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RECHT OP ANTWOORD 
Ik ben zeer verwonderd in uw blad te 
lezen dat ik VU-kandidaat Luyten tij
dens of voor de verkiezingscampagne 
met name zou genoemd hebben Des 
te groter is mijn verwondering wan
neer ik lees dat ik zou beweerd heb
ben dat de heer Luyten akkoord zou 
geweest zijn met het monddood ma
ken van de duitstalige gemeenschap 
ingevolge de ook door de V U verkoze-
nen goedgekeurde kieswet 
Het IS ook onjuist te beweren dat ik 
aanvallen zou gericht hebben tegen 
personen of tegen partijen Ik heb mij 
beperkt tot die kritiek die elk eerlijk 
man, die elk Europees federalist in ge
weten moet bijtreden Voor het overi
ge IS het inderdaad juist dat ik volmon
dig ja heb gezegd op het aanbod om 
op de VU-lijst de 2e plaats te bekleden 
vanzelfsprekend als niet partij-gebon
den kandidaat Het stond uw partijbe
stuur vrij deze voorwaarde niet te aan
vaarden en het voorstel van VU-voor-
zitter Schiltz te verwerpen 
Omwille van de historische waarheid 
mag het geweten zijn dat ik met gewei
gerd heb uw uitgestoken hand te aan
vaarden en dat ik achteraf zeer ver
wonderd ben geweest over een ver
keerde voorstelling van zaken, waaruit 
zou moeten blijken dat ik tegenover de 
V U Cof tegenover andere partijen) een 
onvnendelijke houding zou aangeno
men hebben Ik was, ben en blijf ie
mand die voorstander is van eenheid 
en verzoening en die nooit een uitge
stoken hand zal weigeren En zeker 
niet wanneer deze wordt uitgestoken 
door mensen die ik sinds jaar en dag 
tot mijn vnenden reken 

Walter Kunnen 
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DANK 
Met spijt verneem ik het ontslag van 
Hugo Schiltz als voorzitter van de 
Volksunie 
Zijn trouw aan de Vlaamse beweging, 
het trachten om te buigen van de VU 
van zweeppartij naar beleidspartij Zijn 
zin voor realiteit heb ik steeds gewaar
deerd 
Ik houd er dan ook aan hem te bedan
ken voor de grote inspanningen die hij 
gedaan heeft voor de Vlaams-nationa-
le gedachte 

Een Vlaams oud-strijder '14-'18 
B G Wilrijk 

ONTHOOFD 
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat 
Schiltz ofwel zal zorgen voor een ge
schikte opvolging, ofwel bereid zal zijn 
op verzoek van de partij terug zijn 
mandaat op te nemen Het past met in 
zijn filosofie, dat hij de V U zomaar ont
hoofd zou achterlaten 

J C , Diksmuide 

ONS LEVEN 
Gelieve dit schnjven te aanvaarden als 
een uiting van treurnis, om het heen
gaan van Schiltz als voorzitter van de 
Volksunie 
Steeds heb ik zijn strijd gevolgd, zijn 
moed en kennis gewaardeerd, waar
mede hij het Vlaamse volk wilde leiden 
naar zelfbestuur 
Voor mij en mijn familie blijft hij noch
tans steeds nog onze voorzitter Want 
Vlaanderen is ons leven ons enig doel 
en streven, maar dan samen met hem 

MOED NIET OPGEVEN 
Met spijt verneem ik het ontslag U zult 
natuurlijk best weten «de waarom» 
Maar ik blijf toch vertrouwen in zijn po
litiek En «geef de moed met opi» Er zal 
coch wel eens de dag komen, dat wij 
werkelijk zelfbestuur zullen krijgen 

D S - A , Eekio 

IK OOK 
Als Hugo gaat, ik ook Wilt u a u b mijn 
naam schrappen op uw lijsten R V V , 

EekIo 

IK OOK? 
Ik werd zo juist lid van de partij op za
terdagmorgen 23 juni, als steun voor 
het werk van Schiltz Moet ik nu ook 
mijn ontslag g e v e n ' 

J M , Antwerpen 

NIET ALLEEN 
DE VU 
Met de grootste ontsteltenis vernam ik 
het ontslag van Hugo Schiltz als voor
zitter van onze partij, waartoe ik al zo
veel jaren behoor Ü mag gerust we
ten, dat ik (en ook mijn vrouw) elke 
verkiezing mijn voorkeurstem op zijn 
naam uitbracht 
Ik hoop dat er een algemene aktie los
komt om fiem er van te overtuigen dat 
met alleen de Volksunie, maar ook de 
Vlaamse Beweging en daarmee het 
Vlaamse volk, veel zou verliezen met 
zijn heengaan 
L V C , Edegem 

B V , S t a b r o e k W A T N U ? 

PROFICIAT 
Ik sluit mij volledig aan bij de lezers-
bnef van D K A uit Oostende en A V S 
uit Gent in «Wij» van 28 juni II 
Ik zeg proficiat aan Hugo Schiltz en al 
degenen in de Volksunie die verant
woordelijkheid hebben genomen en 
gedragen 
Zowel in de toekomst als in het verle
den kunnen zij steeds op ons rekenen 

F P , Puurs 
N B Aan onze vnend Walter Luyten 
zou ik willen zeggen een grondige be
zinning in het eigen arrondissement te 
houden vooraleer in het openbaar op 
eigen partijmensen te schieten 

Met verslagenheid vernamen we het 
ontslag van de voorzitter Begrijpen 
kunnen we het Maar wat nu met onze 
partij en echte nationalisten' Toch 
dank voor alles 

A en L E, Mere 

REALISME ZWAK 

DE ZWIJGER 
Ik citeer uit het werk van C V Wedg
wood «Willem de Zwijger» na zijn ne
derlaag in 1568 (pag 95) «De neder
laag was volkomen Hij had alle midde
len waarover hij kon beschikken aan 
de zaak gegeven de giften en leningen 
van een vertrouwend volk en hij had 
alles verloren geld, mannen, krediet en 
reputatie 
«We kunnen de Pnns van Oranje als 
een dode beschouwen» schreef Alva 
met voldoening, maar hij vergiste zich, 
want Willem, over de depressie van de 
ramp heen, schreef aan zijn broer Jan, 
de schade vaststellend en zijn zwakke 
verwachtingen tellend «Met Gods 
hulp zal ik doorgaan» Er lag kracht in 
dat eenzame «IK» 

J M , St-Niklaas 

Meer dan ooit brengen de huidige toe
standen het verleden in herinnenng, 
met name het uiteenspatten van de 
Frontpartij, het parallellisme is zelfs 
treffender dan oppervlakkig lijkt 
De Vlaamse schizofrenie — tegelijk 
vaak een teken van onvolwassen 
hoogmoed — wil dat de politieke 
verwerkelijking van de Vlaamse Bewe
ging op een onbevlekte ontvangenis 
lijkt Het bednjven van volksnationale 
politiek moet een aangelegenheid van 
(leken)heiligen zijn die met ongerepte 
zuiverheid de draak te lijf gaan Van
daar ook de wijde mantel van histon-
sche vergetelheid waann de politieke 
kompromissen van onaantastbare «va
deren des vaderlands» worden (en 
werden) gehuld «Les mams sales» van 
Sartre blijft een hoogst aktueel stuk 

Merkwaardig toch hoe — eens de 
pnmaire behoeften rijkelijk voldaan — 
het realisme met de sterkste kant van 
ons volk blijkt te zijn 
Ik hoop dat het verbalistische opbod 
het met zal halen op verdraagzame en 
beginselvaste realiteitszin, en dat de 
zorg om het belangrijkste met zal moe
ten onderdoen voor de holle pnncieps-
verklanngen der rumoengen Er staat 
teveel op het speM 

H-FJ , Antwerpen 

NIET MEER NODIG 
Als het partijbestuur van de V U de 
steun van haar voorzitter Hugo Schiltz 
met meer nodig acht, hebt U onze 
steun ook met meer nodig 

D R V , Kampenhout 

SPIJTIG 

Ik wil wel onderstrepen dat met zo
zeer de verkiezing van nieuwe mensen 
in het partijbestuur mij afschrikt ik ben 
volgaarne bereid deze mensen een in-
rijpenode te gunnen en een voorwaar
delijk vertrouwen te schenken Mocht 
het nochtans blijken dat dit nieuwe be
stuur de belichaming zou betekenen 
van de enormiteiten die de heer Paul 
Peeters vandaag nog in «t Pallieterke» 
laat afdrukken, dan wordt deze brief 
de voorbode van mijn ontslag (en van 
nog enkele van mijn kollega's leraars) 

In tegenstelling met Paul Peeters 
ben ik met alleen om Vlaamse, maar te
vens om sociale motieven tot de V U 
toegetreden! Dat was in 1956 in volle 
schoolstrijd en een afdanking in het 
Vrij Onderwijs was toen met denkbeel
dig Niemand hoeft mij derhalve lessen 
in Vlaams-Nationalisme te geven (en 
zeker met t Pallieterke dat ons in 1958 
aanspoorde om CVP te kiezen O 

Aktie dit lijkt mij de hoofdtaak voor 
het nieuwe f>artijbestuur Een zware 
taak en ik vrees een onoverkomelijke 
taak Want aktie vraagt grote moed 
idealisme en de wil om desnoods te
gen beter weten in voort te doen Maar 
een partij die haar nederlagen zo 
slecht verteert lijkt mij met geschikt om 
de moed te leveren In de VU worden 
nu bepaalde mensen de zwarte scha
pen Ü begnjpt wel dat voor de plaat
sen van die mensen in te nemen, het 
nieuwe partijbestuur een zeer zware 
verantwoordelijkheid op zich neemt 

Als gewoon lid nu 47 jaren oud en 
reeds 23 jaar VU-lid sedert 1954 onaf
gebroken Vlaams nationaal kiezer, tal
rijke jaren bestuurslid van de partij doe 
ik een dringend oproep tot bezinning 
en eendracht Ik blijf opteren voor de 
leuze Vlaams en sociaal en ben bereid 
daarvan radikaal Vlaams en radikaal 
sociaal te maken 

Maar, als men het zou gedaan krij
gen de sociale leuze weg te moffelen, 
dan zal ik de raad van Paul Peeters vol
gen en andere meer sociaal geënga
geerde formaties gaan vervoegen die 
ik dan weer te weinig Vlaams zal vin
den Spijtig I 

W R . Mortsel 

WAARHEEN? 

Onthutst heb ik in «Wij» de samenstel
ling van het nieuwe partijbestuur en de 
redenen van het ontslag van onze 
voorzitter Hugo Schiltz gelezen 
Is dat nu Vlaanderen E e r s f Terecht 
mag men zich de vraag stellen gaat 
men met de «herbronning» terug naar 
een klem zweeppartijtje zonder toe
komstvisie over de toekomst van 
Vlaanderen 
Hoe onzinnig het partijbestuur is sa
mengesteld blijkt ook uit de geografi
sche spreiding 6 man uit de provincie 
Brabant, twee uit de provincie Lim
burg, twee uit het arrondissement 
Gent-Eekio, twee uit Mechelen en 
twee uit West-Vlaanderen Het arron
dissement Antwerpen eens de baker
mat en de burcht van het Vlaams-
Nationalisme, is zelfs met ver
tegenwoordigd 

F T , St-Denijs-Westrem 

DANK 

Met dit schrijven wil ik mijn dank betui
gen aan scheidend voorzitter Hugo 
Schiltz, voor de vele jaren van grenze
loze inzet en volharding in dienst van 
de Volksunie en van Vlaanderen m het 
algemeen 
Moge de verbittenng die zich de eer
ste dagen van hem heeft meester ge
maakt, van voorbijgaande aard zijn, 
omdat naar mijn bescheiden mening, 
de Volksunie een eerlijk en briljant poli
ticus van het gehalte van Hugo Schiltz 
nog bijlange met kan missen 
Wat de oproep betreft van het nieuwe 
partijbestuur tot degenen die tijdens 
Egmont en daarna de partij verlieten 
om terug te keren naar de ware 
Vlaamse schaapsstal, een opmerking 
Deze terugkeer mag met gebeuren ten 
koste van degenen die tot vandaag de 
Volksunie in goede en slechte dagen 
zijn trouw gebleven 

R D R , Rupelmonde 

SALUT EN MERCI 

Tot dusver zijn we er, dankzij Schiltz, 
altijd van overtuigd geweest dat de 
Volksunie eerst en vooral een sociale 
partij IS, de uitweg voor de kleine 
Vlaamse man als arbeider, bediende 
en kleine middenstander Uw koers
wijziging IS veelzeggend voor de ruk 
naar rechts Wij hadden hier een knap 
D-66 in de maak Nu wedden jullie op 
oude slagtermen die enkel nog een 
roes bovenhalen Jullie hebben de 
pretentie zelf de Vlaamse leeuw te 
zijn Mijn vrienden en ik denken er an
ders over na een heel leven V U 
Salut en merci 

P M , Wichelen 

WEG 

Nelly Maes weg Schiltz weg En nu 
ook ik en anderen weg Wat dacht j e ' 

E L Oostende 

BEZINNING 

Nu het hoofdbestuur blijkbaar drin
gend aan bezinning toe is zou ik hen 
willen verzoeken eindelijk eens op te 
houden met die onzinnige linksetic-
ketsplakkerij in de partij Ik was een 
van de velen die enkele jaren geleden 
betoogden tegen de sluiting van de 
mijn te Zwartberg Dr Goemans deel
de in die tijd pamfletten uit aan de 
poort van een met sluiting bedreigde 
fabnek m het Antwerpse Wat wij dan 
als iets vanzelfsprekends beschouw
den omdat Vlaams-nationale strijd, 
taalstrijd inkluis, mets anders is dan so
ciale strijd, wordt tegenwoordig onmid
dellijk als links of kommunistisch be
stempeld Deze kunstmatige cam
pagne wordt gretig gestimuleerd door 
de talrijke onderling ruziemakende 
uiterst rechtse groepjes in Vlaanderen 
die overal menen kommunistische 
spoken te ontwaren daar waar deze 
laatsten in Vlaanderen bij verkiezingen 
slechts een miniem resultaat halen 
Deze groepjes zoeken echter hienn 
een motivering voor hun betreurens
waardig bestaan, ze moeten er trou
wens van leven Ook een satirisch 
weekblaadje, sinds geruime tijd aan 
een CVP-krant verkocht, doet ijverig 
mee in het kader van de CVP-op)eratie 
vernietig de VU, dan knjgen wij de 
CVP-staat Hoe Vlaams-nationaal dit 
blaadje eigenlijk is moge blijken uit het 
feit dat het vroeger zijn lezers afraad
de voor de V U te stemmen om de kns-
telijke eenheid met te verbreken 
Ik besluit met de hoop uit te drukken 
dat alle weimenende Vlaams-nationa
listen terug tot bezinning mogen ko
men, alle onderlinge afgunst bannen, 
afstand nemen van alle linkse en rech
tse raddraaiers om terug te komen tot 
een eendrachtige Vlaams-nationale 
partij rond onze voorzitter Hugo 
Schiltz wiens enige handicap erin be
staat dat hij een gedeelte van zijn par
tijgenoten een paar jaar vooruit is met 
zijn realistische visie 

K L , Edegem 

NIET MEER 

Met verbijstering en ook met verbitte
ring heb ik de mededeling van de BRT 
gehoord dat Hugo Schiltz op 15 sep
tember ontslag neemt als voorzitter 
van de Volksunie, omdat hij het met 
meer eens is met de strekking van het 
partijbestuur Ontslag dat door sommi
gen in een interview zou gevraagd zijn 
Zoals iedereen zal Hugo Schiltz ook 
wel zijn gebreken hebben maar toch 
heb ik hem steeds de oprechtheid en 
fairheid van zijn Vlaamsnationalisme 
moeten bewonderen Fairheid die met 
van hen kan getuigd worden van hen 
die in Volksunie-vijandige weekbladen 
gemeend hebben tegen Hugo Schiltz 
te moeten stoken Zij zijn de doodgra
vers van de Volksunie Voor mij, na 20 
jaar abonnementschap op het 'i'laams 
Nationale weekblad «Wij» hoeft het 
met meer 

V D , St-Martens-Latem 

ONWAARDIG 

Tot heden vond ik uw artikelen «Men
sen van bij ons» zeer interessant en 
hoogstaand wat de inhoud betreft 
Het vraaggesprek met Lucien Van 
Impe IS naar mijn bescheiden mening 
beneden alle peil en een Vlaams-natio
naal blad onwaardig 

H K, Aalst 
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11 juli: woorden en daden 
Sinds jaren is juli, vroeger een stille 
maand, dé politieke maand bij uitstek ge
worden. Het steeds vaker door lange kri-
sisperioden lamgelegde parlement houdt 
in de eerste vakantieweken een mara ton 
tegen het uurwerk. En handige politici 
hebben al lang begrepen dat ze, onder 
druk van de tijd en in afwezigheid van een 
waarkzame publieke opinie, precies in de 
zomer moeilijke dossiers kunnen door
drukken. 

Daar IJzerbedevaart en Vlaams-nationa-
le feestdag binnen hetzelfde tijdsbestek 
van de eerste juli-weken vallen, dringt 
zich des te sterker de vergelijking op tus
sen woorden en daden: de woorden die bij 
deze Vlaamse hoogdagen gesproken wor
den en de politieke daden die er onmid
dellijk a an voorafgaan of er op volgen. 
Deze vergelijking levert het beeld op van 
een aanta l schizofrene toestanden in 
Vlaanderen. Kranten en kommentatoren 
en politici, die de ene dag hun instemming 
betuigen met wat te Diksmuide werd ge
zegd of die goedkeurend de krachtigste 11 
juli-toespraken citeren, spannen zich de 
volgende dag in om een slechte staatsher
vorming goed te praten. 

Hertoginnedal, een hypoteek die nog al
tijd niet gelicht is en wier gewricht de jong
ste jaren steeds zwaarder drukte, was een 
juli-beslissing. Dit jaar kreeg, precies aan 

de vooravona van 11 juli, de onmiddellijke 
f aze van de staatshervorming kracht van 
wet. 
Het sterkste staaltje van schizofrene be
nader ing van de huidige politieke toe
stand werd geleverd op de CVP-bezin-
ningsdagen vorig weekend te Mechelen. 
De heren en dames, die zopas nog de on
middellijke f aze van de staatshervorming 
hadden goedgestemd, bogen zich - blijk
b a a r boordevol Vlaamse bekommernis -
over de toekomstige fazen. Vlaanderens 
grootste partij is nog steeds Vlaanderens 
grootse zandbank. Het bonte spektrum 
van h a a r politieke fauna gaat van over
tuigde federalisten over platte opportu
nisten n a a r heimelijke of openlijke unita-
risten. Mechelen heeft een tipje opgelicht 
van de sluier, waarachter deze tegenge
stelde krachten opereren. Er tekent zich 
een CVP-strategie af, die in h a a r schizo
frene gespletenheid ook de meest ver
schillende tendensen binnen de partij op 
een gemeenschappelijke noemer tracht te 
brengen. De CVP maakt zich enerzijds 
k laar om uit te pakken met de fraaie 
blauwdruk voor de staatshervorming: 
liefst een verregaand model, met finan
ciële verantwoordelijkheid en tutti quan-
ti. Hoe straffer en hoe radikaler , des te be
ter. Want des te gemakkelijker en des te 
zekerder kan de CVP, bij des te onvermij-
delijker Waals-Brussels verzet, terugval

len op een formule van mini-autonomie. 
De flamingantische trekpleisters in de 
partij kunnen met de blauwdruk zwaaien, 
terwijl de unitaristische touwtjestrekkers 
hun slag thuis halen en met een stalen ge
zicht zeggen: we hadden wel gewild, maa r 
het gaat niet... 

Martens-Tindemans: de schizofrenie van 
een partij die een verkiezingskampanje 
voert met deze twee namen, maa r die een 
politiek voert waarbij een van de twee op 
het veld moet blijven. 

En Vlaanderen bij dit alles? 
Vlaanderen heeft niets te verwachten van 
de enen noch van de anderen. Vlaande
ren heeft alleen iets te verwachten van de 
krachtige politieke wil die een einde stelt 
a an dit schizofrene spel door te eisen, dat 
de woorden ook zouden omgezet worden 
in daden. In de huidige omstandigheden 
komt het er op neer dat de Vlaams-natio-
nale macht de gevaarlijke evolutie om
buigt en de anderen dwingt, vooruit te 
gaan op de weg n a a r een zelfstandig, 
vooruitstrevend en verdraagzaam Vlaan
deren. 

Het 11 juli-parool dit jaar moet dan ook 
zijn: binnen de kortst mogelijke tijd het 
beste politieke wapen dat Vlaanderen 
heeft, de Volksunie, terug scherp en slag
vaardig maken, (tvo) 

11 juli-boodschap 
Namens het partijbestuur legde VU-voorzitter H. Schiltz 

, volgende verklaring af ter gelegenheid van de Vlaamse 

nationale feestdag: 

Meer dan ooit hebben de Vlamingen nood aan 
een daadwerkelijke politiek, gericht op de snelle 
verwezenlijking van hun essentiële doelen. Klaar 
en duidelijk moet gesteld worden wat de 
Vlamingen wensen. 

1. Echt zelfbestuur, met ruime en verstrekkende 
bevoegdheden ook op ekonomisch, sociaal en 
financieel gebied. 

2. Een eigen parlement en een eigen regering, 
onafhankelijk van het centraal gezag, waarin de 
Brusselse Vlamingen als volwaardige leden van 
de ene Vlaamse gemeenschap hun plaats 
innemen. 
3. Onverminkte bestuursbevoegdheid van de 
Vlaamse instanties over het hele Vlaamse 
grondgebied, waarvan de grenzen grondwettelijk 
vastgelegd en onaantastbaar zijn. 
4. Ruime bestuursbevoegdheid van de Vlaamse 
instanties in het hoofdstedelijk gebied voor de 
Vlamingen te Brussel, die op evenwaardige wijze 
deelnemen aan het bestuur van dit gebied. 
Om deze doeleinden te verwezenlijken volstaat 
het dat de Vlamingen vastberaden gebruik maken 
van hun politieke macht, zonder dewelke het land 
niet meer bestuurbaar is. 
Geen woorden, maar daden. Vlaanderen heeft 
thans niet in de eerste plaats nood aan 
studiedagen, verre toekomstperspektieven en 
akademische diskussies, maar wel aan politieke 
aktie om de hierboven opgenoemde doelen te 
verwezenlijken. 
De Volksunie hoopt dat deze 11 juli-herdenking 
het vertrekpunt moge zijn van een 
daadwerkelijke, krachtdadige Vlaamse aktie om 
de huidige, voor Vlaanderen gevaarlijke evolutie 
om te buigen naar een snelle verwezenlijking van 
een vooruitstrevende, verdraagzame Vlaamse 
Staat. 

Krisispaarden op hol 
De krisispaarden zullen spoedig weer van stal gehaald worden en in versneld tempo op hol slaan. 
Het is voorlopig nog niet zover gekomen dat de benzinestations weer eens een keer drooglopen. In de 
Verenigde Staten evenwel zwaait president Carter toch met benzinebonnetjes- Het is een teken aan de 
wand. 
Zeker is inmiddels dat de -seven sisterS', de multinationale petroleummaatschappijen, hun vel duur zullen 
verkopen. Vandaar de begrijpelijke ingreep van ekonomieminister Willy Claes om voldoende oliereserves 
te laten aanleggen op naam van het -openbaar overheidsinitiatief'. 
Maar het (gelukkig) eertijds mislukt Ibramco-avontuur van Henri Simonet zou toch onderhand moeten van 
aard zijn om de ministeriële mobilofoon-kollega's van premier Martens het besef te geven dat de zoek
tocht naar alternatieve energiebronnen niet langer mag uitgesteld worden. Toch werd na een eerste goede 
poging in die zin van voormalig wetenschapsminister Rik Vandekerckhove door zijn FDF-opvolger Ou
ters, met instemming van de regeringsraad, een flinke streep gezet door de alternatieve budgettaire reke
ning- En morgen maar jammeren dat de ekonomische donderwolken niet konden voorspeld worden-
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RECHT OP ANTWOORD 
Ik ben zeer verwonderd in uw blad te 
lezen dat ik VU-kandidaat Luyten tij
dens of voor de verkiezingscampagne 
met name zou genoemd hebben Des 
te groter is mijn verwondering wan
neer ik lees dat ik zou beweerd heb
ben dat de heer Luyten akkoord zou 
geweest zijn met het monddood ma
ken van de duitstalige gemeenschap 
ingevolge de ook door de V U verkoze-
nen goedgekeurde kieswet 
Het IS ook onjuist te beweren dat ik 
aanvallen zou gericht hebben tegen 
personen of tegen partijen Ik heb mij 
beperkt tot die kntiek die elk eerlijk 
man, die elk Europees federalist in ge
weten moet bijtreden Voor het overi
ge IS het inderdaad juist dat ik volmon
dig ja heb gezegd op het aanbod om 
op de VU-lijst de 2e plaats te bekleden, 
vanzelfsprekend als met partij-gebon
den kandidaat Het stond uw partijbe
stuur vnj deze voorwaarde niet te aan
vaarden en het voorstel van VU-voor-
zitter Schiltz te verwerpen 
Omwille van de historische waarheid 
mag het geweten zijn dat ik niet gewei
gerd heb uw uitgestoken hand te aan
vaarden en dat ik achteraf zeer ver
wonderd ben geweest over een ver
keerde voorstelling van zaken, waaruit 
zou moeten blijken dat ik tegenover de 
V U (of tegenover andere partijen) een 
onvriendelijke houding zou aangeno
men hebben Ik was, ben en blijf ie
mand die voorstander is van eenheid 
en verzoening en die nooit een uitge
stoken hand zal weigeren En zeker 
met wanneer deze wordt uitgestoken 
door mensen die ik sinds jaar en dag 
tot mijn vrienden reken 

Walter Kunnen 
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DANK 
Met spijt verneem ik het ontslag van 
Hugo Schiltz als voorzitter van de 
Volksunie 
Zijn trouw aan de Vlaamse beweging, 
het trachten om te buigen van de V U 
van zweeppartij naar beleidspartij Zijn 
zin voor realiteit heb ik steeds gewaar
deerd 
Ik houd er dan ook aan hem te bedan
ken voor de grote inspanningen die hij 
gedaan heeft voor de Vlaams-nationa-
le gedachte 

Een Vlaams oud-strijder '14-'18 
B G , Wilrijk 

ONTHOOFD 
Ik hoop uit de grond van mijn hart dat 
Schiltz ofwel zal zorgen voor een ge
schikte opvolging, ofwel bereid zal zijn 
op verzoek van de partij terug zijn 
mandaat op te nemen Het past met in 
zijn filosofie, dat hij de VU zomaar ont
hoofd zou achterlaten 

J C , Diksmuide 

ONS LEVEN 
Gelieve dit schrijven te aanvaarden als 
een uiting van treurnis, om het heen
gaan van Schiltz als voorzitter van de 
Volksunie 
Steeds heb ik zijn stnjd gevolgd, zijn 
moed en kennis gewaardeerd, waar
mede hij het Vlaamse volk wilde leiden 
naar zelfbestuur 
Voor mij en mijn familie blijft hij noch
tans steeds nog onze voorzitter Want 
Vlaanderen is ons leven, ons enig doel 
en streven, maar dan samen met hem 

MOED NIET OPGEVEN 
Met spijt verneem ik het ontslag U zult 
natuurlijk best weten «de waarom» 
Maar ik blijf toch vertrouwen in zijn po
litiek En «geef de moed met opi» Er zal 
coch wel eens de dag komen, dat wij 
werkelijk zelfbestuur zullen krijgen 

D S - A , Eekio 

IK OOK 
Als Hugo gaat, ik ook Wilt u a u b mijn 
naam schrappen op uw lijsten R V V , 

EekIo 

IK OOK? 
Ik werd zo juist lid van de partij op za
terdagmorgen 23 juni, als steun voor 
het werk van Schiltz Moet ik nu ook 
mijn ontslag g e v e n ' 

J M , Antwerpen 

NIET ALLEEN 
DE VU 
Met de grootste ontsteltenis vernam ik 
het ontslag van Hugo Schiltz als voor
zitter van onze partij, waartoe ik al zo
veel jaren behoor U mag gerust we
ten, dat ik (en ook mijn vrouw) elke 
verkiezing mijn voorkeurstem op zijn 
naam uitbracht 
Ik hoop dat er een algemene aktie los
komt om hem er van te overtuigen, dat 
met alleen de Volksunie, maar ook de 
Vlaamse Beweging en daarmee het 
Vlaamse volk, veel zou verliezen met 
zijn heengaan 
L V C , Edegem 

B V . S t a b r o e k W A T N U ? 

PROFICIAT 
Ik sluit mij volledig aan bij de lezers-
bnef van D K A uit Oostende en A V S 
uit Gent in «Wij» van 28 juni II 
Ik zeg proficiat aan Hugo Schiltz en al 
degenen in de Volksunie die verant
woordelijkheid hebben genomen en 
gedragen 
Zowel in de toekomst als in het verle
den kunnen zij steeds op ons rekenen 

FR, Puurs 
N B Aan onze vriend Walter Luyten 
zou ik willen zeggen een grondige be
zinning in het eigen arrondissement te 
houden vooraleer in het openbaar op 
eigen partijmensen te schieten 

Met verslagenheid vernamen we het 
ontslag van de voorzitter Begnjpen 
kunnen we het Maar wat nu met onze 
partij en echte nationalisten' Toch 
dank voor alles 

A en L E, Mere 

REALISME ZWAK 

DE ZWIJGER 
Ik citeer uit het werk van C V Wedg
wood «Willem de Zwijger» na zijn ne
derlaag in 1568 (pag 95) «De neder
laag was volkomen Hij had alle midde
len waarover hij kon beschikken aan 
de zaak gegeven, de giften en leningen 
van een vertrouwend volk en hij had 
alles verloren geld, mannen, krediet en 
reputatie 
«We kunnen de Prins van Oranje als 
een dode beschouwen» schreef Alva 
met voldoening, maar hij vergiste zich, 
want Willem, over de depressie van de 
ramp heen, schreef aan zijn broer Jan, 
de schade vaststellend en zijn zwakke 
verwachtingen tellend «Met Gods 
hulp zal ik doorgaan» Er lag kracht in 
dat eenzame «IK» 

J M , St-Niklaas 

Meer dan ooit brengen de huidige toe
standen het verleden in hennnenng, 
met name het uiteenspatten van de 
Frontpartij, het parallellisme is zelfs 
treffender dan oppervlakkig lijkt 
De Vlaamse schizofrenie — tegelijk 
vaak een teken van onvolwassen 
hoogmoed — wil dat de politieke 
verwerkelijking van de Vlaamse Bewe
ging op een onbevlekte ontvangenis 
lijkt Het bedrijven van volksnationale 
politiek moet een aangelegenheid van 
(leken)heiligen zijn die met ongerepte 
zuiverheid de draak te lijf gaan Van
daar ook de wijde mantel van histori
sche vergetelheid waarin de politieke 
kompromissen van onaantastbare «va
deren des vaderlands» worden (en 
werden) gehuld «Les mams sales» van 
Sartre blijft een hoogst aktueel stuk 

Merkwaardig toch hoe — eens de 
pnmaire behoeften rijkelijk voldaan — 
het realisme met de sterkste kant van 
ons volk blijkt te zijn 
Ik hoop dat het verbalistische opbod 
het met zal halen op verdraagzame en 
beginselvaste realiteitszin, en dat de 
zorg om het belangnjkste met zal moe
ten onderdoen voor de holle pnncieps-
verklaringen der rumoengen Er staat 
teveel op het speM 

H - F J , Antwerpen 

NIET MEER NODIG 
Als het partijbestuur van de V U de 
steun van haar voorzitter Hugo Schiltz 
met meer nodig acht, hebt U onze 
steun ook met meer nodig 

D R V , Kampenhout 

SPIJTIG 

Ik wil wel onderstrepen dat met zo
zeer de verkiezing van nieuwe mensen 
in het partijbestuur mij afschrikt, ik ben 
volgaarne bereid deze mensen een in-
njperiode te gunnen en een voorwaar
delijk vertrouwen te schenken Mocht 
het nochtans blijken dat dit nieuwe be
stuur de belichaming zou betekenen 
van de enormiteiten die de heer Paul 
Peeters vandaag nog in «'t Pallieterke» 
laat afdrukken, dan wordt deze bnef 
de voorbode van mijn ontslag (en van 
nog enkele van mijn kollega's leraars) 

In tegenstelling met Paul Peeters 
ben ik met alleen om Vlaamse, maar te
vens om sociale motieven tot de V U 
toegetreden I Dat was in 1956 in volle 
schoolstrijd en een afdanking in het 
Vrij Onderwijs was toen met denkbeel
dig Niemand hoeft mij derhalve lessen 
in Vlaams-Nationalisme te geven (en 
zeker met 't Pallieterke dat ons in 1958 
aanspoorde om CVP te kiezen O 

Aktie dit lijkt mij de hoofdtaak voor 
het nieuwe partijbestuur Een zware 
taak en ik vrees een onoverkomelijke 
taak Want aktie vraagt grote moed, 
idealisme en de wil om desnoods te
gen beter weten in voort te doen Maar 
een partij die haar nederlagen zo 
slecht verteert lijkt mij met geschikt om 
de moed te leveren In de VU worden 
nu bepaalde mensen de zwarte scha
pen U begnjpt wel dat voor de plaat
sen van die mensen in te nemen, het 
nieuwe partijbestuur een zeer zware 
verantwoordelijkheid op zich neemt 

Als gewoon lid, nu 47 jaren oud en 
reeds 23 jaar VU-lid, sedert 1954 onaf
gebroken Vlaams nationaal kiezer, tal
rijke jaren bestuurslid van de partij doe 
ik een dringend oproep tot bezinning 
en eendracht Ik blijf opteren voor de 
leuze Vlaams en sociaal en ben bereid 
daarvan radikaal Vlaams en radikaal 
sociaal te maken 

Maar, als men het zou gedaan krij
gen de sociale leuze weg te moffelen, 
dan zal ik de raad van Paul Peeters vol
gen en andere meer sociaal geënga
geerde formaties gaan vervoegen, die 
ik dan weer te weinig Vlaams zal vin
den Spijtig I 

W R , Mortsel 

WAARHEEN? 

Onthutst heb ik in «Wij» de samenstel
ling van het nieuwe partijbestuur en de 
redenen van het ontslag van onze 
voorzitter Hugo Schiltz gelezen 
Is dat nu Vlaanderen E e r s f Terecht 
mag men zich de vraag stellen gaat 
men met de «herbronning» terug naar 
een klem zweeppartijtje zonder toe-
Komstvisie over de toekomst van 
Vlaanderen 
Hoe onzinnig het partijbestuur is sa
mengesteld blijkt ook uit de geografi
sche spreiding 6 man uit de provincie 
Brabant, twee uit de provincie Lim
burg, twee uit het arrondissement 
Gent-Eekio, twee uit Mechelen en 
twee uit West-Vlaanderen Het arron
dissement Antwerpen, eens de baker
mat en de burcht van het Vlaams-
Nationalisme, is zelfs met ver
tegenwoordigd 

F T , St-Denijs-Westrem 

DANK 

Met dit schnjven wil ik mijn dank betui
gen aan scheidend voorzitter Hugo 
Schiltz, voor de vele jaren van grenze
loze inzet en volharding in dienst van 
de Volksunie en van Vlaanderen in het 
algemeen 
Moge de verbittenng, die zich de eer
ste dagen van hem heeft meester ge
maakt, van voorbijgaande aard zijn, 
omdat, naar mijn bescheiden mening, 
de Volksunie een eerlijk en briljant poli
ticus van het gehalte van Hugo Schiltz 
nóg bijlange met kan missen 
Wat de oproep betreft van het nieuwe 
partijbestuur, tot degenen die tijdens 
Egmont en daarna de partij verlieten, 
om terug te keren naar de ware 
Vlaamse schaapsstal, een opmerking 
Deze terugkeer mag met gebeuren ten 
koste van degenen die tot vandaag de 
Volksunie in goede en slechte dagen 
zijn trouw gebleven 

R D R , Rupelmonde 

SALUT EN MERCI 

Tot dusver zijn we er, dankzij Schiltz, 
altijd van overtuigd geweest dat de 
Volksunie eerst en vooral een sociale 
partij IS, de uitweg voor de kleine 
Vlaamse man als arbeider, bediende 
en kleine middenstander Uw koers
wijziging IS veelzeggend voor de ruk 
naar rechts Wij hadden hier een knap 
D-66 in de maak Nu wedden jullie op 
oude slagtermen die enkel nog een 
roes bovenhalen Jullie hebben de 
pretentie zelf de Vlaamse leeuw te 
zijn Mijn vnenden en ik denken er an
ders over na een heel leven V U 
Salut en merci 

P M , Wichelen 

WEG 

Nelly Maes weg, Schiltz weg En nu 
ook ik en anderen weg Wat dacht j e ' 

E L , Oostende 

BEZINNING 

Nu het hoofdbestuur blijkbaar dnn-
gend aan bezinning toe is zou ik hen 
willen verzoeken eindelijk eens op te 
houden met die onzinnige linksetic-
ketsplakkerij in de partij Ik was een 
van de velen die enkele jaren geleden 
betoogden tegen de sluiting van de 
mijn te Zwartberg Dr Goemans deel
de in die tijd pamfletten uit aan de 
poort van een met sluiting bedreigde 
fabriek in het Antwerpse Wat wij dan 
als iets vanzelfsprekends beschouw
den omdat Vlaams-nationale stnjd, 
taalstnjd inkluis, mets anders is dan so
ciale stnjd, wordt tegenwoordig onmid
dellijk als links of kommunistisch be
stempeld Deze kunstmatige cam
pagne wordt gretig gestimuleerd door 
de tainjke onderling ruziemakende 
uiterst rechtse groepjes in Vlaanderen 
die overal menen kommunistische 
spoken te ontwaren daar waar deze 
laatsten m Vlaanderen bij verkiezingen 
slechts een miniem resultaat halen 
Deze groepjes zoeken echter hierin 
een motivering voor hun betreurens
waardig bestaan, ze moeten er trou
wens van leven Ook een satinsch 
weekblaadje, sinds geruime tijd aan 
een CVP-krant verkocht, doet ijverig 
mee in het kader van de CVP-operatie 
vernietig de VU, dan knjgen wij de 
CVP-staat Hoe Vlaams-nationaal dit 
blaadje eigenlijk is moge blijken uit het 
feit dat het vroeger zijn lezers afraad
de voor de VU te stemmen om de kris-
telijke eenheid met te verbreken 
Ik besluit met de hoop uit te drukken 
dat alle weimenende Vlaams-nationa
listen terug tot bezinning mogen ko
men, alle onderlinge afgunst bannen, 
afstand nemen van alle linkse en rech
tse raddraaiers om terug te komen tot 
een eendrachtige Vlaams-nationale 
partij rond onze voorzitter Hugo 
Schiltz wiens enige handicap enn be
staat dat hij een gedeelte van zijn par
tijgenoten een paar jaar vooruit is met 
zijn realistische visie 

K L , Edegem 

NIET MEER 

Met verbijstering en ook met verbitte
ring heb ik de mededeling van de BRT 
gehoord dat Hugo Schiltz op 15 sep
tember ontslag neemt als voorzitter 
van de Volksunie, omdat hij het met 
meer eens is met de strekking van het 
partijbestuur Ontslag dat door sommi
gen in een interview zou gevraagd zijn 
Zoals iedereen zal Hugo Schiltz ook 
wel zijn gebreken hebben, maar toch 
heb ik hem steeds de oprechtheid en 
fairheid van zijn Vlaamsnationalisme 
moeten bewonderen Fairheid die met 
van hen kan getuigd worden van hen, 
die in Volksunie-vijandige weekbladen 
gemeend hebben tegen Hugo Schiltz 
te moeten stoken Zij zijn de doodgra
vers van de Volksunie Voor mij, na 20 
jaar abonnementschap op het '\/laams 
Nationale weekblad «Wij» hoeft het 
met meer 

V D , St-Martens-Latem 

ONWAARDIG 

Tot heden vond ik uw artikelen «Men
sen van bij ons» zeer interessant en 
hoogstaand wat de inhoud betreft 
Het vraaggesprek met Lucien Van 
Impe IS naar mijn bescheiden mening 
beneden alle peil en een Vlaams-natio
naal blad onwaardig 

H K , Aalst 
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11 juli: woorden en daden 
Sinds jaren is juli, vroeger een stille 
maand, dé politieke maand bij uitstek ge
worden. Het steeds vaker door lange kri-
sisperioden lamgelegde parlement houdt 
in de eerste vakantieweken een mara ton 
tegen het uurwerk. En handige politici 
hebben al lang begrepen dat ze, onder 
druk van de tijd en in afwezigheid van een 
waarkzame publieke opinie, precies in de 
zomer moeilijke dossiers kunnen door
drukken. 

Daar IJzerbedevaart en Vlaams-nationa-
le feestdag binnen hetzelfde tijdsbestek 
van de eerste juli-weken vallen, dringt 
zich des te sterker de vergelijking op tus
sen woorden en daden: de woorden die bij 
deze Vlaamse hoogdagen gesproken wor
den en de politieke daden die er onmid
dellijk a an voorafgaan of er op volgen. 
Deze vergelijking levert het beeld op van 
een aanta l schizofrene toestanden in 
Vlaanderen. Kranten en kommentatoren 
en politici, die de ene dag hun instemming 
betuigen met wat te Diksmuide werd ge
zegd of die goedkeurend de krachtigste 11 
juli-toespraken citeren, spannen zich de 
volgende dag in om een slechte staatsher
vorming goed te praten. 

Hertoginnedal, een hypoteek die nog al
tijd niet gelicht is en wier gewicht de jong
ste jaren steeds zwaarder drukte, was een 
juli-beslissing. Dit jaar kreeg, precies a an 

de vooravond van 11 juli, de onmiddellijke 
faze van de staatshervorming kracht van 
wet. 
Het sterkste staaltje van schizofrene be
nader ing van de huidige politieke toe
stand werd geleverd op de CVP-bezin-
ningsdagen vorig weekend te Mechelen. 
De heren en dames, die zopas nog de on
middellijke faze van de staatshervorming 
hadden goedgestemd, bogen zich - blijk
b a a r boordevol Vlaamse bekommernis -
over de toekomstige fazen. Vlaanderens 
grootste partij is nog steeds Vlaanderens 
grootse zandbank. Het bonte spektrum 
van h a a r politieke fauna gaat van over
tuigde federalisten over platte opportu
nisten n a a r heimelijke of openlijke unita-
risten. Mechelen heeft een tipje opgelicht 
van de sluier, waarachter deze tegenge
stelde krachten opereren. Er tekent zich 
een CVP-strategie af, die in h a a r schizo
frene gespletenheid ook de meest ver
schillende tendensen binnen de partij op 
een gemeenschappelijke noemer tracht te 
brengen. De CVP maakt zich enerzijds 
k laa r om uit te pakken met de fraaie 
blauwdruk voor de staatshervorming: 
liefst een verregaand model, met finan
ciële verantwoordelijkheid en tutti quan-
ti. Hoe straffer en hoe radikaler , des te be
ter. Want des te gemakkelijker en des te 
zekerder kan de CVP, bij des te onvermij-
delijker Waals-Brussels verzet, terugval

len op een formule van mini-autonomie. 
De flamingantische trekpleisters in de 
partij kunnen met de blauwdruk zwaaien, 
terwijl de unitaristische touwtjestrekkers 
hun slag thuis halen en met een stalen ge
zicht zeggen: we hadden wel gewild, maa r 
het gaat niet... 

Martens-Tindemans: de schizofrenie van 
een partij die een verkiezingskampanje 
voert met deze twee namen, m a a r die een 
politiek voert waarbij een van de twee op 
het veld moet blijven. 

En Vlaanderen bij dit alles? 
Vlaanderen heeft niets te verwachten van 
de enen noch van de anderen. Vlaande
ren heeft alleen iets te verwachten van de 
krachtige politieke wil die een einde stelt 
aan dit schizofrene spel door te eisen, dat 
de woorden ook zouden omgezet worden 
in daden. In de huidige omstandigheden 
komt het er op neer dat de Vlaams-natio-
nale macht de gevaarlijke evolutie om
buigt en de anderen dwingt, vooruit te 
gaan op de weg n a a r een zelfstandig, 
vooruitstrevend en verdraagzaam Vlaan
deren. 

Het 11 juli-parool dit jaar moet dan ook 
zijn: binnen de kortst mogelijke tijd het 
beste politieke wapen dat Vlaanderen 
heeft, de Volksunie, terug scherp en slag
vaardig maken, (tvo) 

11 juli-boodschap 
Namens het partijbestuur legde VU-voorzitter H. Schiltz 

volgende verklaring af ter gelegenheid van de Vlaamse 

nationale feestdag: 

Meer dan ooit hebben de Vlamingen nood aan 
een daadwerkelijke politiek, gericht op de snelle 
verwezenlijking van hun essentiële doelen. Klaar 
en duidelijk moet gesteld worden wat de 
Vlamingen wensen. 

1. Echt zelfbestuur, met ruime en verstrekkende 
bevoegdheden ook op ekonomisch, sociaal en 
financieel gebied. 

2. Een eigen parlement en een eigen regering, 
onafhankelijk van het centraal gezag, waarin de 
Brusselse Vlamingen als volwaardige leden van 
de ene Vlaamse gemeenschap hun plaats 
innemen. 

3. Onverminkte bestuursbevoegdheid van de 
Vlaamse instanties over het hele Vlaamse 
grondgebied, waarvan de grenzen grondwettelijk 
vastgelegd en onaantastbaar zijn. 
4. Ruime bestuursbevoegdheid van de Vlaamse 
instanties in het hoofdstedelijk gebied voor de 
Vlamingen te Brussel, die op evenwaardige wijze 
deelnemen aan het bestuur van dit gebied. 
Om deze doeleinden te verwezenlijken volstaat 
het dat de Vlamingen vastberaden gebruik maken 
van hun politieke macht, zonder dewelke het land 
niet meer bestuurbaar is. 
Geen woorden, maar daden. Vlaanderen heeft 
thans niet in de eerste plaats nood aan 
studiedagen, verre toekomstperspektieven en 
akademische diskussies, maar wel aan politieke 
aktie om de hierboven opgenoemde doelen te 
verwezenlijken. 
De Volksunie hoopt dat deze 11 juli-herdenking 
het vertrekpunt moge zijn van een 
daadwerkelijke, krachtdadige Vlaamse aktie om 
de huidige, voor Vlaanderen gevaarlijke evolutie 
om te buigen naar een snelle verwezenlijking van 
een vooruitstrevende, verdraagzame Vlaamse 
Staat. 

Krisispaarden op hol 
De krisispaarden zullen spoedig weer van stal gehaald worden en in versneld tempo op hol slaan. 
Het is voorlopig nog niet zover gekomen dat de benzinestations weer eens een keer drooglopen. In de 
Verenigde Staten evenwel zwaait president Carter toch met benzinebonnetjes- Het is een teken aan de 
wand. 
Zeker is inmiddels dat de 'seven sisters», de multinationale petroleummaatschappijen, hun vel duur zullen 
verkopen. Vandaar de begrijpelijke ingreep van ekonomieminister Willy Claes om voldoende oliereserves 
te laten aanleggen op naam van het 'Openbaar overheidsinitiatief'. 
Maar het (gelukkig) eertijds mislukt Ibramco-avontuur van Henri Simonet zou toch onderhand moeten van 
aard zijn om de ministeriële mobilofoon-kollega's van premier Martens het besef te geven dat de zoek
tocht naar alternatieve energiebronnen niet langer mag uitgesteld worden. Toch werd na een eerste goede 
poging in die zin van voormalig wetenschapsminister Rik Vandekerckhove door zijn FDF-opvolger Ou
ters, met instemming van de regeringsraad, een flinke streep gezet door de alternatieve budgettaire reke
ning- En morgen maar jammeren dat de ekonomische donderwolken niet konden voorspeld worden-
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de week van Gej 
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G Ĵ 

Boel en amnestie 
Sinds Rik Boel zijn portefeuille 
van Binnenlandse Zaken moest 
afgeven aan de hond van Voe
ren en als troostpri js het voor
zitterschap van de Kultuurraad 
kreeg, Is er geen grotere flamin
gant in heel Vlaanderen dan hij
zelf. 
Toegegeven: Boel is alti jd al 
Vlaamsgezind geweest, ook 
voordien reeds. Maar véél meer 
in mineur dan vandaag de dag. 
Rik Boel breekt thans een lans 
voor amnestie en voor het weg
werken van wat hij noemt de 
niet-verantwoorde sociale en 
ekonomische gevolgen van de 
repressie. Dat siert hem en we 
geven hem graag daarvoor de 
verdienste die hem toekomt. 
Tijdens de vorige regering was 
er een speciaal ministerkomi-
tee, belast met het opruimen 
van de gevolgen van de repres
sie. Geen haar op ons hoofd dat 

zal beweren, dat Boel daar te
gen was. 
Maar grote steun en klare uit
spraken zoals thans zaten er 
toen toch niet in„ 

Stomme van Portici 
Op de nogal triomfanteli jke 
perskonferentie die Wil fr ied 
Martens, onder druk van het 
FDF, verleden maandag wijdde 
aan de tenuitvoerlegging van 
de onmiddell i jke faze in de 
staatshervorming, bleef de eer
ste minister op tenminste één 
vraag het antwoord schuldig. 
Een journalist vroeg hem of het, 
van Vlaams standpunt uit, niet 
verstandiger en veiliger zou ge
weest zijn om de staatshervor
ming door te voeren in één en
kele faze in plaats van drie. De 
journalist doelde daarbij duide
lijk op het gevaar dat de franco-

fonen en vooral het FDF, die in 
de onmiddell i jke en de tweede 
faze alles krijgen wat ze lusten, 
nooit zullen bereid zijn om de 
derde faze — met enkele 
Vlaamse eisen — te verwezen
lijken. 
Martens bleek ten overstaan 
van die vraag stommer dan de 
stomme van Port ic i : hij ant
woordde er met geen woord op. 

Onomkeerbaar 
of niet 
Enkele Vlaamse kranten troos
ten zichzelf en vooral hun le
zers met de bedenking dat de 
onmiddell i jke faze van de 
staatshervorming gelukkig niet 
onomkeerbaar is. 
Strikt juridisch gezien is dat zo: 
deze faze komt in voege bij ge
wone wet en kan dus ook bij 
gewone wet weer afgeschaft 
worden. 

De polit ieke realiteit ligt echter 
anders: in de werkeli jkheid zal 
het quasi onmogeli jk bli jken, de 
onmiddell i jke faze — met haar 
gespli tst ambtenarenkorps, 
haar in de prakti jk verworven 
rechten, haar speciaal benoem
de sekretarissen-generaal en 
noem maar op — ooit nog on
gedaan te maken. 

Door thans de drieledigheid te 
laten invoeren hebben de 
Vlaamse regeringsparti jen een 
ongemeen sterk onderhande
lingspand uit handen gegeven. 
En dit laatste is in ieder geval 
onomkeerbaar-

Waalse energie 
Praktisch alle problemen in ons 
land zijn «gecommunautari-
zeerd», om het met een Bel
gisch bastaardwoord te zeg
gen. 

De Walen zijn nu ook aan het 
hetzen omdat, naar hun zeggen, 
de hele energieproduktie in 
Vlaamse handen zit. Ze verwij
zen daarbij naar de aardgaster
minal van Zeebrugge, de petro
chemische nijverheid te Ant
werpen en de Limburgse steen
kolenmijnen. 
Wallonië paalt inderdaad niet 
aan de zee en Zeebrugge of 
Antwerpen liggen nu eenmaal 
waar ze liggen. 
Maar temidden van de Hene
gouwse bietenvelden te Féluy 

•'kregen de Walen een zinloze 
petroleumraffinaderij. Hadden 
ze hun zin gekregen, dan zou 
Ibramco er geweest zijn, even
eens in Wallonië en ter ver
werking van de ruwe olie van 
de sjah: een kraan die nu al de
finitief toegedraaid zou zijn. 
En daarenboven heeft Vlaande
ren zich tientallen jaren krom 
gewerkt en gespaard voor de 
miljarden die in de Waalse mij
nen verloren gegooid werden. 

11 juli en de VU 
Met het van kracht worden pre
cies op de vooravond van 11 
juli van de onmiddell i jke faze 
van de staatshervorming was 
er dit jaar weinig reden om te 
feesten op de Vlaams-nationale 
hoogdag. 
De Volksunie heeft er dan ook 
een dag van stri jdbaarheid en 
trouw van gemaakt. 
In de Voerstreek manifesteer
den de beide ondervoorzit ters 
Gabriels en Maton, samen met 
fraktievoorzitter Vic Anciaux 
en kamerlid De Beul. 
Te Antwerpen bezocht een VU-
delegatie — met Bob Maes, 
Rob Vandezande en Waiter 
Luyten — Fons Madereel die 
ti jdens ongeregeldheden met 
de Voerse Happartbende zwaar 
gekwetst werd. 

Bezinnings-
weekend 
De interne CVP-vergadering 
verleden zaterdag en zondag te 
Mechelen droeg de naam van 
«bezinnings-weekend». Ze 
volgde direkt op het goedkeu
ren van de onmiddell i jke faze in 
de staatshervorming. 
Er is nochtans een Vlaams 
spreekwoord dat zegt: bezint 
eer ge begint! 

Sfcyfab, Gramme en Pien 
Nou, als het van Gramme afhangt, dan mag er iedere dag een Skylab de atmosfeer 
komen binnen duikelen om witgloeiend en dampend in de vaderlandse bodem te plet
ter te slaan Wat dié man zich af gesloofd heeft hiet Koninkrijk werd in een nooit gezie
ne staat van paraatheid gezet Te Walem werd een heuse alarmcentrale op de been 
gebracht met levensgrote bevelhebbers en onderbevelhebbers en manschappen en 
de hele rotzooi die nodig is in tijden van rampen en tegenspoed Wat een geluk dat 
Gramme niet het slachtoffer is geworden van de Hapart-affaire Met deze man op Bin
nenlandse Zaken, precies op het moment dat Skylab ons als een heus zwaard van 
Damocles boven het hoofd hing, mochten wij met Angelsaksische objektiviteit zeg
gen The right man on the right place Gramme aan het hoofd van de nationale koordi-
natie, met onder zich provinciale en regionale en lokale koordinatiekomitees, met daar
naast het leger en de rijkswacht en de brandweer en de civiele bescherming Nooit 
zo'n heroïsch gevoel gehad als precies in deze sombere Skylab-dagen' 

Stad-in stad-uit van dorp tot dorp kropen verweerde gemeentebedienden op Binnen
lands bevel het dak op Om enige olie te gieten in de bewegende onderdelen van de 
alarmsirenes Onder het kritisch oog van de plaatselijke politiekommandant Die onge
duldig op het ogenblik stond te wachten om het knopje in te drukken en — bij wijze 
van proef — het bevrijdend geloei te horen weerklinken 

De ministeriele ijver om de mensen de duivel op het lijf te jagen werkte zo aansteke
lijk, dat de Brusselse brandweer — gelukkig toch nog net op het nippertje uitbetaald 
voor de maand juli — het weten dat ze helemaal klaar was om waar ook in de agglo
meratie de gevolgen van ieder Skylab-ongeval on-mid-del-lijk te lijf te gaan uitslaande 
branden, inslaande onderdelen, schade aan panden en belendende, lijfelijk letsel en 
noem maar op 

Over heel België hing, dank zij Gramme, een sfeer van stille schrik en kille vastbera
denheid Het Koninkrijk was gereed om, zoals vaker in zijn geschiedenis, het hoofd te 
bieden aan de inval 

Komt daar dan maandagavond ons aller Pien, de Weerman, koudweg in zijn weer
praatje vertellen dat de minister eigenlijk een beunhaas is en dat al die Skylab-maatre-
gelen baarlijke nonsens zijn Zegt Pien Boven de vijftigste breedtegraad gebeurt er 
mets Meteen tekent hij die vijftigste op de kaart van België Walem, Brusselse brand
weer. Gramme in zijn kabinet Vergeet het maar Wat beneden de vijftigste ligt in Bel
gië IS een miniem stukje Luxemburg, waar Skylab in het slechtste geval een paar ever-
zwijnen op de jacht van Nothomb zou kunnen teisteren Zegt Pien 's Nachts gebeurt 
er mets, het ding draait boven onze kop telkens tijdens de dag-uren Vergeet dus 
maar de ministeriele raadgevingen in verband met de nachtelijke alarmsirenes en de 
hele Walemse rotzooi-met-lampen 

Zo IS dat dus De precieze, de juiste, de geruststellende informatie moet uiteindelijk 
met komen van onze aller minister van Binnenlandse Zaken — die liever keet schopt 
om zichzelf interessant te maken — maar van Armand Pien 

Alsof het een wondere patat gold. hem toegestuurd door de een of andere tuinder, de 
eerste meikever van het jaar of de laatste vlinder van de herfst Pien toonde ons wat 
er in de wereld en in de ruimte boven ons precies te beleven en te verwachten was 
Pien aan Binnenlandse Zaken'' Voor ons met gelaten Een stuk prettiger, veiliger en 
aangenamer dan het stuk ongeluk uit de buurt van Verviers 

dio Genes 
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Staaldam voor 
Zeebrugge 
Als er ooit eens serieus zou 
kunnen geboord worden naar 
wat te Zeebrugge allemaal ge
beurt of staat te gebeuren, dan 
zou wellicht een onwelriekend 
potje boven komen waarbij de 
Versteele- en Rutten-affaires 
maar klein bier zijn. 

Er is nu sprake van een stalen 
dam te Zeebrugge die bijna 
driemaal zo groot zal worden 
als de voorziene betonnen stei
ger. De stalen dam, te bouwen 
door een Vlaamse firma met 
materiaal van de Waalse sider-
urgie, wordt als een soort com
munautair ei van Columbus 
voorgesteld. 

Een peperduur ei in ieder geval: 
meerprijs bijna 100 miljoen. 
Normaal zou men mogen ver
wachten dat de aannemers die 
in het kader van hun Zeebrugs 
«raamkontrakt» belast zijn ,met 
de bouw van de betonnen stei
ger, van hun oren zouden ma
ken tegen een metalen dam die 
hen van hun opdracht berooft. 

Helemaal niet! De «raamkon-
trakten» zijn zo degelijk geslo
ten, dat de betonbouwers auto
matisch 11 miljoen uitbetaald 
krijgen als de staaljongens de 
opdracht krijgen. 

Het rood 
der klauwen 
Naar aanleiding van 11 juli hin
gen aan tal van officiële gebou
wen in Vlaanderen de leeuwe-
vlaggen. In officiële versie, met 
de tong en de klauwen netjes 
rood. 

We hebben vroeger al gezegd 
dat de Vlamingen zich niet on
derling moeten afmaken omwil
le van dat beetje rood. Iemand 
die met de «officiële» leeuw 
vlagt, hoeft geen slechtere Vla
ming te zijn dan iemand die het 
gewoonweg houdt bij zwart-
geel. 

Het is echter wél opvallend dat 
de Walen helemaal niet de be
hoefte hebben gehad om de 
rode haan op geel veld te voor
zien van enkele vlekjes zwart 

SIEMENS 
SoHed en betrouwbaar. Ja - ren - lang. 
Op een Siemens mikrogolfoven kunt U reke
nen. Hij laat U niet In de steek. Hij kookt mo
dern, smaakvol, gezond en ultra snel. Bo
vendien biedt Siemens U een onvergelijk
baar voordeej : U kan volgens de aard 
van het gerecht de juiste braad of bak 
tijd foutloos instellen. 
Andere voordelen : 
- Aroma en kleur van de spijzen blijft 

behouden, ook de vitaminen en 
mineralen 

- Diepvrieskost Is binnen enkele 
minuten klaar 

- Koken In het eetservies. Uit de 
oven op de tafel 

- Automatische deur-vergrendeling 
- Absoluut veilig 
- Bespaart energie 

Martens geeft zijn zegen Outers 
De zaak Outers-Schollaert , 
die in alle Vlaamse bladen 
een zo algemene weerklank 
had gekregen, dat zij werke
lijk als een nationale Vlaam
se zaak kon beschouwd 
worden, is natuurlijk voor de 
Vlamingen met een sisser 
afgelopen. Zeker nu in het 
Parlement de Vlaamse eer-
ste-minister Mar tens de 
Waa l Outers zijn zegen en 
de Vlaming Schollaert de 
ezelsstamp heeft gegeven. 

Toen de direkteur-generaal van de 
Belgische Dienst voor de Buiten
landse Handel (BDBH) Burnay in 
de zomer van 1976 tijdens een 
plezierreis in Tsjechoslovakije de 
half-mlljoenwagen van de BDBH 
aan diggelen reed en daarbij zelf in 
het ziekenhuis en vervolgens op 
het kerkhof belandde, kon hij er 
geen flauw vermoeden van heb
ben dat zijn voortijdig afsterven 
drie jaar later in de BDBH-top nog 
een forse storm zou doen opste
ken. 

Toen het volgende jaar de Waalse 
minister Toussaint zijn kabinet
schef de Vlaming M. Schollaert tot 
direkteur-generaal van de BDBH 
benoemde, ging de APWFSP 
CWaalse en francofone perso
neelsvereniging) onmiddellijk in de 
aanval, gerugsteund door een 
FDF-afvaardiging bij de minister. 
Door een vijftal BDBH-toppers 
(de hh. Verboomen, Monfils, Fon-
teyne, Hubert en Hallet) werd de 
Raad van State ingeschakeld, die 
na maanden treuzelen een onthut
sende uitspraak deed: de benoe
ming van Schollaert werd verbro
ken... omdat er bij de BDBH geen 
taaikader bestaat! Dit deed de 
man in de straat wel eventjes op
kijken. Zou die uitspraak dezelfde 
geweest zijn, indien Schollaert een 
Waal was geweest? Of kon er dan 
helemaal geen direkteur-generaal 
worden benoemd"? 

Taaikader 

Intussen werd er in de BDBH druk 
aan een taaikader gewerkt, maar 
vergeefs ingevolge het stugge 

Vasthouden van de francofonen 
aan de huidige 50/50 regeling, die 
helemaal niet beantwoordt aan de 
bestaande 60/40 verhouding tus
sen de belde gemeenschaooen 
Dit standpunt werd evenwel niet 

bijgevallen door de Raad van Be
heer van de BDBH, die meende 
dat een 53,75 N/46,26 F een juis
tere verdeelsleutel zou zijn. 
Toen de VU-minister de Bruyne 
de leiding had van het ministerie 
van Buitenlandse Handel, waaron-

diensttaal haast altijd het Frans, in
gevolge de ééntaligheid van de 
Walen en francofone Brusselaars. 
In de vergadenngen van de Raad 
van Beheer en van het Fonds van 
de Buitenlandse Handel wordt 
haast altijd Frans gesproken, en 

ving van nog meer Walen (eentali
ge natuurlijk) belet. Indien men die 
redenering logisch doortrekt, dan 
zouden perfekte Franstalige Vla
mingen zoals bv. Schollaert, Ven-
neman en talrijke anderen geen 
Franstalige dossiers mogen be-

De zook Outers-Schollaert 
der de BDBH ressorteert, dokter
de hij een logisch 60/40 taaikader 
uit. Na een wetenschappelijke be
nadering van het probleem en aan 
de hand van gefundeerde en on
aanvechtbare maatstaven kwam 
minister de Bruyne tot volgende 
vaststellingen: 

• Het aandeel in waarde van de 
buitenlandse handel bedraagt 
65 % voor Vlaanderen en 35 % 
voor Wallonië -I- Brussel; 

• Het aantal in het exporteursre-
gister ingeschreven ondernemin
gen bereikt 65 % voor Vlaande
ren en 35 % voor Wallonië -I-
Brussel; 

• Hetaantal bezoeken bij de ge
westelijke kantoren van de BDBH 
bedraagt 63 % voor Vlaanderen 
en 37 % voor Wallonië; 

• Aantal firma's die om een tege
moetkoming van het Fonds van de 
Buitenlandse Handel hebben ver
zocht: 60 % in 't Nederlands en 
40 % in 't Frans. 

In het licht van die cijfers kan niet 
betwist worden dat de 60/40 ver
houding volkomen gewettigd Is. 
Volgens de francofone perso
neelsvereniging zouden er onder 
de topambtenaren van niveau 16 
en 15 slechts 2 Walen zijn: Monfils 
en Hallet, tegen 4 Vlamingen: Ven-
neman, Verboomen, Coucke en 
Fonteyne. Maar Verboomen staat 
op de Franse taalrol (volgens de 
Walen: om sneller promotie te 
kunnen maken) en ook Fonteyne 
(die een Brusselaar is, en dus niet 
als Waal wordt aanvaard!). En 
daar de h. Schollaert nu naar het 
niveau 13 is teruggewezen, is de 
verhouding voor niveau 15 en 16 
nu in werkelijkheid het omgekeer
de, slechts 2 topambtenaren van 
de Nederlandse taalrol tegen 4 
van de Franse taalrol. 
Het fabeltje van de francofone mi-
norizatie Is trouwens Idioot krank
zinnig: in de BDBH is de gewone 

de notulen worden uitsluitend in 
het Frans opgesteld. 
De Walen vinden het ook hemel
tergend dat franstalige dossiers 
door Vlamingen kunnen behan
deld worden, omdat dit de aanwer-

handelen. Waar is de goede oude 
tijd dat alles eerst m het Frans 
werd afgehandeld «n dat D-G Bur
nay kon zeggen «Faites-moi tradui-
re cela en ménapien». 
De zaak Outers-Schollaert ilius-

Vlaming Schollaert kreeg ezelsstamp van Outers. 

treert op treffende wijze het ver
schil van Ingesteldheid van Walen 
en Vlamingen. De eigengereide 
beslissing van de Waal Outers en 
de Vlaming Venneman ad Interim 
als direkteur-generaal aan te stel
len is louter boerenbedrog. Zijn 
ware bedoeling Is Venneman de 
plaats te doen warm houden tot 
wanneer hij het volgende jaar, na 
zijn oppensioenstelling kan opge
volgd worden door de Waal Mon
fils. En dat nemen de Vlamingen 
met. De Vlamingen zijn niet tegen 
een Waalse topambtenaar, wel 
tegen een Nederlandsonkundige 
topambtenaar Maar de Walen zijn 
zelfs tegen een perfekt franstalige 
Vlaming, alleen maar omdat hij een 
Vlaming is. 

Dat minister Simonet, de man van 
de «francisation irreversible» de 
onomkeerbare verfransing te 
Brussel, de zaak Outers-Schol
laert door zijn franskleunge bril be
kijkt, kunnen wIj nog begrijpen, 
maar dat Wilfried Martens het on
beschoft optreden van Outers 
wenst te dekken gaat er bij ons 
niet in. Het strekt Martens niet tot 
eer dat hij een taalvaardige en be
kwame Vlaming met een onberis
pelijke staat van dienst laat vallen 
)m via een omweg een veel min

der bekwame — want neder
landsonkundige — Waal in zijn 
plaats te bevorderen. 

Wie beliegt wie? 

Beweerd wordt de de Raad van 
Beheer van de BDBH vooraf ken-
lis had gekregen van de beslis
sing van minister Outers. Dat de 
journalisten, van wie sommigen zo 
3oed geïnformeerd schijnen daar-
/an geen weet hadden, komt ons 
op zijn minst verdacht voor. En na
dat de Raad van Beheer op don
derdag 28 juni nogmaals over die 
zaak had vergaderd pakte de Ga
zet van Antwerpen uit met een 
grote kop «Beleid van Outers af
gekeurd in de R.V.B, van de BDBH 
— De BDBH wil Schollaert terug». 
In de Kamer verklaarde eerste-mi-
nister Martens dat de regering ak
koord ging met Outers, maar van 
die verklaring is in diezelfde G.v.A. 
geen spoor te vinden Mogen de 
lezers van de Gazet met weten dat 
de Vlamingen weer eens door een 
Vlaamse eerste-minister met het 
zoveelste kluitje in het net zijn ge
stuurd? . M.V.d.B. 
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Petrol en index 
zijn verhitte 
sociale strijdpunten 

akademisch 
ziekenhuis 
•Dn^ r • A' f^ r r ^ p r 

Nu al kan zo met de e l l ebo
gen aangevoe ld w o r d e n dat 
b i j de soc ia le onde rhande l i n 
gen na de zomervakan t i e een 
f l i nke ange l zal schu i len in 
het t o p o v e r l e g . 
W a a r het t o c h niet o n o p g e 
merk t is geb leven dat de so 
c ia le in ten t ieve rk la r ing van 
reger ing , v a k b o n d e n , en 
w e r k g e v e r s o r g a n i z a t i e s zo 
s p o e d i g to t s tand k w a m en 
de k rach t l i j nen met ru ime 
c o n s e n s u s van de b e t r o k k e n 
pa r tne rs w e r d e n aangedu id 
v o o r de s e p t e m b e r r o n d e , 
mag t o c h niet de waan ge
w e k t w o r d e n dat een soc iaa l 
a k k o o r d als het ware v o o r 
het g r i j pen l igt. 
W a n t het zal to t een k rach t 
p roe f k o m e n als gevo lg van 
de energ ieper i ke ien d ie onze 
m a a t s c h a p p i j dan ig d re igen 
te havenen. Immers , de 
s tandpun ten van pa t roons en 
v a k b o n d e n ove r de te voe ren 
l oonpo l i t i e k l iggen m i j l enver 
u i teen. 

De patroons zetten het konkur-
rentievermogen van hun onderne
mingen voorop, om voldoende le
venskracht te behouden moet er 
werk gemaakt worden van loon
matiging De uitvoer is immers een 
van de belangrijkste troeven van 
ons bedrijfsleven, maar dat bete
kent dat de prijzen dienen afge
stemd te worden op die van ande
re konkurrerende landen 
Als gevolg van de petroleumkrisis, 
zo stelde vorige maandag VBO-af-
gevaardigd-beheerder Raymond 
Pulinckx, rijst het gevaar dat de 
ondernemingen twee keer de in
flatie van de petroleumpnjzen zou
den moeten betalen. Een eerste 
keer bij de aankoop van de grond
stoffen en een tweede keer bij de 
verhoging van de lonen van de 
werknemers Want, in dit land is er 
nog immer het uniek systeem van 
koppeling van de wedden aan de 
index van konsumptieprijzen En, 
in die index neemt de petroleum 
een invloednjke plaats in 
De inflatie van de petroleumpnj
zen dreigt dus de loonkost voor 
de ondernemingen enorm te ver
zwaren. 

Dus ligt de remedie volgens de 
werkgevers-onderhandelaars 
voor de hand de petroleum uit de 
index van konsumptieprijzen ha
len 

Zulke index-manipulatie is nog eer
der geschied zoals vong jaar met 
de aardappelprijzen 

31 juli 
Vanzelfsprekend hebben de vak
bondsleiders reeds te kennen ge
geven dat van zulke vertekening 
van het indexcijfer geen sprake 
kan zijn Immers, hierdoor zou de 
werkende bevolking in feite een 
verarming toebedeeld knjgen aan
gezien de stijgende olieprijzen dan 
niet meer gekompenseerd wor
den door gelijkaardige wedde-
aanpassingen 

Meer dan die vaststelling van fun
damentele oneensgezindheid van 
de sociale partners over de wijzi
ging van het indexcijfer kan voor
lopig met geschieden 

Wel ziet het er naar uit dat de mo
menteel door alle betrokken part
ners onderschreven fluwelen 
sociale regenngsverklaring pre
cies op het knelpunt van de loonin
dexering dreigt spaak te lopen 

Trouwens, uitgerekend in de va
kantieperiode kan een ander soci-
aal-ekonomisch feit van aard zijn 
om de messen te scherpen. 

Terwijl de werkgevers zich met 
hun eisen bijzonder goed ge
steund voelen door een aanbeve
ling van de OESO (Organisatie 
voor Ekonomische Samenwerking 
en Ontwikkeling) om de petroleum 
uit het indexcijfer te halen, kijken 
de vakbonden nauwgezet toe wat 
er op het eind van deze maand 
gaat gebeuren in de petroleum-
sektor. 

Op 31 juli loopt inderdaad het zo
genaamde programma-akkoord 
ten einde dat de regering en de 
Belgische Petroleumfederatie ge
sloten hadden Uit die weinig door
zichtige verbintenis vloeien de gril
lige prijsaanpassingen voort die de 
bevolking om de haverklap aange
boden kreeg. 

De vakbonden (vooral de twee 
monopolie-houders ABVV en 
ACV) stellen nu dat het program-
makontrakt met de Petroleumfe
deratie van direkteur Hatry met 
zomaar door de regering mag ver
lengd worden zonder ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen. 
Immers, er wordt vastgesteld dat 

Versteele-moppen 
De jongste paar weken kent 
West-Vlaanderen een nieuwe 
rage: de zogenaamde Verstee
le-moppen. Onderwerp van 
deze moppen is telkens de 
CVP-burgemeester Versteele 
van De Panne, In opspraak en 
in de gevangenis gebracht door 
de verkavelingen in de duinen. 
Vraagt de ene Westvlaming aan 
de andere: «Weet ge het al van 
de nieuwe grote waterveront
reiniging in Brugge?» Zegt de 
tweede argeloos: «Nee, zeg. 
Weeral?» Besluit de eerste 
tr iomfantel i jk: «Ja hoor, Ver
steele probeert zich wit te was
sen». 

Of nog deze. 
Versteele was, naast Leo Van 
Ackere, kandidaat voor het 
goeverneurschap van West-
Vlaanderen. Zegt de nieuwe 
goeverneur Van Ackere: «Wel, 
Versteele wou in Brugge zitten 
en hij zit er nu». 

Rutten-, Van Mechelen- of Blo-
so-moppen zijn er nog niet. 
Maar dat komt wel, vrezen ze in 
de CVP... 

Ongewenst 
Op het Mechels CVP-beraad 
verleden weekend was er één 
grote afwezige: Wilfr ied Mar
tens. 

Officieel heette het «dat hij 
mocht komen Indien hij wou», 
maar dat zijn aanwezigheid niet 
nodig geacht werd. 
Tindemans moet daar maar 
eens een tekeningetje bij ma
ken... 

een aantal beloften die in dat ak
koord zaten hoegenaamd met 
werden nagekomen Zoals het 
verstrekken van degelijke garan
ties voor oliebevoorrading in ons 
land en het doorzichtiger maken 
van de prijzenstruktuur 

Integendeel, er is nog nooit zo ver
ward en ongekontroleerd omge
sprongen met prijsaanpassingen. 

En de herrie op de petroleum-
markt van de voorbije weken 
heeft voldoende duidelijk gemaakt 
dat de uitvoenng van het program
ma-akkoord niet gespeend is van 
enig opportunisme 

Er wordt nu dus in de eerste plaats 
gekeken naar de nieuwe overeen
komst die de regering met de mul
tinationale oliereuzen zal bereiken. 

Vinden de vakbonden er aan
stootgevende elementen in en on
voldoende waarborgen om te ko
men tot een doorzichtig pnjzenbe-
leid, dan zal dit feit bijzonder zwaar 
doorwegen bij de aanvang van het 
sociaal topoverleg in september. 

Het Is een onafwendbaar feit ge
worden om van de bevolking eko
nomische offers en alleszins een 
zekere matiging te vragen, maar 
geenszins kan zulks geschieden 
met een blanco-wissel voor petro-
leumbazen en werkgevers-afge
vaardigden. Ovengens stipten we 
reeds vorige week aan dat inmid
dels meer aandacht zou moeten 
gaan naar het aanmoedigen van 
deeltijdse arbeid, (hds) 

*. • 
•. '.; Het Akademisch Ziekenhuis van de Universitaire 
',u\ Instelling Antwerpen Lj een nieuwe beloftevolle instel-
•!;•; 'ing, • waar hooggespecialiseerde patiëntenzorg 
*«.*. centraal staat, werft aan: 

?> 1. GEGRADUEERDE 
g EN GEBREVETTEERDE 
iii;: V E R P L E E G K U N D I G E N 
Si: 2 . V E R P L E E G H U L P E N 
•'.y^ (met getuigschrift) 
• I | . ' 2 1 Gezins- en bejaardenhelper(ster) 
/ . | . 2 2 Kmderverzorger(ster) 
;::•: 23 Sanitairhelper(ster) 
'.''[• 2 4 Ziekenverzorger(ster) 
']','] 2 5 Ziekenoppasser(ster) 

\'.'l voor de diverse verpleegeenheden, medisch technische 
.••^ diensten en ook specifiek voor nachtdienst •*• • 
>:•: Wij bieden: 
',•',''. n nieuwe kansen tot professionele vervolmaking; 
.'\' G een wedde op basis van officiële weddeschalen, 
^*^; ü ruime vergoedingen voor extra^prestaties, 
\ - I ; D bij het bepalen van de wedde wordt de nuttige ervanng 
l \ \ volledig in aanmerking genomen 

•.••• Algemene aanwervingsvoorwaarden: 
•:|;| D Belg zijn; 
*•••. D houder van een bewijs van goed gedrag en zeden; 
''.',•'. n aan de dienstplichtwetten voldoen, 
','.[, D de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten, 
'',\\ D in het bezit zijn van het vereiste diploma en/of getuig-
*•.;. schnft, afgeleverd door een nederlandstalige instelling 
•;••• of van het taalcertifikaat afgeleverd door het Vast 
',''.•'. Wervingssecretariaat 
',;\ (Alle funkties staan open voor mannelijke en vrouwe-
•*•!• Iijke kandidaten) 

.:\. Kandidatuurstelling: 
',•'.'1 Gebeurt uitsluitend oo het daartoe bestemde 
t'*I« sollicitatieformulier, dat aangetekend of per-
%;•; soonlijk dient overgemaakt te worden aan het 
.;•:• AKADEMISCH ZIEKENHUIS ANTWERPEN, t.a.v 
'/.'I Dhr H VANDEVELDE, Hoofd Personeelsdienst, 
. ; V Wllrijkstraat 10,2520 Edegem 

Deze formulieren dient men aan te vragen op de Perso
neelsdienst of de dienst Nursing 
(eventueel tel nr 031 /29.1111 post 1180 of 1003 ) 

De datum van een mondeling onderhoud wordt zo 
SDoedig mogelijk meegedeeld 

_•••••••••• • • ••••••••••*••••••••••••••! 
•••••• •••••.^^^•••***** •••••• •••••• • * • • • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • • • • 
• • • 

•:••* •••-• 

Een op vijf is arm 
Uit de fiskale statistiek van de Inkomens (1979) blijkt dat 19,3 °/o van 
de bevolking minder Inkomen heeft dan het wetteli jk minimum van 
40.000 fr. Zeker één Belg op vijf dient bijgevolg onder de armen gere
kend te worden. 
De jongste twee jaar Is het bestaansminimum meer dan verdubbeld, 
terwij l de index met niet eens één vijfde steeg. Op grond van het hui
dige minimum zouden er toen nog méér armen geweest zijn. 
De Vlaamse streken met de meeste armen zijn het Aalsterse, Veurne, 
leper, Diksmuide en Oostende. 

Franstalige 
regeringsmedailles 
te Aalst 
Op zondag 24 juni werden op 
een plechtige proklamatie van 
de stedelijke akademie voor 
muziek, ballet en toneel te Aalst 
eentalig Franse regeringsme
dailles uitgereikt. 
Het gaat hier om de kleine zi l
veren medailles die geschon
ken wordt aan de leerlingen die 
ten minste negentig procent 
van de punten hebben behaald. 
Daar deze eretekens uitgaan 
van het ministerie van Neder
landse Kuituur kan hier geen 
sprake zijn van de klassieke, 
«spijtige Belgische vergis
sing», die de Vlamingen bijna 
honderdvijft ig jaar moeten dul
den. 
Kamerlid Jan Caudron (Aalst) 
stelde daarover een schriftel i j
ke vraag aan de minister van 
Vlaamse Aangelegenheden. 
Hoe Is het Inderdaad mogelijk 
dat in 1979 nog dergelijke blun
ders worden begaan? 

RBP 
De raffinaderij RBP werd over
genomen door de Amerikaanse 
maatschappij Coastal. Dit is 
gebeurd dank zij het doorzet
t ingsvermogen van een gedeel
te van de arbeiders die het be
drijf zolang hebben bezet en 
bedrijfsklaar hielden. Het ware 
dan ook unfair, sommige bezet
ters een nieuw kontrakt te wei
geren, zoals het gerucht gaat. 
Deze mensen leden niet alleen 
loonverlies maar hebben uren 
noch kosten gespaard om de 
installaties te onderhouden. 
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Brussel: duizendjaar 
en drie nullen 
In de senaat k w a m het deze 
w e e k to t een «gezel l ig» 
inc ident . Aan le i d i ng daa r toe 
w a s een w e t s v o o r s t e l van 
FDF-sena to r L M a t h i e u o m 
de invoer en de v e r k o o p 
van ve l len van j onge 
zeehonden te ve rb ieden . 

B i j de s t e m m i n g on th i e l d 
sena to r W i m J o r i s s e n z ich . 

De reden van z i jn 
o n t h o u d i n g : «_/7r heb mij 
onthouden omdat het FDF 
meer belangstelling aan de 
dag legt voor zeehonden 
dan voor het lot van de 
Brusselse Vlamingen». 
Het FDF l iep r o o d aan_. 

Dit neemt evenwel niet weg dat 
deze partij momenteel op rozen zit 
en best tevreden is over de voor
uitgang die tijdens de 100 dagen 
van de regering-Martens geboekt 
werd op het vlak van de gewest
vorming met drie. Mevrouw Spaak 
kan haar vreugde moeilijk verber
gen op de wekelijkse perskonfe-
renties. 
De eerste faze van de staatsher
vorming is rond. Dag na dag ver
schijnen wetten en uitvoerende 
besluiten in het Staatsblad. Wat 
nadien komt, kan het FDF weinig 
schelen. De gewestvorming is in 
kannen en kruiken. Laat de Vla
mingen maar studieweekends or-
ganizeren. 

Beweren dat de eerste faze om
keerbaar IS, klinkt teoretisch kor-
rekt, maar houdt een totale mis
kenning in van de Belgische reali
teit Ons land leeft van voorlopige 
maatregelen... 
De slogan «Bruxelles, maitre chez 
toi« wordt werkelijkheid. Brussel 
als derde gewest, waar de Vlamin
gen inderdaad als zeehonden niet 
bij te pas komen. 
In de gewestelijke regering wordt 
zelfs de quasi-pariteit niet gereali-
zeerd Van enige Vlaamse macht 
of inspraak kan nog minder ge
waagd. Het enige Vlaamse lid var* 
de regering wordt gesust met een 
paar rest-bevoegdheden. 
Trouwens niet alleen op geweste
lijk vlak komen de Vlamingen er 
bekaaid af, ook op gemeentelijk ni
veau Geen gewaarborgde aanwe
zigheid in het OCMW, niets inzake 
de gemeenteraden, niets wat 
Nederlandstalige schepenen be
treft, gemeenschapskommissies... 
Al dat geschrijf over de OCMW's 
die onder het beheer van de ge
meenschappen zouden vallen, is 
je reinste raddraaierij. De gemeen
schappen zijn enkel bevoegd voor 
eentalige instellingen. De Brussel
se OCMW's zijn per definitie 
tweetalig. 
Worden de zes randgemeenten 
onder nationale voogdij geplaatst, 
over het hoofdstedelijk gebied 
(uitgezonderd Brussel-stad) wordt 
toezicht uitgeoefend door het ge
wes t Een gewest dat daarenbo
ven een vetorecht verkrijgt inzake 
eventuele fusies van gemeenten. 
Dat de agglomeratie financieel niet 
leefbaar is, vormt geen beletsel. 
De Vlamingen zullen wel betalen 
voor hun vernederingen. 

En wat het FDF in deze eerste 
faze, die vooral de uitvoerende 
macht betreft, nog met verkregen 
heeft, dat neemt het Aldus roept 
Defosset op totaal onwettelijke 
basis de Brusselse parlementsle
den bijeen om advies te vragen 
over de begroting. Dat er nog 
geen gewestraden bestaan, deert 
met. De Vlaamse meerderheids
partijen laten toch betijen. Zij stu
deren. 
Eergisteren kregen we in de se
naatskommissie voor Openbare 
Werken weer zo 'n staaltje van 
frankofone arrogantie. Besproken 
werd een wetsvoorstel van Defos
set betreffende de organizatie van 
de ruimtelijke ordening en stede
bouw in het Brusselse gewest. 
Hierdoor zou een streekkommis-
sie voor Brussel opgericht wor
den, en tegelijk zou de gewestmi
nister, dus Defosset himself, afwij
kingen kunnen toestaan op de 
door de koning goedgekeurde ge
westplannen. 
Een FDF-monopolie dus voor de 
ruimtelijke ordening, zonder 
Vlaamse inspraak. Met dit voorstel 
IS het frankofone front voor het 
eerst tegen een onverzettelijke 
Vlaamse muur gestoten. Afwach
ten wat de regering nu zal doen. 
In de tekst van het Vlaams f ront 
ook door de Vlaamse meerder
heidspartijen ondertekend, staat 
duidelijk het t)eginsel ingeschre
ven van een gelijkwaardige deel
neming van de Brusselse Vlamin
gen aan het t)estuur van het Brus
sels gewest Daarvan is in het dui
zendjarige Brussel vooralsnog 
niets te merken. Het enige wat de 
Vlamingen verwierven zijn... drie 
grote nullen. 

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 
ASLK 
1. Eurocheques, 

spaarboekkaart en 
reischeques 

2. Voordelige 
wisselkoers 

3. Touring Hulpbetoonboekje 
4. Automatische betaalopdrachten 
5. Vferhuur brandkastje 

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

ASLKS 
ALGEMENE SPAAR. EN LIJFRENTEKAS 

Staf houder Frans Boert 
Advokaat Frans Baert werd 
zopas door zijn kollega's 
aangesteld tot stafhouder van 
de Gentse balie, voor het 
gerechteli jk jaar 79-80. 
Elk jaar kiezen de advokaten 
van elke balie — er is er één 
per gerechteli jk 
arrondissement- een stafhouder 
en de leden van de Raad van 
de advokatenorde. 
De aanduiding van een 
advokaat tot lid van de Raad 
van de Orde is reeds een 
bijzondere bli jk van waardering 
en vertrouwen dat in het zeer 
krit ische midden van de 
advokatuur geschonken wordt 
aan een selektie groep van 
pleitbezorgers. 
Nog meer geldt dergelijke 
kwalifikatie voor de fünktie van 
Btafhouder die Hoofd van de 
Balie wordt en een uitzonderli jk 
gezaghebbende figuur is ten 
aanzien van de akvokaten zelf, 
én met betrekking tot al wie 
met het gerechtsapparaat te 
maken kr i jg t beroepshalve of 
als rechtzoekende. 

Wat de benoeming van Vlaamsna
tionalist Frans Baert in deze funk-
tie een nog opmerkelijker facet 
geeft is het feit dat aan de Gentse 

balie slechts bij hoge uitzondering 
een advokaat met een politiek 
mandaat voor de funktie van Staf
houder weerhouden wordt. Dat 
die uitzonderlijke eer de VU-volks-
vertegenwoordiger voor het ar
rondissement Gent-Eekio te beurt 
valt betekent tegelijkertijd een 
eresaluut en een erkenning van de 
juridische kwaliteiten van advo
kaat Baert. 

Voor de Vlaamsnationalisten is 
het bovendien een morele over
winning; wie als militant jarenlang 
de Vlaamse beweging met woord 
en daad een goede vaart heeft ge
geven hoeft met langer de weg af
gesneden te zien naar topfunkties 
met verregaande invloedrijke arm
slag. 

Rechtvaardiger 
rechtsbedeling 
Frans Baert vestigde zich in '49 als 
advokaat te Gent nadat hij aan de 
Leuvense universiteit diploma's 
behaalde als doctor in de rechten, 
het notariaat de wijsbegeerte, en 
de politieke en diplomatieke we
tenschappen. 

Frans Baert was tijdens zijn stu
dentenjaren o.m. animator van de 
volkskunstgroep De Kegelaar, en 
preses van het Leuvens Studen-
tenkorps Baert organizeerde met 
Jef Goossenaerts in '50 de eerste 
na-oorlogse Dosfelherdenking. Hij 

vervulde tal van funkties in de bui-
ten-parlementairè Vlaamse bewe
ging, WO. bestuurslid van de 
Vlaamse Volksbeweging. 

In het woelige jaar '68 deed Frans 
Baert zijn intrede in de Senaat 
waar hij zich zeer spoedig ontpop
te tot een gezagvol jurist die ook 
door politieke tegenstanders fel 
beluisterd werd. 

Zijn tussenkomsten in de senaats
kommissie voor justitie en bij de 
besprekingen van de justitiebe
grotingen werden telkens spette
rende betogen. 

Als jurist genoot Baert eerst in de 
Senaat en vanaf '71 in de Kamer 
bovendien de faam van uitzonder
lijk deskundige wat de staatsher
vorming betreft 

Ook in de advokatuur werd de 
vakbekwaamheid van Baert spoe
dig gewaardeerd, want reeds in 
'65 was hij voorzitter van de 
Vlaamse Konferentie bij de Balie 
aan het Hof van Beroep te Gent 
BIJ de verschillende overwegingen 
om Frans Baert nu te benoemen 
tot Stafhouder bij de balie in Gent 
zullen ook wel de indringende plei
dooien meegespeeld hebben die 
Baert in het parlement onlangs 
heeft gehouden om door een reor-
ganizatie van het gerechtelijk ap
paraat de rechtsbedeling te be
spoedigen en zo komaf te maken 
met tal van asociale wantoe
standen. 
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Voor het overige... 
• Blijkt dat de nationale garde 
van Somoza nog maar voor 
drie weken munitie heeft. Intus
sen maken de Sandinisten zich 
klaar voor het eindoffensief te
gen Managua en ontscheepten 
200 Amerikaanse marinesolda
ten in de buurstaat Costa Rica. 
De Sandinisten verwierpen het 
Amerikaanse voorstel, om een 
voorlopige regering met gema
tigde figuren te vormen: ze hou
den het bij hun eigen vijfkoppi
ge junta. 

• Beriep zich het ontslagen 
hoofd van de militaire politie op 
Khomeiny die het ontslag (door 
de minister van Landsverdedi
ging) introk. Het wordt stilaan 
duidelijk dat men in Iran naar 
een nieuwe krachtproef tussen 
de geestelijke leiders en revo
lutionaire bewegingen gaat. 

• Ontmoette premier Begin 
van Israël president Sadat te 
Alexandrié. Begin was voor drie 
dagen op officieel bezoek in 
Egypte, dat aan het Westen 450 
miljard fr. hulp vraagt, om de 
gevolgen van de Arabische 
boycot van Egypte te kunnen 
omzeilen. 

• Kwamen te Wenen Yasser 
Arafat (Palestijnse Bevrijdings-
organizatie) Kreisky (eerste mi
nister van Oostenrijk) en Willy 
Brandt (voorzitter van de socia
listische internationale) bijeen, 
wat Israël zeer kwalijk nam. Zo
wel de regering als de opposi
tie ontzegden de drie het recht 

om over een Palestijnse staat 
te onderhandelen. Jeruzalem is 
ook boos omdat deze ontmoe
ting juist plaats had te Wenen, 
draaischijf van de Joodse emi
gratie uit het Oostblok. 

• Werd de Waalse socialist 
Glinne verkozen tot fraktie-
voorzitter in het Europees par
lement. 

• Leverde Fidel Castro voor 
het Cubaanse parlement ernsti
ge kritiek op het bestuur. Het 
ging hierbij om alle sektoren 
van de administratie. Cuba 
moet de metoden vinden, die 
het mogelijk maken de arbeids
discipline te handhaven, zoals 
de kapitalistische landen daar
in slagen. 

• Heeft de ETA na een reeks 
bomaanslagen langs de Spaan
se toeristenkust (waarbij geen 
slachtoffers vielen en alleen 
stoffelijke schade werd aange
richt) thans overgeschakeld op 
aanslagen op Franse eigen
dommen in Baskenland. De 
ETA eist dat de Franse rege
ring, een einde zou maken aan 
haar politiek tegen de Baski-
sche vluchtelingen 

• Heeft president Carter zich 
in Camp David teruggetrokken 
om zich samen met zijn mede
werkers te bezinnen over een 
nieuw energiebeleid. De benzi-
neschaarste heeft m de States 
grote ontstemming verwekt. De 
populariteit van Carter bereikt 
een dieptepunt. 

Troebel Zaïre 
Onze ex-kolonie is voor de 

gevestigde machten in België 
nog steeds niet het buiten
land, hoewel strikt genomen 
Zaire dat wel is. Zaïre is een 
souverein-onafhankelijke 
staat en hoeft zich als zoda
nig tegenover geen enkele 
andere staat als een vazal te 
gedragen. Althans in teorie. 
De werkeli jkheid heet niets 
minder dan een neo-kolonia-
lisme, vooral uitgeoefend 
door de Verenigde Staten, 
Frankrijk en België. De drie 
landen hebben er enorme be
langen, niet het minst de gro
te Belgische families, de Sak
sen Koburgers inkluis. Het is 
zelfs onloochenbaar dat de 
belangen van het koningshuis 
de politiek van elke Belgische 
regering tegenover Zaïre be
palen. Het is trouwens zo dat 
ook het Nederlandse vorsten
huis, via de Generale Maat 
schappij (onze grootste gefd-
trust) belangen heeft in Zaïre, 
vermits de Oranjes een van 
de voornaamste aandeelhou
ders zijn van deze maat
schappij, die immers door 
Wil lem I tijdens de kortston
dige hereniging van Neder
land en België gesticht werd. 

België moet in Zaïre de jongste ja
ren politie-agent spelen Behalve 
het zenden van paratroepen naar 
Zaïre, wanneer zich daar een inval 
van anti-Mobotoestnjders voor
doet, worden steeds meer militaire 
opleiders bij het Zaïrese leger ge
detacheerd, om de Zaïrese solda
ten te trainen Men is daarmee fei
telijk al jaren mee bezig doch de 
jongste tijd werd de krachtinspan
ningen opgevoerd, in zoverre dat 
men kan zeggen dat in feite het 
Zaïrese leger wordt aangevoerd 
door Belgische officieren, die offi

cieel echter slechts «advizeurs» 
zijn Sinds Vietnam weet 
iedereen wat onder die benaming 
verstaan wordt 

Zaïre is door zijn uranium, koper 
en kobalt een te belangrijke pro
ducent van strategische grond
stoffen, dat Washington Moboe-
toe zou laten vallen, ook al zijn er 
daarvoor redenen te over Het 
wanbeheer van de diktator heeft 
het land in een ekonomische en 
sociale afgrond gestort De inter
nationale financiële organismen 
hebben wel hun bereidheid te ken
nen gegeven te helpen op voor
waarde dat Moboetoe met de 
praktische leiding van de staat 
door westerse gevolmachtigden 
instemt Vermits dit voor Moboe
toe het enige middel is om zich 
overeind te houden, heeft hij deze 
bittere pil zonder veel tegenstand 
geslikt De zaak zit zo dat er voor 
geen van beide partijen een alter
natief IS het Westen vreest van 
de regen in de drop terecht te ko
men wanneer het Moboetoe laat 
vallen en Zaïre zou overlaten aan 
de oppositie die zowel aan de zui
dergrens een blijvende bedreiging 
uitmaakt als te Brussel, waar de 
politieke oppositie zit, zulks tot 
grote ontstemming van Moboe
toe Hoewel België maar al te vaak 
op de eisen van de president is in
gegaan, weigert het vooralsnog 
Moboetoes tegenstanders (vijan
den geeft de werkelijkheid beter 
weer) uit te wijzen Kennelijk wedt 
Brussel (maar ook de grote bazen 
aan de overzijde van de Oceaan) 
hier op twee paarden Men kan 
nooit weten dat de samenzweren
de bannelingen te Brussel er toch 
eens zouden kunnen in slagen 
Moboetoe te verdrijven en zelf de 
macht te veroveren Zeker met 
wanneer het om Afnka gaat, dat 
aan zijn middeleeuwen tos is 

Deze verhoudingen zijn er oor
zaak van dat Brussel de Belgische 
Ontwikkelingssamenwerking op 

Zaïre toespitst, zonder de andere 
kanalen, langswaar supplementai
re steun toevloeit, te vergeten We 
mogen evenmin vergeten dat 
deze politiek geld opbrengt voor 
de gevestigde machten Dat dit 
vooral een frankofone aangele
genheid IS, nog in de hand gewerkt 
door de bijna traditionele onver
schilligheid van de Vlamingen voor 
Kongo/Zaire, ligt voor de hand in 
feite is er op die manier geen kon-
trole te Brussel op de Zaïre-poli-

tiek Of de jongste ontwikkelingen 
aan dit klassiek beleid iets zullen 
wijzigen, moeten we afwachten 
Een politiek echter van instand
houding van een leger om de onte
vreden zwaar onderbetaalde Zaï
rese arbeiders in toom te houden 
kan in geen geval nog langer 
duren De sanenng van Zaïre door 
het Westen (dat voor nog zeer 
lange tijd de werkelijke meester 
aan de Evenaarsstaat zal zijn) im
pliceert ook een sociale verbete-

nng, die indien ze nog lang uitblijft, 
het Westen toch zal konfronteren 
met een opstand in sommige Zaï
rese gewesten, die meteen het 
sein zou kunnen zijn voor een 
nieuwe inval 

Zaïre blijft inmiddels een onzekere 
faktor en loopt daarbij slechts in 
het spoor van gans zuidelijk Afri
ka, waar de broeiende onrust wel 
eens voor een domino-spektakel 
zou kunnen zorgen 

Hoe belangrijk is OPEC? 
Op een totale wereldproduktie van 3055 miljoen ton in 1978, produceerden de OPEC-landen 1462 miljoen 
ton ruwe aardolie of 47,9 van het totaal 95 % van de produktie van deze landen is bestemd voor uitvoer 
Saoedi-Arabie, Iran, Koeweit, Irak, de Verenigde Arabische Emiraten en Katar produceerden samen 1 003 mil
joen ton In Afrika produceerden Nigeria, Libie, Algerije en Gabon 260 miljoen ton In Zuid-Amerika produceer
den Venezuela en Ecuador 118 miljoen ton In het Verre Oosten produceerde Indonesië 82 miljoen ton 
De Europese Gemeenschap is voor 90 % aangewezen op de invoer voor haar olieverbruik Japan heeft 
geen eigen olieproduktie 90 % van de ingevoerde aardolie in de EEG en in Japan is afkomstig uit OPEC-lan
den 
De Verenigde Staten, de op één na grootste producent ter wereld, kunnen hun behoeften slechts voor 65 % 
door eigen produktie dekken De overblijvende 35 % zijn voor 85 % afkomstig uit OPEC-landen 
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Het manke ministerie 
van PTT en RTT 
In een tussenkomst, die tegelijk 
scherp en redelijk was stelde VÜ-
senator Maes dat het ministerie in 
een minder slechte en een slechte 
afdeling kan ingedeeld worden. De 
RTT is de minst slechte doch de 
aanwerving van 2.000 nieuwe per
soneelsleden zal een aardige duit 
kosten. Bij de RTT gaat het slecht: 
voor een aansluiting moet men 
eventjes zes maanden wachten! 
Op de wachtlijst staan er 70.000 
aanvragen tot aansluiting! Ander
deels is men verplicht enkele tien
duizenden arbeidsgeschikte werk
lozen te betalen om niets te doen. 
Waarom zouden ze bvb. niet deel
tijds kunnen ingezet worden? 
Ondanks moderne technieken en 
de inzet van velen gaat het met de 
postbedeling slechter en slechter 
dan vroeger. Honderden betrek
kingen voor postbode zijn vakant, 
doch er dagen geen liefhebbers 
op. Om de funktie aantrekkelijk te 
maken zou men de aanvangswed-
de van de postman kunnen op
trekken. 
Senator Maes achtte 856 miljoen 
voor de postgebouwen onvol
doende. Al IS het slechts een de
tail, toch verwonderde het senator 
Maes tijdens de vorige winter te 
vernemen, dat Brussel X het sor-
teerwerk had onderbroken omdat 
het te koud was en dat er 70 
chauffeurs weigerden uit te rijden 
omdat alleen in Wallonië de post
auto's over sneeuwbanden be
schikten. Ook inzake benoemin
gen gaat het verkeerd. Door de 
vorige minister werden bij de post 
958 franstaligen aangeworven te
gen slechts 546 nederlandstaligen. 
Bij de RTT waren deze cijfers 
resp. 1.552 en 901. We hebben 
niets tegen een billijk evenwicht, 
maar dit betekent nog niet dat 
men een loopje neemt met de reë
le behoeften en de wettelijke be
palingen. Het benoemen van een
talig Franse bedienden op posten, 
waar ze het publiek moeten te 
woord staan geeft telkens weer 
aanleiding tot taalincidenten. Toen 
op de FDF-banken daartegen ge-

P-flash 
• In het kader van het debat 
over de begroting Diensten van 
de eersteminister sprak VU-ka-
merlid Emiel Vansteenkiste over 
de de politizenng van het over-
heidsambt. Behalve het vast ka
der is het bijzonder tijdelijk kader 
al even erg gepolitizeerd. Er is 
nergens sprake van bestrijding, 
de eerbied voor het gezag daalt 
zienderogen ingevolge talrijke 
schandalen. Men kan anderdeels 
de sociale verzuchtingen van het 
personeel niet negeren. Er zijn 
overtalrijke klachten over vakan
tie, overuren, vertraging met 
dossiers enz. Wat zal dat wor
den na de werktijdverkorting? 
Ook moet de service verbete
ren. De tijdelijke aanstelling in 
een hoger ambt wordt weliswaar 
met een verhoging van de wed
de vergoed. De tijdelijkheid van 
het ambt wordt op de duur be
stendigd, vooral wanneer deze 
ambtenaren, die in de praktijk 
voldoening schenken, toch niet 
slaagden voor het vereiste exa
men. In al deze zaken moet drin
gend orde geschapen worden. 

protesteerd werd riposteerde Bob 
Maes met te zeggen, het biezon-
der kras te vinden de franstaligen 
te horen klagen over de gebrekki
ge kennis van het Frans van som
mige Vlaamse bedienden van post 
en telegrafie: «wij zouden al heel 
tevreden zijn dat wij in Brussel 
overal in een zelfs gebrekkig Ne
derlands zouden te woord worden 
gestaan». 

Postcheck in de put 

Over de postcheck sprekend, zei 
de interpellant dat deze in feite 
kunstmatig in leven wordt gehou
den door de financiële verrichtin
gen van de overheid. De slechte 
dienstverlening veroorzaakt een 
gestadige daling van de privé-
kliënteel. Ware het niet beter de 
postcheck over te hevelen naar 

de ASLK die over een goed uitge
bouwd net van agentschappen 
beschikt en een goede faam 
heeft? Ook de versnippering over 
9 gebouwen is een oorzaak van 
slechte werking. Een nieuw ge
bouw dat werd opgetrokken op 
de plaats waar een oud gebouw 
moest afgebroken worden. Het 
oude gebouw werd eerst voor 
155 miljoen aangeboden. De staat 
toonde geen belangstelling, maar 
kocht het dan toch. Voor 186 mil
joen! Afbraak en verbouwen kost
ten in 1975 200 miljoen. Maar het 
gebouw is nog steeds niet in ge
bruik! Na even de onregelmatighe
den en misbruiken in de speciale 
dienst te hebben vermeld zei se
nator Bob Maes nog dat er een 
duidelijke reglementering inzake 
sluikzenders moet komen. 

# # Comedie humaine # # 

Het «1984» van George Orwell. Het jaar waarin de woorden de woorden 
niet meer zijn. Ze krijgen een andere betekenis, zelfs een tegengestel
de. Liefde is haat, wit is zwart, het ganse volk Is één man-
Bij het debat overde begroting van buitenlandse zaken krijgen we een 
identiek vreemd gevoelen. Wat zegt men eigenlijk? Wat bedoelt men? 
Wat we daarnet van die man In de wandelgangen hoorden, klonk echt 
en gemeend. Maar nu op dat spreekgestoelte zo bloedeloos en ijl. 
Een «comédie humaine» over een materie die ons als een dik en wazig 
mistgordijn toeblikt. Dermate verdraaid en gemanipuleerd dat een juis
te kijk op het aardse politieke schaakbord onbegonnen werk is. Voor 
iedereen! 
En toch, keihard gepoker met grote woorden en stereotiepe verklarin
gen, geschreven naar de maat van de aanwezige penneridders. 
Maar tevens keihard gepoker met de pionnen van dat schaakbord, 
soms hele volkeren, de bootmensen. 
De kommunist Levaux verdedigt de houding van.Vietnam, want Frank
rijk en de Verenigde Staten hebben eertijds ook gemoord. Anderen zijn 
van oordeel dat deze mensen nu wel miserie heben, maar toch eerst 
verscheidene jaren geprofiteerd en uitgebuit hebben. De Duitse Joden 
van 1979. 
Slechts één man die los van alle internationale wirwar, dit gruwelpro-
bleem menselijk benadert, Paul Van Grembergen: -Persoonlijk dacht ik 
steeds dat in deze dingen kleur, noch afkomst, noch geld, noch overtui
ging, noch gewicht van de hersencellen een rol mag spelen. Het gaat 
om mensen zoals wij, met hun fouten, met hun gaven, met hun wolf-zijn 
en hun schaap-zijn.-
Een prachtig verzorgde, diep-menselijke tussenkomst over recht en on
recht Een gewetensonderzroek over de mensheid. Gebracht met zijn 
bekend zacht timbre, traag, ietwat melancholiek-
Eigenlijk moest er in dit weekblad voldoende plaats zijn om gans de 
toespraak af te drukken. Want bij deze man hebben de woorden nog 
hun betekenis! (J.A.) 

WETSTRAAT 

• Vu-senator Oswald Van Oo-
teghem wees de regering er op, 
dat in tegenstelling tot de andere 
grote steden de 19 «republiek-
jes» van Brussel nog niet zijn sa
mengevoegd. Nochthans is dit 
een middel om de Vlamingen 
aan de willekeur van sommige 
anti-Vlaamse dorpspotentaten a 
la Nols te onttrekken. 
Het ontwerp ter zake komt er op 
neer dat een eensluidend advies 
van het Brusselse ministerieel 
komitee vereist is voor ieder be
raad in de ministerraad over een 
koninklijk besluit tot samenvoe
gen van Brusselse gemeenten. 
Indien het voornoemd komitee 
weigert een advies uit te bren
gen dan kan de ministerraad er 
niet over beraadslagen! 
Konkreet betekent dit een veto 
voor het FDF, dat de lakens uit
deelt. Dit is onaanvaardbaar en 
daarom stelde de senator de 
schrapping voor van het desbe
treffend artikel in het ontwerp. 
Senator Van Ooteghem diende 
daarom een amendement in om 
dit artikel schrappen. Vermits de 
CVP en de andere regeerpar-
tijen dit weigerden, stelde sena
tor Van Ooteghem een tweede 
amendement voor waardoor het 
Brussels ministerkomitee een 
beslissing niet meer zou kunnen 
beletten. Men kan in een dergelij
ke zaak met duidelijk genoeg 
zijn, vooral na het schandaal van 
de «Vlaamse» FDF-verkozenen 
van de agglomeratieraad. Toen 
de V U destijds tegen de moge
lijkheid van een dergelijk maneu
ver waarschuwde wimpelde de 
CVP dit af. Om later met be
schaamde kaken te moeten toe
geven dat de gebeurtenissen de 
VU in het gelijk hadden gesteld. 

• In zijn tussenkomst bij het 
debat over de begroting Kulture-
le Zaken sprak VU-senator Ger
main De Rouck hoofdzakelijk 
over het uitbetalen van subsidies 
aan vormings- en jeugdorganiza-
ties, over de bevordering van de 
beeldende kunst en de hulp aan 
Vlaamse kunstenaars en over de 
kredieten voorbehouden aan de 
industriële archeologie. Hij pleitte 
voor een vlotte uitbetaling. Wat 
de steun van de beeldende kun
sten betreft pakte de spreker 
met treffende cijfers uit, waarbij 
we vernemen dat Vlaanderen 
250 kunstgalerijen heeft, Brussel 
110 en Wallonië... 10. De subsi
diëring moet met deze verschil
len rekening houden. Wat de in
dustriële archeologie betreft was 
de senator van mening, dat de 
subsidies hier drastisch moeten 
verhoogd worden. Een echte po
litiek in deze sektor is niet 
slechts het klasseren van gebou
wen maar ook van bedrijfsklare 
machines, onderhoud, veiligheid, 
verkoop van fabrikaten (dus ook 
grondstof, personeel). Adriaan 
Linters aanhalende, zei de sena
tor «dat een tematische taken-
verdeling tussen de industriële 
regio's te verkiezen valt boven 
één groot industrieel-archeolo
gisch museum». 

# Bij de bespreking van de be
groting Verkeerswezen pleitte 
senator De Rouck voor een ur
gentieprogramma inzake trein
verbindingen in de Vlaamse Ar
dennen, meer bepaald voor de 

lijn 86 Gent-Ronse en de lijn 89 
Brussel-Oudenaarde-Kortrijk. Hij 
suggereerde enkele praktische 
maatregelen, niet alleen wat de 
periodiciteit betreft maar ook in
zake infrastruktuur. «De huidige 
achterstelling na meer dan 150 
jaar kunnen wij niet langer aan
vaarden» aldus senator De 
Rouck. 

• VU-senator Rik Vandekerck-
hove beperkte zijn tussenkomst 
in het debat over de Begroting 
Volksgezondheid tot een reeks 
vragen, vermits hij van oordeel 
was, een begroting die hij mede 
hielp opstellen niet te kunnen ten 
gronde aan kritiek te onderwer-
oen. 

Hij zei o.m. dat de funktie van 
huisarts moet geherwaardeerd 
worden. Dit moet organizato-
risch ondersteund worden. Men 
vraagt zich ook af of het opdrij
ven van het remgeld wel de goQ-
de metode is en of men er zelfs 
niet het tegenovergestelde ef-
fekt mee heeft. 
De sterke aangroei van de art
sen maakt het probleem van de 
numerus clausus nog acuter. 
Spreker vroeg zich af, of een 
vestigingswet hier uitkomst kan 
bieden. Ook de rechtszekerheid 
van de arts is onzeker. Hij stelde 
de vraag of het systeem van de 
Orde van Geneesheren zo 
noodzakelijk is als men voor
wendt. Het sociaal statuut van 
de geneesheer is evenmin ge
waarborgd. 
Tot slot drong de senator er bij 
de minister op aan de nodige 
aandacht te besteden aan het 
akademisch ziekenhuis te Jette, 
dat voor de Vlamingen te Brus
sel van zeer groot belang is. 

• VU-senator Michel Capoen 
had het in een uitstekend betoog 
vooral over de milieubescher
ming. Hij betreurde de versnip
pering van de bevoegdheden, 
die een efficiënt beleid ter zake 
in de weg staat. Dat bleek zeer 
onlangs bij de besmetting van 
het drinkwater toen dagen nodig 
waren om de bevolking in te lich
ten. 

Er moet veel meer gedaan wor
den voor de afbraak van de af
val. Idem voor de bescherming 
van grond- en oppervlaktewater. 
Hoever staat men overigens met 
de Belgisch-Nederlandse water
verdragen? We zien in een re
center versie tegemoetkomin
gen aan de Walen, waar we kun
nen inkomen op voorwaarde dat 
Vlaanderen er niet wordt door 
benadeeld. Na de jongeren voor 
hun inzet in zake bescherming 
leefmilieu te hebben gelukge
wenst besloot senator Capoen 
met de bedenking, dat de indus
triële ontwikkeling en de milieu
bescherming niet noodzakelijk 
tegenstellingen zijn doch inte
gendeel — vooral in de welzijns-
maatschappij — mekaar moeten 
aanvullen. Ook daarom moet er 
een volwaardig ministerie van 
het leefmilieu opgericht worden. 
In zijn antwoord trad de minister 
o.m. het standpunt van senator 
Capoen bij betreffende de logi
sche verdeling per stroombek-
ken, maar vreesde hij dat deze 
optie niet logisch was in het ka
der van de regionalizering. 
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Schaamteloos staan ze tus
sen de serieuze boeken in 
onze boekenkast. Niemand 
ergert er zich nog aan. Z e 
slingeren door het huis, ze 
zijn te vinden in de slaapka
mer, de badkamer, het w.c, de 
garage^ 

Z e liggen klaar, zo bij de hand 
voor wie vijf minuten tijd 
heeft. Z e worden gelezen en 
herlezen, want vervelen doen 
ze nooit. 

Vader leest ze, moeder leest 
ze, de kinderen lezen ze. Z e 
gaan van hand tot hand, wor
den uitgeleend en geleend... 

De beeldverhalen beheersen 
ons leven. 

Ook niet altijd in prentboeken 
gevat; ze staan ook in de 
krant, in het week- en maand
blad, in de advertentie. Zi j zijn 
de verpakking van een kara
mel, v3n een reep chokolade 
of kauwgom. Wi j zien ze op de 
televisie, soms echte strips 
maar doorgaans als feuille
ton. Want wij zijn een volk van 
prentjeskijkers geworden. 

Eenvoudige verhaaltjes waar 
we alleen maar moeten naar 
kijken, want om veel te lezen 
en aandachtig te luisteren 
hebben wij geen tijd en geen 
zin meer. 

Voor de oorlog maakte men 
zich nauwelijks druk over de 
beeldverhaaitjes voor kinde
ren. Het was een onschuldig 
tijdverdrijf waarmee de 
kleintjes een poos zoet ble
ven. Maar in de vijftiger jaren 
kreeg het beeldverhaal het 
hard te verduren — zeker 
toen de tekst meer en meer 
wegviel — want ouders en 
opvoeders waarschuwden de 
jeugd tegen leesluiheid. 

Strips kregen geen kansen in 
biblioteken, maar vonden hun 
weg, gemakkeli jker dan ooit 
want de volwassene geraak
te geïnteresseerd. Hij scha
kelde zelfs de strip in om zijn 
waar aan de man te brengen, 
politieke partijen volgeden.. 
En de cijfers liegen er niet 
om; in 1940 verschijnen in de 
V S A 150 verschillende titels, 
samen 17 miljoen eksempla-
ren, in 1953 was dat cijfer tot 
63 miljoen opgelopen. 

Van de eerste Nederlandstal i 
ge bundel van «De gefrus-
treerdfen» van Claire Bréte-
clier werden dit voorjaar 
20.000 eksemplaren verkocht. 
Maar ondanks alle suksessen 
is het toch wel gepast zeer 
kritisch te blijven tegenover 
het beeldverhaal. 

De scherpe mededeling die 
op 30 mei 1949 in de Neder
landse openbare biblioteken 
werd uitgehangen is welis
waar verouderd maar het 
overwegen waard: «Als de 
leeszaal ermee zou beginnen, 
de strijd tegen de beeldro
mans aan te binden, door 
strips in eigen huis te bren
gen, dan zou zij naar mijn 
overtuiging de kannibalen 
binnenvoeren, die van liever
lede het boek zelf verslinden; 
en een haard van besmettelijk 
nihilisme, dat ook anderen 
zou aansteken. De beeldro
man is een volstrekte negatie 
van het boeK, het ontstellen
de ziekteverschinsel van een 
tijd, die in wanhoop aan zelf
moord van de geest toe /s»... 

Het stripverhaal zoals het zich 
heeft ontwikkeld, heeft meer en 
meer het feuilleton overgenomen 
of verdrongen, ook al hebben de 
meeste dagbladen nog steeds 
een «mengelwerk». De belang
stelling daarvoor is echter ge
daald, al beschikt men niet over 
cijfers. De bloei van het stripver
haal is daar echter, om vast te 
stellen dat het gewone feuilleton 
in de aftocht is. 

Immers, het stripverhaal, oor
spronkelijk vooral voor de jeugd 
bedoeld, heeft geleidelijk ook de 
volwassenen veroverd, die er 
o.m. naast het kijkgenot ook de 
simplifiëring van het leven, het 
avontuur en in de zgn. strips voor 
volwassenen ook nog de erotiek 
waarderen. Is er inderdaad een 
hele industrie van het stripver
haal ontstaan, ook de strips voor 
volwassenen, met seks en bloe
derig geweld kennen een groot
scheepse evolutie. Vooral in de 
Latijnse landen kennen deze 
strips een groot sukses. 

Maar het aantal volwassenen 
onder de «lezers» van het strip
verhaal is enorm toegenomen. 
Men zou verrast zijn moest men 
het aantal krantenlezers kennen, 
die eerst de strips in hun krant le
zen en pas daarna het ernstig 
nieuws. 

Vier groten 

In onze contreien staan vier 
namen voorop: Willy Vander 
Steen, Mare Sleen, Hergé en 
Maarten Toonder Hun helden he
ten respektievelijk Suske en 
Wiske (met als volwassen bege
leiders Lambik, Sidonia en vooral 
ook Jerommeke); Nero (Van 
Zwam, meneer en madam Pijp, 
Pijp jr. e.a.); Kuifje en Bobby (pro
fessor Zonnebloem, kapitein 
Haddock en niet te vergeten de 
tweelingen-detectives Janssen 
en Janssens); en ten slotte Heer 
Bommel en Tom Poes. 

«Pikturaal» onderscheidt 
Toonder zich van de andere drie 
door een archaïscher en barok-

ker decor en figuuruitbeelding. 
De drie volgen ongeveer hetzelf
de beeld, sterk vereenvoudigd, 
ook in het decor en in de albums 
met frisse en soms ook weleens 
met «dramatischer kleuren» in de 
verf gezet Er komen zelden 
schaduwen aan te pas. 

Drie van de vier helden met 
name Lambik, Nero en Bommel 
zijn niet erg snugger, komen door 
hun eigen wijsheid steeds in de 
penarie waaruit ze dan op het 
nippertje door hun «kollega's» 
gered worden. Alleen Kuifje is 
een pienter mannetje en vierde 
dit jaar zijn vijftigste verjaardag 
samen met Suske en Wiske die 
eveneens een halve eeuw gele
den werden geboren. Er komt 
trouwens wat sleet op deze twee 
figuurtjes, mede verklaarbaar 
door de andere strips, die het 
Vander Steen-studio dagelijks 
verlaten (De Rode Ridder, Robert 
en Bertrand e.a.). 

Spiegelbeeld 

Van de buitenlandse strips Is 
vooral «Asterix» ten onzent be
kend, ook al waren de jongste 
uitgaven niet van de beste. 

In de meeste strips valt het 
kommerloos bestaan van de hel
den op. Ze hebben geen materië
le zorgen, beschikken ruim over 
komfort en geld, lijden geen hon
ger (praktisch alleen in de strip 
Nero zien we de helden eten en 
drinken, nl. op het wafelbanket 
dat traditioneel elk Nero-verhaal 
afsluit). De dolle avonturen doen 
de rest om de kijkers m een we
reld te dompelen, waarnaar ze 
onbewust verlangen (net zoals 
met de fi lm en het teater). En 
waarbij ook wordt gespekuleerd 
op het kind-in-de-man: zijn we 
immers niet allemaal ergens een 
knaap gebleven? Dit belet niet 
dat sommige strips al te opper
vlakkig zijn doch dat tevens het 
aantal veeleisender lezers toe
neemt. Vooral ook omdat er al
bums bestaan die grafische 
meesterwerkjr - zijn, met ragfijne 
kleuren en vol elan Vooral deze 
albums zijn de «erfgenamen» van 
de artistieke illustraties In het 
«betere» boek. Van de weerom
stuit hebben de s r ' p s trouwens 
bepaalde uitgeverijen aangezet, 
opnieuw geïllustreerde boeken 
uit te geven. Hoe een dubbeltje 
rollen kan. (Sw) 

BIJ de Standaard Uitgeverij 
verscheen dit voorjaar een 
prachtig kijk- en leesboek 
na.v. 65 jaar Willy Vander-
steen «Ik vier het elke dag..» 
Het boek verhaalt het leven 
van Vandersteen in woord en 
beeld, zijn kreaties van 1941 
tot nu, hoe een stnp gemaakt 
wordt, waar en hoe je Suske 
en Wiske overal ontmoet en 
een (indrukwekkend) over
zicht van al de uitgaven die 
de tekenaar bij mekaar pen
de 

In het album zitten een aantal 
opmerkelijke anekdotes Zo 
wordt het eerste kontakt met 
Merge verhaald en Vander-
steens werk voor het week
blad «Kuifje» Hoe de strip
held «Bessy» ontstond en de 
manier waarop deze reeks 
verhalen in «La Libre Belgi-
que» en in Duitsland geraak
te, waar de prainehond even 
populair IS als Mickey Mouse i 
Het boek heeft het ook over 
de koncessies die Vander
steen heeft moeten doen tij
dens Zijn loopbaan Figuren 
(Biggies, b v ) die het met de
den en weggegomd werden, 
Zuidnederlandse uitdrukkin
gen die geschrapt werden, 
namen die een beurt kregen 
Zo werd tante Sidonie Sido
nia, werd Schalulleke Scha-
nulleke 
Dit prachtig kijkboek, dat niet 
alleen het werk van Vander
steen behandelt maar ook de 
mens en zijn omgeving be
licht is een levenswaardig 
dokument van een Vlaamse 
artiest die de wereld ons be
nijdt 
— «Ik vier het elke dag- door Enk 
Durnez (tekst) en Paul Ebon (lay-out) 
bij de Standaard Uitgeverij te Ant
werpen, 295 fr 
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Vlaamse beeldverhaal 
krijgt eigen centrum... 
ANTWERPEN — Op 19 mei II. werd in de Antwerpse Zoo het beeld 
onthuld van Sukse en WIske-met-Schanulleke, een eerste stap om de 
Vlaamse stripverhalen te vereeuwigen. Maar Willy Vandersteen heeft 
nog andere plannen. Op het Antwerpse «Zuid» kocht Willy Vander
steen een oude bioskoop die omgebouwd wordt tot een kultureel cen
trum met amfiteater, tentoonstellingsruimte, een foyer en een restau
rant. Voor het Vlaamse beeldverhaal wordt een passende ruimte 
voorzien. De opening van dit kommunikatiecentrum is voorzien tegen 
eind 1979. 

Maar laten wij Willy Vandersteen 
zelf aan het woord: 
«In de geschiedenis van het beeld
verhaal neemt het Vlaamse beeld
verhaal», waarvan ik een van de pi
oniers ben, een belangnjl<e plaats 
in. De oprichting van een l<ommu-
nikatiecentrum beoogt dan ook 
een promotie te zijn van dit Vlaam
se beeldverhaal, dat ons gevoel 
voor humor en de getuigenissen 
van onze volksaard naar vele lan
den uitdraagt 

Het is mijn bedoeling in dit cen
trum ondermeer een museum van 
het Vlaamse beeldverhaal onder 
te brengen, evenals tentoonstellin
gen, voordrachten en filmprojek-
ties te organizeren om het publiek 
nauwer met deze vorm van kulturr 
in kon takt te brengen. 
Om leefbaar te zijn zullen in het 

centrum ook andere kommunika-
tiemiddelen aan bod komen zoals 
toneel, kabaret, muziek, audio-vi-
suele prezentaties, enz., wat vele 
kunstenaars, gespecializeerde 
teams, technici en kreatieve ele
menten een kans zal geven.» 
Totdaar Willy Vandersteen over 
zijn Initiatief dat ook in het buiten
land heelwat interesse kent 
Inderdaad, de jongen uit de Ant
werpse Seefhoek heeft het ver 
geschoDti 

Een doorsnede van Vandersteens 
kommunikatiecentrum. 

Geweld en seks 
Wi] worden overspoeld met 
buitenlandse strips. De Vere
nigde Staten met hun grote 
namen: de figuren van Walt 
Disney, Popeye, Polly, Krazy 
Kat, Blondie, prince Valiant, 
Superman en Batman, The 
Peanuts; om er maar enkele 
te noemen. Maar dat zijn allen 
figuren van voor 1940. Na de 
oorlog raken de VS-teke-
naars in een impasse Na 
1940 ontstaan de strips met 
een uitgesproken erotisch 
karakter Een van deze is 
Gwendolyne van Stanton dat 
rond 1965 verschijnt De VS-
strips zitten in de under
ground, het IS de periode van 
Vietnam en drugs, zij shocke
ren de goegemeente. Maar 
ook dat slijt, weldra zijn deze 
verhalen upperground te 
koop. Ret tijdschrift «Mad» 
speelt een grote rol in de ver
spreiding. 
Uit- Frankrijk komen even
eens erotische strips. Be
kend zijn «Paulette» met teke

ningen van G Richard en 
tekst van Wolinski. Maar er is 
ook de reeks «Nini Tapioca-
van Philippe Cavell en Beatri
ce Tessica. Porno in zeem
zoete verpakking komt ook 
uit Italië waar de naam Guido 
Grepax samengaat met soft-
porno-strips. 

En wie kent «Iris» van Fhé 
Tjong Khing (uit 1968) niet? 
En «Ravda» van Guy Pee-
laert? En «Barbarella», het 
schone kind, de inspiratie
bron voor Roger Vadim om 
er een film (met Jane Fonda) 
over te draaien. 

Inderdaad geweld én seks, 
hard of zacht, hebben defini
tief hun intrede gedaan in het 
stripwereld. Men kan er om 
treuren of met, feit is dat 
(ook) deze strips als zoete 
broodjes van de hand gaan. 

Al bij al een verschijnsel 
waarover sociologen zich 
eens diep moeten buigen! 

Kuifies imaginaire museum 

Het moest ervan komen. Na 
een Franstalige uitgave zag 
onlangs ook een Nederlands
talige het licht: een strip-
lexikon der Lage Landen. 
Een dertigtal medewerkers 
stelden een kanjer van een 
stripencyclopedie samen. 

-Wonit 

vervolgd-
Het boek is rijkelijk geïllus
treerd en behandelt zowat al
les wat elke stripfan moet 
weten. Van het fenomeen 
strip en al zijn nevenfacetten 
als beelden, tekst, figuren, 
plagiaat en censuur tot de 
soorten strips, stnps in ande
re landen om te besluiten met 
het beeldverhaal In Vlaande
ren en in Nederland. Het 
boek wordt afgerond met 
een woordenlijst en een re
gister van personen en strip
figuren. 

De verzameling heeft ook 
aandacht voor de tijdschrif
ten van vroeger en nu die te-
kenverhalen brachten. Inte
ressant zijn de bijdragen 
«Strips en publiciteit», «Strips 
en plagiaat» en «Stnps en 
censuur» 

Kortom dit is een lijvig werk 
geworden over een wereld
fenomeen dat groot en klein 
beroert, bovendien is het nog 
prachtig uitgegeven ook en 
barst het van de illustraties. 

— «Wordt vervolgd», striplexrcon der 
Lage Landen», samengesteld door 
Evelien en Kees Kousemaker bij het 
Spectrum te Utrecht, 255 biz., 445 fr. 

Kuifje, schepping van Hergé, viert 
dit jaar zijn vijftigjarig bestaan o.m. 
met een tentoonstelling in het 
Brussels Paleis voor Schone kun-

I sfen. Hergé zelf viert zijn zeventig 
f jaar De figuur van Kuifje — eigen

lijk een soort zelfportret — lijkt 
wel het symbool te zijn van de 
eeuwige jeugd, naar wie de op
eenvolgende generaties opgeke
ken hebben en dit samen met de 
huidige jeugd nog doen. Dit is mo
gelijk omdat deze stripfiguur appe-
leert aan het heimwee naar de 
jeugd bij de ouderen en omdat de 
huidige jongeren zoals hun voor
gangers,, in Kuifje hun eigen ver
langens gereflekteerd zien. De kij
ker is altijd geneigd zich met de 
heldenfiguur van het witte doek, 
het teater of het al dan niet strip
verhaal te vereenzelvigen. 

In het imaginair museum van Kuif
je worden de voorwerpen ten
toongesteld die Hergé hebben ge

ïnspireerd of die hem hadden kun
nen inspireren. Vele ervan hebben 
bij wijze van spreken model ge
staan, vooral om de autenticiteit 
van het verhaal zoveel mogelijk te 
verhogen, al gaat het dan om fiktie. 
We zien er zowel de ceremoniële 
hoofdtooi van de Crow-indianen 
als de tomahawk-pijp van de 
Noordamerikaanse Indianen. De 
dansende god Shiva verkeert er in 
gezelschap van de Boeddha uit 
Siam. Uit Zaire komen o.a. de Lui-
paardman Anota, het Pende-initia-
tiemasker, het Pende-Tchikap-
masker, een Bariba-masker uit Da
homey. Er zijn nog vele andere 
Afrikaanse rekwisieten, die Hergé 
nodig had bij het uitbeelden van 
zijn verhalen. Ook Zuid-Amerika 
waar Kuifje, professor Zonnebloe
men, kapitein Haddock vele avon
turen beleven is sterk vertegen
woordigd (Vooral Peru). Vandaar 
is het maar een «stap» naar Azië, 

Tibet, Nepal, India, China, enz. Er 
zijn ook de rekwisieten voor de pi-
ratenfiguren zoals bv. het geschil
derdportret van kapitein Haddock 
als piratenkapitein, of van het 
schip «De Eenhoorn», mitsgaders 
een groot anker, piratenwapens 
(w.o. de typische sabel). Zonder 
een zware mitrailleuse te verge
ten... 

De kataloog is een album op zich
zelf, ingeleid met de weergave van 
de potloodschetsen, eerste aanleg 
van een stripverhaal Het eerste 
scenario is erg beknopt en wordt 
uitgewerkt tot een soort draai
boek, waarin de loop van het ver
haal uitgebreid wordt met bijko
mende handelingen, personages, 
dekors, enz. Er wordt ook gekorri-
geerd, geschrapt en bijgetekend. 
Ook de teksten worden ingevuld 
in de bekende vierkantjes, recht
hoeken of ovalen alnaar gelang. 
Dan volgt de tweede faze, het in 

Hergé vóór een vergrotende projektie van zijn tekening: een straat In Hongkong, zoals die in een stripverhaal 
te zien was. 

inkt tekenen van de plaatjes. Hier
bij streeft Hergé de grootst moge
lijke soberheid na. Ten slotte volgt 
het inkleuren, meestal door jonge
dames. Ze gebruiken waterverf, 
ekoline en soms gouache Er 
wordt eveneens naar soberheid 
gestreefd. Dit verklaart de vlakke 
kleuren en de afwezigheid van 
schaduw. 

Over dit alles en nog veel meer 
kunt U het verhaal van Hergé zelf 
lezen in de kataloog. Hij beant
woordt ook de vaak gestelde 
Vraag: hoe ontstaat een avontuur 
van Kuifje? 

Dat begint met een zo eenvoudig 
en kort mogelijk scenario. Het 
verhaal ontwikkelt zich gaande
weg, er komen steeds gegevens 
bij die aanleiding geven tot omwe
gen zodat het slot wel eens afwijkt 
van wat men zich oorspronkelijk 
had voorgesteld. De verhaalinde-
ling is de lastigste karwei Het 
stripverhaal is onderworpen aan 
de wetten van het feuilleton: elke 
bladzijde zou moeten eindigen 
met een fermate, een rustpunt on
geacht of dat nu een spannings
moment is dan wel een grap. Tekst 
en tekening zijn hierbij even be
langrijk en zijn, althans bij Hergé, 
niet te scheiden. De tekst is bijna 
uitsluitend dialoog. 

Hergé vertelt, dat hij bij het pot-
loodtekenen meestal als een beze
tene te werk gaat, lijnen trekken, 
uitgommen, hertekenen, krassen 
(soms door het nochtans stevige 
papier heen) tot het resultaat hem 
bevalt Soms moet een medewer
ker model staan voor een of ande
re houding of moet een dekor aan
gepast worden. 

In een lang artikel gaat Pierre 
Sterckx het gebruik door Kuifje 
van de moderne verplaatsings- en 
kommunikatiemiddelen na, in ze-
Kere zin zoals een Verne heeft ge
daan. Henri Van Lier beschrijft de 
ontdekking van de wereld door 
Kuifje doorheen de verhalen 
waarvan de meeste nader gesitu
eerd en ontleed worden. 
Het bezoek aan deze tentoonstel
ling wordt inderdaad een wereld
reis met reporter Kuifje als erva
ren en (net als de lezer) op avon
tuur beluste gids Tot 26 augustus. 

(sw) 
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Donderdag 
12 JULI 1 

BRT 1 
1520 Ronde van Franknjk — 
1845 Barbapapa - 1850 Ron
domons — 1917 Standpunten 
CVU) - 1945 Nieuws - 2010 
Mork en Mindy (O - 20 35 Pano
rama — 21 25 Waer werd opregh-
ter trou (tv-speO — 2215 Nieuws 

BRT 2 
2010 Sterren en hun hobby's 
(dok) — 2035 Een man wil vooruit 
(f) — 21 35 Premiere 

NED. 1 
14 00 De flyer (reportageJ — 14 30 
Olivia in koncert (dok) — 1515 
Tien jaar Apollo Cdok) — 15 40 Si-
monskoop voor de jeugd — 18 00 
Nieuws — 1850 De Fabeltjes
krant — 18 55 Een beestenboel Cf) 
— 1910 De Flintstones Cf) -
19 35 In the mood Cshow) - 2010 
De man met de groene vingers 
(dok) - 2040 Gunsmoke CO -
21 37 Nieuws - 21 55 Vier letzte 
lieder (ballet) - 22 35 Nieuws 

NED. 2 
1520 Ronde van Frankrijk — 
1800 Nieuws - 1830 Ronde van 
Frankrijk — 18 59 De astronautjes 
(f) - 1905 Mork en Mindy (f) -
1930 Toppop special — 2000 
Nieuws — 20 27 Avro s showband 
parade — 21 40 De stichting (f) -
22 30 Televizier magazine - 2 3 1 0 
A V R O s sportpanorama — 2340 
Nieuws 

RTB 1 
15 20 Tour de France - 17 40 1 2 
3 cinema — 1810 L age en fleur 
CO — 1840 Festivals/expositions 
— 1910 Bons baisers de Bruxelles 
Ckwis) — 1915 Antenne-soir — 
1929 Weerbericht - 1930 
Nieuws — 2010 De vervuiling van 
onze badplaatsen Creportage) — 
2030 La vingt-cinquieme heure 
Cfilm) - 22 30 Nieuws - 22 45 Le 
carrousel aux images 

ARD 
1710 Nieuws — 1715 Ich heisse 
Enka und bin Alkoholikerin — 
1850 Nieuws - 1900 Gebt mir 
den Wind und ich zeig euch die 
Welt Cdok) - 1910 De God met 
de rokende spiegel — 2015 Re
gionaal magazine — 2045 Spiel 
um 4tel vor 8 CO — 21 00 Nieuws 
— 21 15 Portret van minister Apel 
- 22 00 Musikladen - 22 45 Alles 
Oder Nichts - 2330 Tagesthe-
men — 0000 Meine beste Freun-
din Ctv-spel) — 1 30 Nieuws 

ZDF 
18 00 Nieuws - 1810 Sindbad CO 
- 18 35 Die Drehscheibe - 19 20 
Die Tony-Randall-Show Cf) — 
20 00 Nieuws - 20 30 Zirkus Zir-
kus - 2200 Heute-Journal -
2220 Kennzeichen D - 23 05 
1789 Ctv-spel) — 1 30 Nieuws 

D 3 
20 00 Sudan die Schilluk Creporta
ge) - 2045 Journal 3 — 21 00 
Nieuws —21 15 Um Kopf und Kra
gen CWestern) - 22 30 Die Chris
ten Cdok) - 23 30 Verzetliteratuur 
in Iran Creportage) 

TF 1 
1300 Nieuws - 1330 Objectif 
santé — 1340 Chronique de 
l'ouest CO - 14 35 Vic le Viking CO 
— 1505 Acilion et sa bande — 
1530 Ronde van Frankrijk — 
1640 Fage au Tour - 1800 La 
Turquie pourquo i ' Cdok) — 1829 
Un rue Sesame — 1900 Anne 
jour apres jour CO — 19 15 Jeune 
et pratique — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 19 44 Ronde van Frank
rijk - 2000 Nieuws - 2035 Le-
trange monsieur Duvallier (f) — 
21 32 Fez (dok) - 2235 Camera 
je - 2300 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1325 Tom & 
Jerry — 13 35 Tom Sawyer (f) — 
14 00 Damesmagazine — 1500 
Kung Fu (f) - 16 00 C est nous — 
18 00 Jongerenprogramma — 
1830 Ces t la vie (tips) - 1855 
Des chiffres et des lettres (spel) 
— 1920 Gewestelijk nieuws — 

1945 Les trois cameras Cvariete) 
— 2000 Nieuws — 20 35 Le mar-
chand de Venise Copera) — 22 25 
La grande parade du jazz — 23 10 
Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Jeugdprogram
ma — 20 00 Les chevaliers du ciel 
(O - 20 30 Alfredo, Alfredo (O -
2215 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette (tot 
1315) - 1900 Nieuws - 19309 
La bonne franquette (variete) — 
2000 L amour du metier (f) — 
21 00 Un grand patron (film) 

Vrijdag 

BRT 1 
1530 Ronde van Frankrijk Ctot 
1710) - 1845 Barbapapa -
1850 Klem klem kleutertje — 
1905 Verre klanken uit Sn Lanka 
Cdok) - 19 30 Filopat en Patafil CO 
- 1945 Nieuws - 2015 Guitig 
snoetje Cfilm) — 21 55 Primitieve 
kunst — 2245 Nieuws 

BRT 2 
15 30 Overname BRT 1 Ctot 2015) 
— 2015 Cirkus der leeuwen — 
21 05 Ik Claudius CO - 21 55 Zo-
meragenda 

NED. 1 
1850 Fabeltjeskrant - 1855 
Nieuws — 1859 Luv - 1920 
Bend of the River Cwestern) — 
2040 Op volle toeren Cshow) — 
21 35 Nieuws - 21 55 Simon-
skoop — 2215 De krankzinnige 
Noormannen Cshow) — 2250 
Nieuws — 22 55 Ronde van Frank
rijk 

NED. 2 
1530 Ronde van Frankrijk — 
18 00 Nieuws - 18 30 Ronde van 
Frankrijk — 1855 Nieuws — 
1859 Cijfers en letters Cspel) — 
1925 De Barry Hughes kwis — 
20 00 Nieuws - 20 27 Een banne
ling van de eilanden Cf ilm) — 22 00 
Brandpunt — 22 25 Tocht door de 
Middeleeuwen Cdok) — 23 20 
Nieuws 

RTB 1 
1530 Tour de France - 17401 2 
3 Cinema — 1810 L age en fleur 
CO - 1830 Tekenfilm - 1840 
Kunstaktualiteiten — 1910 Bons 
baisers de Bruxelles Ckwis) — 
1915 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 20 05 La chute des aig-
les CO — 21 00 Le temps des incer
titudes (dok) — 21 55 Nieuws — 
2210 Lumiere (film) 

RTB 2 
2005 Fa, c'est facile a chanter 
2015 Féte sur la 2 (show) 

ARD 1 
17 00 Nieuws - 1750 Joker 79 
(jeugd) — 18 35 Ronde van Frank
rijk - 1850 Nieuws - 1900 
Stars singen Liselotte Pulver (por-
t reü — 19 15 Pioniere im Norden 
— 2015 Regionaal magazine — 
21 00 Nieuws - 21 15 Es geschah 
in einer Nacht (film) - 23 00 Plus
minus — 2330 Tagesthemen — 
O 25 Der Chef (O - 1 15 Nieuws 

ZDF 
18 00 Nieuws - 1810 Bilder unse-
rer Erde — 18 35 Die Drehscheibe 
— 19 20 Western von Gestern — 
2000 Nieuws - 2030 Auslands-
journal — 21 15 Aktenzeichen 
XY ungelost - 2215 Tele-Zoo 
(dok) - 2300 Heute-Journal -
2320 Kultureel magazine — 005 
Aktenzeichen XY ungelost — 
015 Das Licht am Ende der Welt 
(film) — 1 50 Nieuws 

ARD 3 
20 25 Das Geheimnis der weissen 
Masken (O - 20 55 Journal 3 -

— L u m i e r e , boe iende maar v e r w a r r e n d e ego- t r ip van J e a n n e M o r e a u d o o r h e e n de f i lmwere ld Een o p e n 
har t ig maar kr i t isch ze l fpo r t re t ( V o o r v o l w a s s e n e n ) - V r i j dag 13 juli o m 22 u 05 o p RTB 1 

21 00 Nieuws - 2115 Sir Hugh 
Green - 2200 Poldark (O -
2250 III Nach neun (show) 

TF 1 
13 00 Nieuws — 13 30 Chronique 
de I Ouest (O - 14 25 Vic le Viking 
(f) — 14 55 Acilion et sa bande — 
1800 Naples, pourquoi"? (dok) — 
1900 Anne jour apres-jour — 
1915 Jeune pratique — 19 20 Ge
westelijk nieuws — 1944 Ronde 
van Frankrijk — 2000 Nieuws — 
20 35 Les jeunes filles (TV-film) — 
22 08 Expressions — 2310 Cine-
premiere — 2340 Nieuws 

A2 
1245 Nieuws - 1325 Tom & 
Jerry — 13 35 Tom Sawyer (O — 
14 00 Damesmagazme — 1510 
Kung Fu (f) — 1540 Ronde van 
Frankrijk — 1710 Sport — 18 00 
Jongerenprogramma — 18 30 
C'est la vie (tips) — 18 55 Des chif
fres et des lettres (spel) — 1920 
Gewestelijk nieuws — 1945 Les 
trois cameras (variete) — 2000 
Nieuws — 20 35 Le jeune homme 
vert (O — 21 35 Apostrophes — 
22 50 Nieuws - 22 57 Comme sur 
des roulettes (film) 

FR3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Jeugdprogram
ma — 20 00 Les Chevaliers du ciel 
(f) — 2030 Le nouveau vendredi 
- 21 30 Jack (O - 2245 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne Franquette — 
19 00 Nieuws - 19 30 La bonne 
Franquette — 2000 Sergent An
derson (O — 21 00 Commandos 
(film) 

Zaterdag 

BRT 
1800 Barbapapa - 1805 Disney
land — 1850 Vnjetijdstema s — 
19 45 Nieuws - 2010 Duet ( f ) -
20 30 De Klowns (festival) - 21 15 
Terloops - 22 00 Dallas (f) Ameri
kaanse tv-reeks — 2250 Nieuws 

NED. 1 
13 00 Nieuws voor slechthorenden 
(tot 1305) - 1530 Nieuws -
1532 Papotin (poppenspel) — 
16 00 KRO s wereldcircus - 17 00 
De Flintstones ( f ) — 1800 Nieuws 

- 1850 Fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws — 1859 Internationale 
Volksdansfestival Leiden — 1925 
Zo vader zo zoon (tv-spel) — 
1955 De Transsibensche Expres 
- 21 35 Nieuws - 2155 The 
Streets of San Francisco ( f ) — 
2245 Avondsluiting langs kerke
pad - 2300 Nieuws 

NED. 2 
1855 Nieuws — 1859 Bassie en 
Adnaan ( f ) - 1920 Geef r de 
ruimte ( f ) — 2000 Nieuws — 
20 27 Te land ter zee en in de lucht 
(badkuiprace) — 21 30 Aktua TV 
- 2210 De familie Strauss (O -
2305 Nieuws 

RTB 1 
1545 Autorennen — 1800 Declic 
Cf) — 18 25 Le regard s'arréte — 
18 50 Ludwig Cf) - 18 55 Les mys-
teres de la chambre noire Cf) — 
1910 Antenne-soir — 1930 
Nieuws — 1955 Prainehondjes 
Cdok) - 2025 La charge de la 8e 
Brigade Cwestern) — 2205 La pa
role a la defense Cdok) — 2250 
Nieuws 

ARD 
1510 Nieuws — 1515 Sesam-
strasse — 1545 Spiel ohne Gren
zen — 1715 ARD-ratgeber — 
1800 Anna von Wlasak lerares 
aan een vnje school Cportret) — 
1830 Nieuws uit de regio's — 
1830 Intermezzo-Informationen — 
1900 Nieuws - 2000 Regionaal 
magazine — 20 22 Pioniere im Nor
den - 21 00 Nieuws - 21 15 mit 
besten Empfehlungen Ctv-spel) — 
22 55 Nieuws — 2315 Kraut & Ru-
eben Cshow) — 0015 Fluch des 
Blutes Cwestern) — 1 40 Nieuws 

ZDF 
16 00 Sparnng Ckwis) - 1710 Pea
nuts Cf) - 17 35 Mork vom Ork Cf) 
- 18 05 Nieuws - 1810 Laender-
spiegel — 1910 Kapitaen Harmsen 
Cf) - 2000 Nieuws - 2030 Papa 
und Ich Cjeugdfilm) — 21 15 
Freundschaft wider willen Ctv-film) 
- 22 50 Nieuws - 22 55 Das Ak-
tuelle Sport-studio — 010 Der 
Kommissar Cf) — 1 10 Nieuws 

PRECISIA 
kleuren-tv 

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

D. 3 
2000 Rock Follies Cf) - 2050 
Journal 3 - 21 00 Nieuws - 21 15 
Bonkers Cshow) — 21 40 Berliner 
Ausblicke Creportage) — 2225 
Schlachtvieh Ctv-spel) — 000 Mas
terclass (cellokoncert) 

F 1 
1300 Nieuws — 1330 Le monde 
de I accordeon — 13 45 Au plaisir 
du samedi — 18 30 Magazine auto 
moto I — 1900 Anne jour apres 
jour ( f j — 1920 Gewestelijk 
nieuws — 2000 Nieuws — 2030 
Show machine — 21 38 Chapeau 
melon et bottes de cuir ( f ) — 22 35 
Vuurwerk (reportage) 

A2 
1245 Nieuws - 1300 Samedi et 
demi (magazine) — 14 30 Les jeux 
du stade — 18 30 La verite est au 
fond de la marmite — 1855 Des 
chiffres et des lettres (spel) — 
1920 Indianen m Peru (dok) — 
1945 Les trois cameras (vanete) 
- 2000 Nieuws - 2035 Le jeune 
homme vert ( f ) — 22 35 Une soi
ree courteline (Twee eenakters) — 
22 20 Bouvard - 2330 Nieuws 

F3 
1910 Nieuws — 19 20 Lettres per-
dues — 1940 Jeugdprogramma 
— 20 00 Les chevaliers du ciel ( f ) 
— 2030 Les trois mousquetaires 
OU lescrime ne paie pas (tv-spel) 
— 2250 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 17 30 
Super juke-box — 1900 Nieuws 
— 19 30 La bonne franquette ( f ) 
— 2000 Mon ami le fantóme — 
21 00 Les Branquignols (film) — 
2230 Horoskoop - 22 32 Pro
gramma-overzicht zondag 

Zondag 
[ 15 

BRT 
1000 Euchanstieviermg en zeewij-
ding vanuit Blankenberge — 15 40 
Ronde van Frankrijk — 1710 Er 
was eens (dok) — 17 35 Schadu
wen ( f ) — 1815 Nieuws voor ge
hoorgestoorden — 1845 Barba
papa ( f ) — 18 50 Leven van de he
melse dauw (natuurfilm) — 1945 
Nieuws — 2000 Sportweekend 
— 20 30 Ontspanningsroute ( f ) — 
2120 Folk aan zee - 2200 
Nieuws 

NED. 1 
1900 Nieuws - 1905 V\ 
— 19 30 Geheimen der z 
- 2020 Angelique en d 
(film) — 22 00 Men in ac 
show) — 22 50 Nieuws 

NED. 2 
1540 Ronde van Frar 
1800 Nieuws - 1830 D 
ren van beertje Colargc 
1845 Natte His (dok) 
Waar hoor ik thuis ( f ) 
Studio sport - 2030 
tisch verbond - 2035 N 
2040 Monty Python's flyi 
(humor) — 21 lO Verha 
bra - 2210 All n the fan 
2235 Het machtige w 
(dok) - 2330 Nieuws 

RTB 
1410 Calimerc (fj -
grande epoque (montag 
15 40 Tour de France — 
Muppetshow — 1745 S I 
cus — 1840 Le France 
me spel — 1910 Kuifj 
1915 Het Brusselse lever 
Nieuws — 20 20 Tova 
neel) — 2230 Mieuws 

ARD 1 
11 00 Europa im 20 Jaf 
- 1215 Liebeu' id Arbeit 
geC — 1300 Die Intei 
Fruhschoppen (panelges 
1345 Nieuws - 1415 2 
spiel (muzikaa' mterme 
1455 Regionaal v/eekov« 
1600 Mem On!-H|Theod 
1630 Bntta nV-film) 
Washington - H nter ver 
nen Turen — 18 45 Vor 1 
Landung auf dam Mond 
Nieuws — 1933 Die Sp 

— 2015 Wir über uns 
Weltspiegel - 21 00 N 
21 15 Der Allerletzte (J\ 
2300 Unfalle nr Hochge 
2305 Nieuws - 2310 
von der Weltrev/olution 
2355 Joseph Bpuys (pc 
0050 Nieuws 

ZDF 
11 30 Z D F - M a t i , « - 1 
zeit (En wat men armee k 
- 1 4 1 5 ChroniK der W 
gen zur Zeit — 1440 \ 
genkinderen (r ^ortage) 
Er was einmai Twee 
sprookjes — "'S35 Ni 
1545 Die blauer Schwe 
- 1725 Das "lusik-Pi 
1815 Nieuws - 1817 [ 
Reportage — 1915 Tag 
19 30 De reuzen an Alee 
— 20 00 Nieuws - 201 
Perspektiven - 2030 
sehn macht Freüde (hi 
21 15 Perichole (koncert] 
Nieuws - 23 20 PresK 
tings Kamuzu Banda ( 
0005 Nieuws 

ARD 3 
20 00 Balie Malle Hupe u 
(kindertoneel) - 2055 
- 2 1 00 Nieuws - 2 1 1E 
Drumrum (raads"ls) — ; 
jektionen (portrp ten) 

TF 1 
1300 Nieuws - 1320 
(show) - 14 27 La chu 
gles ( f ) - 1520 Teke 
1530 Sports premiere 
Face au Tour — 1730 L 
ne de l'aventure - 1818 
( f ) — 1915 Les dnimau 
ae — 20 00 Niei fts -
boliquement votre — 2', 
festival - 23 00 Nieuw 

A 2 
1315 Nieuws - 1340 
dames ( f ) - V » Spe 
ges — 16 30 Cirque du r 
1715 Les beaux 11 essieu 
DoreCf) - 185 rS tade : 
Nieuws — 20^ Hunti 
21 35 Two shent (repo 
22 35 Fenêtre su (repc 
2305 Nieuws 

FR 3 
2000 La grande parade c 
2030 Wenen (dokj 
Nieuws - 2 MO Kor 
22 30 Hangover Square 

LUX 
1730 Operation Jupons 
1930 Nieuws - 1933 
Franquette — 1945 R 
Frankrijk - 2000 Vivre 
— 21 00 La pea j douc« 
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î s - 1905WKRPCf ) 
ïheimen der zee (dok) 
ngelique en de koning 
00 Men in action (talk-

!250 Nieuws 

ie van Frankrijk — 
l/s — 1830 De avontu-
sertje Colargol ( f ) — 
i HIS (dokJ - 1900 
ik thuis ( f ) - 1925 

rt - 2030 Humanis-
i d — 2035 Nieuws — 
/ Pythons flying circus 

21 10 Verhagencada-
3 All in the family ( f ) -

nnachtige werelddeel 
3 30 Nieuws 

lero (f j - 1425 La 
ique (montagefilm) — 
de France — 1710 The 
w — 1745 Snnarts cir-
40 Le Francophonissi-
- 1 9 1 0 Kuifje ( f ) -
russelae teven — 19 30 

2020 Tovantch (to-
130 Nieuws 

33 inn 20 Jahrhundert 
be u'id Arbeit (reporta-
lOO Die Internationale 
)en Cjsanelgesprek) — 
VS - 1415 Zwischen-
ikaal intermezzo) — 
maal vveekoverzicht — 
OnkelTheodor ( f ) -
a CTV-film) - 1800 
> - Hntèr verschlosse-
- 1845Vor10Jahren 
if dem Mond - 19 30 
1933 Die Sportschau 

/ir uber uns - 2020 
I - 2100 Nieuws -
MIerletzte (TV-film) -
le im Hochgebirge — 
NS - 2310 Abschied 
eltrevdubon (dok) — 
ph Bpuys CportreO — 
(VS 

Matr . ie — 1345 Frei-
men armee kan doen) 

hronif der Woche Fra-
>it - 1440 Vluchtelin-
n (refjOrtage) — 1510 
inmal Twee Japanse 
— 1535 Nieuws — 

ilauen Schwerter (film) 
Das ' lusik-Portrat — 
VS - 1817 Die Sport-
— 1915 Tagebuch — 

uzen an Alcedo (dokJ 
euws — 2010 Bonner 
in - 2030 Wieder-
it Freude (humor) — 
lole (koncerO - 23 05 

2320 President Has-
j zu Banda (dok) — 

Malle Hupe und Arthur 
el) - 2055 Journal 3 
5UWS - 2 1 15 Rum und 
-aads^is) — 22 00 Pro-
jortre ten) 

/VS - 1320 Mosaique 
14 27 La chute des ai-

1520 Tekenfilms — 
t s premiere — 1710 
ur — 17 30 Le magazi-
iture - 1818 La Filiere 
5 Les dnimaux du mon-
) Niei A/s — 20 35 Dia-
it votre — 2207 Jazz-
2300 Nieuws 

NS - 1340 Dróles de 
— V J5 Sportreporta-
!0 Cirque du monde — 
eaux I essieurs de Bois 
18 SC Stade 2 - 2000 
203 ' Hunter ( f ) -

sher i f f (reportage) — 
tre SU (reportage) — 
/VS 

ande | arade du jazz — 
len (dokJ - 21 25 
- 21 10 Kortfilms -
lOver Square (film) 

ation lupons (film) — 
«s_ — 1933 La bonne 

— 945 Ronde van 
- 2000 Vivre libre ( f ) 
a pea^ douce (film) 

Maandag 

BRT 1 
1550 Ronde van Frankrijk — 
1845Barbapapa( f ) - 1850 Ran-
gi s vangst ( f ) - 19 05 De Vijf ( f ) 
— 19 30 «Skate-board» een straat-
spel ' ' — 1945 Nieuws - 2015 
Old Faithful (show) - 21 05 Een 
ruiter reed voorbij ( f ) — 21 55 20 
eeuwen Europa (reportage) — 
2245 Nieuws 

NEP. 1 
1850 Fabeltjeskrant ( f ) - 1855 
Nieuws — 1859 De pinguïns van 
MacQuane Eiland (dok) - 1930 
Goud (film) — 21 35 Nieuws — 
21 55 O moeder wat is het heet — 
2225 Rafael Orozco speelt Cho-
pin — 23 10 Nieuws 

NEP. 2 
1550 Ronde van Frankrijk — 
1800 Nieuws - 1805 Studio 
Sport extra — 1850 Nieuws — 
1859 De wonderbaarlijke avontu
ren van professor Vreemdeling (f J 
— 1925 Onkel Braesig (fJ — 
2000 Nieuws - 2027 James Her-
riot ( f ) — 21 15 Lucy en Mr Moo-
ney (fJ — 2210 Hier en nu — 
2210 Kerkepad 79 - 2240 
Nieuws 

RTB 1 
1550 Tour de France — 1740 Ri
mes et racontines — 1810 Erreurs 
judiciaires (dok) — 1840 Propos 
et confidences de Raymond Rou
leau — 1910 Bons baisers de Bru-
xelles (kwis) — 1915 Lundi-sports 
— 1930 Nieuws — 2010 Mensen 
van IJsland (dok) — 21 20 Ale-
chinsky (portret) — 2215 Nieuws 
— 2230 Jazz 

RTB 2 
20 05 Fa c est facile a chanter — 
2015 Seniorama — 20 50 L'impos-
sible monsieur Bebe (film) 

ARP 
1655 Nieuws - 1700 Schaukel-
stuhl — 1745 Robinson Crusoe 
(tekenfilm) — 18 30 Ouders en 
kinderen oefenen samen (ver
keer) - 1850 Nieuws - 1900 
Das Intermezzo bietet an — 1925 
Eine Amerikanische Familie (f J — 
2015 Hier und Heute - 2045 Tip 
um 4tel vor 8 - - 21 00 Nieuws — 
21 15 Die Reise von Charles Dar
win (dok) — 2215 Kontraste (de-
baO — 23 00 Er ziehen zwei Musi-
kanten — 2330 Tagesthemen — 
0000 Ein Braeutigam fuer Anna 
(film) - 01 25 Nieuws 

ZPF 
16 00 Die Schweizer Familie Robin
son ( f ) — 1630 De Muppetshow 
— 1700 Grundstudium Mathema-
tik — 17 30 Hueftschaeden vorge-
beugt (dok) — 1800 Nieuws — 
1810 Lassie ( f ) - 18 35 Die Dreh-
scheibe — 1920 Achtung Kunst-
diebei (reportage) — 2000 
Nieuws — 20 30 Spass mit musik 
— 21 15 Wege zum Nachbarn (al
ternatieve woonmetodes) — 22 00 
Heute-Journal — 22 20 Gedanken-
ketten (TV film) 

PU 3 
20 00 De veelvraat (voor kinderen) 
— 20 25 Das Geheimnis der weis-
sen Masken ( f ) — 20 55 Journal 3 
— 21 00 Nieuws - 21 15 Het be
leg van Leningrad (dok) — 2200 
Zu heiss gebadet (film) — 23 30 
Aangeboren gezondheid ' (repor
tage) 

FR. 1 
13 00 Nieuws — 13 35 Chroniques 
de lOuest ( f ) - 14 25 Vic le Vi
king (fJ 1455 Acilion et sa bande 
— 1800 Griekenland (dok) -
19 00 Anne jour apres jour ( f ) — 
1915 Jeune pratique — 19 20 Ge
westelijk nieuws — 20 00 Nieuws 
— 20 35 Les rois du sport (film) — 
2218 Les Frangais du bout du 
monde (dok) — 2310 Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1325 Tom & 
Jerry (tekenfilmpje) — 13 35 Tom 
Sawyer ( f ) — 14 05 Damesmaga
zine - 1 5 0 5 K u n g F u ( f ) - 1 6 0 0 
Ronde van Frankrijk — 17 00 
Zwemmen — 18 00 Jongerenpro

gramma — 1830 C est la vie — 
1855 Des chiffres et des lettres 
(spel) - 1920 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Les trois cameras 
(variete) — 2000 Nieuws - 2035 
Et SI nous nallions pas au cinema 
ce so i r ' (show) — 21 40 Aktuali-
teitenmagazine — 2240 Jazz — 
2310 Nieuws 

FR. 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Jeugdprogram
ma — 20 00 Des chevaliers du ciel 
( f ) — 2030 Manage a lltalienne 
(film) - 2200 Nieuws 

LUX. 
12 00 La bonne franquette — 
1900 Nieuws — 1920 La bonne 
franquette — 1945 Ronde van 
Franknjk — 20 00 Les peupliers de 
la pretantaine ( f ) — 21 00 Viva 
Django (western) 

RTB 1 

Dinsdag 

BRT 1 
1605 Ronde van Frankrijk — 
1845 Oscar het konijn — 1855 
Toestand '79 — 19 45 Nieuws — 
2010 Die goeie ouwe zomertijd 
(show) — 21 10 Leven op aarde 
(dok) — 2200 Casino-promena-
de-koncert — 22 30 Nieuws 

BRT 2 
2010 Dirk van Haveskerke ( f ) -
2035 De dierenwereld (dok) -
2055 Aguirre de toorn van God 
(film) — 22 30 Einde van de uitzen
ding 

NEP. 1 
14 00 KRO s wereldcircus — 1410 
Leentjebuur (film) — 1800 
Nieuws — 18 50 De fabeltjeskrant 
- 1855 Nieuws - 1859 EO Zo-
merkrant — 1935 Doorgedacht 
(show) — 2015 Rennen olifant 
(dok) — 2055 Hoe zouden wij 
dan l e v e n ' ( f ) — 21 37 Nieuws — 
21 55 De moord op Robert Ken
nedy (dok) — 2257 Panoramiek 
extra — 2335 Nieuws 

NEP. 2 
1805 Studio Sport extra — 1855 
Nieuws — 18 59 VARA s popkara
vaan - 20 00 Nieuws - 20 27 De 
7 van Blake ( f ) - 21 20 VARA vi
sie — 22 00 Teater thuis (toneel) 
- 2320 Nieuws 

1605 Tour de France - 1740 1 2 
3 Cinema — 1810 Erreurs judici
aires (dok) — 1840 Francis aux 
paradis perdus ( f ) — 1910 Bons 
baisers de Bruxelles (kwis) — 
19 30 Nieuws — 2000 La grande 
aventure de James Onedin ( f ) — 
2055 Jean-Charles Houzeau de 
Lehaie (portret) — 21 5 Nieuws 
— 2210 Histoire de la manne 
(dok) 

RTB 2 
2005 Fa eest facile a chanter — 
2015 Histoire de la musique popu
laire — 21 05 Darwin 

ARP 
1710 Nieuws — 1715 Istanboel 
(dok) - 1800 0 -t- 0 ( f ) - 1850 
Nieuws — 1900 Drei im Morgen
land — 1925 Stnchweise Heiter 
(humor) — 19 40 Polizeiinspektion 
( f ) — 2015 Regionaal magazine 
— 2045 Als Koln nog Roemisch 
war ( f ) - 21 00 Nieuws - 21 15 
Plattenkuche (show) - 2200 Pa
norama — 2245 Detektiv Rock-
ford Anruf genuegt (f) — 23 30 
Tagesthemen — 0000 Barry Ma-
nilow-show (show) — 050 
Nieuws 

ZPF 
1600 Kim & Co ( f ) - 1625 Mach 
dir ein Bild uber Foto Film Ton — 
1640Daskoenn t ih rauch - 1700 
Der selbstsuchtige Riese (teken
film) - 1730 Mosaik - 1800 
Nieuws - 1810DerSk laveCa lv i -
sius ( f ) — 18 35 Die Drehscheibe 
— 19 20 Die schnellste Maus von 
Mexico ( f ) — 2000 Nieuws — 
20 30 Unser Goldbua (blijspel) -
22 00 Heute-journal - 22 20 Data
banken (reportage) — 2300 Vier-
zig Jahre nach Granada (film) — 
050 Nieuws 

P. 3 

TF 1 

A2 

20 00 Dakloze kinderen in Londen 
(reportage) — 20 45 Journal 3 — 
21 00 Nieuws - 21 15 Von der Bil-
derchronik zum Busenblatt (dok) 
- 2200 Poldark ( f ) - 2245 
Nachfrage — 23 30 Geschichte ei-
ner Liebe (tv-film) 

13 00 Nieuws — 13 30 Chroniques 
de lOuest ( f ) - 1425 Vic le Vi
king ( f ) — 1455 Acilion et sa ban
de - 1800 Engeland (dok) -
1900 Anne jour apres jour ( f ) — 
1915 Jeune pratique - 19 20 Ge
westelijk nieuws — 20 00 Nieuws 
— 20 35 Le prisonnier du Caucase 
(tv-film) - 21 50 Recital - 2250 
Nieuws 

12 45 Nieuws — 13 35 Tom Sawy
er ( f ) — 14 05 Liefde en sexualiteit 
in Afnka (reportage) — 1505 
Kung Fu ( f ) - 1600 Sport -
1615 Ronde van Franknjk — 
1710 Tennis — 1800 Jongeren
programma — 1830 C est la vie 
(tips) — 18 55 Des chiffres et des 
lettres (spel) - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 19 45 Les trois cameras 
(variete) - 20 00 Nieuws - 2035 
La voile (tv-film) - 23 30 Nieuws 

FR 3 
1910 Nieuws - 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Jeugdprogram
ma — 2000 Les chevaliers du ciel 
( f ) - 20 30 Une drole de Bourn 
que (film) - 2200 Nieuws 

LUX 
12 00 La bonne Franquette — 
1900 Nieuws — 1930 La bonne 
Franquette — 1945 Ronde van 
Frankrijk — 20 00 La petite maison 
dans la praine ( f ) — 21 00 Marque 
par la Haine (film) - 22 45 Horo 
skoop — 2247 Programma-over
zicht 

Woensdag 

1 18 JULI 

BRT 1 
1605 Ronde van Frankrijk — 
1715 Kapitein Zeppos ( f ) — 1815 
Er was eens (dok) — 18 45 Bar-
bapapa - 1850 Projekt Ufo ( f ) 
- 1945 Nieuws - 2015 Happy 
days ( f ) - 2040 De Brusselse 
straatzanger (toneel) — 2250 
Nieuws 

BRT 2 
2015 Het dadaïsme (dok) - 21 00 
Voetlichten (muzikale film) — 
2240 Einde van de uitzending 

NEP. 1 
1530 Wolkenkrabbers van Leem 
(dok) — 1615 De dieren uit he t -
Groene Woud ( f ) - 1637 Walt 
Disney prezenteert — 18 50 Fa - ' 
beltjeskrant — 1855 Nieuws — 
1859 Van gewest tot gewest — 
1950 Minstrel Man (film) - 21 37 
Nieuws — 21 55 De schatten van 
de Colossus (dok) - 2245 Toe
ristische tips — 2300 Nieuws 

NEP. 2 
18 05 Studio sport extra — 18 55 
Nieuws — 1859 Jouw wereld 

— Een o n m o g e l i i k e baby , v lo t te k o m e d i e met C a r y G r a n t en Ka ther ine H e p b u r n als na tuurh is to r icus er 
een pedan te mi l jona i rsdochter o p lu ipaardenjacht - M a a n d a g 16 juli o m 20 u 50 o p RTB 1 

mijn wereld (dok) — 1925 Ken
merk - 2000 Nieuws — 2027 
Socutera — 2032 Countdown 
(pop) - 21 05 Starsky & Hutch 
( f ) - 21 55 Info - 2230 Taxi ( f ) 
— 2255 Veronicas agenda — 
2305 Nieuws 

RTB 1 
16 05 Tour de France — 1710 Feu 
vert - 1835 Balourd et Balu — 
18 40 Katoliek-godsdienstige uit
zending — 1910 Bons baisers de 
Bruxelles (kwis) — 1915 Antenne-
soir - 19 30 Nieuws - 2010 L af
faire Sacco et Vanzetti (toneel) — 
21 50 Nieuws - 2205 Creations 
super 8 (kortfilms) 

RTB 2 
20 05 Fa c est fagile a chanter — 
2015 Bruxelles se raconte — 
2045 Teleretro (dok) - 2140 
Chapeau melon et bottes de cuir 
( f ) - 22 30 Einde van de uitzen
ding 

ARP 
1710 Nieuws - 1715 Das Polizei-
orchester Berlin — 1800 O + O 
( f ) - 18 50 Nieuws - 1900War-
tet nur bis Papa kommt ( f ) — 
1915 Pioniere im Norden — 2015 
Regionaal magazine — 2045 Hit 
um 4tel vor 8 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Die Sache mit meinem Vater 
(tv-f ilm) — 22 50 Wenn sie nicht le-
sen und schreiben konnen (dokJ 
- 23 30 Tagesthemen (tot 0000) 

ZPF 
16 00 Die Schweizer Familie Robin
son ( f ) — 16 20 Konijntjes en huis
dieren voor kinderen — 16 35 Ge
schenken uit email maken — 1645 
Anoop und der Elefant (jeugdfilm) 
— 1745 Tnckbonbons (voor kin
deren) - 1800 Nieuws - 1810 
Flambards ( f ) - 1835 Die Dreh-
scheibe - 19 20 KO - OK (praat-
duel) - 20 00 Nieuws - 20 30 Al
les gute Kohier ( f ) - 21 15 ZDF-
Magazin — 22 00 Aktualiteitenma-
gazine ( f ) - 2220 Van der Valk 
( f ) - 2310 Siehmal an - 2 3 1 5 
Christen unterm roten Stern (re
portage) - 0000 Der Pedell (tv-
spel) — 01 15 Nieuws 

P 3 
2000 De betoverde Paula (voor 
kinderen) — 20 25 Das Geheimnis 
der weissen Maske ( f ) — 2055 
Journal 3 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Ethiopië (dok) - 2200 De 
auto trekt ten oorlog (dok) — 
23 00 Die Abenteuer der Shadoks 
( f ) — 2310 Volkskomedie van Da
ne Fo (eerste deel) 

F 1 
1300 Nieuws — 1335 La grande 
vallee ( f ) - 14 30 Vic le Viking (f J 
— 1500 Acilion et sa bande — 
15 00 Ronde van Frankrijk — 
1800 Cuba (dok) - 1900 Anne 
jour apres jour ( f ) — 1915 Jeune 
pratique — 1920 Gewestelijk 
nieuws - 2003 Nieuws - 2035 
La Nasse (tv-spel) - 2208 Sport 
et societe (reportage) — 2300 
Nieuws 

A 2 
1245 Nieuws - 1325 Tom & 
Jerry (tekenfilmpje) — 13 35 Tom 
Sawyer ( f ) — 14 05 Damesmaga
zine - 1505 Kung Fu ( f ) - 1600 
Sportreportages — 1800 Jonge
renprogramma — 1830 Ces t la 
vie (tips) — 18 55 Des chiffres et 
des lettres (spel) — 19 20 Gewes
telijk nieuws — 19 45 Les trois ca
meras (variete) — 2000 Nieuws 
— 20 35 La kermesse heroique — 
22 25 Jacques Feyder (portret) — 
2235 Magazine du cinema — 
2335 Nieuws 

F 3 
1910 Nieuws — 19 20 Gewestelijk 
nieuws — 1940 Jeugdprogram
ma — 20 00 Les chevaliers du ciel 
( f ) — 20 30 Appelez-moi monsieur 
Tibbs (film) - 2200 Nieuws 

LUX 
1200 La bonne franquette — 
1900 Nieuws — 1930 La bonne 
franquette — 1945 Ronde van 
Frankrijk - 2000 Hitparade -
21 00 Les fils de Caroline Chene 
(film) 
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De eeuw van 
Rubens en • 
Rembrandt 

In het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten te Ant
werpen loopt momenteel on
der bovengaande titel een 
tentoonstelling van Vlaamse 
en Hollandse tekeningen uit 
de 17e eeuw. 
De tekeningen zijn eigendom 
van de Pierpont Morgan Li
brary in New York en werden 
bijeengebracht door de Ame
rikaanse verzamelaar C.F. 
Murrey en de Nederelander 
Frits Lugt. De verzameling 
werd nagelaten aan de Pier
pont Morgan Library en het 
Instltut Néerlandais te Parijs. 
Het is de eerste maal dat 
deze verzameling in Europa 
te zien is. Na Parijs en Ant
werpen gaat de tentoonstel
ling naar Londen en dan terug 
naar New York. 

Het eerste gedeelte van de 130 
bladen tellende selektie is gewijd 
aan Rubens, voorlopers, mede
werkers en tijdgenoten Rubens is 
vertegenwoordigd met tien teke
ningen WO de prachtige studie 
Daniel in de leeuwenkuil en Twee 
bazuinschallende engelen, ont
werpen voor de Carolus Boro-
meuskerk te Antwerpen Antoon 
Van Dyck is o m vertegenwoor
digd met de krijtstudie De bewe
ning van Knstus en een Gezicht 
op Rye Van Jacob Jordaens zijn 
er vijf tekeningen w o een prach
tig vrouwenportret Deze drie gro
ten worden omnngd door minder 
bekende daarom met minder ta

lentvolle tekenaars als Jan Cos-
siers, David Vinkbooms, Paul Bril, 
Jan Breughel de Oude, Lukas van 
Uden, Teniers en WiJdens 
Met haar 95 nrs de talrijkste opent 
de Hollandse reeks met werk van 
de manieristen Goltzius en Bloe-
maert en Jakob de Gheyn De 
landschapsschilders zijn verte
genwoordigd met tekeningen van 
C J Vissers H B Blockauer, Esai-
as van de Velde, Piet Molijn, Jan 
den Uyl, Herman Saftleven, Lam-
bert Doomer, Jakob van Ruisdael 
en Jan van Goyen De italianise-
renden zijn vertegenwoordigd 
met o m Breenberghs, Asselijn, 
De Bisschop, Van Wittels, Nicho-
laas Berchem (een grootmeester 
in het genre) 

De meester bij uitstek Rembrandt 
IS met 14 bladen vertegenwoor
digd WO enkele prachige figuur
studies, een kruisafneming, twee 
ruiters, een toneelspeler, man met 
pelshoed, een zelfportret en een 
landschap Zij zijn de prachtige 
getuigen van zijn grafisch talent 
Hierbij sluiten de leerlingen en na
volgers aan zoals Jan Levens de 
oude, Philips Koninck, Gerbrandt 
van de Eeckhoudt e a 
De van leven bruisende genrete
kenaars zijn present met Adriaan 
van Ostade, Isaak van Ostade, 
Philips Koninck en C Duants, 
meestal met interieurs en kroegta
ferelen 

Een tentoonstelling om met te mis
sen i (Sw) 
Gratis en dageli jks toegankeli jk van 10 tot 
17 u 's maandag gesloten Tot 9 septem
ber Catalogus 130 il lustraties en 57 afbeel
dingen van watermerken, 550 fr Prentkaar-
ten (12 verschil lende) 10 fr stuk 

Uit de pnve-verzameling dr L Denonne-L Wils worden momenteel — 
tot 26 augustus — honderden etsen van James Ensor tentoongesteld 
Ensors grafisch werk ontstond tussen 1886 en 1904 Nadien daalde zijn 
produktie en verviel hij in herhalingen, om ten slotte reeds bij zijn leven 
(hij werd hoogbejaard) tot de legende te gaan behoren Ensors werk is 
met alleen bizar en grillig in zijn onderwerpen, hij is dat ook in de lijnvoe-
nng bijna steeds loopt die lijn gnilig en luchtig over het tekenpapier of 
over het koper 
Hier een van zijn zelfportretten (1895) omgeven door de maskers en de 
monsters uit de fantastische wereld van de Oostendse meester 
Paleis van Schone Kunsten, Koningsstraat Brussel Dagelijks van 10 tot 
18 u, uitgenomen de maandag 

'Soldaat, die zijn musket laadt- door Jakob de Gheyn 

Renaat De Rudder, 

een stille getuigenis 

Dit boek Is geen roman over de 
In 1917 door een Belgische kogel 
gesneuvelde eenvoudige front
soldaat en idealist Renaat De 
Rudder die enkele van zijn jeugd
jaren doorbracht te Evergem-
Wlppelgem en Landegem. 
Het IS een zinvol verwerkt geheel 
van aangrijpende dokumenten en 
informaties die werden bijeenge
bracht na twee jaar opzoekingen 
allerhande, na kontaktnamen en 
bezoeken, na ettelijke honderden 
kilometers over onze Vlaamse 
wegen. 

Het bevat ongeveer 400 biz. tekst 
en foto's met als hoofdstukken: 
voorwoord, ten geleide, levens
schets, brieven (uit zijn studen
tentijd en vanuit de loopgrach
ten), ontroerende en strijdende 
artikels vanuit de loopgrachten, 
in memoriams, herinneringen 
(brieven, gedichten, gesprekken 
met Renaats zus en broers, met 
oud-schoolmakkers, oud-studen-
ten en met zijn oorlogsmoeder), 
toespraken die verband houden 

met Renaat De Rudder (llle, Vlle, 
Xlle en Xllle IJzerbedevaart, her
denking te Landegem in 1973 en 
te Evergem-Wippelgem m 1977), 
nabeschouwingen met een aan
tal onontkoombare vragen en be
denkingen vooral m b.t. de dood 
van deze «heilige frontsoldaat». 
Bijlagen die o.m. onginele doku
menten weergeven, foto's, ge
raadpleegde bronnen en de na
men der intekenaars. 
«Renaat De Rudder, een stille ge
tuigenis» IS een historisch doku-
ment dat ons, onze kinderen en 

onze nakomelingen een pregnan
te weergave biedt van het roman
tische bijna verheven gevoel uit 
die tijd, maar ook, en misschien 
vooral van de doffe werkelijk
heid, het leven, de ellende, de 
vernedering, het lijden en de 
strijd van Renaat De Rudder en 
van al die andere, vaak naamloze 
Vlaamse jongens tijdens die 
grauwe oorlogsjaren. 
Om de specifieke tijdsgeest in 
deze geschriften te eerbiedigen 
werd de oude, oorspronkelijke' 
schrijfwijze behouden. Verouder
de woorden of uitdrukkingen 
werden in voetnoten verduide
lijkt of toegelicht. 

«Renaat De Rudder, een stil le getuigenis» 
verzamelde geschri f ten, getuigenissen er 
foto s door Lieve en Rom Duprez Het boek 
dat op 20 september 7 9 van de pers komt 
(drukkeri j Nevelland, Landegem) kan bi| 
voorintekening worden aangekocht doot 
stort ing van 540 fr plus 30 fr verzendings 
kosten samen 570 fr op rekening KB 443 
0512052-95 van Lieve & Rom Duprez 
Droogte 76 9050 Evergem Bij het verschi j 
nen in september zal het boek 690 fr kos 
ten 

WIJ 14/e 12 JULI 1979 



KRITircH D^K^Ken 

De heruitgave van De Elegasten 
(SFP-Stereo 4M026), van Hugo 
Raspoet en Kor van der Goten 
een paar maanden terug was een 
teken aan de wand de terugke
rende interesse voor het luister-
lied IS een feit En zij die tien jaar 
terug aan de top waren zijn er 
weer bij Van de «dne grote W's» 
(Willem Vermandere, Wannes 
Van de Velde en Walter de Buck) 
hebben Wannes en Walter alvast 
tijdig met nieuw werk en een lang-
speler ingepikt Maar ook Miei 
Cools IS terug Het is even stil ge
weest na zijn suksesvolle toer 
door de Nederlandse schouwbur
gen een paar jaar terug Maar «De 
soldaat van Napoleon de Grote» 
en het verhaal van Jan-de-stier-
met-de-ring-in-de-neus bleef in ons 
achterhoofd hangen Miei Cools is 
terug, met een nieuwe elpee Deze 
plaat viert meteen 25 jaar muzikale 
aktiviteit vanaf '54 waann hij de 
studentenoperette «De misbak-
ken student» schreef voor hij lid 
werd van een eerste folkgroep 

Terug naar de plaat De ttelsong 
«Houden van » staat er welgeko
zen op het ereplaatsje Gewoon 
omdat het een der beste liedjes is 
en ook gemakkelijk in het oor ligt 
Met de klank van Miei Cools van 
twintig jaar terug, maar toch nog 

zo eigentijds in al zijn eenvoud 
Met de middelen van vandaag, 
een vlekkeloze produktie in de Ka-
relhoeve van het Nederlandse 
Munstergeleen, de muzikale arran
gementen van Jan Theelen, en op 
de teksten van Ed Leeflang en 
LOUIS Verbeeck die Miei Cools als 
gegoten staan Een moderne ver
sie van Twee Koningskinderen, 
over Antibiotica, het treintje van 
het leven Maar ook de weemoedi
ge poëzie bij het heengaan van de 
oude visser, van Oma, over een 
echte thuis Soms weer wat mora
liserend, dan weer gewoon vertel
len over een andere «Milady», 
waar gewone mensen zo graag — 
wat jaloers — naar opkijken Kort
om een blije thuiskomst van Miei 
En hij IS met veel veranderd' (op 
Philips stereo 6320) 

En «stemming» is er bij het beluis
teren van de debuutplaat van het 
vijftal uit Maasmechelen, dat te
recht met deze banier op stap 
gaat Met als spil van de groep Ria 
Geraerts uit Opgnmbie, die alle 
teksten voor haar rekening neemt 
Licht op de poëtische toer, met 
een woordspeling, een kwinkslag 
tussendoor, typisch voor de 
Vlaamse kleinkunst De muziek 
dikwijls van Ria zelf, van pianist 
Jan Luyten met wie de groep van 

Mare Andries schrijft 
verslag van 20ste eeuw 

In het najaar verschijnt bij 
Standaard Uitgevenj de roman 
«Berichten van het thuisfront» van 
Mare Andnes Het gaat hier om 
het tweede deel van een vorig jaar 
gestarte cyclus Deel een ver
scheen bij dezelfde uitgeverij on
der de titel «En morgen is het revo
lutie» Alle delen zijn ook afzonder
lijk te lezen, maar samen zullen zij 
het geromanceerd verslag van de 
twintigste eeuw vormen 

Aan de hand van groteske, 
even lachwekkende als trieste 
avonturen ontmaskert Andnes de 
absurditeit van de menselijke 
hoogmoed Doorheen al die gru
welijkheid komen twee mensen 
als het ware toevallig en ondanks 
alles nader tot elkaar zodat men 
mag veronderstellen dat alle hoop 
mg met is verloren voor de mens
heid Ook de humor van dit nieuwe 
boek nog veel sterker dan in deel 
1 maakt het lezen tot een positie
ve ervaring Het is dan ook met 
verwonderlijk dat de mannelijke 
partner van het amoureuze koppel 
het boek besluit met de medede
ling «het leven is een wonder» 

Alle gebeuremssen in het boek 
berusten op verslagen zoals die 
door de schrijver her en der wer
den opgetekend 

Alhoewel de sfeer van het werk 
universeel is, kan iedereen die 
daar behoefte toe voelt de plaats 

van de gebeurtenissen gaan bekij
ken tussen Lier en Duffel, nl het 
Fort van Komngshooikt 

Ondertussen kent deel 1 «En 
morgen is het revolutie»het nodige 
sukses zowel boven als onder de 
Moerdijk Overigens met zo ver
wonderlijk als men weet dat Mare 
Andnes in 1960 als twintigjarige 
debuteerde bij de Amsterdamse 
uitgevenj De Bezige Bij met de op
hefmakende roman «Schaduw op 
de huid» 

De roman «Benchten van het 
thuisfront» zal Andnes' vijftiende 
publikatie worden 

"Goud" vtLr Urbanus van Anus voor 32 000 elpees Op de familiefoto Lut, de ectitgenote van de meester, de 
meester zelf Phiilips-baas Paul Moens en public-relationsdame Brigitte Lehman 

start ging, of nog van gitarist Noel 
Schobben Het lichte Limburgse 
aksent dat Ria met helemaal wil 
verbergen, de akkordeon van Gi-
sele Sikora, de mondharmonika en 
de dwarsfluit zijn de ingrediënten 
van de vele kleinkunstavonden die 
de groep meemaakte Het rond
loeren in Limburg, van Maastricht-
over-de-grens naar Groningen en 
Haarlem een suksesvolle ronde' 

ZIJ die toen van De Elegasten hiel
den en ZIJ die de groep pas ont
dekten zullen ongetwijfeld met de 
«De wereld gaat aan vlijt ten on
der» (eveneens Philips-Killroy 
19911) het langgezochte vinden' 

Dimitri Van Toren: 

de eenvoud 

van vroeger 

Met zijn nieuwe «Scene rustique» 
wacht Dimitn op de schijnbaar 
rustige tijden waarin we leven, de 
«stille afwachting» zoals hij het zelf 
omschrijft, naar de onherroepelij
ke dreiging en moeilijke tijden die 
ons te wachten staan Op de ach
terkant van de plaat probeert het 
klem schip bijna hopeloos de ha
ven te bereiken in het opkomende 
noodweer Een rustig schilderijtje 
dat voor Dimitri de plaat helemaal 
tekent En teksten als «donkere 
wolken komen op, als wilde paar
den in galop» hebben weinig meer 
te maken met vroegere gepleegde 
teksten als «Opleving», «Leegte» 
of nog «Onderweg» Dylanesk als 
nummers zoveel onderverdeeld 

Ook met terug naar het zwierige 
optimisme van het countrygetinte 
«Susan jaag de katten » Maar wel 
«er staren steeds meer mensen 
haar de hemel» en «vogels vlogen 
aan, door een vreemde koorts be 
vangen, vol van heimwee en ver 
langen» Met zijn typische melo
dielijnen, zijn wat smekende stem
geluid hoopvol naar «het grote 
avontuur», over Amenka, een land 
van belofte naar het schijnt En 
dan gewoon weer een liedje daar, 
in het buurtcafe, zich zovele vra
gen stellen Tot wat diende het al
lemaal"? En om af te ronden met 
het stille verlangen Ik hoop jou 
nog eens te zien Een Van Toren 
die met handen vol hoop, maar 
soms vertwijfeld beschnjvend om 
zich heen kijkt en zich afvraagt 
waar gaat het allemaat naartoe'^ 

Fijn verwoorde ontboezemingen 
die op muziek goed overkomen en 
het beluisteren waard zijn 

Sergius 

Humorfestival 
van Heist 

Zeven dagen lang humor, 
muziek, teater, kleinkunst, 
sjanson, clownerieën, panto
mime uit birfnen- en buiten
land Na gisteren de inzet in 
het Scharpoord met plezierig 
bewegings-teater van Penta 
en de «Moving Picture Mime 
Show» die het Japanse volks
verhaal van de 7 Samourai in 
mime vertelden is vandaag 
donderdag (12 juli) in «Rave-
lingen» om 20 u 30 de Peter 
Faver Show te gast Een one-
man show getiteld «Maat 45», 
komisch, tragisch en clow
nesk, hedendaags teater van 
kwaliteit Om 22 u 30 sjanson 
in De Schuur met Wim De 
Craene en Hans Dorrestijn, 
Nederlands kabaretier Mor
gen vnjdag is de Mallemunt-
ammatiegroep Radeis te gast 
met «teater zonder veel cine
ma», in Ravelingen om 
20 u 30 Om 22 u 30 folk met 
Leon Rosselson en Roy Bai
ley in De Schuur Moniek 
Toebosch en Teo Joling met 
vokaal geweld en stille mime 
zaterdag in Scharpoord in 18 

operettes Zondag groep Jos 
de Belder met Fragmenti in 
Ravelingen Pretentieloos 
amusement, waarna ae 
Bushy Berkeleys met cafe-
mod parodie-teater brengen 
Om 22 u 30 dan Ronny Cout-
teure met zijn denderende 
one-manshow over typische 
Belgische toestanden Niet te 
missen, in De Schuur Maan
dag 16 juli Rik Moens en Stu-
lemeyer met sentimentteater, 
waarna het Van Santenkaba-
ret uit Nederland met vrolijke 
humor, in Ravelingen Klein
kunst in De Schuur om 
22 u 30 met Kris de Bruyne 
|en Michel Buhier (ZwitsJ 
Dinsdag 17 om 20 u 30 in 
Scharpoord de TV-Liedjes-
wedstnjd tussen Europese 
Badsteden «De platina Oes
ter», met ondermeer Delia 
Bossiers, Raymond, Marc 
van Poucke, de Condors, Luk 
van Kesses, en anderen 

Toegang telkens 150 fr, 
voor CJP, -(- 3 en groepen 
slechts 120 frank Inlichtingen 
ook bij Info-toerisme 

Tot 30 juli loopt in galerij Hugo Godderis te Veurne een merkwaardige 
tentoonstelling, open elke dag van 10 tot 12 en van 15 tot 20 u, in de 
Vleeshouwerstraat 23 te Veurne Het gaat om werk van Jean Milo, de 
schilder van het licht en van het ritme 
Zaterdag 14 juli om 20 u 30 wordt de film vertoond van Luc Haesaerts 
«Jean Milo, peintre du rytme et de la lumiere» Hugo Godderis is ook de 
houder van het dokumentatiecentrum voor orgel Vanavond bespeelt 
Kamiel D'Hooghe een historisch Napolitaans buffetorgel (18e eeuw) 
Deze bekende organist stelt tevens zijn jongste fonoplaat voor, die op
genomen werd op de orgels van Himpde en Stalhille en muziek bevat 
van Abraham Van den Kerckhove (1618-1701) 
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De atletiekbedrijvigheid groeit 
naar een piek. Ronald Desruel-
les is momenteel de vlag van de 
Belgische atletiek. Te Milaan 
verbeterde hij andermaal zijn 
rekord (5,51 m) polsstoksprin-
gen. Hij veerde 5,55 meter hoog. 
Hij versloeg de Olympische 
kampioen Slusarski en sprong 
naar de wereldtop. Derde beste 
jaarprestatie. 

Nieuwe 
rekords 

Momenteel weet geen mens 
waar de grenzen liggen van de 
Beerschotatleet. Desruelles 
springt ongekompliceerd. Het is 
niet uitgesloten dat hij nog dit 
seizoen de 5,60 m haalt 
Niet enkel Desruelles haalde de 
krantekoppen. Ook de Brit Coe 
haalde de internationale be
langstelling naar zich toe. Te 
Oslo verbeterde hij het wereld-
re.kord 800 meter van Juantore-
na met bijna één sekonde. Een 
komplete verrassing. 
Daarmee neemt de Britse atle
tiek weer plaats op de eerste rij. 
Het werd de hoogste tijd. 

Die ongewone Tour 

'•'v', ''J-^ehiV-,'' t ' -V' 

Borg en Navratilova 

Navratilova 

Björn Borg heeft een vierde Wim-
bledontitel na mekaar gewonnen. 

Een unieke prestatie die hem ja
renlang blijvende roem verzekert. 
Borg, die aanvankelijk moeilijk zijn 
draai vond op het gras van de 
"groene katedraal», speelde van in 
de kwartfinales zo ongenaakbaar 
dat het niet meer mooi was om 
zien. Hij sloeg zijn tegenstanders 
met onbewogen gezicht in de ver
nieling. De halvefinalestrijd tegen 
aartsrivaal Jimmy Connors vorm
de het hoogtepunt Connors 
speelde sterk. Erg sterk. Agres
sief, aanvallend wanneer het 
enigszins kon. Verbeten. Maar 
toch wekte de 27-jarige Ameri
kaanse tennisreus op geen enkel 
ogenblik de indruk Borg te kunnen 
verontrusten. 

De Zweedse ijsberg — Borg 
wordt zo geheten omdat hij zijn 
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gevoelens nooit tot in zijn gelaat 
laat doorstromen — bracht wel
licht het beste tennis dat ooit op 
Wimbledon werd vertoond. Ge
niaal omwille van de kontinuïteit 
van de perfektie. Schitterende vol
leys. Onwaarschijnlijke dropshots. 

Onwezenlijk sterk baselinespei 
Borg beheerst momenteel het we-
reldtennis zoals nooit iemand 
voordien. Bovendien groeit hij on
veranderlijk naar de topvorm op 
het geschikte moment Wimble
don wordt wellicht zijn levensdoel 

Hij wil er alle bestaande rekords 
neerhalen. Hij mag ertoe be
kwaam geacht worden. 

Wimbledon geldt anders als de on
omstreden waardemeter van het 
internationale toptennis. Ondanks 
alles blijkt daaruit dat Jimmy Con
nors nog steeds voor de nummer 
twee van het wereldtennis moet 
doorgaan. John McEnroe mag dan 
nog de opkomende ster zijn, in 
grote omstandigheden — wan
neer talent, beheersing en lef tot 
een eenheid moeten verweven 
worden — blijkt duidelijk dat Con
nors Borg het dichtst benadert. De 
huidige top valt overigens erg 
breed uit. Bewijs daarvan de hal
vefinaleplaats van de voordien on
bekende Belgische Amerikaan 
Dupré. 

Het uitdeinen in de breedte van dè 
top kan wellicht worden verklaard 
door de ernst waarmee toptennis-
sers tornooien spelen. Er worden 
in de tenniswereld geen geschen
ken uitgedeeld. Wie wint moet de 
beste zijn. Zowel in de internatio
nale open kampioenschappen van 
België als op Wimbledon. Be-
roepsernst is noodzakelijk om blij
vend in de gunst van het betalend 
publiek te staan. Zelfs de allereer
ste professionals hadden dit ogen
blikkelijk begrepen. Zij legden de 
basis voor een mentaliteit die mo
menteel de hoogste financiële in
tresten afwerpt 

Ook in het damestornooi werd de 
Wimbledontitel geprolongeerd. De 
statenloze Martina Navratilova — 
zij speelt ongewoon krachtig en 
biezonder agressief — nam an
dermaal afstand van de risicoloos 
tennissende Chris Evert. Navrati
lova, die vorig jaar eerder verras
send van dezelfde Evert won, 
blijkt nu duidelijk sterker — ook 
letterlijk! — dan al haar konkurren-
tes. Het groeien van de afstand 
tussen de nummers één en twee 

vormde in feite de enige verras
sing in het damestornooi. Voor de 
rest bleven de krachtsverhoudin
gen totaal ongewijzigd. Evonne 
Cawley-Goolagong zal wellicht 
nooit meer de hoogste top halen. 
De jonge Tracey Austin daarente
gen mogelijk wel Al ziet het er 
naar ons gevoel niet naar uit dat 
Navratilova van zins is eerlang de 
skepter in andere handen te ge
ven. De gewezen Tsjechische 
gloeit van ambitie. 

Björn Borg 

De heer Felix Lévitan, de autoritai
re baas van de Tour, weet van 
aanpakken. Toen hij voor twee 
jaar het parkoers uitstippelde voor 
een ongewone Tour kreeg hij nog
al wat — overigens terechte — 
kritiek te slikken. Het starten aan 
de voet van de Pyreneeën (Fleu-
rance) werd hem biezonder kwa
lijk genomen. Te meer — en dat 
werd al te gemakkelijk vergeten 
— daar de heren renners geens
zins bereid waren vroegtijdig strijd 
te leveren. Zij verkozen het geza
pig afwachten boven het door de 
organizatoren verhoopte gevecht. 
Gevolg was dat de Tour veertien 
dagen lang onbewogen over de 
Franse wegen reed. Geen mens 
die er zich nog druk over kon ma
ken. 

Vorig jaar greep Felix Lévitan te
rug naar de beproefde formule. 
Een aanloop van ruim een week 
die wisselende mogelijkheden In
hield. Daarna, gebundeld, het 
hooggebergte. De waarheid in één 
week. Omwille van kontraktuele 
verplichtingen moest de Tour dit 
jaar weer vanuit Fleurance ver
trekken. Lévitan zou echter Lévi
tan niet zijn indien hij zich twee
maal aan dezelfde steen zou sto
ten. Hij stippelde een rittenschema 
uit dat schitterde door originaliteit. 

Direkt de Pyreneeën in. Dat wel. 
Maar direkt ook individuele en 
ploegentijdritten. Bergritten met 
aankomsten direkt na moeilijke 
cols. Alles dus om een wisselend 
strijdtoneel te waarborgen. Daar
na zo snel mogelijk — In drie da
gen... — naar de Hel van het Noor
den. Een finale Parijs-Roubalx 
waardig. En andermaal bleek dat 
de ruige kasseien van het Franse 
noorden ais geen ander de 
krachtsverhoudingen kunnen 
overhoop gooien. De ongenaak
bare Bernard Hinault, die In het 
hooggebergte en de tijdritten 
overheersend had gepresteerd, 
ging op het trajekt van de waar
heid ei zo na In de totale vernieling. 
Hinault werd weliswaar door pech 
geremd, maar het was maar al te 
duidelijk dat hij op de stenen van 
de waarheid kracht te kort kwam 
om de scheve situatie recht te zet
ten. Door de onverwachte neder-
,laag van Hinault won de Tour aan 
spankracht. De Interesse Is weer 
maximaal. Lévitan zal lachen. Hij 
weet wat de wielerllefhebber wil. 

Hij houdt er, meer dan voorheen, 
rekening mee. De budgetten van 
de Tour overschrijden momenteel 
Immers alle verbeelding. Het ver
blijf van de kleurrijke karavaan 
kostte de stad Brussel ruim zes 
miljoen frank. Ongelooflijk. Je be
grijpt dat steeds minder steden 
zich geroepen voelen om als pleis
terplaats van de Tourfamllle te fun
geren. De baten wegen al lang niet 
meer op tegen de lasten voor ge
lijk welke stedelijke gemeenschap. 
Lévitan weet dat. Daarom wil hij 
de Interesse voor zijn «zaak» zo
veel mogelijk opdrijven. Wanneer 
de renners geen strijd willen leve
ren stuurt hij ze op een parkoers 
waar «moet» gestreden worden. 
Willen of niet. De mengeling van 

•een natuurlijke en toevallige selek-
tle. Zo heet dat. 

Een uitgave van de 

Vlaams-nationale 

Studiedienst 

Verantw. uitg.: Hugo Schiltz, te CQU-
Vvelaerlei 134, 2100 Deurne 
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in de Ualhsuirie 

Wat met Prins Karel-domein 
te Raversijde? 
Er doen reeds geruime tijd en bij herhaling geruchten de ronde over de toe
komst van het Domein Prins Karel. Dit domein meet 15 ha 85 a en 6 ca en 
snijdt een natuurgebied van niet minder dan 85 ha zoveel als middendoor. Een 
eerste gewestplan werd door de Regionale Adviesitommissie afgekeurd. In 
een eerste vraag bij zijn interpellatie in de Oostendse gemeenteraad vroeg 
VU-raadslid J. Vandemeulebroucke waarom het gemeentebestuur nog geen 
aangepast BPA had voorgelegd. Na goedkeuring van een nieuw bestemmings
plan zou de Advieskommissie de mening van de eigenaars kunnen vragen. 'Zo 
zal ik, aldus het raadslid, waarschijnlijk niet de enige zijn die benieuwd uitkijkt 
naar de opmerkingen van prins Karel: 

interpellatie J. Vandemeuiebroucl^e in 
Oostendse gemeenteraad 

Wat zal er trouwens nnet dit uniek gele
gen domein gebeuren. Prins Karel is 
thans 76 en zijn domein is fjersoonlijk 
bezit. Normaal zou de familie Saksen 
Coburg Gotha dit domein moeten er
ven, maar gezien de weinig hartelijke 
verhouding tussen prins en familie is 
het een publiek geheim dat de prins er 
niet aan denkt, zijn familie te laten er
ven. Hoogstens kan hij zijn domein in 
handen geven van de Koninklijke 
Schenking. Deze openbare instelling 
heeft niets te maken met het privé-be-
zit van de koninklijke familie. Deze 
stichting kennende, beklaagde de in-
terpellant het gemeentebestuur, dat er 
mee zou moeten onderhandelen, over 
de inplanting van een toeristisch 
rekreatiepark. 

Een tweede mogelijkheid is dat de 
prins zijn domein te koop stelt. Het do
mein telt 10 gebouwen en is omringd 
door een muur, waarvoor geen ver
gunning werd aangevraagd. Reden te 
meer voor kapitaalkrachtigen of adellij
ke kringen, om een begerig oog op dit 
domein te werpen. Men weet in die 
kringen trouwens best dat noch het 
stadsbestuur noch Openbare Werken 
de zgn. graaf van Vlaanderen op de 
vingers durft te tikken. Op het verzoek, 
bunkers te laten slopen komt niet eens 
een antwoord. Ook de Regionale Kom
missie voor Advies durft zich niet roe-

RekreatJegebied? 

De interpellant hechtte geen geloof 
aan de geruchten als zou de prins en
kele kustagentschappen gekontak-
teerd hebben. In Brusselse immobiliën-
kringen blijft het gonzen van veront
rustende geruchten. 
Als men nagaat wat er met de verka
veling Westhoek te De Panne is ge
beurd weten we tot wat macht en kapi
taal in staat zijn. Latere onderhandelin
gen, om ooit een rekreatiepark te bou
wen en een echt natuurgebied te 
waarborgen zouden bij eventuele ver
koop dramatisch kunnen zijn. 
Het Oostends stadsbestuur blijkt het 
privé-initiatief inzake een nieuw ont-
spannings- en rekreatiegebied niet on
genegen te zijn. Dat blijkt uit een ver
klaring van schepen Félix in de wijk-
raad van Raversijde. Er was ook spra
ke van de inplanting van een Engels re-
kreatie- en vakantiedorp. De Engelse 
promotors lieten het echter afweten 
en vandaag is deze zone officieel na

tuurgebied. Het schepenkollege weet 
intussen ook wel dat grootsopgevatte 
plannen het steeds minder doen, ge
zien de peperdure onkosten. De ontei
geningen alleen zouden honderden 
miljoenen kosten. De aandacht van 
Streekekonomie gaat trouwens veel
eer naar subsidies voor stadskernver
nieuwing. Zo worden voor het deel 
Middelkerke alleen onteigeningsplan-
nen voorzien voor 50 meter parkge-
bieden. Openbare Werken voorziet 
geen kredieten voor de aankoop van 
duinennatuurgebied, omdat men eerst 

de campingduinen in Lombardsijde wil 
veilig stellen. Wat zou trouwens het 
onderhoud van een aangelegd rekrea
tiepark niet kosten? 

Prinseli jk domein verwerven 

Volgens raadslid Vandemeulebroucke 
is de belangrijkste taak in dit alles, een 
gekoördineerde aktie te ondernemen 
bij hoogdringendheid om het Domein 
Prins Karel in een al dan niet nabije toe
komst voor de gemeenschap te ver
werven. Is er trouwens een betere ont
eigening voor openbaar nut denkbaar? 
De kosten voor onteigening of aan
koop in der minne of op lijfrente kun
nen op diverse manieren gedekt wor
den: beroep op WITAB; financiering 
door Streekekonomie van de 50-me-
tergordel, bestemd voor parkgebied; 
financiering van de duinengordel door 
het Bestuur der Waterwegen (aan
koop van zeewerende duinen). Er 
moet alles op alles gezet worden om 
dit domein te verwerven, door aan
koop door gemeente, provincie of rijk. 
Raadslid Vandemeulebroucke eindig
de zijn pleidooi als volgt: 

• Op de drempel van 1980 doen de 
kantelenmuren van het Domein Prins 
Karel onwillekeurig denken aan de 
middeleeuwse vazallentijd. Als de 
heer burgemeester Piers er op het 
einde van zijn politieke loopbaan er 
zou in slagen, dit domein voor de ge
meenschap te verwerven dan zal hij 
meteen een 20ste-eeuwse versie 
brengen van de beroemde ridderro
man 'Karel ende Elegast'. 

Wij hopen dat men naar dit pleidooi zal 
luisteren en ernaar zal handelen. Aan 
het schandaal De Panne hebben we-
ruimschoots genoeg! 

Sociaal 
dienstbetoon 
te Waregem 
Zaterdag 14 juli as. organizeert VU-
Waregem opnieuw een zitdag van so
ciaal dienstbetoon. Deze dienstverie-
ning gaat door in café-restaurant 
«Week-end», Holstraat 20 te 8790 
Waregem en begint om 18 u. 

Geen vakantie 
voor 

knack 
MAGAZINE 

KNACK-magazine verschijnt negen weken lang 
met een extra-bijlage van zestien bladzijden, in 
kleur. 
In alle juli- en augustusnummers vindt u, naast het 
wekelijkse aanbod informatie : 
— 3 Bladzijden „Het wolvenschaap", negen 

achtbare zevenklappers, ofte sprookjes van 
Johan Anthierens 

— 2 Bladzijden Guust Flater, in totaal achttien 
onuitgegeven platen, in kleur 

— 3 Bladzijden „Denksport", puzzels, woord
spelletjes en andere hersengymnastiek 

— 8 Bladzijden „Ezelsoor", een echte kinder
krant, die kinderen au sérieux neemt en geen 
enkel aktueel onderwerp uit de weg gaat. In het 
,,Ezelsoor" ondermeer „De grote knal", zijnde 
de geschiedenis van de mensheid, getekend 
door GOT (Gommaar Timmermans) 

Mis geen ^ 
enkel A^ 
zomernummer v4^ ^̂  
van Knack! illustratie : 

nu te'koop : 35 f F. 

Infrastrukturele behoeften in West-Vlaanderen 
In het kader van de voorbereiding 
van het Plan 1981-'85 rapporteerde 
de GOM-West-Vlaanderen omtrent 
de infrastrukturele behoeften van de 
provincie voor de betrokken planpe
riode. Het rapport werd zopas gepu
bliceerd als nummer 18 van de reeks 
«Facetten van Wesl-Vlaanderen», uit
gegeven door het Westvlaams Eko-
nomisch Studiebureau. 
Het omvangrijkste deel handelt over 
de behoeften van het wegennet. Als 
basisgegevens voor de behoeften 
vyorden de wegtellingen gebruikt, met 

inachtneming van de daggemiddelden, 
de piekuren en het toeristisch verkeer. 
Daaruit worden de uit te voeren we-
genwerken gedistilleerd, rekening hou
dend met reeds in uitvoering zijnde 
werken. 
Deel II is gewijd aan de zeehavens van 
Zeebrugge en Oostende. 
De waterwegen worden behandeld in 
deel III. Gepoogd wordt de bevaar
baarheid van de Westvlaamse water
wegen aan te passen aan de nieuwe 
noden. 
Deel IV - Spoorwegen vertrekt van de 
idee dat het spoor in West-Vlaanderen 

niet meer verder mag afgebouwd wor
den, terwijl in het algemeen gestreefd 
dient te worden naar een verhoging 
van de kwaliteit van de dienstverle
ning, naar een koördinatie van de ver
schillende vervoerdiensten en naar de 
oprichting van een volwaardige groep 
Brugge. 
De kustverdediging wordt in West-
Vlaanderen een dringend probleem. 
Dit wordt in deel V behandeld. 
Inzake pijpleidingen (deel VO wordt 
voor de planperiode de aanleg voor
zien van een leidingenstraat Zeebrug-
ge-Gent-Antwerpen, met verbinding 

naar Duitsland. 
De luchthavens van Oostende en 
Kortrijk-Wevelgem worden behandeld 
in deel VII. Gewezen wordt op de be
langrijke rol die Oostende vervult voor 
de haven van Zeebrugge, terwijl voor 
Kortrijk-Wevelgem de nadruk wordt 
gelegd op de noodzakelijke vestiging 
van luchtvaartgebonden bedrijven op 
het aangrenzend industriepark. 

De brochure, die 80 biz. beslaat, is te ver
kri jgen bii het Westvlaams Ekonomisch 
Studiebureau, Baron Ruzettelaan 33, 8320 
Brugge 4, tegen de pri js van 148 fr. - BTW 
inbegrepen. 
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Op maandag 
16 juli te 9 uur 

start 

ŝn 
in zijn nieuwe gebeuwen 

te Aartselaar 
met de soldenverkaop 

van zijn volledige 
4 maanden jonge 

zomervoorraad ^ 

KORTING 
op de getekende prijzen 

van aHe 
ZOMERVESTONS 

duizenden 
ROKKEN - BLOEZEN 

BLAZERS - BLOUSONS 
TEGEN ECHTE SOLDENPRIJZEN 

KORTING en 
HALVE PRIJS 

op de getekende 
prijzen ! 

volle rekken 
ZOMERKLEEDJES 

met 10 ° /o 

met 

en met 'o korting 

en tegen 

HALVE PRIJS 
"̂  op de getelcende .^ 

prijzen 

KORTING 
op de getekende prijzen 

van lange 
FEESTKLEEDJES 
en COCKTAIL-

^ KLEEDJES 

KORTING 
op de getekende prijzen 

van alle 

ZOMER - WEEK-END 
en VRIJETIJDSKOSTUUMS 

voor 
heren 

SUCCES K L E D I N G AAEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A D T C E I A A D 
TEL 031.87.38.42 A A K T S C L A A K 

OPEN 
ALLE WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 18 U. 



KORTING 
op de getekende prijzen 

van alle niéuwe 
ZOMERMANTELS 

ZOMERTAILIEURS 

onze 
volledig nieuwe 

ZOMERKOLLEKTIE 
is amper 4 maanden in onze 

gans nieuwe zaak 
en..« deze prachtkleding 

waarborgt dat 
tijdens deze 

SOLDENPERIODE 
alteen eerste Idaskleding 

uit zijn nieuwe zomerkollektie 
verkocht wordt en er geen 

enkel minderwaardig 
kledingsstuk voor deze 

SOLDENPERIODE 
aangekocht 

werd 

noemen en tegen 
echte spotprijzen 

aanbieden 

ruim 
3000 luxe 

HERENKOSTUUMS 
tegen fel verminderde 

MEYERS 
FABRIEKSPRIJZEN 

Ook in extra 
grote 

buitenmaten ! 

Wees er vlug 
bij om nu uw 

KOOPJES 
te doen bij 

KORTING 
op de getekende prijzen 

van alle REGENMANTELS 
en tevens volle 

rekken uit te kiezen 
tegen 3.750 F 

2.500F 

DUIZENDEN 
KOOPJES 

aan de afdeling en 

herenregeitmantels 
broeken 
vesten 
enz... 

KORTING 
op de getekende prijzen 

van de volledige 
kollektie 
JONGENS 

en MEISJES 
kleding 

SOLDEN 
ook aan onze 

nieuwe afdeling 
LEDER en DAIM 

Reeds vanaf 

2.500 fr 

DE GROTE BELGISCHE KLEDINGSZAAK 
EN SINDS 50 JAAR ALS EERSTE RANGSZAAK 
ÜW VERTROUWEN OVERWAARD... OOK TIJDENS DE "SOLDENPERIODE 
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Steunoproep <(Voeren» 
kreeg mild antwoord 

Nog even in herinnering brengen. Op 8 april 
11. werd in Voeren Fons Madereel (uit El<eren) 
lelijk toegetakeld door Franstaligen. Op 20 mei 
onderging het echtpaar Vroonen-Daems uit 
Teuven hetzelfde lot, ook hun wagen werd 
zwaar vermeld. Voor beide en andere ergerlijke 
feiten tekende de knotsploeg van José Hap
part. 

Onmiddellijk werd een steungroep «Voeren» 
gelanceerd door VU-kamerlid Willy Kuijpers en 
vier medestanders. Jef Landon (De Panne), Jef 
Maton (Deurie), Lionel Vandenberghe (Zoersel) 
en Johan Sauwens (Bilzen) 

Deze groep mensen willen centen verzamelen 
om materiele steun te verlenen aan Vlaamse 
Voerenaars, slachtoffers van de Waalse ter
reur Hieronder kunnen wij een eerste lijst van 
stortingen (afgesloten op 30 juni) publiceren 

Nog steeds is steun — hoe gering ook — wel
kom op rekening 979-3407966-70 van Willy 
Kuijpers, Swertmolenstraat 23, 3020 Herent. 
Dank bij voorbaat. 

Iste steunlijst 
VU-Waregem 1000 
Menus W , Oostende 1 000 
Naamloze minderjangen, Voeren 100 
Antonis L Brussel 250 
Baert Gent 2000 
Barrezeele C, Leuven 500 
Bauwens K, Aarschot 500 
Beierwerts J , Tongeren 500 
Bollaerts, Wijgmaal 200 
Bollarts R, Antwerpen 200 
Bond der Vlanningen van Oost-Belgie Tongeren 

500 
Boom Vlaamse Klub vzw Boom 5000 
Bothuyne L, Zulte-Eisene 200 
Bouchery H, Antwerpen 1 000 
Burie A , Gentbrugge 100 
Capiau-De Turck, (jeraardsbergen 100 
Casier K Deerlijk 500 
Clauwaert K, Antwerpen 400 
Cochez A Dendermonde 300 
Gok K L Vilvoorde 250 
Gonruyt P, Erembodegem 250 
Dalemans W Berchem 500 
Debeef F, Diest 1 000 
De Belder P Lier 1 000 
Debras D Tervuren 200 
EH Declercq V , Popennge 500 
De Gorte R, Zelzate 100 
Deforche G, Izegem 1 000 
De Haute E St-Niklaas 500 
Dekeyzer G, Koekelare 500 
Demeester R Linden 200 
De Nave R Kalmthout 250 
De Prince J , Lier 1 000 
De Schuyter H, Brugge 500 
Desopper-Nelis F, Brussel 200 
Derynck H, Aalst 100 
Devaere J Torhout 1 000 
Devoldere J , Westkerke 5000 
De Wit H, Grimbergen 1 000 
Dewolfs J , Kortrijk 150 
Dezoure R Kortrijk 250 
Dienck R Merelbeke 1 000 
Dijck F, Diest 150 
Dubucq J , Geraardsbergen 1 000 
Duflou J Torhout 1 000 
Duprez-Delbare P V B A , Kortrijk 500 
Fahy W , Zaventem 1 000 
Galle L, Riimenam 150 

Gillioen E, St-Stevens-Woluwe 500 
Goethals P, Hillegem 500 
Goossens A , Deurne 100 
Gijsel J , Brasschaat 200 
Govaert A , Bambrugge 100 
Hermans E Borgerhout 500 
Hesselingh H W 1000 
Heuschen E, Teuven-Voeren 500 
Jacobs J , Grembergen 1 000 
Jans A Hasselt 200 
Janseghers F, Herdersem 500 
Janssens W , Berchem 250 
Joosen E, Zellik 1000 
Ketels M , Hasselt 1 000 
Keyelaers M Leuven 100 
Kuijpers J Lier 1 000 
Laenen J , Borgerhout 100 
La Meir G Wilrijk 500 
Landon, De Panne 1 000 
Leclercq F, Haasrode 200 
Lenaerts S, Langdorp 500 
Leroy-Delaye M 1 000 
Lissens-Jacobs G Antwerpen 1 000 
Louwijck M , leper 200 
Maes D Merelbeke 500 
Monstrul R Brugge 200 
EH Nollet G , Reninge 100 
Nuyens P, Kontich 1 000 
Onghena A , Brasschaat 500 
Oosterlinck E, Gent 300 
Osselaer L, Brussel 200 
Paesbrugge D, Wilrijk 1 000 
Parys R, Peisegem-Merchtem 200 
Pauwels G Veurne , 500 
Peeters-Peret, Antwerpen 500 
Piron H, Middelkerke 1 000 
Poelman A , Brussel 1 000 
Praet D, Lede 300 
Ravyts R 500 
Reypens E, Wijnegem 1 000 
Roeykens L, Tervuren 400 
Ruysschaert P, Oostduinkerke 4000 
Segers J , Maasmechelen 1 000 
Sonneville G, Oostakker 300 
Stalmans G , Scherpenheuvel 1 000 
Struycken W , De Pinte 1 000 
Studio «Dann», Brussel 250 
Sturm-Geleyn, St-Niklaas 500 
Thiron M , Zelzate 500 
Timmermans W , Genk 250 
Torfs E, Vilvoorde 200 
Van Calster F, Aarschot 100 
Van Craen J , Heist-o/d-Berg 1 000 
Vandaele A , Brussel 1 500 
Vanden Abeele J , St-Martens-Latem 200 
Vandenbroeck M , Wezembeek-Oppem 2000 
Van den Hauten J , Strombeek 200 
Van den Heule G, Moorsel 100 
Van der Haegen H 1 000 
Vanderhulst A , Meerbeek 1 000 
Vanderhulst G , Brussel 1 000 
Vanderstichelen R Wolvertem 1 000 
Vandevelde-d Hooghe M St -Katelijne-Waver 

500 
Van de Walle F-J, Tielt 500 
Van de Weghe L, Oostende 500 
Vanelderen-Champagne U, Lege 150 
Van Haegendoren M , Heverlee 500 
Vanhecke J , Oostende 500 
Van Landeghem F 1 000 
Van Langendonck A Wemmei 1 000 
Van Malderen R, Zele 200 
Van Wezen J , Brussel 1 000 
Van Mol C 300 
Van Onckelen G Antwerpen 500 
Van Quickelberge D 200 
Van Raemdonck-Cant G, Londerzeel 100 
Van Rompuy V 1 000 
Van Wechelen L, Kortrijk 100 
Verest-d'Hooge G, Borgerhout 100 
Millez J , Antwerpen 1 000 
Vlaemynck G , Oostende 1 000 
Wittewrongel, De Panne 2000 
Wouters J , Heide-Kalmthout 5 000 
Totaal 1ste lijst 102.432 fr. 

ERASMUS 
Selekte leraars uit binnen- en 
buitenland' 

Versnelde opleiding 
— Handel Talen Steno-typen 

Boekhouden 
— Sekretariaat bedrijfs 

medisch juridisch 
— Receptie Hostessen 

Mannequins 
— Telefonist(e) Public Relations 
— Journalistiek Toerisme 
— Reklametekenen Etalage, 

Zeefdruk 
— Verkoop Verzekeringswezen 
Direkteur Dries BOGAERT 

Begijnenvest 99, Antwerpen. Tel. 33.60.58-45.05.31 
N a a m 
V o o r n a a m 
A d r e s 
Wenst vrijblijvend informatie over de kursus 

(Adv 326) 

VUJO's vredesfietseling: 

derde keer, goede keer 
Voor de derde maal hield VUJO een 
vredesfietstocht naar de IJzerbede
vaart onder het motto 'Vrede door 
zelfbestuur" Alle deelnemers waren 
het er roerend over eens derde maal, 
goede maal 
Vrijdagnamiddag 29 juni startten een 
twintigtal zeer moedigen te Leuven 
begeleid door een geluidswagen een 
bezemwagen en een ziekenwagen 
van het Vlaams Kruis Gaandeweg 
groeide de groep vredesfietsers aan 
te Herent te Kampenhout te Grimber
gen te Asse en te Aalst Een honderd
tal fietsers bereikten Melle op vnjdag-
avond, waar VUJO-Gent voor het ont
haal zorgde 
Duimspijkers 
Op zaterdagmiddag werd een verster
kend maal gebruikt in «Roeland» te 
Gent Van daaruit vertrok de inmiddels 
sterk aangegroeide groep richting 
Diksmuide De tweede etappe onder
vond vrij vroeg hinder van duimspijker-
fanaten Voor Deinze moeten de tech
nische helpers zich dan ook reppen 
om de lekke banden op te lappen De 
karavaan liet zich door dit incident niet 
uit z'n lood slaan want het tempo werd 
zo geregeld dat het tijdschema kon ge
volgd worden Even na 18 uur kwam 

de VUJO-karavaan bij de Pax-poort te 
Diksmuide het eindpunt 
Niet versagen! 
De voorzitter van het IJzert)edevaart-
komitee Seppe Coene, verwelkomde 
de koene fietsers en prees hen voor 
hun opmerkelijk initiatief 
Namens de jongere generatie bracht 
Guido Provoost dan de idealen van de 
Uzersoldaten in hennnenng zelfbe
stuur en nooit meer oorlog Hij nep de 
VUJO-ers op om de fakkel mee over 
te nemen om deze idealen van droom 
tot werkelijkheid te maken Tot slot 
smeekte een diep ontroerde Ward 
Hermans, VOS er de jongeren niet te 
versagen in de strijd waarna hij de 
VUJO-ers rondleidde in de crypte van 
het IJzermonument 
Na deze bezinning zochten de ver
moeide fietsers het tentenkamp op en 
genoten van een verdiende rust 

De organizatoren van deze fietseling 
verdienen een pluim C^rla Bnon en 
Peter Depaepe zorgden voor een vlek
keloze organizatie Zij konden daarbij 
rekenen op een stel entoesiaste mede
werkers Wij zouden aan de initiatief
nemers willen zeggen driemaal is 
scheepsrecht Tot volgend jaari 

Centrum voor 
Maatschappelijk 

Welzijn van 
Wevelgem 

Tweede oproep 
De betrekking van voltijds 
plaatselijk ontvanger is te 
begeven De benoemings-
voonvaarden alsmede alle 
inlichtingen over de bij te 
voegen stukken zijn te beko
men op het sekretariaat van 

het O C M W , Deken Jonck-
heerestraat 18, 8610 Wevel
gem (tel 056/410691) 
Alle kandidaten moeten be
reid gevonden worden zich 
te onderwerpen aan psycho
technische proeven 

De kandidaturen dienen ge
richt te worden, per aangete
kend schrijven, aan de heer 
Gerard Maes, Pijplapstraat 
43, 8630 Wevelgem, uiterlijk 
ter post besteld op 31 aug 
1979 

(Adv 330) 

— Wie wil in maand september 
vakantiejob in de administratie' 
Dringend naam opgeven aan J 
Cocquereaux (tot vrijdagnamid
dag) Tel 02/4276136 vanaf 14 
uur 
— Jongedame uit Onze-Lieve-
Vrouw-Waver diploma kinder
verzorgster zoekt dnngend be
trekking in de omgeving Meche-
len Antwerpen Brussel Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers Liersesteenweg 
11 2580 Sint-Katelijne-Waver of 
telefonisch op het nummer 015-
21 79 00 - referentienummer 
1772 N133 

— 17-jarige kinderverzorgster 
zoekt een gepaste betrekking Is 
bereid om eventueel in een ba-
jaardentehuis te werken 

— 18-jarig meisje met diploma 
van beroepsschool snit en naad 
zoekt een betrekking als keuken
hulp of in onderhoudsdienst 
Kontakt met Jef Valkeniers Ni-
noofsesteenweg 11 1750 

— Jongeman uit Sint-Katelijne-
Waver diploma lager technisch 
handel zoekt dringend een be
trekking in de omgeving Meche-
len Brussel Antwerpen Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers, Liersesteenweg 
11 2580 Sint-Katelijne-Waver of 
telefonisch op het nummer 015-
21 7900 - referentienummer 
1776 NI 33 

Tandarts gezocht 
Tandarts gezocht voor 2 halve 
dagen per week voor Brussel 
Aanbiedingen naar red «WIJ» 
aan nr 1080 
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Texaco-labo te Gent 
moet blijven! 
Zeven VU-gemeenteraadsleden van 
Gent stuurden volgend schrijven aan 
de direktie van N.V. Texaco-Belgium 
te Brussel. 

"Er IS grote beroering ontstaan onder 
de personeelsleden van het Texaco 
Navorsingslaboratorium te Gent Dit 
naar aanleiding van de onteigenings-
plannen van de Stad. 
Om de haveninfrastruktuur te verbe
teren en de werkgelegenheid op te 
voeren heeft Gent nieuwe dokken no
dig. Hiervoor moeten gronden wor
den onteigend. Het spreekt vanzelf 
dat hiervoor sinds vele jaren door pri-
vé-firma's aangekochte en nooit ge
bruikte industrieterreinen in aanmer
king komen. Hiertoe behoren de 
braakliggende gronden van de NV 
Texaco-Belgium. 

Jammer genoeg is het Gent-Re
search-Laboratorium gelegen binnen 
de zone die moet worden onteigend 
om een nieuw havendok te kunnen 
bouwen. Het spreekt vanzelf dat de 
werknemers die direkt of indirekt van 
het GRL afhangen de evolutie met 
grote bezorgdheid volgen en vrezen 
dat zij zullen worden ontslagen. 
Het Gentse Stadsbestuur verzekert 
ons: 
1. dat de NV Texaco-Belgium volledig 
zal worden vergoed voor de ontei
gende gronden en gebouwen; 
2. dat er voldoende tijd en grond zal 
overblijven om een nieuw laborato
rium te kunnen bouwen. 
Wij verzoeken U dan ook, rekening 
houdend met deze gegevens, het per
soneel van het GRL de verzekering te 
geven dat er een nieuw Navorsingsla-

OCMW-Merksem 
Het Openbaar Centrum 
voor Maatschappelijk Wel
zijn van Aertselaerstraat 29 
te Merksem, wenst over te 
gaan tot de aanwerving en 
aanleggen van een 
wervingsreserve van: 
— verplegenden Al 
— verplegenden A2 
— vroedvrouw 
— verpleegassistenten 
— gasthuishelpsters 
Nadere inlichtingen in ver
band met de aanwervings-
voorwaarden en de in te die
nen bewijsstukken en de be
zoldigingsregeling zijn te 
bekomen bij het personeels
bureau Jaak De Boeckstraat 
3-11 te Merksem, tel. 45.75.80 -
toestel 28. 
De eigenhandig geschreven 
aanvraag voor voornoemde 
betrekking dient bij een ter 
post aangetekende zending, 
gericht aan de heer Chris 
Morel, voorzitter van het 
O.C.M.W., uiterlijk op 28 juli 
1979 toe te komen. 

Adv. 328 

boratonum zal worden gebouwd te 
Gent Een dergelijke verzekering zou 
van aard zijn om de goede menselijke 
vérhoudingen in uw bedrijf te besten
digen en om blijk te geven van so-
ciaal-ekonomische verantwoordelijk
heid ten aanzien van de Stad Gent en 
de Vlaamse gemeenschap. 
De brief, ondertekend door de 
raadsleden: Frans Baert, Guido De-
roo, Aimé Verpaele. Hugo Water-
loos, Lucien De Spriet, Kris Versyck 
en Oswald Van Ooteghem werd 
eveneens verstuurd aan de minister 
van Ekonomische Zaken, aan de 
staatssekretaris voor Streekekono-
mie en het kollege van burgemees
ter en schepenen van Gent. 

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

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

OPENBAAR CENTRUM 
VOOR 

MAATSCHAPPELIJK 
WELZIJN 

BORGERHOUT 
In het Algemeen Beheer van 
het O.C.M.W. Borgerhout 
zijn betrekkingen vakant als 
ongeschoolde. 
Voorwaarde: 
In het bezit zijn van het ge
tuigschrift van lager onder
wijs. 
Minimum leeftijd: 18 jaar. 
Maximum leeftijd: 45 jaar. 
De eigenhandig geschreven 
aanvragen tot deelneming 
aan het vergelijkend eksa-
men moeten aangetekend 
verstuurd worden en toeko
men uiterlijk op 20-7-1979 bij 
het OCMW, Borgerhout, Lui
tenant Lippenslaan 57, 2200 
Borgerhout. 
Deze aanvragen moeten 
vergezeld zijn van: 
— een getuigschrift van 

goed gedrag, zeden en 
burgertrouw, 

— een uittreksel van de ge
boorteakte, 

— een militiegetuigschrift, 
— een voor eensluidend 
ver klaard afschrift van 
het getuigschrift. Adv. 327 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

J O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

et ^alin5^uij0 
1 9 1 0 - 1 9 7 5 

WEKELIJKSE RUSTDAG 
VRIJDAG TOT ZATERDAG 
16 UUR 

JAARLIJKS VERLOF 
DECEMBER 

SCHOONAARDE 
10 BRUGSTRAAT 

052/42.32.46 

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. 015-71.15.49 

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 

Scfiilderstraat 33. 2000 Antwerpen 
Tel. 031-37.45.72 

DE O U D E K R I N G 

Café vu-lokaal 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

F R I T U U R - E E T H U I S 
I N G R I D 

Olenseweg 41, Westerio 
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 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg '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. 

Feestzalen 

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

Aragonstraat 6, Lier 
Tel. 031- 8.15.68 

Buitenkans 
voor werkers 

GEZIN: 'zelfstandig uitbaten 
CAFETARIA-SPIJSHUIS (een
voudige keuken) In zeer druk 
bezochte DISCOUNT rond Ant
werpen. Mooie woonsL Ernstige 
toekomstmogel i jkheid. Schr. 
bur. blad. Adv. 325 

C A F E - F R I T U U R 
D E 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 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel. 031/81 8841 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

Voeding D e Polder 

Polderstraat 12, 
8458 Oostduinkerke 

Specialiteit: dg. vers fruit 
en groenten 

Dubbele Valois-zegels aan alle leden. 

^of Ut\ C-cnljoortt 

1 
Restaurant 
Feestzaal Café 

Uitbat ing: 
Erna Van Dóoren 
Keierberg 25 

1700 Asse Tel. 02/452.95.15 
Niaandag gesloten 

F. Dewilde-Mackelbergh, Oosten-
desesteenweg 1, 8270 Ichtegem., 

Dagschotel specialiteit boeren
brood met hesp. 

Tel. 051-58.81.76. 

L I N 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! 

ROUWKLEDING 
voor dames en heren 

de belangrijkste kledingszaak in Vlaanderen 
heeft een onvoorstelbare keus 

ROUWKLEDING 
voorradig in alle denkbare maten en modellen. 

Mogelijke retouches worden uitgevoerd 
terwijl u een heerlijk kopje koffie drinkt. 

B A A N A N T W E R P E N - B R U S S E L • VRIJE I N G A N G • R U I M E PARKING 

JAN PAUWELS-DE BRAUWER 
De zaak met familietraditie 

SUCCES KLEDING MEYERS 
BOOMSESTEENWEG 35 A A p T C B I A A D 

OPEN 
Al'.E WERKDAGEN 

VAN 9 TOT 20 U. 
ALLE ZATERDAGEN 

VAN 9 TOT 11 U. 

12 JULI 1979 
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VU-Meerhout wil echte herbronning O.C.M.W. NIJLEN r 

Als militanten aan de basis zijn wij erg 
ontgoocheld over de twee elektorale 
nederlagen van de voorbije maanden, 
met de nationale en de Europese ver
kiezingen. 
Ongetwijfeld hebben hierin externe 
oorzaken meegespeeld, zoals de ver-
personalizering van de verkiezings
campagnes, het Tindemans-effekt en 
de miljoenen opslorpende bamumre-
klame van de grote partijen. Toch moet 
de V U ook dringend de hand in eigen 
boezem steken. Wij menen inderdaad 
een zekere verstarring, een - toene
mend p)olitiek carrierisme en een kon-
taktverlies met de levende basis in 

Vlaanderen in de rangen te konstate-
ren. 
Ons inziens moet dringend prioriteit 
gegeven worden aan volgende zaken: 
• het herstel van de eenheid tussen 
alle Vlaams-nationalisten op basis van 
een geradikalizeerd en toekomstge
richt nationalistisch aktieprogramma. 
• de opbouw van een nieuwe ver-
trouwens- en samenwerkingsbasis 
tussen het partijpolitieke Vlaams-natio-
nalisme en de Vlaamse strijdverenigin-
gen, op basis van datzelfde program
ma. 
• het op gang brengen van de dia
loog met de ecologisten, die in wezen 

hetzelfde programma van eerbied 
voor de mens, de natuur en de klein
schalige gemeenschapsopbouw ver
dedigen als de VU. 

Wij hopen dat van de vernieuwing van 
het partijbestuur zal gebruik gemaakt 
worden om deze drievoudige op
dracht tot een goed einde te kunnen 
brengen. 

Slechts dan zal de moeizame weg te
rug naar boven weer kunnen beginnen 
en slechts dan zal onze boom weer 
bloeien! 

VU-Meerhout 

Aanbevolen huizen 
Franssens Optiek: 

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

IO%vr.V.U.Ieden 
<OSTUUMS -VtS I ONS • BROEKEN - PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

KEUKENS-SANITA IR 
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel. 582.14.41 
Toonzaal alle dagen open 

van 9 -19 u. Zondag gesloten 

IDEL -Te l 011-53.43.49 

Gelegenheidsgratiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband en eti
ketten. Houten drukletters * Rékla-
mekalenders. 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstraat 105 
9310 LEDE 

Tel. 053-7048.75 

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

Tel. 031-31.35.83 

Zaadhandel 

P V B A DE M O O R - L A T E U R 
P E L G R I M 9 
9258 S C H E L D E - W I N D E K E 
Alles voor land- en tuinbouw. 
Tel. 091-62.51.42. 

DROOGKUIS - WASSERIJ 

BEDRIJFSKLEDIJ ST.-PIETER 

Kollegestraat 33, 2400 MOL 
014-31.13.76 

p.v.b.a. J E U R C L O O 
Weierstraat 4 
3520 ZONHOVEN 
Tel. 011-81.31.16 

Stelt voor: KANTELDEUREN 
ROLLUIKEN 
ZONNETENTEN 
en nog veel meer... 

ETN. BERT 
Assesteenweg 117, TERNAT 

Tel. 02-582 13 12 

VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

TeL 02-268.14.02 

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 

lot mannen van het vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijlem 
Tel. 054-33.37.56 

MATRASSEN PLATTEAU 

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 

TeL 014-58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

PVBA J BORREMANS-COCK 
& KINDEREN , 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel. 054-41.2589 

W I J bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv. 24) 

MEUBELEN MOENS 

Markt 28 

TERNAT 
Tel. 582.1055 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02-734 0643 
Na 18u 42546.42 

Specialist primitief — 
stijlmeubelen en modern 

lustrerie 
mare de vriese 

baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-35.74.04 

Kantoornnach ine - f kantoor -
meubl la i rbedr i j f S E R C ü 

B r u g g e s t e e n w e g 380 

R O E S E L A R E Tel.: 051-20.52.00 

20.12.65 

I N T R A F O R M - E u r o p a m e u b e l 
T o r h o u t s t e e n w e g 519 

8400 O O S T E N D E 
Tel. 059-80.31.72. 

STUDIO 
DANN 

02-428.69.84 
— Industr ië le fo tograf ie 
— M o d e / a r c h i f 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.b.a. 

R ingmappen - d o k u m e n t h o u -
de r - p o c h e t t e n - sne lhech -
te rs - o f f e r t e m a p p e n . 

Fortstraal 27 
2510 MORTSEL 
Tel. 031-49.35.07. 

MARC ADAMS 

Mechanische schrijnwerkerij 

Guchtstr<iat 105 

9310 LEDE 

Tel. 053-70.48.75. 

, « . ^ ' ' ^ ' ' " 

A ^ t 

De prijsbreker 
van het goede meubel 

Groenstraat 84, 2000 A N T W E R P E N . 

Tel. 031 /36 .45 .31 . 

Keizerstraat 2, Terna t 
02-582.22.22. 

O p e n van 10 to t 19 u. 30. Z o n d a g en maandag g e s l o t e n . 

BERICHT 
Het O.C.M.W. van Nijlen 
maakt bekend dat volgende 
betrekkingen te begeven zijn 
voor mannelijke of vrouwelij
ke kandidaten: 
In vast dienstverband: 
— 2 full-time gezins- of be-

jaardenhelp(st)ers 
— 4 half-time gezins- of be-

jaardenhelp(st)ers 
De benoemingsvoorwaarden 
zijn te bekomen op het 
O.C.M.W. bij de heer sekreta-
ris Louis Schoofs, Dorps
straat 54, 2508 Kessel, tel. 031-
80.12.87. 
De eigenhandig geschreven 
kandidaturen dienen aange
tekend gericht aan de voor
zitter van het O.C.M.W., de 
heer Van Calster Jozef, Voet
balstraat 94 te 2260 Nijlen, 
uiterlijk op 31 juli 1979. 

Adv. 331 

Edegemse 

«Drie eiken» 

moet 

blijven! 
«Drie Eiken»« is sinds acht jaar een 
begrip in Edegem. Het volksnationaal 
en pluralistisch gemeenschapscen-
trum heeft zijn diensten bewezen. Stil
aan wordt het tijd onn «ons» lokaal in 
een nieuw kleedje te steken. Maar er 
is meer. Eerlang loopt het huurceel 
ten einde. En hier rijst een probleem. 

De eigenaar van ons gemeenschaps
centrum wil het pand verkopen. De 
Raad van Beheer van de vzw Vlaams-
Nationale Stichting Edegem (VNSE) 
heeft dan ook gemeend z'n verant
woordelijkheid op te nemen. Daarom 
is het plan opgevat om een NV te 
stichten om de nodige kapitalen te 
verzamelen om het eigendom te ver
werven en te verfraaien. 

Het terrein werd door de beheerders 
verkend en uit de eerste gegevens 
blijkt dat «Drie Eiken» aan een behoef
te beantwoordt, want na een vlugge 
rondvraag zijn een aantal potentiële 
aandeelhouders goed voor 
900.000 fr. 

Dit bedrag is echter nog onvoldoende 
om Edegem zijn Vlaams-nationaal 
trefcentrum te blijven waarborgen. 
Daarom doet de VNSE een warme 
oproep tot de Vlaams-nationalisten 
van in en buiten Edegem om — zon
der enig risico — een of meer aande
len van 25.000 fr. te kopen om «ons» 
huis in de Tindemans-burcht te kun
nen behouden. 

Wie investeert risicoloos en doeltref
fend? 

Een telefoontje aan Renaat Dekeyser, 
Graaf de Fienneslaan 47 te Edegem 
(49.64.89) volstaat 

VUJO - KU-Leuven 
VUJO-KUL bereidt het werkjaar voor 
op 29 en 30 september in vormings
centrum «De Garve» te Sint-Kruis-
Brugge. 

Inschrijven op het sekretariaat, Kie-
kenstraat 1 te Leuven. 

11 juli-herdenkJng 
te Gooik 
Vrijdagavond om 19 u. 30 Guldenspo-
renherdenking te Gooik. Gastspreker 
kamerlid Vic Anciaux en optreden 
van de Volksdansgroep De Wouw 
met hun speelmannen uit Meerbeke. 
De herdenking begint om 19 u. 30 en 
gaat door in 't Krekelhof, Drie Egyp-
tenbaan 11 te Gooik. 

FILMTHEATERS 

studio 
V A N 13 T O T 19 J U L I 1979 

TERVUREN 
Zondag 15 u. K.T. 

Cindere l la 

Van Walt Disney. ' 

Vrijdag, zaterdag 20 u. 30. 
Zondag 18 u. K.N.T. 

Every which way but loose 

Film van James Fargo. 
Met Clint Eastwood. 

Zondag, maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag 20 u. 30. 

KT. 

Cal i fornia Suite 

Van Herbert Ross. 
Met Jane Fonda, Walter Matthau. 

KURSAAL TURNHOUT 
Zondag 15 u. KT. 

Blackbeard's Ghost 

Film van Walt Disney. 
Met Peter Ustinov. 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag, woensdag 20 u. 30 

Agatha ^^ 

Film met Dustin Hoffman en Va-
nessa Redgrave. 

Vrijdag, zaterdag 23 u. 
Zondag 18 u. . K.N.T. 

V r o u w e n van 30 

TIENEN 
KT. Zondag 15 u. 

Tweede week 

Bambi 

Film van Walt Disney. 

Vrijdag, zaterdag 20 u. 30. 
Zondag 20 u. 

Maandag, dinsdag 20 u. 30. K.T. 

Cal i fornia Sui te 

Film van Herbert Ross. 
Met Jane Fonda, Michael Gaine, 
Walter Matthau. 
Vrijdag, zaterdag 22 u. 30. 
Zondag 17 u. 30 en 22 u. 
Woensdag, donderdag 20 u. 30. 

u II K.N.T 
Hal loween 

( D e nacht van d e gr iezels) 
Film van John Carpenter. 

LEUVEN 1 
14 u. KT . 

Tweede week 

J o n a t h a n L i v i n g s t o n 
S e a g u l l 

Muziek Neil Diamond. 

20 u. 30 
Vijftiende week 

The deer hunter 
Van Michael Cimino. 
Met Robert de Niro. 

18 u. 15 
Coming home 

K.NT. 

KT. 

Van Hal Ashby. 
Met Jon Soight en Jane Fonda. 
15 u. 45 
23 u. 30 

K.NT. 
Première Leuven 

Sybil 

LEUVEN 2 
14 u. KT. 

W a t c h out! W e r e m a d ! 

Met Bud Spencer en Terence 
Hill, 

16 u. KT. 
Zesde week 

M y name is N o b o d y 

Van Sergio Leone. 
Met Terence Hill. 

"TÖZ. K.NT. 
Derde week 

Hardcore 

Van Paul Schrader. 

I2Z. K.N.T. 

Tweede week 

The boys from Brazil 

Van Franklin J. Schaffner. 

18 u. 
00 u. 15 

Lemon Popsic le 

K.N.T. 
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((Vader, moeder, kon ik met jullie spreken...» 

Jan Caudron in Aolsterse raad 

Op 5 mei van dit jaar organizeerde 
de FVV-groep van Den Haan een 
konfrontatieavond tussen volwas
senen en kinderen, dit in het teken 
van het Jaar van het Kind Wat als 
een gewone debatavond was aan
gekondigd, ontpopte zich als een 
merkwaardige ontmoeting, tussen 
een uitgebreide groep tieners en 
een even talrijke groep vaders en 
moeders 

Het IS met de bedoeling hier neer 
te schrijven wat er toen allemaal is 
verteld Toch hebben we gedacht 
een paar uitspraken en bedenkin
gen weer te geven, die vooral de 
grote nood aan kontakt tussen de 
generaties en de eenzaamheid 
van vele jongeren inhouden 

Lucrece Mattens begon de avond 
met een uitspraak van Toon Her
mans «Kinderen kunnen klimmen 
in bomen van knjt die ze tekenen 
op de stoepen van de straat» Het 
bleek al vlug dat er naast de poë
zie van de verhoudingen, de harde 
levensrealiteiten opdoken Het 
ging over klassieke tema's, zak
geld, uitgaan, vrije tijd, kledij, mo
gen doen wat je wilt 

Heel vlug echter, doorheen al de 
tema's bleek het dat jongeren ge
zag wensen, en dat ze geen leiding 
als liefdeloosheid ervaren Het 
was vooral de studiekeuze die de 
grootste aandacht kreeg De jon
geren wilden wat graag een eigen 
weg gaan, maar al beaamden de 
ouders dit verlangen, toch stelden 
ze vragen, voorzichtige vragen in 
de aard van «Kan een kind beslis

sen'!' Begeleiding blijft toch no
dig'^» De jongeren vroegen zich af 
waarom het de Grieks-Latijnse 
moet zijn die de «hoogste» s tud i ^ 
richting is en eentje zei «Ik vind 
dat de ouders zichzelf in hun kin
deren projekteren» 
De hele diskussie eindigde op een 
pleidooi voor het herwaarderen 
van het technisch onderwijs en 
het meer respekteren van de han
denarbeid 

Het ging ook over werken De ou
ders vonden dat leeglummelen 
verschrikkelijk, terwijl de tieners 
opperden dat de volwassenen 
ook niet wisten hoe hun vrije tijd te 
gebruiken Terwijl de tijd a\s begnp 
de konfrontatie ging overheersen, 
kwamen de diepste gevoelens 
aan de oppervlakte Er klonk de 
vraag Ouders hebben zo weinig 
tijd voor hun kinderen en de mooi
ste vrijetijdsbesteding is tijd ma
ken voor je kinderen Vooral de 
vaders werden aangepakt leven 
we met in een maatschappij waar 
de verhouding kinderen-volwasse
nen er zeker geen is van kinderen 
tot vaders' ' En het vader-zijn werd 
dan nog bekeken als dat van een 
gezag-op-afstand 

En dat gezag'' Is dat met dikwijls 
een eisen van dingen die je zelf 
niet doet"? Onder leiding van Jo 
De Leersnijder, die in Arnhem o m 
een school voor moeders als 
maatschappelijk assistente bege
leidt kende de avond een prachtig 
verloop Ik kreeg het grote voor
recht het besluit uit deze unieke 
ontmoeting te mogen trekken Je 

kan pleiten voor meer hart in deze 
vermolmd-matenalistische maat
schappij, voor meer liefde en meer 
verantwoordelijkheidszin tegen
over de anderen een goed gezag 
IS anders ondenkbaar En ten slot
te geef ik jullie onderstaande au-
tentieke brief ter overweging 

«Ik krijg enorm veel vrije tijd van 
mijn ouders Er zijn dikwijls konflik-
ten tussen mij en mijn ouders Er 
wordt bij mij thuis niet openlijk ge
praat Ze vragen nooit waar ik 
naartoe ga Met mijn moeder heb 
ik eigenlijk wel kontakt, maar met 
mijn vader niet ik zie hem nooit Ik 
heb geen uur om thuis te komen 
Ze interesseren zich met aan mijn 
studies en uitgaan Mijn broers en 
zusters hebben dat ook met mijn 
ouders Zij zeggen mij «Doe wat 
je wilt" Ze zijn eigenlijk bijna nooit 
thuis Ze gaan allebei uit werken, 
mijn vader is een alkoholist, daar
om heb ik er bijna nooit kontakt 
mee Hij blijft soms dagen weg Ik 
zit er met mee in Ik ben blij dat ik 
de vriendschap van mijn vriend 
heb zonder hem wist ik met waar
heen Ik denk dat er nog zijn die in 
die situatie leven Ik kan me het le
ven op een andere wijze haast met 
indenken» 

Er wordt in «'t Jaar van het Kind» 
te weinig over de grote nood van 
grote kinderen gezegd het is ook 
een onaangenaam onderwerp 
Het IS véél leuker de kinderen bo
men van krijt te laten tekenen 

Huguette De Bleecker 

Voorstel om choollopers op te vangen 
In 1978 werd door de Vereniging 
voor Sociale Jeugdbescherming 
van het gewest Aalst een onder
zoek uitgevoerd naar het spijbe
len en het herbergbezoek van de 
Aalsterse schooljeugd Een groot 
percentage van de ondervraag
den verklaarde de lessen te 
brossen om de tijd in drankgele-
genheden door te brengen. Wie 
in de buurt van bepaalde Aalster
se scholen komt zal merken dat 
nabijgelegen cafés zeer goede 
zaken doen. Op zichzelf is dat na
tuurlijk een goede zaak, maar bij 
nader toezien stelt men vast dat 
de kliënteel hoofdzakelijk uit 
zeer jonge lui bestaat, jongens 
en meisjes tussen de 12 en 16 
jaar. Natuurlijk is dit geen Aal-
sters verschijnsel, men kan dit 
vaststellen in alle steden en ge
meenten waar zich een heleboel 
onderwijsinstellingen bevinden. 
Zeker als we weten dat het 
drankverbruik en het roken bij de 
schoolgaande jeugd onrustwek
kend toeneemt, om dan maa' te 
zwijgen van het haagschocllo-
pen dat onvermijdelijk gelijklo
pend is. 

Voor gemeenteraadslid Jan Cau
dron waren al deze feiten genoeg 
om het bestuur van de stad Aalst 
een voorstel te doen «tot het op
vangen van jongeren die hun toe
vlucht nemen tot alkohol en 
drugs en bezoek aan herbergen, 
kroegen en pubs». 

Laten wij VU-raadslid Caudron 
zelf aan het woord. 
«Omdat het spijbelen aanvankelijk 
opgevat wordt als een avontuur 
voor de durvers en gezien er 
steeds dokters te vinden zijn die 

deze onwettige afwezigheden 
dekken door een geneeskundig 
attest, laten vele jongeren zich 
meeslepen om de schooltijd in de 
kroeg door te brengen Het is blijk
baar plezanter op de flipper te 
spelen, te dansen en te diskuteren 
bij pils en sigaret Om volwassen 
te lijken besteden zij veel geld aan 
drank Vaak wordt het geld voor 
studiemateriaal opgebruikt of 
wordt geld geleend Niet zelden 
worden deze leningen afgelost 
door diefstallen Sommige caféba
zen geven tot duizend frank kre
diet 

De gevolgen van deze veelvuldige 
herbergbezoeken blijven dan ook 
niet uit Het aantal jongeren dat 
plots en zonder reden de studies 
stopzet neemt systematisch toe 
Het aantal baldadigheden, vernie
lingen en het in bende treiteren 
van personen — liefst ouderlingen 
— verergert eveneens 
Iedereen ken het probleem en ik 
vind het hoog tijd dat ook het 
stadsbestuur een inspanning doet 
om er een oplossing voor te vin
den 

Als pacifist ben ik gekant tegen de 
meeste vormen van repressie Het 
IS bewezen dat politierazzia's wei
nig of mets uithalen» 

En raadslid Caudron doet vol
gende suggesties: 
«Ik stel voor dat de burgemees
ter, de schepen van Onderwijs en 
de schepen van de Jeugd een 
brief schrijven naar de schooldi-
rekties en naar de ouders van de 
schoolgaande jeugd om ze te wij
zen op hun plicht van opvoeders. 

'Ook een schrijven naar het ge
neeskundig korps van de stad is 
hier wenselijk. H< weet wel dat er 
een onderzoek gebeurt naar de 

moraliteit van de toekomstige 
herbergier. Sommigen echter 
omzeilen deze moeilijkheid door 
de zaak op de naam te zetten van 
een persoon met blanco strafre
gister. Cafébazen die jongeren 
onder de 16 jaar toelaten en 
drank verkopen zijn strafbaar en 
beginnen wel op te letten na een 
eerste boete. 

Mag ik aan de schepen van de 
Jeugd vragen dat hij zijn fantazie 
laat werken om te zien wat er kan 
ondernomen worden om deze 

probleemjongeren op te vangen? 
9 Misschien kan er gedacht 
worden aan een hobbyklub of 
atelier-jeugdhuis waar jongeren 
aan allerlei aktiviteiten kunnen 
meedoen. Het spreekt voor zich
zelf dat deze ideeën niet van van
daag op morgen kunnen gereali-
zeerd worden. Waarom doen wij 
eens geen proef met buurthuizen 
naar Nederlands model? 

• Het komt er op aan de aan
dacht van de jongeren te^ vesti
gen op gezonde en aantrekkelij

ke bezigheden, die ze uit de ver
veling en uit de kroegen houden. 
Ik vind het de moeite waard om 
er eens over na te denken en na 
rijp beraad de nodige initiatieven 
te nemen, die daarom niet veel 
geld, maar wel veel idealisme en 
inzet zullen vragen». 

Het voorstel kan overgenomen 
worden — en uitgevoerd — in ge
meenten en steden waar dezelfde 
problemen zich stellen Het is ze
ker de moeite waard om het te 
proberen' 
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Riet Ergo: 

M A R O L L E N W I J K - B R U S S E L - O p het van s p i n n e w e b b e n 
on tdane en ove r i gens geze l l ig o p g e s m u k t e zo lde rkamer t j e 
in het e r f goed van graaf de M é r o d e over lee f t het 
M a r o l l e n s c h o o l t j e van d i rek t r i ce - le ra res Riet Ergo. 
Tot v o o r enke le dagen zag het er naar uit dat de lerares 
met haar acht «Maro l l i ens» in s e p t e m b e r v o o r een ges lo ten 
s c h o o l d e u r zou s taan. Maar , zoa ls s t i laan w e l b e k e n d , ha len 
Maro l l i ens s teeds hun s lag thu is , zodoende . . De kans zi t er 
ze l fs in da t de V laamse lagere s c h o o l aan de B laess t raa t 
na de g ro te vakant ie t ien k inderen telt. V o o r d ie goede 
o v e r l e v i n g s b e u r t ( vo l gend jaar vo l g t een n ieuwe a f lever ing) 
s t reed de k le ine s c h o o l g e m e e n s c h a p al leen. De 
ke rs tpe r i ode be tekent v o o r Riet Ergo te l kenma le het 
ve rzenden van zovee l bede lkaar t jes naar fami l i e leden en 
v r i enden o m hun du i t m het schoo l zak je te doen . Dan kan 
juf Riet weer naar de w inke l l open om sch r i f t en , p o t l o d e n , 
en k r i j t te kopen_ En kan pater W e r n e r weer met de 
v e r f p o t rondzeu len . 

iiooV^ 

— Dat Marollenschooltje ligt in het 
hartje van een stad met Europese al
lures, en niet ergens in de brousse 
van Afrika. Je moet wel enige moeite 
doen om zulks te geloven. 
Riet Ergo: 'Ik heb nog les gegeven in 
Kongo, in het schooltje waar ik nu ver
antwoordelijk voor ben zip we er mate
rieel met veel beter aan toe Maar we 
voelen ons hier wel gelukkig om wat 
we presteren Het is nochtans elke 
schooldag telkens weer zo duivels 
moeilijk 
Vooreerst moeten we tegen de Franse 
opdringerige BLO-school onze laatste 
lesruimte verdedigen Ikzelf heb geen 
vrij bureau meer, en de telefoon staat in 
de peutertuin 
Al het materiaal dat we hebben knutsel
den we zelf samen, of hebben we ge
kocht na wat schooien bij vrienden 
Toen ik de verantwoordelijkheid kreeg 
over dit schooltje vond ik zelfs geen 
krijt om les te geven Er werd ons eén 
(1) klaslokaaltje gegund en een zolder-
tje dat zwart zag van stof en spinne
webben Nu we met de hulp van pater 
Werner die zolderkamer omgetoverd 
hebben tot een gezellige knutselruimte 
wordt gepoogd ook dat nog af te ne
men Maar dat zal nooit gebeuren, al 
moeten we er desnoods blijven slapen 
om zulks te beletten» 

Sleutels zoeken 
— Waar begint uw verhaal over dit 
meest bedreigde schooltje van het 

' land? 
Riet Ergo: «Na tien jaar lesgeven als in-
tenmans, vooral in het Gentse, kreeg ik 
onverwacht een vaste betrekking aan
geboden in een lagere school van de 
Broeders van de Kristelijke Scholen 
Dat bleek in een gebouw te zijn van de 
Paters Kapucijnen, erfgoed van de gra
felijke familie de Merode aan de Vos-
senmarkt, midden in het Marollenkwar-
tier 

Het schooltje boerde zienderogen ach
teruit, de gezondheid van de direkteur 
was ook niet van aard om een bloeien
de schoolgemeenschap overeind te 
houden 
Trouwens, ook de Franstalige lagere 
school in de buurt liep in die jaren als
maar leger Omdat ik de enige lerares 
was in die Marollenschool werd ik met
een schoolhoofd toen de direkteur op 
rust ging En van vandaag op morgen 
stond ik voor enorme problemen Met 
de kinderen van de Marollen schoot ik 
echt goed op, we waren inmiddels goe
de vrienden geworden, de 15 kinderen 
werden verdeeld over twee klassen 
Het lesgeven was alles behalve gemak
kelijk maar het ging toch vrij goed 
Maar ik kreeg er dus direktiewerk bij, 
en op dat gebied stond ik nergens 
De eerste dag kwam een mazouttan-
ker voorgereden en ik wist met eens 
waar de olietank ook maar kon gevon
den worden Zo was er elke dag iets 
dat volkomen uit de hand liep Hoe dik
wijls heb ik lopen zoeken naar sleutels 
van kasten en deuren, er was nooit ie
mand om mij wegwijs te maken. 
Dat heeft zo een veel te lange tijd ge
duurd, maar uiteindelijk krijg je dan stil
aan wel alles stevig in handen» 

— En dan werd het vechten om de 
schooldeur open te houden? 
Riet Ergo: «Ik heb nog een jaar 12 kin
deren geteld en vorig schooljaar zakte 
ons schooltje met 8 kinderen in één 
klas onder de minimumnormen Tot 
voor enkele dagen was het ver van ze
ker dat ik in september nog naar de 
Marollenschool zou mogen terugkeren 
Toch kwam gelukkig het bericht dat we 
een nieuw schooljaar mogen aanvan
gen Het enige Vlaamse schooltje in de 
Marollen is voorlopig voor weer eens 
twee jaar gered» 

— U moet nu samenleven met een 
Franse schoolgemeenschap; een an
der soort bedreigmg en last...? 

Riet Ergo: «We moeten inderdaad ons 
best doen om in de Blaesstraat niet 
door een Franse direktie en leerkrach
ten letterlijk op straat gezet te worden 
Wel worden we tergend buitengeke
ken 
Er gaat bijna geen lesuur voorbij of we 
worden gehinderd door enorm veel la
waai in de gangen of op de speelplaats 
De Franse lerares van lichamelijke op
voeding doet werkelijk haar best om de 
meest luidruchtige spelletjes te beden
ken 
Nu kunnen we nog vluchten naar onze 
zolderkamer, maar ook daar wordt 
sterk aanspraak op gemaakt 
De Franse direkteur heeft zich luxueus 
in zijn bureau geïnstalleerd In mijn kan
toortje kan ik haast nooit binnen omdat 
er hele dagen een logopediste van de 
Franse school les geeft Ik kan er dus 
met, zoals de inspektie dat voorschnjft, 
de officiële papieren van onze school in 
opbergen 

Om praktische redenep hebben we 
dan maar de telefoon in de peutertuin 
geplaatst Met 101 dingen worden wij 
geplaagd De Franse leerkrachten laten 
mijn leerlingen maar uithuilen als ze op 
de speelplaats vallen 
Gelukkig heb ik nu wel de stevige steun 
gekregen van de paters Kapucijnen, 
die inmiddels onze inrichtende macht 
geworden zijn» 

Vlooien 
— Hoeft dat wel, zo'n piepklein 
schoolt je; is dat vandaag de dag eko-
nomisch verantwoord? 
Riet Ergo: «Ons schooltje is onver
vangbaar, en geld kosten we aan de ge
meenschap nauwelijks We schooien 
zelf bij mekaar wat we behoeven Die 
acht kinderen (en in september mis
schien weer 10) die naar het Vlaams 

aan hun lijfgeur verandert dat nauwe
lijks iets, want ze kruipen dan opnieuw 
in hetzelfde vuile linnen Alle vier zijn ze 
blijkbaar ook geboren met vlooien met 
de verpleegster bind ik elke week de 
strijd aan tegen dat ongedierte Maar 
dat helpt nauwelijks bij de straatkinde
ren die op de vlooienmarkt thuis zijn 
Zie je die kinderen al in een «grote 
school» rondlopen, ze zouden allicht 
door de direktie meer dagen naar huis 
gezonden worden dan op school te 
vertoeven 

De ouders hebben ook geen interesse 
voor wat hun kinderen op school doen 
en bijleren 
Een schoolrapport dat op weg naar 
huis in een plas water valt, blijft daar in 
de goot liggen, en er wordt thuis met 
naar gevraagd Het enige wat die fami
lie bezighoudt is de kinderen zo spoe
dig mogelijk «een stiel te leren» en in
middels een hand uit te steken bij het 
schooien Bij oudere broers is er de vi
rus van knminaliteit Ik maak me met 
sterk dat ik die kinderen er sociaal bo
venop kan helpen maar ik heb toch het 
gevoel dat ik ze enorm help 
Er IS interesse om een en ander bij te le
ren, het zou dan toch zonde zijn deze 
jongens en meisjes geen behoorlijke 
schoolkansen te gunen Zie je, dat 
maakt dit Marollenschooltje voor mij zo 
belangrijk, haast onvervangbaar 
Die Marollenkinderen zouden nergens 
anders een thuis vinden, maar wel ver
stoten worden» 

— U gaat dus opnieuw in de volgende 
Kerstperiode bedelen bij familie en 
kennissen om wat nieuw lesmateriaal 
te kunnen aankopen? 
Riet Ergo: «Daar mogen ze zich aan 
verwachten, ja Want we hebben geen 
geld om schoolrapporten te kopen. 

"Als een stille echo van ons voortleven en onze voortdurende harteklop in dat hartje van 
Brussel, dat misschien stervende is-> 

Marollenschooltje komen zouden in 
een grotere school in een hoekje ge
dreven worden, wellicht snel versto
ten 

Ze vereisen en verdienen een aparte 
begeleiding en vriendelijke bejeging 
Zo heb ik vier kinderen uit een gezin 
dat om en bij de 22 straatbengels telt 
Vader en moeder werken met, ze ver
kopen af en toe iets op de vlooien
markt En dan wordt die kleine verdien
ste snel opgedronken Nog met zo lang 
geleden had dit groot gezin een onder
dak in een woonwagen Nu mogen ze 
in een oud huis verblijven Deze jon
gens en meisjes krijgen van thuis geen 
greintje bagage mee De jongste heb ik 
moeten leren tekenen en schrijven, ze 
wist met eens hoe een paard er uitziet 
Die kinderen brengen al hun vrije tijd 
op straat door Ze wassen zich thuis 
nooit en slapen wellicht met hun kleren 
aan Die worden nooit gewassen Ik 
mag zeggen dat ik die vier kinderen be
hoorlijke kledij heb bezorgd Elke week 
gaan we minstens een keer zwemmen 
en moeten ze onder de douche Maar 

Daarom moeten we wat zakgeld bij-
eenzoeken om papier te kopen, zodat 
we zelf onze boekjes kunnen maken 
Het onderwijs ligt hier met op een lager 
peil dan m een normale lagere school 
maar ik pas de lesprogramma's wel 
even aan We gaan ook wel eens naar 
de NCC-boerderij in Dilbeek, en we 
spelen teaterstukjes Op een interscho-
len-ontmoeting bewezen mijn Marol
liens uit te munten in gebrekkige kennis 
van hun moedertaal, maar tevens in uit
zonderlijk expressief talent» (Hugo De 
Schuyteneer) 
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