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Een zware 

naiaarsdobber 
Lees biz. 3 

Zieke Cockerill 

mag Sidmar 

niet besmetten! 

KLARE TAAL 
OVER STAAL! 

Wachten 
er 

op een 

Lage-

Landentrein 
Lees bIz. 4 

Midden september wordt het staaldossier 

opnieuw op de onderhandelingstafel 

gegooid. De Walen hebben in het voorjaar 

het voornemen te kennen gegeven 

met dubbel krijt te wil len schrijven... 

Senator Van Ooteghem waarschuwt 

voor de springstof in het staaldossier. 

Lees bIz. 11 
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BEZWAARD GEWETEN ? 
Met zijn brief «gedwongen soldaten-
keuze » ziet H.V. Drongen het wellicht 
op een ideale wijze, maar deze titel 
doet het vermoeden rijzen dat hij het 
'ideaal van een echte gewetensbe
zwaarde nog niet belijdt. Hij zou zich 
anders niet laten leider door een 
'gedwongen keuze'. 
Vooreerst mag hij het niet idealistisch 
zien, want «utopisch» en niet voor 
degenen die «de politieke beslissin
gen van de harde realiteit» moeten 

treffen. Is het met ongeveer zo dat 
partijvoorzitter H. Schiltz het ziet als 
hij het over het onzalige Egmontpakt 
heeft? 
Verder betreur ik de flagrante eenzij
digheid van HV. waar hij het heeft 
over «het eerste en enige doel van 
het leger is te leren doden» Nooit 
gehoord over de morele verplichting 
zijn volk te beschermen en te verde
digen tegen een gewelddadige aanval
ler? 

Welk (Wapen) feit «viert» H.V. elk 
jaar op 11 julr ? Wat denkt H.V. van 

een gewetensbezwaarde die na enke
le maanden procedure openlijk ver
klaart . Had ik het geweten, dat zou ik 
het statuut van gewetensbezwaarde 
niet hebben aangevraagd en mijn sol
datendienst hebben gedaan». Kan 
men zich hier de vraag niet stellen: 
welk geweten was hier zogezegd 
bezwaard ? 

Uw vergelijking van de twee voorbije 
«staats «-oorlogen met « kontinent-
konflikten » gaat met op. Ziet u Duits
land weer oorlog verklaren aan Frank
rijk, van «staat tot staat?» Nooit 

gehoord over de « blokken ? » 
Ten slotte: wat is er gemakkelijker, 
als u het dan toch over het zo geroem
de «geweten" hebt : zo nodig met de 
moed der wanhoop zijn volk, zijn vrij
heid en de demokratie gewapender
hand verdedigen ofwel «omdat men 
tegen elke vorm van geweld is, om 
het even welke gewapende aanval 
gewoon laten begaan en vader, moe
der, broers, zusters, familieleden, vrien
den en kennissen door anderen laten 
uitmoorden ? » 
Wat mij betreft : mijn keuze is reeds 
lang gemaakt. LT.V., Oostende 

NIET OVERDRIJVEN, AUB ! 

Het is een strikt persoonlijke mening 
en velen zullen ze met delen, maar vol
gens ons overdrijven de BRT en RTB 
schromelijk voor wat betreft de be
richtgeving over sportgebeurtenissen. 
Neem nu de laatste weken. Eerst alle 
dagen zwemmen. Als in Berlijn ie
mand zijn teen in het water stak moes
ten wij het zien. Dan twee dagen velo-
rijden, plus de gebeurtenissen op de 
piste. Deze week atletiek tot het ons 
de oren uitspuit. Daar komt nog de 
gewone sportberichtgeving bij. Zeg 
nou zelf! Er is zo een teone volgens 
welke al die aandacht voor de sport in 
de eerste plaats bedoeld is om de aan
dacht van de mensen af te leiden van 
serieuzere dingen, en aldus' kritiek en 
verzet te vermijden. In het midden 
gelaten of deze teorie juist is, en 
zeker of ze in ons land wordt toege
past, het is toch een feit, dunkt ons, 
dat men naast al de sportgetater wat 
meer aandacht mocht besteden aan 
zaken die ons werkelijk aanbelangen. 
Om een voorbeeld te geven; de Hol
landse TV maakte een reportage 
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Aanbevolen huizen 
. UILENSPIEGEL -

Herberg en Feestzaal 
Kerkstraat 24.1742 Ternal 

Tel 5821345 
Volksunielokaal 

GASTHOF MALPERTUS 
Beeldstraat 10, 
ST-NIKLAAS. 
Tel. 031/76.73 44. 

Restaurant met verschil len-

met Vlaamse specialiteiten, 
zoals konijn, Vlaams stoof-
vlees, hutsepot Keizer Ka-

. r e l 
Feestzaal ter beschikking, 
tot 120 personen. 

DRUKKERIJ-PAPIERHANDEL 
J.TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.85.81 
Alle dag- en weekbladen 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Komng Leopoldlaan 1. 
3180Westerlo Tel 014-54 48.07 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

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

Typo-offset De Riemaecker 
pvba Nukerkeple in 9, 9681 
MAARKEDAL 
uitvoerder «Wij Vlaamse 
Ardennen». Tel. 055-21.14.04. 
Eén- en meerkleurendruk-
werk, ontwerpen en kleu
ren maquettes. 

ETN. BERT 
Assesleenweg 117. TERNAT 

Tel 02 /5821312 
VERDELER VOLKSWAGEN-AUDI 

VERVOER-VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Haneveldlaan 47, 1850 Grimbergen 

Tel 02/268 14 02 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten, alle soorten, ook 
medikale en anti-allergische ma-
trasser-

Platteau-Llevens, Portugees
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/66.74.56. 

VOEDING -DEPOLDER. 

Polderstraat 12, 8458 Oostduln-
kerke 

Fruit en groenten enz... 
Dubbele valois-zegels aan alle 
leden. 

Een stukje ongerept 
natuurschoon 

Herberg t STAMPKOT 
St-Mana-Latem ZWALM 

Boerenbrood - Hesp - Kaas 
Tel 055/4994 76 
Dinsd gesloten 

Dames en heren, in uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN.en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8,1760 Roosdaal-Siriitem 
Tel. 054/3337.56 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6. BERINGEN — 
011-43.37.07 Leveringen mazout — 
mogeli jkheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske
tel 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen Ternat 
031-36.45.31 02-582.22.22. 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein. Heusden-Llmburg 

Th. WILLEMS 

Sclirijnwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57. 

9300 AALST 

TeL 053-21.83.90 

F E E S T Z A L E N - S A L O N S 

DE LANDSKNECHT 
Aannemer van alle feesten 

Ook verhuring van tafelgenef 
Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 

Tel 031/37.4572 

KOETSWERKEN VAN DER 
MIJNSBRUGGE & ZONEN 
Perfekte afwerking - juiste tin
ten Affligemstraat 18, 1742 TER
NAT (St-Kat-Lombeek) Tel. 
053/6682 36 

UNDENHOVE 
Bellestraat 49 

1790HEKELGEM 
Cafe restaurant speeltuin, terras 
Woensdag en donderdag gesloten 
Maandag, dinsdag, vrijdag vanaf 
15 u Zaterdag en zondag vanaf 's 
n-iddags Tel 053/66 87 40 

PVBA J BORRE.VIANS C O C K 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen, 
Gentsestraat 238. 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

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

Feestzalen 

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

Aragonstraat 6, Lier 

Tel. 031-8.15.68 

D A N N V S CLUB pvba. Café - Snack 

Zaal voor feestel i jkheden. Koolmljn-

laan 15, BERINGEN • 011-436.376 

Industriële brood- en banketbakkerij 

en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 

Grote Kouter 47, UITBERGEN 

Tel. 091-67.57.12 

DE CRAEN ROM pvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom . sanitair Alle 
herstell ingen 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 / 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na 18 u 42546 42 

FRAVANCA-DOG-HOME 

Assesteenweg 298 A 
1680 St-Kwintens-Lennik 
Tel 02-582 2014 
Kweker i j - pension - alles voor uw 
hond 

RESTAURANT TUL 
Grote Steenweg 71 

9260 Oordegem 
Tel 091/69.28.74 

Specialiteit nbstuk op hout 
Dinsdagavond en woensdag ge 

sloten 

KEUKENS SANITAIR-
VERWARMING 

VAN DER CRUYS 
• Assesteenweg 65. TERNAT 

Tel 58214 41 
Toonzaal alle dagen open van 9-
19 u Zondag gesloten 

Koffiebranderij SANO 
Wittmannstraat36 

Schaarbeek (tel. 02-734.56.09) 
— De enige koffiebranderij in het Nederlands vermeld in 

de telefoongids. 
— Wij leveren thuis. 

over België waann wij zaken — en 
belangrijke — hoorden en zagen die 
wij via onze eigen zenders nooit ver
namen. Hoe komt dat toch ? 

N.N., Vilvoorde 

SCHILLEBEECKX 

Door het overlijden van paus Paulus 
en de verkiezing van Johannes-Pau-
lus kwamen een aantal wereldbeken
de teologen in het nieuws. 
Een van hen de in Nederland doceren
de Vlaming Schillebeeckx. 
Deze naam bij het internationale ge
zelschap was een barometer om te 
testen hoe internationaal bekend 
Vlaanderen wel is. 

Op de franstalige radio- en TV-zen--
ders en in de pers geen woord over 
de Vlaamse afkomst van de teoloog. 
Op de Nederlandse radio en TV 
sprak men zelfs van «onze» teoloog, 
terwijl Kees Middelhof op de BRT van 
de Vlaamse Nederlander sprak... 
Wanneer breekt de tijd nu eens echt 
aan dat alle (buitenlandse) persorga
nen spreken en schrijven van «de 
Vlaamse teoloog pater schille
beeckx»? Daarmee wordt Schille
beeckx recht gedaan maar ook ons 
land, Vlaanderen. 

D.J., Westerio 

ARTHUR MULIER 

Met (vakantie-) vertraging las ik in 
«WIJ» van 4 augustus een vraagge
sprek met de pastoor-dierenvriend 
De Wolf in Waarbeke. 
U schrijft daar dat deze man langs 
moederszijde familie is van de geken
de politicus uit Kortrijk Arthur Muiier. 
Mag ik ook vernemen hoe zij familie 
van mekaar zijn en wie Muiier was. 

R.V.K., Nieuwerkerken 

Red. — Pastoor De Wolf vertelde 
ons dat Arthur Muller de neef Is van 
zijn moeder, die ook een Muiier was. 
Arthur Muiier werd geboren op 25 
maart 1892 te Kortri jk, moest zijn 
eksamens overdoen omdat hij deze 
had afgelegd aan de verneder
landste universiteit van GenL 
In 1922 werd hij als verkozene van 
de Katolieke partij bestendig afge
vaardigde van de provincie West-
Vlaanderen. Ging daarna naar het 
bedri j fsleven en werd voorzif ter van 
hef VEV en was van 1949 tot '54 
gekoöpteerd senator. Hij speelde 
een belangrijke rol in de Katolieke 
Vlaamse Landbond en stelde voor 
de provinciale raden tot één gewes
teli jke raad te doen samensmelten 
zodat de Vlamingen hun volkseen-
heid beter zouden kunnen laten gel
den. 

Muller verzette zich tegen het ak
koord VNV-Rex omdat hij vond dat 
het VNV zijn doelstel l ingen beter 
kon verwezenli jken door een over
eenkomst met de Katolieke Volks
parti j . 
Meer over deze figuur leest men in 
de Encyclopedie van de Vlaamse 
Beweging, biz. 966 en 967. 

Uloani! natioiNiiii llleehbliid 
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KERNENERGIE: 

Mottenballen verwijderen 
is miijoenengrap 
De eindrekening die we morgen 
zullen moeten betalen voor de 
exploitatie van kernenergie ken
nen we hoegenaamd nog niet. 
Immers, naarmate er met mond
jesmaat informatie wordt vrijge
geven over deze stralende ener
giecentrales wordt de exploita-
tieprijs, én vooral ook de prijs 
voor het leefmilieu, de hoogte 
ingejaagd. 
Waarmee meteen een veelge
bruikt argument tegen alternatie
ve energiebronnen (hoge exploi
tatiekosten) onhoudbaar wordt. 
Euroforum, het wekeli jks infor
matieblad van de kommissie van 
de Europese Gemeenschappen, 
belichtte zopas de miljoenen-
kost die gemoeid is bij het ont
mantelen van kerncentrales, die 
onveil ig zijn geworden of ekono-
misch niet meer renderen. 
Terwijl er almaar nieuwe centra
les in West-Europa in de stei
gers worden gezet, bli jkt dat er 
inmiddels reeds een twintigtal 
buiten bedrijf werden gesteld, 
waarvan vijf in de EG, op een 
totaal van 86 kerncentrales die 
tot nog toe werden (of worden) 
gebouwd. Haast één op vier cen
trales stelt dus momenteel 
reeds problemen van ontmante
ling, d.w.z. verwijdering van het 
radioaktief materieel. 

Drie fazen 
Een onderzoeksprogramma ter 
zake, dat in juli van start ging en 
naar verwachting vijf jaren in 
beslag zal nemen, wordt momen
teel geraamd op 12 miljoen dol
lar, te betalen door de inwoners 
van de EG. 
Er zijn drie onderscheiden ont-
mantelingsfazes voorz ien: 
# In de eerste faze wordt de 
kerncentrale praktisch intakt ge
houden ; na inspektiebeurten 
wordt de centrale gesloten en 
verzegeld. 

# Bij de tweede ontmantelings-
faze worden alle onderdelen ver
wijderd die gemakkelijk kunnen 
« ontmanteld » worden, of m.a.w. 

waarvoor de «ontsmett ing » 
geen verregaande moeili jkhe
den vereist. 

• In de derde ontmantelingsfa-
ze ten slptte worden alle radioak-

tieve gedeelten van de centrale 
verwijderd, waarna het gebouw 
en de omliggende terreinen vol
komen worden vri jgegeven voor 
andere benutting. 

De drie ontmantelingsfazes 
voor kerncentrales kunnen ook 
nog als volgt prachtig omschre
ven worden : « De motteballen 
verwijderen », het atoom begra
ven en de kernfabriek volledig 
openstellen. 
Stuk voor stuk delikate, gevaar
lijke en vooral ook ontzaglijk 
dure operaties, waarmee men 
momenteel nog haast geen uitge
breide ervaring heeft. 
Van de vijf kerncentrales die in 
de Europese Gemeenschap 
reeds buiten gebruik zijn ge
steld, is men bij slechts één cen
trale (in Duitsland) verder ge
gaan dan de eerste ontmante-
lingsfaze. 

Terwijl wetenschappelijke onder
zoekers vanwege de EG pas nu 
de opdracht gekregen hebben 
om in detail na te gaan hoe kern
centrales het best na gebruik 
kunnen opgedoekt worden, is 
het reeds duidelijk dat deze ont-
mantelingsfaze in het gebruik 

van kernenergie de exploitatie
kosten aanzienlijk zal verhogen. 
Anderzijds wordt inmiddels im
pliciet erkend dat de kerncentra
les tot nog toe werden gebouwd, 
zonder ook maar één gepaste 
bekommernis voor een latere ge
makkelijke, ekonomisch verant
woorde en veilige ontmanteling 
ervan. Kerncentrales, hoe gera
ken we ze kwijt ? En hoeveel zal 
die operatie ons kosten ? 

(hds) 

Duvieusart telde 
Vlaamse icranen 
Een aantal Waalse polit ici bli jft 
zich met bedenkelijke argumen
ten opwerpen als fervent verde
diger van een ongebreidelde 
« kompensatiepolit iek » ; onder 
meer inzake het plan-Mathot 

Het jongste nummer van het \A/B-blad «Doorbraak» is 
typerend voor de mentaliteit van sommige anti-Egmonters. 
Nu het anti-Egraontfront in Vlaanderen tekenen van ver
moeidheid begint te vertonen, grijpen sommigen steeds 
vaker naar het arsenaal van de geestelijke terreur en de 
persoonli jke afrekening. 
Onder de titel « Druk op Egmonters » worden « alle bewus
te Vlamingen » aangeraden, hun mening over het Egmont-
pakt telefonisch kenbaar te maken aan de ondertekenaars 
van het pakt Volgt dan de lijst van de namen en de tele
foonnummers der ondertekenaars. Deze lijst is onvolledig : 
de heren Tindemans en Willy Claes beschikken over een 
privé-telefoonnummer dat de WB-redakteurs niet kennen. 

Anti-Egmont en 
geestelifke terreur 

Er wordt dus een beroep gedaan op « alle bewuste Vlamin
gen» die dit nummer kennen, om het mee te delen aan 
« Doorbraak». 
Verder worden «alle bewuste Vlamingen» verzocht, de 
betrokkenen op te bellen « best 's avonds laat of de zater
dag en zondag, 's morgens vroeg >. 
De bedoeling is duidel i jk : binnendringen in de privèsfeer 
van de betrokkenen, hun gezinsleven terrorizeren. Alhoe
wel het niet met zoveel woorden wordt gezegd, is het voor
al een aansporing om anoniem de privacy van de Egmont-
ondertekenaars te vernietigen. De oproep tot verklikking 
van de private telefoonnummers is een treffend staaltje 
van deze techniek van geestelijke terreur, die regelrecht 
schijnt te stammen uit het Berlijn van de Kristalnacht of uit 
het Belfast van de orange-diktatuur. 

voor grote infrastruktuurwerken. 
Dat bli jkt nog maar eens uit een 
amusant artikel van senator 
Etienne Duvieusart, vorige week 
in «Le Soir». Belangrijk is te 
weten dat de heer Duvieusart 
FDF-RW verkozene is voor het 
arrondissement Charleroi. 
Volgens deze senator wordt Wal
lonië op het gebied van openba
re werken enorm benadeeld; 
ook in onverminderde mate in 
de jongste versie van het plan-
Mathot. Hij staaft zijn betoog 
met cijfers. 

Zo schrijft h i j : Wallonië heeft 53 
km minder autowegen dan Vlaan
deren ; of nauwelijks 30 m auto
weg per km2 in Wallonië, tegen
over 48,2 meter per km2 in Vlaan
deren. 

De wanverhouding bij de verde
ling van de nationale kredieten 
zou ook nog moeten blijken uit 
de diepgang van de waterwegen, 
en het toekennen van ruim 84 
procent van de investeringskre
dieten voor luchthavens aan 
Vlaanderen. Het achtbare lid van 
de Hoge vergadering kan niet 
aanvaarden dat de Vlaamse ha
vens 722 kranen tellen, terwijl 
Luik amper 108 en Brussel nau
weli jks 32 kranen in de «zeeha
vens» bedrijvig hebben... 

Met dezelfde merkwaardige ci j -
ferlogika wordt nog steeds ge
pleit voor een drastische kom
pensatiepolitiek, waarbij infra
struktuurwerken in Wallonië een 
prioritaire behandeling zouden 
verdienen. FDF-RW senator 
Etienne Duvieusart heeft even

wel getracht met cijfers het on
mogelijke te bewijzen. 
Immers, hij verzweeg dat ver-
keersekonomisten de oppervlak
te van een gebied als argument 
om een autosnelweg aan te leg
gen, volkomen onzinnig v inden; 
wél de verkeersdrukte Is een ele
ment voor wegenplanning. Het
zelfde geldt uiteraard voor 
waterwegen. Het prognosecijfer 
— 75 t h . van de autowegen met 
kapaciteitstekort ligt in Vlaande
ren — verzweeg Duvieusart dus 
wijselijk. 

Evenzo bepleitte hij met valse 
cijfers een miljardeninjektie 
voor de twee Waalse luchtha
vens. 
Vlaamse verkeersekonomisten 
hebben daarentegen gewezen 
op het gevaar van nieuwe miljar
den-verspill ingen. 
Inmiddels moet genoteerd wor
den, zoals het VU-parti jbestuur 
deed, dat het momenteel slechts 
om een gedeeltelijk plan gaat, 
en dat slechts vastleggingen 
voor de duurti jd van één jaar 
werden bedacht met een eerste 
ministeriële zegen. Het plan-Ma
thot wordt dus een evolutieve 
aangelegenheid 

Schiltz stelde maandag dat 
voortaan moet rekening ge
houden worden met de federali-
zering van de ekonomische be
voegdheden, dat in die optiek 
elke kompensatie-politiek on
duldbaar is geworden, en dat 
alvast grote infrastruktuur
werken in Vlaanderen onder de 
bevoegdheid vallen van Vlaam
se politieke instanties. 

De korte politieke vakantie 
is voorbij. Deze week reeds 
kwam de subkommissie van 
de biezondere Kamerkom
missie voor de staatshervor
ming bijeen. Volgende week 
maandag herbegint dan de 
Kamerkommissie zelf haar 
werkzaamheden in versneld 
tempo, a rato van vijf dagen 
per week en meer dan acht 
uur per dag. 

Half augustus is deze Kamer
kommissie uiteengegaan na 
te zijn gestuit op de tegenstel
ling tussen de Vlamingen en 
de franstaligen inzake arti
kel 26. VU-voorzitter Hugo 
Schiltz verliet boos de kom
missievergadering, wat met
een het voorlopig einde van 
haar werkzaamheden en bet 
begin van een korte, zuurver
diende vakantie betekende. 

EEN HARDE 
DOBBER 
De tegenstelling over artikel 
26 is fundamenteel. Dit arti
kel biedt de mogelijkheid, de 
gewest- en kultuurraden sa
men te laten vergaderen. De
ze regeling bevestigt de fun
damentele eenheid van de 
Vlaamse gemeenschap, inbe
grepen de Brusselse Vlamin
gen. Nadat de franstaligen 
de regeling in de Egmont-
Stuivenbergfaze hadden 
aanvaard, hebben ze haar te
rug op de helling willen zet
ten in de Kamerkommissie. 
De frankofone Brusselaars 
voelen niets voor deze rege
ling, omdat ze uitdrukkelijk 
onderstreept dat het Brus
sels gewest van een andere 
en beperkter orde is dan de 
beide andere gewesten en 
dan de gemeenschappen. De 
Walen stijven dit Brussels 
verzet, omdat zij zo min moge
lijk Brusselse inmenging en 
pottenkijkerij in hun gewest 
willen. Het gevoel te behoren 
tot één natie, zoals dat voor 
de Vlamingen in en buiten 
Brussel vanzelfsprekend is, 
bestaat niet aan franstalige 
kant. 

De franstaligen moeten zich 
liefst geen begoochelingen 
maken -. de Vlamingen zullen 
niet laten tornen aan deze 
regeling. 

Het wordt dus de eerstvolgen
de weken beslist een harde 
dobber in de biezondere 
Kamerkommissie. Haar 
werkzaamheden zullen zich 
daarenboven afspelen tegen 
de achtergrond van het open
lijk en heimelijk verzet tegen 
het Gemeenschapspakt. 
In het Vlaamse land is dit ver
zet kennelijk op een keer
punt gekomen. Het anti-Eg-
montfront vertoont barstjes 
en rimpels van vermoeid
heid. Dat zet sommige onver-
zoenlijken er toe aan, steeds 
duidelijker te gaan putten 
uit het arsenaal van de gees
telijke terreur en de persoon
lijke campagnes. 
De unitaristen, wier heimelij
ke strategie goeddeels steunt 
op het verzet in Vlaanderen, 
hebben niet ontwapend. Zo 
wordt beweerd, dat tot en 
met in de regering het unita-
ristische maneuver wordt 
voortgezet Sommigen aarze
len niet, daar namen op te 
plakken. Die van Chabert bij
voorbeeld of van D'Hoore. 

De politieke krachten die 
achter de staatshervorming 
staan en haar willen verwe
zenlijken, zijn echter sterk ge
noeg om door te zetten. Waar 
een wil is, is een weg! tvo 
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De NMBS en de 
integratie Noord-Zuid 
De kulturele integratie Nederland-Vlaanderen is een doelstelling van 
onze partij. Gedurende de laatste jaren werd er gelukkigerwijze heel 
wat afgebouwd van de kunstmatig om politieke en religieuze rede
nen in stand gehouden vooroordelen t.o.v. de « Hollanders ». Thans 
bestaan er veelvuldige kontakten met Nederland, die bevorderd wor
den door bv. drie autosnelwegen. Ook de televisie helpt hier flink 
aan mee. 

Anders is het gesteld met de spoorwegen, waar het afbouwwerk in 
de verkeerde zin gebeurde. Desti jds bestonden er treinen tussen Ant
werpen (Brussel) en Roosendaal (Amsterdam); tussen Turnhout en Til
burg, tussen Neerpelt en Eindhoven, tussen Neerpelt en Weert, tus
sen Hasselt en Maastricht. Dat was in een tijd dat de spoorwegen de 
reizigers nog niet veel te bieden hadden, maar ook slechts weinig 
auto's reden. De NMBS voerde dan een sanering-door die neerkwam 
op supprimeren, in plaats van het aanbod aantrekkelijk te maken en 
de kwaliteit van treinen en de snelheid te verbeteren. Thans blijft er 
slechts één enkele trein naar Nederland meer over, op de erg éénzij
dige lijn naar Amsterdam: deze tussen Antwerpen en Roosendaal, 
waarbij dan heel de rest van Nederland (o.a. de Brabantse steden) in 
de kou bl i j f t 

dan best naar Amsterdam rijden 
via de Brabantse steden en 
Utrecht om het aanbod naar Ne-
deriand op die wijze ook te diver
sifiëren. 

Eén tegen v i j f ! 

Het eigenlijke Vlaamse land be
schikt over één enkel station dat 
door een TEE-trein aangedaan 
wordt, en dat is Berchem-Antwer-
pen, waar Wallonië er vijf heeft! 
Is het een te stout droombeeld te 
denken aan een TEE-trein Oosten-
de-Brugge-Gent-Berchem-Neder-
land. En daar die treinen allemaal 
een naam krijgen, zouden we 
hem kunnen dopen met «Lage 
Landen». Waarom niet eigenlijk? 

Zinvol 

Treinen blijven nochtans zinvol 
wanneer hun kwaliteit aangepast 
wordt aan de eisen van onze tijd. 
Dit geldt niet zozeer voor kleine 
lokaliteiten, met schimstationne
tjes die dan beter door autobus
sen bediend worden, doch wel 
voor interstedelijke gebieden. 
Zakenlieden gebruiken voor ver
dere afstanden, zeker in het inter
nationaal verkeer, nog gaarne de 
trein wanneer deze komfortabel 
en snel is. Treinen blijven ook zin
vol voor de energieproblemen: 
deze kunnen op een ommezien 
ontstaan door schaarste. Ook du
re benzineprijzen zetten de men
sen er toe aan om weer eens met 
de trein te reizen. Treinen beho
ren nog altijd tot de niet weg te 
denken infrastruktuur van elk ge
west. 

Een lukratieve aangelegenheid is 
het nergens in Europa: doch het 
spoor is nu eenmaal een dienst-
veriening aan de gemeenschap, 
zoals elk openbaar vervoer. Van 
deze diensten, die de gehele ge
meenschap betaalt zijn er wel 
Vlaamse gebieden die als asse
poesters behandeld worden, zo
als West-Vlaanderen, Limburg en 
de Antwerpse Kempen. Dit is ook 
toepasselijk op de verbindingen 
met Nederland. 

Daarom zou het herstel van afge
schafte lijnen moeten ter studie 
komen. Niet om kleine stopplaats-

Pleidooi voor 
een Lage-Landentrein 
jes op te peppen doch om goede 
kommunikatie te verschaffen tus
sen steden, of grotere gemeen
ten. Uiteraard met elektrische trei
nen die snelheid waarborgen. 
Zou het geen aanbeveling verdie
nen de thans heropende lijn Ant-
werpen-Neerpelt, ten eerste te 
elektrificeren op dubbel spoor 
met bétere wagens, doch ten 
tweede weer door te trekken 
over Hamont naar Weert en Düs-
seldorf ? Antwerpen-Düsseldorf 
is toch wel iets waarnaar de Sinjo-
ren kunnen hunkeren. Beide Lim-
burgen werken op velerlei gebied 
samen : is de tijd niet rijp om Has-
selt-Maastricht eveneens weer 
open te stellen ? Hierdoor zou 
ook het Maasland weer uit zijn 
«ferroviaire » isolatie gehaald wor
den via Lanaken. 

Een goed voorbeeld van dienst
verlening biedt de NMBS met de 
kersverse lijn Antwerpen-Oosten-
de, waarvan de frekwentie uur-
vast moet worden en liefst zon
der stoppen te Gent-Dampoort. 
Deze lijn zet de deur wijd open 
voor een verbinding, zonder over-
stapperij, tussen de kust — de 
drie zustersteden — (Berchem) 
en Nederiand. En deze lijn zou 

Hoe ook, we wensen dat ook de 
NMBS in de kontekst van de 
staatshervorming, op tweeledige 
golflengte gaat uitzenden waar 
dit kan. En daarbij behoort zeker 
een intensievere verbinding tus
sen Vlaanderen en Nederiand, 
die ertoe bijdraagt om de kunst
matige grenzen die nu bestaan te 
doorbreken. Dit moet niet gebeu
ren op aftandse wijze, maar met 
treinen en uurregelingen die kwali
tatief met het ritme van onze tijd 
tred houden. 

J. Nagels 

NAAR EEN VLAAMS-WAALS KULTUREEL AKKOORD? - Men 
kan het zich afvragen na de overhandiging van dit tinnen bord met 
Waalse haan. Kultuurraad-voorzltter mocht dit sierstuk in ontvangst 
nemen van de Waalse Volkskunstfederatie en dan nog wel in de grote 
feestzaal van het Weense Rathaus. Daar ging n.a.v. de vijftiende Euro-

peade een feestzitting door 

Hebben wericiozen 
nog toekomst? 

E. Van Itterbeek 
voorzitter Dosfelinstituut 
Op de algemene vergadenng van 
het Dosfelinstituut op 27 juni jl. 
werd overgegaan tot de verkie
zing van een nieuw bestuur. Sena
tor Coppieters, tevens voorzitter 
van de Nederlandse Kultuurraad, 
trad af als algemeen voorzitter 
van het Dl en werd opgevolgd 

door dr. Eugene Van Itterbeek, 
VU-raadslid te Leuven en leraar 
Frans in de Rijksnormaalschool 
te Hasselt. De h. Germain De 
Rouck zal instaan voor de politie
ke kadervorming, terwijl kameriid 
Nelly Maes zich meer met de jon
gerenbeweging en de nationale 
ontvoogdingsbewegingen zal inla
ten. 
Dr. Eugene Van Itterbeek werd 
geboren te Kessel-Lo (Leuven) 
op 21 januari 1934. Na zijn middel
bare studies ging hij rechten stu
deren aan de universiteit van Leu
ven, waar hij in 1957 tot doctor 
juris promoveerde. Maar reeds in 
1956 was hij Licentiaat Romaan
se Filologie geworden om dan 
uiteindelijk in 1966 tot doctor in 
de Letteren te promoveren aan 
de universiteit van Leiden met als 
doctoraatstesis «Socialisme en 
dichtkunst bij Charies Péguy». 
We wensen hem proficiat 
en zijn ervan overtuigd dat hij zijn 
beste krachten zal inspannen 
voor de verdere uitbouw van 
deze bloeiende vormingsinstel
ling. 

Het ziet er met de dag meer naar 
uit dat de werklozen in ons land 
geen toekomst meer hebben. Ten
zij zij voldoende lang blijven leven 
tot zij op de leeftijd komen waar
op zij met brugpensioen kunnen 
gaan. Werkplaatsen komen er 
niet bij, integendeel er verdwijnen 
er steeds meer. Anderzijds ko
men er steeds meer jongeren bij 
in de wedstrijd voor de werk
plaats. En ten slotte bestaan de 
regeringsplannen terzake uit niet 
veel meer dan een ogenschijnlijk 
wegwerken van de werkloosheid. 
Voor wie er nog aan twijfelde dat 
het zo slecht gesteld is met de 
werkgelegenheid heeft Streek-
ekonomie de ogen geopend. En 
dit net nadat Spitaels met veel 
omhaal zijn plan II voor 1979 
bekendgemaakt had. 
Uit een nota van het kabinet van 
staatssekretaris Eyskens, de man 
die aan de 150 miljard fraude nog 
aardig wat zöu overhouden om 
het gat in de staatskas te vullen, 
blijkt dat er in de voorbije drie 
jaar bijna 76.000 arbeidsplaatsen 
verloren gegaan zijn in Vlaande
ren. Die teloorgang komt van de 
industrie. 
Bekijken we nog even de cijfers 
van Eyskens. De textielsektor en 
die van schoenen en leder verlo
ren elk ruim 16.000 werkplaatsen. 
De elektrotechnische nijverheid, 
anders een hedendaagse sektor, 
stelt thans bijna 10.000 personen 
minder te werk dan drie jaar gele
den. Nog ruim 5.000 arbeids
plaatsen raakten zowel voeding
dranken als hout en meubelnijver-
heid kwijt. Telkens nog meer dan 

4.000 werden er verloren in de 
sektoren van bouwmaterialen en 
papier en drukkerij. 
Misschien zijn er Vlamingen die 
zich kunnen troosten dat het el
ders in het land nog slechter ging. 
Wallonië verloor 15,2 % van zijn 
arbeidsplaatsen in de industrie en 
Brussel zelfs 19,2. Voor de Vla
mingen werd dit veriies voor een 
groot deel goedgemaakt door de 
10.000 jobs die er bijkwamen in 
de bouw en de 61.000 in de tertai-
re sektor. Maar de privé-nijver-
heid die nooit genoeg krijgt van 
haar eigen lof te zingen kon er 
toch maar de helft van goedma
ken, want de overheid nam ruim 
30.000 nieuwe arbeidsplaatsen 
voor haar rekening. Voor heel Bel
gië bedraagt het veriies aan werk 
51.633 plaatsen. 

Zo bleven we zitten met tegen de 
300.000 werklozen. Daar moeten 
nog eens de gedeeltelijk werklo
zen geteld worden, want die zijn 
er ook het hele jaar door. In volle 
zomer waren er dat nog steeds 
tegen de 53.000. Van al die werk
lozen is thans een op drie minder 
dan 25 jaar oud. 
En straks krijgen we al die jonge
ren bij die pas de school verlaten 
hebben. In de hele verdere ontwik
keling van de werkloosheid moe
ten we dan nog rekening houden 
met de loop van de bevolking. Die 
brengt ons voor de komende 
jaren steeds meer jongeren die 
werk zullen zoeken dan er oude
ren op rust gaan. Zonder ten vol
le rekening te kunnen houden 
met de vrouwen die steeds meer 
werk zoeken, blijkt toch uit alle 

studies dat wij in 1985, wat niet 
z'o ver af is, onder onze familiele
den, vrienden en kennissen 
700.000 werklozen gaan tellen. 
Daar staan dan de cijfers van Spi
taels tegenover. In 1979 zullen er 
127.000 werklozen minder zijn, 
zegt de minister. Ja, in de statistie
ken. Want de 25.000 van het bij
zonder tijdelijk kader worden 
slechts tijdelijk tewerkgesteld en 
zo'n vaart loopt het niet; dit jaar 
haalde men nog niet eens de helft 
van het vooropgezette cijfer. Ook 
de 27.500 die de overheid tewerk-
stelt, krijgen slechts een tijdelijke 
baan. De 28.000 stagiairs hebben 
na hun goedkope werkperiode 
voor de werkgever tot nog toe 
slechts voor de helft genade ge
vonden op zijn loonlijst. En de 
18.000 oude werklozen krijgen al
leen pensioen in de plaats van 
werkloosheidsvergoeding. Blijft ei
genlijk alleen over: de 26.000 jon
geren die moeten aangeworven 
worden in de plaats van e e . 
oudere die vervroegd op rust 
gaat. 

Alles samen een bijzonder mager 
resultaat. En dit na reeds drie 
onafgebroken jaren vol onheil en 
met nog zeven moeilijke jaren in 
het vooruitzicht. Zonder grondige 
mentaliteitswijziging onder al wie 
werk heeft en zonder ingrijpende 
maatregelen van hen die onze 
machtsoverdracht gevraagd heb
ben, komen we er niet. Niet in 
1979 en niet in 1985 en dan waar
schijnlijk ook de daaropvolgende 
jaren nog niet. En dat is geen toe
komstvooruitzicht. 

pdb 
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Nederland blijft worstelen 
met het oorlogsverleden 
(jeeveedee) Meer dan anderhalve generatie na het einde van de twee
de wereldoorlog ligt Nederland nog altijd in de knoop met één facet 
van de jaren '40-'45: de bestraffing van landgenoten die zich aan de 
zijde van bepaalde instanties of organizaties van de bezettende 
macht schuldig maakten aan zware misdrijven. Voor zover het de 
nabestaanden betreft van slachtoffers van zulke lieden, is wel te 
begrijpen dat zij zich ergeren aan het feit dat sommige mensen die 
inderdaad moorden en mishandelingen bedreven, zich aan hun straf 
wisten te onttrekken door naar het buitenland uit te wijken. Men 
behoeft daarbij nog niet onmiddell i jk aan wraakgevoelens te denken, 
gerechtigheid speelt ongetwijfeld een belangrijke rol. 

tijds niet konden worden opge
spoord, schreef de landelijke 
krant NRC-Handelsblad : " Oost-
frontstrijders vormen het groot
ste deel van de gezochte oorlogs-
delinkwenten, zij het dat men van 
hen bepaald niet kan zeggen dat 
zij allemaal tot de kategorie oor
logsmisdadigers gerekend zou
den moeten worden, want aan 
systematische oorlogsmisdrijven 

Wel wat anders ligt het bij dege
nen die zich hevig opwinden wan
neer in dat buitenland (lees : Duits
land) mensen worden gesigna
leerd die wegens ernstige vergrij
pen in de oorlogsjaren, nog een 
straf of een deel van hun straf 
hebben uit te zitten. De term oor
logsmisdadiger is dan niet van de 
lucht, men spreekt over het ope
nen van een jacht en de overheid 
wordt beschuldigd van een lakse 
houding. Dat was de afgelopen 
weken weer het geval nadat en
kele journalisten uit de noordelij
ke provincie Groningen op het 
spoor waren gekomen van drie 
mannen die uit de oorlog nogal 
wat op hun kerfstok hadden en 
na 1945 naar Duitsland waren 
gevlucht. Brave jongens waren 
het allerminst geweest, maar in 
het licht, of liever tegen het duis
ter van de figuren die een breed 
spoor van bloed en ellende ach
ter zich lieten, zou men toch beter 
van kleine vissen kunnen spre
ken. Eerder gewone misdadigers 
wier laaghartige handelingen het 
etiket politiek meekregen, omdat 
hun misdaden werden bedreven 
met gebruikmaking van macht, ge
legenheid en middelen die door 
zekere bezettingsinstanties wer
den geboden. 

Het gaat uiteraard niet aan om 
misdaden van dit (en elke ande
re) soort goed te praten en deze 
zaken in de doofpot te stoppen 
— zoals overigens wél gebeurd 

is met gruweldaden die Neder
landse soldaten op het eind van 
de veertiger jaren in Indonesië, 
het vroegere Nederlands Oost-ln-
dië, begingen. Waar echter beden
kingen tegen gemaakt moeten 
worden, is het propageren van 
een jacht én het gemak waarmee 
het woord oorlogsmisdadiger 
wordt gehanteerd. Uit de mond 
van mensen die nog gebukt gaan 
onder de trauma's en syndromen, 
opgelopen in koncentratiekam-
pen of door het verlies van soms 
tientallen weggevoerde en ver
moorde familieleden, is dat woord 
jacht nog te begrijpen. Maar de 
aansporingen daartoe in bepaal
de kringen, zoals die te lezen en 
te horen waren na het opsporen 
van de drie bovenbedoelde naar 
Duitsland gevluchte Neder
landers, zijn heel wat minder van
zelfsprekend. Het is dan ook 
geen wonder dat daartegen nu in 
het publiek bezwaar wordt ge
maakt, een verschijnsel dat voor 
Nederland feitelijk nieuw is. En 
dat laatste geldt ook voor stem
men die erop wijzen dat kollabora-
tie of dienstneming in een legeron
derdeel van de toenmalige bezet
ter (niet) automatisch te vereen
zelvigen is met het oorlogsmisda
digerschap. 

Van deze nieuwe geluiden in 
Nederland enkele voorbeelden: 
In verband met een lijst van enige 
honderden Nederlanders die ge
registreerd staan omdat zij des-

hebben zij in de meeste gevallen 
niet deelgenomen». Dezelfde 
krant wijst er in verband met het 
jagen van joernalisten achter mis
dadigers uit de oorlogsjaren, op 
dat iedere tijd al ruimschoots 
genoeg heeft aan zijn eigen krimi-
naliteit, en dat de kriminaliteit van 
1940-1945 nauwelijks meer de on
ze is. 

Zelfs het (uit de weerstand voort
gekomen) dagblad Het Parool no
teerde bij monde van de in Parijs 
wonende bekende schrijver Wil
lem Frederik Hermans het volgen
de cynische oordeel: «Mensen 
vermoorden is slecht en moet 
worden bestraft. Mensen ver
moorden om politieke redenen is 
precies even slecht en moet dus 
ook worden bestraft. Zo dachten 
we er tenminste drieëndertig jaar 
geleden over en sommigen den
ken er altijd nog zo over, op 

Johannes Paulus 1 
De nieuwe paus heeft voor 
twee verrassingen gezorgd 
bij zijn pauskeuze. Ten eer
ste was hij behalve in zijn 
geboortedorp, zijn eerste 
diocees en zijn patriarchaat 
te Venetië voor de rest van 
de wereld (de katolieke in-
kluis) een volslagen onbe
kende, die nu plots als de 
opvolger van Petrus op de 
voorgrond treedt, met een 
aanstekelijke lach en veel 
zin voor humor. De tweede 
verrassing was zijn naam
keuze waarmee hij zowel Jo
hannes XXIII (die hem tot 
bisschop wijdde) als Pau-
lus VI (die hem tot kardi
naal maakte) wou eren. De 
meeste waarnemers zien in 
die naamkeuze echter ook 
een programma, nl. dat de 
nieuwe paus het werk van 
zijn twee voorgangers wil 
voortzetten, nl. de oekume-
ne en de aanpassing van de 
Kerk, beide in de geest van 
Vaticanum II. 
De nieuwe herder van Ro
me en van de Kerk blijkt 
een eenvoudig en goed
lachs man te zijn. Vandaar 
al dadelijk de lijn doortrek
ken naar Johannes XXIII, de 
gemoedelijke vaderfiguur, 
li jkt ons nogal voorbarig. 

De bonhomie van Johannes 
was van een andere aard 
dan deze die men reeds de 
nieuwe paus toeschrijft. Hij 
l i jkt eerder aan een guitige 
verschijning, een man die 
schalks antwoordt en de la
chers op zijn hand heeft.'Of 
daarmee nu de «lachende 
kerk» aantreedt (wat de 
Amerikanen zou verheugen, 
die immers Gods own coun
try ook als het « land van de 
glimlach» betitelen) kan 
maar een boutade-waarde 
bezitten. Is het trouwens 
niet zo dat Johannes soms 
alles behalve vaderli jk en 
goedmoedig met zijn mede
werkers omsprong ? 

En wordt niet gezegd dat de 
nieuwe paus « kort van stof 
is » en bv. niet houdt van lan
ge inleidingen... 

Het •• habemus papam» 
heeft andermaal boven de 
duizendkoppige menigte op 
het Sint-Pietersplein weer
klonken en werd mede ge
hoord en gezien door mil
joenen tv-kijkers. Een paus
keuze blijft een belangrijke 
gebeurtenis, zeker in onze 
t i jd, die grote nood heeft 
aan bemiddeling en aktie 
voor de wereldvrede. 

voorwaarde dat het om een fa
scist gaat. Zelfs als zo'n bruine 
bloedhond tegen de honderd 
loopt, zal en moet hij zijn gerechte 
straf niet ontgaan. Politieke moor
denaars waren indertijd allemaal 
fascisten. Andere werden anno 
1945 over het hoofd gezien.» 

In Nederland zijn dit opmerkelijke 
uitspraken. We kunnen er nog 
aan toevoegen dat dr. Louis de 
Jong, direkteur van het Rijksinsti
tuut voor Oorlogsdokumentatie 
en schrijver van de geschiedenis 
van Nederland in de tweede we
reldoorlog, qver die lijst met na
men zei : « Het aantal oorlogsmis
dadigers dat nog in het opspo
ringsregister staat, betreft voor 
een groot deel personen die niet 
meer ten laste kan worden ge
legd dan in dienst te hebben 

gestaan van de vijand en deze 
mensen zijn dus niet zomaar oor
logsmisdadigers. » Aangetekend 
moet hierbij worden dat het vech
ten in oorlogstijd onder de vlag 
van de tegenstander, vanouds in 
Nederland strafbaar is. Maar wie 
dat wél doet, is daarom nog geen 

^oorlogsmisdadiger! 

Uit het bovenstaande blijkt in elk 
geval dat de diskussie in Neder
land over dit soort zaken, meer 
open is dan tot voor kort Het 
betekent niet dat alle kwaad 
maar met de mantel van de liefde 
bedekt moet worden. Maar het is 
wél een teken dat niet iedereen 
gelukkig is met het rumoer rond 
een aantal oude zaken die plotse
ling boven water kwamen. Kwa
de zaken, zeker. Zaken ook uit 
een kwade tijd. Maar die ligt wel 
meer dan 33 jaar achter ons... 

Sjah 
krabbelt terug 
Wat nauwelijks een jaar geleden 
ondenkbaar was in Iran is afgelo
pen week toch gebeurd : de Sjah 
heeft zich na acht maanden onlus
ten, die ongeveer 500 doden eis
ten, verplicht gezien toegevingen 
te doen zowel aan de rechtse 
(religieuze) als aan de linkse oppo
sitie. Het IS de ergste beproeving 
van de heersende dwingeland op 
de pauwentroon sinds de dagen 
van de wenende eerste minister 
Mossadeg, die door de sjah toch 
kon uitgeschakeld worden na een 
hevige politieke krisis. 
De Sjah ondervindt nu op zijn 
b t i irt dat « qui mange du cure en 
crève» (wie van de pastoor eet 
krepeert eraan). Hij nam zijn toe
vlucht tot een technokratenrege-
ring (net als thans ook in Portu
gal) om uit de impasse te gera
ken, die vooral na de brandramp 
in Amadam een ernstige bedrei
ging voor het keizerlijk regime in 
zijn naakte bestaan uitmaakte. 
De bedreiging kwam zowel van 
rechts, vooral van de zijde van de 
religieuze leiders als van links. 
Zeer vlug heeft de nieuwe pre
mier Sjarif Emmami balast uitge
worpen : de islamitische kalender, 
afgeschaft in 1976, wordt terug 
ingevoerd (in Iran is men nu aan 
het 2.537ste jaar na Cyrus). Dit is 
een belangrijke symbolische en 
morele toegeving. De tweede toe
geving is de afschaffing van de 
kansspelen. Beide toegevingen 
zijn een sukses voor de sjiitische 
hiërarchie, die sinds jaar en dag 
eiste, dat Iran opnieuw een orto-
dokse moslemstaat zou worden. 
Dit IS nu gebeurd. Op de linker
flank wordt het één-partij-sys-
teem vervangen door het meer-
partijensysteem ; toegeving waar
van dadelijk en gretig gebruik 

werd gemaakt. (Te Teheran metó-
den zich reeds een 15-tal nieuwe 
politieke groeperingen en partij
en.) Een tweede belangrijke toe
geving is het herstel van de pers
vrijheid. Ongetwijfeld zal er ook 
een domper gezet worden op de 
aktiviteit van de geheime politie, 
en zal de nieuwe leiding gedaan 
moeten maken met de folterprak
tijken. Iran maakt nu een kans om 
van de lijst te verdwijnen van de 
schenners van de mensenrech
ten. 
In feite werden de religieuze lei
ders in hun macht naast de rege
ring (en niet meer er onder) her
steld. De modernizering van de 
Iraanse samenleving (industrialize-
ring en steeds grotere invloed in 
het Nabije Oosten, dank zij de 
olierijkdom en een machtig, ultra
modern leger) blijkt geen indruk 
gemaakt te hebben op de Oele-
mas, de konservatieve godsdien
stige leiders. Maar blijkbaar ook 
niet op de linkerzijde, die drasti
sche sociale hervormingen na
streeft i.p.v. miljarden te investe
ren in industrie en leger. 
Dat Oost en West zeer aandach
tig de evolutie in Iran volgen, lijdt 
geen twijfel. Iran vormt in de wes
terse gordel een zeer belangrijk 
knooppunt. Het wegvallen van 
Iran uit deze Westers-Amerikaan-
se gordel zou het einde van het 
huidige machtsevenwicht kunnen 
betekenen, niet alleen in het Mid
den-Oosten maar ook in het wes
ten van Zuid-Oost-Azië, waar de 
krachtverhoudingen de jongste 
tien jaar zeker niet ten gunste 
van het Westen evolueerden 
(ook al verzwakt de Sino-Russi-
sche ruzie de kommunistische re
gimes in het Indo-chinese schierei
land. 

Praag t ien jaar ge leden . 
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Sylvie Borel, een Oksitaanse nationaliste: 

ff Parijs hoort nog van ons!" 
M O N T A G N A C — Niet ver van de Zuidfranse steden Nïmes 
en Montpell ier in het Gard-departement ligt het piepkleine 
dorpje Montagnac. 
Er wonen hoop en al zestig mensen die allemaal op een of 
andere manier wat met wijn te maken hebben. 
Een dorpsschool is er niet meer, de postbode komt nog nau
welijks langs en het dorpskerkje is dringend aan een poets
beurt toe. 
Montagnac heeft echter een lieftallige bewoonster, de simpa-
tleke Sylvie Borel. Even de dertig voorbij, ook zij zit in het 
v a k : wijn. Maar Sylvie Borel is nog meer : zij is de «directeur 
de publication» van «Volem Viure al Païs », het maandblad 
van de nationalistische komitees van de Languedoc. 
Het is niet gemakkel i jk o m in jul i-augustus Sylvie Borel thuis te 
t re f fen. M e t een stand van haar beweg ing ver toe f t ze dan op de 
vele fest ivals die in het zuiden van Frankr i jk w o r d e n gehouden. 
Tussendoor keer t zij te rug naar haar huisje in Mon tagnac o m 
even langs de wi jngaarden te lopen, o m een n ieuwe bi jeen
koms t voor te bereiden, o m het vo lgende maandblad klaar te 
s tomen, o m artikels te schr i jven en o m br ieven te beantwoor 
den . .. 

Parijs '68 

Sylvie Borel is afkomstig van 
Alés, een niet onbelangrijke stad 
In het Gard-departement aan de 
voet van de Cevennen. 
Na haar middelbare studies reist 
Sylvie Borel naar Parijs om er 
aan de filmschool voor kineaste 
te studeren. Maar mei '68 staat 
voor de deur en de beweging 
gaat aan de in Nanterre gelogeer
de studente niet voorbij. Ze 
maakt alles bewust mee maar 
wanneer zij de oproerlge studen
ten en/an probeert te overtuigen 
dat hun «omwenteling» ook de 
verstoten midi aangaat wordt zij 
uitgelachen. Nee, dat kan niet, 
want zoals alles zich in Parijs 
afspeelt moet de revolutie een 
Parijse aangelegenheid zijn en blij
ven. Al de voorbije maanden had 
Sylvie reeds ondergaan dat haar 
midi-aksent een reden van spot 
was, maar dat nam ze niet meer. 
Ze breekt met Parijs en keert ont
goocheld naar Alès terug. 
De boeren gaat ze in de wijn
gaarden helpen en 's avonds 
speelt ze toneel met «Teatre de 
Carriera». Een straatteater dat 
tot in de verste hoekjes van Lan
guedoc tweetalig toneel (Oksl-
taans-Frans) ten beste geeft. De 
stukken zijn zeer sterk militant en 
worden steeds gevolgd door ein
deloze diskussies over de ekono-
mische en taalproblemen van de 
Franse midi. 
Maar wanneer de groep de pro
fessionele toer opgaat laat Sylvie 
zich inschrijven in de landbouw
school van Carcassone, speciali
teit : wijnbouw. 
Met dat diploma verwerft zij de 
installatiepremie om een eigen 
wijngaard op te zetten. 
Sylvie Bore l : -Met die centen en 
nog een geschenk van grootmoe
der kan ik 7 ha wijngaard kopen, 
het strikte minimum om rond te 
komen. Ik koop deze hier aan de 
voet van de heuvels waarop Mon
tagnac ligt Ik ben lid van de raad 
van de Koöperatieve en slijt het 
leven van de doorsnee kleine 
wijnboer in de midi Natuurlijk had
den de mensen daar kommen-
taar op. Zo van: als iedereen het 
land en de streek verlaat begin jij 
van onderaf aan. En dan: das' 
toch geen doen voor een vrouw 
alleen ». 

Oksitaanse beweging(en) 

De Oksitaanse beweging is 
steeds een allegaartje geweest 
van zich « rechts » en «links » noe
mende dromers. Goede wil blijk
baar genoeg, maar als eb en 
vloed komen en gaan nationalisti-

vengaalse dichter Frederique Mis
tral. Zij zijn regionalisten en ver
werpen elke vorm van separatis
me. 
De priester trekt de Languedoc 
rond om 't allenkante provengaal-
se missen op te dragen. 
In juli 1976 publiceerde Yves Sa
lem een werkje over zijn ideeën 
onder de JJSS-achtige titel «Le 
idéfi régionaliste». Het kan niet 
anders of zijn behoudsgezinde ge
dachten moeten de meeste mili
tante (jonge) Oksitanen weinig be
geesteren. Volgens Salem kan de 
Oksitaanse taal enkel en alleen 
leven op voorwaarde dat zij de 
uitdrukking is van een kuituur, 
van een vizie. Het enige middel 
om alle soorten nieuwlichterij te 
bestrijden is terug naar de tradi
ties. Een van deze middelen (b.v. 
om de konsumptiemaatschappij 

Sylvie Borel: - Wij houden goed in het oog wat in Katalonië, Baskenland en 
Vlaanderen aan het gebeuren is. Het sukses van jullie strijd werkt aansteke

lijk. Oksitanië mag in deze federalistische vaart niet achterop blijven .'» 

sche bewegingen en partijen. 
Er is de Parti Nationaliste Occitan 
die totaal verouderd is en aan 
skierose lijdt, de partij komt zelfs 
niet meer voor in het Oksitaans 
jaarboek 1977, er is de Lutte Occi-
tane, een linkse intellektuele klub 
met wortels in mei '68, er is de 
Poble d'Oc die een vrij aktief 
bestaan lijdt, er is de Mouvement 
Populaire Occitan die in het Zuid-
Westen van Frankrijk aan aktie 
doet, maar sedert een drietal 
jaren gaat de meeste aandacht 
naar de komitees van Volèm Viu
re al Pais ( W A P ) . 
Naast deze bewegingen leven 
nog een (onbekend ?) aantal poli-
tiek-folkloristische bewegingen — 
van klein tot zeer klein. Een daar
van is de beweging van abbé 
Yves Salem, een ietwat marginale 
maar toch populaire priester, in 
en rond het toeristische stadje 
Sommières. Hij is er de uitgever 
van «Jouvengo, mensuel Mistra
llen au service du terroir». Yves 
Salem noemt zich en zijn aanhan
gers « mistraliens» naar de pro-

te bestrijden) is «de terugkeer 
naar de provengaalse missen — 
waarvan het sukses spektaculair 
is — zij moeten zich vermenigvul
digen en opnieuw de hoogste 
vorm van volkskultuur worden!» 
« De ekonomische en sociale pro
blemen zullen en kunnen nooit 
opgelost worden wanneer zij niet 
geanimeerd worden door de ech
te dichters en mistiekers, d.w.z. 
door hen die boven de realiteit 
van elke dag staan, zij die de 
Waarheid en het Schone die aan 
het materiële zin en waarde ge
ven kunnen waarnemen.» 
In zijn augustusnummer van «Jou
vengo » bracht abbé Salem hulde 
aan «de enkele scholen en enke
le families van Frankrijk die nog 
steeds de wils- en geestkracht 
kultiveren. 
De Gehoorzaamheid I Het Offer I 
De Liefde voor het gemeenschap
pelijk welzijn! Het Uithoudingsver
mogen I De Eerbied voor het 
Engagement Het Aanvaarden 
van een Beslissing zonder tegen
spraak of kollegedebatten!» 

En Yves Salem stelt de Franse 
para's die in Kolwezi en elders 
opereerden als voorbeeld... 

Koördineren 

Oksitanië is groot — haast de 
helft van Frankrijk — en de bewe
gingen zijn klein. Er is dus ruimte 
om «naast» mekaar te werken. 
Toch is er — aldus Sylvie Borel 
— nood aan overleg en koördina-
tie en daarom werden de VVAP-
komitees opgericht. 
Daarvoor even terug naar de pre
sidentsverkiezingen van 1974. 
Vertegenwoordigers van volks-
minderheden uit gans Frankrijk 
besluiten een eigen kandidaat 
voor te stellen. Robert Laffont 
komt daarvoor in aanmerking 
maar zijn kandidatuur wordt door 
Parijs geweigerd. 'Het gaat im
mers om een kandidaat van sepa
ratisten en die zijn nog steeds bij 
wet (de wet Daladier) verboden. 
De gelegde kontakten, vooral de
ze onder Oksitanen zelf, mogen 
niet verloren gaan, men wil ook 
na de verkiezingen het gemaakte 
front bewaren. 

Zo worden in gans Oksitanië 
plaatselijke komitees opgencht 
die zich noemen: Les Comités 
Volém Viure al Païs. («Wij willen 
leven in ons land »). 
Sylvie Borel speelt bij de opnch-
ting een grote rol, ze heeft zich
zelf als opdracht gegeven Lan
guedoc af te reizen en te helpen 
bij het stichten van de komitees. 
Zij kent de VVAP-leden en het 
kader door en door en het is daar
door dat ze in het maandblad van 
de beweging met zoveel entoe-
siasme de bewegingswijzer (La 
vie du mouvement) verzorgt. 
De struktuur van de VVAP-komi-
tees is zeer eenvoudig. Er is de 
plaatselijke afdeling dat een eigen 
bestuur kiest en twee leden naar 
het regionaal komitee stuurt. De 
regionale komitees leveren de na
tionale vergadering, 15 mensen 
zetelen daarin. Vijf van hen vor
men het administratieve sekreta-
riaat en het dagelijks bestuur. 
Tot nu werken een dertigtal komi
tees in de Languedoc, in de Pro
vence, in de Limousin, te*Gap, in 
Auvergne. Het komitee van Parijs 
herbergt studenten en uitgewe
ken Oksitanen. 

W A P in de 
gemeenteraden 

In maart 1977 werden in Frankrijk 
gemeenteraadsverkiezingen ge
houden. Net zoals in Bretagne 
stonden ook in Oksitanië heelwat 
nationalisten op linkse lijsten. Er 
waren echter ook enkele W A P -
lijsten die een zeer matig sukses 
haalden maar van wie de uitslag 
toch sterk besproken werd in de 
partijbureaus van de grote partij
en. 

In Sauzet (400 inwoners) werd de 
WAP- l i j s t helemaal verkozen en 
te Monobiet (500 inwoners) werd 
een socialistische meerderheid 
door een Oksitaanse vervangen, 
de lijst bezet er 10 van de 11 
zetels. (Beide gemeenten liggen 
in het Gard-departement). In de 
departementen Herault, Aude en 
Dordogne samen zitten zo'n twin
tig WAP-raadsleden in gemeen
teraden. 

Het grootste sukses echter be
haalde de zangeres Marie Rou-
anet te Béziers die op een kom-
munistische lijst als WAP-kand i -
date verkozen werd. 
Sylvie Borel: «En toch is de 
WAP geen echte politieke partij. 
Wij willen eerder een politieke 

beweging zijn die een koördine-
rende rol wil spelen tussen de 
vele bewegingen in Oksitanië. Wij 
werken er hard aan, maar de ver
deeldheid is groot 
Sinds begin verleden jaar, toen 
de WAP haar tweede kongres 
hield, wordt er in overleg met de 
Lutte Occitan een datum gezocht 
voor een Staten-Generaal van de 
Oksitaanse bewegingen, maar er 
kwam nog geen akkoord. 
Nochtans zijn allen bereid ernstig 
mee te werken aan de voorberei
ding van deze belangrijke samen
komst de start van een grootse 
Oksitaanse beweging. Frankrijk 
zal nog van ons horen, daar zal 
over gesproken worden h> 

Een Oksitaans dagblad 

In juli van verleden jaar hielden 
de WAP-komi tees twee belang
rijke bijeenkomsten, een dialoog-
dag (500 aanwezigen) met als 
tema's: de uittocht van het platte
land, de grondspekulatie en de 
toeristische infrastruktuur. 
Op een andere, feestelijke, bijeen
komst, kwamen meer dan dui
zend Oksitanen, vooral jongeren 
rond de dertig, samen. 
«Niet onbelangrijk, merkt Sylvie 
Borel op, de samenkomst ging 
door in de Provence, waar het 
Oksitaans nog te veel op de poëti
sche toer is. >' 
Eind vorig jaar tenslotte gingen 
de besturen van Volèm Viure al 
Païs en Lutte Occitane rond de 
tafel zitten nadat een groep Oksi
taanse vooraanstaanden hadden 
opgeroepen tot de gezamenlijke 
strijd voor een vrij en socialistisch 
Oksitanië. Zij stelden daarbij vier 
punten als prioritair: 
1. Gewaarborgde kans op ontwik
keling voor iedereen. 
2. Het in eigen handen nemen van 
de Ruimtelijke Ordening. 
3. Oksitaans spreken en denken. 
4. De zelfstandigheid (autonomia) 
verwezenlijken. 
Sylvie Bore l : «Ronddeze vier uit
gangspunten werd geprobeerd 
een Oksitaans eenheidsprogram-
ma samen te stellen. Niet gemak
kelijk omdat zowel de onze als de 
andere beweging nogal wat eks-
klusieven tegenover mekaar heb
ben. 
WAP vindt Lutte Occitane te 
intellektueel. Hun leden zijn haast 
allen universitairen die mei '68 
hebben meegemaakt en die de 
bestaande toestand langs de be
tere klassen willen veranderd 
zien. Lutte Occitane vindt WAP te 
jong en te onervaren, bovendien 
«een samenraapsel dat niet ge
noeg uit de verf komt». 
Op 17 en 18 december van verle
den jaar kwamen beide bewe
gingen samen in hetzelfde ge
bouw maar ... in twee naast 
mekaar liggende lokalen. 
Voornaamste rezultaat van deze 
bijeenkomst: er is een ernstig 
onderzoek aan de gang over de 
uitgave van een gezamelijk dag
blad voor gans Oksitanië. 
Ondertussen bleven beide bewe
gingen enkel op eigen terrein 
aktief. Tot in juni van dit jaar in 
het maandblad van W A P « Eisen 
en voorstellen voor een Oksitaan
se zelfstandigheid » werden gepu
bliceerd. Een programma waar
rond, zo hoopt men althans alle 
Oksitaanse nationalisten zich kun
nen verenigingen. 

MVL 

Volgende week het program
ma van Volèm Viure al Païs. 
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WIJ- jongeren en Europa 
Voor wie ooit het jaarlijks VUJO-weekend in Cadzand als start van het werk
jaar heeft meegemaakt is elke aanbeveling overbodig. 
Alhoewel het moeilijk wordt om een programma in elkaar te steken dat de 
vorige weekends kan overtreffen, geloven wij toch dat wij ook nu weer iets 
serveren om duimen en vingers af te likken. 
Vermits de Europese verkiezingen voor de deur staan, lijkt het tema « Euro
pa > vanzelfsprekend. Daarnaast is het nuttig om ons in deze tijd, waarin gela
tenheid en pessimisme hoogtij vieren, even te bezinnen over de te volgen 
strategie en metodiek voor VUJO. En omdat de boog niet altijd gespannen 
kan staan, bieden wij jullie een ludieke zaterdagavond aan. 
Zoals steeds zijn wij te gast in ' Hedenesse >, Vierhonderdpolderdijk 10 te 
Cadzand. Van vrijdag 15 september om 19 uur tot zondag 17 september om 
19 uur. 

Nationaal 
VUJO-
weekend 
in 
Cadzand 

DEELNAMEPRIJS: Per persoon 350 
fr. (syllabus inbegrepen). 
Kinderen betalen 175 fr. Er is kinder
oppas. 

HOE INSCHRIJVEN?; Door het 
strookje op de achterzijde van dit 
blad in te vullen, het op te zenden aan 
ons sekretariaat en door het bedrag 
over te schrijven op onze bankgiro 
435-0256851 -75 met vermelding « Cad
zand ». 

OPGELET I Loop niet het risico er niet 
meer bij te kunnen. Schrijf dus dade
lijk In. Wij zenden je dan de verdere 
informatie. 

Vlaamse vrienden
kring Wijnegem 
wandelt 
De wandel- en ontspanningsnamid
dag (gevolgd door een kampvuur) die 
de Vlaamse vriendenkring Wijnegem 
Inricht gaat door op zaterdag 2 sep
tember e.k. 

Vertrek om 14 u. 30 op het marktplein 
te Wijnegem, ofwel om 15 u. aan de 
Dobbelhoeve, Goorstraat 43 te Schil
de. 
Programma : 15 u. start van de gelel
de wandeling. 18 u. terug aan de Dob
belhoeve, mogelijkheid tot eten Is 
voorzien. Na het avondeten wordt 
een gezellig samenzijn georganizeerd 
rond het kampvuur. 

Inschrijvingen kunnen gratis geschie
den bij: Dhr. E. Luyckx, Lange kruis
weg 22, 2110 Wijnegem, tel. 53.71.09. 

Programma 

Vrijdag 15 september 
19 u.; aankomst Inschrijving. 
20 u.: kennismaking. 
20 u. 30: inleiding en practica. 
21 u.; opzet van het weekend (Eddy 
Gaublomme). 
21 u. 30: VUJO-jaarplanning '78-79 : 
voorstel en bespreking (Johan Sau-
wens). 
22 u. 30: gezelligheid. 

Zaterdag 16 september 

9 u.: ontbijt. 
9u . 45:«WIJ EN EUROPA» 
— Bondig overzicht van de huidige 
Europese Instellingen (Eddy Gaublom
me). 
— Panelgesprek over «Het Europa 
van de Volkeren - : 
— Inleiding door dr Henk Waltmans, 
2e kamerlid van de PPR uit Neder
land ; 

— Getuigenis door Jean-Paul Sepie-
ter uit Frans-Vlaanderen; 
— Het standpunt van de VU door 
Willy Kuijpers, volksvertegenwoor
diger. 
— Moderator: Erw'm Priem. 
— Gesprek met de panelleden. 
12 u. 30: middagmaal en pauze. 
14 u.: «De Konferentles van Helsinki 
en Belgrado », door Wllly Kuijpers. 
14 u. 30: « Hoe kunnen wij met VUJO 
de belangstelling voor Europa t)evor-
deren ?» : bespreking In werkgroe
pen. 
17 u.: « VUJO: HOE NU ? » : panelge
sprek met Johan Sauwens en de 
vroegere VUJO-voorzltters, volksver
tegenwoordiger Nelly Maes en Hugo 
Coveliers. 
18 u. 30: avondmaal. 
19 u. 30: gesprek met het panel. 
20 u. 30 : Een knalverrassing. 
22 u. 30: gezelligheid. 
Zondag 17 september 
9 u. 30: ontbijt. 
10 u.: vrije aktlvltelten met o.m. moge
lijkheid tot bijwonen van eucharistie
viering, werkgroepen, sport,... 
12 u. 30: middagmaal 
13 u. 30: verslag werkgroepen. 
15 u.: «De VU en de Europese en 
mundiale problematiek » door minister 
Hektor de Bruyne. Debat na. 
17 u.: besluiten en evaluatie van het 
weekend. 
18 u. 30: avondmaal en einde. 
Kursusbegeleiding: Karel Van Reeth. 
Algemene leiding: Eddy Gaublomme, 
Johan Sauwens, Karel Van Reeth. 

VUJO (arr. Antwerpen) organiseert 

Informatieavond over 
gevaarlijke tankwagens 
Sedert de ramp In Los Alfaques 
gebeurden in en om Antwerpen een 
aantal ongevallen met tankwagens 
die niet van aard waren om de ontsta
ne angstpsychose rond dit probleem 
enigszins te bedaren. 

Het probleem van het transport van 
gevaarlijke produkten stelt zich In Ant
werpen, als wereldhaven, blezonder 
scherp door de geweldige koncentra-
tie van chemische en petro-chemi-
sche nijverheid. 

De lekgeslagen citerne in Wilrijk, het 
ongeval met de container met uiterst 
giftig en ontplofbaar gas In Borger
hout, het kllometeriange mazoutspoor 
van Edegem tot Borgerhout een 
maand geleden, bewezen echter dat 
ook de randgemeenten met het ge
stelde probleem in de toekomst zullen 
af te rekenen krijgen. 

De technische vooruitgang eist haar 
tol op en alle mogelijke gevolgen hier
van moeten wij onder ogen durven 
zien om de passende en meest effi
ciënte maatregelen te kunnen treffen 
bij of ter voorkoming van dergelijke 
rampen. Passende Informatie en drin

gende maatregelen zijn meer dan ooit 
aan de orde van de dag. Wat dit 
betreft huppelt ons land weer vrolijk 
achterop In vergelijking met bv. Neder
land en Duitsland, waar gevaariijke 
transporten strikte normen opgelegd 
krijgen. 
VUJO wil hieromtrent haar steentje 
bijdragen om duidelijke informatie 
naar voor te brengen, eventueel nutti
ge suggesties te geven betreft de aan
passing van de bestaande wetgeving 
of zelfs een VU-standpunt ter zake te 
ontwikkelen. Op vrijdag 29 september 
organizeren de VUJO-jongeren van 
het arr. Antwerpen een informatie
avond over het vervoer van gevaariij
ke transporten. De VU-raadsleden uit 
Antwerpen en omliggende randge
meenten zijn hierop hartelijk uitgeno
digd. 

Redakteur Edgard Emalsteen van de 
«Gazet van Antwerpen» en VU-
raadslid Ray de Bouvre zegden reeds 
hun medewerking toe. Met een aantal 
specialisten en/of professoren werd 
reeds kontakt opgenomen. 
Over uur, plaats en programma wordt 
eenieder tijdig Ingelicht via de gebrul-
kelrjke partij-organen. 

ADY WEER OP POST! 
Onze vriend en zeer aktieve 
medewerker Adhemar * — 
Ady — Vander Linden, die 
onlangs een zwaar heelkun
dig ingrijpen onderging, Is 
In zoverre hersteld dat hij 
maandag jl. weer op post 
was. 

Vriend Adhemar is de 
nauwgezette verzender van 
ons blad en van alle partij-
korrespondentie. Een gewe

tensvoller en een dienst-
vaardiger kameraad zouden 

• we maar moeilijk kunnen 
vinden. We heten hem dan 
ook hartelijk welkom en zijn 
verheugd, hem weer in ons 
midden te zien. Adhemar 
dankt langs deze weg allen 
die hem in het ziekenhuis 
bezochten of hem op de 
een of andere manier hun 
simpatie betuigden. 

VUJOKontich 
nodigt uit 
Zaterdag 9 september e.k. gaat te 
Kontich de traditionele gezellige 
avond door met barbecue. Smakelijke 
hapjes en heeriijke dranken aan de-
mokratische prijzen. Gezelligheid ge
waarborgd. Aanvang om 20 u. 30. 

Kortnieuws uit 
Borgerhout 
Op 26 juli jl. overieed ons lid Pierre 
Timmermans. Langs deze weg willen 
wij onze gemeende deelneming betui
gen aan zijn echtgenote Hilda Le Bon, 
zijn kinderen en alle andere familiele
den. 

* * 
Nog vele en gezonde jaren wensen 
wij aan Arthur en Maria Van Stee-
landt-Gevers, wonende te Wommel-
gem. Op 23 juli vierde zijn hun 50 jaar 
huwelijk. 

Tijdens de maand september zal er 
géén algemene ledenvergadering 
plaatshebben. Noteer echter alvast 
27 oktober. Het programma Is in voor
bereiding. 

Houdt zeker 10 november vrij! Dan 
gaat ons najaarsbal door in zaal Pax 
met het orkest The Spiders. 

Autozoektocht 
VU-kanton Herentals 
Op 1 o september 1978 heeft een gro
te toeristische autozoektocht plaats 
door één van de mooiste streken der 
Kempen, nl. door Lille, Poederiee, We-
chelderzande, Gierie, Tielen, Lichtaart 
en Kasteriee. De deelnemers kunnen 
zich Inschrijven In café « Lyra », dorps
centrum Wechelderzande, tussen 
13 u. en 14 u. Deelnameprijs bedraagt 
slechts 100 fr. en er Is een prijzentafel 
voorzien van ongeveer 10.000 fr. 
Om 18 u. prijsuitreiking in café 
«De Druif», Markt Kasteriee. 

Succes Kleding 
Meyers... 

.. .opent voor u zijn gloed
nieuwe zaak te Aartse-
laar op de grote baan. 
In een splinternieuw 
complex — 3.000 m2 
groot — kunt u voor al 
uw kleding vanaf 29 sep
tember eis. om 10 u. te
recht. 
Jong en oud kleedt zich 
bij SKM. 
Uiteraard zijn er uit
zonderlijk gunstige 
koopjes ter gelegenheid 
van de opening! (adv.) 

Ingenieursbureau B - • • I . V V -

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

* Bureau voor 
Toegepaste 
Ingenieurswetenschap
pen 

* Burgerlijke bouwkunde: 
beton- en 
metaalkonstrukties 

•k Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

•k Wegen- en 
rioleringswerken 

ir Ontwikkeling en 
toepassing van de 
leefmilieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

015/20.33.14 
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Donderdag 
AUGUSTUS 

BRT 1 

18.50 Klein, klein kleutertje. — 
19.05 KTRC. - 19.45 Nieuws. -
20.15 De Amerikaanse lynx. 
(DokJ, - 20.40 Atletiek. - 21.05 
Dokteres Fran oise Gailland. 
(Film). - 22.40 Nieuws 

BRT 2 

20.15 All Gods children got 
rhythm. (Show). - 21.05 Ivan 
lllich. (Gesprek) — 21.55 Zomera-
genda — (Gesprek). — 21.55 
Zomeragenda. 

NED. 1 

11.00 Schooltelevisie. - 18.50 
Fabeltjeskrant — 18.59 De Mi
ckey Mouse klub. — 19.22 De 
man van zes miljoen (FJ — 20.53 
Ekspres naar de zon. — 21.37 
Nieuws. — 21.55 Nationale taptoe 
Breda 78. - 22.45 Nieuws. -
22.50 E.K. atletiek. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws — 18.59 Auto's en 
mensen (Dok.) — 20.00 Nieuws. 
— 20.57 All's fair. (F.). - 21 22 
Firato-koncert. — 22 02 Vara-visie 
— 22.52 Dorpsvrijage. (Toneel). 
— 23.52 Nieuws. 

RTB 

17.55 Mariolino. - 18.00 1, 2. 3.. 
cinéma. — 18.30 La folie des 
bétes (FJ. — 18.45 Sept sur sept 
— 19.30 Nieuws. — 19.50 Le pri-
sonnièr. (FJ. — 20.40 Le cricket 
aux ites Trobiand. (Reportage). — 
21.35 EK. atletiek. - 22.00 
Nieuws. — 22.15 Un roi a New 
York. (Film). 

ARP 

1620 Nieuws. - 16.25 Zukunf-
strennen. — 17.10 Nieuws. — 
17.15 Es leuchten 3 Sterne. — 
18.00 Drei Tage fur Philipp. (TV-
film) - 18.45 Der 7 Sinn - 18.50 
Nieuws. — 19.00 Elzas-Lotha-
ringen. (Dok.). - 19 30 Hit um halb 
7. - 19.40 Strichweise heiter. (F.). 
— 20-15 Hier und heute. - 20.45 
Hit um 4tel vor 8. — 21.00 Nieuws 
— 21.15 Affare Macomber (Film) 
— 2245 Wenn Zwerge billiger 
kochen. (Staalkrisis). — 23.30 Ta-
gesthemen — 00.00 Der 7. sinn. 
— 00.05 Tatort. (F). - 1.40 
Nieuws 

ZPF 

17.00 Dokumente Deutschen da
seins. (FJ. — 17,45 Nieuws. — 
17.55 Ein affe im Haus. (F.) -
1810Catweazle. (F.) - 18.40 Die 
Drehscheibe. — 19.20 Jesse Ja
mes rijdt weer. (Western). — 
20.00 Nieuws. - 20.30 Auslands-
journal. — 21.15 Aktenzeichen: 
XY... ungelost. - 2215 Atletiek, 
— 23.00 Heute-journal. - 23.20 
Aspekte - 2350 Sport am Frei-
tag - 00.20 Aktenzeichen: XY... 
ungelost. — 00.30 Alle Menschen 
werden Bruder (Film). — 2.15 
Nieuws. 

TF 1 ~ 

12,30 Docteur Caraibes. (F). -
12.57 Les Tifins. (Tekenfilmpje). — 
1300 Nieuws - 13.35 Acilion et 
sa bande. — 14.35 Peyton Place. 
(FJ. — 18.45 De Franse Antillen. 
(DokJ. — 19.13 Jeune pratique — 
19.18 Les Tifins. - 19 20 Geweste
lijke aktualiteiten. — 19.43 Came
ra au poing. — 19.57 Nieuws. — 
20.30 Les Frangais a Moscou 
(Toneel). — 22.25 Speciaal zomer 
— 23.40 Nieuws. 

A ^ 

15.00 Aujourd'hui madame — 
1600 La vengeance de l'lndien 
(Western). - 17.11 Atletiek -
18.00 Recré A 2. - 18.40 C'est la 
vie — 18.55 Des chiffres et des 

lettres. (Spel) - 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Top club. 
(show) - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Bergeval et fils. (F.). - 21.30 A h ! 
vous écrivez — 2230 Nieuws. — 
2237 Touche pas a mon copain. 
(Film). 

FR 3 

18,30 L'Alcazar • pour prendre con
gé. — 18.45 Jeugdprogramma. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 1940 Regionaal programma. 
- 19.55 Nieuws. - 2000 Les 
jeux de 20 heures. - 20.30 Mars 
tegen de zee. (Dok) - 21.30 
Comment Yu Kong deplaga les 
montagnes... (DokJ. - 22.20 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette — 
18.50 Tekenfilms. - 1900 Abs-
traktie. (DokJ. - 19.30 Nieuws. -
20.00 L'Homme qui valait trois mil
liards. (F.). — 21.00 Trop tard pour 
les héros. (Film). - 23.00 Horos-
koop. 

BBC 1 

10.55 Beertje Paddington. — 
11.00 Jackanory. — 11 10 Grange 
Hill. - 11.35 Big John, little John. 
.— 14.30 Trumpton — 14.45 
Nieuws. — 1645 Welsh program
me - 17.20 Playschool. - 17.45 
Agaton sax — 18.05 Playaway. 
- 18.35 Pugwash. - 18.40 
Nieuws. — 18.55 Nationwide. — 
19.20 Europese kampioenschap
pen atletiek. — 19.50 Hoe down. 
— 20 20 Young Daniel Boone -
21.10 Miss United Kingdom — 
2200 Nieuws. - 22.25 Dallas. -
23.15 Europese kampioenschap
pen atletiek. —• 0.00 Face the 
music. — 0.31 Barefoot in the 
park. Komedie. 

BRT 1 

18.50 De Harlem Globetrotters (f.) 
— 19.10 Rondomons. — 19.45 
Nieuws. - 2010 Stationsflat ( f ) 
- 20.35 Panorama. - 21.00 Pre
mière. - 21.50 Atletiek - 22.30 
Nieuws. 

BRT 2 

20.10 Camera Obscura (show). — 
20.55 Kuituur en beschaving 
(dokJ — 21.45 Festival van Vlaan
deren 1978. 

NEP. 1 

1100 Schooltelevisie. - 18.50 
Fabeltjeskrant. — 18.55 Nieuws. 
- 18.59 Tom & Jerry. - 19.05 
KRO's wereldcirkus - 19.55 Wat 
met de Wadden ? (dok.) - 20.45 
De kleine Willem Ruis-show — 
21.35 Nieuws. - 21.55 Den Haag 
vandaag. — 22.10 Beeldspraak. 
- 23.05 Nieuws. - 23.10 E.K. atle
tiek. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. — 18.59 Zo vader, 
zo zoon. — 19.25 Leven in Joego
slavië (dok.) — 2000 Nieuws. — 
20.27 Nicholas Nickleby (fJ -
21 20 Korfbal... een meidensport ? 
(dokJ - 22.10 Hier en nu. -
22.50 Mensenkinderen (dokJ — 
23.10 Nieuws. 

RTB 1 

18.00 Mariolino. - 18.05 1, 2, 3 .. 
atelier. — 18.30 La folie des bétes 
( f ) - 18.45 Festival. - 19.30 
Nieuws - 2000 Contacts -
20.05 Indomptable Angélique 
(film). — 21.30 Le carrousel aux 
images. - 22.20 Nieuws. - 22.35 
E.K. atletiek in Praag. - 23.35 
Nieuws. 

RTB 2 

19.55 La semaine des quatre jeux. 
— 2005 L'Education sentimentale 

(f.) — 21.00 Vie de chateau (dok) 
— 22.20 Einde van de uitzending. 

ARP 

17.10 Nieuws. - 17.15 Das Podi
um. — 18.00 Op ontdekking door 

•de Palts (dokJ — 18.50 Nieuws. 
— 19.00 Musik und gute Laune. 
— 19.05 Welt der Tiere (dok.) -
19.15 Tennis lieber als Kanonen 
(film) — 20.15 Hier und heute. — 
20.45 Het oude huis (tv-film) — 
2100 Nieuws. — 21.15 Kinderar
beid en handel in vrouwen (dok.) 
— 22.00 Alles oder Nichts (spel) 
— 22.45 E,K. Atletiek. - • 23.30 
Tagesthemen. 

ZPF 

17.00 Gesundheit für Millionen (re
portage). — 18.00 Nieuws. — 
18.10 Pinocchio (fJ - 18.35 Die 
Drehscheibe. — 19.20 Die Tony 
Randall-show (f J - 20.00 Nieuws. 
— 20.30 So schön wie heut. — 
22.00 Nieuws. - 22.20 Polen '78. 
— 23.05 Auf der Insel (TV-spel). 
— 0.10 Nieuws. 

TF 1 

12.30 Docteur Caraibes (fJ -
12 57 Les Tifins. - 13.00 Nieuws. 
— 13.35 Objectif santé. — 13.45 
Acilion et sa bande. — 14.45 Pey
ton Place (f J — 1817 In de sporen 
van Ulysses. — 1913 Leren per 
briefwisseling. — 19.19 Les Tifins 
(tekenfilmpje). — 19.20 Regionale 
aktualiteiten — 19.43 Korte film. 
— 20.03 Nieuws. - 20.30 Les 
hommes de rose ( f ) — 21.27 La 
baleine mams nues (reportage). 
— 22.30 De vallei van de dood. — 
23.40 Nieuws. 

A2 

15.00 Gelooft u in de duivel ? (dis-
kussie) — 16.00 Hawaï, police d'e
tat (f J - 16.55 Sport. - 18.00 
Récré A2. - 18.40 C'est la vie. -
1855 Des chiffres et des lettres 
(spel). - 19 20 Gewestelijke aktu
aliteiten — 19 45 Top club (show). 
- 20.00 Nieuws. - 20.30 Le 
grand échiquier (show). — 23.15 
Nieuws. 

FR 3 

18.45 Jeugdprogramma. — 19.20 
Gewestelijke aktualiteiten. — 
1940 Regionaal programma. — 
19.55 Nieuws - 2000 Les jeux 
de 20 heures. — 20.30 Un officier 
de police sans importance (film). 
- 22.05 Nieuws. 

LUX 

1215 La bonne franquette — 
1850 Tekenfilms. — 19.00 Auto
patrouille ( f ) — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Boney (f.) - 21.00 Banacek 
(f J - 22,25 Horoskoop. 

BBC 

10.55 Beertje Paddington. — 
11.00 Jackanory. - 11 20 Help it's 
the bear — 11.35 Big John, little 
John. — 12.55 On the move. — 
14.30 Mister men. - 14.45 
Nieuws. — 17.20 Playschool. — 

17 45 Graha's gang. - 18.10 Boss 
cat. - 18.35 Pugwash. - 18.40 
Nationwide. — 1920 Europese 
kampioenschappen atletiek. — 
19.45 Dr. Who - 20.10 Top of the 
pops. — 20.40 Europese kam
pioenschappen atletiek, — 21.10 
Hollywood greats. — 22.00 
Nieuws. — 22.25 The big band 
show. - 23.10 I, Claudius. - 0.00 
Checkpoint. — 0.30 Europese 
kampioenschappen atletiek. 

Zaterdag 
SEPTEMBER 

BRT 

18.00 Kuifje (f) - 18.05 Jacht-
meester en hond (jeugdfilm). — 
18.40 Horizon. — 19.20 Europese 
kampioenschappen in Praag. — 
19.45 Nieuws. — 20.10 Demolition 
man (film). — 21.35 Rum (folktrio). 
— 22.20 Europese kampioen
schappen in Praag. —• 23.05 
Nieuws. 

NEP. 1 

15.30 Nieuws. - 1532 Het gou
den zwaard (film). — 16.50 Maja 
de bij (tekenfilm). - 18.50 Fabel
tjeskrant. — 1855 Nieuws — 
1859 De bootmensen van Hong-
Kong (dokJ. - 19 49 Weet wat je 
deed (spel). — 20.39 Allain Jeffers 
(portreü. — 21.00 Improvizaties. 
— 21.37 Nieuws. — 21.55 Term of 
trial (film). — 23.48 Simon Carmig-
gelt. — 00.03 Nieuws. 

NEP. 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 Bereboot. 
- 19.05 Avro's toppop - 19.57 
Nieuws. — 20.28 Udo J i j rgens: 
live in Amsterdam. — 21.30 Televi-
zier magazine. — 22.15 Eens een 
adelaar (f). — 2310 Avro's sport-
panorama. — 23.35 Nieuws. — 
23.40 Sport extra. 

RTB 
3S«4jeé;t 

16.45 Tenuto. - 17.25 La feuille 
d'Erable (O. — 18.15 Thanasse et 
Casimir (TV-film). - 18.35 Luxem
burg (dokJ. — 19.05 Mariolino 
(voor kleuters). — 19.30 3.000 wij
ze apen (dok). — 20.25 Piège a 
minuit (thriller). — 22.05 Histoire 
de la musique populaire (dokJ. 

ZPF 

RTB 2 

18,00 Europese atletiekkampioen-

schappen. 

ARP 

15.25 Nieuws. — 15.40 Sesam-
strasse (kleutermagazine). — 
16,00 Amazonas-Mutter der Flues-
se (dokJ. - 17.30 ARD-Ratgeber. 
— 18.15 Godsdienstig program
ma. - 18.45 Nieuws. - 18.48 Die 
Sportschau. — 19.45 Geschichter 
einer Insel. — 20.15 Hier und heu
te. - 20.45 Der 7. Sinn. - 21.00 
Nieuws. — 21 15 Am laufenden 
Band (spel). — 22.45 Nieuws. — 
23.05 Banktresor 713 (film) — 
00.35 Nieuws. 

— II c a s o M a t t e l , pol i t ieke f i lm (1972) me t Gian Mar ia Vo lon te . 
Een b e k r o o n d e f i lm (Cannes ) g e b a s e e r d o p he t l even van een pol i
t i cus d ie vers t i k t zit In e e n net van intr iges. 
Z o n d a g 3 s e p t e m b e r o m 21 u. 05 o p N2 . 

16,00 Lassie (f), - 16.20 Goede 
voorbereiding voor het filmen. — 
16,35 Babbelgamm. - 17.00 Lar
ry's showtime. — 18.00 Nieuws. 
— 18.05 Laenderspiegel. - 19.00 
Die Kueste der ( janoven (f). — 
20,00 Nieuws, - 20.30 Sparring 
(kwis) — 21 15 Frau Luna (operet
te) - 22.40 Nieuws. - 22.45 
Sport-Studio. — 00,00 Der Mars
hal von Cimarron (western). — 
01.10 Nieuws. 

TF 1 

12.30 Pourquoi? (spel). - 12.57 
Les Tifins. — 13.00 Nieuws. — 
13.35 Le monde de l'accordéon. 
— 13.50 Restez done avec nous.. 
— 18.35 Les Tifins (tekenfilmpje). 
— 18.40 Magazine auto-moto. — 
19.10 Six minutes pour vous défen-
dre. — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.43 Camera au poing. 
— 20.00 Nieuws. - 20.30 Numero 
un (show). — 21.32 Starsky et 
Hutch (f), — 22.30 Histoire de la 
musique populaire — 23.00 
Nieuws. 

A 2 

15.00 Le jardin dernére le mur (f). 
— 15.30 Les fous de Saint-Pierre. 
— 1600 Sport. - 1820 Count 
Basie (jazz). — 18 55 Des chiffres 
et deslettres. — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19.45 Top Club 
(show) - 20.00 Nieuws. - 20.35 
La brigade des mineurs (TV-spel). 
— 22.00 Voi r — 22.50 Nieuws. 

NEP. 2 

FR. 3 

18.30 Jeugdprogramma. — 19.20 
Gewestelijk nieuws. — 19.40 Re
gionaal programma. — 19.55 
Nieuws. - 2000 Les jeux de 20 
heures. — 20.30 Les samedis de 
l'histoire, — 2200 Nieuws. — 
22.15 W K . Schaken. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.17 Super juke-box. - 18.30 De 
Loire (dokJ. - 19.30 Nieuws -
20.00 Chaparral (f). - 21.00 Un 
million, dés en main (film). — 22.45 
Horoskoop. 

BBC 

9.55 Ragtime — 1010 Scoob-
ydoo. - 10.30 Why don't you ? -
10.55 Cut and thrust. — 11.25 
Grandstand. — 18.15 Tom and 
Jerry. - 18.30 Nieuws - 18.40 
Sport. - 18.45 D r Who. - 19.10 
EK atletiek. - 19.45 Speelfilm. -
21.15 Seaside special. - 2205 
Starsky and Hutch (f). - 22.55 
Nieuws. - 23.05 EK atletiek. -
00.15 Parkinson 

Zondag 
SEPTEMBER 

BRT 

14,00 Nieuws. — 14.30 Sesam
straat. — 1455 Een tocht door 
Japan in een gammele wagen. — 
15.30 Toerisme '78 (kuuroorden). 
- 1610 Paardesport. - 16.30 
Wielrennen (Panjs-Brussel). — 
17.45 Sportuitslagen. — 17.55 Eu
ropese kampioenschappen in 
Praag. - 19.35 Kuifje (f). - 19.45 
Nieuws —- 20.00 Sportweekend 
1. — 20.40 Alle schepsels, groot 
en klein (f) - 21,30 Mezza Musi-
ca, — 22.25 Marcel Coole (poë
zie). — 22.45 Nieuws. 

NEP. 1 

11.00 Omroepparochie. — 1610 
Open school Teleac. — 17.00 Ves
per — 17.30 Bericht van de wilde 
ganzen. - 18 30 Teleac — 19.00 
Nieuws. — 19.05 Leven aan een 
zijden draad (dok) - 19.50 Ge
loof in Scheveningen (dok.) — 
20.25 Licht klassiek. - 21.15 Leven 
in Joegoslavië (dokJ. — 21.45 
Naïeve schilders zien Nederland. 
— 22.05 Langdurige verpleging 
(reportage), — 22.35 Nieuws. 

17.30 E.K. Atletiek, -
Nieuws, — 18.05 Muziek ' 
plezier. — 18.35 Noddy 
18.50 Knubbe (f) - 19.2 
sport. — 2030 Nieuws. 
La linea (tekenfilm). — 20 
the family (O. - 21.0511 c 
tel (film). — 22 55 Nieuws 

RTB 

11,00 Eucharistieviering, 
Faire le point (debaO. • 
Nieuws. — 1305 Ctonce 
— 14.15 Boite postale J. 
Cupi'don mène la danse 
16.20 Tekenfilm. - 16.3 
Brussel (wielrennen). — 
kenfilm. — 17 55 Europese 
kampioenschappen. — 1! 
riolino (voor de kleuters). 
Antenne-soir. — 19.30 Nu 
19.50 Sportweekend, — 2 
baret Don Camilo. — 2 
Boussardel (f). 

RTB 2 

17.55 EK-Atletiek 

ARP 

11.00 Wir Menschen. - 1 
Physik-Zirkus. - 11,45 I 
dung mit der Maus. — ' 
bin 18 Jahre alt und ich le 
DDR. - 13.00 Der inter 
Fruehschoppen — 13.45 
— 14.15 Rueckkehr in dii 
(dokJ. — 14.45 Magazin 
che. — 15.25 Ein Ratz an 
ne. — 15.30 1 O fuer Jitk 
film). — 17 00 Jumping 
Istanbul (dok) - 18.35 
need is love (dokJ . 
Nieuws. — 1933 Die Spi 
- 2020 Weltspiegel. 
Nieuws — 21 15 Namit 
gezicht van de woestijn ( 
22.00 Die Reifepruefung 
2345 Nieuws - 23.50 I 
Sonntagabend — 00.35 

ZPF 

11.30 ZDF-Matinea - 1 
gen zur Zeit. — 14.00 Ni 
14.02 Die Drehscheibe. 
Chronik der Woóhe. 
Strandpiraten (f) — 15 
(f). - 15.35 Unsere Nacf 
Franzosen (O. - 16.05 N 
16,20 Waarom storten vl 
neer ? (Reportage), -
Mondbasis Alpha 1 (f). 
Tagebuch. - 18,00 N K 
18.02 Die Sport-Repor 
19.33 Udo Jurgens (si 
20.00 Nieuws - 20.1 C 
Perspektiven. — 20,30 [ 
pel des ewigen Friedens 
ge). — 21.15 Wiedersef 
Freude. — 22.00 Mieuws. 
Der Revisor (toneel). 
Nieuws. 

TF 1 

9.15 Godsdienstige, uitzi 
— 12.57 Les Tifins (teke 
— 12,30 La bonne con 
13.00 Nieuws - 13.20 I 
Chipperfield, - 14.10 Di 
sche vaas, — 14.30 Mu 
tête (show). - 15.30 7 
15.35 Le voyage extraorc 
— 16.45 Sports première 
Nuit sauvage (film), — 19 
land van de konijnen ( 
19.55 Les Tifins ttekenfil 
20.00 Nieuws. - 20.20 ( 
derriére la porta (thriller) 
Koncert. - 23 00 Nieuw 

A 2 

15.00 Parijs-Brusset -
television des tèlèspectj 
super 8. - 17.05 Têtes b 
— 18,05 Het cirkus in d« 
1900 Stade 2- sportnii 
20.00 Nieuws - 20.30 J 
frontières — 21 50 Doei 
creation. — 23 05 Nieuw 

FR 3 

16,50 Comment Yukong 
les montagnes (dok). 
Anachronisme (TV-spel). 
Cheval mon ami — 19 2 
D o m - T o m . - 1935Elépf 
— 2005 Histoire de Fi 
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Atletiek. - 18.00 
18.05 Muziek voor ons 
18.35 Noddy (O. -

)e (f). - 19.20 Studio 
).30 Nieuws. - 20.35 
enfilm). - 20.38 All in 
I. — 21.05 II caso Mat-
22.55 Nieuws. 

iristievjering. — 12.00 
int (debat). - 13.00 
13.05 Concertissimo. 

ite postale J. — 14.30 
ine la danse (film). — 
ifilm. - 16.30 Panjs-
ilrennen). — 17.45 Te-
7.55 Europese atletiek-
happen. - 19.10 Ma
de kleuters). - 19.15 

r. — 19.30 Nieuws. — 
A/eekend. - 20.25 Ca-
Camilo. - 21.35 Les 
(O. 

letiek 

lenschen. - 11.30 Der 
IS. — 11.45 Die Sen-
sr Maus. - 12.15 Ich 
t alt und ich lebe in der 
1.00 Der internationale 
pen — 13.45 Nieuws, 
leckkehr in die Heimat 
4.45 Magazin der Wo-
5 Ein Platz an der Son-
I 1 :0 fuer Jitka (jeugd-
.00 Jumping. — 17.50 
)k.). - 18.35 All you 
>/e (dokJ . - 19.30 
19.33 Die Sportschau 
/Veltspiegel. - 21 00 

21.15 Namib, of het 
de woestijn (dok). — 

leifepruefung (film). — 
VS. - 23.50 Kntik am 
ind. - 00.35 Nieuws. 

Matinee. — 13.50 Fra-
it - 14.00 Nieuws. — 
Drehscheibe. — 14.25 
3r Woche. — 14.45 
3n (f) - 15.10 Heidi 
I Unsere Nachbarn, die 
:f). - 16.05 Nieuws. -
om storten vliegtuigen 
sportage). — 17.00 
Alpha 1 (f). - 17.45 
— 18.00 Nieuws. -
Sport-Reportage — 
Jürgens (show) — 

ws. - 20.10 Bonner 
in. - 20.30 Der Tem-
igen Friedens (reporta-
15 Wiedersehn macht 
22.00 Nieuws. - 22.15 
yr (toneel). — 00.35 

dienstige uitzendingen. 
}s Tifins (tekenfilmpje). 
a bonne conduite. — 
VS. — 13.20 Le cirque 
1 - 14.10 De Etruski-
— 1430 Musique en 

). - 15.30 Tiercé. -
yage extraordinaire (O. 
lorts première. — 17.55 
ie (film). — 19.25 In het 
Ie konijnen (dok.). — 
fifins (tekenfilmpje). — 
VS. — 20.20 Quelqu'un 
aorte (thriller). - 22.05 
23.00 Nieuws. 

5-Brusset — 16.30 La 
les telespectateurs en 
17.05 Têtesbrulées (f). 
3t cirkus in de stad. — 
e 2 sportnieuws. — 
VS. — 20.30 Jeux sans 
- 21 50 Document de 

23.05 Nieuws 

ment Yukong deplacpa 
jnes (dokJ. - 17.50 
me aV-spel). - 18.50 
l a m i - 19.20 Spécial 
— 19 35 Elephant boys. 
listoire de France — 

20.30 Josquin des Prés. — 21.20 
L'homme en question — 22.25 
Nieuws. — 22.35 Le port de l'an-
goisse (film) 

LUX. 

13.15 Hei elei, kuck elei. - 16.45 
Le chemin du paradis (operette-
film). - 18.30 Pourquoi ? (dok.). -
19.00 Les sentiers de l'aventure. 
- 19.30 Nieuws - 19.33 Ciné-sé-
lection. — 20.00 Les risques du 
metier (film) — 22.25 Horoskoop. 

BBC 

10.00 Barnaby. - 10.40 New life. 
- 12.40 On the move. - 13.25 
Kossof & Co. — 14.00 Farming 
— 14.25 Mr. Smiths fruit garden. 
— 14.50 Nieuws. — 14.55 Speel
film. — 16.25 Mickey Mouse. — 
17.00 Light of experience. — 17.15 
Sport. - 18.30 Nieuws. - 18.40 
Sport. — 20.15 The Onedin line (f) 
- 21.05 Mike Yarwood. - 21.50 
Nieuws. - 22.00 Tekenfilm. — 
00.20 The Sunday prom. 

Maandag 
4 SEPTEMBER! 

BRT 

18.00 Peppi en Kokki. — 18.15 De 
kinderen van appartement 47A (f). 
— 18.40 De Middellandse Zee 
(dok). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
De Urbanus van Anus-show. — 
2105 De stichting (f) - 21.55 
Inspraak: Het einde van het begin. 
— 22.45 Nieuws 

NEP. 1 

10.00 Schooltelevisie. - 18.50 
Fabeltjeskrant. — 1855 Nieuws. 
— 18 59 Les Gaspards (film). — 
20 35 De natuur en de mens ( f i . — 
21.37 Nieuws. — 21.55 Firato-live 
(gitaar)" — 22.40 Symbiose. -
22.49 Nieuws 
NED 2 

18.55 Nieuws. - 18.59 De Flintsto-
nes (f) — 19.24 Het geheime pro-
jekt (f). - 19.57 Nieuws. - 20.27 
Je kunt het toch niet meenemen 
(film). - 22.30 Brandpunt. -
2310 Graven in bijbelse bodem 
(dok). — 23.45 Nieuws. 

RTB 

17.45 Mariolino (voor kleuters). — 
1750 1, 2, 3... cinema. - 18.15 
Traits de mémoire (f). — 18.45 His-
toire d'Aas (dok.) — 19.15 Lundi-
Sports - 19.30 Nieuws. - 19.50 
Nuremberg en andere plaatsen 
(reportage). — 22.10 Nieuws. — 
22.25 La civilisation de l'lslam 
(dok). — 23 20 Nieuws. 

RTB 2 

19.55 L'éducation sentimentale (f). 
— 21.55 Le Wallonissime (spel). 

ARP 

17.10 Nieuws. — 17.15 Musik am 
Nachmittag. — 18.00 Logo — 
1850 Nieuws. — 19.00 Das Inter
mezzo bietet an. — 19.30 Spiel um 
halb 7. — 19.40 Volksliederen en 
-wijsjes — 19.50 Tier und Men-
schen. — 20.15 Hier und Heute. — 
20.45 Spiel um 4tel vor 8. - 21.00 
Nieuws. — 21.15 Karschunke 
& Sohn (f). - 22.15 Kraftproben. 
Koolmijnen in Opper-Silezië. 
(dok.). - 22.45 Dr. Muffels Tele-
brause. — 23 30 Tagesthemen. — 
00.00 Probeaufnahmen (film). — 
01.45 Nieuws. 

ZPF 

17.15 Water en waterbezoedeling 
(reportage). — 18.00 Nieuws. — 
18.10 De Zwarte Berg (dokJ. — 
18.40 Die Drehscheibe. - 19.20 
Koeniglich Bayerisches Amtsge-
richt (f). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Disco '78. — 21.15 Kinder Kinder 
— 22.00 Heute-Journal. - 22.20 
Die Geburtstagsfeier (tv-spel). — 
00.05 Der Kongress denkt. — 
00.35 Nieuws. 

(«««-«-'^ 

— C o n r a c k , sociaal d r a m a naar he t au tob iogra f i sche boek «The 
w a t e r is w i d e ». D e f i lm behande l t d e e rva r ingen van een onde rw i j 
ze r bi j d e a rme nege rbevo l k ing van Y a m a c r a w , nabi j de kus t van 
Zu id-Caro l ina . 
D i n s d a g 5 s e p t e m b e r o m 21 u. 05 o p BRT2. 

TF1 

12.30 Docteur Caraibes (f). — 
12.57 Les Tifins (tekenfilmpje). — 
13.00 Nieuws. - 13.37 Acilion et 
sa bande. — 14.3/ Peyton Place 
(O. — 18.15 Het enigma van de Bri
tannic (dok.). — 19.10 Jeune prati
que. — 19.18 Les Tifins (tekenfilm
pje) — 19.20 Gewestelijke aktuali-
teiten — 1943 Winston Churchill 
(reportage). — 20.00 Nieuws. — 
20.30 Duel dans le Pacifique (film). 
— 22.10 Les grandes personnes. 
- 23.00 Nieuws. 

A2 

15.00 Aujourd'hui madame. — 
16.00 Moise (f) - 16.55 Sport. -
17.55 Récré A2. - 18.35 C'est la 
vie. — 18.55 Des chiffres et des 
lettres (spel). — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten. — 19 45 Top Club 
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.30 
Mosaique (show). — 21.35 Lire 
c'est vivre (Rilke). - 22.35 Catch 
met 4. — 23.05 Nieuws. 

FR3 

19.10 Le chevalier du coeur (teken
film). — 19.20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 1940 Regionaal pro
gramma. — 19.55 Nieuws. — 
20.00 Les jeux de 20 heures — 
20.30 Alerte a la bombe (film). — 
22.05 Nieuws. 

LUX 

12.15 La bonne franquette. — 
12.30 La compagnie de la mouette 
bleue (f). - 17.15 Tekenfilms. -
17.30 Erreurs judiciaires (O. — 
17.55 Le coffre-fort (spel). — 
18.00 Ram-Dames info. — 19.17 
Système D (spel). - 18.30 Le cof
fre-fort. — 18.35 Ram-Dames. — 
18.50 Le coffre-fort. - 18.55 De 
nos clochers — 19.10 Passé et 
gagne (spel). — 19.30 Nieuws. — 
20.00 Tannenberg (dok.). - 21.00 
Les cavaliers rouges (western). — 
22.45 Horoskoop. 

BBC 

14.45 Mister Benn. - 16.30 Even
ing service — 17.20 Playschool. 
— 17.45 James & The Giant 
Peach (muzikale film). — 18.35 
Ivor, the engine. — 18.40 Nieuws. 
— 1855 Nationwide. — 19.45 
Speelfilm. — 21.10 Panorama. — 
22.00 Nieuws. - 22.25 Telefilm -
00.00 Tonight. 

Dinsdag 
SEPTEMBER I 

BRT 1 

18.00 Kuifje (f) - 18.05 Sesam
straat (f). — 18.30 Paardesport. — 

19.05 Gastprogramma (Het Huma
nistisch Verbond). — 19.45 
Nieuws. — 2010 Even diep adem
halen (f). - 20.35 Dolle dinsdag. 
— 21 20 Kijk mensen...: de grote 
school. — 2210 Jij of WIJ (kwis). 
— 22.40 Nieuws. 

BRT 2 

20.10 The monster concert (pia
no). - 20.40 Panorama. — 21.05 
Conrack (film). 

NED. 1 

10.00 Schooltelevisie. - 18.50 
Fabeltjeskrant — 18.55 Nieuws. 
- 18.59 Editie negen. - 19.20 
Firato '78 (voor zieken). — 20.20 
Meteosat, Europa's weersatelliet. 
— 20.40 John Parschauer, bijbel
kenner. - 20.50 Tijdsein. - 21.35 
Nieuws. — 21.55 Den Haag van
daag. — 22.10 Mens in wording 
(dok.). - 23.05 Nieuws. 

NEP. 2 

18.25 Teleac. - 18.55 Nieuws. -
18.59 De Tros Top 50. - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Een camera ver
telt. . - 21.30 Aktua TV. - 22.15 
Ik, Claudius (f). - 23.10 Nieuws. 

RTB 

18.00 Mariolino (voor kleuters). — 
18.05 1, 2, 3... cinéma. - 18.30 La 
folie des bétes (f). — 18.45 Propos 
et confidences. — 19.30 Nieuws 
— 19.55 In Colombiaans Amazoni 
(dok.). — 21.05 Les grands detecti
ves (O - 22.00 Nieuws. - 22.15 
De animatiefilm (reportage). 

RTB 2 

19.55 L'enfer est a lui (film). 

ARP 

1200 Interparlementair eenheids-
kongres. — 17.10 Nieuws. — 
17.15 Trans-Europa-Express 
(dok.). — 18.00 De bewoners van 
de toendra, de steppen en het 
woud (dok). - 18.20 Das Haus 
der Krokodille (f) - 1850 
Nieuws. — 19.00 Der Unsichtbare 
(f) — 19.30 Sendung und Echo 
— 19.40 Der Unsichtbare (f). -
20.15 Hier und heute. - 20.45 Tip 
um 4tel vor 8. — 21.00 Nieuws. — 
21.15 Elvis Presley show. - 22.45 
Detektiv Rockford (f). - 23.30 
Tagesthemen. — 00.00 Auf den 
ersten Bliek. — 00.45 Nieuws 

ZPF 

17.30 Mosaïk - 18.00 Nieuws -
18.10 Die Molly Wopsy Bande — 
18.40 Die Drehscheibe. — 19.20 
Marchen der Völker (tekenfilm
pje). — 19.35 Olympiade in de 
jungle (tekenfilmpje). — 20.00 

Nieuws. — 20.30 Balduin, der Tro-
ckenschwimmer (film). — 22.00 
Heute-Journal. - 22.20 Bin ich 
Meister, bin ich Chef! - 2300 
Rock-Fieber. - 23.45 Das Musik-
Portrat — 00.45 Nieuws. 

TF 1 

12.30 Docteur Caraibes (f). — 
12.57 Les Tifins — 13.00 Nieuws. 
— 13.45 Acilion et sa bande. — 
14.47 Peyton Place (O. - 18.15 
L'équipe du commandant Cous-
teau (dokJ. — 19.10 Jeune prati
que. — 1918 Les Tifins (tekenfilm
pje). — 19 20 Gewestelijke aktuali
teiten. — 19.45 Les chemins de la 
renommée. —- 19.57 Nieuws. — 
20.30 La poursuite mysterieuse 
av- f i lm) . - 22.02 La France de 
Michelet (dok). — 22.50 Nieuws. 

A 2 

15.00 Aujourd'hui madame. — 
16.00 Moise (O. - 16.55 Sport. -
17.55 Récré A 2. - 18.35 C'est la 
vie. — 19.55 Des chiffres et des 
lettres (spel). — 19.20 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19.45 Top Club 
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.35 
The Front Page (film). - 23.35 
Nieuws. 

NEP. 2 

FR. 3 

18.55 Tribune libre. - 19.10 Le 
chevalier du coeur (tekenfilm). — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten 
— 19.40 Regionaal programma. 
— 19.55 Nieuws. — 2000 Les 
jeux de 20 heures. — 20.30 Le dèfi 
de Tarzan (film). — 21.55 Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne Franquette. — 
17.30 Récifs (O. - 1755 Le cof
fre-fort. - 18.17 Systéme D 
(spel). - 18.30 Le coffre-fort. -
18.35 Ram-dames. — 18.50 Le cof
fre-fort — 18.55 De nos clochers. 
— 19.10 Passé et gagne (spel). — 
19.30 Nieuws. - 20.00 Des autos 
et des hommes — 21.00 L'homme 
tranquille (film). — 22.55 Horo
skoop. 

BBC 

7.38 Early morning. — 13.45 
Nieuws. - 14.00 Pebble Mill. — 
14.45 Bod. - 16.45 Welsh pro
gramme. — 17.20 Playschool. — 
17.45 Ask aspel. - 18.10 Story 
behind the story -1 18.35 Teken
film. - 18.40 Nieuws. - 18.55 
Nationwide. — 19.45 The Os
monds. 2- 20.10 Happy ever after. 
— 20.40 The Rockford files. — 
21.30 Mastermind. — 22.00 
Nieuws. - 2225 TV-film. - 00.00 
Nieuwsoverzicht. 

Woensdag 
SEPTEMBER 

BRT 1 

16.30 Tip-Top. - 18.15 Kuifje (f.) 
— 18.20 De Schotse Highlands 
(dok.). — 18.45 De man van Atlan
tis (f.). - 19.45 Nieuws. - 20.15 
Happy days (f). - 20.40 Op zoek 
naar... Stonehenge (dok.). — 
21.05 Spel zonder Grenzen — 
22.30 Renilde Hammacher van het 
Boymansmuseum (portret). — 
22.55 Nieuws. 

BRT 2 

20.15 Dróle de drame (film). 
21.50 Police tapes (dok). 

NEP. 1 

10.00 Schooltelevisie. — 15.30 
Dwars door de woestijnen (dok.). 
— 16.30 In Londen staat een huis 
( f ) . — 16.55 Die wonderlijke die
ren (dok.) — 18.45 Toeristische 
tips. — 18.50 De Fabeltjeskrant. 
— 18.55 Nieuws. - 18.59 Leven 
aan een zijden draad (dok.). — 
18.50 Politieke partijen - 20.00 
Tosca (opera). — 21.37 Nieuws. 
— 21.55 Den Haag vandaag. — 
22.10 Tosca (opera). - 22.40 Tot 
besluit. — 22.50 Nieuws. 

18.59 Jouw wereld, mijn werekJ. 
- 19.24 Kenmerk - 20.00 
Nieuws. — 20.27 Socutera. — 
20.32 Stalag 17 (film) - 22.30 De 
rijken sterven ook... (dok). — 
23.20 Nieuws 

RTB 1 

18.25 Mariolino (voor de kleuters). 
— 18.30 La folie des bétes (fJ. — 
18.45 La pensee et les hommes. 
— 19.15 Antenne-soir — 19.30 
Nieuws. — 19.55 California Kid 
(tv-film). — 21.05 Jeux sans Fron-
tières. — 2225 Nieuws. 

ARP 

17.10 Nieuws. — 17.15 Zauber 
der Manege (show). — 18.00 Fuss-
ballmagazin. — 18.20 Geheimtip 
fuer Tommy. — 18.50 Nieuws. — 
19.00 Aufenthalt im Elsass. — 
19.30 Trick um Halb 7. - 19.40 
Aufenthalt im Elsass. — 20.15 Hier 
und Heute. - 20 45 Trick um 4tel 
vor 8. - 21 00 Nieuws. - 21.15 
Der Fuehrerschein. — 22.35 Kern
energie (reportage). — 23.30 Ta
gesthemen. 

ZPF 

18.00 Nieuws. - 18.10 Flug-
boot 121 SP(f). - 18.40 Die Dreh
scheibe. — 19.20 Sing mit den 
Fischer-Choeren. - 20.00 
Nieuws. — 20.30 Querschnitt (re
portage). - 21 15 Bilanz. - 22.00 
Heute-Journal - 22.20 Starsky 
and Hutch (f.). - 23.05 Waarom 
zijn politieseries zo in t rek? — 
23.50 Auslese: interview mit Her-
bert K. (tv-film). — 1.40 Nieuws. 

TF 1 

12.30 Docteur Caraibes (fJ. — 
12.57 Les Tifins. - 13.00 Nieuws. 
— 13.37 Acilion et sa bande. — 
14.35 Peyton Place (f.). - 18.15 
Terre Adelie (dok). - 19.10 Jeu
ne pratique. — 19.18 Les Tifins. — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.45 Pablo Casals (portreO. — 
20.03 Nieuws - 20.30 Le retour 
de Jean (tv-spel). - 22.00 Dok
ters in de derde wereld. — 23.15 
Nieuws. 

A 2 

15.00 Waterloo (historische film). 
- 17.08 WK kaatsbal. - 17.55 
Recré A 2. - 1835 C'est la vie. -
18.55 Des chiffres et des lettres 
(spel). — 19.20 Gewestelijke ak
tualiteiten. — 19.45 Top Club 
(show). - 20.00 Nieuws. - 20.32 
Moi, Claude Empereur (fJ. — 
21.30 Question de temps. — 22.35 
Nieuws. 

FR 3 

18.55 Tribune libre. - 19.10 Le 
chevalier du coeur (tekenfilm). — 
19.20 Gewestelijke aktualiteiten. 
— 19.40 Regionaal programma. 
- 19.55 Nieuws. - 2000 Les 
jeux de 20 heures (spel). — 20.30 
Le bison blanc (western). — 22.00 
Nieuws. 

LUX. 

12.15 La bonne franquette. — 
16.30 L'école buissonnière. — 
17.55 Le coffre-fort (spel). — 
18.05 L'école buissonnière. — 
18.15 Ram-Dames - 18 30 Le 
coffre-fort. — 18.35 De nos clo
chers. — 18.50 Le coffre-fort — 
18.55 Hit-parade. - 19.30 Nieuws. 
— 20.00 De luchtvaartroutes tus
sen 1927 en 1939 - 21.00 Les 
amants (film). — 22.25 Horoskoop. 

BBC 1 

7.38 Early morning. — 13.45 
Nieuws. - 14.00 Pebble mill. — 
14.45 Fingerbobs. - 17.20 Play
school. - 17.40 Pink Panther. -
18.10 Hang on Doggie — 18.35 
Ivor the Engine. — 18.40 Nieuws. 
- 18.55 Nationwide — 19.45 
Knokke. - 20.15 Superteam. — 
21 15 Z-cars. - 22.00 Conservati
ve PPB. - 22.10 Nieuws. - 22.35 
TV-film. - 0.30 Nieuws 
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Blijven onze beroepsrenners beter weg 
van een wereldkampioenschap? 

Het was ons in alle gazetten voorgekauwd : de Belgen behoorden tot 
de grote kanshebbers om wereldkampioen velorijden op de weg te 
worden bij de beroepsrenners. Wij lazen vooral de naam van Roger 
de Vlaeminck. En om kommunautaire reden ook die van Bruyère. 
Wij geloven alles wat men ons lang genoeg voorknabbelt — a pro
pos, die Hollandse TV-reportage gezien over België, naamloze ven
nootschap ? — en dus zaten we vol verwachting voor ons lichtbaks
ken. 

• Dat daags voordien Fons De 
Wolf klop had gekregen kon ons 
w/elnig deren. Hij had al dagen te 

Foei! 
Wij hebben een poosje staan 
kijken naar de training van een 
groepje miniemen (van 10 tot 12 
jaar) bij een kleine voetbalklub. 
Het bestuur had een grote 
inspanning gedaan, want de 
trainer is iemand die al ver 
gevorderd is in de Heizelschool. 
Omdat wij zelf ook een klein 
beetje ervaring hebben met de 
opleiding van jeugdspelers, 
durven wij zo vrij zijn de man om 
wat uitleg te vragen, want wij 
waren het grondig oneens met 
wat hij allemaal aan het doen 
was. Heeft het zin kinderen van 
die leeftijd altijd maar rond dat 
veld te laten draven ? Zij komen 
om te voetballen, niet om 
dwangarbeid te doen. 
En zij hebben het bovendien niet 
nodig op die leeftijd al te leren 
« afzien ». Is het nodig die 
kinderen in plastieken 
regenjasjes te laten trainen bij 
zo'n hitte, zo gezegd om te 
vermageren ? Op die leeftijd zijn 
de kinderen niet te dik. Vindt hij 
het niet gevaarlijk die — door 
de regenjassen — al te verhitte 
en bezwete kinderen na de 
training plots onder een 
ijskoude douche te stoppen ? 
Eens aan de dokter vragen, 
man ! En vreest hij niet dat de 
bloedige ernst waarmee hij zijn 
trainingen opvat bij de kinderen 
zal vernietigen wat het 
allervoornaamste is om ooit een 
goed voetballer te worden : 
plezier vinden in het spel ? 
Kortom, de man zou er o.i. goed 
aan doen zich eens ernstig af te 
vragen of wat op de 
Heizelschool wordt geleerd met 
het oog op de drill van dikke 
vedetten ook van toepassing is 
op kinderen die willen 
voetballen omwille van het spel. 

voren uit de doeken gedaan wat 
hij zou ondernemen. Normaal dat 
men hem niet laat Ijegaan. Maar 
amateurs interesseren de ware 
sportman niet, ook al rijden die 
amateurs met een reuzegrote re-
klame van Petrus, waar wij onze 
autobanden kopen, op hun buik. 
• Daar zaten wij dus. Borrel. 
Sigaar. En wachten. 
# Enige miserie nog om ons aan 
te passen aan het hortend ritme 
waarmee Mare Van Lombeek 

zijn wijsheden debiteert, maar 
eens dat ge door hebt dat ge uw 
tijd moet nemen, gaat dat ook. 

• Ons even afgevraagd ook 
wat Eddy Merckx eigenlijk in de 
volgwagen van de Belgische Wiei-
rijdersbond zat te doen. Vooral 
omdat zijn enige koereur Zozef al 
na enkele ronden de pijp aan 
Maarten gaf. Zou Merckx nog 
plannen hebben? 

• En ons afgevraagd waarom 
met zo'n kerel bij de hand de Bel
gen alweer niet tot een financieel 
akkoord kunnen komen. Het zijn 
toch beroepsrenners ? Even 
goed als de Hollanders. 

• Van Hollanders gesproken: 
bij de eerste seneuze ontsnap
ping was er al een mee. Knete-

Mecenaat 
Verleden week werd het bericht be
vestigd dat wij nu eens vc»r een keer
tje al lang kenden, doodgewoon om
dat de enige man die het kon weten, 
het ons weken geleden al gezegd 
heeft: de firma C & A zal volgend 
jaar met meer met een rennersploeg 
in kompetitie zijn. Onze zegsman ver
telde dat de firma niet zozeer publici
teit op het oog had gehad met die ren
nersploeg, maar dat ze Merckx, die 
voor het huidige seizoen zonder werk
gever zat met zijn maats in dienst had 
genomen, en bij wijze van erkenning 
voor de diensten die hij aan de wieler
sport bewezen had, en om hem te hel
pen de renners wier lot aan het zijne 
verbonden was werk te bezorgen 
Het ging hem dus meer om steun — 
zoals de firma zoveel mensen steunt, 
o.m wetenschapsmensen en kunste
naars — dan om publiciteit Al werd 
natuurlijk verwacht dat die steun bij 
het publiek een zekere good-will zou 
scheppen jegens de firma Wij moe
ten eerlijk zijn, en zeggen dat wij toch 
een beetje skeptisch stonden tegen
over die uitleg. Maar het feit dat de fir
ma er al na één jaar mee stopt — 
lang voor de publiciteit kan renderen 
— schijnt erop te wijzen dat wij ons 
vergisten, en dat de gegeven uitleg 
juist was. 

Werkloos 
Meteen stelt er zich voor Merckx 
weer het probleempje van een bezig
heid volgend jaar Wij nemen maar 
aan dat hij njk genoeg is om het ook 
zonder werken verder te kunnen stel
len Maar na zoveel jaren in het volle 
publicitaire zonnetje te hebben ge
staan, zou het voor hem normaal 
gesproken heel moeilijk moeten zijn 
nu ineens uit de belangstelling te ver
dwijnen. En vermits de velo voor hem 

nog steeds èlles schijnt te zijn, zal er 
niet veel anders opzitten dan maar 
een t>ezigheid te zoeken in het wieler-
wereldje. Aan aanbiedingen zal het 
trouwens niet ontbreken, en zo wordt 
al gezegd dat Merckx bij Flandria zou 
gaan — geruchten die evenwel nog 
wat voorbarig lijken — en hoorden 
WIJ ook al vertellen dat hij een soort 
manager zou worden. In ieder geval, 
het feit dat hij verleden zondag tijdens 
de wereldkampioenschappen al fun
geerde als sportdirekteur of tech
nisch direkteur van de Belgische 
ploeg wijst erop dat wij de naam 
Merckx nog dikwijls zullen lezen in 
onze sportgazet. 

mann. Die, dachten wij, de weg 
aan het voortjereiden was voor 
Raas. 
• In de achtervolging kwam 
Walter Godefroot in aktie. Naar 
het schijnt niet zozeer om de Bel
gen weer bij de drie vluchters te 
brengen, als we zijn « baas » Thu-
rau, nu, ter gelegenheid van het 
wereldkampioenschap voor één 
keer verzeild in het Duitse kamp. 
• Daarmee werden echter ook 
de Belgen die nog in koers waren 
weer vooraan gebracht De ver
diensten van Walter Godefroot 
voor ons dierbaar vaderland wa
ren dus groot, ook al waren ze 
voor iemand anders bestemd. 
• Daarmee waren wij zeker. 
Een paar kilometer voor de meet 
bestond zowat de helft van het 
peloton uit Belgen. De zege kon 
ons niet ontsnappen! 
• Maar er ontsnapte iets an
ders. Moser en weer Knetemann. 
Om een of andere ons onbeken
de reden lieten die van ons be
gaan. Alleen Herman Van Sprin-
gel scheen enige inspanning te 
doen om de zaak nog te klaren. 
De anderen scheen het niet te 
interesseren. 
• Moser en Knetemann reden 
dus onbekommerd naar de aan
komst. Daar versloeg Knetemann 
de Italiaan, en meteen was hij 
wereldkampioen. 

• Wij hebben nooit koers gere
den, en WIJ kennen er dus niks 
van. Al wat nu nog volgt zal bijge
volg van aard zijn om de kenners 
te doen gillen. 
• Wij vragen ons namelijk af of 
zo'n wereldkampioenschap gere
den wordt per merkenploeg of 
per nationale ploeg. 

• In het eerste geval • waarom 
fungeren de Belgen dan blijkbaar 
niet als kopman ? En waarom rij
den ze dan mee? 
• In het tweede geval: waarom 
laten een heel bataljon Belgen 
twee vreemdelingen doodgemoe
dereerd ontsnappen een paar ki
lometer voor de meet ? Om te ver
mijden dat een andere landge
noot zou winnen ? Ook in dit 
geval; waarom rijden zij dan 
mee? 
• Ten slotte: wij als ondeskundi
ge zagen ten hemel schreiende 
ezelstreken vanwege de Belgen. 
Er was een heel leger Belgische 
delegees ter plaatse. Wat doen 
die Sjarels daar eigenlijk ? Ook 
voor hen dus: waarom rijden ze 
mee? 

• Mogen" wij uit dit alles een 
heel voorlopige konklusie trekken 
— voorlopig omdat na enkele 
dagen wel een uitleg zal gevon
den worden die onze konklusie 
overhoop gooit ? — Namelijk dat 
wij voortaan beter zouden thuis 
blijven. 

Instorting 
Het meest opvallende verschijnsel bij 
de wereldkampioenschappen zwem
men in CWest-)Berlijn is de spectacu
laire reeks nederlagen van de DDR-
zwemmers en vooral zwemsters. Zij 
die vroeger zowat alles wonnen, win
nen nu nagenoeg niets. De grote 
vraag is natuurlijk hoe is dat te verkla
r e n ' Maar voorlopig is er nog geen 
antwoord. Gewoon het feit dat de 
Amerikanen veel sterker zijn gewor
den ' Maar zovéél sterker ? De om
standigheid van precies in West-Ber-
lijn te moeten aantreden, in een ei zo 
na vijandige sfeer? Moet hen nor
maal weinig deren. Hun vedetten wor
den een dagje ouder, beslist maar 
ook deze verklanng kan niet volstaan. 
Gebrek aan voorberekiing ? Nauwe
lijks denkbaar. Gebrek aan inzet en 
overtuiging ? Was die er dan vroeger 
altijd voor 100 % ? Een zekere ver
zachting en verweking bij de sportiae-
oefenaars als gevolg van een zekere 
litjeralizering en een groeiende wel
vaart"? Of dat alles samen, en nog 
een boel andere faktoren meer"? De 
specialisten zullen werk hebksen om 
erachter te komen i 

Boycot 
Dat de joden het in de Sovjetunie met 
onder de markt hebtjen, weet ieder
een. Dat de olympische spelen van 
1980 doorgaan in Moskou waarschijn
lijk ook. Verder zal niemand er nog 
aan twijfelen dat de grote sportkom-
petities hoe langer hoe meer ge- en 
misbruikt worden voor politieke en ide
ologische propaganda, en de Russen 
zullen daarop in 1980 bijlange geen uit
zondering maken. Ten slotte is het 
mode geworden om de haverklap om 
politieke redenen de olympische spe
len en andere grote kompetities te 
twycotten. Als men dat alles bij elkaar 
legt wat is dan logischer dan dat 
Israel de spelen van 1980 in Moskou 
zou boycotten ? Welnu, de eerste 
minister van Israel heeft er verleden 
week al mee gedreigd uit Moskou 
weg te blijven Of het zo zal komen, 
en of het veel indruk zal maken op het 
Kremlin, dat kan nog memand voor
zien. Maar dit staat toch al vast dat 
er geen sprake zal van zijn de sport 
en de politiek uit elkaar te houden. 
Evenmin als dat vroeger het geval 
was trouwens. 

M A A N D A G : Nieuw wereldrekord. In één geut het getal pi 
opzeggen tot 8.750 cijfers na de komma. Sportief rekord 
dan nog, want de rekordhouder werd geveld door gebrek 
aan adem -k DINSDAG : O & A stopt ermee. Merckx zit dus 
definitief zonder job. Wie weet er iets voor de arme duts ? 
* WOENSDAG: Grote problemen voor de olympische 
bonzen : zij worden betaald in dollars, en betalen in Zwitser
se franken. Op die manier verliezen zij massa's geld. Nog 
'n geluk dat z'er veel hebben. • DONDERDAG : Wij volgen 
nog steeds met de gepaste aandacht het wereldkampioen
schap schaken. Maar wij beginnen het, eerlijk gezegd, een 
langdurig geval te vinden, -k VRIJDAG : Groot exploot van 
president Carter: bootje varen op een wilde rivier. Maar 
wat gezegd van de tientallen gorilla's die er moeten voor 
zorgen dat hij daarbij niet nat wordt? * ZATERDAG: En 
nog een rekord: een diskoer van 31 uren lang. Maar ten
slotte niet zo verwonderlijk, want het onderwerp was: de 
korruptie van de regering. Weliswaar in Pennsylvanië. * 
Z O N D A G : De DDR-zwemm(st)ers verblijven in het duur
ste hotel van West-Berlijn. Dat is nu eens geld in 't water 
gooien, zie. En dat voor proletariërs ! ir 
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Senator O. Van Ooteghem 

Zieke Cockerill mag Sidmar niet besmetten! 
Senator Oswald Van Ooteghem waarschuwde bij de bespreking van de eko-
nomische krisiswet voor een verantwoorde afwikkeling van de staalperikelen 
en pleitte voor een rekonversie op evenwichtige manier in alle landsstreken 

Klare taal over staal, zijn tussenkomst werd fel opgemerkt 

«Artikel 15 van het ontwerp van v\iet 
houdende ekonomische en budgettai
re hervormingen voorziet 
1 De opnchting van een nationaal 
komitee voor planning en kontrole 
van de ijzer- en staalnijverheid 
2 De mogelijkheid voor de staat om 
te participeren in de staalsektor en 
alle ermee verwante vennootschap
pen 
Het IS mijn persoonlijke overtuiging 
dat dit ene artikel, meer dan alle ande
re meer dan de ganse krisiswet zelfs 
meer dan de klassieke gemeen
schapsproblemen springstof bevat 
voor het voortbestaan van de rege
ring Het zal afhangen van de manier 
waarop het staalprobleem zal worden 
opgelost of de regering al dan met de 
huidige krisis kan overleven 

Gezellige koffietafel 
voor de Derde 
Leeftijd van 
Gent-Brugsepoort 
Tijdens de Gentse Feesten nodigde 
de VU-Gent-Brugsepoort de Derde 
Leeftijd (Emiel Hullebroeckkoor) uit 
voor een gezellige koffietafel Donder 
dag 20 juli jl was de zaal « Anniek » bij
na te klem Aan de lange tafel zaten 
onze kloeke 65 plussers en babbel
den er lustig op los Dan zonder veel 
woorden werd met een lekkere kop 
koffie en een stuk taart begonnen Na 
eten en drinken werd een sigaartje 
gerookt of een pralientje gesnoept 
Een koor zonder zingen is geen koor 
en we moesten het niet vragen Er 
werd gezongen in alle toonaarden 
Ook solozangeressen en -zangers 
zongen hun liedjes Onze jongste 
bestuursleden brachten de gezellige 
noot met hun repertorium s Avonds 
kwamen de belegde broodjes aan de 
orde Rond acht uur werd dan een 
slotpunt gezet achter deze gezellige 
plezienge en mooie namiddag Als 
dank voor deze gezellige koffietafel 
werd door het Emiel Hullebroeckkoor 
aan het bestuur van de VU-Gent-
Brugsepoort in de persoon van zijn 
voorzitter een mooi bloemstuk en 
een prachtig keramiekbeeldje over
handigd CAD 

Gesprekswandeling 
te 
Moerzeke-Hamme 
In het volle van de voorbije vakantie
periode heeft de VUJO-afdeling van 
Moerzeke-Hamme een wandeling ge-
organizeerd waarop kamerlid Willy 
Kuijpers sprak over het amnestiepro 
bleem Bij een uitzonderlijk prachtig 
weertje kwamen op zondag 20 augus 
tus zon 74 wandelaars opdagen die 
langs een weg van ongeveer 5 km het 
prachtige landschap konden bewon 
d f ren Achteraf werd te goed gedaan 
aan boterhammen met hesp en kaas 
De uiteenzetting van Willy Kuijpers 
was eens te meer de moeite waard 
om te horen Niet alleen onderhield hij 
ons over de lange weg die het amnes
tievraagstuk heeft afgelegd maar ook 
de Vlaamse Beweging in haar geheel 
en de rol die de Volksunie daarbij 
heeft gespeeld De uiteenzetting was 
met langdradig zeer overzichtelijk en 
begrijpelijk en vooral realistisch Een 
initiatief — zowel wandeling als ge
sprek achteraf — dat vlug herhaald 
kan worden 

Welkom bij VUJO 
Sint-Amandsberg 
V U J O s knal T D met studio Seagull 
gaat door in zaal «Tijl» Klinkkouter-
straat 70 te Sint Amandsberg op za
terdag 2 september om 20 u Toe
gang 60 fr Iedereen is welkom i 

Het IS precies omdat ik de volledige 
uitvoering van het regeerakkoord 
wens dat ik mij verplicht voel een 
waarschuwing te laten horen 
Steeds meer Vlamingen zijn gaan 
inzien dat de traditionele taalproble
men slechts een « Kuneren am Symp
tom» zijn en dat het gemeenschaps
probleem slechts een gevolg is van 
de jarenlange ekonomische achteruit-
stelling van Vlaanderen in de unitaire 
Belgische staat 

Vriendenkring 
Snel-Pede nodigt uit 
De Vnendenknng Snel-Pede nodigt al
len uit op een zieledienst op zondag 
10 september om 11 u in de kerk van 
Impe (samengevoegd met Lede 6 km 
van Aalst) voor overleden kame''aden 
en familieleden Homilie wordt ge
houden door pastoor De Brouwer 
aan het orgel Wies Pee koor t Snoer-
ke-Aalst 
Achteraf samenkomst voor een breu-
geliaans maal in zaal Edelweis te 

Impe Meer inlichtingen bij Bert Van 
der Speeten Duivekeetstraat 30 te 
9300 Aalst (tel 053-21 6225) 

Kostprijs in de 

OCMW-rust-

huizen van Groot-

Dendermonde 
R u s t h u i s « A y m o n s h o f » • gewone 
kamer 11 010 f r /maand 361 f r / dag 
grote kamer 12630 f r /maand 421 f r / 
dag appartement 20730 f r /maand 
691 f r / dag 

R u s t h u i s B o o n w i j k gewone ka
mer 10680 f r + m a a n d 356 f r / dag 
oude kamer 10 050 fr /maand 335 fr / 
dag zaal 9 060 f r /maand 302 fr /dag 

R u s t h u i s « S t - V m c e n t i u s gewo 
ne kamer 10200 f r /maand 340 f r / 
dag , tweepersoonskamer 9 000 f r / 
maand 300 f r / dag appartement 
19 500 fr /maand 650 fr /dag 

Personen die met in de mogelijkheid 
zijn de vastgestelde prijzen te betalen 
kunnen mits een sociaal en financieel 
onderzoek een financiële tussen
komst knjgen van het O C M W Als 
minimum zakgeld heeft elke bejaarde 
recht op 1 200 fr per maand In de 
kostprijs zijn volgende onderhouds
kosten begrepen voeding onder 
houd kamer wekelijkse was kapper 
om de 2 dagen wekelijkse raadple
ging van arts verbonden aan het rust
huis (men kan vrij een arts kiezen 
maar die wordt dan zelf betaald) ver
pleging, ergotherapie en sociale 
dienst 

Bent u rechtstreeks of onrechtstreeks 
geïnteresseerd dan kan OCMW-lid 
Herman Van den Abbeele Losweg 
11 9328 Dendermonde-Schoonaarde 
tel 052-42 3549 u misschien helpen 

B r o k s t u k k e n 

Voor ons is Sidmar een «testgeval » 
W I J zouden het met nemen dat onder 
het mom van de planning en kontrole 
op de Ijzer- en staalnijverheid het lot 
van het gezonde Sidmar zou worden 
gekoppeld aan dat van het zieke 
Cockerill Als men het ekonomisch 
sociaal en financieel verslag 1977 van 
Cockerill leest, dan zal men onze 
bezorgdheid begrijpen Om 10000 
ton staal te maken had in 1977 
Cockerill 58 mensen nodig Usinor 
(Fr) 53 Arbed (Lux) 52 Republic 
Steel ( V S ) 45 August Thyssen (D ) 
38 Sidmar 29 Nippon Steel 22 
Hieruit blijkt dat men Sidmar met kan 
en met mag vergelijken met Cockerill 
maar dat men Sidmar moet toelaten 
de vereiste investeringen te doen om 
de produktiviteit en de kwaliteit van 
het Sidmarstaal op te drijven Sidmar 
moet een continugieterij bouwen en 
de koudwals uitbreiden Alleen op die 
manier zal het bedrijf het hoofd kun
nen bieden aan de bikkelharde kon-
kurrentiestrijd op de wereldmarkt met 
de Aziatische producenten 
Men begrijpe ons met verkeerd Wij 
wensen inderdaad geen gewestvor 
ming op een Waalse ekonomische 
puinhoop De brokstukken van het 
puin zouden immers ook op Vlaande
ren vallen De redding van Wallonië 
moet echter in de eerste plaats door 
de Walen zelf gebeuren en over de 
nationale solidariteit moeten bespre
kingen van gemeenschap tot gemeen

schap worden gevoerd 
Het spreekt vanzelf dat die nationale 
solidariteit geen eennchtingsstraatje 
mag zijn en eveneens moet gelden 
voor de textielindustrie die voor meer 
dan 75 % in het Vlaams gewest is 
gelegen Mag ik eraan herinneren dat 
er ook een krisis bestaat in de textielin
dustrie en dat er nog altijd 122000 
Vlamingen werkzaam zijn in de textiel
nijverheid tegenover 39000 Walen in 
de staalindustrie ' 

E k o n o m i s c h f e d e r a l i s m e 

Wij zijn voorstanders van ekono
misch federalisme in die zin dat wij 
Wensen dat de Vlaamse gemeen
schap en dus ook de Vlaamse gewes
telijke organen en de Vlaamse werk
nemers meer inspraak krijgen in het 
ekonomisch gebeuren in het Vlaamse 
land Vlaanderen is echter geen eko
nomisch eiland Wij zeggen dan ook 
ja aan nationale en internationale 
samenwerking De synergie Gent-

Charleroi-Luxemburg-Saarbrucken 
kan een goede oplossing zijn op 
voorwaarde dat de rol van Sidmar 
met wordt beperkt tot die van leveran
cier van ruw staal aan het hinterland 
en dat de Vlaamse gewestelijke in 
stanties een behoorlijke vinger in de 
pap krijgen bij de kontrole en de plan
ning van de ijzer- en staalnijverheid 
In «Le nouveau Cockenll» lezen wij 
de mening van Julien Charlier «L'ln-
tervention de l'etat dans le capital de 
Cockerill est non seulement inevita

ble maïs pour diverses raisons souhai-
table Maïs il faut que cette participa
tion naboutisse pas a la politisabon 
de la gestion a la fonctionnansation, è 
la bureaucratie 

Je SUIS effectivement pour une for
mule d economie mixte et centre la 
nationalisation de Cockenll '• 
Met andere woorden de kapitalisti
sche ondernemingen wensen wel het 
geld van de staat maar liefst zonder 
inspraak 
Iedereen voelt aan waar wij naartoe 
gaan Men wil het Rijk verlokken om 
steeds meer te gaan participeren in 
de verlieslatende staalnijverheid om 
uiteindelijk tot een meerderheidsparti
cipatie te komen en in geval van slui
ting op te draaien voor de miljarden 
schulden Wij vragen uitdrukkelijk via 
de krisiswet met die weg in te slaan 
De zaak Fabelta zou een teken aan 
de wand moeten zijn 
Indien de regering met oplet zal het 
gemeenschapsgeld dienen om de barv 
ken en de holdings te spijzen en met
een het industrieel overheidsinitiatief 
waarvan wij voorstanders zijn, voor 
altijd te kompromitteren Het zou me
teen de ineenstorting zijn van een der 
zuilen waarop het regeerakkoord 
steunt » 

En senator Van Ooteghem besloot 
« W I J vertrouwen er op dat het geld 
van de gemeenschap op een oordeel
kundige en evenwichtige manier be
steed wordt aan de rekonversie en 
de tewerkstelling in alle streken van 
ons land » 

AncJaux opende Jaarbeurs te Aalst 

Het w a s o p za te rdag 19 augus tus da t s taa tssekre tar is V i k Anc iaux d e 31 e jaa rbeurs van de s tad Aa ls t open 
d e Na e e n sp ranke lende toespraak kn ip te hij, in aanwez ighe id van ve le p rominen ten het lint doo r en b rach t 
e e n bezoek aan de 125 exposan ten V o o r d i e n w e r d hij d o o r het schepenko l l ege hartel i jk o p het s tadhuis ont
v a n g e n W I J z ien hem h ie rboven bij d e onde r t eken ing van het gu lden b o e k met van l inks naar rech ts vo lks
v e r t e g e n w o o r d i g e r Jan C a u d r o n en s c h e p e n Jan D e N e v e en d e ondervoo rz i t t e r van het fees tkomi tee 
Dame! J a c o b u s Nad ien g ing onze e regas t n o g een pint je d r inken in het VU- lokaal « He t Gu lden Vl ies » en het 

V laams huis « D e IJzer » 

\^ndaag: Overmorgen: 

Bij ons uwkleurenfoto's in 2 dagen klaar. 

FOTOHOME 
Br. Weversplein 165 (aan Nieuwe Wande
ling) - Gent. Tel 091 -26.98.52. 
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DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstnat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 
AALST 

Lange Zoutstr 30 29 33 36 38 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en WTiidelwigens bedies en wiegen 
stoelen en looprekken schommels knmerversieringen ^wastifels 

en wnskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei turnkledii rmtermtri isti i igen ping 
pongt i fe ls bidkledtng en Tlle toebelioorten rol en i j ssc imtsen 

kTnipingarlikelen ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus m merknrtikelen Tjtobanen 
elektr tremen der beste nterken Tutos go cnrts trnktoren pop 
pen poppenwagens en wieg|Os b reien l esse imrs borden 
fietsies alle gezelscinpsspelen i l le soorten mekTmeken school 

tassen borden tuinmeubelen tuinschommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

« ABTS » 

invoerder van de 
twee Duitse natuurprodukten tw Dortmunder 
Thier Bier, zuivere mout en hop en het levende 
water «Tonistemer Sprudel», met natuurlijk gas en 
de verschillende limonaden vervaardigd met zuiver 
fruitsap en bronwater 

nodigt U uit deze produkten 
op te zoeken en indien door u nog niet gekend of in 
uw omgeving nog niet verkocht ze bij gelegenheid te 
gaan proeven in de 

Dortmunder Thier Brau Hoven: 
Leuven- Tervuurse vest 60 tel 016 22 8672 
Leuven. Oude markt, tel 016-22 68 69 
Brussel. Nieuwbrugstr 28 tel 02-2187489 
Kortri)k: Brugse baan 6 Hulste tel 056-71 15 36 
Kontich: Kon Astndlaan 85 tel 031 57 30 32 
Torhout: Stwg Torhout Lichtervelde tel 051 72 28 22 
Drongen: Autobaan Brussel Oostende tel 091 
26 74 32 
St-Truiden: Spaanse Brugstraat tel 011 67 36 30 
Kessenich (grens) Venlostwg tel 011-56 53 40 
Moerkerke baan Maldegem Knokke tel 050 5002 96 
Middelkerke- Vliegveld Oostendestwg 280 tel 059-
3020 86 
Bermgen: Markt 17 tel 011-43 2051 

Onze keuken staat steeds voor u klaar ook voor groe 
pen met talloze specialiteiten tegen billijke prijzen 
Vraag inlichtingen ook telefonisch 

SPORTHUIS CENTRUM 
2 speciale reizen - om kennis te maken met de 
rekreatiecentra 
1.495 fr. per persoon voor de eerste twee, per persoon 
meer slechts 795 fr dn totaal max 6 pers) 
Inbegrepen 
— busreis naa r het Meerdal 
— de huur van een bungalow (inclusief kleuren-tv, 

verwarming, stroom- en gasverbruik toegang golf-
•slagzwembad, toeristenbelastmg en schoonmaak) 

— 4 maal tl] denbonsalOguldenper persoon te gebrui
ken in alle eetgelegenheden van het park 

Reisdata 2-6 okt en 9-13 okt 
Nota: kinderen onder 6 j gratis 
Inlichtingen en inschrijvingen m alle VTB-kantoren 
Sekretariaat VTB-VAB 

St.-Jakobsmarkt 45-47, 
2000 ANTWERPEN 
tel. 031-34.34.34 
verg. kat. A 1185. (adv) 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN 5 8 KERKSTRAAT 
Tel (031)35 98 26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 
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Een voorbeeld van dorpse hartelijkheid 

Mickey-club Molenstede 30 jaar 
MOLENSTEDE — Dat er heel waf kan verwezenli jkt worden, als men de han
den in elkaar slaat, heeft de Mickey-Club van Molenstede toch weer maar 
eens aangetoond met de jongste SKOM-feesten 
Niet minder dan 150 mannen en vrouwen hebben zich gedurende deze dagen 
totaal ingezet om het de talri jke bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken 
Al le initiatieven, die ti jdens deze SKOM-feesten werden genomen verdie
nen onze lof 
De dagbladen hebben uitgebreide verslagen gebracht over dit jaarli jks terug
kerend evenement Wij zullen dat hier niet doen Liever gingen we deze merk
waardige vereniging eens van wat dichterbi j bekijken 

De Muzikale-Sportieve-Sociaal-Kultu-
rele Vriendenkring Molenstede v\/erd 
in 1943 gesticht De naam «Mickey-
club» kwam er eerder toevallig bij 
Gedurende bijna 35 jaar werd een lan
ge en moeilijke weg afgelegd Er werd 
intens gewerkt en de resultaten ble
ven met uit In de eerste plaats is er 
binnen de dorpsgemeenschap alvast 
meer wederzijds begrip en vriend
schap ontstaan 
Wanneer er thans 178 leden-gezinnen 
zijn aangesloten dan mag men dat 
ongetwijfeld een puik resultaat noe
men Dit cijfer knjgt nog meer belang 
wanneer men bedenkt dat Molenste
de nog geen 2 500 inwoners telt In 
plaats van versnippering van initiatie 
ven streeft de Vriendenkring naar 
eenheid en samenwerking Dit geldt 
zowel voor muzikale manifestaties als 
voor allerlei andere initiatieven inzake 
ontspanning sport kuituur enz Ook 
het sociale komt aan bod terwijl meer 
en meer aandacht wordt besteed aan 
de jeugd 

V o o r 
i e d e r e e n w a t 

leder jaar worden uitstappen georga-
nizeerd Kulturele avonden tentoon
stellingen enz staan eveneens op 
het programma Het St-Niklaasfeest 
brengt jaarlijks zowat 300 kinderen 
op de been terwijl de meer dan 200 
derde-leeftijders van de gemeente ie
der jaar voor een heerlijke koffietafel 
en een ontspanningsnamiddag wor 
den uitgenodigd Deze bevolkings 
groep wordt bovendien rond nieuw
jaar nog eens aan huis bezocht met 
een geschenk 

Dat dit alles ,veel geld kost is een feit 
Jaarlijks wordt dan ook een groot 
dansfeest georganizeerd met daar 
aan verbonden een liefdadigheidstom-
bola steeds met stijgend sukses 
Destijds was de Mickeyclub geduren
de verschillende jaren ook de organi-
zator van »De Ronde van de Zuider 
kempen» voor beroepsrenners He
laas gezien het stijgend wegverkeer 
en het feit dat Molenstede door een 
drukke njksweg in twee werd ge
splitst moest men hiermee stoppen 
Dit betekent met dat men de sport 
vaarwel zegde Integendeel meer dan 
ooit schenkt men hieraan aandacht 
Denken we maar aan de volleybal-
klub Terloops mag ook nog aange 
stipt worden dat de Mickeyclub tnom-
fen beleefde met de verkiezing van 
de kandidaten voor de ISCA-schuim-
wijnkoningin in 1964 en de huldiging 
van de dorpsgenote Liliane in 1965 
die toen op de drempel van een grote 
carnere stond 

Nooit zullen we de huldiging vergeten 
van de boer-komponist Sebastiaan 
Wellens in 1968 Deze toen 77-jarige 
rasechte Vlaams-nationalist dirigeer
de persoonlijk een zijner komposities, 
die uitgevoerd werd door de plaatselij
ke fanfare die sinds jaren in de afde
ling uitmuntendheid speelt Een film
ploeg van de BRT kwam dit gebeuren 
opnemen 

H o o g d a g e n 

En intussen zijn dan de sociaal-kultu-
rele-ontspanmngsdagen-Molenstede 

uitgegroeid tot ware hoogdagen Zo 
werden deze SKOM-feesten uitge
breid met kinderschilder- en teken 
wedstrijden volleybaltornooien jeugd-
rekreatiesport enz 

Een aantal mensen meenden ook dat 
meer aandacht moest geschonken 
worden aan de kunst in al zijn vor
men De tentoonstelling van kunst
werken, die we bij de jongste feesten 
mochten bewonderen, werd dan ook 
opgezet door de kunstkring Molenste
de W I J zagen er ook de prachtige 
resultaten van het Jeugdatelier Zo
wel de kunstkring als het jeugdatelier 
zijn twee jonge afdelingen van de 
Mickey-club Een tieneratelier is 
eveneens in wording Vermelden we 
nog dat de kunstknng reeds werd 
erkend door het ministerie van Neder
landse Kuituur 

Velen vreesden wellicht dat wegens 
de samenvoeging van gemeenten 
ook de aktiviteiten van de plaatselijke 
verenigingen zouden verminderen 
Op sommige plaatsen stelt men inder
daad vast dat sinds de fusie het 
dorpsleven anders en minder plezie
rig IS geworden In Molenstede echter 
IS dat zeker niet het geval 

In deze prachtige Vlaams-Brabantse 
gemeente waar steeds meer en meer 
inwijkelingen zich komen vestigen 
heeft de fusie er blijkbaar voor ge 
zorgd dat de bevolking zich nog meer 
aan elkaar gebonden voelt Ook de 
inwijkeling die hier komt wonen onder
vindt al vlug dat hij met als een vreem
de indringer wordt beschouwd Indien 
hij dat zelf wil wordt hij binnen de 
kortst mogelijke tijd een levend stukje 
van de Molensteedse gemeenschap 

Dat de Mickey-club hier mede aan de 
basis van ligt, is een feit 

In v r i e n s c h a p 
en v r e u g d e . . . 

De jongste SKOM-feesten waren het 
zoveelste bewijs van de hartelijkheid 
en van de gastvrijheid van de Molen-
stedenaars Het was plezierig om zien 

op welke wijze de kinderen de aanko 
mende jeugd de derde leeftijders en 
de vele andere bezoekers hebben 
genoten van dit feestelijk gebeuren 
Vermelden wij ook nog dat het Da-

, vidsfonds zijn medewerking verleen
de met een grote boekenbeurs en 
met een reuze-spelprogramma voor 
de derde leeftijd onder de titel « Davo 
rama» 
In het najaar zal de Mickey-club haar 
35-jarig tjestaan vieren Ook dan zal 
er weer gevierd worden Het kan ten 
slotte met genoeg onderstreept wor
den dat tientallen Molenstedenaars 
zich gedurende een heel jaar dag in 
dag uit inzetten voor de werking van 
de vriendenkring Zij hebben geen 
«jaar van het dorp» nodig Als men 
weet dat er 10 maanden nodig zijn als 
voorbereiding voor een manifestatie 
als S K O M dan zegt dat genoeg 
Als men bovendien bedenkt dat ook 
al die andere aktiviteiten ontzettend 
veel voorbereidend en organizato-
risch werk vragen dan kan men rus
tig zeggen dat de Mickey-club dag in 
dag uit haar devies «In vriendschap 
en vreugde dienen » waarmaakt 

Wil ly Somers 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

aernit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Vlaamse 
verenigingen houden 
open-deur te 
Leuven 
Enkele Vlaamse knngen gaan van de 
massatoeloop op 4 september Cker-
mismaandag) te Leuven gebruik ma
ken om zich meer bekend te maken 
bij het grote publiek Dit zal gebeuren 
in de lokalen nr 34 en 36 in de Parijs
straat waar het sekretanaat voor 
Vlaamse Organizaties gevestigd is 
Het Vlaamse Kruis toont er zijn mate
riaal maar vooral zijn onthaalcentrum 
voor families in nood de IJzerbede-
vaartwinkel houdt een extra verkoop-
dag met bijzondere aanbiedingen er 
zijn kleine standjes ter kennismaking 
van Vilsor (visueel gehandicapten) 
van enkele Davidsfondsafdelingen uit 
het Leuvense van V V V G enz die u 
uitleg zullen geven over hun aktivitei 
ten Er is ook gelegenheid om even 
rustig te zitten bij stemmige Vlaamse 
muziek terwijl een tasje koffie of ver 
frissing geserveerd wordt i Iedereen 
IS welkom maar gij zijt er speciaal 
verwacht ' 

De Voer 15 jaar bij Vlaanderen 
27 augus tus 1978 w a s een bie-
z o n d e r e dag v o o r d e V o e r e n a 
ren Z I J v ie rden immers 15 ja ren 
bij L imbu rg en V laande ren 

Een 2 000-tal V lam ingen v o r m d e n 
in he t c e n t r u m van ' s -Gravenvoe-
ren een k leur r i j ke s toe t T r o s s e n 
dr i f t ig w a p p e r e n d e V l a a m s e en 
L imbu rgse l eeuwev laggen t e g e n 
d e a s g r a u w e lucht, m e n g d e n z ich 
t ussen de sympa t i zan ten uit gans 
V laande ren ve rzame ld o p het 
prov inc iaa l Spo r t t e r re in O n d e r 
d e aanwez igen n o t e e r d e n w e 
naast minister Rik V a n d e k e r c k h o -
ve , ta in jke L imburgse par lementa i 
ren, w a a r o n d e r VU-sena to r 
Ev ra rd Raskin 

Jaak N i j ssen w a s b iezonder ver
h e u g d in naam van d e V lam ingen 
in d e V o e r s t r e e k alle aanwez ige 
p r o m i n e n t e n en V l a a m s e v r ien

d e n w e l k o m te he ten Hi j d a n k t e 
v o o r hun s teun d ie resu l tee rde in 
d e ove rheve l i ng naar L imburg , 15 
jaar ge leden en de daaraan ver
b o n d e n op lev ing van d e V l a a m s e 
ku i tuur 

S p r e k e r v r o e g d e V laamse polit i
ci e r ove r t e w a k e n da t de infra-
s t ruk tuu r d ie t i jdens d e z e vi j f t ien 
ja ren w e r d ingepland, t en vol le 
zou u i t g e b o u w d w o r d e n en da t 
de V o e r e n a r e n de kans z o u d e n 
kr i jgen ze ten vol le te benu t ten 
S e n a t o r Evrard Raskin gaf e e n 
b e g e e s t e r e n d e redevoe r i ng ten 
bes te D e fest iv i te i ten k e n d e n 
v r o e g e r dan voorz ien een e inde 
daar he t p r o g r a m m a d o o r het 
r e g e n w e e r w e r d ingekor t en o o k 
de voo rz iene toer is t ische rondr i t 
t en w e r d e n geannu lee rd aange
z ien d e chauf feurs , in he t l icht van 

d e inc identen te Remersaal , een 
kon f ron ta t ie me t Franse knok 
p loegen w e n s t e n te ve rm i j den 
D i t relaas zou onvo l led ig zi jn 
m o e s t e n w i j hier met een zeer ver
d ienstel i jk iemand, een pe rsoon 
l i jkheid in d e Voer , in d e b loeme
t jes ze t t en Een man die niet z o 
onmiddel l i jk in de k i jker liep, name
lijk Hube r t B roe rs gemeen te 
raadsl id uit 's G r a v e n v o e r e n en 
aanvoe rde r van de V laamse op
posi t ie aldaar S a m e n me t zi jn 
oppos i t iepar t i j d o e t hij al j a ren 
g r o o t s e d ingen ondanks het fei t 
da t hij het s a m e n met zi jn famil ie 
vaak hard te v e r d u r e n kr i jgt Een 
met onaanzienl i jk gedee l te van de 
lof k o m t hem toe In een pe rsme
dede l ing p ro tes tee rde de V U J O 
van het a r rond issement Brusse l 
t egen d e g e w e l d d a d e n van f ran-
k o f o n e j onge ren in Remersdaa l 

VU-Groot Lubbeek 
nodigt uit 
De VU-afdeling van Groot-Lubbeek 
nodigt allen uit op haar herfstbal in de 
parochiezaal van Pellenberg Korten-
bergstraat 
Dit feest gaat door op zaterdag 2 sep
tember en begint rond 20 u 30 Inkom-
kaarten aan 50 fr 

Prachtige 
wandeltocht 
in het Land van Asse 
De Vlaamse Toeristen- en Automobi-
listenbond afdeling Hekelgem richt 
op zondagnamiddag 3 september 
1978 een wandeltocht in waaraan 
iedereen kan deelnemen i 
Samenkomst op zondag 3 september 
vanaf 13 u 30 

Toeristische 
zoektocht te Heist 
Op zaterdag 16 september 1978 is er 
een toeristische zoektocht met auto 
motor, of fiets door de deelgemeen
ten van Groot-Heist 
Inschrijving en vertrek in cafe «Tijl» 
Bergstraat 87 Heist-op-den-Berg tus
sen 12 u 30 en 15 u 
Lengte van de rit ± 45 km Deelne 
mingsprijs 1000 fr prachtige prijzen 
tafel Elke deelnemer wint een waarde
volle prijs 

Leuvense arr. raad 
bijeen 
De arromssementsraad komt op 8 
september ek om 20 uur bijeen in 
zaal Aroma Mechelsesteenweg te 
Herent Mon Van Dijck zal er spreken 
over de Volksuniewerking te Brussel 

Groot Vlaams 
Hoevefeest 
Op zaterdag 9 (begin 18 uJ en op zon
dag 10 september (begin 12 uJ orga-
nizeert het VU-arrondissement Halle-
Vilvoorde een groot Vlaams Hoeve-
feest 
Dit feest gaat door in het prachtige 
kader van de Ridderhoeve Abdij-
straat 26 te Grimbergen Allen wel
kom op dit feest i 

VU-Hekelgem danst 
Op zaterdag 7 oktober 78 nodigt 
VU-Hekelgem allen uit voor het afde-
lingsbal in zaal Gildenhuis Kerkstraat 
te Hekelgem Begin 20 u 30 Inkom 75 
fr Welkom I 

«Ik ben Vlaming 
endaarben ik fier op » 

Er zijn nog steeds zelfklevers te ver
krijgen aan de prijs van 5 fr per stuk 
Bestellingen per brief VU-arr sekre 
tariaat Kongresstraat 53 te 1000 
Brussel Of door overschrijving op 
bankrekening 429-909721-12 van 
Volksunie arrondissement Halle-Vil-
voorde met vermelding van het juiste 
aantal en het adres voor verzending 
Wacht met te lang de voorraad is 
beperkt i 

Sekretariaat 
arrondissement 
Halle^Vilvoorde 
Openingsuren arrondissementeel se 
kretariaat Kongresstraat 53 te 1000 
Brussel Vanaf 1 september zal het 
sekretanaat geopend zijn op maan
dag en donderdag telkens vanaf 18 u 
30 tot 20 uur 

FILMTHEATERS 
Van 1 tot 7 /9/78 

Studio 
LEUVEN 1 

13 u 30-20 u K T 
3de week 

The last waltz 
met Bob Dylan 

Neil Young 

15 u 30-22 u K N T 
Looking for mr Goodbar 
Film van Richard Brooks 

met Diane Keaton 

1 8 u - 0 u 15 K N T 
Tommy 

Film van Ken Russell 
met Oliver Reed 

met stereofonische klank 

LEUVEN 2 
1 4 u - 2 0 u K T 
Tweede week 
Premiere Leuven 

La Zizanie 
Film van Claude Zidi 
met LOUIS de Funes 
en Annie Girardot 

1 6 u - 2 2 u K T 
Tweede week 

My name 
is nobody 

Film van Sergio Leone 
met Terence Hill 

Henry Fonda 

1 8 u - 2 4 u K N T 
Vierde week 

Lemon Popsicle 
Film van Boaz Davidson 

TERVUREN 
Zondag 13 u 30-16 u K T 

The darn cat 
Film van Walt Disney 

Zondag 18 u 15 K T 
Vnjdag zaterdag, woensdag 
donderdag 20 u 30 

Mon Oncle 
Film van Jacques Tati 

Zondag maandag dinsdag 
2 0 u 3 0 K N T 

Looking for 
Mr Goodbar 

Film van Richard Brooks 
met Diane Keaton 

TIENEN 
K T Zondag 14 u 

Donald and Dingo 
in the Far West 

Film van Walt Disney 

Zondag 16 u K T 
Jesus Christ 

Superstar 
Film van Norman Jewison 

met Ted Neely 

Vnjdag zaterdag zondag maan
dag dinsdag 20 u 30 K N T 

The Godfather 
met Marlon Brando 

James Caan 

Zondag 18 u K N T 
Woensdag donderdag 20 u 30 
Tweede week 

Looking for 
Mr Goodbar 

Film van Richard Brooks 
met Diane Keaton 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag zaterdag 20 u 
Zondag 15 u K T 

Darn Cat 
Film van Walt Disney 

Vnjdag zaterdag 22 u 30 
Zondag 18 u K N T 

The Betsy 
Naar de roman 

van Harold Robbins 

Zondag maandag dinsdag 
woensdag 20 u 30 
2de week K N T 

Saturday night fever 
met John Travolta 
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Vlaamse soldatendienst « lek Dien 
in rouw 

Mevrouw Cecile Legein-Ronsse 1924-t1978 

Soldatenmoeder Cecile 
Legein-Ronsse overleden 
• Dank u Cec i le !» ! Met deze woorden nam volksvertegenwoor
diger Luk Vansteenkiste woensdag l.l. afscheid van Cecile Legein-
Ronsse, de stichtster van onze Soldatendienst « lek Dien >. 
Na een lange en pijnli jke ziekte is ze op 10 augustus l.l. in de armen 
van haar echtgenoot Remi Legem van ons heengegaan. 
In 1970 stond Cecile samen met Remi aan de wieg van de soldaten
d ienst Sindsdien was zij de motor en de steun van onze d ienst 
Samen met haar man zette zij zich in om informatie, steun, toel ich
ting, dokumentatie, enz. te verlenen aan onze soldaten. 
Vele jongens kwamen even langs als ze met vakantie kwamen. Tal
ri jk waren de brieven die Cecile en Remi mochten ontvangen van 
de jongens in d ienst 
Elke brief werd vlug beantwoord, want Cecile was er fier op dat 
zoveel jongens, zowel SM of BV vertrouwen stelden in haar, haar 
man en de soldatendienst 
Mede door haar toedoen kwam ons soldatenblad « Als wi j marche
ren > steeds op ti jd. Terwijl Remi de adressen schreef, besteedde 
zij talri jke uren aan het bundelen, nieten, onder band doen en post
zegels kleven van ons t i jdschr i f t 
Op de voorl ichtingsvergaderingen zat ze tussen haar jongens, stil 
en fier, nooit in de kijker... Zo was ze... 
Toen haar ziekte haar lichaam ondermijnde kwam géén enkele 
klacht over haar lippen. Ze was vol moed, hoop en vertrouwen op 
God. Wie met haar mocht leven in haar pijnl i jke ziekte, heeft kun
nen ervaren dat het bij haar gekomen was tot een volle overgave. 
Cecile, wij danken u voor alles wat gij voor ons, de soldatendienst 
en de soldaten hebt gedaan. Wi j danken u voor uw goedheid en 
trouw, begrip en mildheid, wi j danken u voor uw voorbeeld van 
moed, geduld en overgave. 
Zoals het uw vurigste wens was, zullen wij uw werk verder zetten. 
Het wordt géén gemakkeli jke opgave, zeker niet voor Remi die nu 
alleen achterbl i j f t Met uw toonbeeld voor ogen kunnen wij steeds 
verder werken... Lieve Favoreel-Craeynest 

Zaterdag 2 september te St-Andries 

Gouwdag Vlaams Verbond 
voor Gepensioneerden 
Het W V G West-Vlaanderen ver
wacht de gepensioneerden die nog 
met een zekere fierheid willen en 
kunnen terugdenken aan hun verle
den van Vlaamse stri jd — dat zeker 
niet alti jd rooskleurig is geweest — 
en die nog voldoende Vlaams-natio
naal bewust zitn om een poging te 
ondernemen om hun «derde leef
t i jd » met sukses te doen verkopen 
als een laatste ontplooi ingskans 
van hun persoonli jk Vlaams ideaal 
Nuttige adressen — Blankenberge : 
F. Pulinckx, Astridlaan 2, 8370, tel 
050-41.38.65 — Brugge: E. Sintobin, 
Polderhoeklaan 4, 8310, fel. 050-
35.45.81 — Kortr i jk : Mevr. Masureel, 
Vlietestraat 186, 8750 Hulste, tel. 
056-71.08.74. - Oostende: H. Chris-
tiaen Leopold lll-laan 10, 8400, tel. 
059-7081.08. — Poperinge J Car-

Diksmuide : reis 
Costa Dorada 
Voor de prachtige reis naar de Costa 
Dorada met verblijf in hotel Europe 
Cvier sterren) te Cammorruga CVen-
drel) die doorgaat van 5/9 tot en met 
16/9/78 zijn nog enkele plaatsen vrij 
Vrienden en sympatizanten die wen
sen mede te reizen kunnen inschrij
ven bij Leo Devreese, IJzerlaan 83, 
Diksmuide, tel 051/500749 Prijs per 
persoon 11 450 fr (alles inbegrepen) 

Politieke Raad 
Oostende bijeen 
Op maandag 4 september wordt de 
start gegeven van het nieuwe werk
jaar, en dit in het Oostendse Koningin-
nehof 

Verwacht worden de bestuursleden 
van alle zes de afdelingen, de manda
tarissen van raad en O C M W en ook 
de wijkraadsleden Gezien het belang 
dezer vergadenng dringen we aan op 
talrijke aanwezigheid < Begin 20 u 30 

Dienstbetoon 
te Blankenberge 
Oud-volksvertegenwoordiger en eer-
ste-schepen P Leys zal zitdag hou
den op dinsdag 5 september van 20 
tot 21 u in het spij'^huis Bearnaise, de 
Smet de Naeyer lc 86 Ook onze 
plaatselijke manojtai,.,-en en het 
OCMW-l id zullen er kunnen geraad
pleegd worden ledere belangstellen
de IS welkom 

ton, leperseweg 168, 8970, tel. 057-
33.35.15. 

Zaterdag 2 september 1978 in het 
Jagershof, Sint-Andnes (oud-gemeen
tehuis) om 15 u stipt Deuren open 
om 14 u 30 
Treden op 

• De Vendeliers van het V-l-T (Kor
trijk), leiding Piet Pott ie, 
• Herwig en Paul Vagant (Hobo
ken) , 
• Kon Turnknng Rust-Roest (Brug
ge) leiding mevr Daveloose 
• Het Renaat Veremanskoor (Brug
ge), leiding juffr Anita Vandamme 
Onder de auspiciën van ministene 
van Nationale Opvoeding en Neder
landse Kuituur 

Bestuur voor Volksontwikkeling en 
Openbare Lektuurvoorziening 
Op de toegangsprijs is 50 % reduktie 
voor de houders van «Plus-3-Pas» 

Oostendse 
gemeenteraad bijeen 
De jongste zitting toonden onze leden 
zich biezonder aktief Kns Lambert 
gaf erg stekelige bedenkingen bij de 
begrotingswijziging, Jaak Vandemeu-
lebroucke qaf al even pertinente op
merkingen bij het verhaal rond de 
koninklijke villa en andere punten, 
Mark Vanhecke nam meerdere le-
ningsposten onder de kntische loep 
en verveelde schepen Landon duide
lijk, terwijl ook mevr Depoorter haar 
schepje erbij deed 

Een motie van Nagels tot heropening 
van de lijn Oostende-Torhout der 
spoorwegen werd aandachtig beluis
terd en door de raad goedgekeurd, 
ofschoon de CVP wilde stokken in de 
wielen steken i 

lustrerie 
mare de vriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050-357404 

ALVERINGEM: 
huwelijk 
Op 5 augustus gaven Nadine Ame-
Ipot en Werner Vanoverschelde el
kander het jawoord in de kerk van Lei-
sele Ze verlaten ons voor Veurne, 
doch aan het bruidspaar en de ou
ders onze beste gelukwensen 

Bestuur en Wijkraad 
te Zandvoorde 
Het heeft een poos geduurd alvorens 
we onze werking in Zandvoorde weer 
enigszins rechttrokken Ledenverlies 
bleef tot een minimum beperkt, doch 
we hadden wel enige moeite om een 
bestuur samen te krijgen, mede door 
verhuizingen Thans kunnen we mee
delen dat er voldoende kandidaten 
gevonden werden 

Ook de stedelijke wijkraad kon voor
zien worden, en zij werden op 25-8 
aangeduid door de gemeenteraad 
Wilfned Christiaens (die het reeds 
was). Gaston Casneuf en Wilfried 
Aspeslagh 

Leke-Diksmuide 
in rouw 
22 augustus werd, op jonge leeftijd, 
Rita Vanthuyne onder waarlijk vorste
lijke deelneming ten grave gedragen 
Kamerlid Vansteenkiste, onze schepe
nen Tryhou en Lieve Vandamme, en 
ons eerste Leekse raadslid Vantyg-
hem vertegenwoordigden de partij, 
met de arr penningmeester G Lan
don Oud-provincieraadslid dr Hoste 
was ook aanwezig 'Trots de enorme 
massa volk was het muisstil in de 
kerk, zo innig werd met het leed van 
de familie Vanthuyne meegeleefd 
Ook WIJ bieden langs deze weg onze 
innige deelneming aan de geslagen 
familie en aan onze VU-vrienden van 
Leke 

Vlaamse Beweging en Europa 
Zaterdag 23 september 
10 u begroeting door de kollokwium-
voorzitter dr Eugeen Van Itterbeek 
10 u 10 de Vlaamse ekonomie in de 
internationale gemeenschap, voorzit
ter prof dr Van Rijckeghem (RU-
GenO, referaathouder prof dr J 
Maton (RU-Gent) 
10 u 45 standpunten de heer R De 
Feyter (afgev.-beheerder V.E V -Ant
werpen) , prof dr P De Grauwe 
(K U -Leuven), prof dr L J Emmery 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen — Tel 031/818841 

HERMES / s o ; 
W SCHOOL "^ 
ZuiOlaan 54 56 M Lemonnier laan 209 211 .>! 1 

VOLLEDIG SEKRETARIAAT 
STENO-DAKTYLO - TALEN 

BOEKHOUDEN Tel 1021611 00 33 Bruss 

ZANKER 
vvasautomaten, koelkasten, diep-
/nezers en verwarming 
Zanker-center Gilbert Dezutter, 
Wingenestraat 7, 9880 Maria-
\alter. Tel. 091-74.19.50. 
Duitse topkwaliteit met goede 
^ervice Zeer lage prijzen 

(Adv 87) 

0%vr.V.U.Ieden 
<OSTUUWS VESTONS BROEKEN-PAROESSUS 

OOK NAAR MAAT 

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

Tel. 031-3135«J 

23-jange lynotypist uit Sint-Kate-
lijne-Waver, diploma Hoger Se
cundair Beroep - Lynotype, met 
ervanng, zoekt dringend een be
trekking in de omgeving Meche-
len - Antwerpen - Brussel 

Dame uit Mechelen, 23 jaar, 
diploma hoger middelbaar en fo
tografie, zoekt dringend werk in 
haar branche, of als kassierster, 
bediende, telefoniste, enz in de 
omgeving Mechelen - Brussel -
Antwerpen 

Jongedame uit Mechelen, 18 
jaar, diploma A2 Sekretariaat-Ta-
len, talen en typen, zoekt drin
gend werk in de omgeving Me
chelen - Brussel - Antwerpen 

— Jongedame uit Mechelen, 19 
jaar, diploma volledig middel
baar, talen en typen, zoekt drin
gend werk in de omgeving Me-
chelen-Brussel-Antwerpen. 

Onderhoudsman uit Mortsel, 
zoekt dnngend werk in de omge
ving Antwerpen - Mechelen -
Lier Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot volksvertegen
woordiger Joos Somers, Lierse-
steenweg 11 te 2580 St-Katelij-
ne-Waver, of telefonisch op het 
nummer 015-21 79 00 - referen-
tienummer 1439 (N68) 

Jongeman wenst betrekking als 
leerling-loodgieter op leerkon-
trakt (1609) 

Industneel laborant A l scheikun
de zoekt betrekking Militaire 
dienst volbracht (1608) 

Jonge vrouwelijke daktylo 
(1607) 

Vrouw zoekt werk als sekreta-
resse Diploma hulpboekhoud
ster (1547) 

Jongeman met rijbewijs B Le
gerdienst volbracht Zoekt be
trekking als chuaffeur-besteller 
van VI-Brabant (1554) 

Diëtist Kan zelfstandig werken 
(1286) 

Technisch tekenaar Met onder
vinding (1463) 

Personen die deze werkzoeken
den een gepaste job kunnen 
aanbieden worden verzocht kon-
takt op te nemen met volksver
tegenwoordiger Paul Peeters, 
Mechelseweg 62 te Kapelle-op-
den-Bos Tel 015-7114.22 
(N67) 

— In nieuw gebouw apparte
ment centrum Leuven, kamer 
voor studentin te huur - matige 
prijs, tel 016-229213 of 02-
5126660, vragen naar mevrouw 
Despegel 

Over te nemen wasserij in Ter-
vuren, met bestaand klienteel 
Werk voor min twee personen 
Mogelijkheid tot inwonen Tel 
voor afspraak 02-767 55 93 

(N66) 

— Ervaren handelskorrespon-
dent, viertalig, machineschnft, te-
leks, vertalingen, enz. Zoekt 
passende betrekking in omg 
Brussel Tel 02-4781782 

(rector institute of Social Studies -
Den Haag), de heer L Fruru 
12 u plenair gesprek 
Namiddag 15 u Vlaanderen in Euro
pa en Europa tussen Oost en West 
en tegenover de Derde Were ld , voor
zitter prof dr J Van Bilsen (voorzit
ter V V N -Gent), referaathouders dr 
G Provoost (RU-GenO en prof dr. J. 
Van Bilsen 
15 u 50 standpunten drs M J A f l 
Dittrich (voorzitter Nederland van het 
A N V-Den Haag), dr H De Belder 
(EEG-BrusseO,drs P Ghijsels (Kabi
net Ontwikkelingssamenwerking) 

16 u 50 plenair gesprek 
19 u 30 verdere diskussie m ge
spreksgroepen 

21 u muzikaal intermezzo, gezellig
heid en avondwandelen in Brugge 
Zondag 24 september 
10 u 10 De Vlaamse kuituur in de 
Europese kulturele gemeenschap, 
voorzitter prof dr H Van Impe (R U -
GenO , referaathouder dr E Van Itter
beek (voorzitter V C Ld Dosfel) 

10 u 45 standpunten dr J Dedeur-
waarder (Kultuurraad van de Neder
landse Kultuurgemeenschap, prof dr. 
L Boone (KU-Leuven) en prof dr L 
De Lange (KU-Leuven 

11 u 45 gesprek 
14 u 30 verslaggeving 
15 u slotzittng met dr H. Waltmans 
(lid van de ^Tweede Kamer 
Praktische gegevens 
Waar ' Europakollege, Dyver, Brugge 
Deelname in de kosten : 
— volledig verblijf 1 050 fr 
— zonder overnachting en ontbijt 
850 fr 
Inschri jvingen 
— het nodige bedrag te storten op 
bankgiro 068-0638900-85 van Vor
mingscentrum Ld Dosfel vzw, Ben-
nesteeg 4, 9000 Gent met vermelding 
« Kollokwium Europa » 
Verdere mformat ie . 
Vormingscentrum Ld Dosfel vzw 
Tribunestraat 14, 1000 Brussel, tel 
(02)2191202 
Bennesteeg 4, 9000 Gent, tel 
(091)230804 
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Rob de Nijs zoekt 
verder naar liefde 
De tweede elpee van Rob de Nijs 
in samenwerking met Will Hoe-
bee IS uit Voor Rob zelf een nieu
we uitdaging, een waardige opvol
ging van zijn vorige (en suksesvol-
Ie) eerste << Tussen zomer en win 
ter », en in zijn eigen woorden « de 
neerslag van mezelf als artiest 
van nu » Een luisterplaat met tek
sten waar hij volkomen achter 
staat, voor een meer volwassen 
publiek 

Het wordt bij een eerste beluiste-
nng algauw duidelijk dat deze 
schijf met in de lijn blijft hangen 
van het eenvoudige luisterlied, 
kleinkunst of pop, maar zichzelf 
een etiket van allure, elegantie en 
«stijl» wil aanmeten Tekstueel 
blijft het hangen rond vnend-
schap, liefde en de man-vrouwre-
latie, en de woorden blijven mis
schien wat teveel ondergeschikt 
en in funktie van de wat gezochte 
speelse naar majestueuze muzi
kale arrangementen Want zij zijn 
het die de hele plaat beheersen, 
en hoewel Rob zijn mooi stemge
luid zo goed mogelijk aanwendt 
mist hij nu soms het overtuigende 
en direkte van een Boudewijn de 
Groot, die ook bij chansons door 

intonatie en sterk artikuleren mo
menten van overproduktie de 
baas kan 

Maar het zit vooral bij de over
heersende orchestratie, duidelijk 
hoorbaar in «Een verre vriend», 
waar Robs stem soms wat ijl en 
zweverig wordt door de vele vio
len Euvel dat in het eenvoudigere 
maar ook mooiere en meer pittige 
«Leida», gelukkig is vermeden 
Dit tweede nummertje, eveneens 
in samenwerking met Harry Van 
Hoof én onze Walter Ertvelt lijkt 
alvast het mooiste van de voor
kant 

Het afsluitende « Meisje », een ver
taling van Ferrari's «Donna con 
te », en ook « Bang » (Tears in the 
morning) missen kracht en blijven 
sentimenteel hangen Net als het 
inleidende Sardou-nummer «Als 
ik je neem » Maar voor hitgevoeli
ge luisteraars kan geen van deze 
drie de pretentie opbrengen « Het 
werd zomer» waardig op te vol
gen Op de ommekant slaagt Rob 
er echter in een rasecht Randy 
Newman-nummer helemaal in zijn 
eigen stijl in te kleden, en is « Een 
dagelijkse romance» een welko
me inzet Het pittige « De Pieper » 

ligt tekstueel in de lijn van «Lei-
da », op zoek naar liefde, en komt 
fijn over Zowel «Kom bij» als 
een zelfgepend «Een man van 
nu», zijn degelijke luisternum-
mers, waarna het afsluitende 
« Halleluja » wat verrassend aan
komt, jazzy, teatraal, met een gos
pel-klinkend refrein tussendoor, 
om dan weer de saxofoon «live » 
te laten uitfreaken Een bijbels 
geïnspireerd stukje musical waar
in Rob ongetwijfeld op zijn best is, 
en deze tweede elpee (Philips-ste-
reo 6423-111) waardig afsluit 

Mailemunt 

Vandaag (31-8) weer Mailemunt 
op het Muntplein met na de ani
matie vanaf 19 u 30 Waso, Ro-
senbaum, Roy Harper en Andy 
Roberts Laatste editie is dan 
zaterdag 2 september te St-Pie-
ters-Woluwe, in het Roodebeek-
park, met Once More, Kris de 
Bruyne, Big Bill en de Motors 
Intussen treden de groepen Hush 
en Dream Express afwisselend 
op tijdens de 1ste Leuvense Vis
marktfeesten, verdergezet zon
dag tussen 14 u en 19 u met 
Burt Blanca, Octopus en natuur
lijk Big Bill Sergius 

Vrouwen gingen «Stern» te lijf 
Ophefmakend was in ieder geval 
het proces, tijdens de maand juli, 
ingespannen tegen het weekblad 
« Der Stern » door een aantal Duit
se feministen Onder leiding van 
Alice Schwarzer gingen tien vrou
wen het grootste Westduitse 
blad te lijf Tot de aanklaagsters 
behoorden verder nog de beken
de schrijfster Luise Rinser («Der 
Sundenbock»), de scenanste 
Margarethe von Trotta, de aktri-
ces Enka Pluhar en Inge Meysel, 
en de psychologe Margarethe 
Mitscherlick 
Zoals gezegd is het weekblad 
« Der Stern » een van de invloed
rijkste publikaties uit de Bondsre
publiek Hoofdredakteur Henn 
Nannen leidt het in Hamburg uit
gegeven blad dat commercieel is 
opgevat nogal progressief op
treedt, maar steeds zo voorzich
tig zijn artikels kiest en opvat dat 
het het grote publiek met of 
slechts even op de tenen trapt 
Het licht shockeren van de goege
meente IS een der knepen van 
het verkopen van je drukwerk en 
het uitzicht verlenen van een ver
boden vrucht aan je druksel is 
een ander Ook deze «knack'» is 
Nannen met vreemd en week na 

week krijgt de lezer op het titel
blad een vrolijke blote dame voor
gesteld Het was precies een van 
die titelbladzijden die de spreek
woordelijke druppel werd die de 
spreekwoordelijke emmer deed 
overlopen en de dames tot de 
klacht aanzette (Schwarzer 
« De eerste anti-sexistische klacht 
in Duitsland») Het «Stern»-num-
mer van 8 juni 1978 bracht een 
suggestieve prent als illustratie 
tot een artikel over Sankt-Pauli 
BIJ het begin van de rechtszitting 
trakteerde Nannen de dames op 
een voorvaderlijke handkus, 
daarna hanteerde hij een geheim 
wapen hij verdeelde een aantal 
foto's waarop de aktrices-aan-
klaagsters te zien waren als 
schaars-geklede fotomodellen 
De dames waren woedend, Nan
nen tnomfeerde, en de Duitse 
pers bracht uitvoerige verslagen 
van de naakte feiten 
Verder benep Henn Nannen zich 
op de persvrijheid en op het recht 
waarheidsgetrouwe reportages 
te brengen (zo het Sankt-Pauli-be-
ncht) Het gehele gedoe ontlokte 
een regen van zeer tegenstrijdige 
lezersbrieven in andere kranten 
en tijdschnften Nannen zelf heet

te Schwarzer en gezellinen 
«vreugdeloze grauwrokken » en 
het verstaan dat de «Oma der 
Nation» (Schwarzer) met haar 
vrouwenblad « Emma» toch wei
nig sukses had, dat bijgevolg de 
gehele klacht terug te brengen 
was op instinktieve reakties van 
gefrustreerden Het gerechtshof 
verwierp de klaCht en veroordeel
de de dames tot de kosten 
Al hadden de feministen dit pleit 
verloren, toch slaagden ze in hun 
publiciteitsstunt (was het vooral 
daarom met te doen geweest"?) 
Er kleeft wel een vleugje huichela
rij aan het gehele geval Het pro
gressieve blad «Stern» publi
ceert regelmatig artikels over de 
gelijkberechtiging van man en 
vrouw, maar lokt de koper met 
beproefde drukwerk-erotiek Plu
har en Meysel waren boos om 
het kommercieel uitbuiten van 
« de vrouw als voorwerp» terwijl 
ze zich vroeger toch op foto tot 
zulke praktijken hadden geleend 
Maar de vroede gerechtslui die 
het pleit moesten beslechten, wa
ren allemaal mannen Als het op 
werkelijke macht en ernstige za
ken aankomt, hebben zij het nog 
altijd voor het zeggen 

Huguette De Bleecker 

Vrouwen met macht 
(adv 147) 

Dit boek werd vertaald uit het 
. Engels (Woman of power) ge
schreven door de journalist Mark 
Strage Het behandelt een van de 
boeiendste periodes uit de Fran
se geschiedenis nl toen het huis 
de Valois Frankrijk regeerde 

Het gaat meer bepaald om de 
penode tussen 1530 en 1590 en 
de drie vrouwen waarom het 
gaat zijn Cathenne de Medici 
(door haar vijanden een serpent 
of een duivelin genoemd), Diane 
de Poitiers (minnares van Hendrik 
II, echtgenoot van Cathenne de 
Medici) en Marguente de Valois 

(echtgenote van de latere Henn-
IV, «Ie vert galant») 

De auteur weet verrassend goed 
de historische achtergronden in 
het Frankrijk van de vroeg-renais-
sance op te roepen De interes
santste van de drie vrouwen is 
ongetwijfeld Catherine de Media 
die na de dood van haar man 
Hendnk II en tijdens het leven van 
haar zonen-troonopvolgers, jaren
lang Frankrijk met ijzeren hand 
regeerde Dit bleek o m op de 
zgn Parijse Bloedbruiloft en Bar-
tolomeusnacht Tijdens de fees
ten voor het huwelijk van Margue
nte de Valois met Henn de Navar

re, later Henn IV, liet zij de Huge
noten die voor het huwelijksfeest 
van hun leider Henn de Navarre 
naar Parijs waren gekomen, uit
moorden, admiraal De Colligny 
aan het hoofd 

Diane de Poitiers, die volgens 
haar geschilderd portret, inder
daad een beeldschone vrouw 
was stuurde haar minnaar, ko
ning Hendnk II naar het bed van 
Cathenne teneinde de troonopvol
ging te verzekeren Aldus was de 
koninklijke maitresse een Franse 
patriote op haar manier 

Marguente de Valois, bijgenaamd 

«la reine Mado» was een nymfo-
mane, die haar echtgenoot Henn 
de Navarre met heel wat mannen 
bedroog Deze gelegenheidsmin-
naars koos ze bij voorbeeld uit de 
derde stand Deze vorstin drukte 
niettemin haar stempel op het kul-
turele leven 

Het gedeelte waar de opstand 
van de Nederlanden tegen de 
Spaanse tirannie wordt beschre
ven zal de Vlaamse lezer uiter
aard nog het meest boeien 

Mark Strage is er ook In ge
slaagd, een uiterst levendig en 
realistisch beeld van deze be

roerde tijden in onze gewesten 
weer te geven. 
In dezelfde reeks verscheen pro
fessor Pressors' bekende en zeer 
kritische studie over Napoleon, 
waann de auteur de Napoleon-le
gende kordaat te lijf gaat « De val 
der adelaars» is, een ander boek 
uit de reeks, van George Mark 
Het behandelt de val van de 
Habsburger-dynastie 

300 biz Vertaling mevr T Spaans-
Vander Bij l Bibliografie en register 
van persoonsnamen 

Uitgave Elsevier Amsterdam/Brus
sel 

31 AUGUSTUS 1978 
WIJ IS 



iriT€RVII€W 

KOEN VAN DER POTEN: 

DENDERBELLE — Hem zullen de militairen alvast niet in een vuur-
hel jagen waar de belangen van de wereldmachten met moordend 
geweld uitgevochten worden. Hij zal evenwel ook nooit in Koninklij
ke straten toegejuicht worden als bevrijdingsheld. Koen Van der 
Poten besliste immers ruim twee jaar geleden; geen wapenrok voor 
mij ! Met duizenden anderen werd hij erkend als gewetensbezwaar
de, en werd hem toegezegd het gebruik van wapens voor de verdedi
ging van het land af te wijzen. In 's lands dienst kan Koen dan ook 
nooit opgeroepen worden door de minister van Landsverdediging. 
Dat kost hem wél vier jaar broodwinning, terwijl hij meteen ook een 
jaar zinloze bezigheid kon afwenden. 

— Het is geen heldendaad meer om 
het statuut van gewetensbezwaarde 
aan te vragen, maar het vergt nog wel 
enige moed. Er moeten immers nog 
steeds een aantal praktische én socia
le hindernissen genomen worden... 
Koen Van der Poten: « Het anti-milita-
risme heb ik niet onnniddellijk van thuis 
meegekregen. Ik moet bekennen dat 
het zelfs een zekere schok bij mijn 
ouders teweegbracht toen ze verna
men dat ik militaire dienstplicht weiger
de en ik er op stond om de moeizame 
weg van burgerdienst te bewandelen. 
Een zekere stimulans was voor mij de 
VUJO-werking in Dendermonde, maar 
méér nog heeft mijn grootvader me 
beïnvloed. Ik hoorde trieste verhalen 
over gevechten in Rusland, en vooral 
bleef mij bij dat soldaten zich spoedig 
misbruikt voelden door de grote mo
gendheden. Zij vochten voor 'n ideaal, 
maar hun motivering werd uiteinde
lijk slechts omgezet in onzinnige 
moordpartijen, waarvan ten slotte in 
alle kampen het grote leed bij de volks
mens als tastbare wonde overbleef.» 

— Je huivert voor militair geweld; 
allicht omdat er momenteel geen direk-
te agressie dreigt.. ? 
Koen: «Ik wil vandaag noch morgen 
een pion zijn in het machtsspel van de 
grote nationale en internationale belan
gengroepen. Ik wil bij voorbeeld mijn 
leven niet op het spel zetten — en dat 
van honderden andere mensen — om 
in Zaïre te gaan vechten, ook niet 
onder het mom van een zgn. bevrij-
dingsorganizatie. 

Het is voor sommigen misschien een 
«simpele» argumentatie, maar ik wei
ger mee te helpen om om het even 
waar door militaire operaties recht
streeks of onrechtstreeks een handje 
toe te steken, de plaatselijke bevolking 
te onderdrukken, of bevrijdingsbewe- -
gingen af te remmen. 
Dat is een argumentatie die door de 
erkenningskommissie voor gewetens
bezwaarden (nog) niet aanvaard 
wordt ; een politiek betoog wordt daar 
niet beluisterd. 

Slechts het feit dat men pertinent wei
gert zijn medemens te doden, wordt 
aanvaard.» 

Klachten 
— Voel je je als gewetensbezwaarde 
in onze samenleving gediscrimineerd, 
de protestakties waren in het voorjaar 
legio... 

Koen:«Ik til niet zo zwaar aan die ver
lengde dienstplicht. Wij, moeten als 
gewetensbezwaarde inderdaad nog 
20 maanden « dienen », terwijl onze-jon-
gens-onder-de-wapens na 8 maanden, 
met onbepaald verlof mogen gaan. 
Immers, allereerst is er mijn grondige 
huiver voor geweld, en ook wil ik het 
klassieke patroon van studeren-werk-
zoeken-presteren en pensioengerech
tigde doorbreken. Ik wil in mijn leven 
iets presteren, te beginnen bij de perio
de van zogenaamde « dienstplichtige ». 
Die houding wordt gelukkig aangeno
men door steeds meer jonge mensen. 
Als ik het goed voorheb verdubbelt 
momenteel nog steeds elk jaar het 
aantal dienstplichtigen dat een erken
ning aanvraagt als gewetensbezwaar
de. Anderzijds wordt er blijkbaar wei
nig informatie vrijgegeven over het 
zienderogen toenemerd aantal deser
teurs in het (beroeps)leger. Veel jon
gens die in deze ekonomische krisis-
tijd (soms ten einde raad) meenden 
een goede carrière te kunnen maken 
bij het leger, zien het al na enkele 
maanden niet meer zitten... 

— Hoe verloopt het momenteel met 
de erkenningsprocedure voor gewe
tensbezwaarden ? 

Koen:« Daaromtrent blijven wij ernsti
ge klachten aanvoeren. Nadat je de 
nodige postzegels gekleefd hebt op 
een aangetekende brief aan de minis
ter van binnenlandse zaken, wordt het 
een maandenlang wachten op tal van 
mekaar opvolgende administratieve 
beslommeringen. En, inmiddels vind je 
geen werk. Inmiddels blijft er in de 

« 

wapenrok 

voor mil!» 
meeste gevallen slechts de mogelijk
heid om aan nuttig tijdverdrijf te doen. 

33 frank 
Ik werd zo onder meer vereerd met 
een uitnodiging om het «klein kasteel
tje » te bezoeken, enkele keren te ver
schijnen voor een raad en medische 
kommissies, stapels formulieren in te 
vullen, om ten slotte ruim twee jaar na 
mijn aanvraag bij naamafroeping er
kend te worden als gewetensbezwaar
de. Wellicht heeft mijn aanvraag om 
sociaal-kultureel werk te verrichten bij 
de VUJO-staf de procedure hoege
naamd niet bespoedigd.» 

— Uiteindelijk heb je dan toch gekre
gen watje vroeg: een dienst als gewe
tensbezwaarde bij VUJO-nationaal. 

Koen:« Mijn dienstplicht wordt hopge-
lijk inderdaad twintig maanden zinvol 
werken. Het ziet er naar uit dat ik in die 
periode boeiend informatie- en doku-
mentatiewerk zal kunnen verrichten. 
Hoewel ik er niet al te zwaar aan til, blij
ven er nochtans tal van onaangename 

r\ 

konsekwenties. De gewetensbe
zwaarden worden voor hun dienst
plicht nog steeds vergoed met een fluk
se staatstoelage van 33 fr. per dag. 

Ook worden wij gedurende die twintig 
maanden gratis gekleed: twee hem
den, twee paar kousen, tandpasta... Ik 
weet evenwel momenteel nog niet of 
er ook een broek bijhoort, want van 
die kledij zag ik tot nog toe niets. Onze 
«lichting » moet het voorlopig zonder 
stellen. Voor alleenstaanden moet zo'n 
burgerdienst financieel een erg zware 
dobber zijn ; ik heb die handicap geluk
kig niet, omdat ik nog bij mijn ouders 
inwoon. 

Maar goed, het besef geen levensjaar 
te moeten besteden aan de voorberei
ding van een oorlog is voor ons meer 
waard dan enkele geldstukken meer 

of minder, of enkele maanden dienst 
meer of minder.» 

Je hebt een opleiding als scheikundige 
gehad; ga je die naderhand ook maat
schappelijk laten renderen... ? 

Koen: « Hopelijk wel. Ik denk momen
teel aan ontwikkelingshulp; zo'n kan
sen als dienstplichtige waren voor mij 
zeer gering. Onder meer met het vol
gen van een D-kursus hoop ik mijn bio-
chemie-kennis bij een of ander projekt 
in de ontwikkelingslanden dienstbaar 
te maken. Dat wordt allicht weer niet 
zo gemakkelijk omdat de ABOS-poli-
tiek nog al te veel leeft van prestige-
projekten, waarbij het geïnvesteerde 
kapitaal dikwijls de plaatselijke bevol
king hoegenaamd niet ten goede 
komt, en soms zelfs meervoudig terug
vloeit. Aan zo'n projekten wil ik niet 
meewerken. 

— Geweldloze defensie. Het is een 
levenshouding en nu zelfs een weten
schappelijke discipline, die op beleidsni
veau weinig gehoor vindt en die ook 
de brede laag van de bevolking niet zo 
fel bekoort... 

Koen: •' Ik stel twee dingen vast. De 
hunker naar macht blijft de samenle
ving beheersen. Anderzijds neemt bij 
de jongeren de motivatie af om de 
belangen van een land gewapender
hand te verdedigen. De weigering om 
legerdienst te vervullen blijkt geen kort
stondig generatieverschijnsel te zijn. 
De politici volgen die mentaliteitswijzi
ging veel te weinig op de voet bij hun 
wetgevend werk. Wellicht heeft het 
iets met mijn omgeving te maken, 
maar driekwart van mijn vrienden 
heeft het statuut van gewetensbe
zwaarde aangevraagd. 

Ik maak mij geen illuzie : de afschaffing 
van de legerdienst zal niet voor mor
gen zijn. Het is evenwel de dringende 
taak van de politieke verantwoorde
lijken, ook en vooral van de Volksunie
jongeren, om inzake ontwapening niet 
alleen een gedurfde maar ook een rea-
listisch-overtuigende stelling in te ne
men.» (hds) 
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