendmaken van de maan
delijkse resultaten van lucht- en 
bodemmetingen is ook reeds lang 
een punt van diskussie. Het aktie
komitee vraagt dat de meettoe
stellen ook elders zouden opge
steld worden. Het is niet te ver
wonderen, zegt het, dat minister 
Dhoore als referentiemeetpost die 
op de school neemt Hij moet im
mers weten dat de (^uriestraat 
dubbel zo erg vervuild is. Noch
tans wonen daar toch ook men
sen. Recente cijfers tonen aan dat 
men in Hoboken een flink stuk bo
ven de reeds veel te hoge maxi
mumnorm van 2 microgram zit. 

Andere aanslagen... 
Bij de voorstelling van het boek 
van Hugo Gijsels werd een reeks 
van andere Métallurgie-milieuaan-
slagen aan de kaak gesteld. W e 
noteerden in een notedop: 
• dat giftig arsenicum zou opge
stapeld worden in putten nabij de 
Schelde (gevaar van grondwater
vergiftiging); 
• dat tonnen calciumarseniaat 
aan de lucht zou blootgesteld zijn 
zodat dit spul bij regen de grond 
insijpelt; 
• dat de naverbrandingskamer 
om chloor en fluorgassen te ver
werken niet werkt, zodat deze 
gassen regelmatig in de lucht wor
den geloosd en in de richting Krui-
beke waaien; 
• dat bij de verwerking van 
S02-gassen zich veel defekten 
zouden voordoen, waardoor zwa-
velig zuur ontsnapt (aantasting bv. 
van auto's op de parking); 
• dat bij de loodraffinage het 
Scheldewater de goedkoopste 
maar ook de meest vervuilende 
oplossing zou zijn om van de rot
zooi af te geraken; 
• dat per dag zo'n 200 ton na
trium-hydroxide in dezelfde Schel
de zou geloosd worden; 
• en' dat ten slotte de toestand 
van de schouwen rampzalig zou 
zijn. 
Een indrukwekkende opsomming 
alleszins! 

Schelde-verontreiniging 
Wat betreft de verontreiniging van 
het Scheldewater verwees Roe
land Dirks naar de onlangs door 
Benegora (Belgisch-Nederlands 
grensoverleg regio Antwerpen) 
bekendgemaakte meetresultaten 

van 7 8 waaruit blijkt dat het met 
onze nationale stroom erger is ge
steld is dan ooi t Benegora sprak 
er toen zijn verbazing over uit dat 
een aantal internationaal als zeer 
giftig erkende stoffen officieel he
lemaal niet opgespoord en geme
ten worden. In het licht van het op
nieuw op gang komend gesprek 
met Nederland over de waterver
dragen is het vanuit milieuhoek ui
termate bedenkelijk dat ons land 
meer vnjheid wil om de kwaliteits
normen van het Scheldewater 
soepeler toe te passen. Konkreet 
zou dit neerkomen op het verlen
gen van de termijn van de toege
stane lozingen, het opheffen van 

> \ 

de verpltehting om een lijst van ge
vaarlijke stoffen op te nnaken, 
waarvan de tozing in de SchekJe 
verboden is, het minder konkreet 
bepalen van de kapacitelt van de 
in gebruik te nemen waterzuive
ringsstations, het slechts tijdelijk 
oprichten van een Scheldewater-
kommissie, die móet waken over 
de toepassing van de verdragen 
en het beperken van de bevoegd
heden van de bijhorende arbitra
gekommissie. Kortom alle bepalin
gen gericht op een kwaliteitsver
betering van het Scheldewater 
worden afgezwakt 
Rijm het maar aan mekaar: ener
zijds verontwaardigd doen over 
de mensonwaardige gebeurtenis
sen te Hoboken, anderzijds de 
poort nóg verder openzetten om 
het bestrijden van de vervuiling 
aan de bron alweer wat langer uit 
te stellen. 

380 miljoen winst 
Hugo Gijsels zegt dat volgens 
prof Heyndrickx (de toxicoloog 
van Genó en de leden van het on
derzoeksteam het bij de huidige 
stand van de techniek perfekt mo
gelijk moet zijn de Zilver «proper» 
te laten werken. Daartoe dienen 
volgende maatregelen onmiddel
lijk te worden uitgevoerd: 
1. Volledig loodvrij maken van de 
lozingen via de schouwen, het op
vangen van vliegstoffen en dam
pen; 
2. Ertsopslagplaatsen onder
gronds, aanleggen afgedekt of 
verplaatst mits afdoende bescher
ming voor de arbeiders van de fa
briek. Dik boomscherm op de wal, 
rond de ganse fabriek. 
3. Vervangen van de giftige grond 
op speelpleinen (en tuinen). 
Om de arbeiders duidelijk te ma
ken dat de strijd tegen de vervui
ling ook in hun belang is, moeten 
we voor hun gezondheid ook ei
sen: 
4 Het bekendmaken van de uit
slag van het bedrijfsgeneeskundi
ge bloed- en urineonderzoek, uit
gevoerd in een neutrale instelling. 
— Het geld voor de sanering is 
voorhanden: 
De officiële nettowinst van de Me
tallurgie steeg van 260 miljoen in 
'76 tot 380 miljoen in 77. Alles sa
men beweert de Zilver sinds 1973 
250 miljoen voor sanering te heb
ben uitgegeven Een groot deel 
hiervan komt van staatssubsidies 
voor milieusanering, en vele van 
de filterinstallaties waren vooral 
gericht op het rekupereren van de 
«lichtste en kostbaarste vliegstof
fen» (edele metalen zoals goud, zil
ver, enz...). Tjeu Mi l 

WIJ 6 
21 JUNI 1979 



KOMM€riW/)R 

Wachten op Niethania 
'De overheden van dit land 
zijn niet voldoende voorbereid 
en hebben niet de middelen 
voor het aanpakken van een 
grote milieuramp aan onze 
kust, en ook de koördinatie met 
andere landen die ons moeten 
te hulp komen staat nog niet 
ver.' 
Deze vaststel l ing is niet van 
één of ander Westvlaams 
aktiekomitee, maar van 
schaarse perskommentatoren 
die over de jaarli jkse 
bijeenkomsten van de landen 
van de Noordzee, in het kader 
van de Konventie van Bonn, 
berichten. 

Toegegeven, het betreft hier 
voornameli jk diskussies over 
grote ol ierampen; polit ieke 
bekommernissen gegroeid na 
de trieste Bretoense ramp met 
de Amoco Cadiz. EvenweL 

De Investeringen ter wille van de 
broodnodige energievoorziening 
van dit land zijn van die aard dat 
vooral kustbew/oners (niet In het 
minst die van Zeebrugge en Knok-
ke) zich ernstige zorgen over hun 
veilige toekomst mogen maken. 
Wan t die kerncentrales in het 
Franse Grevelingen rijzen toch urt 
de steigers. Die petroleumtankers 
blijven voor de kust af en aan va
ren. En, die aardgastanks (LNG-
termlnal genaamd) worden weldra 
al evenzeer, ondanks de hevige 
contestatie van de plaatselijke be
volking, gebouwd op de oostelijke 
strekdam én In de voorhaven op 
nauwelijks anderhalve kilometer 
van het centrum van Knokke... 

Pas na 300 jaar?' 
De miljardenkost van de gas-over-
slagplaats wordt goedgepraat ter 
wille van de naar het heet hoogno
dige 'Onafhankelijke energiebe
voorrading' van dit land. 
Of meteen niet een heel gewest 
gehypotekeerd wordt met een 
dreigende ernstige milieuramp 
schijnt daarbij nauwelijks In de ar-
gumentatle van Investeerders en 
bevoegde minister aan bod te ko
men. 
Méér nog, alternatieve projekten, 
zoals de vestiging van zo'n LNG-
bunkers op een kunstmatig eiland 
in zee, werden afgewezen. Het 
blijft een open vraag waarom pro
jekten in die zin nauwelijks aan 
bod kwamen op regeringsniveau; 
de V U drong daar In 7 7 tever
geefs op aan. De Zeebrugse LNG-
vestlglng maakt klaarblijkelijk 
reeds enkele jaren het voorwerp 
uit van een spoedbeslissing die, zij 
het op vertraagde wijze bij brokjes 
en beetjes, op basis van een on
doorzichtige besluitvorming tot 
stand komt 

Inmiddels wordt Zeebrugge door 
de plannenmakers van openbare 
werken met ministeriële zegen 
omgetoverd in een gevaarlijk kruit
va t 
Immers, wat zou er gebeurd zijn 
(kan er gebeuren) in Zeebrugge 
Indien een op het eerste gezicht 
onschuldig Incident — zoals de ex
plosie van een treinwagon In 
Schellebelle — zich zou voor
doen...? 
Wat de gevolgen van zulke Zee-
brugge-brand mogen zijn Is door 
geen enkele Instantie gekend, 
want langs geen kanten ernstig 
bestudeerd...! 
Wél wordt in enkele traktaten 
schamper opgemerkt dat de kans 
op een gaswolk van LNG-installa-
ties, die later ontstoken wordt 
(zorgt voor een explosie) slechts 
geschat wordt op maximum één 
keer op de 1.200 jaar...» 
Geen gevaar dus met LNGI 

De Methania, het reuzengasschip 
dat In de Zeebrugse haven ver
scheidene keren per maand elke 
andere trafiek lam zal leggen, zou 
slechts een kans op aanvaring of 
stranding oplopen om de 300 jaar 
Gen nood geklaagd dus. 

Zware gok 
Hoewel, al die waarschijnlijkheids
berekeningen berusten op wis
kundige fllozofieën omtrent aard
gasvoorzieningen In Nederland, en 
vooral kan niemand voprspellen 
wanneer zo'n katastrofaal mo
ment van «eens om de zoveel 
jaar» precies zal opduiken. 
De tot nog toe officieuze risicobe
rekeningen met LNG-terminais 
moeten de bevolking sussen in 
haar ongerustheid: «De grootte 
van het risico dat ontstaat door de 
behandeling van LNG en de oper
atie van een LNG-terminal, is van 
dezelfde orde als het verdrinking
srisico waaraan de kustbevolking 
is blootgelegd als gevolg van de 
mogelijkheid dat extreme stormen, 
zoals in 1953, optreden.» 

Zo'n ramp Is amper 26 jaar gele
den geschied en in het Schelde-
bekken wordt eerlang een giganti
sche stormstuw gebouwd. 

Dergelijk milieuschendend monu
ment tegen wiskundig voorspelde 
waterrampen kan evenwel met op
getrokken worden tegen explo
sies van LNG-geweld.. En toch 
zou het kunnen gebeuren — nie
mand durft een sluitende garantie 
te bieden — dat zich een ernstig 
ongeluk voordoet in de haven van 
Zeebrugge, anno 1986, of een iets
je later als de logge Methania 
boordevol LNG-stuff een stukje 
Oostbank ramt.. 

In het logboek van de Methanla-
proefvaart, begin vorig jaar, wordt 
zulke kans bijzonder miniem ge
acht 

Maar die LNG-transporten vor
men niet de gehele Zeebrugse ha-
ventrafiek. Deze zeemond Is ook 
nog berucht geraakt vanwege be
drijvige munitie-af-en-aanvoer... 
Of, hoe kan het vuur nog dichter 
bij de lont van het kruitvat ge
bracht worden...? 

Laat de velllgheldsexperten maar 
naarstig werken aan hun schaars-
gepubllceerde rapporten. 
Die LNG-terminal komt er tóch; 
ook al zou later blijken dat er aan 
ernstiger alarmerende milieubellen 
moet worden getrokken dan In het 
loodvergiftlgde Hoboken. 
Uit de ophefmakende publikatie in 
november vorig jaar van een ver
trouwelijke nota van een top>-amb-
tenaar van Openbare Werken aan 
zijn minister. Is toen reeds duidelijk 
gebleken dat de LNG-terminal van 
Zeebrugge bovendien ook van 
aard is om grote scheepvaart
maatschappijen met hun dure con-
talnerschepen uit deze kusthaven 
te houden; alleen al wegens de on
miskenbare rampenrisico's. 
Dat bij het nog maar eens op
nieuw op gang gebrachte dispuut 
op regeringsniveau omtrent de 
uitbouw van de Zeebrugse haven 
en de inplanting van de LNG-ter
minal weinig of niet Ingespeeld 
wordt op de milieubezwaren van 
de plaatselijke bevolking Is onver
antwoord; zoniet politiek verbijste
rend. 

LNG-I Zeebrugge 

Werkzame gast
arbeiders 
Dat alleen al in Brussel de fami
lies van gastarbeiders samen 
fJe bevolking van een behoorl i j
ke stad uitmaken is een onder
hand afdoende gekend fe i t 

De redaktie van het t i jschrif t 
«Bareel toonde dinsdag op een 
perskonferentie met ci jfers aan 
dat de verspreide gedachte als 
zou die aanzienlijke groep 
vreemdelingen overmatig profi
teren van het sociaal verzeke
ringsstelsel in ons land volko
men ongegrond is. Alleen al wat 
betreft de werkloosheid moet 
er vastgesteld worden dat die 
sinds '67 bij de vreemdelingen 
in ons land niet meer is geste
gen, en dat gastarbeiders ge
middeld minder lange perioden 
werkloos zijn dan de Belgische 
bevolking. 

De vreemdelingen vinden bo
vendien hoofdzakeli jk werk in 
de zwakke sektoren van onze 
ekonomie. 

Tenslotte is vastgesteld dat per 
vreemde rechthebbende kin
derbijslag wordt betaald voor 
iets meer dan twee kinderen. 

Sanering... 
Dat het fail l issement zowel van 
de Brusselse agglomeratieraad 
als van enkele gemeenten 
(voornameli jk onder FDF-be-
wind) op verre na niet afgewim
peld is met een eerste injektie 
van 900 miljoen blijkt maar al te 
duideli jk uit de stakingsaan
zeggingen van gemeeriteperso-
neel. 

Op een perskonferentie zou de 
Schaarbeekse burgemeester 
Roger Nols wel nog trachten de 
gemoederen ietwat te bedaren. 
Bli jft nu evenwel de hemelhoge 
vraag hoe het zo ver is kunnen 
komen, en hoe in tal van lokale 
en hoofdstedeli jke besturen ja
renlang een wanbeleid is kun
nen gevoerd worden. In dit land 
zijn er toch tal van kontrole-or-
ganismen — ook voor gemeen

tebesturen — in het leven ge
roepen. 
Het bankroet van enkele Brus
selse besturen doet sterk ver
moeden dat er iets fundamen
teel mis loopt met de voogdi j 
en het financiële toezicht op 
openbare besturen. Als de re
gering dan toch met dringende 
saneringsmaatregelen wil uit-
pakken-

Euh...euh... 
Op 19 juni 1979 diende de mi
n is tervan Nederlandse Kuituur 
t i jdens het begrotingsdebat te 
antwoorden op een aantal vra
gen van kamerlid André de 
Beul betreffende de bibliote-
ken. Zi j kon onmogelijk de ant
woordnota's van haar kabinets
leden ontci j ferenL Zo groeide 
er een antwoord, dat de auto-
matizatie bij de biblioteken zou 
ingevoerd worden op basis van 
het werk van_ euh- euh_ ik kan 
de naam niet lezen... maar het is 
een wereldbekend Amerikaans 
auteur-» Waarvan akte. 

«We zullen wel zien», is de politie
ke gok, «of die aanvaring met de 
LNG-Methania bij één der eerste 
aanvoerbeurten, dan wel pas na 
300 jaar geschiedt». Inmiddels kan 
mevrouw Goderis van het Zee
brugse anti-LNG-front getuigen 
dat de autochtone bevolking van 
Zeebrugge danig last heeft van 
hoge migratiekoorts, (hds) 

knack 
Rhoodie spreekt 
Eschel Rhoodie beheerste 
vanuit Zuid-Afrika vijf jaar 
lang de publieke opinie in 
een dertigtal landen. Via om
en opgekochte politici, jour
nalisten, uitgevers en televi-
siedirekteuren, probeerde hij 
Zuid-Afrika en zijn apartheid 
overal positief te doen over
komen. Toen zijn financiële 
transakties uitlekten, viel 
Rhoodie in ongenade en 
moest hij de vlucht nemen 
naar het buitenland. Hij is nu 
een opgejaagde, vogelvrije 
man. Een absoluut eksclu-
sief gesprek met hem leest u 
deze week in Knack. 

knack 
Tweede Imbramco ? 
Minister Claes heeft aange
kondigd in Arabische landen 
petroleum te willen kopen 
die door de staat zelf zou 
worden opgeslagen en ver
werkt. Een nieuw Imbram
co ? Of een pokerspelletje 
van de minister tegen de pe-
troleumfederatie ? Hoedan-
ook : er wordt ook op het po
litiek vlak keihard slag gele
verd rond onze stookolie en 
benzine, zoals blijkt uit een 
artikel deze week in Knack. 

Derde 
wereldoorlog 
Als we niet uitkijken, is het 
binnenkort zover. Omstreeks 
2010 moet de derde wereld
oorlog uitbreken. Dat is met 
bijna wiskundige zekerheid 
te voorspellen, zegt VUB-
professor Peter Peeters. En 
toch is hij niet pessimist, 
want zegt hij: het staat 
evengoed vast dat we alle 
middelen in handen hebben 
om die ramp te voorkomen. 
Waar de professor zich op 
baseert om zijn toekomstvi
sie te ontwikkelen, leest u 
deze week in Knack. 

knack 
De revolutie 
drinkt tee 
Knack-reporter Sus van El
zen heeft wekenlang Iran af
gereisd om te achterhalen 
wat de revolutie daar precies 
inhoudt. Zijn overheersende 
mdruk is er een van wach
ten, van pauze. Het volk 
drinkt tee en wacht, en be
gint te vermoeden dat de 
mensen aan de top deze 
pauze tot in alle eeuwigheid 
willen laten duren. Een re
portage deze week in Knack. 

knack 
nu te koop 35 fr. 
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Twee zieke 
mannen te Wenen 
Na jarenlange onderhandelin
gen werd deze week te W e 
nen Salt II ondertekend door 
de presidenten Breznjev en 
Carter (Salt betekent Strate
gie Arms Limitation Treaty) of 
verdrag tot beperking van 
strategische wapens). De 
voornaamste verdienste en 
betekenis van dit verdrag ligt 
in het feit dat het bestaat. Het 
lost immers het zwaarste pro
bleem van deze tijd niet op: 
de bewapeningswedloop 

duurt voor als na voort, ook al 
werden er voor bepaalde wa-
penkategorieen inderdaad 
grenzen getrokken. Maar men 
kijkt nu al uit naar Salt III dat 
in feite Talt zou moeten ge
noemd worden (Tactical Arms 
Limitation Treaty) vermits het 
om de beperking van takti-
sche bewapening gaat, waar 
de verhouding eerder in het 
nadeel van Amerika uitvalt. 

De Sovjet -Ume heeft inder
daad naast een arsenaal takti-
sche kernwapens, kleinere 
dan deze van Amerika, een 
voorsprong op het Westen in
zake klassieke bewapening. 
W e hebben er anderdeels in 
deze rubriek reeds op gewe
zen, dat verscheidene satel
lietstaten van de S U niet hon
derd ten honderd betrouw
baar zijn, vermits 35 jaar mar
xistische indoktrinatie er met 
in slaagde, b.v. de Polen van 
hun katolieke kerk (en dus 
van het Westen) te vervreem
den. Deze vaststelling slaat 
ook op Tsjechoslovakije 
(vooral Slovakije), Hongarije 
en Roemenië (dat reeds jaren 
cavalier seul speelt). 

Daarover werd uiteraard in We
nen met gesproken Twee «anek
dotes» verdrongen zelfs op zeker 
ogenblik de hoofdschotel van dit 
«banket ter beperking van de be
wapening» de gezondheidstoe
stand van Breznjev (72) maar tot 
algemene verrassing ook deze 
ven Carter (54) die er vermagerd 
en hologig bijstond, maar niette
min toch zijn kollega voor een val 
van de trappen van de Hofburg 
behoedde, wat een wensdroom
foto aan de wereldpers opleverde 
«Ces malades qui nous gouver-
nent» mag dus zeker uitgebreid 
worden tot de twee wereldleiders 
op wie meer dan ooit het adagio 
toepasselijk is dat «de macht ver
slijt» 

Tweede anekdote Breznjevs uit
spraak bij het begin van de be
sprekingen «God zal het ons nooit 
vergeven wanneer wij hier falen» 
Een uitspraak die direkt door de 
Sovjet-delegatie werd afgezwakt 
door God te vervangen door «de 
algemene mening» Oorgetuigen 
bleven echter zweren bij God, ook 
al kwam die dan uit de mond van 
godsloochenaar Breznjev De or-
todokse baptist Carter verwees in 
elk geval tijdens een toespraak 
naar de Godsfiguur in Breznjevs 
argumentatie 

De Sovjet-leider betrouwt blijk
baar met op God alleen vermits hij 
de Amenkaanse senaat aanzette 
tot de bekrachtiging van Salt II, 
verdrag dat in het Amerikaans 
parlement weinig bijval geniet en 
door zijn scherpste tegenstanders 
zelfs een valstrik wordt genoemd, 
vooral omdat de kontrole op die 
beperkingen met waterdicht is 
Van Sovjetzijde is men achter
dochtig omdat Salt II alleen op 
Amenka schijnt te slaan en met op 
West-Europa, waar dus volgenr 
deze interpretatie wel nieuwe wa
pens (w o de neutronenbom) zou

den opgeslagen worden In ieder 
geval zijn er in de Nato reeds 
stemmen opgegaan, die de snelle 
bouw van nieuwe wapens eisen 
(neutronenbom en kernraketten 
van middelmatige draagwijdte) 

Het probleem wordt trouwens ge
deeltelijk omzeild door de moge
lijkheid verdragende raketten van
uit duikboten naar de SU te schie
ten en vice-versa Ten slotte is er 
ook nog het probleem van de ver-
mindenng van de troepensterkte 
aan weerszijden van het IJzeren 
Gordijn 

Wenen bewijst intussen de nood
zakelijkheid van direkt en per
soonlijk overleg van de leiders van 
de supermogendheden en van de 
respektievelijke bondgenoten De 
noodzaak deze kontakten te insti-
tutionalizeren zou wel eens het 
voornaamste resultaat van de on
dertekening van Salt II kunnen zijn 

Beide partijen zijn het daarover in 
beginsel eens Het is inderdaad 
belangrijker voor de wereldvrede 
dat de Sovjets en het Westen re
gelmatig van gedachten wisselen 
op het hoogste niveau dan b v 

hetzelfde tussen Washington en 
Peking, wat met betekent dat deze 
kontakten onbelangrijk zouden 
zijn Maar in hoofde van belangrijk
heid staan de Sovjet-Westerse 
verhoudingen primordiaal De in
zet daarvan is te belangrijk om 

«persoonlijke voorkeur» te laten 
gelden Of men het wil of met, of 
men de ene leider sympatieker 
vindt dan de andere, of men het 
ene systeem t)oven het andere 
verkiest, er moet steeds opnieuw 
gepraat worden' 

Werkloosheid dreigt 

voor 50.000 Nederlandse leerkrachten 
( jeeveedee) Vijft igduizend 
werklozen in het onderwi js! 
Dat is het schrikbeeld dat 
Neder land voor ogen staat 
en dat al over enkele jaren 
werkeli jkheid dreigt te 
worden. Het is daarom dat 
de leerkrachten in het land 
— van kleuterleidsters tot 
en met de leraren van bij 
het middelbaar onderwijs — 
zich deze laatste weken van 
het schooljaar heftig roeren 
en forse aandrang 
uitoefenen op de overheid 
om op zeer korte termijn 
maatregelen te nemen. Een 
massale demonstratie in de 
stad Utrecht was zopas het 
hoogtepunt van een aktie, 
en bij die gelegenheid werd 
zelfs gedreigd met 
stakingen. 

De oorzaak van het dreigende te
kort aan jobs bij het onderwijs 
(ook te vertalen als groot over
schot van leerkrachten) is voor ie-

fM t a p i j t e n p v b a 

Kasteelstraat 16 (zijstraat Dendermondse Steenweg) 
9120 DESTELBERGEN (Ie verdieping, boven vi'evenj) 
tel 091/28 44 71 - 28 58 97 

PROMOTIEVERKOOP 
OOSTERSE TAPIJTEN 

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

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

dereen duidelijk de sterke terug
loop van het aantal leerplichtige 
kinderen Die daling is dan weer 
het gevolg van het sterk verlaagde 
geboortencijfer dat de laatste tien 
jaren in Nederland wordt geregis
treerd Werden er in 1970 nog on
geveer een kwart miljoen kinde
ren geboren, in het jaar 1977 
bedroeg dit aantal nog slechts 170 
duizend 
De mensen in het onderwijs kun
nen voor die terugloop de rege
ring moeilijk aansprakelijk stellen 
en dat doen ze dan ook met Wel 
vinden ze dat de bezuinigingen die 
de overheid aan het doorvoeren 
is, veel te zwaar op het onderwijs 
drukken Kwalitatieve verbetenn-
gen (waarover de regering en de 
onderwijswereld het op papier al 
jaren eens zijn) blijven achterwe
ge, terwijl juist verbetenng van al
lerlei vormen van onderwijs tot 
vergroting van de werkgelegen
heid zou kunnen leiden Dat is al
thans de mening van de onder-
wijs-vakbonden die thans een
drachtig samenwerken om de 
overheid op de ernst van de feiten 
en op de somberheid van de 
verwachtingen te drukken 
Er zijn thans bij het Nederlandse 
onderwijs twintigduizend werklo
zen, dat IS tien procent van het to
tale aantal mensen dat zonder 
werk IS geraakt De laatste weken 
in het vooruitzicht van de adminis
tratieve planning voor het komen
de nieuwe schooljaar, kwam de 
golf van ontslagen duidelijk in een 
stroomversnelling terecht Enkele 
willekeurige voorbeelden in Eind
hoven de grootste stad in het zui
den van het land kregen bij eén 
organizatie van kleutei-- en basis
scholen tweehonderd leerkrach
ten met ingang van 1 augustus 
hun ontslag aangezegd Dat is zo
wat een vijfde deel van het aantal 
leerkrachten dat in dienst van die 
ene scholen-ofganizatie werk
zaam is In Utrecht werd bekend 

dat binnen tien jaar de helft van 
het aantal kleuterleidsters, onder
wijzeressen en onderwijzers van 
het openbaar (officieel) onderwijs 
in die stad, ontslagen zal moeten 
worden als de overheid geen 
maatregelen neemt En in Amster
dam werden deze maand diverse 
scholen door ouders bezet nadat 
bekend was geworden dat tiental
len onderwijzers een ontslagbrief 
hadden thuisgekregen 

Ministerieel «aktieplan» 
Kennelijk in een wat vervelende 
bui heeft de liberale minister van 
Onderwijs Pais, onlangs gezegd 
dat het onderwijs met beschouwd 
mocht worden als een vorm van 
werkverschaffing Die opmerking 
zette nogal wat kwaad bloed in de 
onderwijswereld Men maakte er 
immers uit op dat de minister de 
geldkraan geleidelijk verder wen
ste dicht te draaien naargelang het 
aantel leerlingen in de scholen 
daalde Zo nors had de bewinds
man het nu ook weer met bedoeld, 
maar zeker is dat zijn zogenaamde 
aktieplan van een jaar geleden 
veel meer beloofde dan er viel 
waar te maken Volgens bereke
ningen van de overkoepelende 
onderwijsvakorgamzatie leverde 
het mimstenele plan (kosten 208 
miljoen gulden, dat is bijna dne mil
jard f r ) met meer dan zevenhon
derd arbeidsplaatsen op En dat is 
in het vooruitzicht van vijftigdui
zend bedreigde banen inderdaad 
slechts een druppel op een gloei
ende plaat 

Tegenover het plan van de mi
nister plaatsen de samenwerken
de organizaties nu het voorstel om 
binnen een jaar tienduizend nieu
we arbeidsplaatsen in het onder
wijs te scheppen Dat zou nave
nant geen enorme bedragen kos
ten omdat de vakorgan.zaties uit
gaan van vrijwillige arbeidstijdver
korting voor leerkrachten vanaf 55 
jaar (een wens die al lang in het 

onderwijs leeft), van vnjwillig ou
derdomspensioen op 60-jange 
leeftijd en beperking van de over
uren die nog steeds gemaakt wor
den In het plan is ook begrepen 
verbetering van het onderwijs aan 
kinderen die een achterstand heb
ben, aan zieke kinderen en aan 
kinderen van buitenlanders, en 
meer aandacht voor de kleine 
scholen op het platteland Allemaal 
zaken die ook volgens de over
heid dringend nodig zijn, maar 
waar men in Den Haag te weinig 
aan doet 
De onderwijsvakbonden probe
ren dus twee vliegen in een klap te 
slaan vergroting van het aantal ar
beidsplaatsen en verbetering van 
het onderwijs Een ambitieus plan 
waarmee minister Pais onder zwa
re druk wordt gezet Hoe hij erin 
zal kunnen slagen juist op dit mo
ment, nu de minister van Financien 
een gat van miljarden in de begro
ting moet konstateren, het onder
wijs tegemoet te komen is moeilijk 
te overzien Zeker is intussen dat 
door de terugloop van de leerlin
gen, die al verschillende jaren aan 
de gang is, veel geld is vrijgeko
men En daarvan had men toch 
een deel kunnen gebruiken om 
eveneens twee vliegen in een klap 
te slaan Namelijk verkleining van 
de klassen, wat zowel het onder
wijs als de werkgelegenheid ten 
goede zou zijn gekomen 

Nu dat met gebeurd is en de 
nood gaat stijgen, is de alarmkreet 
van het Nederlandse onderwij
zerskorps best te begrijpen Het is 
een korps dat deze dagen met ze
venduizend jonge vrouwen en 
mannen wordt versterkt Want zo
veel gediplomeerden verlaten 
thans de opleidingsscholen On
der de sombere wolk die boven 
hun hoofden hangt stond niemand 
ervan te kijken dat deze kersverse 
leerkrachten zich bij de massade
monstratie in Utrecht het hardst 
roerden! 
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Een parlementaire hitparade 
Een van de meest in het oog 
springende parlementaire akti-
viteiten is het stellen van vra
gen aan ministers. De populari
teit van deze vragen zette er 
ons toe aan, eens na te gaan 
hoe het op dat gebied met de 
VU-parlementsleden gesteld is. 
Als basis namen we de zitt i jd 
1977-78, alleen in de Senaat. 
Op 178 senatoren waren er 16, 
(dat is 9 o/o) maar van de 2441 
gestelde vragen nam de VU er 
597 voor haar rekening of 
24,5 o/o. Het palmares ziet er 
als volgt uit: Vandezande (112); 
Van In (93); Persyn (76); Maes 
en Van Eisen (elk 63); Jor issen 
(58); Van Ooteghem (45); Ras
kin (28); Goemans (18); Capoen 
(15); De Facq (13); Coppieters 
(2, maar hier geldt zijn funktie 
als voorzit ter van de Neder
landse Kultuurraad). Senatoren 
De Bruyneen Vandekerckhove 
stelden uiteraard als minister 
geen vragen aan hun kollega's. 
In de algemene rangschikking 
hebben we volgende tabel: 1. 
Vandezande 112; 2. Lagneau 
103; 3. Van In 93; 4. De Clerck 
85; 5. Duvieusart 77; 6. Persyn 
76; 7. De Rore en Nauwelaerts 
73; 9. Coen en Conrotte 64; 11. 
Maes en Van Eisen 63; 13. Jo
rissen 58; 14. Gillet 56; 15. Stor-
me 54; 16. Van Ooteghem 45; 

P-flash 
• VU-kamerlJd Caudron pleitte 
tijdens zijn tussenkomst in het 
begrotingsdebat Middenstand 
vooral voor de KMO's. Onder 
andere moet de steunv»*etgeving 
voor de KMO's vereenvoudigd 
worden. Ook VU-kamerlid Ga
briels sprak in deze zin. 
• In een Interpellatie tot de rhi-
nister van Nationale Opvoeding 
hekelde VU-senator De Rouck 
de verschillende W\\z.e van toe
passing van de taalv^et in het on-
denwijs al naargelang van het 
landsgedeelte. 
• VU-senator Capoen laakte 
het optreden van sommige rijks-
w/achters tijdens incidenten te 
Komen (betoging tegen de ge
plande snelweg Pecq-Armentiè-
res). Minister Gramme ant
woordde dat het wangedrag van 
een opgeleide betoger tot ingrij
pen leidde. 
• VU-senator Jorissen vroeg 
wat minister Gramme zou doen, 
om de frankofone gewelddaden 
in de Voer te beteugelen. De mi
nister die zich zelf vleide met een 
«eerste resultaat door overleg» 
— bedoelde hij daarmee zijn 
«Happart-blunder?» — beloofde 
maatregelen te zullen treffen... 
• VU-senator Vandekerckho
ve vroeg de minister of afdrei
ging zoals bendeleider Happart 
deed te Verviers, voortaan een 
reden zou zijn om een onder
houd met de koning te hebben. 
Minister Gramme zei dat er nooit 
sprake is geweest van een on
derhoud (I) wel van het overhan
digen van een petitie. Hij schoof 
het initiatief van deze suggestie 
op de schouders van de orde
diensten! De minister is niet al
leen een leugenaar maar ook 
een weinig moedig personage. 

17. Claeys 42; 18. Van de Put 35; 
19. Radoux 30; 20. Kevers en 
Raskin 28. De VU-mensen be
kleden dus volgende plaatsen 
in deze top 20: 1,3,6, 11, 12, 13, 
16 en 20. 

Waar het hart van vol is_ niet te 
verwonderen dat onze vragen
stellers vooral aandacht heb
ben voor de gemeenschaps
problemen, hoewel dat soms 
verbonden is met een ander 
probleem. We hebben gemeend 
er 350 te mogen onderscheiden 
met 234 in het Nederlands en 
116 in het Frans. Dubbel zoveel 
Vlaamse dus. In die Vlaamse 
eist de VU het leeuweaandeel 
op: 175 d.i. de helft van alle sa
men (N en F). Voor de andere 
Vlaamse partijen onderschei
den we er slechts 59, zodat de 
VU-senatoren 75 "/o voor hun 

rekening nemen met andermaal 
Vandezande aan de spits met 
85 vragen. De VU neemt op
nieuw de plaats in, dan 4, 9, 11, 
13, 19 en 20. 
Senator Vandezande is met 85 
op 112 de onbetwiste koploper. 
Op de vraag of deze aktiviteit 
belangrijk is antwoorden we 
bevestigend. Ook wanneer er 
niet wordt op geantwoord, want 
dan slaat niet de vraagsteller 
maar de niet-antwoordende mi
nister een slecht figuur, even
zeer wanneer hij slecht of ont
wijkend antwoordt. In feite is de 
parlementaire vraag het wapen 
bij uitstek van het parlement, 
afgezien natuurli jk van de inter
pellatie. Het veroorzaakt geen 
aardverschuivingen, maar het 
werkt op lange termijn. We dan
ken de h. Jozef De Troyer die 
ons deze gegevens bezorgde. 

Eén zwaluw... 

Kalm en rustig maalt de parlementaire molen begroting na begroting. 
Weinig opzienbarend werk. Welig tierend absenteïsme- de vakantie 
lokt 
In de wandelgangen valt er meer leven te bespeuren. De adviezen van 
de Raad van State worden er wenkbrauwfronsend aangehaald. Hier en 
daar wordt gegrinnikt met de zopas door Willy Kuijpers aangebrachte 
spionagezaak. En elke dag kondigt een nieuwe maiden-speech aan. 
Vanden Boeynants gaat, gaat niet. Van Lent wordt vice-goeverneur en 
aldus vervangen door een Van Miert-boy. Voor de hongerige L Beyer, 
nipt naast Europa gegrepen, wordt ook een plaatsje vrijgemaakt. Aan 
nieuwe gezichten zal het in september niet ontbreken. Maar wie heeft 
deze nieuwe «verkozenen des volks» aangeduid? 
Een kalme week, die dan toch één grote uitschieter kende. Terwijl alle 
andere kamerleden vrijdag jl. hun weekendvaliesje reeds gepakt had
den, kwam VU-fraktieleider V. Anclaux «magistraal» tussen bij de be
groting van Volksgezondheid. Haarfijn ontleedde hij de uitdagingen 
van de snel evoluerende maatschappij op het vlak van de gezondhelds-
en welszijnszorg. Een grootse, stevig gedokumenteerde rede, maar 
zonder toehoorders. Enkel minister D'Hoore luisterde aandachtig. 
Een gemiste kans om in dit waardig halfrond eens uit te groeien boven 
het niveau van vulgaire scheldkraam of geprogrammeerde stemmachi-
ne. 
Een gemiste kans om diepgaand en toekomstgericht van gedachten te 
wisselen over welvaart en welzijn, gezins- en demografisch beleid, 
nieuwe zingeving van de artsentaak. zovele problemen die morgen 
onze beschaving zullen beroeren. 
Maar ook in dit verloederend parlement maakt één zwaluw nog geen 
lente! 

WETSTRAAT 
• Aansluitend bij de interpella
tie Gillet tot de ministers van Na
tionale Opvoeding i.v.m. de sta
kingen in het onderwijs wees 
VU-senator De Rouck op de ver
warde toestand die is ontstaan 
na de diverse «hervormings-
maatregelen» in het onderwijs. 
Hij zei besluitend dat het onder
wijs nu vooral rust nodig heeft, 
goed beheer en respekt voor de 
kinderen, de ouders, de instel
lingshoofden en de leerkrachten. 

• In een eigen interpellatie stel
de senator De Rouck de 
taalwetsovertredingen in scho
len te Beersel en Linkebeek aan 
de kaak, evenals in een beroeps-
school voor tuinbouw te Ukkel. 

• VU-kamerlid Somers hekel
de in een interpellatie tot de eer
ste minister de gebrekkige 
werking van de kuituurpaktkom-
missie (geen ernstige vertaal
dienst, geen vergoeding voor ge
leverde prestaties, gebrek aan 
waarborgen enz.). De h. Somers 
werd bijgevallen door de hh. De-
croo (PVV) en Van Elewijck 
(BSP). Premier Martens poogde 
in zijn antwoord de gewraakte 
toestanden te minimalizeren. 

• VU-kamerlid Gafar/ë/s diende 
een wetsvoorstel in om tege
moet te komen aan de noden 
van werkonbekamen door ziek
te en invaliditeit, die vooral fiskaal 
te zwaar worden getroffen. 

• Door VU-kamerlid Valke
niers werd een wetsvoorstel in
gediend waarbij aan de werkne
mers een buitengewoon verlof 
wordt toegekend voor het op
passen van hun ziek kind, op 
voorlegging van een doktersat
test en zonder wedde. De afwe
zigheid mag niet langer dan één 
maand duren en de 90 dagen 
per jaar niet overschrijden. 

• Uit het antwoord van minis
ter Mathot (Op. W J aan VU-ka
merlid Gabriels blijkt dat door de 
Interkommunale E39 aan de le
den van de beheerraad en hun 
plaatsvervangers aan presentie
gelden, vergoedingen, verplaat-
sings- en representatiekosten in 
1976, 77 en 78 in totaal resp. 
1 miljoen 977.570, 2 miljoen 
76.846 en 2 miljoen 226.552 fr. 
werd uitbetaald. Er is een stijging 
merkbaar maar de minister wijst 
er op dat de «aanpassing» 
slechts volgens de geldende in
dexformule wordt toegepast». 
Onlangs bleek dat O W zelf 3.000 
fleesen wijn in voorraad had en 
voor 1978 meer dan 2 miljoen 
restauratieuitqaven had... 

• VU-kamerlid Kuijpers vroeg 
de minister van Buitenlandse Za
ken of de regering bereid is de 
Roemeense regering te wijzen 
op de slotakte van de Konferen-
tie over Veiligheid en Samen
werking in Europa dit na de ver
oordeling om geloofsredenen 
van Roemeense kristenen. In 
een andere vraag (tot de minis
ter van Ek. Z.) vroeg hij of het 
verantwoord was, nu reeds een 
keuze voor kernenergie te doen 
ook al is er nog geen oplossing 
gevonden voor de radio-aktieve 
afval. In een vraag tot de minister 
van Binn. Z. suggereerde hij de 
afschaffing van de taks op hon
den, die immers meer kost dan 
hij opbrengt! 

• Op een reeks vragen in ver
band met de energie van VU-se
nator Van Ooteghem antwoord
de minister Claes (Ek. Z.) schrif
telijk. De minister is van oordeel 
dat het «normaal» karakter van 
de te dekken energiebehoeften 
best door de partikulier en zijn le
verancier wordt vastgesteld, wat 
doorgaans geen moeilijkheden 
zal opleveren. Al naar gelang van 
de sociale of familiale toestand 
zal de regeling in de komende 
maanden aangevuld worden 
door het vaststellen van een mi
nimum hoeveelheid per katego-
ne woningen (dit zal wellicht de 
«bestraffing» van de zuinig aan
gelegde verbruiker ongedaan 
maken - Nvdr). De minister be
looft ook de bevoorrading van 
bepaalde kategorieén midden
standers veilig te zullen stellen. 

De KMO's zullen steeds volgens 
de minister, een nieuwe kans 
krijgen, als belangrijke schakel 
voor de bevoorrading van de 
kleine verbruiker. Er zal slechts 's 
avonds, wanneer er verlichting 
nodig is, van beperkingen sprake 
zijn «binnenshuis» en niet op de 
openbare weg. Onderrichtingen 
zullen gegeven worden i.v.m. de 
stipte toepassing van de reeds 
getroffen maatregelen en tot het 
voorkomen van elke vorm van 
verspilling. 

• Onze uitvoer trappelt ter 
plaatse, terwijl hij juist zou moe
ten toenemen om de groeiende 
werkloosheid tegen te gaan, al
dus VU-senator Wim Jorissen in 
zijn tussenkomst in het debat 
over de begroting Buitenlandse 
Zaken, Handel en Ontwikke
lingssamenwerking. Hij spoorde 
de minister aan, het voorbeeld 
van zijn voorganger (Hector De 
Bruyne) na te volgen, ten einde 
o.m. onze ondernemers tot een 
dynamische aanpak en verkoop-
metode aan te zetten. Tot slot 
verheugde hij zich over onze tra
ditie, met alle landen ongeacht 
hun regime, handel te drijven. Hij 
sprak ook de hoop uit, dat in het 
spoor van de Verenigde Staten 
en Groot-Brittannië, onze han
delsbetrekkingen met Zimbab
we weldra zouden hernomen 
worden. 

• In het Kamerdebat over Bin
nenlandse Zaken pleitte VU-ka
merlid Piet Leys voor meer be
voegdheid van de gemeentelijke 
overheid en vroeg hij, waar het 
door minister Harmegnies be
loofde speciaal fonds blijft. Van 
1973 tot 1979 werd de dotatie 
van het Gemeentefonds met 50 
miljard verminderd. De toename 
van de dotatie is praktisch nul in
gevolge de inflatie. Evenmin 
werd de afschaffing van de be
lastingen op de vennootschap
pen (1,2 miljard) gekompen-
seerd. De fusies zullen van 2 tot 
4 miljard nieuwe uitgaven ver
oorzaken, terwijl de ziekenhuis
tekorten in 1979 tot 2,4 miljard 
zullen oplopen. Hij wees op ver
schillende andere oorzaken van 
de groeiende moeilijkheden en 
voor de gemeenten op wie de 
regering trouwens haar verant
woordelijkheid afwentelt. Tot be
sluit drong spreker op de sane
ring van de gemeentefinancién 
aan, zoniet zullen ook de bevol
king en onze instellingen mede 
het slachtoffer zijn. 
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De „groene 
socialisten'' 

stappen 
weer op... 

AALST — Enkele honderden belangstellenden woon
den zondag II. de plechtige mis bij ter nagedachtenis 
van de gebroeders Pieter en Adolf Daens. Daarna 
trokken ze, voorafgegaan door de fanfare «Tot heil 
des volks», naar het standbeeld van priester Adolf 
Daens op De Werf. De groene vlaggen, zo groen als 
de weiden, wapperden-
Benedikt De Cock, voorzitter van de Priester Daens-
vrienden las met krachtige stem een korte rede voor. 
Bloemen werden neergelegd, de fanfare speelde De 
Vlaamse Leeuw, en minister Mare Galle kwam net op 
ti jd om niet te laat te zijn.. 
Langs het Esplanadeplein en door de Kattestraat trok 
de stoet naar het Aalsterse landhuis voor de Statutai
re Algemene Vergadering. 
Naast de minister, kamerlid Jan Caudron en de sche
penen Jan De Neve en Herman Roels. Ook oud-ka-
merlid Bert Van Hoorick_ 
De vergadering werd voorgezeten door Luc Delafor-
trie, kleinzoon van Pieter Daens. Onder de aanwezi
gen: heel wat oude getrouwen, zij die het nog meege
maakt hebben; maar ook een hele reeks jongeren, een 
verrassend teken op deze Daensdag. 

Zondag 27 mei II. herdenking van advokaat De Backer 
te Denderhoutem en plechtigheid aan zijn monument 
Zondag 3 juni herdenking te Outer van smid Lam-
brecht. Hector Plancquaert en D. Ceuterick-
Al deze plechtigheden werden op touw gezet door het 
Priester Daensfonds en liepen telkens onder vrij gro
te belangstelling. 
Vanwaar de vernieuwde interesse voor deze Vlaams-
sociale beweging die decennia terug het behoudsge-
zinde Belgische establishment (even) deed beven? 

„Het lastig leven der Democraten" 
Het jaar 1900: op 27 mei zijn er verkiezingen Priester Daens stelt zich kandidaat in het arron
dissement Brussel en wordt met verkozen' De jonge advokaat De Backer uit Denderhoutem 
bezet nu de kamerzetel voor het arrondissement Aalst en is de enige Daensist in de Wet
straat Grote ontgoocheling ondanks de harde strijd Hier een uittreksel uit het lastige 
leven der demokraten, pijnlijk maar zo vol van geloof in hun rechtvaardige onderneming! 

27 MEI. — Uitslag der Kiezingen: Brussel, den zondag avond gaat de 
roep dat Priester Daens gekozen is; 's nachts er komt twijfel; den 
maandag men rekent en telt tot na den noen; dan wordt het cijfer af
geroepen: 10,178 stemmen, eenige honderden te weinig; er was groot 
gebrek geweest aan goede getuigen; te Gent behaalde Plancquaert on
geveer 6000 stemmen, Advokaat Lebon te Antwerpen ook 5041 st; Du 
Catillon 4287; Kortrijk 4595; t'Aalst Advokaat De Backer was zeer, zeer 
ziekelijk; ik stond hier met moedige mannen: doch met grooten last; ik 
gaf Meetingen in Aalst en in Brussel; den Zondag 13 Mei had ik Mee
ting gegeven op 3 Gemeenten, 4 uren te voet afgelegd, den nachttrein 
gemist te Brussel, op 't kamerken geslapen van Smid Lambrecht nabij 
de Noord-Statie; 's morgens rond 7 ure men klopt op de deur; 't was 
Smid Lambrecht die 's nachts na mij gekomen was en in de keuken op 
'ne stoel had geslapen; rond den maandag-noen ik ben t'Aalst; 's an-
derdaags moest de lijst binnen; onrust kwelt mij; ik ga rond 4 ure te 
voet naar Denderhautem, ik vinde daar M. De Backer, moedeloos en 
hopeloos; de lijst met 110 handteekens is er, maar het handteeken der 
Burgemeesters van de verschillige Parochiën is er niet bij; De Backer 
tegt: 't Is verloren! Men kan die handteekens niet meer hebben'!! 
Droef! droef... Hoe is 't mogelijk'^... Een gedacht valt mij te binnen Dat 
aanstonds iemand naar Aalst rijde per velo bij M. Jan uit de Nieuwe 
Wereld, dat hi) de Vrienden bijeenroepe- z'hebben nog heel den nacht, 
tot morgen dijnsdag 12 ure; want de lijst moest binnen vóór 12 ure en 

niet vóór 4 ure gelijk men dacht in de toenmalige Klok. Advokaat De 
Backer zijn Familie woonde nog te Brussel, hij vergezelt mij rond 9 en 
half, tot in 't zicht van Okegem-Statie; het was een opwekkende Meia
vond; we spraken elkander vriendelijken moed toe... Tot morgen vroeg, 
De Backer; wees gerust, ik ken de Vrienden van Aalst. — Tot morgen, 
Petrus, mijn groetenissen aan den Pastoor. 

Ik ga voort in de vrije Vlaamsche lucht, onder den hoogen blauwen ge
s temden Hemel. Ik kom aan de Statie; eilaas! de laatste trein staat er 
niet meer, sedert lang; in 4 a 5 herbergen gegaan, geen onderkomen! 

En te voet naa r Aalst is mij onmogelijk; eindelijk vinde ik slaping in 
een groote herberg bij den Peerdenknecht; 's morgends van voor 4 ure 
opgestaan, ach hoe schoon, hoe gezond, hoe deugdelijk, hoe voedsaam, 
hoe verkwikkend, hoe verrukkelijk, hoe dichterlijk die eerste uren op 
de Buiten! Eerst naar Sottegem gereden, t'Aalst rond 8 ure, bona fortu-
na, alles is effen; De Backer mag gerust komen: Jan Miers heeft van op 
zijnen zetel alles bestierd, heel den avond, een stuk van den nacht heb
ben de Vrienden rondgeloopen, een keersken in de hand; 's morgends 
zijn Fabriekwerkers binnengeroepen, het Heldenwerk is volbracht; 
115 Handteekens! Och Vrienden Democraten, De Backer dankte u 's 
morgends met ontroerd gemoed, en ik ook, ik dank u in dit levensbe
schrijf van uwen Vriend en Vader Priester Daens. Gij hebt alsdan de 
Partij gered en de Familie De Backer, gij hebt alsdan den zetel van 
Aalst in de Kamer verzekerd, den zetel van 1900 tot 1904 voor Advokaat 
De Backer, nu al 5 jaar voor mij; rond 11 ure was de lijst binnen, kloek 
en gezond, na zware en rare perijkelen. 

Ik schrijf dit, om te toonen het lastig leven der Democraten. 
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Luc Delafortrie: /M^' 
/ » , 

De erfenis van Daens 
liet mij nooit los!" 

LANGDORP — Het jeugdhuis De trekvogel zit 
even diep verscholen in het groen van de kleine 
Vlaams-Brabantse gemeente Langdorp — nu sa
mengevoegd met Aarschot — als de woning van 
Luc Delafortrie, de Aalstenaar van wie sommige 
mensen zich nog steeds afvragen of hij de klein
zoon van priester Daens is_ De rechtstreekse erf
genaam van de Daensisten kun je hem noemen 
want als auteur van menig Daensboek, voorzitter 
van het Priester Daensfonds draagt hi | — zoals hij 
zelf zegt — de erfenis van de Daensen op zijn rug. 
Wat wil dat zeggen voor iemand die de Vlaamse en 
sociale beweging door en door kent en in de vroe
ge herfst van zijn leven een groeiende belangstel
ling voor het Daensisme van zeer nabij volgt? 

Luc Delafortrie: Het is vervelend dat nnensen me 
soms met verbazing vragen Hoe, zijt gij de klem-
zoon van priester Daens"? Ik moet dan altijd met het 
geduld van een Chinees uitleggen Nee, van Pieter 
Daens Het gelijkluidende van priester en Pieter 
heeft menig misverstand geschapen Ik verklaar dus 
eens en voorgoed dat priester Daens geen kinderen 
heeft gehad, en, bijgevolg ook geen kleinkinderen » 
Het IS niet de eerste keer dat Delofortrie dit verhaal
tje doet, het moet steeds opnieuw verteld Zijn moe
der Maria Daens was de oudste dochter van Pieter 
Daens, een vrouw die het hele Daens-epos van zo 
nabij heeft meegemaakt en het aan haar kinderen 
heeft verteld Het is trouwens aan haar dat Luc het 
boek over zijn grootvader, «peetje», heeft opgedra
gen 

In 1957 werd te Aalst op De WerfheX standbeeld 
voor priester Daens opgericht Er kwamen toen een 
komitee tot stand onder voorzitterschap van Frans 
De Neve, jaarlijks was er een herdenking, er ver
schenen publikaties — van Van Isacker, L P Boon, 
Lode Wils, F J Verdoodt — maar bij deze studies 
bleef het In 1977 kwam er echter een en ander los 
Het Priester Daensfonds werd opgencht Op 18 juni 
1978 greep een algemene ledenvergadering plaats 
en de verspreiding liep vrij vlot 

Het Priester Daensfonds 
Lid worden van het Priester Daensfonds kost 
100 fr Abonnee op de publikaties eveneens 
100 fr Te storten op prk 000-0599617-60 van PD-
fonds te Aalst of KB 432-5124501-37 van PD-
fonds te Aalst Inlichtingen bi| L Delafortrie, 
Oude Mechelsebaan 633 te 3240 Langdorp (tel 
013-77.24 49X 

Het waren vooral jongeren — nog studenten vaak 
— die het hardst aan de kar trokken 

Vreemd genoeg werden her en der Daensknngen 
opgencht, sommige met tientallen leden De kring 
Mere 'n Oost-Vlaanderen telt 60 leden en die van 
Keerbergen in Vlaams-Brabant 30' 

Luc Delafortrie kijkt tegen deze heropbloei toch niet 
zo verwonderd aan 
«De jongeren van vandaag zien in het Daensisme 
een inspiratiebron om een antwoord te vinden op 
heel wat huidige problemen de onrechtvaardigheid, 
het probleem van vrede en bewapening, de derde 
wereld de vrijheid, de Vlaamse ontvoogding Deze 
vraagstukken zijn met nieuw, ze bestonclen reeds in 
de tijd van Daens Het fonds wil de ideeën van het 
Daensisme aktualizeren en verspreiden want het 
spreekt vanzelf dat het meer wil doen dan alleen 
maar figuren herdenken en uit de vergeetboek ha
len' En wie de Daensistische grondopvattingen leest 
zal merken hoe eigentijds ze wel zijn'» 

© Solidariteit met de medemens-
«Een wereldomvattende aktie steunt op het besef dat het 
gedachtengoed van de Daensisten geldt voor alle mensen 
vooral voor hen die onderdrukt worden in armoede leven 
De Daensist staat automatisch naast hen gelijk waar en 
om het even vanwaar de onderdrukking komt Uit princiep 
!S hij tegen elke vorm van dwang en geweld gekant en ver
werpt dan ook elke oorlog» 

9 De ontplooi ing van de Vlaming 
«Ekonomisch en financieel federalisme moeten de Vlaamse 
gemeenschap in de mogelijkheid stellen zelf als gemeen
schap te beschikken en te beslissen over de inkomsten van 
haar arbeid en haar eigen ekonomisch beleid uit te stippe
len ZIJ dient daarbij rekening te houden met de belangen 
van en solidariteit met andere volkeren» 

• De demokratizering van de samenleving: 
"De Vlaming moet volledig zichzelf worden Daartoe moet 
het Vlaamse volk soeverein kunnen tiesiièsen over zijn in
stellingen en bindingen De Vlaamse instellingen dienen zo
danig gevormd en geleed te zijn dat een maximale mede
zeggenschap van de bevolking gewaarborgd is 

• Het doorbreken van de verzuil ing: 
«Het Priester Daensfonds is ervan overtuigd dat de Vlaam
se instellingen slechts evenwichtig kunnen totstandkomen 
als ZIJ pluralistisch zijn De meningsvorming dient volledig 
vrij te zijn en vrij tot uiting te kunnen komen leder lid van 
deze samenleving moet zich vrij in geweten kunnen uiten 
zijn handelingen volgens eigen inzicht kunnen bepalen en 
deze vrijheid behoort in de wetgeving tot uiting te komen 

— Heel wat jongeren omringen u in het Daensfonds, 
er wordt veel gepland, wat staat er allemaal te doen"? 
Luc Delafortrie- "Aalst, Mechelen en Leuven zijn de 
plaatsen waar momenteel hard gewerkt wordt In 
deze drie steden houden zich promotoren bezig met 
de uitgroei van het fonds ledenwerving, vergaderin
gen beleggen, afdelingen oprichten Ook dokumen-
tatiemateriaal over de Daensistische beweging 
wordt nog verder opgezocht In Leuven werkt Vital 
Geeraerts voor de provincies Brabant en Limburg, te 
Aalst Marijke Lanckman in de Kapellestraat nr 17 
waar ook het «Daensmuseum en archief voor de 
Vlaamse sociale strijd-» gevestigd is en waarvan Rem 
D'Haese de zorgzame archivaris is 
Voor de provincie Antwerpen en dan vooral in de 
Rupelstreek en het Mechelse werkt Johan Lenie Al
len jongelui die daadwerkelijk aan de weg timmeren 
om de Daensistische gedachte zoveel jaren na 
Daens weer aktueel te maken 
Om dan nog met te spreken over de verschillende 
werkgroepen van ons fonds, zoals bv de werkgroep 
voor historisch onderzoek waarvan FJ Verdoodt de 
voorzitter is een studieteam dat voortreffelijke ar
beid levert» 

«In de s c h a d u w » 

«Hef Priester Daensfonds heeft zich ook voorgeno
men het onontgonnen gebied rond het Daensisme te 
bestuderen De mannen en vrouwen «in de scha
duw» van de voormannen de zogenaamde kleine fi
guren Wat betekende de beweging in de sociale en 
politieke ontvoogding'^ Hoe heeft het Daensisme 
zich voortgezet op politiek en op sociaal gebied'^ Is 
het juist dat Daens de desem is van de huidige par
tijen "^ enz, enz 
Allemaal vragen die vooralsnog open bleven maar 
de een na de ander een afdoend antwoord zullen 
krijgen » 
— Is er vanwege het Vlaamse publiek wel vraag 
naar dergelijke antwoorden, zit Vlaanderen er op te 
wachten'? 
Luc Delafortrie «De heruitgave in facsimile van het 
boek Priester Daens door mijn grootvader in 1909 
uitgegeven is een sukses geworden Er volgt nog 
een boek met Daensistische liede>-en, een fotoalbum 
met personen in en rond de beweging en een bloem
lezing van teksten door de gebroeders Daens en 
Hector Plancquaert geschreven » 

Z w a r e e r fen is 

— Wekt het soms met de indruk dat de efgenaam 
van de beweging voorzitter speelt tot eigen eer en 
glorie van de familie"? 
Luc Delafortr ie. «Ik heb mij deze bedenking ook ge
maakt De beslissing om het voorzitterschap van het 
Priester Daensfonds aan te nemen was zeer moei
lijk Maar kan ik weigeren •? Ik loop met het lijk van ' 
priester Daens op mijn rug' Het vraagt om eindelijk 
herstel te krijgen voor al wat tegen de Daensisten is 
misdaan' De persoonlijke en familiale drama s die het 
toenmalige establishment de kleine militant heeft 
aangedaan moeten hersteld worden Die tijd komt' 
Wie vandaag door Aalst loopt ziet de huizen van de 
grote rijke families-van-toen leeg en verwoest staan' 
De kasteeltjes waar tegen de Daensisten geageerd 
werd door de Franstaterende konservatieven staan 
vervallen I En wie Aalst kent weet wat ik bedoel » 

Denken dat het Daensisme met de dood van pries
ter Daens zou verdwijnen was klare onzin De bood
schap die de Vrije Vlaamse Knsten Demokraten 
brachten is nog meer dan ooit van tel Dat ze tiendui
zenden rond en na de eeuwwisseling wist te bezie
len kunnen we met een pinkoog naar het geschiede
nisboek afdoen, dat ze vandaag opnieuw honderden 
bezielt moet ons tot nadenken stemmen en als de-
mokratische volks-nationalisten verheugen i 

MVL 

^ » 

II Iedereen wil zi/n eigen 
Pfefer Daens,.," 

Luc Delafortrie: «/fc heb mijn hele dokumentatie over 
hei Daensisme aan LP. Boon ter inzage gegeven voor 
zijn boek over Pieter Daens. Hij mocht met de doku-
menten doen wat hij wou: gebruilcen of niet Ik heb 
hern nooit willen beïnvloeden — ik zou het niet ge
kund hebben ook — om «peetje' te beschrijven zoals 
ik het wou. 

Maar toen ik het boek gelezen had, heb ik hem ge
zegd: Lowie, dat is Pieter Daens niet! Gij hebt hem 
dingen doen zeggen die hij nooit zou gedacht hebben. 
Pieter Daens was geen beschaamde socialist, hij zou 
niet gedurfd hebben omdat hij te kristelijk was! En de 
Lowie geloofde mij niet... 

Maar toen de Vlaamse televisie 'Pieter Daens'ver
filmd had zei Lowie: 'Dat is Pieter Daens niet!» 
Zo ziet ge maar dat iedereen zo een beetje zijn eigen 
Pieter Daens heeft willen maken! 
Toch geef ik graag toe dat het boek van Boon veel 
goeds gedaan heeft om het Daensisme weer in de 
aktualiteit te brengen. 
Lowie en ik waren goede vrienden en ik betreur zijn 
plots overlijden nog steeds...» 

Foto's Louis Paul Boon aan het grafmonument van Pieter Daens op 
het kerkhof te Aalst (1971) Gerard Vermeersch als Pieter en Bob 
Storme als Adolf Daens in het BRT-feuilleton naar het boek van LP 
Boon (1973) 

21 JUNI 1979 
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Donderdag 
21 JUNI J 

BRT 1 
18.45 Barbapapa CfJ - 18.50 
Rondomons CdokJ — 19.17 Stand
punten - 1945 Nieuws — 20.10 
De zoete inval CD — 20.35 Panora
ma — 2125 De vervloekte konin
gen ( f j — 23.10 Nieuv^s 

BRT 2 
20.10 Sterren en hun hobby's 
(dok.) — 20.35 Een man wil vooruit 
(fJ - 21.25 Première. 

NED. 1 
11.30 Schooltelevisie — 18.50 De 
Fabeltjeskrant — 18.55 Nieuws — 
18.59 Lucy en Mr. Mooney (f.) — 
19.25 Zo vader, zo zoon — 19.50 
Het bedreigde bos (dok.) — 20.25 
Blaastent 1979 — 21.37 Nieuws — 
21.55 Den Haag vandaag — 22.10 
Oorlog en Vrede verklankt (kon-
cert) 

NED. 2 
18.55 Nieuws - 18.59 De Astro-
nautjes (f.) - 19.05 Kizzy (O -
20.00 Nieuws - 20.27 Avro's Zo-
merk wis - 21.30 De Stichting (fJ 
— 22.20 Televizier magazine — 
23.00 Avro's Sportpanorama — 
23.30 Nieuws. 

RTB 1 
17.25 1 Z 3... Cinéma - 17.55 L'age 
en fleur (f.) - 18.25 Zigzag -
18.40 Festivals - expositions — 
19.10 Bons Baisers de Bruxelles 
(spel) — 
19.15 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws — 20.00 Zonne-energie 
(dok) - 20,20 Le dossier 
O.D.E.SS.A. (thnller) - 22.25 
Nieuws — 22.40 Le Carrousel aux 
images 

ARD 
1710 Nieuws - 17.15 Mutti hat 
Uns verlassen. Alleenstaande va
ders en hun problemen — 18.00 
Vliegende vossen (dok j — 18.15 
Kinderprogramma — 19.00 Stars 
singen und erzahlen — 19.15 MIke 
Andros — Reporter der Gross-
stadt (f.) — 20.15 Regionaal maga
zine - 20.45 Spiel urn 4tel vor 8 (f.) 
- 21.00 Nieuws - 21.15 André 
Heller (portreO - 22.45 Alles oder 
Nichts — 23.30 Tagesthemen -
00.00 Niobe (tv-spel). - 1.00 
Nieuws. 

ZDF 
18.00 Nieuws - 18.10 Sindbad (D 
- 18.40 Die Drehscheibe - 19.20 
Die Tony Randall-show (D — 20.00 
Nieuws — 20.30 Der Grosse Preis 
(spel) - 21.50 Die Grosse Hilfe -
22.00 Heute-Journal - 22.20 Tun 
die Selbst genug? — 23.05 Heisse 
Kartoffein (toneel) — 1.10 Nieuws. 

D. 3 
20.00 Goldener Sonntag (fJ -
20.45 Journal 3 - 21.00 Nieuws -
2f.15 Die Spielenn (film) - 22.20 
Kuituur vandaag — 22 50 Kino '79 
(filmnieuws) — 23.50 Nieuws. 

F 1 
13.00 Nieuws — 13.55 Regionaal 
programma — 13.50 Objectif santé 
— 18.02 Konsumentenmagazine 
— 18.27 Pour chaque enfant — 
1834 L'ile aux enfants - 18.57 
Echtgebeurde verhalen — 19.12 
Une minute pour les femmes — 
19.20 Gewestelijk nieuws — 19.44 
Les inconnus de 19 h 45 — 20.00 
Nieuws — 20.35 L'Etrange Mon
sieur Duvallier (film) — 21.33 
Aktuatiteitenmagazine — 22.38 
Ciné première — 23.05 Nieuws. 

A. 2 
12.45 Nieuws — 1320 Page spé
ciale (magazine) — 13.35 Regio
naal magazine — 13.50 Bonjour 
Paris (f.) — 14 03 Damesmagazine 
— 15.05 Les Incorruptibles (f.) — 
17.20 Fenétre sur — 17 50 Jonge
renprogramma — 18.30 C'est la vie 
(tips) — 1850 Des chiffres et des 
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lettres (spel) - 19.20 Gewestelijk 
nieuws — 19.45 Top Club (show) 
- 20.00 Nieuws - 20.35 Le grand 
Echiquier — 23.20 Nieuws. 

FR 3 ~ 
19.10 Nieuws - 19.20 Gewestelijk 
nieuws — 19.40 Regionaal pro
gramma — 19.55 Tintin (f J — 20.00 
Les jeux de 20 heures (spel) — 
20.30 Thé et Sympathie (film) -
22.30 Nieuws. 

LUX. 
12.00 La bonne franquette — 17.00 
Tekenfilms — 17.25 Cinq a sept 
agenda - 17.30 Heidi - 18.00 Le 
coffre-fort (spel) - 18.03 Medi
sche informatie — 18.10 Aktualitei-
ten - 18.20 Ram-Dames - 18.40 
Le Ludion (spel) — 19.00 Nieuws. 
- 19.35 Le Ludion - 19.47 Entre 
chiens et chats — 19.55 Nieuws — 
20.00 L'amour du métier (fJ — 
21.00 King Kong (griezelfilm). 

Vrijdag 
22 JUNI 1 

BRT 1 
18.45 Barbapapa - 18.50 Klein, 
klein kleutertje. — 19.05 Kerk in 
Namibië (dok j . — 19.45 Nieuws. 
- 20.15 The great Waldo Pepper 
(film). - 22.00 KTRC. - 22.30 
Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Circus (show). - 21.05 Ik, 
Claudius (fJ. — 21.55 Zomeragen-
da. 

NED. 1 
18.50 De fabeltjeskrant — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Popeye. — 19.06 
Kitty en de rode schoentjes (film). 
- 20.03 De grootslag (dokJ. -
20.45 Royal Variety Gala (show). 
- 21.37 Nieuws. - 21.55 Royal 
Variety Gala (show). - 22.35 Sh 
mon (Sarmiggelt — 22.50 Nieuws. 

NED. 2 
18.55 Nieuws. — 18.59 Er was 
eens... (dokJ. — 19.27 Natuur in ei
gen land. - 20.00 Nieuws. - 2027 
De anti-misdaad brigade (triller). — 
22.05 Brandpunt - 22.40 Tocht 
door de middeleeuwen (dokJ. — 
23.35 Nieuws. 

RTB 1 
17.25 1, 2, 3... Cinéma. - 17.55 
L'age en fleur (f.). — 18.25 Zigzag. 
- 18.40 Sept sur sept - 19.10 
Bon baisers de Bruxelles (spel). — 
19.15 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws. ,^ 19.55 A suivre. — 21.50 
Nieuws. — 22.05 Isabelle devant le 
désir (flim). 

RTB 2 
19.55 Les yeux bleus ( f ) . - 20.45 
Ce que parier veut dire. 

ARD 1 
17.15 Nieuws. — 17.20 Lawaai in 
de werkplaats (dok). — 18.05 Sze-
ne '79. Muziekshow. — 18.50 
Nieuws. — 19.00 Fremder, woher 
kommst Du? - 19.30 Tip um halb 
7. - 19.40 Die Zukunft der Ahnen -
Wir. — 20.15 Regionaal magazine. 
- 21.00 Nieuws. - 21.15 Der 
Kongress tanzt (muzikale kome
die). '— 22.40 Der Zivilist und das 
Militaer. — 23.30 Tagesthemen — 
00 00 Paule Paulaender (tv-film). -
1 35 Nieuws 

ZDF 
17.30 Kernreaktoren, een noodza
kelijk k w a a d ' (dok.). - 18.00 
Nieuws. — 18.10 Kinder rund um 
die Welt - 18.40 Die Drehschei
be — 19.20 Western von Gestern. 
- 2000 Nieuws. - 20.30 Aus-
landsjournal. — 21 15 Maigret ( f ) 
— 22.35 Ein himmlisches Vergnue-
gen (filmpje) — 23.00 Heute-Jour-

. nal. — 23.20 Kultureel magazine. — 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

INLICHTINGEN PRECISIA TV BRUGGE 
TEL 0 5 0 318071 

— C a b a r e t , st i j lvol le musc la l m e t e e n br i l jante ve r to l k ing v a n Minel l l als he t me is je da t z i ch laat o p 
s lo rpen d o o r d e va lse gl i t ter van he t v o o r o o r l o g s e Ber l i jn ( V o o r vo lwassenen ) . 
Z o n d a g 2 4 jun i o m 20 u. o p N e d . 1. 

23.50 Sport am Freitag. - 00.20 
Die Letzten beissen die Hunde 
(gangsterfilm). — 2.10 Nieuws. 

D 3 
20.45 Journal 3. — 21.00 Nieuws. 
— 21.15 Jedem Minister sein Ma
gister (reportage). — 22.00 Mo-
mente. - 22.15 El Torro (dokJ. -
23.00 Der Mann, der aus der Ferne 
kam (fJ. — 23.55 Gott und die 
We l t — 0.25 Nieuws. 

TF 1 
13.00 Nieuws. — 13.35 Regionaal 
programma — 18.00 Konsumen
tenmagazine. — 18.27 Pour cha
que enfant — 18.34 L'ile aux en
fants. — 18.57 C'est arrive un jour 
— 19.12 Une minute pour les fem
mes. — 1920 Gewestelijk nieuws. 
— 19.44 Les inconnus de 19 h 45. 
— 20.00 Nieuws. - 2035 Une 
femme trop honnéte (toneel). — 
22.15 Expressions. — 23.05 
Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws. - 13.20 Page 
spéciale (magazine). — 13.35 Regi
onaal magazine. — 13.50 Bonjour 
Paris (f.). — 14.03 Damesmagazine. 
- 15.10 Benjowski (f) . - 16.00 
Delta. — 17.25 Fenétre sur... — 
17.55 Jongerenprogramma. — 
18.35 C'est la vie (tips). - 18.55 De 
chiffres et des lettres (spel). — 
19.20 Gewestelijk nieuws. — 19.45 
Top Club (show). — 20.00 Nieuws. 
- 20.35 Les folies Offenbach (f.). 
- 21.30 Apostrophes. - 22.45 
Nieuws - 22.52 Grand'rue. 

FR. 3 
1910 Nieuws. - 19.20 Gewestelijk 
nieuws. - 19.40 Regionaal pro
gramma. — 20.30 Le nouveau ven-
dredi. — 21.30 Un réve sans étoiles 

• (dok). - 22.25 Nieuws. 

LUX. 
1200 La bonne franquette. — 
17 00 Tekenfilms. - 17.15 Cinq a 
sept weekend. — 17.50 Culinair 
magazine — 18.05 Le coffre-fort 
(spel).,— 18.10 Cinq a sept magazi
ne. — 18.40 Le ludion (spel). — 
1%47 Entre chiens et chats. — 
19.55 Nieuws. — 20.00 Sergent 
Anderson (f.) - 21.00 Les chiens 
verts du desert (oorlogsfilm). 

Zaterdag 
23 JUNI 

BRT 1 
15.30 Vliegmeeting te Florennes 
(reportage). — 18.00 Barbapapa 
(f) . — 18.05 Drie noten voor Asse-
poes (jeugdfilm). — 1945 Nieuws. 
- 20.10 Duet ( f ) . - 20.25 Reuzen-
lahd Noorwegen (show). — 21.00 
Pioniers (tv-film). — 22.15 Oostindi-
sche inkt (de Wereldcartoonale). 
— 23 15 Nieuws. 

NED. 1 
15.30 Nieuws. — 15.32 Zomerpret 
in Slagharen. — 18.00 Nieuws. — 
18.50 Fabeltieskrant - 18.55 
Nieuws. - 18.59 WKRP (fJ. -
19.25 Rajko (volksmuziek). — 
20.10 Wat gebeurde er werkelijk 
met de klas van 1965? (film). -
21.00 Hey-ba-ba-rebob (koncert). 
- 21.35 Nieuws. - 21.55 Met 250 
mark door Zuid-Amerika per trein 
(reportage) - 22.40 AVRO's 
Sportpanorama. — 23.05 Nieuws. 

NED. 2 
17.30 Studio Spor t - 18.55 
Nieuws. — 18.59 De Tros Top 50. 
- 20.00 Nieuws. - 20.28 De 
Mounties show. — 2120 Anna Ka-
renina (fJ. - 22.10 Aktua TV. — 
23.00 De Ted Knight show. -

ARD 
14.40 Nieuws. — 14.55 Der letzte 
der Mohikaner (film). — 16.25 
Wahifahrt und Rodeo. - 16.55 Die 
Sportschau. — 19,30 Intermezzo-
Informationen. — 21.00 Nieuws. — 
21 15 Allein gegen alle (TV-mas-
sakwis). — 22.45 Nieuws. — 23.05 
Big Horn — ein Tag zum Kampfen 
(westem). — 1.25 Nieuws. 

ZDF 
15.45 Nieuws. — 15.47 Ferien aus 
Saltkrokan (jeugdfilm). — 1720 
Stadsrondvaart. — 17.35 Mork 
vom Ork (S.-F). - 18.05 Nieuws. 
— 18.10 Landerspiegel. — 19.00 
Lou Grant (f.). — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Liedercircus (show). - 2*1.15 
Stimme am Telefon (film). — 22.50 
Nieuws. — 22.55 Das aktuelle 
Sport-Studio. — 0.10 Der Kommis-
sar ( f ) . — 1.10 Nieuws. 

D. 3 
19.30 Bildungstribunal. — 20.00 
Mari<t - Wirtschaft - Sozial. - 20.15 
Sport im Westen. — 20.55 Journal 
3. - 21.00 Nieuws. - 21.15 Fern-
sehspiel des Monats. 

TF 1 
13.00 Nieuws. - 13.35 La bonne 
conduite (tips). — 13.48 Au plaisir 
du samedi. — 18.09 Magazine over 
dieren. — 18.40 Magazine auto 
moto. — 19.10 Six minutes pour 
vous défendre. — 19.15 Monsieur 
Panivo passé toujours (f J. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.44 Les 
inconnus de 19 h. 45 (spel). — 
20.00 Nieuws - 20.35 Numero un 
(show) — 21.38 Chapeau melon et 
bottes de cuir ( f ) . — 22.33 Les mu-
siciens du soir. — 23.00 Sport. — 

A 2 
12.15 Christa (f.). - 12.45 Nieuws. 
— 13.00 Samedi et demi. - 13.35 
Des animaux et des hommes. — 
14.25 Wattoo Wattoo (tekenfilm). 
— 14.30 Les jeux du stade. — 
1725 Kunst en kuituur - 1815 
Encyclopedie Larousse — 18.50 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 1920 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top Club (show) - 20.00 
Nieuws - 20 35 Les Héritiers (f.). 
— 22.10 Sur la selette (gesprek

ken). — 23.(X) Terminus les étoües 
(show). — 23.30 Nieuws. 

FR. 3 
19.10 Nieuws. — 1920 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regkxiaal prxj-
gramma^ — 19.55 Tintin (fJ. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (speO. 
- 20.30 Hamlet (toneeO. - 2250 
Nieuws. — 23.00 Thalassa 

LUX. 
11.30 La familie Grand Ducale (por
tret). — 12.00 La bonne franquette. 
- 16.32 Super juke-tx)x. - 18.00 
Mon ami, le fantöme. — 19.00 
Nieuws. — 19.30 Reis- en expkxa-
tiemagazine. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Rush (fJ. - 21.00 L'Enquéte 
de l'inspecteur Morgan (film voor 
volwassenen). 

Zondag 

BRT 1 

10.15 Kampioenschap van België 
te Neder-Overheembeek (wielren
nen). — 11.00 Konfrontatie (de
bat). — 15.15 Sesamstraat — 
15.45 Wielrennen. — 17.30 Vrij-uit 
in Brussel (show). — 19.00 Bart>a-
papa. — 19.05 Nieuw voor gehoor
gestoorden. — 19.35 Filopaten Pa-
tafil. - 19.45 Nieuws. — 20.00 
Sportweekend. — 20.30 Ontsnap
pingsroute (f.) — 2125 Folk aan 
zee. — 22.05 Hoogtepunten Wim
bledon 1978. - 22.55 Nieuws. 

NED. 1 
11.00 Omroepparochie. — 13.00 
Nieuws. — 16.00 Teleac. — 19.00 
Nieuws. — 19.05 Beestenboel. — 
19.10 RAI koncert 1979. - 20,00 
Cabaret (film voor volwassenen). 
— 22.00 De Apocalyps verijeeld. 
— 22.45 Nieuws. 

NED. 2 

18.00 Nieuws - 18.05 Studio 
sport. — 1830 De avonturen van 
tjeertje Colargol ( f ) . — 18.45 De 
stekelbaars (dok.). — 19.00 Waar 
hoor ik thuis? — 19.25 Studio 
sport. — 20.30 Humanistisch ver
bond. — 20.35 Nieuws. — 20.40 
Monty Python's Flying circus. — 
21.20 Het dorp Nisse •55-'79. (por
treO. - 22.00 All in the family (f.). 
— 22.25 Het machtige werelddeel 
(dok. f.). - 23.15 Nieuws. 

RTB 1 

11.00 Euchanstieviering. — 12.00 
Faire le point (debaü. — 13.05 
Concertissimo. — 14.15 Calimero. 
— 14.30 Signe Arsène Lupin (film). 
— 15.55 19e Militair muziekfestival. 
— 18.00 Int Bel canto-ontmoeting 
uit Oostende — 1840 Le franco-
phonissime — 19.10 Tintin. ( f ) . — 
1915 Antenne-soir. — 19.30 
Nieuws — 20.10 Voulez-vous 
jouer? — 21,50 La compagnie de la 
nuit-(tv-film). — 23.00 Nieuws 

ARD 1 
10.55 Frei getwrer 
Das feuerrote Spiel 
Dem Gluck eine Cf 
Der internationale 
- 13.45 Nieuvi«. -
slapende veel geld 
- 14.45 EinPlatz 
(show). - IftOOWi 
ter verschlossonen 
18.45 Pension mit 5 
- 19.30 N i e u i w a -
nen (Nümberg). — 
Uns. - 20.20'Welts 
Nieuws. — 21,15 [ 
wie sie sind und seli 
sche reis). - 22,( 
Hochgebirge, r — 
oberung der Zitade 
00.35 Nieuwa 

ZDF 
11.30 ZDF-Matinee 
naissance en vroe< 
eert), — 13 45 Plant 
— I4,15 Chronik c 
15.10 Kinderprogra 
Nieuws, — 15,45 Di 
15,55 Frankfurt am 
ge). — 10 23 Her 
ï t^aAöu (show). — 
Sch,nnek(! i ln i) . -1( 
18A 7-Die SDOrt-repc 
Tagebuch - 19.30 
diesr (dok.) - 20 ( 
20,10 Bormer Pei 
20,30 Scnfcjolaetze 
oir. M.rirk > wains 
21,15 Freiheit^die ie 
22,00 N ieuvav^ 22 
Diktator (filmJi -

D 3 

1830 Postfach 10 
19,00 Das Geheimni 
CfJ.-.19,30 Bellamy 
por t — 2000RockF 
Sport in Westen, — 
3, — 21,00 Nieuws 
welt im Krieg (dokJ, 
Silkwood (teportag 
Claudia Caruinale (si 
O i f c a g o i g a O O f J , -
Leser, 

TF 1 

9.15 Godsoienstige 
— 1Z02 La séquen 
teur, — 12 3̂ " Nieuw 
reld, — 13.0Ö Mieuwi 
nrKH-, sketchen. — 1 
dez-vous du dimani 
L'homme qui venait 
(fJ. - 1625 Sports 
18.10 César a tC léo 
— 19.25 Magazine o 
20.00 Nieuws - 20., 
qui me plait (film), — , 
de musique — 23,0 

A 2 

12,00 Chorus -6. 12,' 
de oude doos,'>fs- i ; 
dimanche (show). — 
— 13,40 Top ciub 
14,30 Dróles de d. 
15,20 En savoirpkjs, 
theatre du a.marrchi 
16,55 Monsieur dnéi 
— 17,35 Chocolat du 
18,05 La légende d' 
l'ours Benjamin (f J. -
2, - 20,35 Hiinter 
Evocation de la vie di 
var (dok.) - 22,32 
(jazz), - 2320 Nieu 

FR 3 

17,35 Un comèdien lit 
18.30 Rire et sourire. 
cial Dom-Tom — 20.( 
ker (jazz) - 20.30 
cartoon a Holywoc 
Nieuws. - 21 40 Coi 
de David W Griffith, 
regards. — 2230 L'li 
que (film). 

LUX. 

13.15 Hei elei. kuck 
Ma femme est un c 
(familiefilm) - 18.0() 
fer(f .) - 19 00 Reis
magazine — 19.30 
19.33 Filmnieuws. — 
bre ( f ) . - 21 00 Des 
sang (film voor rijpe 
22.45 Horoskoop. -
gramma-overzicht 
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Tb'-PROGMrilYlKS 

1 
Frei geboren (O. — 11.45 

suerrote Spielmobil. — 12.15 
Glück eine Chance. - 13 00 
itemabonale Frühschoppen. 
.45 Nieuws. - 14.15 Hoe al 
ide veelgeld verdienen? (fJ. 
.45 Ein Piatz an der Sonne. 
'). - iaOO Washington - Hin-
srschlossenen Turen (f.). — 
Pensior» ttiit 55? (reportage). 
30 Nieuwa — 1933 Autoren-
l̂ümberg). — 20.15 Wir über 

- 2020Weltspiegel. - 21.00 
'S. — 21.15 Die Deutschen, 
e sind u«x) sein wollen (poëti-
reis). - 22.00 Unfaelle im 
jebirge.. - 22.05 Die Er-
ng der Zitadelle (tv-spel). — 
Nieuwa 

ZDF-Matinee. - 13.00 Re-
mce en vroege barok (kon-
— 13.45 Planten en bloemen. 
.15 Chronik der Woche. — 
Kinderprogramma. — 15.40 
IS. — 15.45 Danke schön. — 
Frankfurt am Main (reporta-
- 16.25 Herzlichst Mireille 
SU (show). — 16.55 Familie 
tek (film). — 18.15 Nieuws. — 
Die sport-reportage. — 19.15 
luch. - 19.30 lm Vogelpara-
dok) - 20.00 Nieuws. — 

BoTiner Perspektiven. — 
Scnajplaetze der Weltlitera-
lark Trains Mississippi. — 
Freiheit̂ tJIe ich meinef (f.). — 
Nieuwaï»— 22.15 Der grosse 
or (filnrfli — (X).15 Nieuws. 

Postfaoh 10 19 50 ffJ. -
Jas Geheimnis des Mönchs 
19.30 Bellamys Pflanzen-Re-
- 20.00 Rockpalast — 20.45 
in Westen. — 20.55 Journal 
21.00 Nieuwa - 21.15 Die 
I Krieg (dokj. — 22.00 Karen 
od (reportage). — 22.45 
3 Cardirtate (show). — 23.35 
|0 1930 CfJ. - 00.20 Tips für 

iodsdienstige uitzendingen. 
)2 La sequence du specta-
• 12.30 Nieuws uit de tv-we-
13.00 Nieuws. - 13.20 Hu-

ketchen. — 14.15 Les ren-
us du dimanche. — 15.35 
ne qui venait de l'Atlantide 
16.25 Sports première. — 

:;ésar et Cléopétre (tv-film). 
5 Magazine over dieren. — 
iieuws - 20.30 Un homme 
plait (fiInrO. — 22.30 Le legon 
tique - 23.00 Nieuws. 

;horus — 12.40 Filmpjes uit 
e doos. ' - 12.57 Top Club 
he (show). — 13.15 Nieuws. 
K) Top dub dimanche. — 
Dróles de dames (f.). — 
n savoir pkis. — 16.20 Petit 
du Oimanche (toneel). — 

lonsiejr cinéma (filmkwis). 
5 Chocolat du dimanche. — 
3 légende d'Adams et de 
enjamin CfJ. — 18.55 Stade 
!0.35 Hünter (fJ. - 21.30 
on de la vie du general Boli-
ikJ. - 22.32 Ck)unt Basie 
- 23.2(r Nieuws. 

n comédien lit un auteur. — 
ire et sourire. — 19.45 Spe-
n-Tom - 20.00 Caroll Boo-
cz). — 20.30 Le nouveau 

a Holywood. — 21.25 
. — 21 40 Courts métrages 
d W. Griffith. - 22.00 Cihé 
. — 2230 L'lmpasse tragi-
Tl). 

lei elei. kuck elei. — 16.30 
)me est un grand homme 
ilm). - 18.00 L'Hon;ime de 
- 19 00 Reis-en exploratie-
ie. - 19.30 Nieuws -
Imnieuws. — 20.00 Vivre li-
— 21 00 Des fraises et du 
lm voor rijpere jeugd). — 
loroskoop. — 22.47 Pro-
i-overzicht. 

Maandag 

BRT 1 
18.45 Barbapapa. — 18.50 De 
noorderkant (film). — 19.05 De vijf 
(f). - 19.30 Kijk uit! - 19.45 
Nieuws. — 20.15 Een avond met 
Glen C^ampbell (show). - 21.15 
Een ruiter reed voorbij (f). — 22.05 
Wikken en wegen. — 22.45 
Nieuws. 

NEP 1 ~ 
18.50 Fabeltjeskrant. - 18.55 
Nieuws. - 18.59 WKRP (O. -
19.25 Rallycross 1979. - 20.25 Ti-
gris (dok). — 21.15 Highlights 
North Sea Jazz Festival '78, — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Voor 250 
Mark door Zuid-Amenka (reporta
g e ! — 2245Nieuws 

NEP 2 
18.55 Nieuws. — 18,59 De wonder
baarlijke avonturen van professor 
Vreemdeling (f). — 19.25 Onkel 
Brasig (volksvertellingen). — 20.00 
Nieuws. - 20.27 James Herriot (O. 

• - 21.20 Lucy enjVIr. Moony (f). -
21.45 Kerkepad '79. - 22.05 Elisa
beth Schwarzkopf in het koncert-
gebouw. — 22.45 Nieuws. 

RTB 1 
17.25 Rimes et racontines. — 17.55 
L'age en fleur (f). — 18.30 Zigzag. 
— 18.40 C'est dans l'air - 19.10 
Bons baisers de Bruxelles (spel). 
— 19.15 Lundi-sports. — 19.30 
Nieuws. — 19.55 Vos droits. — 
20.00 Een bepaald toensme (de-
baO. — 21.00 Fernando Botero 
(portret), - 21.50 Nieuws. - 22.05 
Pianorecital Bruno Leonardo Gel-
ber. 

RTB 2 ~ 
19.55 Fa, c'est facile é chanter. — 
20.00 Seniorama. — 20.30 Theodo
re et compagnie (film). — 22.00 
tous contre la bombe (dokJ. 

ARP ~ 
17.10 Nieuws - 17.15 Schaukel-
stuhl. — 18.00 Spass muss sein. — 
18.50 Nieuws. — 19.00 Das inter
mezzo bietet an. — 19.30 Trick um 
halb 7. — 19.40 Nobelprijswinnaar 
Neergaard aan het woord. — 20.15 
Hier und heute. — 20.45 Trick um 
4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Theodor Chindler (f). -
22.15 Taiwan: kein zweites China 
(dok). - 22.45 Bitte umblattern. — 
23.30 Tagesthemen. — 00.00 Eins 
und eins. — 1.30 Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws. - 18.10 Lassie (O. 
— 18.40 Die Drehscheibe. - 19.20 
Achtung: Kunstdiebe! (f). — 20.00 
Nieuws - 20.30 Dico '79. — 21.15 
Kinder Kinder (dok). - 22.00 Heu-
te-Journal. — 22.20 Schmarotzer 
(TV-film). - 23.50 Highlights & 
Happenings (jazzfestival). — 0.50 
Nieuws. 

P 3 ~ 
19.30 Telekolleg. - 21.00 Nieuws 
— 21.15 The world at war (dok). — 
22.00 Der diskrete Charme der 
Bourgoisie (film). — 23.40 Genees
kunde en natuur in Nieuw-Guinea 
(reportage). 

F 1 ~ 
12.33 Midi premiere. - 13.00 
Nieuws. — 13.34 Regionaal pro
gramma. — 13.50 D'hier et d'au-
jourd'hui. — 17.58 Konsumenten-
magazine. — 18.29 Un, Rue Sesa
me. — 18.57 Echt gebeurde verha
len. — 19,12 Une minute pour les 
femmes. — 19.20 Gewestelijk 
nieuws, — 19,44 Les inconnus de 
9 u, 45: (opel), — 20,00 Nieuws, — 
20.35 Le faiseur de pluie (film). — 
23.30 Nieuws. 

A 2 
12.45 Nieuws, — 13,20 Page spé
ciale (magazine), — 13,35 Regio-
naai magazine, — 13,50 Bonjour 
Pans (f), — 14,03 Aujourd'hui ma
dame (film), — 15,00 Leguignon 
Guérisseur — 16,47 Itinéraires, — 
17,25 Fenétre sur, — 17,55 Récré 
A2 - 18.35 C'est la vie. - 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel) 

— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.45 Top club (show). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Exclusif (show). 
— 21.40 Aktualiteitenmagazine. — 
22.40 Chefs d'oeuvre en peril. — 
23.10 Nieuws 

F 3 
19.10 Nieuws — 19,20 Gewestelijk 
nieuws. — 19.40 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Tintin (f). — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 L'homme pressé (film). — 
21.55 Nieuws. 

LUX 
12.00 La bonne Franquette. — 
17.00 Tekenfilms - 17.30 La vie 
secrete de la mesange bleue (dok). 
— 18.00 Le coffre-fort (spel). -
18.03 Filatelie - 18,10 Aktualitei-
ten, — 18,20 Ram-dames, — 18,35 
Le coff re-fort (spel), — 18,40 Le lu-
dion (speD. — 19.00 Nieuws. — 
19.35 Le ludion (spel), - 19,47 Ma
gazine over dieren, — 19,55 
Nieuws. — 20.00 Les peupliers de 
la pretentaine (f). — 21.00 La re
compense (film voor rijpere jeugd). 

RTB 1 
17,25 1, 2, 3,„ Cinéma - 17,55 
L'age en fleur (f), — 18,25 Zigzag, 
— 18.40 Francis aux paradis per
dus (f.). - 19,10 Bons baisers de 
Bruxelles (spel). — 19.30 Nieuws. 
— 19.55 La grande aventure de Ja
mes Onedin (f.). — 20,45 Itinérai-
res. - 21.40 Nieuws - 21.55 His-
toire de la marine (dok.). 

RTB 2 

Dinsdag 

BRT 1 
18.45 Oscar, het konijn. — 18.55 
Muzieksien. — 19.45 Nieuws. — 
20.10 Dolle dinsdag. - 20.55 Le
ven op aarde (dokJ. — 21.45 Het 
gastprogramma. — 22.15 Koncert. 
— 22.55 Nieuws. 

BRT 2 
20.10 Dirk van Haveskerke (f). — 
20.35 Dieren in het zonnetje (dokJ. 
— 21.00 Piknik op Hanging Rock 
(film voor tieners). 

NEP. 1 ~ 
18.50 Fabeltjeskrant. — 18.55 
Nieuws. — 18.59 Grizzly Adams 
(f J. — 19.50 De wind blaast waar
heen hij wil. — 19.55 Windkracht 
16. - 20.25 Ars Musica. - 20.55 
Hoe zouden wij dan leven? (dokJ. 
— 21.35 Nieuws. — 21.55 Den 
Haag vandaag. — 22.10 De organi
sche kringloop (dok.). — 23.05 
Nieuws. 

NEP. 2 
18.55 Nieuws. - 18.59 J.J. De Bom 
v/h de kindervriend. — 1925 De 
ombudsman. — 20.00 Nieuws. — 
20.27 De 7 van Blake (SB. - 21.20 
Vara visie. — 22.00 Teater thuis 
(tv-spel). — 23.30 Nieuws 

19.55 Fa, c'est facile a chanter. — 
20.00 Histoire de la musique popu
laire (jazz). — 20.50 Le jeune hom
me vert (tv-film). 

ARP 1 
17.10 Nieuws - 17.15 Schauplatz 
der Geschichte (dokJ. - 18.00 
Poppenkast. — 18.50 Nieuws — 
19.00 De ezel (filmpje), - 19.30 
Manege frei (circus). — 19.40 Sie 
bauten ein Abbild des Himmels Re
portage, - 20,15 Hier und heute. 
— 20.45 Trick um 4tel vor 8 — 
21.00 Nieuws. - 21.15 Die Mon-
tagsmahler (tv-spel). - 22.00 Re
port. - 22.45 KAZ & Co (f). -
23.30 Tagesthemen. — 00.00 Ken
nen Sie Flip Wilson? — 00.45 
Nieuws. 

ZPF 
18.00 Nieuws - 18.10 Der Skiave 
Clavisius (fJ. - 18.40 Die Dreh
scheibe. — 19,20 Die Schnellste 
Maus von Mexiko, — 20,00 
Nieuws - 20,30 Die Nacht der 
Zwölf, (Misdaadfilm), - 22,00 Heu-
te-Journal, - 22,20 Wunderwaffe 
Rüstungsexport? (Reportage), — 
23,00 Nieuws uit de filmwereld. — 
23.45 Die Planeten (koncerü. -
0.35 Nieuws 

P. 3 
21.00 Nieuws. - 21.15 Reporter 
(reportage). - 22.00 Gisela May 
singt Brecht - 22.45 Vom Wurzel-
Sepp zum Atom-Mayer (tot 0.10). 

TF 1 
12.33 Midi première. - 1300 
Nieuws. — 13.45 Le regard des 
femmes. — 17.58 TF quatre. Kon-
sumentenmagazine. — 18.29 Un, 
rue Sesame. — 18.57 Echt gebeur
de verhalen. — 19.12 Une minute 
pour les femmes. — 19.20 Gewes
telijk nieuws. — 19.44 Les incon
nus de 19 h 45 (spel). - 20.00 
Nieuws. — 20.35 Les aventures de 
David Balfour, (f J. - 22.08 L'Or du 
ciel (dokJ. — 23,00 Nieuws, 

A 2 
12.45 Nieuws. — 13,25 Tom & 
Jerry (f). - 13.35 Tang (fJ, -
14.00 Damesmagazine. — 14.50 
Les incorruptibles (f J. — 15.45 Re

gard sur le Cameroun. — 16.30 
Ronde van Frankrijk, — 17,50 Jon
gerenprogramma. — 18.30 C'est la 
vie (tips). - 18.50 Des chiffres et 
des lettres (spel). — 19,20 Gewes
telijk nieuws. — 19.45 Top club 
(show). - 20,00 Nieuws, — 20,35 II 
était un musicien (portreO, — 21,05 
Sugariand Express (aktiefilm). 
Voor njpere jeugd, — 22,51 Pre
mière. — 23,20 Nieuws, 

FR. 3 ~ 
19,10 Nieuws — 19,20 Gewestelijk 
nieuws — .19,40 Regionaal pro
gramma, — 19.55 Tintin (fJ. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
- 20.30 A l'ltalienne (film voor vol-
wassen). — 22.05 Nieuws 

LUX. 
12.00 La bonne franquette. — 
17,00 Tekenfilms, - 17,30 Ma Sor-
cière bien-aimée (fJ, — 18,00 Le 
coffre-fort (spel), — 18,03 Tuinie
ren, 

- 18,10 Aktualiteiten, - 18.20 Da
mesmagazine, — 18,35 Le coffre-
fort (spel), - 18.40 Le ludion 
(spel). - 19.00 Nieuws, - 19,30 
Le coffre-fort (spel). - 19.35 Le lu
dion. — 19.47 Dierenmagazine. — 
19.55 Nieuws, — 20,00 La petite 
maison dans la prairie (fJ, — 21,00 
C'est pas parce qu'on n'a rien a 
dire qu'il faut fermer sa gueule. 
(film). 

Woensdag 

BRT 1 
16.30 Tip-top. - 18.15 Ronde van 
Frankrijk. — 19,00 Barbapapa, — 
1915 Er was eens., (dok), - 19.45 
Nieuws. — 20.10 Happy days (fJ. 
- 20.40 Op zoek naar... (dokJ. -
21.05 Spel zonder grenzen. — 
22.25 Nieuws. 

BRT 2 
20.15 Hoogtepunten in de kunst 
van de 20ste eeuw. — 21.20 In 
koelen bloede (film). Voor volwas
senen. 

NEP. 1 ~ 
15.30 Papotin. — 15,55 Internatio
nale goochelshow, — 16.55 The 
Flintstones. — 18.00 Nieuws voor 
slechthorenden. — 18.30 Toeristi
sche tips. — 18.40 De Fabeltjes
krant — 18.45 Ronde van Frank
rijk, — 19.10 Van gewest tot ge
west - 19.30 Oogst in beeld 
(dokJ. — 19,50 Politieke partijen. 
— 20.00 Ons kleine paradijs (tv-
spel). — 21.00 Ck)llective sym-

— The great Waldo Pepper, ode aan de nnoed en de ridderlijkheid van de luchtvaartpioniers en de 
eerste luchtakrobaten CFamiliefilm). 
Vrijdag 22 juni onn 20 u. 15 op BRT 1. 

phony. - 21.37 Nieuws - 21.55 
Den Haag vandaag, — 22,10 Pano-
ramiek, — 22.55 Nieuws 

NEP. 2 
1830 Ronde van Frankrijk. — 
18.55 Nieuws. — 18.59 Jouw we
reld, mijn wereld, — 1925 Ken
merk, — 20,00 Nieuws, — 20.27 
Socutera, — 20,32 Ojuntdown 
(pop). — 21.10 Informatieprogram
ma. - 21.30 The legend of heil 
house (film). — 22.55 Veronica's 
agenda, — 23.05 Nieuws. 

RTB 1 ~ 
17.00 Feu vert - 18.35 Emilie. -
18.40 La pensee et les hommes — 
19.10 Bons baisers de Bruxelles 
(spel). — 19.15 Antenne-soir. — 
19.29 Weerbericht - 19.30 
Nieuws. — 19.55 Verkeerstip. — 
20.10 Trois semaines de réve (fJ. 
— 21.05 Jeux sans frontières, — 
22.20 Nieuws. 

RTB 2 ~ 
18.05 Tour de France 1979, -
19.55 Fa, c'est facile a chanter. — 
20.00 Télérètro. - 21.30 L'amour 
du métier (tv-film). 

ARP ~ 
17.10 Nieuws. — 17.15 Patrijzen en 
konijnen (dok). — 18.00 Auch du 
dickes Ei Schiffe (dok). - 18.50 
Nieuws. — 19.00 Fremder, woher 
kommst du? — 19.30 Was gibt's 
Neues? — 19.40 Fremder, woher 
kommst du? — 20.15 Hier und 
Heute. — 20.45 Hit um 4tel vor 8. 
— 21.00 Nieuws - 21.15 Die Un-
tersuchungsrichterin (fJ. — 22.45 
Kultureel magazine. 

ZPF 
18.00 Nieuws - 1810 Flambards 
(f.). - 18.40 Die Drehscheibe. — 
19.20 Sing mit Heino (show), — 
20,00 Nieuws - 20.30 Der Sport-
Spiegel. - 21.15 Bilanz. - 22.00 
Heute-Journal. — 22.20 Drei Engel 
fuer Chariie. — 23.05 Tips voor 
verbruikers. — 23.10 Der Traum 
des Dr Sun Yat-Sen (reportage). 
— 23.55 Der aufsehenerregende 
Fall des Studienrats Adam Juracek 
(tv-film), — 1.25 Nieuws. 

ARP 3 
20.00 Kinderprogramma. — 20.25 
Das Geheimnis der weissen Mas-
ken (f). - 20.55Journal 3. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Die Geister der 
Wanano. — 22.00 Theater Mailaen-
der des Dario Fo. — 22.45 Mistero 
Buffo (volkstoneel). 

TF 1 
12.33 Midi première. — 13.00 
Nieuws. — 13.37 Les visiteurs du 
mercredi. — 17.55 Sur deux roues. 
— 18.15 Ronde van Frankrijk. — 
19.12 Une minute pour les femmes. 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19.44 Les inconnus de 19,45: spel. 
— 20.03 Nieuws - 20.35 Cet 
homme la (tv-film). — 22.08 Livres 
en fête, — 23.08 Nieuws. 

A2 
12.45 Nieuws — 13.25 Tom + 
Jerry. - 13.35 tang, - 14,03 Da
mesmagazine. — 15.15 Super Jai-
mie(f,), — 16,15 Jeugdprogramma. 
— 18.35 C'est la vie (tips). - 18.55 
Des chiffres et des lettres (spel). 
— 19.20 Gewestelijk nieuws. — 
19,45 Top Club (show), - 20,00 
Nieuws. — 20.35 Mi-fugue, mi-rai-
son. — 21.55 Colombie (dok.). — 
22.45 Nieuws. 

FR 3 
19.10 Nieuws. — 19.20 Regionaal 
programma. — 19.55 Tintin (f J. — 
20.00 Les jeux de 20 heures (spel). 
— 20.30 Enfants de salauds (oor
logsfilm), — 22,25 Nieuws 

LUX 

12,00 La bonne franquette, — 
16,30 L'école buissonière, - 18.00 
Le coffre-fort (spel). - 18,05 Re
gionaal magazine, — 1820 Ram-
dames. — 18.35 Le coffre-fort 
(spel). — 18.40 Le ludion (spel). — 
19.00 Nieuws — 19.30 Le coffre-
fort — 19.35 Le ludion. — 19.47 
Dierenmagazine. — 19.55 Nieuws. 
— 20.00 Hit-parade, - 21,00 Chè-
re Brigitte (film), — 22,30 Horo-
skoop, — 22,32 Programma-over
zicht van donderdag. 
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40 dagen 
met Marilyn 
De figuur van het filmfenomeen 
Marilyn Monroe roept nog steeds 
vele raadsels op Haar dood — 
zelfmoord, moord of ongeval"? — 
is net een mysterie en geeft aanlei
ding tot allerlei vermoedens en gis
singen. Dit blonde seksidool zou 
bovendien een verhouding met 
president Kennedy gehad hebben. 
Ze was enkele jaren de echtgeno
te van de toneelschrijver Arthur 
Miller, een huwelijk dat strandde 
op ongelijke ontwikkeling. 
De vraag, wie was zij, bleef tot nog 
toe onbeantwoord Was ze een 
leeghoofd, een domme seksbom, 
een aktrice of een instrument, een 
grillig schepsel, dat van de ene 
vriend naar de andere fladderde, 
een objekt in de handen van de 
filmbonzen, of wou ze werkelijk 
hogerop, wou ze echt een grote 
aktrice worden, hard werken, of 
nog was ze verscheurd tussen 
haar roem en haar weerzin voor 
het klatergoud van de Hollywood-

carrière'? Een onzeker «kind» dat 
zich vaak doodongelukkig voelde, 
last had van allerlei kwaaltjes en 
daarom haar toevlucht zocht in pil
len en drank Ze slikte slaappillen 
in onvoorstelbare hoeveelheden 
Hans Jórgen Lembourn had pre
cies veertig dagen een verhouding 
met Marilyn Monroe Hij bracht 
deze korte tijd door met een tem--
peramentvolle vrouw, die echter 
vaak volgens plotselinge invallen 
leefde en met aarzelde iemand 
voor schut te zetten om zich dan 
roerend te verontschuldigen (o a 
tegenover haar regisseurs we
gens haar bijna voortdurend te 
laat komen) Kortom, een vat vol 
tegenstrijdigheden en waarschijn
lijk een ongelukkige vrouw, die ten 
zeerste leed onder het feit dat ze 
geen kinderen kon krijgen. 
Lembourn beschouwt zijn kort
stondige vriendschap met Monroe 
als een korrektie op de vele praat
jes die over haar de ronde doen. 
HIJ poogt uiterst taktvol het karak
ter van wie hij een dappere vrouw 
noemt te ontleden. Kortom, een 
delikaat onderwerp dat de auteur 
met 'n prijzenswaardige schroom 
gestalte heeft gegeven, zodat zijn 
boek — ook wegens de direktheid 
— goed overkomt 

208 bl2. - Uit het Zweeds <40 Dage med Ma
rilyn» — Vertaling van Jan F. de Zanger -
22.50 gulden - Omslag Niek Wensink • Uit-
geverii Leopold, Den Haag (voor België C. 
De Vries-Brouwers PVBA, AntvKerpenX 

Mark Pannek te Veume 

s -̂  ^ 

''*-f»s, 
'*> 

In galerij Hugo Godderis, Vleeshouwersstraat 23 te Veurne loopt tot 4 
juli een merkwaardige tentoonstelling. Mare Pannek stelt er werk ten
toon Hugo Brutin schrijft daarover «Wat Pannek in alle stilte en nedeng-
heid schildert en opbouwt is in hoge mate geestvernjkend, het spreekt 
een andere dimensie, het wordt verteld met een ander alfabet dan wat ik 
nu gebruik" 
De tentoonstelling is open op woensdag en donderdag van 10 tot 12 u, 
op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 12 en van 15 tot 19 u 

De Japanse oorlogsmadime 

in een reeks dokumentalre pubii-
katies over belangrijke super
machten 18 er het prachtig uitge
voerde en met 500 Illustraties ver
luchte boek De Japanse oorlogs
machine. 

Begin deze eeuw (1905) versloeg 
de Japanse vloot vernietigend de 
Russische Oostzeevloot. Op stel 
en sprong schaarde Japan zich 
met deze totale overwinning in de 
rij der grootmachten, toentertijd 
de Verenigde Staten, Europa en 
Rusland Na deze overwinning 
volgde de bezetting van Korea en 
van Mandsjoenje dn het kader van 
de Chinees-Japanse oorlog) Ja
pan viel op 7 december 1941 de 
Amerikaanse vlootbasis Pearl Har
bor aan, zonder oorlogsverklaring 

Het resultaat was verbijsterend: 
van de Pacificvloot bleef er weinig 
over maar de Verenigde Staten 
hervatten zich zeer snel en ver
sloegen reeds in juni 1942 tijdens 
de tweede slag om Midway de Ja
panse tegenstander, die stelsel
matig van zijn aanvankelijke ver
overingen werd beroofd: Malakka, 
Hongkong, Singapore, Nederlands 
Indie, de Filippijnen en Birma. De 
100 000 doden in het Japanse le
ger, alleen reeds door de slag om 
Okinawa, bewijzen hoe verbitterd 
er werd gevochten De zeifmoord-
vliegers of kamikazes zijn een an
der aspekt van het fanatisme 
waarmee werd gevochten De Ja
panse oorlogsmachine werd pas 
na de A-bommen op Hiroshima en 
Nagasaki tot stilstand gebracht. 

De Russische oorlogsmadime 

In dezelfde reeks verscheen De 
Russische Oorlogsmachine», ge
schreven door vier militaire en ma
ritieme histonci en deskundigen, 
eveneens onder redaktie van pro
fessor Mayer 
Uit de revolutie van oktober 1917 
werd de Sovjetunie geboren, die 
zou uitgroeien tot de tweede 
machtigste staat van de huidige 
eeuw Heel in het begin moesten 
de Sovjets op twee fronten vech
ten tegen het Duitse leger dat 
dreigde tot diep in Rusland door te 
dnngen en tegen het leger van de 
Witrussen, de contrarevolutionai
ren Na de vrede van Brest-Li-
tovsk met de Duitsers kwamen 
Russische troepen vrij voor de be
strijding van de rechtse krachten 
Trotzki, die tot Volkskommissaris 
van Defensie was benoemd, is de 
eigenlijke oprichter van het Rode 
Leger Hij aarzelde met, tsaristi
sche officieren in dienst te nemen, 
voorbijgaand aan de gedachte van 
hun sociale herkomst en reaktio-
naire opvattingen doch rekenend 
op hun militaire bekwaamheid. 
Daardoor was het Rode Leger in 

staat, de binnenlandse vijanden te 
verslaan Nauwelijks 15 jaar later 
werden tijdens een van de vele 
zuivenngen ook talrijke opperoffi-
cieren w o de zeer bekwame staf
chef maarschalk Tsoekatsevski, 
terechtgesteld De gevolgen daar
van bleven niet uit einde novem
ber 1939 wilde Moskou de Finnen 
een iesje leren De Russische troe
pen leden echter de ene neder
laag na de andere door de Finnen 
o.l.v. maarschalk Mannerheim. Pas 
in 1945 zou het Rode Leger erin 
slagen Finland te doen wijken De 
zuivenngen zijn trouwens ook één 
der oorzaken van de Russische 
nederlagen tussen 1940 en 1943 
Men schat het aantal gesneuvelde 
en gedode Russen tijdens de 
tweede wereldoorlog op 25 mil
joen De Russische soldaat had 
echter eèn groot voordeel, nl zijn 
taaiheid Hij had meer uithoudings
vermogen dan een Duitse en kon 
dagenlang in leven blijven met 
slechts een handvol graan, worte
len of een weinig vlees of vis 
De Lee# en Pachtwet (Ameri
kaanse hulp in wapens en voed-

De Amerikanen betoogden dat 
het gebruik van de kernwapens 
de oorlog aanzienlijk had verkort 
en tevens honderdduizenden 
mensenlevens had gered. 

Dit boek IS verlucht met 460 foto's 
en 25 overzichtskaarten. De teke
ningen van wapens, vliegtuigen, 
oorlogsbodems zijn technisch bij
na perfekt Zes specialisten o l v . 
professor S.L Mayer, lektor in ge
schiedenis aan de universiteit van 
Maryland, ook mede-auteur van 
«Oorlogen in de 20ste eeuw», heb
ben dit boek samengesteld 

Oorspronkelijke titel 'The Japanese war-
machine". Nederlandse vertaling A. Stee
man en JJ. G. Dehue, beiden luitenant-kolo
nel. 29.8 X 21 cm. 256 biz. Gebonden 595 fr. 
Bij Elsevrer A'dam/Brussel. 

sel) heeft de overwinning op 
Duitsland mogelijk gemaakt Sta
lingrad bracht de ommekeer De 
Russische oorlogsmachine begon 
op volle toeren te draaien. Weldra 
bezat de USSR de grootste lucht
macht (een weinig bekend feiü en 
werd de basis gelegd voor de hui
dige reuzengrote oorlogsmachine, 
die bijna deze van Amenka even
aart en zelfs in de klassieke bewa
pening voorbijsteekt (ook wat de 
duikbootvloot betreft). j» 

Oorspronkelijke titel- The Russian War Ma
chine. Vertaling V Goedkoop-James en P J. 
Coene. beiden It-kolonel, 29,8 x 21 cm, 256 
bIz, 450 illustraties en 21 overzichtskaar
ten. Prijs tgeb.) 615 fr. 
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/ / De moeder en de drie soldaten / / 
-^ 

een oorlogsverhaal vol vrede 

Op de vooravond van de tweede 
wereldoorlog schreef Ernest 
Claes de novelle De moeder en de 
drie soldaten Claes was zelf sol
daat geweest in de Grote Oorlog 
In 1914 — hij was toen 28 jaar en 
direkteur van het Beknopt Verslag 
van de kamer van volksvertegen
woordigers — werd hij opgeroe
pen Als krijgsgevangene verbleef 
hij een half jaar m het kamp van Er
furt Begin 1915 werd hij vrijgela 
ten en naar Le Havre gestuurd 
waar hij te werk gesteld werd als 
tolk Deze oorlog zou Claes inspi 
reren tot andere werken waaron
der Namen 1914 Bei uns in 
DeufscWand (1919) en een verza
meling opstellen geschreven tus
sen 1914 en 1935 voor het Nieuws 
van den Dag (een krant in Neder
lands Indie Deze merkwaardige 
verzameling werd pas eind 1978 
uitgegeven door toedoen van Al 
bert van Hageland de Claes-ken 
ner bij uitstek) 
De moeder en de drie soldaten is 
het verhaal van een weduwe en 
haar dochter die dne Duitse solda
ten moeten inkwartieren Aanvan
kelijk staat de moeder die zelf 
twee zoons aan het front heeft 
zeer weigerachtig tegenover deze 
drie maar na een korte tijd veran
dert haar houding totaal In de drie 
ziet de moeder haar eigen kinde
ren die godweetwaar in de oorlog 
zitten 
Het leven van elke dag brengt de 
vijf personen haast onvermijdelijk 
korter bij mekaar Op den duur sla 
pen de drie soldaten zelfs in de ka 
mer van de zonen zitten ze mee 
aan tafel §n doen ze allerhande 
werkjes in en rond het hoevetje 
De ziekte van een van de drie de 

kerstnacht en het bericht dat een 
van nVoedfers zonen gesneuveld is 
vormen het dramatische hoogte 
punt van het verhaal 
De moeder en de drie soldaten is 
een simpel maar schoon verhaal 
dat door het hart snijdt een ver
haal dat zich in elke oorlog en in 
alle tijden kan afspelen Het is het 
drama van de gewone mens die 
van het oorlogsgeweld alleen de 
nangheden ondervindt en op zijn 
beurt zijn kleine oorlog moet spe
len 
En toch blijft dit gruwelijk oorlogs
verhaal een verhaal vol vrede i 
Misschien is de heruitgave nu er
van het mooiste geschenk voor de 
Vlaamse Oud-stnjders bij het zes
tigjarig bestaan' 
Jo VanEetvelde — de man van 
Poketino — heeft dit kortverhaal 
van Claes bewerkt en voor plaat in 
regie gebracht Men moet Van Eet-
velde met meer leren hoe zoiets 
moet Zijn rijke ervaring in deze 
sektor verklaart ook weer de de
gelijkheid van deze LP 
Lili De Schrijver verteh het verhaal 
en doet dat met het gepaste ge
voel met haar omfloerste stem 
maakt zij van de dramatis perso
nae mensen van vlees en bloed 
Maar met alleen de fonoplaat is ui 
terst verzorgd ook de uitvoering 
van de hoes dient vermeld De 
voorkant toont het prachtig por
tret van de auteur door Geraard 
Baksteen in 1957 getekend en aan 
Claes geschonken door de Ver
eniging van Kempische schrijvers 
Middenin staat de biografie over 
het echtpaar Claes en worden alle 
organizaties vermeld die wat pres
teren om het Claes-patrimomum 
te beschermen en te promoveren 

Een gelukkige kombinatiei 
Voor wie zou durven beweren dat 
de verhalen van Ernest Claes met 
meer van deze tijd zijn is deze uit
gave ten zeerste aangeraden' 
( m v i ) 

De moeder en de drie soldaten een 
kortverhaal van Ernest Claes Uitg 
door Poketino A-kant 31 30" B-kant 
29'46" 225 fr 

Enkel te koop in de kantoren van -De 
Standaard-Het Nieuwsblad-De Gentenaar» 
te Brussel en Gent 

W e hebben hier de jongste tijd 
verscheidene werken besproken 
van F Bordewijk een Nederland
se auteur die het zijn lezers met 
gemakkelijk maakt Wanneer men 
hem echter «onder de knie» krijgt 
IS het leesgenot des te groter Dit 
overkwam ons bij de lezing van 
«Het Eiberschild» het verhaal van 
Juffrouw van Aerden van arme 
doch voorname familie die bij een 
schatrijke schoolvriendin een on
derdak en een rustig leven vindt 
en later ook door de echtgenoot 
van de vnendin steeds taktvol be
jegend wordt Het gaat overigens 
om een soort zwerftocht door de 
oude stadskern van Den Haag 
waar geschiedenis werd gemaakt 
en geschreven Bordewijk ge
bruikt ouderwetse woorden met, 

zoals hij zei uit pedantene dan wel 
om deze woorden voor de totale 
vergetelheid te behoeden 
Meer dan in de andere boeken die 
we van hem lazen blijkt Bordewijk 
een scherp waarnemer te zijn 
Deze koele auteur weet echter te 
boeien Hij slaagde er weliswaar in 
de ondergang van een bordeel 
(Rood Paleis) te beschrijven zon
der ook maar een ogenblik toe te 
geven aan de verleiding de zwoe 
le sfeer van dergelijke oorden 
weer te geven Het werd integen 
deel een nuchter-cynische bena 
dering 
Daarvan vindt men ook sporen te
rug in zijn ander werk Behalve 
«Het Eiberschild» gaat Bordewijk 
met eenzelfde scherpte zijn figu 
ren te lijf in «De laatste eer» waarin 

via een grafrede zowel hulde 
wordt gebracht aan reeds lang 
overledenen als aan recente do
den Ander werk is «Bij gaslicht» 
(een verhalenbundel waann voor
al de gniligheid hoogtij viert) An
dere werken die eveneens als Sa
lamander verschenen zijn «De 
wingerdrank» «Het Noorderlicht» 
en «Tijding van ver» 
Achteraan in «Het Eiberschild» is 
een lijst opgenomen van «eigen» 
woorden zoals bv «benenen» 
voor «loochenen» We vinden 
zelfs Vlaamse woorden zoals 
«zerp» dat blijkbaar de Noordne
derlanders met bekend is 

Tweede druk als Salamander Quendo Am
sterdam ism Van Niigh en Ditmar Den 
Haag — 220 biz Omslag Hermanus Berse 
rik — 620 gulden 
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GROOT 
WEEKENDBOEK 

BENELUX 
gids voor honderd weekends 

7 juni t/m 7 juli 
ACZ(\ (Daarna: 780 fr.) 
^ T ^ ^ ^ ^ f r . zolang de voorraad strekt 

Handleiding bij 100 weekendtrips in Vlaanderen, 
Nederland en Luxemburg {Toerist isch, cultureel, 
recreatief, sportlef en gastronomisch). 
Samenstelling: Juiien van Remoortere, 
Een "Boek van de maand" voor... jaren ! 
-500 sterk geillustreerde pagina's. 

Alleen in de erkende boekhandel Vereniging ter Bavordermg van het Vlaamse Boekwezen, v.z.w Antwerpen 

Weekeindboek 
Als tweede Boek van de Maand ^oor het jaar 1979 lanceert de 
Vereniging ter bevordenng van het Vlaamse Boekwezen dit
maal geen prestigieus literair werk — zoals het omstreeks 
nieuwjaar met het fraai verzorgde Groot Verzenboek wel het 
geval was — of geen kijkboek — zoals De mens en het weer 
en Ik weet nog hoe het was waren Ditmaal wordt tot 7 juli aan
staande tegen voordelige voorwaarden J Van Remoorteres 
Groot Weekendboek Benelux op de markt gebracht Dit 
weekeindboek is wegens de illustraties en de vele informatie 
reeds een biezonder aantrekkelijke publikatie Maar de voor
zittende gedachte bij schrijver uitgever en lezerspubliek zal ui
teraard wel deze zijn aanzetten tot en inlichten over een hon
derdtal uitstapmogelijkheden voor autotoerisme dat het kul-
tuurhistorisch en het landschappelijk schoon wil verkennen 
In mondiale kontekst is de hele Benelux een grote residentiele 
stad met een fel kloppend stedelijk hart en nog vrijwel gaaf ge
bleven groene longen In Antwerpen Amsterdam Brugge 
Delft Gent enz is ons middeleeuws verleden als het ware in 
een schrijn bewaard gebleven terwijl tussen de onvermijdelij
ke puinhopen van de industriële revolutie in, nog hele flarden 
poëtisch landschap bewaard bleven 

ik stel me zo voor dat dit boek nu eens met naar de boeken
plank zal verhuizen maar dat het morgen in vele personenwa
gens op de achterbank zal liggen als een voortdurende uitno
diging om een der honderd lichtverteerbare weekendntjes te 
maken Het wordt daarbij geen kilometervreterij, maar een rus
tige zoektocht vol lenng en verwondering 
Illustraties detailkaartjes overzichtskaarten enz maken dit 
werk tegelijk aantrekkelijk voor het oog en zeer praktisch voor 
het gebruik Alleen de stad Leuven zal je vruchteloos zoeken 
op de wegenkaarten tenzij je vrede neemt met Lowen 

Frans-Jos Verdoodt 
Julien Van Remoortere Groot Weekendboek Benelux Gids voor 
honderd weekends Lannoo Tielt 1979 486 p 450 fr tot 7 juli later 
780 fr 
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We zijn een wonderbaar 
volkje. In het kader van het 
mlllenium organizeert de 
Belgische atletiekbond een 
prestigieuze landenkamp 
met onder meer Finland, 
Spanje en Griekenland. Op 
de affiche ook Lasse Viren. 
En wat zien we? Een 
vrijwel lege Heizelkuip. Het 
heet dat er voor de eerste 
dag geen vijfhonderd 
betalende toeschouwers 
opkwamen. Een gewoon 
onthutsende vaststelling 
die geenszins pleit voor de 
oordeelskunde van de bij 
uitstek passieve Belgische 
sportliefhebbers. 
Atletiek is in dit land nooit 
populair geweest. Ondanks 
wij er bij voortduring in 
slaagden grote kampioenen 
naar voor te schuiven. 
Thijs, Reiff, Moens, 
Roelandts, Puttemans en 
Van Damme om de 
allergrootsten te noemen. 

Atleten 

Brokken, Breydenbach, 
Borra, de gebroeders 
Desruelles en Borlee om 
de kopstukken van de 
jongste generatie eer te 
bewijzen. 
Maar de enorme som aan 
individuele inspanningen 
van deze atleten beroert de 
Belg niet. Hij wil voetbal en 
wielrennen en daarmee 
basta. Om maar niet over 
de stiefmoederlijke 
behandeling van 
vrouwelijke 
sportkampioenen te 
spreken. Carine Verbauwen 
zwemt jarenlang aan de 
Europese top zonder dat 
dit enige invloed heeft op 
de publieke belangstelling. 
Anne-Marie Van Nuffel 
oogt nu naar aansluiting bij 
de Europese atletiektop 
over de 800 en vooral de 
1.500 meter maar geen Belg 
die er zich druk over 
maakt. 

zonder publiek 
Medeverantwoordelijk voor de 
apatie rond het atletiekgebeuren 
IS ongetwijfeld de atletiekbond 
Nog nooit slaagde de bontst mo
gelijke verzameling van bondslei-
ders erin een gedegen begelei
dingssysteem voor haar topatle
ten uit te denken Evenmin geluk
te het haar de atletieksport ook 
maar sporadisch te populanze-
ren Atletiekmeetings organize-
ren is geen sinecure Niet enkel 
omwille van de financiële risico's 
Het tekort van de jongste millen-
niumontmoeting zou boven het 
miljoen uitstijgen 

Om het publiek te boeien bevat 
een atletiekmeeting nog altijd te 
veel dode momenten Atleten die 

zich warm lopen Atleten die zich 
uitlopen Voorstellingen Prijsuit
reikingen Het heeft voor gevolg 
dat meetings soms urenlang uit-
deinen en dat gelegenheidstoe-
schouwers definitief worden af
geschrikt 
De hedendaagse sportliefhebt)er 
wil een snelle opeenvolging van 
hoogtepunten In de jaarlijkse Me
morial Van Damme wordt aan die 
behoefte enigszins voldaan. Van
daar de ruimere belangstelling. 
Maar de atletiekbond weigert 
vooralsnog konklusies te trekken. 
Tot scha en schande van de atle
ten Die ondanks alles blijven 
presteren Want het is toch een 
fenomeen dat dit land kampioe

nen blijft produceren. Na de on
vergelijkbare Roelants — wellicht 
de grootste van allemaal — 
kwam de korte, felle, meeslepen
de doorbraak van Ivo Van Dam
me De man die geroepen scheen 
om België in 1980 Olympisch 
goud te bezorgen stierf echter 
langs de weg in het Franse Oran
ge 
De Belgische atletieksport 
scheen definitief onthoofd Want 
hoogspringer Brokken werd door 
een kniekwetsuur eveneens defi
nitief uitgeschakeld Er bleef bij
gevolg nog enkel Breydenbach 
En diens apatisch gemoed werk
te al te remmend op zijn ambitie 
Plots echter bewerkten een aan

tal nagenoeg totaal onbekende 
atleten aansluiting met de Euro
pese top. De gebroeders Des
ruelles verlegden de Belgische 
grenzen in het polsstok- en ver-
spnngen Mare Borra en Eddy 
Annys kunnen het Belgisch re-
kord hoogspnngen (2,23 meter) 
wellicht nog dit jaar verbeteren. 
En Jacques Borlee heeft over de 
400 meter de hegemonie van 
Breydenbach mogelijk definitief 
doorbroken. 
Het verschijnsel is gewoon on
verklaarbaar Of toch Het bewijst 
de individuele geaardheid van de 
Belg. Zijn wil om alleen te slagen. 
Enkel gesteund door één man. 
Een trainer of coach Een Mon 

# De Hongaar Taroczy heeft 
de internationale open tennis
kampioenschappen van België 
gewonnen. Deze man staat on
geveer vijfentwintigste op de 
wereldranglijst. Hij is een top
per in de subtoptornooien. Daar 
liggen zijn voldoeningen en zijn 
grenzen. Hij won in de finale te
gen de jonge Tsjech Yvan Lendl. 
Diens mogeli|kheden reiken 
verder. Hij kan doorstoten — en 
binnen korte tijd — naar de in
ternationale top tien. Als junior 
won hij internationaal alles wat 
er te winnen was. Een Wimble
don- en een wereldtitel. Er mag 
dus gevreesd worden dat Lendl 
met meer in dit land zal te zien 
zijn Want de internationale top 
zakt uiteraard nooit meer af 
naar tornooitjes van anderhalf 
miljoen. De Belgische nummer 
één Bernard Boileau presteerde 
zeer behoorli)k. Hij bereikte de 

halve finale. Hij verloor met 
2—1 van Taroczy. 

# Daniël Willems is in de Ron
de van Zwitserland zwaar ten 
val gekomen. De jonge kam

pioen durft in tijdritten inder
daad de gekste risico's nemen. 
Dat is hem deze keer fataal ge
worden. Hij reed de tijdrit welis
waar uit maar diende daags na
dien wegens aanhoudende pij
nen het strijdperk te verlaten. 
Daardoor heeft de Zwitserse 
Ronde veel van haar aantrek-

Soort 

kingskracht verloren. Want Wil
lems was voor velen de grote 
favoriet 
Intussen heeft de Italiaan Bep-
pe Sarronni na de Giro nu ook 
de Midi Libre gewonnen. Voor 
zover nog nodig bewees de jon
ge Italiaan andermaal zijn grote 
mogelijkheden. Hij wordt, zeker 
in het rondewerk, een der groot
sten van zijn generatie. In die 

Midi Libre was Mare De Meyer 
de beste Belg. Hij won de laat
ste twee ritten. 

# Nog niet zo lang geleden — 
twee jaar om precies te zijn — 
kondigden de klubleiders van 
RWDM plechtig aan af te zullen 
zien van internationale trans
fers. Zij wilden de Belgische 
voetbaljeugd doorgroeikansen 
schenken. Zij wilden de betrok
kenheid van het publiek daar
mee vergroten Zij wilden. Maar 
zij deden niet Want RWDM was 
wellicht de meest aktieve klub 
op de internationale markt 
Eerst werd de Ajacied Erkens 
aangetrokken. Omdat de man 
polyvalent zou zijn. Nu werd 
Robby De Kip aangekocht Om
dat deze flankaanvaller in zijn 
land schromelijk onderschat 
zou worden. Voeg daar nog 
Nico Janssen en Johan Bos
kamp bij en je mag je zo al aan 
«clanvorming> verwachten. Na 
Anderlecht RWDM. En Brussel 
geraakt maar niet vervlaamsL 

• Felix Week wordt de nieuwe 
trainer van Beringen dat Leo 

Canjels naar Cercle Brugge liet 
vertrekken. Daarmee is ook de 
som rond. Van de achttien klubs 
die vorig seizoen in de hoogste 
reeks voetbalden veranderden 
er in de voorbije twaalf maand 
liefst zeventien van trainer. On
gelooflijk maar waar. Enkel Be-
veren — toevallig de kampioen 
— wijzigde de technische lei
ding niet 

George Nobel, de achteraf toch 
wel suksesvolle trainer bij 
Beerschot had desbetreffend 
in een interview met de Neder
landse Volkskrant enkele rake 
opmerkingen in huis: <ln geen 
ander beroep geraken mensen 
zo snel op elkaar uitgekeken. 
Trainers, spelers en bestuur
ders. Ze zijn mekaar binnen de 
kortste ti|d kotsbeu.* 
Knobel vind dit echter geen erg: 
«De salarissen zijn er ook naar. 
De risico's worden vooraf inge-
kalkuleerd. Door al de betrokke
nen.- En nog: -Er zijn meer spe
lers die trainers hebben groot 
gemaakt dan omgekeerd.- Dit 
laatste ter stichting van de Bel
gische voetballeiders. 

Van denEynde of een Wilfried 
Geerom Of een Guy Van Diest 
Allen mensen die reden hebben 
tot klagen Geen erkenning van
wege de bond Onvoldoende trai-
ningsfaciliteiten Geen akkommo-
datie België heeft nog steeds 
geen indooratletiekbaan Het land 
wordt volgestouwd met elektora-
le zwembaden en sporthallen 
Maar aan de meest elementaire 
behoeften wordt niet voldaan 
Omdat ZIJ de C V P-machtheb
bers geen stemmenvoordeel op
leveren Gezien deze omstandig
heden mag gesteld worden dat 
Belgen, een natuurlijke geaard
heid bezitten om op sintelbanen 
sterk te presteren Want bekijk 
nu die Miei Puttemans Na Mon
treal werd hij definitief afgeschre
ven Hij werd van al de Olym
pische lijsten afgevoerd Uit en 
gedaan. Maar zondag jl won hij 
de 5000 meter De tijdloper van 
voordien ontpopte zich tot een 
wedstrijdloper In de slotmeters 
liep hij indrukwekkend snel weg 
van de Spanjaard Cerrada De 
tijd (13 42.4) was weliswaar matig, 
maar geen mens achtte Putte
mans nog tot zo'n prestatie be
kwaam Waar haalt die man uit 
Vossem de ambitie en de wils
kracht om van zo ver voor zo wei
nig terug te komen"? Atleten zijn 
echte sportmannen Of sport
vrouwen Want de laatsten wor
den zo mogelijk nog nadrukkelij
ker door de commercieel inge
stelde sportpers genegeerd. 

Verantw uitg Hugo Schiltz, te Cou-
welaerlei 134, 2100 Deurne 
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Top-twintigers in de bloemen.... 
ZUTENDAAL - Zaterdag j.l. 
kwamen in het liartje vn de Lim
burgse Kempen de winnaars van 
de «WIJ»-abonnementenslag 
1978-79 bijeen. Gewoonlijk gaat 
deze ontmoeting gepaard met 
een etentje als dank aan de vrou
wen en de mannen die zich zo 
grenzeloos hebben ingezet en de 
TOP-20 bereikten. 
Dit jaar had de «WIJ»-redaktie er 
wat anders op gevonden en een 
heuse barbecue met schaap-en-
al bedacht. Plaats van ontmoe
ting: het prachtige buitengoed 
van oud-kamerlid Jef Olaerts te 
Zutendaal. 

Koen Vanderpoorten en het arm 
schaap... 

Op vier toppers na was de kam-
pioenenbent voltallig. Vertrouwde 
gezichten zoals b.v Koen Van 
Meenen en Anny Lenaerts, maar 
ook nieuwelingen zoals René Van 
den Cruye, Frans Jansegers en 
anderen. 
Namens het komitee van «WIJ»-
redakteurs verwelkomde Maurits 
Van Liedekerke de toppers waar
van VU-voorzitter Hugo Schiltz de 
groet en de dank vanwege partij
bestuur en -raad vertolkte. 
Na dit officiële gedeelte (nou ja..) 
kon het feestmaal aanvangen. 

Eens deze karwei vervuld brak het 
grote ogenblik aan waarop de drie 
kleuren-tv-toestellen moesten ver
loot worden. Toon Van Overstrae-
ten nam dit werkje voor zijn reke
ning en maakte van de gelegen
heid gebruik om elk van de twintig 
toppers in geestige bewoordingen 
te omschrijven. 

Het eerste toestel werd verloot 
onder alle wevers, ook zij die maar 
één nieuw abonnement hadden 
aangebracht. 

En het was Guido Cailaert die het 
toestel in ontvangst mocht nemen. 
Het tweede toestel diende een 
winnaar te vinden onder de Top-
twintigers zelf. Rob Ryckbosch 

Namens het VU-partijbestuur en partijraad bracht voorzitter Schiltz de 
dank aan de gevierde basismilitanten. 

Gastvrouw Olaerts ontvangt van de «WIJ»-sekretaresse bloemen. 

4t^ P 

Luk Vanhoorenbeek weet hoe het moet en wijst iedereen de plaats voor 
de familiefoto.. 

werd dat, terwijl het derde toestel 
een eigenaar vond te Zwijndrecht, 
Piet Sevenns.. De toestellen wer
den ons geschonken door de fir
ma Siemens, waarvoor nogmaals 
onze dank. 

Onder de andere toppers werden 
nog vijf LP's «Armand Preud'hom-
me door Will Ferdy gezongen» 
verloot Met onze dank aan de pla
tenfirma MFP die de platen ca
deau gaf. 

Eens de buit verdeeld, werd uitge
breid over het weekblad «WIJ» 
van gedachten gewisseld, werd 
petanque gespeeld, een wandelin
getje gemaakt en over alles en 
nog wat gebabbeld. 

Hier nog aan toegevoegd dat de 
nationale penningmeester Frans 
Kuijpers en de kamerleden De 
Saeyere en De Beul even gedag 
kwamen zeggen. 

Een enorme dag, met dank aange
boden aan mensen die voor het 
weekblad «WIJ» zo oneindig veel 
betekenen en die wij volgend jaar 
niet graag zouden missen. Wie 
aan deze dag geen TV, geen LP, 
geen nat pak overhield nam dan 
ongetwijfeld een mooie hennne-
ring mee! 

Bob Rijckbosch, eerste bij de TV-trekking en... eerste aan tafel... 

De aanwezige Toppers van links naar recht j . Rena Van öer Cruyce (Asse), Koen Van Meenen (Deatelbergen-
Heusden), Lieve Favoreel-Craeynest (Lauwe), Bob Rijckbosch (Deinze), Frans Jansegers (Herdersem), Anny 
Lenaerts (Wilrijk), Erik Vande Walle (Izegem), Jan Caudron (Aalst), Veerie Thijssens (Ekeren), Maurits Pas-
schijn (Meise), Jo De Clercq (Heverlee), verscholen achter Jef Vinx (E.-^ps-Kwerps), Luk Vanhoorenbeek (Bier

beek), verscholen achter Paul Cresens (Schaffen) en geknield de kampioen Guido Cailaert uit Opwijk. 
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Borgerhout kreeg mini-gemeenteraad ANTWERPEN 
BORGERHOUT — In hef kader van het Jaar van het Kind, vond te Borgerhout 
op donderdag 14 juni j l . de eerste zitt ing plaats van de kindergemeenteraad. 
Sinds lang had de publieke tribune van de prachtige raadzaal in het gemeente
huis nog zoveel belangstell ing genoten van ouders, leerkrachten en allen die 
in de jeugd geïnteresseerd zijn. 

Het kollege en de raadsleden bestonden uit kinderen van het vi j fde leerjaar uit 

alle scholen van de gemeente BorgerhouL 

Een volledige dagorde w^as opgesteld heid, rolschaatspleinen in parken wer
en werd door de raad in volle ernst af
gewerkt Het rumoer en sporadisch 
gelacfi achter in de zaal, door het pu
bliek veroorzaakt, dwong burgemees
ter D T tot enkele tussenkomsten 
De voornaamste agendapunten be
troffen uiteraard speelruimte, veilig
heid op de straat en het schoolsys
teem 
Verscheidene voorstellen i v m speel
ruimten zoals afspannen van pleintjes 
en effenen en openstellen van braak
liggende gronden voor speelgelegen-

Openbaar 
centrum voor 
maatschappelijk 
welzijn van 
Antwerpen 

Spoedopleiding voor 
verzorgingsassistenten 

Er zal overgegaan worden tot 
het inrichten van een spoed
opleiding met het oog op de 
aanwerving in tijdelijk ver
band van verzorgingsassis
tenten in onze verschillende 
verzorgingsinstellingen 
De aanvangswedde bedraagt 
bruto per maand 26.716 fr. of 
27 598 fr. naargelang de kan
didaten gerechtigd zijn op 
jstandplaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
De kandidaten zullen in onze 
diensten een spoedopleiding 
ontvangen die zal gespreid 
worden over 132 uur en die 
zal lopen van 12 september 
1979 tot 23 januari 1980, a rato 
van 3 uur per avond, 2 of 3 
avonden in de week, nl 
maandag, dinsdag en don
derdag. Op 1 september 1979 
zal een selektieproef worden 
ingericht waarbij zal beslist 
worden over de toelaatbaar
heid tot de kursus. De ge
slaagden in de kursus zullen, 
naargelang van de vakatu-
ren, in tijdelijk verband aan
geworven worden. 
De kandidaten moeten gebo
ren zijn na 12-7-1939 en vóór 
1-9-1961 Zi) moeten vóór 13 
juli 1979 houd(st)er zijn van 
één der volgende studiege
tuigschriften, waarvan een 
eensluidend verklaard attest 
moet ingeleverd worden bij 
de kandidaatstelling: 
— brevet van gezinshelp-
(st)er 
— brevet van sanitaire help-
(st)er 
— brevet van kinderverzorg
ster 
— brevet van verpleegaspi-
rant(e) 
— brevet van nursing-hos
tess met 1 jaar opleiding 
— brevet van bejaarden-
help(st)er 
— attest waaruit blijkt dat zij 
minstens 1 jaar verpleegop
leiding met voldoening heb
ben gevolgd. 
De kandidaten zullen onder
worpen worden aan een ge
neeskundig onderzoek door 
de Bedrijfsgeneeskundige 
Dienst na de selektieproef. 
Bovendien moeten zij een ge
tuigschrift van goed zedelijk 
gedrag dienstig voor open
baar bestuur inleveren. 
De aanvragen dienen ter Se-
kretane. Lange Gasthuis
straat 33 Antwerpen toegeko
men te zijn uiterlijk op 13 juli 
1979. 

(Adv. 315) 

den goedgekeurd Woonerven en 
klubhuis-knutselhuis als ontspannings-
plaatsen vonden geen voldoende 
meerderheid en werden ter bespre
king naar een volgende zitting ver
daagd 
Qua veiligheid en onderncht besloot 
de raad in elke school op de speel
plaats een mini-verkeerspark aan te 
leggen, waar een politieagent regelma
tig les zou geven 

Alternatieven voor het bestaand on
derwijssysteem werden met overgro
te meerderheid verworpen, terwijl het 
plaatsen van gemeentelijke vuilbakken 
op hoeken en eventueel in drukke stra
ten, om de gemeente zuiverder te hou
den, met algemeenheid werd goedge
keurd 
Meerdere tussenkomsten en argu
mentaties werden door het volwassen 
publiek met applaus en gelach begroet 
en dit met in het minst door de «be
roepsmensen», nl het voltallige sche-
penkollege en menig gemeenteraads
lid. 
Hartelijk proficiat aan de 24 jeugdige 
politici, evenals aan genoemde «be-
roepslui», welke deze aktiviteit hebben 
mogelijk gemaakt, 
leder die wou, kon er iets uit leren. 

JUNI 

24 

29 

BOECHOUT: Euchanstieviering in de St-Bavokerk om 9 u 30 
met uitvoenng van de Volksmis van Jef Van Hoof Om 15 u. in 
het park van het oud-gemeentehuis 11 juli-herdenking met hul-
dekoncert Jef Van Hoof 

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

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

58 KERKSTRAAT 
Tel. [031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

VU Wilri jk FC 
naar voetbaltornooi in Peer 

De jeugdige burgemeester en de «echte». Dirk Stappaerts, wensen 
mekaar alle sukses toe! De mini-gemeenteraad kijkt toe 

Trainer en talentenjager Luc Lem-
mens, is er in geslaagd een evenwich-
bg Volksunie-elftal samen te stellen dat 
steunt op de inzet van ambitieuze jon
gere en gedegen, ktasnjke njpere spe
lers. 
Heel wat supporters uit Wilnjk zullen 
er zeker aan houden de verrichtingen 
van hun sterelftal tijdens Het Volks-
unietomooi in Peer bij te wonen De 
vnenden uit Peer zullen er een gezelli
ge dag van maken die wordt besloten 
met een door hen aangeboden ver-
broedenngsmaal 
Onze afdeling legt een bus in die om 
10 u. aan de «Bist» ver t rekt Personen 
die met eigen vervoer gaan kunnen 
zich daar aansluiten 
Zowel ZIJ die met de bus meewillen 
(deelname in de onkosten 150 f r j als 
diegenen die de verplaatsing met ei
gen middelen doen, worden verzocht 
zich zo vlug mogelijk te laten inschrij
ven, daar wij de innchters het aantal 
deelnemers tijdig moeten opgeven 
U kunt dit bij Luc Lemmens, Oude-
straat 31 (tel 27 46 99), Jan Lenaerts, 
Steerveldstr 27 (tel 271989) en Hugo 
Verhelst Bouwkunststr 44 (tel 
277008) 

Een goede raad- ga liefst met de bus 
mee, 't is toch veel gezelliger i En bo-

Gemeentelijke premie of lening 
voor vernieuwbouw 
Op de jongste gemeenteraad werd 
op voorstel van VU-schepen Wil f r ied 
Leemans een gemeenteli jke sane-
ringspremie en -lening goedgekeurd. 
Hierdoor kunnen al diegenen welke 
hun woning verbeteren of aanpassen 
een gemeenteli jke tegemoetkoming 
verkri jgen. 
Dit betekent ongetwijfeld een positie
ve bijdrage tot de verbetering van de 
woonkwaliteit in onze gemeente 
De redenen voor het stimuleren van 
vernieuwbouw zijn velerlei naast het 
verbeteren van de woonkwaliteit zijn 
er sociale (ruimere mogelijkheden 
voor probleemgroepen) en ekonomi-
sche overwegingen (betere benutting 
van de beschikbare bouwruimte), als
mede de specifiek plaatselijke toe
stand dn Willebroek zijn er 3968 wo
ningen gebouwd voor '45 vele daar
van komen voor verbetenng in aan
merking) 

V o o r u i t s t r e v e n d 

Fundamenteel is ook dat het klassieke 
begrip «saneren» sterk werd verruimd 
Oorspronkelijk betekent saneren en
kel het verbeteren van ongezonde wo
ningen, nu werd ook het begrip «ge
zonde doch funktioneel onaangepaste 
woning» ingevoerd De motivering is 
vooral van sociale aard Men kan het 
immers zo stellen dat saneren eerder 
een technische verbetering betekent 
Het begrip «funktioneel onaangpaste» 
daarentegen houdt rekening met de 

Een belangrijk punt 
uit liet VU-programma 
wordt verwezenlijkt 

sociale realiteit en legt een relatie tus
sen woning en bewoner Op basis hier
van zal het bij voorbeeld mogelijk zijn 
een woning aan te passen aan de spe
cifieke noden van gehandicapten, be
jaarden, grote gezinnen en aan de mini
mumvereisten van het hedendaags 
woonkomfort 

Om in aanmerking te komen voor de 
premie of lening moet men aan bepaal
de voorwaarden voldoen Zo dient 
men o m eigenaar te zijn van de wo
ning en een bepaalde inkomensgrens 
niet te boven gaan Het bedrag van de 
gemeentelijke premie is vastgesteld 
op 10 t h van de kostpnjs met een ma
ximum van 15000 fr plus 10 t h per 
kind ten laste 
Er wordt ook de mogelijkheid geboden 
om een renteloze lening aan te gaan 
(met een maximum van 100 000 fr plus 
10 t h per kind ten laste, terugbetaal
baar op een periode van 10 jaar) Deze 
vorm van steunverlening is enig in 
gans Vlaanderen Op te merken valt 
ook dat de gemeentelijke premie of le
ning kan worden samengevoegd met 
nationale of provinciale premies 

Volksunie pluspunt 
Dank zij VU-schepen Wilfried Lee
mans wordt hiermede een belangnjke 
stimulans gegeven aan de herwaarde
ring van ons woon- en leefmilieu Deze 
mooie VU-verwezenlijking was duide
lijk met naar de zin van de CVP, welke 
nooit positief wil meewerken en enkel 
aan afbraakpolitiek doet Bij de stem
ming over de teksten heeft de CVP 
zich dan ook onthouden' Kleinzieliger 
kan het niet maar of daarmee de be
langen van de Willebroekse bevolking 
worden gediend is een andere vraag 

Gemeente 
Borgerhout 
Vorming van een wervings
reserve voor: 
— politieagent(e) 
— geoefend redder 
— werkman/geoefend werk
man (werkvrouw) 
Inlichtingen: Sekretarie ten 
gemeentehuize (tel 36.99.00). 
Aanvragen aangetekend toe
zenden aan het Kollege van 
Burgemeester en Schepenen, 
Moorkensplein 1, Borger
hout, vóór 15 augustus 1979. 

(Adv. 316) 

vendien bevindt U zich dan in de nabij
heid van trainer en spelers met gele
genheid tot inspraak in taktiek en op
stelling Zeg nu eerlijk, welke ploeg 
biedt zulks aan haar suppor te rs ' 

Openbaar 
centrum voor 
maatschappelijk 
welzijn van 
Antwerpen 

Plaatsen van steno-
typist(e) 

De bediening van steno-ty-
pist(e) wordt open verklaard. 
Aanvangswedde: 25.933 fr. of 
26.815 fr bruto per maand, 
naargelang de kandidaten 
gerechtigd zijn op stand
plaatsvergoeding of op 
haardtoelage. 
Een bijzondere reglemente
ring op de standplaatsver
plichting is van toepassing. 
De kandidaten moeten een 
getuigschrift van goed zede
lijk gedrag, dienstig voor 
openbaar bestuur, inleveren; 
de mannelijke kandidaten te
vens een militieattest. 
Leeftijdsvoorwaarden: de 
leeftijd van 18 jaar bereiken 
en de leeftijd van 40 jaar niet 
overschreden hebben op 13-
7-1979. Toepassing der wetten 
van 3-8-1919, 27-5-1947 en 27-7-
1961. 
Diplomavereisten: getuig
schrift van Lager Middel
baar Onderwijs of hiermee 
gelijkgesteld. 
Houd(st)ers van een diploma 
opgesteld in een andere taal 
dan het Nederlands dienen 
onderworpen aan een taai-
proef, in te richten door het 
Vast Wervingssekretariaat. 
De kandidaten zullen' onder
worpen worden aan een ver
gelijkend eksamen. Een werf-
reserve zal aangelegd wor
den met een duurtijd van 3 
jaar. 
Verplicht inschrijvingsfor
mulier, volledige voorwaar
den en eksamenprogramma 
te bekomen op de 7e Afdeling 
Personeelszaken van het 
Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn, 
Lange Gasthuisstraat 39 Ant
werpen. 
Inschrijvingsrecht. 120 fr. 
De aanvragen dienen toege
komen te zijn ter Sekretarie, 
Lange Gasthuisstraat 33 Ant
werpen, uiterlijk op 13-7-1979. 

(Adv. 314) 
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Dag leuke bengels 
Ook SKM sluit zich aan bij die talrijke manifestaties ter 
gelegenheid van „Het Jaar van het Kind" en nog wel met 
een heerlijk 

KINDERFESTIVAL 
Heerlijk door zijn overvloed aan keuze in allerlei kinder
kleding van echt stevige kwaliteit... heerlijk door zijn on-
klopbare prijzen. 

''WMmWÊ: 

1. SWEAT-SHIRT, katoen en visco
se. Talrijke tekeningen en kleuren 

425 F 

2. T-SHIRT, van TSVo katoen en 
25% polyamid. Talrijke modellen 

495 F 

3. T-SHIRT, van 80% katoen en 
20% viscose. Vele dessins in fris
se kleuren. 595 F 

4. KLEEDJE van 51% katoen en 
49% viscose. Talrijke maten in 
verschillende tinten vanaf 595 F 

5. KLEEDJE van 51% katoen en 
49% viscose. Mooie tinten. 

vanaf 675 F 

6. ROK + VEST van 51% katoen 
en 49% viscose vanaf 795 F 

7. BLOUSE, geruite katoenen stof 
vanaf 625 F 

ROK, 100% katoen, verscfiillende 
kleuren vanaf 895 F 

8. BLOUSON, 100% katoen 
- vanaf 895 F 

BROEK, 100% katoen 
vanaf 595 F 

9. SWEAT-SHIRT, 80% katoen en 
20% viscose 425 F 

10. T-SHIRT, 100% katoen, 
talrijke modellen 295 F 

11. T^HIRT, 1007o katoen 
versctiillende tekeningen 225 F 

VOOR KINDEREN VAN 3 JAAR AF 
BIDET SKM EEN ENORME KEUS 
KLEEDJES EN ROKKEN MET 
GEASSORTEERDE BLOESJES 
GROTE KEUZE T-SHIRT VANAF225 

1 

II 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C C I A A D 
TEL 031.873842 A A R T S E L A A K 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 

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

Café-restaurant 
S C H U T T E R S H O F 

Dorpstraat 10 
2922 RAMSDONK 

Tel. 015-7t.15.49 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 
DE L A N D S K N E C H T 

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

DE O U D E K R I N G 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FRITUUR-EETHUIS 
I N G R I D 

Olenseweg 41, Westerlo 
CVoortkapel), tel. 014-21.36.96 

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

Banketbakkerij 
ANTWERPIA 

Geraardsbergsestraat 38 
9300 AALST 
Maurits GOSSYE 
Tel. 053-21.35.33 

Dr. Van De Perrelei 51 
BORGERHOUT 
Joost GOSSYE 
Tel. 031-36.29.28 

D O R T M U N D E R 
THIER B R A U H O F 
Tervuursevest LEUVEN 

Aangename sfeer 
Lekke Duitse dranken 
Verzorgde keuken 
Demokratische prijzen 

Feestzalen 

H O F V A N A R A G O N 

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031- 8.15.68 

CAFE-FRITUUR 
DE S N O E C K 

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

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesseisteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81.88.41 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

W i l f r i e d B L A N C Q Ü A E R T 

Grote Kouier 47, UITBERGEN 
Tel. 091-67.57.12 

DEN KLAUWAERT 
CAFE-LOKAAL VAN VOLKSUNIE 
DASSTRAAT 23, WOMMELGEM 

OPEN: ZATERDAG VANAF 19 U. 
ZONDAG VANAF 10 U. 

F. Dew/ilde-Mackelbergh, Oosten-
desesteenweg 1, 8270 Ichtegem. 

Dagschotel specialiteit boeren-
brood met hesp. 

Tel. 051-58.81.76. 

^ o f ten (T'cnlioortt 
Restaurant 

"] Feestzaal Café 

U i t b a t i n g : 
E r n a V a n Dóoren 
Keierberg25 

1700 Assé Tel. 02/452.95.15 
- Maandag geslote^^^^^:; 

L I M D E N H O V E 
Bellestraat 49 

1970 HEKELGEM 

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

Steeds welkom in 

K R E K E L H O F 

drankhuis met sfeer 
Brusselbaan 11. Gooik 

Tel. 054-33.48.57 
Uw tweede thuis! 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

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

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel. 055-49.94.76 

Dinsd. gesloten. 
Vroegere uitbater Zwalmlandia. 

R E S T A U R A N T T U L 

G r o t e S t e e n w e g 71 
9260 Oordegem 
Tel. 091-69.28.74 

Specialist ribstuk op hout. 
Dinsdagavond en woensdag geslo-

V o e d l n g D e Po lde r 

Polderstraat 12. 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dg. vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle leden. 

1 9 1 0 - 1975 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

" ^ j SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

Neen! aan de A29 
D e d r e i g i n g v a n de o n t w o r p e n 
e x p r e s w e g A 2 9 ( M e c h e l e n - D e n -
d e r m o n d e ) hee f t de N o o r d - w e s t -
B r a b a n d e r s w a k k e r g e s c h u d . W i j 
a n t w o o r d e n o p d e z e p l a n n e n me t 
e e n m a s s a b e t o g i n g nu z o n d a g 
24 j un i . M e t de f l e t s , de t r a k t o r o f 
de au to , v e r t r e k o m 14 u. v a n u i t 
t w e e v e r s c h i l l e n d e s t a r t p l a a t s e n , 
n a m e l i j k v a n u i t E p p e g e m en 
B u g g e n h o u t - O p s t a l . E lke g r o e p 
v o l g t een u i t g e s t i p p e l d e o m l o o p . 
T re f f en te L o n d e r z e e l o p he t H e l 
d e n p l e i n o m s t r e e k s 17 u. 30, 
w a a r de s l o t m a n i f e s t a t i e w o r d t 
g e h o u d e n . 

Zondag 24 juni 
massabetoging 
tegen de A29 
(Mechelen-
Dendermonde) 

H e t antwoord dat de heer M a 
thot, minister van O p e n b a r e Wer 
ken gaf op par lementaire vragen 
van Paul Peeters en Jef Va lke 
niers voorspel t niets goeds. O e 
W a a l M a t h o t negeert het gewest 
plan Hal le -Vi lvoorde waarop de 
A 2 9 niet voorkomL Hi j wil in een 
éérste faze D e n d e r m o n d e ver
binden met de autosnelweg A 1 2 
(Brusse l -Boom-Antwerpen) ter 
hoogte van het gehucht W e s t r o 
de ( M e i s e - W o l v e r t e m ) en in een 
t w e e d e faze de expresweg door
t rekken tot Eppegem waar zou 
worden aangesloten op de be
staande autosnelweg Brussel -
Meche len -Antwerpen . 
Al le betrokken VU-a fde l ingen uit 
d e z e bedre igde streek worden 
verzocht zondag massaal aan de 
betoging dee l te n e m e n ter v r i j 
w a r i n g v a n de V l a a m s e land
bouwgronden en n a t u u r g e b i e 
den . 

Hier volgen de twee omlopen, met het
zelfde eindpunt: Londerzeel. 

9 V e r z a m e l p u n t B u g g e n h o u t -
O p s t a l (aan de kerk ) . 

Via Lebbeke Varentstraat, Kakeman, 
Lindekensstraat, Potaardestraat, (Op
stal) Molenstraat, Krapstraat, (Buggen-
hout) Hanestraat, Kasteelstraat, CPei-
zegem) Nieuwbaan, (Merchtem) Gast
huisstraat, Kattestraat, Krekelendries, 
Nieuwstraat Varkensmarkt, Lange-
steenweg. Burchtlaan, Gasthuisstraat, 
Heirbaan, (SteenhuffeO Heirbaan, 
Rond Punt, Robbroekstraat (Wolver-
tem) Veilinglaan, Neerpoorten, (Impde) 
Barbierstraat, Provincieweg, Drijpikkel-
straat, (Slozen) Temse Steenweg, 
(Londerzeel) Heldenplein. 

# Verzamelpunt Eppegem (aan 
de kerk). 

Via Cardijnstraat Brusselse Steen
weg, Nedergemlaan, Weverstraat 
(Weerde) Damstraat, Vredelaan, 
Dorpsstraat Rubenslaan, (Elewijt) Ter-
vurensteenweg, (Hofstade) Tervuren-
steenweg, Zemstsesteenweg, 
(ZemsO Brusselsesteenweg, Leopold-
straat Lintepoortlaan, Spiltstraat, Hunv 
beeksebaan, (Humbeek) Kanaalstraat 
Kerkstraat Achterstraat, Kruisstraat 
Zeypstraat (Nieuwenrode) Paddegat-
straat. Vier Armen Molenstraat Meise-
laan, (Kapelle-OF>-den-Bos) Kuierman-
slaan, Stationsstraat Mechelseweg, 
Oud-strijdersstraat, Hogerheistraat 
Stuiverstraat, (Meise) Westrodestraat 
Londerzeelsesteenweg, (Londerzeel) 
Kerkhofstraat Kerkstraat Heldenplein. 

Op beide verzamelpunten zet de pro
testkaravaan zich om 14 uur in bewe
ging. Aankomst Londerzeel (Helden
plein) omstreeks 17 u. 30. 
Er zijn tijdens de optocht aansluitings-
punten te Merchtem, (Varkensmarkt) 
Steenhuffel, (Rond PunO en te Nieu
wenrode (Vier Armen). (VM) 

Frans Kerremans, 
VU-gemeenteraadsl id, 

Meise-Wolvertem 

JAN PAUWEI.S-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

GEMEENTE LIEDEKERKE 
Gemeentelijke Academie voor 
Plastische Kunsten 
Volgende betrekkingen worden open verklaard in de aan
geduide ambten met het oog op een toelating tot de stage: 
op hoger secundair niveau: 
— één leerkracht artistiek vak waamemingstekenen 
— één leerkracht artistiek vak schilderkunst 
— één leerkracht artistiek vak grafiek (speciale etsen) 
— één leerkracht artistiek vak grafiek (specialiteit zeef
druk) 
— één leerkracht artistiek vak keramlelc 
— één leerkracht artistiek vak beeldhouwkunst 
part-time 
betrekkingen 
van ± 6 lesuren 
per week 
op lager secundair niveau: 
drie leerkrachten artistieke vakken: waarnemingstekenen, 
vormgeving, kleurenleer 
part-time betrekkingen 
± 6 lesuren per week 
Voorbereidende afdeling: 
één leerkracht voor jeugdatelier, part-time opdracht ± 4 
lesuren p/week. 
Deze pre.staties worden ieder jaar opnieuw vastgesteld vol
gens de behoeften van de school. 
De aanvragen moeten op straffe van nietigheid, uiterlijk 21 
dagen na de publikatie van de onderhavige oproep in het 
Belgisch staatsblad, per aangetekend schrijven worden ver
zonden naar: 
de Burgemeester 
van en te 
1770 LIEDEKERKE 
Een kandidaat die wenst in te schrijven voor verschillende 
eksamens moet voor ieder ambt een afzonderlijke aan
vraag indienen. 
Bij de aanvraag moeten volgende dokumenten worden ge
voegd: 
— uittreksel uit de geboorteakte; 
— nationaliteitsbewijs; 
— getuigschrift van goed zedelijk gedrag en burgertrouw; 
— militiegetuigschrift; 
— geneeskundig getuigschrift; 
— eensluidend verklaard afschrift van diploma's, getuig
schriften en processen-verbaal bekwaamheidsproeven; 
— eventueel attesten tot staving van nuttige ervaring; 
— curriculum vitae aangevuld met de lijst van de tot op he
den uitgeoefende betrekkingen en aktiviteiten. 
Nadere inlichtingen te bekomen bij het gemeentebestuur 
van en te 1770 Liedekerke. (AÜV 319) 

^^a^^Br ^3 BSj ^ ^ B ^ V ^ n 
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verstandis spafen 
bij de NMKN 

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

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

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

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

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

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

i 
KREDrELoNUVERHEID 

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

FILMTHEATERS 

studio 
WEEK VAN 22 TOT 27 JUNI 

TERVUREN 
Vrijdag - zaterdag 20 u 30 
Zondag 18 u KT 
THE SPY 

WHO LOVED ME 
Film van lan Fleming 
Met Roger Moore als James 
Bond 

Zondag 15 u KT 
NO DEPOSIT 
NO RETURN 

Film \<an Walt Disney 
Met David Niven, Darren McGa-
vin 

Zondag - maandag - dinsdag -
woensdag - donderdag 20 u 30 

KNT 
PATHS OF GLORY 

Film van Stanley Kubrick 
Met Kirk Douglas 

TIENEN 
Zondag 15 u KT 

HERBIE GOES 
TO MONTE CARLO 

Film van Walt Disney 

Vrijdag - zaterdag 22 u 30 KT 
Zondag 17 u - 21 u 30 
Maandag - dinsdag - woensdag -
donderdag 20 u 30 

EEN VROUW TUSSEN 
HOND EN WOLF 

Film van Andre Delvaux 
Met Marie Christine Barrault 
Rutger Hauer, Roger Van Hooi 
Vrijdag - zaterdag 20 u 
Zondag 19 u 

ZACHT, HARD EN 
KNETTERGEK 

Film van Clint Eastwood 

LEUVEN 1 
17u 30, derde week KT 

MY NAME IS NOBODY 
Film van Sergio Leone 
Met Terence Hill, Henry Fonda 

14u 

Film 

en 19 u 30 
LOVE AND DEATH 

van en met Woody 
Met Diane Keaton 
21 u 

Film 

twaalfde week 
THE DEER HUNTER 

van Michael Cimino 
Met Robert de Niro 

KT 

Allen 

KNT 

15 u 30 en 24 u KNT 
HARD CORE 

Film van Paul Schrader 
Met George C Scott en Peter 
Boyle 

LEUVEN 2 
16u 15 KNT 
Tweede en laatste week 

PRETTY BABY 
Film van Louis Malle 
Met Keith Carradine, Susan Sa-
randon 

18u 15, KNT 
Derde en laatste week 

KENTUCKY FRIED 
MOVIE 

19 u 45, derde week KNT 
LAST TANGO IN PARIS 

Film van Bernardo Bertolucci 
Met Marlon Brando 

14 u en 22 u KNT 
A CLOCKWORK ORANGE 

Film van Stanley Kubrick 

24 u 15 KNT 
COSI COMI SEI 

Film van Alberto Lattuada 
Met Marcello Mastroianni 

KURSAAL TURNHOUT 

Zondag 15 u, tweede week K T 
BAMBI 

Film van Walt Disney 

Vrijdag - zaterdag 20 u 30 KT 
Zondag 17 u - 20 u 30 
Maandag - dinsdag - woensdag 
20 u 30 

DE KLOMPENBOOM 
Film van Ermanno Olmi 
Gouden Palm Cannes 1978 

21 JUNI 1979 
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BRABANT 
JUNI 

26 GROOT-BIJGAARDEN: Guldensporenviering in het «Collegium» 
te Groot-Bijgaarden Feestredenaar senator Maunts Coppieters 
Toegang vnj Medewerkers Vlaamse Zanggroep Trol, Tone De 
Plekker, Jef Eibers 

29 MEISE- Kantonnale vergadenng van de VU-afdelingen van het 
kanton Meise-Wolvertem Om 20 uur in cafe restaurant St-
Maarten, Gemeenteplein 

30 TREMELO: Guldensporenviering met optreden van de Drum
band Kempenland en de Vendelzwaaiers van «De Garve» uit 
Brussel Om 14 uur optocht in Baai-Dorp Om 15 uur optochten 
optreden op het Dorpslein te Tremelo 

30 JETTE Guldensporenviering om 15 uur in het St-Pieterskollege, 
J B Verbeyststraat te Jette Welkomstwoord door de heer 

'Schobben, voorzitter VBGJ Toespraak door schepen Jan De 
Berlangeer, erevoorzitter VBGJ Na de pauze gelegenheidstoe
spraak door meester Jaak Van Waeg 

30 LONDERZEEL: Om 18 u 11-juliherdenking in de zustersschool 
Smisstr te Steenhuffel met barbecue Inschr bij R Spruyt, Nach-
tegaalstr 15, 2900 Londerzeel (052-301011) 

OOST-VU\ANDEREN 
JUNI 

24 

Jul i 
1 

30 

DENDERLEEUW: I e tuinfeest voor leden in Centrum Tijl, Paro
chiestraat 8 te Iddergem Vanaf 15 uur Tentoonstelling schilder
werken Jan Philips in Centrum Tijl Vooropening zaterdagavond 
door Toon Van Overstraeten 

DE KLINGE & ST.-GILLIS: Busreis naar de IJzerbedevaart te 
Diksmuide met de bus van Kieldrecht Info Albert Maes, Kapel
straat 32 Tel 706380 

KAPRIJKE-LEMBEKE. 2e groot barbecuefeest om 19 uur ge
volgd door muziek en dans Op het oud voetbalplein Eindeken 
Kapnjke Inkom 320 fr Kinderen tot 14 jaar 225 fr 

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

(Adv.87i 

VU-Zandbergen 
naar Diksmuide 
Zandbergen, Grimminge, Idegem, 
Smeerebbe-Vloerzegem, Nieuwenho-
ve, Waarbeke gaan ook dit jaar (1 juli) 
weer naar de IJzerbedevaart te Diks
muide W I J vertrekken te Zandbergen 
Dorp te 8 u stipt en houden halt te 
Grimminge Dorp, te Idegem Heirweg 
en te Smeerebbe Kerkstraat Wij ke
ren terug rond 19 u Prijs 200 fr In-
schnjven bij de bestuursleden voor 25 
juni Leden uit andere afdelingen kun
nen eveneens mee Bel 337942 

Woedende Maaseikenaren gijzelen 
CVP-meerderheid 

MAASEIK — Wi j schri jven 13 juni 
1979, een datum die ongetwij feld een 
plaats zal kri jgen in de Maaseiker ge
schiedenis Enkele honderden woe
dende Maaseikenaren hebben in de 
raadszaal plaatsgenomen. Anderen 
hebben vóór het stadhuis post gevat. 
Een mikrowagen en de plaatseli jke 
blaaskapel «De Knapkookbloozers» 
zorgen voor muzikale begeleiding. 
De gemeenteraad moet zich buigen 
over een 55-tal punten Na een twee-
maandenlange onderbreking hebben 
de dossiers zich opgestapeld. 

De oppositie betreurt deze werkwij
ze en deelt van bij het begin mede dat 
ze zich over elk punt van de dagorde 
zal onthouden Het publiek verzoekt 
herhaaldelijk de burgemeester luider 
en duidelijker te willen spreken Een 
raadslid dat ook moeilijk de voorzitter 
kan verstaan vraagt of de CVP-meer-
derheid angst heeft voor openheid 
•<De mensen zijn gekomen om iets te 
horen" zegt hij Applaus in de zaal De 
eerst vijf punten worden in algemene 
onverschilligheid behandeld De vast
stelling van een belasting op het ont
breken van parkeerplaatsen lokt hevig 

verzet uit bij de oppositie Bij het pu
bliek stijgt de spanning De voorzitter 
heeft betere dagen gekend Hij staat 
enkel vragen toe na de stemming op 
voorwaarde dat men positief heeft ge
stemd Tegen VU-raadslid Pieters zegt 
hij « Wat zou je meer maaaa weten, je 
hebt toch tegen gestemd» Deze uitla
ting wordt door een fluitkoncert afge
keurd, maar burgemeester Gutscho-
ven stoort zich daar met aan, hij mom
pelt verder tot punt 13, en van de ken
nisgeving van het schorsingsbesluit 
van de goeverneur dd 23 maart 1979 
van het besluit van het schepenkollege 
dd 20 februari 1979 i v m de overbren
ging der diensten naar Neeroeteren 
hebben zelfs de raadsleden mets ver
staan Het publiek wordt woedend Na 
aandringen hervat de voorzitter de «le
zing» Aan duidelijkheid heeft ze mets 
gewonnen In het tumult gaat men over 
tot de bespreking van punt 14 zetel 
der gemeente Nieuw besluit Een ruit 
van de raadszaal sneuvelt De verga
denng wordt voor enkele minuten ge
schorst 

BIJ het hernemen van de debatten is 
het lawaai in de zaal met verminderd 
Om rust en orde te herstellen stelt de 
oppositie een kompromis voor 

Arr. Leuven naar Diksmuide 
Het SVO, Parijsstraat 34, 3000 Leu
ven, tel 016-232412, zorgt ook dat 
voor de IJzerbedevaart de propagan
da en de orgamzatie gekoordineerd 
worden 

Aarschot Boekhandel Meulen-
berghs, Schaluin 74, tel 016-569334 
Betekom Gemeentehuis, dienst mi
lieubescherming, tel 016-5661 03 
Begijnendijk Alice Dehaes-Verbist, 
Kerkstraat 49, tel 016-56 75 37 
Boutersem Des Freson, Leuvense
steenweg 158, tel 016-733163 
Diest Sels M , Parklaan 5, tel 013-
332366 

Herent mevr Ghislena Dedeken, O -
L-V-Plein 91, tel 016-229677 
Heverlee Piet Ovaere, St-Jansberg-
steenweg 47, tel 016-222100 en 
mevr Vandevoorde, Pakenstraat 10, 
tel 016-22 4513 

Meerderheid in Gentse 
treedt oppositie bij 

raad 

GENT — De gemeenteraadszitt ing 
van 5 juni II kende aanvankelijk een 
erg rustig en vlot verloop. De agen
dapunten werden in een vn j snel tem
po afgehandeld tot aan het laatste 
punt met betrekking tot de aanpas
sing van het personeelskader. 
VU-fraktieleider Deroo was er in ge
slaagd om dit agendapunt bij ordemo
tie van de geheime naar de openbare 
zitting over te hevelen Deroo had 
vragen omtrent het groot aantal on
duidelijkheden in het kollegevoorstel 
Volgens Deroo werd er met gewacht 
op een studie van een eerder door 
het gemeentebestuur aangeduid stu
diebureau Guido Deroo handelde 
verder over het gebrek aan opleiding 
en recyclage van het personeel, het 
verdwijnen van part-time funkties 
daar waar het stadsbestuur eerder 
had hieloofd om dit te stimuleren Hij 
bepleitte een verdaging van dit punt 

V U bi jgetreden 

Daarop kwam ACV-vakbondsman 
Bauwens (CVP) aan het woord Hij 
trok, net als Deroo, scherp van leer te
gen de voorgestelde aanpassing en 
wenste duidelijke antwoorden op zijn 
vragen Ook de PVV-oppositie trad 
Deroo en Bauwens bij 
Door deze interpellaties werd CVP-
schepen Kerckhove in verlegenheid 
gebracht Hij bleef elk duidelijk ant
woord op de gestelde vragen schul
dig Uiteindelijk nam CVP-fraktieleider 
Van Herreweghe het woord en stelde 
namens de CVP-fraktie de verdaging 

voor, met een sensationele ontkno
ping tot gevolg Al weerde CVP-sche-
pen Kerckhove zich als een duiveltje 
in een wijwatervat en verdedigde bur
gemeester De Paepe dit voorstel 
hardnekkig, de voltallige CVP-fraktie 
kelderde het voorstel van het BSP-
CVP-kollege door samen met de VU-
PVV-oppositie voor de verdaging te 
stemmen Enkel de burgemeester, alle 
schepenen en de BSP waren het 
eens met het voorstel en stemden 
pro De CVP-schepenen waren dui
delijk geïrriteerd en boos Blijkbaar zit 
er binnen de Gentse CVP een en an
der scheef, vermoedelijk met een toe
komstige burgemeesterssjerp als in
zet 

O n s t a t u a i r e o p e r a 

Nadien hielden VU-raadsleden Deroo 
en Baert elk nog een interpellatie De
roo wees op de onwettelijkheid en 
het onstatutair karakter waarin de 
Raad van Beheer van de V Z W Ko
ninklijke Opera van Gent zich mo
menteel bevindt De algemene verga
denng, die in maart II diende bijeenge
roepen te worden, vond geen door
gang Deroo eiste van het stadsbe
stuur dat al het mogelijke zou worden 
gedaan om het wettelijk karakter van 
deze beheerraad te herstellen, zodat 
deze dan ook volgens het kultuurpakt 
zou kunnen zetelen Alle beslissingen 
die momenteel door deze Raad van 
Beheer worden genomen zijn nietig, 
zo besloot hij Kultuurschepen Van de 
Weghe gaf een allesbehalve bevredi
gend antwoord, waaruit VU-fraktielei-

der Deroo hem deed aanvoelen dat 
hij daaruit de gepaste konklusies zal . 
trekken 
Frans Baert had het over de onge
rustheid die er bij de bewoners van 
de wijk Sluizeken-Muide bestaat over 
het verdwijnen van de schippers-
beurs aldaar Hij belichtte vooral de 
rol van de schippers, die aan het wijk-
leven een aparte tint geven De ge
ruchten over nieuwe renovatieplan-
nen waarbij de schippersbeurs uit de 
wijk zou gebannen worden heeft bij 
de plaatselijke bevolking een groot 
ongenoegen verwekt Er zou immers 
in een havenloods een schippers
beurs, een shoppingcenter en een 
binnenscheepvaartmuseum onderge
bracht worden Frans Baert betreur
de dit nieuw idee van het stadsbe
stuur en vroeg dat er bovenal reke
ning zou worden gehouden met de 
wensen en de geformuleerde alterna
tieven van de plaatselijke wijkbevol-
king In elk geval, aldus Baert, kan het 
verdwijnen van de schippersbeurs 
een stap achteruit genoemd worden 
in de betrachting van de plaatselijke 
bevolking om de wijk opnieuw te 
doen herleven 

Vermelden we ten slotte nog dat 
raadslid Aime Verpaele het klaar 
speelde om het punt met betrekking 
tot het leveren en het plaatsen van 
een verwarmingsinstallatie van de 
dagorde af te voeren Schepen Mon-
saert diende evenals ons ijverig 
raadslid vast te stellen dat er dossier
stukken ontbraken 

Mark SYMOENS 

Kessel-Lo Paul Cockx, Leopold III-
laan, tel 016-254513, mevr Desmet, 
A Vermeylenlaan 24, tel 016-
228294, Andre Vanhoof, Overwin
ningslaan 24, tel 016-252014, Wim 
Celis, Abdijlaan 24, tel 016-256530 
Kortenberg Vandendorpe, Leuven-
baan 164, tel 02-7597333 
Leuven SVO, Parijsstraat 34, tel 016-
232412 
Linden P Van Oyenbrugge, Nachte-
galenstraat 38, tel 016-253946 
Loonbeek Jos Trappemers, Vrangs-
berg 10, tel 016-471650 
Tervuren M Vanderlinden, Reebok
laan 30, tel 02-7675581 
O-L-Vr-Tielt Claeskens Hugo, Rest-
straat 33, tel 016-632395 
Testelt Jos Rens, Biezebeemden 113 
Tildonk Pol Verbelen, Cauwberg-
straat 2, tel 016-601209 
Veltem-Beisem mevr Vandenhoek, 
Brusselsesteenweg 37 
Werchter Ceuppens Robert Bever-
laak 22, tel 016-600229 
Wilsele familie Collet, Martelarenlaan 
5, tel 016-44 5902 

Winksele Vanlaer, Dieriksgroebe 3, 
tel 016-488321 
Zichem Maur Swinnen, Loppemse-
straat 58 

Burgemeester Gutschoven het tu
mult IS van geen betekenis 
Raadslid Jaeken waar is uw belofte te 
wachten tot de Raad van State in deze 
aangelegenheid advies heeft uitge-
b r a c h f 

Schepen Seghers dit is trouwens 
het uitdrukkelijk verzoek van de pro-
vinciegoeverneur Ondanks alles 
wenst u toch nu de zetel der gemeente 
opnieuw ter sprake te brengen Welke 
waarde heeft uw onthaaldienst ' Wij 
staan financieel voor een faillissement, 
WIJ hebben geen administratief cen
trum van 70 miljoen nodig i Niet alles 
moet naar Neeroeteren' 

Raadslid Claessens Sinds februan 
'77 hebben wij mets anders gekend 
dan ordeloos wanbeheer Wij eisen 
eerlijkheid en gezond verstand 
Opposit iewoordvoerder Rusens de 
oppositie, die vertegenwoordigers 
heeft in de drie deelgemeenten, is erin 
geslaagd een gemeenschappelijk 
standpunt in te nemen, en stelt aan de 
gemeenteraad voor de diensten der 
fusiegemeenschap te spreiden over 
de dne deelgemeenten en het sche
penkollege opdracht te geven bij een 
volgende gemeenteraadszitting een 
voorstel in die zin neer te leggen 

Burgemeester Gutschoven Wi j leg
gen ons eigen punt ter stemming (tota
le overheveling naar Neeroeteren) 

Het publiek is zijn reakties met lan
ger baas De deuren worden gesloten, 
voor de neus van de persmensen Het 
IS ondertussen 21 u30 Om 22 uur 
wordt de zitting hervat De oppositie 
heeft samen met schepen Seghers de 
raadszaal verlaten Rijkswachters van 
Maaseik, Dilsen, Kessenich en Meeu
wen worden door de burgemeester 
opgeroepen om de veiligheid van de 
CVP-meerderheid te verzekeren 

Ze zijn het stadhuis binnengegaan 
Om 22 u 15 komt CVP-raadslid Lan-
gers buiten Hij heeft tegen het voor
stel van zijn meerderheid gestemd en 
dadelijk de zitting verlaten «Ik wil met 
door mijn kiezers in de rug geschoten 
worden» betoogde hij Achter hem 
worden de deuren van het stadhuis 
door de betogers gebarrikadeerd Ook 
de njkswacht is opgesloten Het pu
bliek wacht en lacht De CVP-meerder
heid zal voor deze laatste (voorlopige) 
zitting wat langer in het Maaseiker 
stadhuis verblijven dan oorspronkelijk 
voorzien Omstreeks 3 uur in de och
tend worden de gegijzelden vrijgela
ten Hun vertrek wordt beluisterd door 
de mikrowagen die de laatste plaat van 
de Strangers draait Bij de rijkswacht 
Afspraak voor de volgende zitting te 
Neeroeteren 

C. Berghmans 

De Basken in eigen land 
leren kennen! 
Vorig jaar richtte het Vormingscen
trum Ld Dosfel vzw zijn eerste grote 
«ontdekkingstocht» in naar Basken
land 
Het werd voor al de deelnemers een 
ware openbaring 
Opnieuw trekken we naar de prachti
ge streek van Onate waar de Vlamin
gen reeds talloze vrienden hebben ge
maakt Voor vele deelnemers wordt 
het een hartelijk weerzien 
De Hogere technische school is op
nieuw ons verblijfoord Van hier uit ma
ken we dan heel wat exkursies van le
rende, ontspannende en verbroede
rende aard 

Reeds 20 deelnemers gaven hun naam 
op Nog 20 plaatsen blijven open 
Wacht met te lang, reageer spoedig 
zodat we weten waar we aan toe zijn 

P R O G R A M M A 
Walter Luyten is kursusleider en leidt 
ons in bij de kennismaking Hij wordt 
hierin bijgestaan door Basken (politici, 
leraars, kunstenaars) en een ruim kur-
susdossier wordt ter beschikking ge
steld 
Veel tijd wordt gelaten voor natuur-
exploratie en ontspanning, ook in 
Frans-Baskenland 

P R A K T I K A 

Vertrek: donderdagavond 12 juli 1979 
om 20 u uit Brussel (bijeenkomst lo
kaal Waltra, Arduinkaai te 1000 Brus
sel, naast KVS) 
Terug: zaterdagnamiddag 28 juli 1979 
Deelname: Inschrijving door storting 
van 1 500 fr voorschot op bankgiro 
068-0638900-85 van dienst Europese 
Volkshogeschool van het vormings
centrum Ld dosfel vzw, Bennesteeg 
4, 9000 Gent 

Kursusieiding. Walter Luyten en Paul 
De Belder, stafmedewerker verant
woordeli jke «Europese Volkshoge
school» 

De totale kursuspnjs bedraagt 11 000 
fr 
Hienn zijn begrepen, reiskosten 4000 
f r , verblijfkosten 5 000 f r , kursuskos-
ten 2000 fr 

Dringend kontakt opnemen met de 
Dienst Europese Volkshogeschool 
van het Vormingscentrum Ld Dosfel 
vzw, Bennesteeg 4, 9000 Gent, tel 
091-230824 
Op hetzelfde adres kunnen inlichtin
gen bekomen worden over de reis 
naar Bangor in Wales Daar duurt het 
verblijf van 3 tot 13 augustus 

WIJ t l 21 JUNI 1979 

Ü L . 
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In memoriam 

Dr. Albert De Bondt 
O f ^ d i n s d a g 12 j un i j l . i s o p d e K r i s -

t u s l e n i n g - p a r o c h i e te B r u g g e d o k 
t e r A l b e r t D e B o n d t t e n g r a v e g e d r a 
g e n . 

Dr . D e B o n d t h a d z i c h , a ls l o o t v a n 
e e n V l a a m s - n a t i o n a l e f a m i l i e u i t h e t 
G e n t s e , te B r u g g e a ls h u i s a r t s g e 
v e s t i g d . D e r e p r e s s i e - n a w e e ë n en 
v o o r a l h e t s o o r t s n e l - g r o e i e n d e 
V l a a m s e z e l f g e n o e g z a a m h e i d — d i e 
h e m s o m s b i t t e r e u i t s p r a k e n in d e 
m o n d l e g d e n — w a r e n v o o r A l b e r t 
D e B o n d t e e n p r i k k e l o m z i c h n ie t in 
e e n a k a d e m i s c h e a f z o n d e r i n g t e v r e 
d e n te s t e l l e n . A l s a r t s w i s t h i j z i j n 
p r a k t i j k z o d a n i g u i t te o e f e n e n d a t 
v o o r a l d e e e n v o u d i g s t e n o n d e r z i j n 
p a t i ë n t e n o o k d e s o c i a l e o p d r a c h t 
v a n d e V l a a m s e s t r i j d g i n g e n b e s e f 
f e n . Dr . D e B o n d t l ie t h e t o v e r i g e n s 
n ie t b i j w o o r d e n : z o b r a c h t h i j in d e 
p i o n i e r s t i j d v a n d e V o l k s u n i e g e 
t r o u w i e d e r e m a a n d z i j n f i n a n c i ë l e 
b i j d r a g e , z o o o k k o n v a s t g e s t e l d d a t 
z i j n k i n d e r e n é é n v o o r é é n b e r e i d 

b l e k e n he t s p o o r v a n d e v a d e r t e v o l 
g e n . 

T o e n d e V o l k s u n i e in 1965 o p dr . 
D e B o n d t b e r o e p d e e d o m s a m e n 
m e t e e n a a n t a l v o o r a a n s t a a n d e a c a 
d e m i c i d e d o o r b r a a k v a n d e V o l k s 
un ie in h e t B r u g s e te h e l p e n w a a r m a 
k e n , m o e s t n a u w e l i j k s w o r d e n a a n g e 
d r o n g e n . N o c h t a n s w i e r p t o e n a l d e 
l a n g e en p i j n l i j k e z i e k t e , d i e d e laa t 
s t e l e v e n s j a r e n v a n a r t s D e B o n d t 
z o u v e r g a l l e n , haar s c h a d u w v o o r u i t . 
W i e d o k t e r D e B o n d t v a n n a b i j h e e f t 
g e k e n d , za l g e t u i g e n h o e g r o o t , in h e t 
« z e l f g e n o e g z a m e en r i j ke» V l a a n d e 
ren , d e n o o d is aan d e s o c i a l e i nze t 
v a n a c a d e m i c i en h o e t r a g i s c h h e t Is 
te m o e t e n e r v a r e n d a t e e n z a m e u i t 
z o n d e r i n g e n a l te v r o e g w o r d e n o n t 
ruk t . 

M o g e m e v r o u w en d e k i n d e r e n D e 
B o n d t e n i g e t r o o s t v i n d e n b i j d e z e 
u i t i n g e n v a n r e s p e k t en w a a r d e r i n g . 

V.I .G. 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 56 brugge 
baan brugge-kortrijk 
telefoon 050/357404 

lichtarchitectuur 
voor modern woonkomfort 

lichtrails, in- en opbouwspots voor 
nieuwbouw of bestaande woningen 

fluorescentieverlichting 
voor kantoren, magazijnen, 
winkels, horeca, feestzalen 
en tentoonstellingsruimten. 

de beste verlichtingsmerken 

Uw najaarsvakantie 

moet u NU reserveren 

De V.T.B.-reizen zijn 

G O E D en G O E D K O O P 

Mallorca 
Benidorm 
Eifelgebergte 
Tirol 

8 d. in sept. 
8 d. in sept. 
8 d. per auto 
8 d. per auto 

8.205 f r. 
6.915 fr. 
3.680 fr. 
2.950 fr. 

Vraag uitvoerige inlichtingen in één 
onzer kantoren 

VLAAMSE 
TOERISTENBOND 

St.-Jakobsmarkt 45-47 

2000 Antwerpen. Tel. 031-34.34.34 
' Vergunning nr. 1185. kat. A 

Kantoren te Aalst, Bree, Brugge. Brussel, Genk, Gent, Hasselt, 
Herentais, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Oostende, Roese-
lare, St.-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde. 

Inlichtingen eveneens bij onze plaatselijke vertegenwoordi
gers. 
Lidmaatschap vereist. 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek: 
Silhouette 
Marvi/itz 
Rodenstock 
H e r e n t a i s e b a a n 3 4 0 

D e u r n e - Z . - Te l . 21.08.96 

K e r k s t r a a t 4 4 - A n t w e r p e n 

Te l . 35.65.75 

IO%vr.V.U.Ieclen 
KOSTUUMS - V t S I O N S - BROEKEN -PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

R I C O - K L E D I N G V E R M E E S C H 

Steenhouwersvest 52, Antwerpen. 

Tel. 0 3 1 - 3 1 3 5 ^ 

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 : Huweli jk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten Houten drukletters '- flékla-
me-kalenders. 

MARC A D A M S 

Mechanische schri inwerkert j 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 

Tel. 053-70.48.75 

Z a a d h a n d e l 

P V B A D E M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 

9 2 5 8 S C H E L D E - W I N D E K E 
A l l es v o o r l and- e n t u i n b o u w . 
Tel . 091-62.51.42. 

p.v.b.a. JEURCLOO 
W e i e r s t r a a t 4 

3 5 2 0 Z O N H O V E N 

Tel . 011-81.31.16 

S te l t v o o r : K A N T E L D E U R E N 
R O L L U I K E N 
Z O N N E T E N T E N 
e n n o g vee l meer... 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERN AT 

Tel 02-582.1312 

VERDELER VOLKSWAGEN-AU Dl 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRUFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 M O L 
014-31.13.76 

KLEDING LENDERS 

Sint-Damiaanstraat 41 
W O M M E L G E M 
Tel. 031-53.70.39 

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 Z O N E N 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Stri j tem 
Tel. 054-33.37.56 

M A T R A S S E N P L A T T E A U 

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

Platteau-Lievens. Portugeesstraat 9. 

1780 Teralfene 
Tel. 053-66.74.56. 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 
NIEUWENRODE 
Tel 015-71.12.40 

Verwarming - stoom - sanitair 
Alle herstell ingen. 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tet 014-58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

P V B A J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054-41 25.89 

Wi | bouwen voor u sleutel op de 
deur CAdv. 24) 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47. 1850 Grimbergen 

Tel. 02-268.14.02 

Kantoormachine + kantoor-
nneubilairbedrijf 

SERCU 

Bruggesteenweg 380 

ROESELARE 

Tel.: 051-20.52.00 
20.12.65 

M E U B E L E N M O E N S 

Markt 28 

TERNAT 
Tel. 582.1055 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 06.43 
N a 1 8 u 42546 42 

Specialist primitief — 
sti j lmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— I n d u s t r i ë l e f o t o g r a f i e 
— M o d e / a r c h i t e k t u u r 
— H u w e l i j k s r e p o r t a g e s . 
Leon Theodorstraat 36, 
1090 Brussel 

L U K O S p.v.ba. 

R i n g m a p p e n - d o k u m e n t h o u -

d e r - p o c h e t t e n - s n e l h e c h -

t e r s - o f f e r t e m a p p e n . 

F o r t s t r a a t 27 
2 5 1 0 M O R T S E L 
Tel . 031-49.35.07. 

MARC ADAMS 

Mechanische schri jnwerkeri j 

Guchtstraat 105 

9310 LEDE 

Tel. 053-70.48.75. 

De 
van het goede meubel 

Keizerstraat 2, Ternat 
02-582.22.22. 

Groenstraat 84, 2000 ANTWERPEN. 

Tel. 031/36.45.31. 

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

FVV Menen, 
Lauwe, Rekkem 
W a n d e l e n ? H e t W e s t v l a a m s e H e u v e l 
land b i ed t d a a r v o o r e n o r m e moge l i j k 
h e d e n . W i l j e g e n i e t e n v a n e e n g e z o n 
d e rus t i ge z o n d a g n a m i d d a g , w a n d e l 
d a n m e t o n s m e e o p z o n d a g 24 jun i a.s. 
W e v e r z a m e l e n m e t e igen w a g e n s , o m 
1 ü. 30 s t ip t o p d e p a r k i n g aan h e t ko l 
lege t e M e n e n . W e r i j den d a n in g r o e p 
naar N i e u w k e r k e ( H e u v e l l a n d ) w a a r 
w e o m 14 u. 30 d e e l n e m e n aan e e n ge 
le ide w a n d e l i n g v a n o n g e v e e r 8 k m . 
W i e o v e r g e e n v é r v o e r b e s c h i k t k a n 
g e r u s t m e e r i j d e n m e t e e n o f a n d e r e 
be re idw i l l i ge c h a u f f e u r . G e e f d a a r o m 
e e n se in t je aan L i eve F a v o r e e l - C r a e y -
nes t , R e k k e m s t r a a t 19, L a u w e , te l . 
41 .34 .81 . ^ -

W e w e n s e n u a lvas t vee l w a n d e l g e n o t . 

Nieuws uit 
Zuid-Kortrijk 

O p z a t e r d a g 23 jun i o p t r e d e n v a n 
d e V l a a m s e Brusse laa r J e f E ibers in 
d e zaal «Cheval ier» te Be l l egem, beg in 
o m 20 uur. K a a r t e n te b e k o m e n bi j 
o n z e bes tuu r s l eden . T o e g a n g s p r i j s : 
v o o r v e r k o o p 80 fr., aan d e ingang v a n 
d e zaal 100 f r W i j r e k e n e n o p e e n tal-
n j ke a a n w e z i g h e i d van V U - m e n s e n , 
o o k van bu i ten o n z e a fde l ing. 

Dienstbetoon 
te Waregem 
l ede re 2 e z a t e r d a g van d e m a a n d o m 
18 u. in ca fé - r es tau ran t « W e e k - e n d » , 
Ho l s t raa t 20 t e 8790 W a r e y e m . Ieder
e e n is w e l k o m ' 

Geld voor 
Franse lessen 
te Waregem 
T i j d e n s e e n g e m e e n t e r a a d s z i t t i n g 
k w a m e e n subs id ie te r s p r a k e , d o o r d e 
g e m e e n t e te be ta len , voor... F r a n s e les
sen . 
Een s c h e p e n , jdes t i jds o p g e m e r k t in 
V l a a m s e man i fes ta t ies , za e r g e e n g ra 
t e n in. Hij v o e l d e z ich g e e n s l e c h t e r e 
V l a m i n g a ls hi j d ie V l a a m s e g e l d e n 
( ± 300.000 f r ) z o m a a r aan F ranse 
lessen s c h o n k . 

S te l u v o o r d a t zo i e t s t e La L o u v i è r e 
z o u g e b e u r e n . 

M a a r k o m , v a n d ie W a r e g e m s e s c h e 
p e n z i jn w e g e w o o n d a t hi j z i jn V l a a m 
se re f l eks laat a f b o t t e n o m e r maa r t e 
k o m e n , l ie fs t m e t d e g a n s e famil ie. 

21 J U N ! 1979 
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ANTWERPEN — De zesjarige Alexandra mocht van haar mama 
die namiddag, vorige week woensdag, niet gaan fietsen. Mevrouw 
Paula Marckx had het immers veel te druk met een ongewone 
zending die vanuit Straatsburg in haar brievenbus belandde: een 
arrest van het Europees Hof voor de Mensenrechten, geti teld: 
•The Marckx-case»-
In feite was het meteen een ware feestdag voor de jonge 
Alexandra, die bericht kreeg dat zij samen met haar mama een 
jarenlang aanslepend proces tegen de Belgische Staat gewonnen 
had. 
Het gaat om de erkenning van de rechten van een kind van een 
ongehuwde moeder. De klacht tegen de Belgische staat werd 
ingediend in het jaar van de rechten van de mens. Toeval of niet, 
de Antwerpse moeder en dochter hebben het pleit gewonnen in 
het jaar van het kind. Toen we vorige maandag bij de blije familie 
vertoefden was er evenwel nog geen gelukwens-telegram toege
komen van de minister van Vlaamse gemeenschapszaken, tevens 
officiële promotor van regeringsinitiatieven in het kader van het 
jaar van het k ind-

He/ gebeurt niet elk jaar dat een bur
ger een hardnekkig proces tegen de 
staatsoverheid wint Als ongehuwde 
moeder van dochtertje Alexandra die 
in de herfst van '73 te Wilrijk werd ge
boren kreeg Paula Marckx door de 
overheden enkele psychologische 
shocks toegediend-
Ze werd er opeenvolgend op gewe
zen dat zij geen recht kon laten gel
den voor haar kind, tenzij zij enkele 
formalistische eisen zou inlossen: er
kenning en adoptie. Om haar kind 
evenveel erfenisrechten te geven als 
wettige kinderen zou mevrouw 
Marckx bovendien moeten ingaan op 
de eis van de wetgever om in het hu
welijk te treden met wie-dan-ook-
Paula Marckx: «De Belgische wetge
ver Is nog immer biezonder discrimine
rend voor natuurlijke kinderen. Dat Ik 
uitgenodigd werd bij de notaris of voor 
een ambtenaar van de burgerlijke 
stand mijn eigen kind formeel te erken
nen, tot-daar-aan-toe. Maar dat Ik bo
vendien de lastige procedure van adop
tie zou moeten ondergaan om mijn 
dochter wat familiale rechten te geven 
vond Ik toch al te kras. Bovendien bleek 
uiteindelijk dat volgens het Belgische 
burgerlijk wetboek Alexandra nooit alle 
erfenisrechten zou kunnen laten gel
den zoals kinderen die een wettige ge
huwde vader en moeder hebben. Zulke 
ervaring was voor mij in het jaar van de 
rechten van de mens toch al te bitter. 
Het toeval wil dat Ik op een avond de 
toenmalige minister van justitie, Her
man Vanderpoorten, voor televisie 
mooie woorden hoorde vertellen over 
de mensenrechten. Spontaan kwam de 
voor veel van mijn kennissen bizarre 
gedachte op een klacht in te dienen te
gen de Belgische staat omdat mijn Ale
xandra juridisch gehandicapt wordt 
door de wetgever.» 

Heeft men uw klacht meteen ernstig 
behandeld, want er zijn toch nog an
dere Straatsburgklachten die ietwat 
hooghartig weggewuifd worden als 
zijnde ongegrond? 
Paula Marckx: «Mijn eerste brief werd 
inderdaad spontaan en ongenuanceerd 
negatief beantwoord. Het Hof, of beter 
de kommissle-ln-eerste-instantle meld
de me dat Ik de discriminatie van mijn 
dochter niet voor de rechters ter harte 
kon nemen. Dan hebben we maar Inge
haakt op juridische spitsvondigheden, 
en heb Ik een brief naar Straatsburg ge
stuurd, ondertekend door baby Alexan
dra. Die klachtbrlef werd dan wel ter 
overweging genomen. En dan kwam zo 
stilaan het uiteindelijk onderzoek en 
proces op gang, met de bedoeling de 
artikels 331 en 756 van het Belgisch 
burgerlijk wetboek te wraken. 
Ik moet eerlijk toegeven dat het Euro
pees Hof de klacht van de familie 
Marckx (want Intussen werd Ik dan 
toch ook als eisende partij erkend) 
vooral met bekwame spoed begon te 
behandelen toen men vaststelde dat ik 
een stevige loopbaan als journaliste 
achter de rug heb. Als free-lance heb ik 
Immers jaranlang gewerkt voor onder 
meer de Gazet van Antwerpen, perio

dieken, en ook Spaanse tijdschriften. Ik 
heb een resem portretten geschetst 
van mensen In de politieke wereld; top
figuren op de Intervlewbank gelegd. 
Men kwam er ook nog achter dat Ik In 
'58 een bestseller roman publiceerde 
«La route sinueuse». Een en ander zal 
er zeer zeker toe bijgedragen heben 
dat men mijn klacht in Straatsburg in 
een eerste faze ernstig ging onder
zoeken.» 
Zonder advokaat kon U in Straats
burg toch niets gaan bepleiten?Zo'n 
jarenlange juridische vitterij met de 
bijhorende verplaatsingen moet yoor 
de gewone burger een financiële bar
rière opwerpen? 
Paula Marckx: «Dat hebt u wel mis 
voor, evenals zoveel mensen die mij die 
bemerking maakten. Je moet het wel al
lereerst klaarspelen een advokaat te 
overtuigen om uw proces ter harte te 
nemen en In Straatsburg te willen plei
ten voor uw zaak. Dat is geenszins ge- Mevrouw Marckx en dochtertje Alexandra hebben hun rechten erkend gezien 

In Straatsburg; nog niet in de Brusselse Wetstraat (Eigen foto) 

Paula Marckx: 

«Zesjarige Alexandra doet 
Belgische wefgever blozen » 

makkelijk want die jurist moet een kans 
zien om het pleit te winnen. Zo bijvoor
beeld zal wie het dragen van een auto
gordel weigert omwille van Inbreuk te
gen de mensenrechten allicht geen 
pleitbezorger kunnen overtuigen. Door 
toedoen van een journaliste kreeg Ik 
onverwacht kontakt met de jonge ad-
vokate MonI Van Look, stagiaire bij de 
balie, en assistente aan de rechtsfakul-
teit In Leuven. Zij aanvaardde graag om 
een proces te voeren, op de naam van 
mijn dochter en van mij waardoor me
teen de belangen van alle ongehuwde 
moeders in een testdossler aan het Hof 
van Straatsburg werden voorgelegd. 
Vandaag moet Ik tevreden meedelen 
dat al mijn kosten, ook die van de advo-
kate, door Straatsburg zijn vergoed ge
worden.» 

U moet aanvankelijk bitter weinig 
hoop gehad hebben om dit proces te 
winnen ? 

Paula Marckx: «Ik wist uiteraard niet 
waar onze klacht ons naar zou lelden. 
Maar toch, er was die sprankel goede 
hoop bij mij Ik heb trouwens geleerd 
me Immer van mijn sterke zijde te to
nen; alsmaar door te bijten. Toen Ik 
werkte aan mijn boek werd ook al ge
zegd dat de publlkatle ervan niet zou 
lukken. Zulke stemming heeft op mij 
precies het effekt van alle energie er op 

te zetten om toch in mijn opzet te sla
gen. 
Ik vind het jammer dat zo weinig onge
huwde moeders durven opkomen voor 
de rechten van hun kind. De gelaten 
houding, het berusten in de discrimine
rende situatie. Is niet van aard om ver
andering te brengen. Een professor aan 
de Antwerpse universiteit zei me dat 
we met onze klacht wel de Europese 
kommissie zouden halen, maar geen 
gehoor zouden vinden bij het Hof. Ad-
vokate Moni Van Look heeft met grote 
deskundigheid en taaie volharding dan 
toch gezegevierd; zij moest pleiten In 
een vreemde taal als onervaren advo-
kate en voor een schare van eminente 
juristen... Bovendien had zij als tegen
strever haar professor die pleitte voor 
de Belgische staat...!» 

Toch werd het lang wachten op een 
uitspraak-

Paula Marckx: «Toen een interna
tionaaljaar van het kind werd uitgeroe
pen dacht Ik eraan dat dit voor ons het 
moment moest worden dat het Hof van 
Straatsburg de rechten van mijn kleine 
Alexandra niet langer zou miskennen. 

De verdediger van de Belgische staat 
had achteraf bekeken slechts zwakke 
en alleszins weinig sympatieke argu
menten. 

Een pikant detail over het verloop van 
het proces Is wel dit nogal snel werd 
me voorgesteld mijn kind toch te adop
teren waarbij de adoptlekosten me 
zouden terugbetaald worden. Zulks 
heb Ik halsstarrig geweigerd, want dat 
zou onze klacht ontkracht hebben.» 
Men kan nu niet langer meer onge
huwde moeders aansporen om te trou
wen met de eerste-de-beste-straatlo-
per om hun kinderen te laten genieten 
van de volle familiale en erfenisrechten. 
Inmiddels heb ik wel, zoals 85 t.h. van 
de ongehuwde moeders, mijn dochter 
Alexandra bij de burgerlijke stand offi
cieel erkend, maar nu sta Ik erop dat de 
Belgische staat haar niet langer wette
lijk schuwt 

Hugo De Schuyteneer 

MENSEN VAN BIJ ONS 
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