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OPIMI^^ 

MERCI D'AVANCE 
Onlangs kreeg ik vanwege het Don 
Bosco-instituut van Willebroek een 
schriftelijk verzoek tot het kopen van 
een jaarkalender 1979 

Graag v\/as ik op het verzoek inge
gaan ware het niet geweest dat in de 
zending — op het adres na — alles in 
de taal van Molière was gesteld 
zelfs het stortingsbulletin i 

Ge moet toch maar durven en dat 
vanwege een «Vlaams» instituut in 
het Vlaamse Willebroek 

Deze handelswijze zou de sociaal- en 
volksvoelende Don Bosco helemaal 
met aangestaan hebben i Een vergis
sing 7 Best mogelijk en er zal wel een 
j i t leg te vinden zijn Voor wie on
danks alles toch wat voelt voor dit 
« Vlaams » instituut speel ik graag het 
adres door Institut Don Bosco insti-
tut archiepiscopal Dendermondse-
steenweg 91 te 2660 Willebroek 
Merci d avance' 

O C Brussel 

ZWEMMEN 
TE BRUSSEL 
Met veel belangstelling nam ik in uw 
uitgave van 7 dezer op de sportblad-
zijde kennis van het artikel « Vlaamse 
zwemmers ongewenst te Brussel» 
Men kan hierover verontwaardigd 
zijn maar het verwondert mij mets 
Wanneer de mentaliteit van onze 
bondsleiders met snel verandert zal 
het er met op beteren Men heeft wel
iswaar de splitsing van de KBZRB 
doorgevoerd maar volgens mij is 
deze nog steeds teoretisch waarop ik 
reeds herhaalde malen heb gewezen 
Door de heer Lams direkteur-gene-
raal bij Bloso werd in dit verband een 

Uknrn nationaal lUeekbliid 

Uitgave van het Vlaams Pers-, 
Radio- an TV-Instituut vz.w 

Opstel en samenstelling het komi-
tee van redakteurs (R Corty H 

' De Schuyteneer Joost Tienpunt. 
M Van üedekerke T Van Over 
straeten) 

Alle stortingen voor abonnemen
ten publicite.t en redaktie op prk 
000-0171139-31 van -WIJ" - Barn 
kadenplein 12, 1000 Brussel (Tel 
02/219 4930) 

500 fr 
300 fr 
150 fr 

lOOOfr 
16 fr 

Jaarabonnement 
Halfjaarlijks 
Driemaandelijks 
Steunabonn 
Losse nummers 

Verantw uitg Hugo Schiltz Te 
Couwelaerlei 134,. 2100 Dourne 

Publiciteitschef de h Karel Se
vers tel 02/2194930 toestel 25 
( s voormiddag) of pnve Alsem-
bergsesteenweg 41b 1512 
Dworp Tel 02/3567844 

rondschnjven gericht aan alle landelij
ke sportbonden Doch onze Brussel
se bonzen schijnen zich hieraan met 
te storen, en worden hienn dan nog 
dikwijls gesteund door leiders van 
Vlaamse zwemklubs' 
In dit verband zend ik U hierbij n foto
kopie van een artikel verschenen in 
«Zwem-echo» officieel orgaan van 
de Vlaamse afdeling van de KBZRB 
waaruit duidelijk de houding van de 
Brusselse potentaten aan het licht 
komt 

Bijgevoegd eveneens n fotokopie 
van een artikel verschenen in 
« Zwem-echo » van de hand van Henri 
Lecluyse sekretaris van de Kortrijkse 
Zwemknng en voorzitter van het dis-
tnkt Vlaanderen van de KBZRB 
begrijpe wie begnjpen kan i 

Naar mijn oordeel is er slechts een 
oplossing opnchting van een Vlaam
se zwemliga volledig onafhankelijk 
van de KBZRB ofwel een strenge toe
passing van het dekreet 

Tuur Robberechts 
voorzitter van de 
Vlaamse afdeling 

van KBZRB 

LE VOERSTREEK 
NEERLANDAIS! 
L Action Fouronnaise een franskiljon
se jongerengroep in de Voerstreek 
die de «retour-a Liege-vlag» van de 
ouderen overneemt tracht zich sinds 
enkele maanden te doen gelden op 

een beperkt internationaal niveau Bij 
Franstalige minderheden in Canada 
Zwitserland en Italië verkondigen de 
ze jongeren 

— de z g Franstaligheid van de Voer
streek, 

— «Ie scandale du sort qui est fait 
aux Fouronnais» (de zg discriminatie 
van Franstaligen in de Voer) 

— «leur seule ressource la violen
ce» (hun enige uitweg geweld) 

W I J vroegen aan Prof Guy Geraud 
(Frankrijk) de bekende kenner en ver
dediger van alle etnische minderhe
den in Europa wat hij van die verra
derlijke en verkeerde voorstelling van 
de toestand in de Voerstreek denkt 
«Tous les membres de la Francite 
doivent respecter Ie Voerstreek neer-
landais» klonk zijn antwoord «Le 
même principe pour tous Si le Jura-
Sud et Montreal pont frangais le Voer
streek est neerlandais en vertu de la 
mème doctrine d'inalienabilite des ai
res ethmques» (Alle Franstaligen 
moeten de Nederlandstalige Voer
streek eerbiedigen Hetzelfde princiep 
geldt voor allen Zo Zuid-Jura en Mont
real Franstalig zijn dan is de Voer
streek volgens dezelfde leer van on
vervreemdbaarheid der etnische ge
bieden Nederlandstalig) 

Ziedaar het oordeel van een hoog
staand Fransman Hoelang zullen de 
Voer verfransers hun aktie nog vol
houden ' Ze janken «nous ne som
mes plus defendus par les responsa-
bles politiques du pays wallon» (we 
worden met meer verdedigd door de 
politieke verantwoordelijken van Wal
lonië) En wat zo ze weldra in « la 
Francite» als volksverraders worden 
afgewezen ' 

N B De korte citaten in het Frans wer
den ontleend aan het blad «Le Fo 
ron» tweemaandelijks kontaktblad 
van de Voerfranskiljons 

J G Tongeren 

HETAKADEMISCH 
ZIEKENHUIS 
ANTWERPEN 
Het AKADEMISCH ZIEKENHUIS ANTWERPEN van de Universitaire Instelling 
Antwerpen (UIA) 
werft aan, een 

Algemeen directeur 
van het ziekenhuis 
De functie 
D De Algemeen Directeur zal de hoogste func t ionar i s z i jn van het z iekenhuis 

H I J geniet de wedde van gewoon hoogleraar (weddeschaal aan hu id ige index 
1 1 1 3 6 4 9 F 1 7 2 8 0 8 0 F) 

D De func t ie is m beginsel vo l t i jds en onverenigbaar met en ig ander amb t 
of beroep 

Specifieke voorwaarden 

D De kand ida ten d ienen h o u d e r t e z i j n v a n e e n univers i ta i r d ip loma (doctor, 
ingenieur, apotheker of l i cent iaa t ) 

D De kand ida ten d ienen bij voorkeur te besch ikken over een belangr i jke kennis 
en ervar ing op hoog niveau van het z iekenhuisbeheer 

n De kand idaten d ienen er z ich toe te ve rb inden , bi j benoeming , b innen een 
penodte van 5 jaar volgend op de proef t i jd van 6 m a a n d , geen e inde te ste l len 
aan de arbeidsovereenkomst met het A Z 

Algemene voorwaarden 

1 Belg z i jn 
2 Aan de d iens tp l i ch twe t ten voldaan hebben 
3 Houder z i jn van een bewi js van goed zedel i jk gedrag 
4 De vereiste l i chamel i j ke gesch ik the id bezi t ten 
5 Bereid zi jn desgevraagd bu i ten de normale arbe ids t i jd prestat ies te leveren 

DE KANDIDAATSTELLING Gebeurt ve rp l i ch tend op het daartoe bestemde 
so l l i c i t a t i e fo rmu l i e ren per AANGETEKENDE ZENDING aan de heer J Lefevere 
Personeelsdirecteur UIA Un ivers i te i tsp lem 1, 2 6 1 0 Wi l r i j k tot u i ter l i j k 
12 oktober 1 9 7 8 . Bedoelde fo rmu l ie ren kan men bekomen bi j de Personeels-
d i rec t ie , ook te le fon isch op 0 3 1 / 2 8 2 5 2 8 - post 138 

NADERE INFORMATIE kan worden ingewonnen bi] de Voorzitter en /o f de 
Rector van de UIA en Prof dr J Bekaert , Hoofdgeneesheer van het Akademisch 
Z iekenhuis , Un ivers i te i t sp lem 1, 2 6 1 0 Wi l r i j k , te le foon 0 3 1 / 2 8 2 5 2 8 

TE KOOP 
IN VERTROUWEN 

V W Golf LS (1600 cc) automati-
que Bouwjaar 1976 4 deuren 
Radio (FM-AM) Stereo-casset
te Anti-roest (Dimtrol) Tel 031-
881371 

— Ervaren handelskorrespon-
dent viertalig machineschnft te-
leks vertalingen enz Zoekt 
passende betrekking in omg 
Brussel Tel 02-47817 82 

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 (1554) 
Jongeman met rijbewijs B Le
gerdienst volbracht Zoekt be
trekking als chauffeur besteller 
inVL-Brabant (1554) 
Diëtist Kan zelfstandig werken 

(1286) 
Technisch tekenaar Met onder
vinding (1463) 
Juffrouw zoekt werk als vertaal
ster Licentiate (1614) 
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-
denBos Tel 015-71 1422 

(N67) 

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) 

« Jongedame uit Mechelen diplo
ma A6 - A2 zoekt aangepate be
trekking in de omgeving Meche
len Brussel Antwerpen Belang
stellenden kunnen zich wenden 
tot volksvertegenwoordiger 
Joos Somers Liersesteenweg 
11 te 2580 Sint Katelijne-Waver 
of telefonisch op het nummer 
015 217900 - Referentienum-
mer 1475 • 

« Er worden voor een vzw in de 
provincie Antwerpen in het ka
der van het plan-Spitaels een 
aantal licentiaten of regenten li
chamelijke opvoeding gevraagd 
Kontakt opnemen met senator 
Van Eisen tel 014-31 4078 » 

N70 

Arbeider zoekt werk als 
— chauffeur (baan doen) 
^ textiel (gewoon breier) 
— eventueel als verkoper 
Kontakt via volksvertegenwoor
diger Nelly Maes, Gentsebaan 
50 2700 St-Niklaas tel 031-
764974 N69 

Succes Kleding 
Meyers in 
Aartselaar 
Eerder kondigden wij a an 
dat Succes Kleding Meyers 
zijn deuren opent te Aart
selaar op 29 september e.k. 

Door omstandigheden is de 
opening definitief voorzien 
op vrijdag 6 oktober te 
10 uur. 

Meyers is te Aartselaar alle 
dagen open van 9 tot 20 uur. 
Zaterdag van 9 tot 18 uur. 

SKM behoudt zijn winkel
ruimte te Niel. Voor U wordt 
het a ldaar een DISCOUNT-
ZAAK IN KLEDING. 
Er is goede kwaliteit aan goe
de prijzen te koop. 

Te Niel krijgt men dan als 
openingsuren alle dagen 
van 13 u. 30 tot 20 uur. Zater
dag van 9 tot 18 uur. 

(Medegedeeld) 

WIJ t 14 SEPTEMBER 1978 
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„DE NACHT VAN DE BONDT 
...of krisis in de CVP 

ri 

Zelfs voor een geschoold waar
nemer, die op een goede uitkljk-
post dicht bij het polit iek bedrijf 
in de Wetstraat zit, is het vaak 
lastig om de juiste samenhang 
te peilen van de gebeurtenissen. 
Zeker wanneer het gaat om een 
mini-regeringskrjsis. Het be
hoort immers tot de essentie 
van het polit iek bedrijf dat de 
betrokkenen slechts een verslui
erd beeld van de werkeli jkheid 
geven. Sommigen doen dat om
dat ze de eigen rol zo fraai moge
lijk willen geschilderd zien. An
deren zwijgen, omdat ze zich 
gebonden achten door de diskre-
tie zonder dewelke geen enkel 
polit iek gesprek mogelijk zou 
zijn. In dit laatste geval bevond 
zich bi jvoorbeeld Hugo Schiltz. 
Er is laattijdig en zijdelings uitge
lekt, dat hij de deelneming van 
de Volksunie aan de regering in 
de weegschaal heeft gegooid in
zake artikel 26. Slechts nadat dit 
zijdelings was bekend geraakt, 
heeft hij het kunnen bevestigen. 
De minikrisis van vorige week, die 
in de pers «de nacht van De 
Bondt» wordt genoemd, bevat 
een aantal duistere punten. Wel
ke machten hebben achter de 
schermen op de krisis aange
stuurd ? Wat is de precieze rol 
geweest van alle medespelers, de 
gekende en de onbekende? Het 
zou veel tijd en bladzijden vergen 
om deze geschiedenis te schrij
ven. En dan zou het gevaar be
staan, dat men het bos niet meer 
ziet door de bomen. 
Er zijn sinds maanden een aantal 
onveranderde krachtlijnen die het 
spel bepalen. Deze krachtlijnen 
werden goeddeels reeds blootge
legd in juni, toen de eerste-minis-
ter naar de koning trok. Eén van 
deze onveranderde krachtlijnen 
is de toestand in de CVP. Toen 
en nu ligt de verklaring goeddeels 
bij de machtsverhoudingen in de 
CVP. 

Bij de regeringsvorming heeft Tin-
demans alles gedaan om met een 
andere formule van start te gaan 
dan degene die uiteindelijk tot 
stand is gekomen. Hij had ook 
een ander regeringsprogramma 
gewenst. Bij herhaling heeft hij 
laten doorschemeren, dat hij in de 
grond de staatshervorming ver
foeit. Voorzitter Martens daaren
tegen, die een overtuigd federa
list is, heeft van meet af aan loy
aal achter de huidige formule en 
haar programma gestaan, en 
heeft ze in zijn partij verdedigd, 
tegen heel wat weerstanden in. 
Deze weerstanden zijn drieledig. 
Sommige CVP-ers, zoals de heer 
Verroken, zijn ronduit tegen het 
Gemeenschapspakt. Anderen, zo
als sommige Brabantse mandata
rissen, spelen een dubbelhartig 
elektoraal spelletje. Een derde 
groep is die van de unitaristen, 
die op vinkenslag liggen om op 
ieder ogenblik een stok in het 
Egmontwiel te steken. Vooral de
ze groep is gevaarlijk: hij speelt 
het spel heimelijk en hij maakt 
dankbaar gebruik van de onbe
zonnen flamingantische refleks. 
Heel wat Vlaamsgezinden, die 
denken dat zij hun houding in vol
le onafhankelijkheid bepalen, zijn 
in feite slechts de nuttige idioten 
in het spel van de unitaristen. 
Zo is het te verklaren dat De 
Bondt — bij wie we toch maar 
een dosis goede Vlaamse trouw 
zullen veronderstellen naast ande
re, karakterologische motieven 
— verleden week plots de steun 
kreeg van de meest verstokte uni
taristen onder de CVP-ministers. 
Het maneuver liep uiteindelijk te 
pletter op de partijvoorzitters. 

Maar voor de openbare mening 
werd de indruk gewekt dat de 
Vlaamse partijvoorzitters een toe
geving hadden gedaan ; enkel en 
alleen omdat De Bondt zijn slag 
niet had thuisgehaald. Terwijl in 
werkelijkheid de regeling van arti
kel 26 een grote toegeving is van 
de franstaligen, die daartoe ge
dwongen werden door de Volks
unie die met ontslag uit de rege
ring dreigde. 
Van ministers mag en moet men 
verwachten, dat zij loyaal achter 
hun regering en haar programma 

staan. Het Gemeenschapspakt is 
de zaak van gans de regering. 
Onder de tekst ervan, die op 24 
mei 1977 getekend werd, staan 
niet alleen de namen van de par
tij-onderhandelaars, maar ook 
van formateur Leo Tindemans. Al 
wie een portefeuille heeft aan
vaard, deed dit op grond van een 
duidelijk regeerprogramma waar
van het Gemeenschapspakt een 
essentieel bestanddeel is. In wer
kelijkheid echter steunen sommi
ge CVP-ministers dit pakt, zoals 
de koord de gehangene steunt. 

De mini-krisis van verleden week 
werd vooral gekenmerkt door het 
feit, dat het een krisis was tussen 
Vlaamse CVP-ministers enerzijds 
en CVP-Partijvoorzitter Martens 
anderzijds. 
Deze avond vergadert de CVP-
Partijraad achter gesloten deu
ren. De bijeenkomst zal zich stel
lig buigen over de reggerpolitiek 
in haar geheel en over de moeilijk
heden binnen de partij. Er zijn 
stemmen opgegaan, onder meer 
die van CVP-Jongeren, om nieu
we verkiezingen te eisen. De ver
leiding zou bij een aantal CVP-ers 
kunnen bestaan om de brokken 
in de partij te lijmen door een par-
lementsontbinding. Martens is er 
tegen. De overige koalitiepart-
ners zijn er tegen. En de publieke 
opinie zou niet aanvaarden dat 
het partijbelang primeert boven 
de zware ekonomische, budgettai
re en sociale problemen waar
mee het land worstelt. 
Als wij ons op een eng partij
standpunt zouden stellen, zouden 
wij ons er kunnen toe beperken 
om gnnnikend kennis te nemen 
van de verdeeldheid die de CVP 
nu reeds maandenlang ver
scheurt. Met de staatshervor
ming staat er echter oneindig veel 
meer op het spel dan een partijpo
litiek robbertje. Van de partijen 
die dit pakt onderschreven heb
ben, en a fortiori van hun minis
ters, mag en moet men verwach
ten dat ze het elementair fatsoen 
opbrengen om trouw te blijven 
aan hun handtekening. 

Stuurt regering Cecil 
De Strycicer wandelen...? 
Werden de voorbi je 
zomermaanden gekenmerkt 
door een nooit eerder gekende 
politieke drukte, het najaar dient 
zich niet kalmer'aan. Krisiswet, 
demokratizering van de 
sociaal-ekonomische sektor, 
wetgeving op de 
Euro-verkiezingen, 
parlementaire procedure over 
het gemeenschapsakkoord^..: 
kortom, wat op stapel staat zal 
aan België tot in zijn 
grondvesten een nieuw gelaat 
schenken. ^ 

kunnen uitgevoerd worden ; ande
re zullen uitgevaardigd worden 
na overleg met de bevoegde par-
lementskommissie, en weer ande
re vereisen een overleg met de 
sociale partners. 
Het scenario van de volgende 
maanden kan evenwel reeds in 
grote lijnen uitgestippeld worden. 
Veel juichkreten zullen er niet 
opgaan. Er zal geen enkele socia
le of patronale vereniging, geen 
enkele belangengroep zijn die 
niet komt aandraven met de nodi
ge klachten en opmerkingen. 

KRISISWET 
De aandacht van de pers gaat 
momenteel grotendeels naar het 
kommunautaire dossier. Onder
tussen heeft de reg'ering evenwel 
de uitvoering van de krisiswet ter 
hand genomen en de sociale part
ners wachten trappelend van on
geduld en met argwaan op de eer
ste resultaten. Want al beschikt 
de regenng met de krisiswet over 
een uniek instrumentarium om op 
beslissende wijze het immobilis
me van de laatste jaren te door
breken, zij zal beoordeeld worden 
op de wijze waarop zij de wet ten 
uitvoer legt. 
Gisteren heeft de regering reeds 
een eerste kontakt gehad met 
patroons, middenstand en vak
bonden over de te volgen werk
wijze. De wensen van de verschil
lende betrokken ministers zijn ge
kend en worden in een mooi 
«koninklijk besluit «-kleedje gesto
ken. De procedure kan een aan
vang nemen. Een gedeelte van de 
uitvoeringsbesluiten zal dadelijk 

Sommige hiervan zullen gegrond 
zi jn; andere zullen de mate van 
het oirbare te boven gaan a la 
Cecil De Strycker. Het is in dit 
landje geen sinekure om te bezui
nigen, zelfs al is dit de wens van 
elkeen... maar dan op de kap van 
anderen. 

Welnu, laat ons duidelijk zi jn! 
Wanneer aan iedereen offers 
moeten gevraagd worden, dan 
kan geen enkel voorrecht als ver
worven gelden. Sinds jaren zijn 
de regeringen gezwicht voor pres
sie uit alle mogelijke hoeken. 
Daarmee moet het maar eens 
gedaan zijn. Het algemeen belang 
moet primeren boven soms zelfs 
eerbiedwaardige groepsbelan
gen. De huidige sociaal-ekonomi
sche situatie is niet gediend, met 
een kortzichtige politiek Twintig 
jaar lankmoedig wanbeheer heb
ben onze welvaartsstaat reeds 
voldoende verziekt. Wordt thans 
niet drastisch bezuinigd, dan 
wordt het deficit 1979 nog zwaar

der,- en holt de staat naar 't fail
liet. En een ekonomische herople
ving valt er nog niet te bespeuren 
aan de horizon. Zelfs traditioneel 
gezonde en ekspansieve sekto
ren, zoals de petroleum, spartelen 
deze periode niet door zonder 
kleerscheuren. Door ACV-voorzit-
ter Jef Houthuys werd in de voor
bije week nog maar eens aan de 
alarmbel van de werkloosheid ge
trokken : 565.000 werklozen te
gen 1985! 

Alle ivoren toren-studies ten spijt, 
pasklare oplossingen en toverfor
mules bestaan er niet. Ook dog
matisch geteoretizeer zal aan de 
toestand niets verhelpen. De 
daad moet nu bij het woord 
gevoegd worden: de regering 
moet krachtdadig haar verant
woordelijkheid opnemen. Hierbij 
dient zij er over te waken dat de 
gevraagde inspanning billijk en 
rechtvaardig verdeeld wordt. Met 
de anti-krisismaatregelen moet 
een herverdelingseffekt bereikt 
worden ten gunste van de minst 
begoeden in onze samenleving. 
Desnoods zelfs tegen de aktie 
van de drukkingsgroepen in. De 
struktuurhervormingen moeten 
zo helder en eenvoudig mogelijk 
worden. Demokratizering mag 
niet verward worden met bureau-
kratizering. Daarenboven mogen 
de sociaal-ekonomische struktuur
hervormingen niet centralizerend 
werken, maar moeten in de mate 
van het mogelijke de federalize-
ring bevorderen. 

Een zware opgave voor deze 
regering. Nu zal immers moeten 
blijken of de krachten van ver
nieuwing sterker zijn dan die van 
het konservatisme. 

Alhoewel wij besliste voorstan
ders zijn van het Gemeen
schapspakt, delen wij met de 
anti-Egmonters de grondige af
keer voor de wijze waarop dit 
pakt ten uitvoer moet worden 
gelegd. Het is geen fraai 
schouwspel, dit voorthollen 
van de ene maratonnacht 
naar de andere minikrisis. Het 
is geen fraai schouwspel, deze 
ministers die met zwier een 
portefeuille aanvaarden en 
die sindsdien onafgebroken 
't programma van hun bloed
eigen regering saboteren. 

Van papier 

naar 

praktijk 
Het is geen fraai schouwspel, 
de krachteloosheid van dege
nen die zich bij de eerste de 
beste gelegenheid verschuilen 
achter de brede rug van de 
partijvoorzitters. Vorige gene
raties flaminganten, voor wie 
de Vlaamse Staat een onbe
reikbare droom scheen, heb
ben zich nooit een konkrete 
voorstelling hoeven te maken 
van de wijze waarop deze staat 
zou worden hervormd. Zij had
den er meestal een romanti
sche voorstelling van; zij zon
gen het lied van de bloedrode 
nacht, waarin de jeugd het 
volk tot staat zou verkeren. De 
werkelijkheid van vandaag is 
er een gans andere : in de lan
ge Egmontnachten waren 
hoogstens de ogen van de on
derhandelaars bloedrood van 
.vermoeienis. 

De martelgang van papier 
naar praktijk, van pakt naa r 
politieke werkelijkheid zou 
zelfs de besten ontmoedigen, 
ware het niet de enig-mogelij-
ke wijze waarop het einddoel 
— de Vlaamse Staat — kan 
worden bereikt. Naast vele ei
genschappen heeft het Vlaam
se volk, waarschijnlijk tenge
volge van de eeuwenlange on
derdrukking, weinig staatsvor-
mende zin. Zo valt te verkla
ren dat vele Vlamingen die het 
nochtans goed menen, het es
sentiële verwarren met het bij
komstige. Het essentiële is de 
staatshervorming. Het bijkom
stige Is de penibele wijze, waar
op ze tot stand moet komen. Al 
onze ergernis over deze penibe
le wijze mag er ons nooit toe 
verleiden, het essentiële uit 
het oog te verliezen. 
Een echtscheidingsprocedure 
en het verdelen van de inboe
del is doorgaans een ongezelli
ge aangelegenheid. Het is in 
deze ongezellige faze dat we 
ons thans bevinden. We willen 
uiteen, we kunnen dat slechts 
mits wederzijdse toestemming 
en beiderzijds wordt er getrok
ken om een zo groot mogelijk 
deel van de inboedel te krij
gen. De Vlaamse kant heeft 
daarbij het voordeel, verde
digd te worden door goede ad-
vokaten: het is een in de 
Vlaamse geschiedenis uniek 
feit dat de drie partijvoorzit
ters het spel tot nog toe loyaal 
en radikaal hebben gespeeld. 
Degenen die beweren «dat we 
al de tijd hebben• en «dat we 
best nog een aantal jaren kun
nen wachten», moeten zich 
ook dit voor ogen houden: de
ze voordien nooit geziene eens
gezindheid, die zó kan voorbij 
zijn, bezorgt Vlaanderen een 
gunstig moment dat niet onbe
nut mocht blijven. 
Het Belgisch monster heeft 
een lang en hardnekkig leven. 
Het is aan zijn laatste snik toe. 
Mogen wij falen bij het opstel
len van de overlijdensakte ? 

tvo 
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CVP-JONGEREN 
een neo- unitair pleidooi • • • 

«In alle politieke partijen staan de 
georganizeerde jongeren radika-
ler opgesteld dan de volwassen 
generaties», aldus vatte Manu 

Ruys gisteren zijn hoofdartikel in 
De Standaard aan. Deze stelling 
kunnen wij beamen, met de be
merking evenwel dat uitzonde-

"/ / de Setembre, diada nacionalde Catalunya. Twee jaar gele
den was de viering van 11 september, de nationale feestdag 
van Katalonië, nog verboden. Toch kwamen er honderddui
zenden op straat. Vorig jaar kon 11 september voor het eerst 
sinds meer dan een kwarteeuw onbevreesd gevierd worden. 
Dit jaar liepen weer een half miljoen Katalanen onder een 
woud van vlaggen over de Ramblas en langs het Gotisch 
kwartier Eilandje in de zee van mensen: zestig Vlamingen, de 
Volksunie-delegatie. 

Deze harde grond 
Op het middaguur, onder een staalblauwe hemel en een gloei
ende Katalaanse zon, aan het vrijheidsmonument van Casa
nova : Katalanen en Basken en Vlamingen broederlijk bijeen 
om bloemen neer te leggen. Leeuwevlag tussen de geelrode 
strepen van Catalonië. VU-kentekens op Catalaanse jaskra-
gen en CDC-symbolen op Vlaamse borsten.^ Het Katalaanse 
volkslied Els Segadors. De Vlaamse Leeuw. En tientallen 
keren de hartekreet Visca Catalunya I Visca Flandes! 
Verloren in de massa twee wenende mannen. Bejaard en 
grijs. Die mekaar in de armen vallen. Omstaanders leggen uit 
aan de Vlamingen: ze hebben mekaar niet gezien sinds 1939, 
einde van de Burgeroorlog. Ze vinden mekaar hier terug voor 
het eerst sindsdien. De aanwezigheid van de Vlamingen is 
voor hen véél meer dan zo maar een bezoek van vrienden: 
na de donkere jaren die loodzwaar op Katalonië hebben 
gedrukt, is de Vlaamse aanwezigheid voor hen de bevesti
ging dat het allemaal niet voor niets is geweest, het bloed en 
de tranen, dat ze een natie zijn die oprijst voor het oog der 
volkeren. 

Als onze bus wegrijdt, na een laatste Visca, wenen heel wat 
mannen en vrouwen. Ze schamen zich niet voor hun tranen. 
Midden in de ongelooflijke drukke miljoenenstad Barcelona 
een ogenblik van heel grote ontroering. 
Twee dagen voordien, op een zongeschroeide weide tegen 
een geblakerde heuvelflank: tientallen Vlamingen en honder
den Katalanen organizeren spontaan een zangfeest Voor 
wie zingt, bestaan er geen vertaalproblemen. Wij onze Geu
zenliederen, geboren in de tijd van de Kastillaanse onderdruk
king. Zij hun spotliederen tegen die van Madrid. En gezamen
lijk, in hun strijd spontaan uit het hart naar de mond geweld 
net als in de onze: we shall overcome. 
.. .en dan zijn er die zeggen, dat het nationalisme uit de tijd is. 
Wie met ons in Katalonië was dezer dagen, heeft weer de 
kracht gevoeld — de onuitroeibare atavistische kracht — 
van het nationalisme. Gelouterd in leed en in bloed: het bevrij-
dingsnationalisme dat een nieuw humanisme is. 
En in het moeilijk verstaanbare Katalaans van de redenaar 
deze dan toch verstaanbare zin, met een weids gebaar over 
het landschap rondom-ons: «het is een ongenadige grond, 
het is een ondankbare grond, het is een verschroeide grond, 
het is een grond die veel zweet vraagt: maar het is Onze 
Grond». 

Het standbeeld van Rafael de Casanova te Barcelona. 

ringen nu éénmaal de regel beves
tigen. 

De CVP-jongeren, bij monde van 
hun voorzitter E. Van Rompuy, 
hebben deze week op het politiek 
toneel een volmaakt omgekeerde 
processie van Echternach opge
voerd. De stelling dat kompensa-
tie-investeringen een dwaasheid 
zijn, betekent een stap vooruit. 
Maar de verwerping van het eko-
nomisch federalisme als uiting 
van het oude nationalistisch com
plex is niets minder dan een 
nieuw-unitair pleidooi, met veel 
gretigheid geprezen door «La Li
bre Belgique». 

Enkele maanden geleden begon 
de Volksunie onder het motto 
«klare taal over staal» een cam
pagne tot verruiming van de auto
nomie naar de ekonomische en 
financiële sektoren. Eén na één 
spraken de andere politieke partij
en zich uit tégen deze zienswijze. 

Positieve reakties kwamen er en
kel uit de hoek van het Vlaams 
Ekonomisch Verbond, de Landelij
ke Bediendencentrale en de Ge
westelijke Ekonomische Raad 
voor Vlaanderen. De staalstaking, 
met de verschillende houding van 
de metaalarbeiders in Vlaande
ren en Wallonië, drukte iedereen 
met de neus op de feiten. Ten 
overvloede werd aangetoond dat 
het nogal wat gezonder en rede
lijker zou zijn iedere gemeen
schap armslag te geven in haar 
essentiële ekonomische en finan
ciële problemen. Dat is trouwens 
de enige weg om een doelmatige 
politiek te voeren. Doelmatigheid 
veronderstelt immers dat het be
leid zo nauw mogelijk aansluit bij 
de bestaande ekonomische struk-
tuur en gericht is op de eigen wen

sen en noden van de gemeen
schap. Het bezwaar van de CVP-
jongeren dat onze gewesten eko
nomisch aan mekaar gebonden 
zijn, wordt duidelijk weerlegd 
door de feiten: tussen Vlaande
ren, Wallonië en zelfs Brussel 
bestaat er een eerder geringe bin
ding, voornamelijk te wijten aan 
de verschillende ekonomische 
struktuur 

Daarenboven, wanneer men al
dus een regionaal model opzet en 
men wil daarbij zo weinig moge
lijk konflikten inbouwen, dan is 
het absoluut vereist dat de be
voegdheid over doel en middelen 
volledig toekomt aan de regio's. 
Kent men de gewesten bevoegd
heden toe, dan moeten deze te
vens beschikken over alle midde
len die nodig zijn om de doelstel
lingen terzake te verwezenlijken. 
Het monetair beleid is een mate
rie die, zoals bij voorbeeld het 
VEV stelt, best nationaal Cen 
waarom niet Europees) kan gere
geld worden. Uiteraard zal de uit
gaven- en inkomenspolitiek van 
de gewesten in belangrijke mate 
het monetaire beleid beïnvloeden, 
zodat ook de koördinatie hiervan 
best op nationaal niveau wordt 
bewerkstelligd. 

De verruiming van de autonomie 
tot de ekonomische en financiële 
sektor betekent geen separatis
me, en hoeft zelfs geen redelijke 
vormen van solidariteit uit te slui
ten. Vlaanderen heeft geen enkel 
belang bij de teloorgang van bv. 
de Waalse staalnijverheid. In
tegendeel, het schaadt de belan
gen van Vlaanderen aan zijn zui
dergrens een ekonomische woes
tijn te hebben Wat wel uitge
sloten blijft, is een èénrichtingssoli-

E V.ir Rompuy zet met 

CVP-jongeren een radika Ie 

stap... achteruit 

dariteit. Het moet gaan om een 
solidariteit op basis van vnjwillig-
heid en van volledige, gekontro-
leerde dossiers. Tot slot, de regio-
nalizering of federalizering binnen 
een staat is geenszins in tegen
spraak met de Europese integra
tiebeweging. Een stelling die zelfs 
verdedigd wordt door de Raad 
van Europa: Het voorbeeld van 
de federale landen of landen met 
regionale struktuur bewijst dat re-
gionalizering noch partikularisme, 
noch het gevaar voor verbrokke
ling meebrengt, maar veeleer een 
mobilizering van een groter aan
tal menselijke en politieke krach
ten. 

Met hun oproep voor wat zij noe
men «meer Vlaamse arrogantie» 
hebben de CVP-jongeren de af
tandse stellingen van Van Cauwe-
laert terug opgevist. 

Maar of zij het nu graag hebben 
of niet, de sociaal-ekonomische fe
deralizering wordt onherroepelijk 
en spreekt reeds uit de feiten van 
elke dag. 

De oceaan van de Indianen • • • 

Omdat hij de minister van Ver
keer had geïnterpelleerd over de 
taaitoestand in de Hogere Zee
vaartschool te Antwerpen, werd 
VU-kamerlid Emiel Vansteenkiste 
voor zijn woning te Oostende om 
acht uur 's avonds lastig gevallen 
door een dronkaard, die zich uit
gaf voor een leerkracht van de 
Hogere Zeevaartschool te Ant-

voegdheidsbewijs. Een zgn « voor
lopig benoemde officier-lesgever 
kent geen gebenedijd woord Ne
derlands, maar verstrekt toch on-
derncht aan de studenten van de 
Nederlandse afdeling I 
Verder wees de vragensteller op 
de kumuls bij het lesgevend per
soneel. Er is ook een kursus in het 
Engels, waarvoor personeelsie-

Leven wij in 1878? 
werpen. Het betrof een eentalig 
franstalige, die het zo bont maak
te dat de politie de man oppakte 
en opsloot tot hij zijn roes had uit
geslapen. Reden van het kabaal 
was het aandnngen van het 
kamerlid op een sanering van de 
taal- en andere toestanden in de 
zeevaartschool voornoemd. 
In een repliek op een antwoord 
van minister Chabert op een 
reeks vragen van het kamerlid, 
stipte de h. Vansteenkiste vol
gend stichtelijk voorbeeld van 
«taalkennis» van een franstalige 
officier-lesgever aan. De «Indi
sche Oceaan» is bij dat heer
schap «de oceaan van de India
nen»! De «Middellandse Zee» 
wordt «de Zee tussen twee lan
den »! 
Uit de parlementaire vragen 
bleek dat er in de Hogere Zee
vaartschool te Antwerpen officie
ren lesgeven zonder een be

den een bijzondere vergoeding 
ontvangen, ook al worden deze 
lessen tijdens de normale uren 
gegeven En zo gaat het verder 
De minister antwoordde persoon
lijk aan het kamerlid. Daann heet 
het o.a. dat er een onderzoek 
wordt ingesteld niet alleen wat de 
pedagogische en beroepsbe
kwaamheid betreft doch ook 
naar hun kennis van beide lands
talen. Pas na 1 jaar stage en bij 
gebleken taalkennis volgt een vas
te benoeming. We hebben hoger 
gezien wat men onder taalkennis 
in het betrokken instituut ver
staat. De minister verantwoordt 
de benoeming van nederlandson
kundigen door het tijdelijk karak
ter ervan.. Wat de kursus in het 
Engels betreft deze wordt gege
ven door burgerlijke ingenieurs 
wat de technische aspekten be
treft en door drie kapiteins ter lan
ge omvaart wat de nautische leer

stof betreft. Wat de uitgaven en 
onkosten van deze kursus (ten 
behoeve van Iraanse studenten 
in het kader van een Iraanse 
bestelling van zes grote cargo's) 
betreft, deze worden gedragen 
door de Arya National Shipping 
Lines. De Belgische schatkist 
komt er niet aan te pas. Wat de 
opleiding van zes Tanzaniërs be
treft, deze wordt bekostigd door 
het departement van Ontwikke
lingssamenwerking. 

In een nieuwe reeks vragen 
drong kamerlid Vansteenkiste 
aan op nadere toelichtingen inza
ke taalwetgeving ; over de «be-
voegdheidsbewijzen» ; over de 
zgn proeflessen (waarmee alvast 
in één geval een aardig loopje 
werd genomen met de ernst van 
dergelijke proef), wie onderzoekt 
de precedenten en de bekwaam
heid van de kandidaten; wie be
noemt ; waaruit bestaat de inspek-
t ie; kontrole op uitbetaling door 
pnvé-instellingen en/of Ontwikke
lingssamenwerking ; enz. We zien 
benieuwd naar een aanvullend 
antwoord uit, doch zijn er nu 
reeds van overtuigd dat de Hoge
re Zeevaartschool best eens van 
dichterbij bekeken wordt gezien 
het bestaan van een aantal wan
toestanden. In afwachting dat 
men kort en goed tot de taalkundi
ge splitsing overgaat. Dan zullen 
we met moeten verzuchten «van 
de Oceaan der Indianen verlos 
ons Heer»... 
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Aardgas, steenkool 
en uranium veroorzaakten oliestorm 

Met de betaling van 23 miljoen 
dollar sluitingspremies aan 250 
arbeiders en 200 bedienden van 
de RBP-raffinaderij is voor de 
beheerders van Occidental Oil 
Corporation (OXY) de kous blijk
baar af. De moedermaatschap
pij, die vorig jaar nog 16 miljard 
frank winst boekte, stoot de ver
lieslatende Antwerpse raffinade
rij resoluut af. 
De regering kon slechts haar 
machteloosheid tonen : al wat mi
nister Spitaels kon doen was in 
een beleefd telegram te vragen 
de executie uit te stellen, maar 
het mocht niet baten. 
Dit arbeidskonflikt is een moei
lijk geval. 
Nu wordt gezegd dat de sluiting 
van RBP reeds geruime tijd gele
den een onvermijdelijke ekono-
mische noodzaak was, maar het 
nakend faillissement werd door 
de Amerikaanse beheerders 
toch maar zorgvuldig verzwe
gen. 
Een aantal ekonomische fakto-
ren zijn niet van aard om een 
rooskleurige toekomst in de sek-
tor van de raffinage te schetsen. 
In West-Europa is er momenteel 
een 140 miljoen ton overtollige 
raffinagekapaciteit. 
De cijfers omtrent de afzet van 
olieprodukten zijn evenmin be-

Vlaamse staalarbeiders 
verwerpen Waalse voogdil 
In een open brief aan de eerste 
minister, aan minister Claes 
(Ekonomische Zaken), aan allb 
Vlaamse ministers, partijvoorzit
ters en parlementsleden, wees 
het Staalarbeiderskomitee Sid-
mar naar het onderhoud dat het 
komitee op 9 november '77 had 
met staatssekretaris Eyskens 
waarbij de aandacht van de be
windsman werd gevestigd op 
het op 5 maart '77 tot stand geko
men staalakkoord, zonder dat re
kening werd gehouden met de 
noden van de Vlaamse staalar
beiders. 

Het staalarbeiderskomitee wees 
erop dat de staalkrisis veroor
zaakt werd door de kortzichtig
heid van de (hoofdzakelijk Waal
se) staalbaronnen. Het staalpatro-
naat heeft slechts oog voor de 
winsten en niet voor de techni
sche vooruitgang. De Vlaamse 
staalarbeiders willen niet geof
ferd worden aan verziekte en 
slecht beheerde Waalse bedrij
ven. De staatssekretaris ant
woordde hierop dat de Vlaamse 
ministerraad zulks niet zou toela
ten. .. 

Door de aanhoudende druk van 
de Waalse staalbaronnen, en 
Waalse politieke en syndikale lei
ders was het komitee verplicht 
zich tot de minister van Ekonomi
sche Zaken te richten. De h. Claes 
werd er op 13 juni jl. op gewezen 
dat de Vlaams e staalarbeiders 
niet zouden deelnemen aan de 
voor 22 juni geplande nationale 
staking, om de eenvoudige reden 
dat deze staking tegen Sidmar en 
dus tegen dè werkgelegenheid in 
Vlaanderen was gericht. 

Wij citeren het slot van deze 
open brief: 

« Door niet aan de staking deel te 
nemen hebben de arbeiders van 
Sidmar en ALZ ondubbelzinnig 
hun afkeuring laten blijken voor 
het plan-Gillon dat door minister 
Claes in zijn herstrukturerings-
plan werd overgenomen. Evenzo 
werd hiermede bewezen dat in 
Vlaamse vakbondskringen méér 
en méér zelfbewuste Vlarningen 
naar voren treden. Het plan-Gillon 
voorziet immers in de oprichting 
van een Supra-regionaal Komitee 
voor Planning en Kontrole in de 

Staalnijverheid, dat een blijvende 
voogdij zal uitoefenen op de 
Vlaamse bedrijven. Dit komitee is 
namelijk samengesteld uit 1 
Waals en 1 Vlaams regeringslid 
en 19 Waalse en 4 Vlaamse afge
vaardigden I De Waalse staalba
ronnen en de Waalse syndikale 
leiders, die SiSmar steeds bestem
pelen als «de dodelijke speer, 
gericht op het hart van Wallonië » 
zullen van hun meerderheid in dit 
komitee gebruik maken om Sid
mar te kelderen. 

De staalarbeiders vernemen dan 
ook met grote verwondering dat 
de oprichting van een « Nationaal 
Komitee voor Planning en Kontro
le in de Staalnijverheid» opgeno
men is in het ontwerp van wet 
houdende ekonomische en bud
gettaire hervormingen, titel I, arti
kel 15 (de zogenaamde anti-krisis-
wet). De Vlaamse staalarbeiders 
zullen dit komitee nooit aan
vaarden en al zijn beslissingen 
aanvechten en bestrijden. W a n " 
neer de minister van Ekonomi
sche Zaken W Claes op 26 juli in 
de senaat zegt «Men kan tot 
geen gewestvorming komen op 

een ekonomische puinhoop », had 
hij er echter moeten aan toevoe
gen, dat men tot geen herstruktu-
renng van het Waalse Staal kan 
komen op de'puinhoop van het 
Vlaamse Staal. Het niet opvolgen 
van de staking van 22/6 moet 
worden beschouwd als een klare 
en duidelijke verwittiging voor al
len, die een politieke en sociale 
verantwoordelijkheid dragen in 
ons land. De Vlaamse arbeiders 
zijn zelfbewuster en strijdvaar
diger geworden. Zij willen gelijkbe
rechtiging voor ALLE arbeiders, 
uit ALLE sektoren. De verloren 
arbeidsplaatsen in de Vlaamse 
textielsektor zijn een MEER
VOUD van deze in de Waalse 
textiel- en staalsektor samen. 
Daarom mag Sidmar niet onder 
voogdij worden geplaatst van de 
anti-Vlaamse staalbarons en de 
machtswellustige Waalse politie
ke en syndikale leiders. 
Namens het staalarbeiderskomi
tee 
R. Keups H. Verbesselt 
Voorzitter Sekretaris 

Tot zover deze open brief 

STA OOK EENS 
VAN JEZELF TE 
KIJKEN! 
Je kan meer dan je dacht. Ook nu 
liggen er nog mogelijkheden die 
je met vermoedde Pak aan ! Laat 
je niet in het hoekje praten, praat 
zelf I Zorg dat je alle troeven aan 
je kant zet. In enkele centra be
gint weldra een nieuwe reeks vor
mingsprogramma's voor mensen 
die het spreken en het vergade
ren willen leren. 
Kom en zet de eerste stap naar 
een nieuw sukses. 

moedigend. Alleen benzine en 
dieselolie kennen in ons land 
nog een noemenswaardig stij
gend verbruik. 
De andere olieprodukten (zoals 
stookolie, zware stookolie, naf
ta...) worden niet zo fel meei 
gegeerd en precies in deze pe
riode is de raffinagekapaciteit in 
ons land met een derde toegeno
men... Dat verklaart de grote 
onrust bij de werknemers in de 
oliebedrijven. In deze sektor 
waar de werkzekerheid inge
schreven werd in de kollektieve 
arbeidsovereenkomst, dreigt 
een grote tewerkstellingskrisis 
Er is de grote vrees dat de slui
ting van RBP nog navolging zou 
krijgen. In de Europese Gemeen
schap werd inmiddels reeds 
80 miljoen ton raffinagekapaci
teit opgedoekt. De multinationa
le oliereuzen sloten tot nog toe 
geen deuren in België, wel in 
Duitsland, Italië en Nederland. 
Nu is blijkbaar Antwerpen aan 
de beurt. En de Europese 
kommissie becijferde onverbid-. 
delijk dat nog eens 60 miljoen 
ton raffinagekapaciteit, en dus 
de honderden bijhorende werk
plaatsen, moeten gesloten wor
den. 

Rekonversie 
In dit perspektief moeten 'de 
eisen van de petroleum-ar-
beiders en bedienden gesteld 
worden. 
Bij minister Claes werd gisteren 
nog maar eens gevraagd : over
name van de nog rendabele bitu-
men-afdeling (zware produkten), 
overname door de staat van de 
stockeringskapaciteit, en tewerk
stelling van de afgedankte RBP-
werknemers in andere petro-
leumbedrijven. 
Vooral voor die laatste eis zijn 
de vooruitzichten weinig hoop
vol. Want het ziet er hoege
naamd niet naar uit*tiat de ener-
giesektor spoedig nog een eko
nomische groei zou kennen, 
waardoor kandidaat-investeer
ders uiteraard niet staan te drum
men. 
De overheid kan zich anderzijds 
niet permitteren sterk verliesla
tende bedrijven met gemeen
schapsgeld overeind te houden, 
want zulks biedt evenmin een 
hoopvolle toekomst. 
Wel dient zich de grote nood
zaak aan om werk te maken van 
rekonversieplannen. 
Want, de belangrijkste afnemers 
van olieprodukten (elektriciteits
centrales) hebben de steenkool 
herontdekt, of zoeken heil in de 
kerneneraie. 

En het privéverbruik schakelt 
alsmaar meer over op aardgas, 
een zogenaamd properdei 
brandstof, die bovendien goed' 
koper is. (hds) 

AALST: woensdag 20 september, 
vergaderzaal 't Apostelken, Mijl-
beek, ANTWERPEN: maandag 18, 
of dinsdag 19, of donderdag 21 
september, Raadzaal VT.B., St.-
Jacobsmarkt 45, BRUGGE: maan
dag 18 september, Koncertge-
bouw, St.-Jacobstraat; BRUS
SEL : woensdag 20 september, 
H.I.V.A.H., Treurenberg 16̂ ' DEN-
DERMONDE: maandag 18 sept., 
Stedelijke Basisschool, Molen
berg 1, Baasrode; DIEST: donder

dag 21 september, Kultureel Cen
trum, Begijnhof, GENK- woens
dag 20 september, lokaal Midden
stand, «City Pub», Dieplaan 5; 
GENT: dinsdag 19, of woensdag 
20 september, V.T.B., Kalanden-
berg, ingang Paddenhoek; HAS
SELT : dinsdag 19 september, 
VT.B., Demerstraat 60; KORT
RIJK: donderdag 21 september, 
Provinciale Technische Hoge
school, Karel de Goedelaan, LEU
VEN : dinsdag 19 september, Huis 

voor Vlaamse Leergangen, Boek
handelstraat 9; MECHELEN: don
derdag 21 september, VT.B., 0.-
L.-Vrouwstraat 34; MOL: dinsdag 
19 september, S.V. Raiffeisenkas, 
Nieuwstraat 39, ROESELARE: 
maandag 18 september. Centrum 
Licht en Ruimte, Oostnieuwker-
kesteenweg 43, ST. TRUIDEN: 
maandag 18 september, Kultureel 
Centrum, Capucienessenplem; 
TURNHOUT: maandag 18 septem
ber, Kultuurcentrum, Warande
straat 42. 

INSTITUUT 
ELOQUENTIA 
Vorming in Kommunikatie 

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVIN
GEN TELKENS TER PLAATSE 
VANAF 19U.30. - LES: 20 u 
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KOMM€nT4^R 

Een nieuw jaar vol hoop? 

Met de heropening van de scho
len IS voor zowat één Belg op de 
tien een nieuw jaar begonnen 

Voor veel leerlingen een jaar van 
verwachting Voor hen die aan 
hun laatste jaar beginnen de stap 
naar het diploma en de «carriè

re » Willen ZIJ hun zinsbegooche-
ling met op de spits drijven dan 
doen ZIJ er goed aan even aan de 
Antwerpse bedienden van Thys-
sen, de arbeiders van Beliard-
Murdoch in Oostende en die van 
Balamundi in Genval te denken 
En aan het kader, de bedienden 

en de arbeiders van RBP Alle
maal ontslagen 
Het IS duidelijk dat er wat fout 
loopt Waar de fout zit zal elk wel 
verklaren vanuit zijn politieke 
overtuiging of maatschappelijke 
visie Maar misschien zyn er toch 
enkele' algemene fouten aan te 
stippen 
De schoolse vorming van de leer
lingen IS nog altijd een bevoegd
heidsoverdracht door de ouders 
van de kinderen En die hoeven 
zich echt niet moe te denken om 
te ontdekken dat hun kinderen 
nog nagenoeg net hetzelfde on
derwijs krijgen als zij zelf kregen 
Dertig jaar zonder evolutie in een 
wereld die elke dag -evolueert, 
zelfs met een versnellend tempo 
Het recht van de ouders stuit op 
de onderwijsorganizaties En or-
ganizaties hebben steeds in be
langrijke mate aandacht voor de 
uitbouw van hun machtspositie 
Zo merken we in het dagelijkse 
leven van de meerderheid van de 
leerlingen en leraars in Vlaande
ren de invloed van de Kristelijke 
Volks-Partij-staat 

Verder lijkt het onderwijs naarma
te dat men het er langer volhoudt 
nog steeds te leiden naar een 
beloning die tot mets in verhou
ding staat Moet wie een goed 
geheugen heeft of een snel door
zicht, om maar een paar extra-be
loonde kwaliteiten te noemen, zijn 
hele leven een veelvoud verdie
nen van wie sterk, handig, zenuw-
loos, doof of blind is"? 
Ook blijkt de school niet op te lei
den tot het verwachte beroep 
Slechts enkele uitzonderingen, zo
als verplegers en naaisters, zijn 
meteen goed voor de dienst 
Voor de rest ontbreekt het de 
scholen gewoon aan de mogelijk
heid om rechtstreeks tot een 
beroep op te leiden Daar is de 
bedrijfsspecializatie veel te groot 
voor geworden Wie in een be-
dnjf komt moet zijn job leren die 
past in het konkrete werkmilieu 
Daar getuigen de vele specifieke 
bedrijfsopleidingen ook van 
Waarom het onderwijs dan met 
richten op de totale persoonsont
wikkeling "̂  En de jobopleiding 
overlaten aan de bedrijven 
Maar nu blijkt dat die zich daar 
ook al met meer zo om bekomme
ren Sedert de ekonomische kri-
sis IS het aantal opleidingen in 
bednjven immers met 60 % ge

daald Net zoals de industriële 
tewerkstelling met 13 % vermin
derde Net zoals f^BP sluit 
Veralgemenend moet hier de 
vraag gesteld worden welke 
waarde een bedrijf hecht aan 
haar werkkrachten Eevenals de 
vraag «wie» de kapitaalbezitter 
IS En wat de inbreng is van de 
werknemer-spaarder via de ban
ken en van de werknemer kiezer 
via de staatssteun Want om die 
te knjgen vergeten de meeste 
bedrijfsleiders wel even hun vrije 
pnncipes Die hennneren zij zich 
pas weer bij de sluiting van 
«hun» bednjf 

Het IS duidelijk dat de gemeen
schap hier moet ingrijpen In het 
bedrijfsbeleid en -beheer In de 
schoolse bezigheid En in het op 
elkaar afstemmen van ekonomie 
en onderwijs Daarzonder gaan al
leen arbeidsplaatsen verloren, blij
ven universitairen gemiddels 2,5 
jaar zonder werk en gaan elk jaar 
tienduizenden van de school naar 
het stempellokaal terwijs bedrijfs
takken het geschoold personeel 
met binnenkrijgen dat zij wensen 
aan te werven, maar zelf ook hun 
opleidingen opdoeken En blijven 
we onszelf begoochelingen ma
ken 

pdb 

Een oorlog ten 
achter? 
Generaal-majoor Close van het 
Belgisch leger raakte enkele tijd 
geleden door een boek, waarin 
hij onverbloemd poneerde dat 
de NATO-strijdkrachten bij een 
verrassingsaanval van de War-
schaupaktlanden in 'n minimum 
van tijd hun midden-Europese 
stelling zouden verliezen. 
Bij gelegenheid van zijn af
scheid (56) hield hij voor de 
genodigden en de aangetreden 
troepen te Vogelzang (DBR) een 
waarschuwingsrede, die op nog
al klinkende wijze aansluit bij 
zijn te boek gestelde tesis. De 
generaal zei dat het Belgisch 
leger «een puinhoop was» en 
« dat hij geen verantwoordelijk
heid wou dragen voor nodeloos 
geofferde soldatenlevens bij ge
brek aan uitrusting en oplei
ding». 
Met boek en toespraak overtrad 
de generaal de zwijgplicht van 
beroepsmilitairen. Iets nieuws 
vertelde hij overigens niet: het 
is al langer dan gisteren gewe
ten dat de paraatheid van de 
NATO-strijdkrachten te wensen 
overlaat. Zeker bij het Belgisch 
leger dat meer op parade (tot en 
met vrouwelijke soldaten) lijkt in
gesteld dan op efficiëntie: een 
tekort van 6000 beroepsvrijwil-
ligers, te korte opleiding en 
dienstplicht, te veel herstrukture-
ringen (vooral ingegeven door 
franstalige opperofficieren, die 
meer oog hebben voor gemeng
de eenheden, waardoor ze de 
bevoorrechting van het Frans po
gen te handhaven) en tekorten in 
bewapening en munitie. 

Federalisering van 
tewerkstelling 
VU-kamerlid De Sayere had het tij
dens het debat over het wetsontwerp 
inzake gewestelijke begrotingen over 
de federalizenng van het tewerkstel
lingsbeleid De deelstaten zullen er 
geen belang bij hebben, iets te doen, 
wat door de centrale regenng kan 
gedaan worden Ze zullen zich dan 
ook toeleggen op het uitvoeren van 
residuaire zaken In het tewerkstel
lingsbeleid IS dat zeer duidelijk De 
werkloosheid wordt nationaal betaald 
zodat de deelstaten er alle voordeel 
bij hebben, de kapitaalintensieve sek-
tor te bevorderen en de werkloosheid 
met effektief te bestrijden Een van de 
oorzaken van de huidige knsis is dat 
de welvaart van de deelstaat zo groot 
mogelijk wordt en anderdeels dat de 
deelstaat zoveel werkloosheidsver
goedingen poogt te krijgen 

SCHIJN EN WERKELIJKHEID 
Wie het politieke leven van nabij 
meeleeft of zelfs mee maakt, 
moet zich telkens weer verbazen 
over het beeld dat deze gebeur
tenissen bij het publiek krijgen 
Deze ervaring is meer dan ooit 
toepasselijk op alles wat te ma
ken heeft met de voorgenomen 
staatshervorming 
Bovendien heeft men af te reke
nen met een tweede fenomeen 
Vlaamse politici, kranten, vereni
gingen die de grondwetsherzie
ning van 71 zeer goed of min
stens redelijk vonden, die zonder 
slag of stoot het veto van Perm 
en de voorbereidende gewestvor
ming (met zetel te Mechelen O 
hebben aanvaard, vinden dat het 
nu allemaal met radikaal genoeg 
IS Nu de kastanjes uit het vuur 
zijn gesleept, wat het essentiële 
betreft, trachten zij, hierop terend, 
door individuele nummertjes, 
amendementen, enz zich een 
goedkoop aureool te verwerven 
ZIJ doen mij denken aan de reser
vetroepen, die, eens de fronttroe
pen na een gelukte veldslag be-
modderd in het kantonnement 
terugkeren, met frisgewassen 
vaandels en slaande trom een 
schermutseling uitlokken 
Dit behoort wellicht tot de norma
le politieke zeden en zou dus kun
nen geklasseerd worden bij de 
politieke anekdote Ware het met 
dat de verhitte polemieken rond
om de staatshervorming in Vlaan
deren *een psychose hebben ver
oorzaakt waardoor de verwezen
lijking van Vlaamse wensen, waar 
men jarenlang voor geijverd 

heeft, precies op het ogenblik dat 
ZIJ bereikt wordt, in een Vlaamse 
nederlaag omgetoverd wordt 
Het lijkt er wel op alsof de Vlaam
se Beweging bij sommigen een 
soort masochisme heeft verwekt, 
zodat ZIJ slechts gelukkig kunnen 
zijn als ZIJ Zich verongelijkt voe
len 
Twee recente voorbeelden illus
treren dit overduidelijk, nl de wet 
op de Europese verkiezingen en 
de diskussie over het fameuze 
artikel 26 
Inzake de Europese verkiezingen 
stonden dne tesissen tegenover 
elkaar de unitaire, de regionalisti-
sche (drieledig) en de federalisti
sche (tweeledig) De tweeledige 
heeft het gehaald Meteen werd 
een reeks Vlaamse verlangens in
zake de verkiezingen in het Brus
selse verwezenlijkt, nl eentalige 
kandidatenlijsten met een sluiten
de kontrole en in pnnciep althans 
de splitsing van het kiesarromdis-
sement Brussel-Halle-Vilvoorde 
(mits doorvoeren van de staats
hervorming) Inzake de zetelver
deling werd het beginsel van de 
met-paritaire verdeling doorge
drukt (13 N - 11 F) De Vlaamse 
gemeenschap werd aldus einde
lijk op internationaal niveau gepro-
jekteerd, Brusselse Vlamingen in
begrepen, zonder dubbelzinnig
heid, zonder kiesbedrog En zie, 
men is erin geslaagd deze verwe
zenlijking verdacht te maken, ja 
er een Vlaamse nederlaag van te 
maken 
De zetelverdeling werd plots tot 
iets essentieels verheven, omdat 

ZIJ met strikt evenredig is (alsof er 
met méér stemmen nodig zijn 
voor een kamerzetel in Antwer
pen dan in Oudenaarde) Een 
tweede argument was dat voor
alsnog Franstalige kandidaten 
«tot onder Mechelen» zouden 
kunnen optreden Alsof dit tot 
dusver met het geval was bij de 
parlementsverkiezingen en, mits 
de goedkeunng van de staatsher
vorming, deze mogelijkheid ge
woon wordt uitgesloten 
De enorme stap vooruit wordt 
aldus in de schaduw geplaatst 
van hetzij een ondergeschikt ele
ment, hetzij van een voorlopig sta
tus-quo dat als een achteruitgang 
wordt voorgesteld 
Op die manier kan iedere oplos
sing tot een nederlaag omgeto
verd worden 

Een gelijkaardig proces schijnt 
zich af te spelen in de diskussie 
rond het zgn artikel 26 In het 
Stuyvenbergprotokol, geredi
geerd door de staatssekretaris-
sen, kwam een passus voor, lui
dend als volgt « de Nederlandsta
lige en Franstalige leden van de 
Brusselse Gewestraad die ook lid 
zijn van de Vlaamse, respektieve-
lijk de Franse Gemeenschaps
raad, kunnen worden uitgenodigd 
op de zittingen van de Vlaamse 
Gewestraad respektievelijk de 
Waalse Gewestraad, zonder 
evenwel te kunnen deelnemen 
aan de stemmingen » 
Deze tekst was minimalistisch Hij 
voorzag met in een samenwer
king tussen Gemeenschaps- en 
Gewestraad Ingevolge aan
dringen van Vlaamse meerder
heidspartijen werd in het rege-
nngsontwerp een andere tekst in
gelast, waarbij deze samenwer
king op een bepaalde manier 
werd mogelijk gemaakt Dit heeft 
geleid tot een politiek konflikt De 
Franstaligen konden zich beroe
pen op de formele tekst van het 
Stuyvenbergprotokol Zij eisten 
bijgevolg dat deze tekst en geen 
andere in het wetsontwerp zou 
opgenomen worden De Vlaamse 
partijvoorzitters hebben hierop 
met. toegegeven, doch solidair 
hun standpunt verdedigd Zonder 
hieraan naar buiten ruchtbaar
heid te geven en aldus een ge
makkelijk sukses te oogsten, 
heeft ondergetekende bv de deel
name van zijn partij aan de Rege
nng in de balans gelegd. 

Het resultaat is een definitief ak
koord over het volgende 
1 Gemeenschaps- en Gewest
raad mogen samen vergaderen, 
2 De Gemeenschapsregering is 
verplicht vertegenwoordigd en 
aanwezig in de Gewestregenng, 
3 De Gemeenschap en het Ge
west mogen hun administraties 
samenvoegen of gemeenschap
pelijk organizeren 
Wie als Vlaming deze balans 
objektief beoordeelt, kan moeilijk 
anders dan vaststellen dat aldus 
een soliede basis wordt gelegd 
voor een innige samenwerking 
tussen Gemeenschap en Ge
west, zoals de Vlamingen het 
wensten zonder de verplichting 
daartoe aan de Franstaligen op 
te leggen 

Zoals bij de Europese verkiezin
gen wordt ook nu weer deze ver
wezenlijking omgetoverd tot een 
nederlaag En dit omdat de ge-

' meenschappelijke vergadenng 
van Gemeenschaps- en Gewest
raad moet doorgaan in het Ge
west I 
Velen die dit argument nu tot iets 
essentieels opdnjven, hebben er 
vroeger zelf op aangedrongen 
dat de Kultuurraad en zeker de 
Gewestraad met te Brussel zou
den zetelen (bv te Mechelen) 
Maar afgezien daarvan is het dui
delijk dat eens te meer een niet-
essentieel element tot hoofdzaak 
verheven wordt en al het andere 
dat verworven werd, gedegra
deerd tot iets onbelangnjks 
Wie verantwoordelijkheid draagt, 
moet evenwel kiezen tussen het 
essentiële en het met-essentiele 
en draagt tevens de last om te 
zorgen dat al het positieve verwe
zenlijkt wordt 
Tenzij men verkiest nog tientallen 
jaren te betogen voor « Federalis
me nu» en intussen de unitaire 
krachten toe te laten de toestand 
verder te laten verrotten 
De hoop dat dan bij een uitbar
sting het land zal uiteenspatten, 
kan voor sommigen misschien 
verleidelijk voorkomen Vlaande
ren zou dit wel aankunnen maar 
of dit o m voor de Brusselse Vla
mingen goede oplossingen zou 
meebrengen, is een vraag die 
ieder voor zich in geweten moet 
beantwoorden 

HUGOSCHILTZ 

Voorzitter Volksunie 
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Rhodesië voor de tweesprong 
Hhodesie neett een oppervlakte van 390.000 km2 (meer dan 32 x de opper
vlakte van Nederland of van België) en telt ruim 6,5 miljoen inwoners van wie 
een 275 000 blanken De hoofdstad Salisbury heeft ruim een half mil)oen inwo
ners, van wie 127 000 blanken 
Zoals dit het geval is bij de meeste Afrikaanse staten, is in de vorige eeuw bij 
het vaststellen van de koloniale grenzen geen rekening gehouden met de etni
sche samenstelling van de bevolking Zo omvat de zwarte bevolking in hoofd
zaak twee elkaar vijandige volken, de Masjona's ( ± 70 %) en de Matabeles 
( ± 3 0 "/o) De Masjona's wonen voornamelijk in het noorden en noordoosten, 
de Matabeles in het zuidwesten en in Centraal-Rhodesie In het verleden heb
ben de vechtlustige Matabeles de Masjona's overheerst 
Rhodesie is een belangrijk producent van ertsen, onder meer van koper, 
asbest, goud om vooral het strategisch belangrijke chroom met te vergeten 
Ook de steenkoolproduktie is belangrijk 

Rhodesie, de gewezen Britse kolonie 
waarvan de blanke (overheersende) 
nninderheid enkele jaren geleden een
zijdig de onafhankelijkheid uitnep 
staat eens te meer voor een belangnj-
ke keuze ofwel onderhandelen met 
alle partijen en met deelneming van 

Men behoeft waarachtig geen ou
derwetse schoolmeester te zijn 
om in te zien dat de vervlakking in 
het basisonderwijs in Nederland 
meer en meer om zich heengrijpt, 
en dat in sommige gevallen de 
grens van de verloedering bereikt 
dreigt te worden De goeden (die 
er de hemel zij dank ook zijn) met 
te na gesproken is het een feit 
dat men het de kinderen op de 
lagere school zo gemakkelijk mo
gelijk tracht te maken, behalve in 
de hoogste klas waar de meisjes 
en jongens worden geprepareerd 
op de overgang naar het voortge
zet onderwijs Natuurlijk is het 
helemaal met erg dat volstrekt 
overbodige ballast van de leer
plannen IS weggestreept Met na
me in het geschiedenis- en aard-
rijkskunde-onderwijs zijn terecht 
heel wat «weetjes» afgeschaft 
en beijveren de leerkrachten zich 
ervoor de kinderen, op hun ni
veau, wat meer inzicht te ver
schaffen in het verleden en in de 
gang van zaken op de huidige 
wereld Maar het is een hoogst 

de westerse mogendheden ofwel ver
der verzinken in een bloedbad en 
tegen een steeds beter bewapende 
en gednide guernlla 
Met de geheime besprekingen tussen 
premier lan Smith en de gewapende 
rebellenleider Nkomo is de escalatie 

ongelukkige zaak dat nu ge
streefd wordt naar aantasting 
van het moedertaal-onderwijs, ze
ker nu het voor velen een mode 
IS geworden om slordig en non
chalant met die taal om te sprin
gen « We zijn mens dank zij onze 
taal, en taalbeheersing is voor alle 
mensen heel belangrijk,» schreef 
de uit Nederland afkomstige Leu
vense professor Paardekoper en
kele dagen geleden in een voor
aanstaand Nederlands dagblad 
Dat mogen de leden van de kom
missie die de minister advizeert, 
zich voor gezegd houden ' 

Wat bezielt deze kommissie ei
genlijk "̂  Ze vindt dat het ontleden 
van zinnen en het taalkundig be
noemen van woorden een groot 
struikelblok vormen voor jonge 
kinderen (boven de 9 jaar) Ze is 
van mening dat het onderwijzend 
personeel onder grote druk staat 
omdat de lessen die aan het ontle
den van zinnen besteed worden, 
verhinderen dat voldoende aan
dacht kan worden geschonken 

naar de erkenning van het gewapen
de verzet tegen het blanke minder-
heidsstelsel bijna kompleet Nauwe
lijks een jaar geleden zou niemand 
een dergelijke ontwikkeling voor mo
gelijk gehouden hebben Maar de 
onafhankelijkheid van de buurlanden 
de verzwakking van het blanke be
wind in de Züidafnkaanse republiek 
en de snel groeiende uitwijking van 
blanken hebben het regime van lan 
Smith zware klappen toegebracht Dit 
bracht hem ertoe een zgn overgangs
regering samen te stellen met dne 
zogenaamde <> gematigde» leiders 
van wie de protestantse bisschop 
Moesorewa de voornaamste is De 
twee guerrilla-legers en hun leiders 
werden van regenngsdeelname uitge
sloten zolang ze de gewapende strijd 
zouden voortzetten Deze strijd werd 
aanvankelijk door het blanke Rhodesi-
sche leger beheerst Maar geleidelijk 
namen de rebellen in aantal toe even
als hun bewapening In feite staat 
men in Rhodesie voor het virtueel ein
de van de guernlla en de overschake
ling naar de oorlog in open veld 
lan Smith heeft dit duidelijk ingezien 
Vandaar zijn geheime ontmoeting met 
de voornaamste leider van de rebel
len, Nkomo Bijna vlak na dit histo-
nsch gesprek haalden Nkomo s troe
pen een Rhodesisch vliegtuig neer 
(ook al een aanwijzing naar een bete
re bewapening) Zij die de ramp over
leefden werden door de Nkomo-solda-
ten over de kling gehaald, wat Nkomo 
loochent 

Hoe dan ook, Amenka, Engeland en 
de UNO dnngen aan op onderhande
lingen waaraan zij zelf en alle betrok
kenen zouden moeten deelnemen 
Van Rhodesische zijde ^ijn er zes 
deelnemers de drie «gematigden », 
de twee rebellenleiders en uiteraard 
de blanken Deze samenstelling geeft 
al een voorsmaakje hoe de verhoudin
gen er na de onafhankelijkheid zou
den kunnen uitzien We beweren met 
dat er zes of vijf rivalen in de wedren 
naar de macht zullen zijn Maar de 
kans IS met gering dat er twee of dne 
grote groeperingen zullen zijn, die 

aan andere onderdelen van het 
taalonderwijs En de kommissie 
geeft de voorkeur aan spreken, 
schnjven, lezen en luisteren, bo
ven het systematisch ontleden 
van zinnen en het benoemen van 
de woorden in die zinnen 

Het IS wel een uiterst merkwaar
dig advies Want, om met het laat
ste te beginnen, duidelijk spreken, 
begrijpelijk schnjven, goed lezen 
en aandachtig luisteren, al deze 
dingen zijn alleen maar mogelijk 
als men de hoofdlijnen kent van 
de taalkundige regels, van de 
grammatika dus Niemand zal ver
gen dat van kinderen kleine taal
geleerden worden gemaakt, maar 
van begnppen als onderwerp, ge
zegde en lijdend voorwerp die
nen ze toch wel enig benul te heb-

elkaar de macht zullen betwisten 
Heeft Moesorewa met reeds herhaal
delijk beklemtoond dat hij de meerder
heid vertegenwoordigt' Nkomo aar
zelt al evenmin, het gezag voor zich 
zelf op te eisen en laat er geen twijfel 
over bestaan dat hij zo nodig zijn mili
taire macht in de weegschaal zal wer
pen 
Smiths riposte was de uitroeping van 

ben als ze vaardig met hun taal 
willen kunnen omgaan 

Dat brengt ons bij de andere 
opmerkingen uit het kommissie
advies Als de jeugd inderdaad 
het ontleden als een struikelblok 
ervaart en als de leerkrachten er 
te veel tijd aan moeten besteden, 
dan zou bekeken moeten worden 
of de èl te ingewikkelde begnp
pen uit de taalkunde — zoals 
bepalingen van gesteldheid, vol
tooid verleden toekomende tijd, 
en dergelijke — maar met beter 
kunnen worden opgeschoven 
naar het voortgezet onderwijs 

De eenvoudige termen uit de 
grammatika echter — al klinken 
ze in het begin wat abstrakt — 
horen wel degelijk op de lagere 
school thuis En zolang het maar 
met gaat over koppelwerkwoor
den of bepalingen van hoedanig
heid hebben jonge kinderen best 
plezier in het ontleden van zinnen, 
als Moeder koopt vis, Anna 
fietst of Karel eet een peer 

lijdend voorwerp 
Onbegnjpelijk in het advies is ook 
dat volstrekt geen rekening 
wordt gehouden met de eisen die 
het voortgezet onderwijs stelt 
Daar gaan de kinderen vreemde 
talen leren, en iedereen weet dat 
daarbij het ontleden van zinnen 
onmisbaar is Kinderen die op de 
lagere school een bescheiden 
portie grammatika hebben ge
had, zullen daarvan in het middel

de krijgswet, waarop Nkomo dan 
weer reageerde met de verklaring 
«dat hij niet aan onderhandelingen 
wenst deel te nemen en de strijd zal 
voortzetten tot aan de overwinning» 
Maar Smiths aankondiging klonk zo 
weinig overtuigend dat Washington 
en Londen zich opgelucht voelen 
Zodat brede onderhandelingen dan 
toch niet volkomen uitgesloten zijn 

baar onderwijs groot gemak heb
ben Waar dan nog bij komt dat 
tegenwoordig ook veel kinderen 
voortgezet onderwijs gaan vol
gen die daar vroeger met aan toe 
kwamen Kinderen dikwijls uit mi
lieus waar weinig aan taalbeheer
sing wordt gedaan Door reeds 
op de lagere school deze kinde
ren via (eenvoudige) grammatika-
lessen wat inzicht in de taal bij te 
brengen, voorkomt men dat zij 
vanuit een achterstand-positie 
verder moeten leren 

Zoals gezegd vinden heel wat 
deskundigen het advies aan minis
ter Pais erg ongelukkig De taalbe
heersing laat bij heel veel Neder
landers toch al veel te wensen 
over — men luistere slechts naar 
de radio of de televisie — en dat 
betreurenswaardige verschijnsel 
kan alleen maar verergerd wor
den wanneer men op de lagere 
school al zou beginnen met nog 
minder eisen aan het taalonder
wijs te stellen Uit het middelbaar 
onderwijs komt dan nog het prak
tisch bezwaar dat kinderen pas 
op hun 12de of 13de jaar voor 
het eerst iets van ontleden zou
den horen Daarmee zou dan een 
extra last op het middelbaar on
derwijs worden gelegd, dit in ver
band met het leren van vreemde 
talen 

Te hopen is, kortom, dat de 
minister het veelbesproken ad
vies naast zich neer zal leggen. 
De taal in Nederland is al lijdend 
voorwerp genoeg om haar nog 
verder te laten aantasten. 

De taal in Neder 
(jeeveedee) — Nadat de Nederlandse schooljeugd al jaren een 
allegaartje heeft leren maken van de spelling van haar eigen taal, 
nadat in het aardrijkskunde-onderwijs landkaarten er nauwelijks 
nog aan te pas komen en in de geschiedenisles zowat alle jaartal
len zijn afgeschaft, hoeven de leerlingen van de lagere school bin
nenkort ook geen zinnen meer te kunnen ontleden. Zinsontleding 
is alleen maar plagerij voor de kinderen, ze snappen er toch niets 
van, dat is de mening van een kommissie (uit het onderwijs !) die 
advies moet uitbrengen aan Onderwijsminister Pais. Dat advies 
staat trouwens al zwart op wit, maar gezien het feit dat — geluk
kig — nog heel wat Nederlanders beseffen dat « de taal gans een 
volk » is, is er een storm van verontwaardiging ontstaan toen kort
geleden de mening van die kommissie bekend werd. 

De taal in Nederland als lijdend voorwerp 
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De Oksitanen vechten sinds 
jaren tegen de militaire kam 
pen die honderden ha opslor
pen de strijd rond Larzac is 
genoeg- bekend Maar dit 
land wordt nog meer geteis
terd driemaal erger naar zq 
zelf zeggen Kapitaalkrachti
ge buitenlanders kopen de 
gronden bij honderden hek-
taren weg Hollanders Zwit
sers maar ook Belgen laten 
de centen rollen 
Voorbije zomer ging alle aan
dacht naar "Ie Beige» een 
kapitaalkrachtige tekstielin 
dustrieel die in de buurt van 
Saint-Guilhem-le-Desert (Her-
aulO 700 ha kocht nadat hij 
er reeds eerder 1500 ha had 
verworven In de buurt van 
Vallon-Pont-D Are (Ardeche) 
bouwen Hollanders een reu
ze vakantieoord op gronden 
die eens wijngaarden waren 
Wanneer de bevolking nog 
verder veroudert de levens
omstandigheden met verbe
teren zullen tegen het jaar 
2000 ongeveer 600000 ha 
landbouwgrond braak lig
gen Hoe kan het anders ' 
Meer dan de helft van de 
landbouwers in Lanauedoc 
IS ouder dan vijfenvijftig 

Reeds in 1970 werd vastge
steld dat slechts 16 % van 
de landbouwbedrijven een 
mogelijke opvolger hadden 
24 % hadden een onzekere 
opvolger en 6 % helemaal 
geen opvolger Deze cijfers 
zeggen genoeg Is het dan 
verwonderlijk dat de nationa
listen van Oksitanie een 
herwaardering van de land 
bouw eisen en als de duivels 
bang zijn voor de intrede 
van Spanje en Griekenland 
in de EEG ? 

De 

gebronzeerde 

kont 

van Europa... 
De gemeente Monobiet is 
reeds een vierde van haar 
grondgebied (550 ha) kwijt 
aan twee Belgische en een 
Panjse maatschappij Een 
van die Belgische maat
schappijen wordt geleid 
door een Brusselse notaris 
hij wil er 500 tweede-verblijf 
villas bouwen De burge 
meester van de gemeente 
eist echter eerst de honderd 
vruchtbare ha terug Geen 
probleem zegt men hem gij 
krijgt ze gratis maar geef 
dan de bouwtoelating De 
bouwvergunning is nog 
steeds geweigerd omdat de 
jonge burgemeester uit de 
Oksitaanse beweging komt 
Een ander staaltje In de 
buurt van Larzac kocht een 
zekere «monsieur Mare» 
800 ha een derde van de 
gemeente om een nieuw 
landbouwbedrijf op te zet
ten Maar het stuk grond 
werd doorverkocht aan een 
Belgische promotor 
Kommentaar van de nationa
listen van WAP «Alles is 
begonnen toen mijnheer Sik 
ko Mansholt in zijn rapport 
schreef dat de landbouw 
met meer voor het zuiden 
van Frankrijk was en dat de 
midi nog enkel een toeristi 
sche roeping had Ons ant 
woord WIJ willen de gebron
zeerde kont van Europa niet 
zijn I WIJ willen leven zoals 
WIJ het zelf willen >» 

Oksitaanse nationalisten 
willen een federaal Frankrijk 
N A R B O N N E — In hun maandblad van juni 7 8 publiceerden 
de nationalistische komitees van Volem Viure al Pais hun 
eisenprogramma voor een Oksitaanse zelfstandigheid 
M e t de verantwoordeli jken van deze beweging bespraken wij 
m Narbonne, waar het maandblad wordt uitgegeven, het vrij 
omvangrijk programma 

Ons viel dadelijk op dat er heelwat paralellen te trekken zijn 
tussen deze eisen en het VU-programma Wat er nogmaals op 
wijst dat de nationalisten m Europa dezelfde strijd voeren en 
dat overleg onder nationalisten voor de komende Europese 
verkiezingen kan en moet mogelijk zijn Terloops wensen wij 
er op te wijzen dat de nationalisten van Oksitanie met zeer 
grote aandacht de federalizermg m België volgen, dat Vlaan
deren voor hen een voorbeeld is m hun strijd tegen de centra
le macht en dat de evolutie m het (nabijgelegen) Katalonie en 
Baskenland de al te slordige nationalisten van de midi de 
moed geeft om hun ontvoogdmgsstri jd ernstig aan te pakken 
Uit hun eisenprogramma, dat uiteraard ook heelwat plaatsge
bonden vraagstukken benadert, pikken wij de belangrijkste 
punten 
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Oksitanie — los van Frankrijk - met de plaatsen in het Oksitaans aangeduid 
waar nationalisten werkzaam zijn 

Het programma van Volem Viure al Païs 
— Onder de titel De zelfstandig
heid van Oksitanie staat als punt 
1 de afschaffing van de wet 
Daladier tegen de autonomisti-
sche bewegingen 
— Verder de opnchting van een 
Oksitaans parlement samenge 
steld na algemene verkiezingen 
wetgevende en uitvoerende 
overeenkomsten met « de andere 
landen van Franknjk» in het ka
der van een federaal Frankrijk 
Oksitanie vertegenwoordigd bij 
de Europese instellingen (EG) 
— Onder De zelfstandigheid in 
Oksitanie autonomie op regio
naal gewestelijk en gemeentelijk 
vlak door verkozen raden en dit 
vanaf de kleinste eenheid tot de 
Oksitaanse Raad van de Gewes^ 
ten 
— Afschaffing van alle prefekto-
rale instellingen en alle andere 
bevoogding van staatswege in on
ze instellingen opheffing van de 
huidige departementen en vervan 
ging door kleine regio s op basis 
van hi^tonsche indelingen 
— Infrastruktuurwerken Verbete 
nng van de bevaarbaarheid van 
het canal du Midi het opnieuw in 
gebruiknemen van afgeschafte 
spoorlijnen en stations 
— Eigen Oksitaanse instellingen 
moeten oprichting en uitbating 

van nieuwe infrastruktuurwerken 
ter harte nemen 
— Militaire inplantingen zullen 
niet meer geduld worden 
— W A P stelt de zogenaamde 
toenstische roeping van de midi 
zeer sterk in vraag 
— Volledig verbod van derde ver 
blijven verbod van toenstische 
projekten van het soort La gran
de Motte enz 
— Opnchting van een grondre 
gie kontrole op de verkoop van 
de gronden 

Oksitaans, nationale taal 

— W A P Wil dat het Oksitaans 
het statuut van nationale taal 
krijgt, dat t bestaande ministerie 
van Kuituur omgevormd wordt 
tot het ministene van de Kuituren 
van Frankrijk dat er een Oksi
taanse radio en TV komt dat er 
op de nationale zenders Oksitaan
se programma s komen dat de 
toponomie die nu op een absurde 
wijze verfranst is terug Oksitaans 
wordt dat alle door Parijs gesto 
len kunstvoorwerpen naar Oksita 
me terugkeren 

— W A P Wil dat er een einde 
komt aan de zware greep van de 
Parijse technokratie op de indus 
trie en de ekonomie ontwikkeling 

van een fijne technische industne 
— W A P weigert te kiezen «tus
sen de onderontwikkeling tussen 
het leeglopen van ons gekoloni-
zeerd land en de stedelijke kon 
centraties tussen een behoudsge-
zinde kuituur en een verstarde 
maatschappij en het verloren lo
pen in n gestandaardizeerde we
reld » Daarom ijvert W A P « voor 
het recht op verscheidenheid in 
een Oksitaanse beschaving in be 
weging Een moderne maatschap
pij die de eigenheid van Oksitanie 
kent en beseft een maatschappij 
die haar mogelijkheden kent en 
eigen antwoorden heeft op de 
problemen van deze tijd werk
loosheid ekologie de ontwikke
ling van alle lagen van de bevol
king >' 
— W A P wil onderwijs m het 
Oksitaans en de officiële tweeta 
ligheid In de scholen moet de 
Oksitaanse geschiedenis en de 
letterkunde onderwezen worden 
de schoolkalender dient aange
past te worden aan de noodwen-
digheden van de landbouw (bv 
de wijnoogst) 
— Opleiding in eigen regio van 
het kaderpersoneel van alle ni
veaus herwaardering van de 
landbouw en het technisch onder
wijs van de gemeentescholen en 

De Zuidfranse kust staat bezaaid met dergelijke vakantieprojekten Het meest bekende daarvan is wel « La Grande 
Motte- Oksitaanse nationalisten maakten er -La Grande Merde> van 

het naschools onderwijs Aanstel
ling van eigen leraren 

• • • 

— De huidige Franse belastingen 
moeten vervangen worden door 
«Oksitaanse belastingen» waar
van een klem gedeelte naar 
Frankrijk zal gaan en de rest zal 
gebruikt worden voor eigen nood-
wendigheden 
— W A P wil een Oksitaanse 
minister van Financien belasting 
op de tweede verblijven belas
ting op het toensme belasting op 
het weghalen van energie 
— W A P staat weigerachtig 
tegenover de kerncentrales en 
wil dat de zachte energie ontwik
keld wordt 
— Gelijktijdig dient de politieke 
en de ekonomische macht ontwik
keld te worden Er moet een Oksi 
taans Wijmnstituut worden opge-
ncht en een doorgedreven promo
tie van de Oksitaanse wijnen 
gevoerd 

• • • 

— Degelijke seksuele opvoeding 
op de scholen en een vergoeding 
voor een van de ouders die voor 
de opvoeding van de kinderen wil
len zorgen 
— Net zoals in het Verenigd 
Koninkrijk moeten nationale sport
ploegen worden opgencht Uit
breiding van de sportinfrastruk 
tuur zodat iedereen aan sport 
kan doen 

• • • 

— Solidariteit met de andere 
gekolomzeerde volkeren van 
Frankrijk zelfbestuur voor de vol
keren in de Franse gebieden over 
zee zelfbestuur voor de volkeren 
van Frankrijk in een bondsrepu
bliek van Franknjk 
— Erkenning van de Zigeuners 
van hun kuituur en hun levenswij
ze 
— Veroordeling van een kapitalis
tisch en kolonialistisch Europa 
samenspraak met de andere me-
terrane volkeren 
— Solidanteit met en hulp aan de 
Derde Wereld hulp aan de bevnj 
dingsbewegingen stop aan de be 
wapeningswedloop en een gekon-
troleerde algemene ontwapening 

MVL 



in di Volksunie 

Senator Willy Persyn 
10 jaar burgemeester 

WINGENE — Zondag 3 september jl vierde Wingene het tienjarig burgemees
terschap van VU-senator Wil ly Persyn Het werd een groots feest waarop de 
mensehjke noot primeerde Burgemeester Persyn is inderdaad een graagge 
ziene personaliteit in de streek niet alleen omdat hi| zijn ambt als burgemees
ter en zijn mandaat als senator nauwgezet en voor iedereen zonder uitzonde
ring waarneemt maar ook om zijn deskundigheid inzake gemeenteli jke en 
landbouwproblemen Zijn tussenkomsten in de senaat worden steeds aan 
dachtig beluisterd want men hoort het onmiddell i jk « hier is een man van het 
vak aan het woord » Dit belet niet dat burgemeester Persyn de eenvoud m 
persoon is 

De gevoelens van waardering kwa 
men op 3 september sprekend tot 
uiting De burgemeester werd in open 
wagen met zijn echtgenote en zijn 92 
jarige vader afgehaald en naar de 
sporthal gevoerd voorafgegaan door 
alle verenigingen uit Wingene Zweve 
zele en talrijke Wingenaren In de 
sporthal had een akademische zitting 
plaats bijgewoond o m door senaats 
voorzitter Vandekerckhove en diens 
broer minister voor Wetenschapsbe 
leid Rik Vandekerckhove arrondisse 
mentskommissaris Deprest V U 
kamerlid Babyion bestendig afgevaar 
digde Palmer Rosseel verscheidene 
burgemeesters uit de streek afge 
vaardigden van stedebouw van inter 
kommunales enz 

Eerste schepen Clarysse schetste de 
politieke loopbaan van de gevierde 
die op 1 januan 1959 zijn intrede deed 
in de politiek als gemeenteraadslid 
van Wingene Na 6 jaar oppositie in 
de partij van dr Schautteet werd Wil 
ly Persyn op 7 jan 1965 eerste sche 
pen Toen burgemeester Schautteet 
overleed werd Willy Persyn op 26 

november 1968 tot burgemeester be 
noemd Datzelfde jaar werd burge 
meester Persyn op de VU lijst tot 
senator gekozen Schepen Clarysse 
somde dan de prestaties op van de 
feesteling die een konsekwente bouw 
politiek volgde en aldus de infrastruk 
tuur van zijn gemeente gevoelig ver 
stevigde en uitbouwde Ook kultureel 
bleef de burgemeester met werkloos 
heroprichting van de tekenakademie 
oprichting van een afdeling van de 
Tieltse muziekschool zijn aandeel in 
de tweejaarlijkse Bruegelfeesten enz 
In de korte periode na de fusie met 
Zwevezele werd onder de stuw 
kracht van burgemeester Persyn ook 
in deze deelgemeente reeds een en 
ander verwezenlijkt 
Minister Vandekerckhove geboren 
Westvlaming die ondanks zijn verblijf 
in Limburg het Westvlaams niet verge 
ten heeft bracht dan hulde aan de 
werkkracht en de onderlegdheid van 
senator Persyn De minister betrok 
ook mevrouw in zijn fel gesmaakte 
akademische rede Namens de goe 
verneur en het provinciaal bestuur 

lohan maMeu ale e 

sloot bestendig afgevaardigde Ros 
seel zich aan bij de lof aan de gevier 
de Mevrouw Persyn werd dan letter 
lijk in de bloemen gezet en ontving 
tevens een geschilderd portret van 
haar man Deze laatste dankte dan de 
aanwezigen voor dit mooie feest Hij 
zei met klem ook de deelgemeente 
Zwevezele te zullen optillen tot op het 
niveau van Wingene De tijd van de 
dorpstwisten is ook te Zwevezele defi 
nitief voorbij 
De zitting werd besloten met een heil 
dronk en een banket In het kader var 
deze viering had nog een zeer ge 
slaagd bal van de burgemeestei 
plaats 
W I J sluiten ons aan bij de vele geluk 
wensen die burgemeester senatoi 
Persyn mocht ontvangen We twijfe 
len er niet aan dat deze rustige fleg 
matieke flamingant het begonner 
werk tot een goed einde zal brengen 
ten bate van het volk waarvan ik 
houd en waarvan er zovelen dank 
baar zijn > 

VU-lzegem 
naar Wingene 
Het afdelingsbestuur van VU Izegen-
trekt zaterdag 16 september op werk 
bezoek naar Wingene (gemeentehuis 
om 9 u ) Het vertrek is rond 8 a 30 
voorzien aan de Korenmarkt te Ize 
gem 

Kleinkunstavond te 
Hooglede-G its 
Wij nodigen al onze leden vrienden en 
sympatizanten uit naar onze klem 
kunst en ontspanningsavond op zater 
dag 30 sept 1978 in « t_Withuys» 
Dom Savjo instituut Gits Op t pro 
gramma Jan Vermeersch en t Klieks 
ke 
Wie een aangename avond wil door 
brengen op pogt Dus afgesproken i 
Iedereen van harte welkom Kaarten 
te bekomen bij de bestuursleden en 
aan de ingang van de zaal 

Vlaamse klub 
Bellegem nodigt 
« acht van Stan » uit 
Op vrijdag 20 oktober organizeert de 
Vlaamse Klub Bellegem in de zaal 
Chevalier Plaats 6 Bellegem een ver 
telavond met als tema de 8 van Stan 
In 1961 werden 8 Vlaamse militairen 
gevangen genomen door de soldaten 
van Lumumba en Gizenga Een hache 
lijk avontuur met vele vernederingen 
martelingen honger en heimwee die 
slechts na 5 1/2 maand opsluiting in 
de gevangenis van Stanleystad een 
oplossing kreeg Toen kregen die 
gevangenen in de gesproken en ge 
schreven pers de bijnaam « de 8 van 
Stan» 
Op uitnodiging van de Vlaamse Klub 
Bellegem komen nu 3 van de 8 hun 

belevenissen vertellen Jaak Pattijn 
Gent Armand Kiekens Leopolds 
burg en Gaby Verleye VU voorzitter 
Zuid Kortrijk Bellegem vertellen van 
af 20 uur met als gespreksleider de h 
Kris Vercruysse Bellegem Na de ver 
telavond beantwoorden de ex gevan 
genen ook vragen uit het publiek 
Er IS ook tentoonstelling van 120 doku 
menten persartikels en fo tos Om 
iedereen kans te geven dit alles te 
bezichtigen is er toegang tot de zaal 
vanaf 18 u 30 Deelname in de kosten 
30 fr Kinderen beneden 12 jaar gratis 
Er worden veel VU leden verwacht 

Herfstwandelen 
in Dranouter 
Nu de zomer zijn lipje laat hangen zul 
len we (zonder spijü de herfst inwan 
delen 
Er valt nog iets te ontdekken en te 
leren voor wie zijn ogen en oren open 
doet en dit in eigen streek (of omge 
ving) 
Verzamelen te 13 uur zeer stipt op 
de Markt te Menen Vandaar per 
wagen naar DRANOUTER waar van 
uit de dorpskern het Heuvelland 
wordt verkend onder leiding van 
een deskundige die ons langs het 
DOEVEPAD zal leiden 

Alle gezinsleden kunnen nu opstap 
pen mits goede schoenen en aange 
paste kledij Wie met over een wagen 
beschikt kan toch meerijden Geef 

daartoe uw naam op of bel naar 

Ariette Tahon Bovit Leeuwerikenlaan 
6 Menen tel 51 28 74 

Lieve Favoreel Craeynest Rekkem 
straat 19 Lauwe tel 41 5481 

M I S deze unieke kans met en noteer 
zondag 24 september te Dranouter 
Herfstwandeling voor onze hele VU-
familie met sympatizanten 

Vlaamse vrouwen 
Groot-Oostende 
naar Bokrijk en 
Abdij van Tongerio 
Vertrek op zondag 15 oktober (met 8 
oktober) om 8 u op het Canadaplen 
Reis toegang chauffeur volwasse
nen 350 fr kinderen (tot en met 15 
jaar) 290 fr 
Inschrijvingen en inlichtingen van he
den af bij Marlies Van Synghel Witte 
Nonnenstraat 5 (tel 704931) Lieve 
Depoorter De Coster Epsomlaan 38 
(tel 703603) Anny Vanhoutte 
Noordzeestraat 12 (700335) Andrea 
Vandenabeele Luchthavenstraat 43 
(tel 7081 14) Frieda Pincket Stokkel 
laan 65 (tel 5005 68) Bernadette 
Van Coillie Tarwestraat 12 (tel 
700766) 

Voor de Werkgroep Vlaamse Vrou 
wen Groot Oostende 

De verantwoordelijke 
Godelieve Depoorter De Coster 
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TU-PROGR/^MMK^ 

Donderdag 
14 SEPTEMBER 1 

BRT 
1800 Kuifje ( f ) - 1805 Rondom
ons — 18 30 De Harlem Globe
trotters Cf) — 18 50 Schelmenstre-
ken (tekenfilm) - 1900 Sporttn-
bune - 19 30 Kijk uit - 1945 
Nieuws - 2010 Stationsflat ( f ) 
- 20 35 Panordma - 21 00 
Standpunten — 21 20 Premiere 
— 2210 Nieuws 

BRT-2 
2010 Festival van Vlaanderen — 
20 45 Grote lui kleine lieden Cf) — 
21 35 Openbaar Kunstbezit 

NEP. 1 
14 30 Open school/NOS - 1820 
Teleac — 1850 Fabeltjeskrant — 
1855 Nieuws - 1859 De rode 
schoentjes Cfilm) — 21 05 Al ls fair 
Cf) - 21 37 Nieuws - 21 55 Den 
Haag vandaag — 2210 De slag 
om Duitsland COorlogsdokumen-
taire) — 2340 Nieuws 

NEP. 2 
1850 Nieuws — 1859 Zo vader 
zo zoon — 19 25 Als in het stenen 
tijdperk Cdok) - 2 0 00 Nieuws -
2027 Nicholas Nickleby Cf) -
21 20 Kojak Cf) - 2210 Hier en 
nu — 2250 Mensenkinderen 
Cdok) — 23 05 Dirk Jansz zwart 
(orgel) - 2325 Nieuws 

RTB 1 
1400 Schooltelevisie — 1800 
Ivor, la petite locomotive — 1805 
1, 2, 3 atelier - 1830 La folie 
des bétes — 1845 Festivals — 
1915 Antenne-soir - 19 30 
Nieuws — 2000 De Deense 
staartmolen (Reportage) — 2020 
II faut vivre dangereusement (tril
ler) — 21 55 Nieuws 

RTB 2 ^ F ^ 
1955 Copernic (dok) - 2050 
Hommage a Leonard Bernstein 

ARP 

1710 Nieuws — 1715 Fenen mit 
der ganzen familie (dok) — 18 00 
Hoe de beer honig steelt — 1815 
Hier ist Koln — 1850 Nieuws — 
19 00 Intermezzo-informationen 
— 1915 Tennis lieber als kanonen 
CO - 2015 Hier und heute -
2045 Spiel urn 4tel vor 8 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Diefernsehdis-
kussion — 2215 Spreken over 
gesprekken — 2300 Raetselbox 
Cspel) — 2330 Tagesthemen — 
0050 Nieuws 

ZDF 

1800 Nieuws — 1810 Pinocchio 
(f) - 1840 Die drehscheibe -
1920 Die Tony Randall-show -
2000 Nieuws - 2030 Der gros
se preis — 21 50 Die grosse hilfe 
- 22 00 Heute-journal - 22 20 
Korea Cfieportage) - 2305 Die 
andere Schwester — 020 
Nieuws 

FJ 

1215 Reponse a tout (spel) — 
12 29 Les tifins - 12 33 Midi pre
miere — 1300 Nieuws — 1335 
Regionaal programma — 1350 
Objectif santé — 18 00 A la bon
ne heure — 1827 Pour chaque 
enfant — 1832 L'ile aux enfants 
- 1855 Christine Cf) - 1909 Les 
Tifins — 1910 Une minute pour 
les femmes — 19 20 Politieke vor
ming CDe oppositie) — 2003 
Nieuws - 20 30 Allegra Cf) -
21 27 L evenement - 22 35 Cine 
premiere — 2305 Nieuws 

A2 

14 00 Muziek uit Indie - 1500 
Aujourd hui madame — •> 6 00 Mo-
ise Cf) - 1655 Sport Cvolleybal) 
- 17 55 Recre A2 - 18 35 C est 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres Cspel) — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 1945 Top Club 
Cshow) - 2000 Nieuws - 2035 

WIJ ie 

Messieurs les jures Cf) — 22 35 
Special coupe d'Europe — 2245 
Nieuws 

FR 3 

1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tribune libre - 19 10 Le chevalier 
du cceur (Tekenfilm) — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
1955 Nieuws - 2000 Les jeux 
de 20 heures - 20 30 Don Ange-
lo est mort CMaffiafilm) - 2215 
Nieuws 

LUX. 
1215 La bonne franquette — 
13 05 Magazine « dag na dag » — 
1715 Tekenfilms - 17 30 Autopa-
trouille Cf) — 17 55 Le coffre-fort 
Cspel) — 1800 Ram-Dames info 
— 1817 Systeme D Cspel) — 
1830 Le coffre-fort Cspel) — 
18 35 Ram-dames — 18 50 Le cof
fre-fort slot spel — 18 55 De nos 
Clochers — 19 10 Passé et gagne 
Cspel) — 19 30 Nieuws en weerbe
richt - 2000 Boney - 21 00 
Banacek - 2225 Les potins de 
la comete 

BBC 1 

1335 On the move - 1345 
Nieuws — 14 00 Pebble mill -
14 45 Mister men — 1655 Play
school - 17 20 Boss cat - 17 25 
Jackanory — 1740 Rentaghost 
— 1805 John Cravens news-
round - 1810 Blue Peter -
18 35 Ivor the engine — 1840 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
1955 Tomorrows world — 2020 
Top of the pops - 21 00 The 
good lige — 21 30 Mastermind — 
22 00 Nieuws - 22 25 Most wan
ted — 23 15 The making of roots 
— 00 05 Nieuws 

Vrijdag 
15 SEPTEMBER 

BRT 1 
17 00 "Schooltelevisie - 1800 
Oum de witte dolfijn Cf) — 1815 
Klem klem kleutertje — 18 30 
Open school Het pasgeboren 
kind Cdok) - 19 00 De ijsbreker 
het werkpaard Cdok) — 1945 
Nieuws — 2015 Zee-otters 
Cdok) - 2040 Bandolero Cwes-
tern) - 22 20 Nieuws 

BRT 2 
201 b Dagboek van een herders
hond Cf) - 21 05 Hubert Van Her-
reweghen Cliterair programma) — 

NEP. 1 
1850 Fabeltjeskrant — 1855 
Nieuws - 1859 Mr Jaw Cf) -
1910 De rallycross 1978 - 2010 
Geen paniek Cshow) — 21 35 
Nieuws — 21 55 Nederland — 
Duitsland Cshow) — 2250 Avro's 
sportpanorama — 2300 Napra
ten met Bakoenin (dok) — 23 25 
Nieuws 

NEP. 2 
1855 Nieuws — 1859 Auto's en 
mensen (dok) — 2000 Nieuws 
— 2027 Nederlands elftal — 
2057 All's fair (f) - 21 22 Vara-vi-
sie — 2212 Lord Peter Wimsey 
Cf) - 2310 Nieuws 

RTÈ 
14 00 Schooltelevisie — 1755 
Ivor la petite locomotive — 1800 
1 , 2 3 Cinema - 18 30 La folie 
des bétes Cf) — 1845 Sept sur 
sept — 1915 Antenne-soir — 
1930 Nieuws — 1955 A suivre 
- 21 50 Nieuws - 22 05 Monty 
Python - 2330 Nieuws 

ARP 
1710 Nieuws - 1715 Skiaven 
von Heute (dok) - 1800 Tele-
technikum — 1 8 4 5 D e r 7 S i n n — 
1850 Nieuws — 1900 Intermez-
zo-mformationen — 19 30 Hit urn 
Halb 7 — 19 40 Stnchweise heiter 
(f) - 2015 Hier und heute -
2045 Hit urn 4tel vor 8 - 21 00 
Nieuws — 21 15 Duell in den Wol
ken Cfilm) — 22 45 Diskussiepro-
gramma — 23 30 Tagesthemen 

— 000 Der 7Sinn 
palast-Festival 

005 Rock-

ZPF 
1700 Dokumente Deutsche Da
seins — 17 45 Nieuws — 17 55 
Schueler-express — 1840 Die 
Drehscheibe - 19 20 Western 
von gestern — 2000 Nieuws — 
2030 Auslandsjournal — 21 15 
Gauner gegen Gauner Cf) — 
22 05 VlP-Schaukel - 2300 
Heute-journal — 23 20 Aspekte 
- 23 50 Sport am Freitag - O 20 
Inspektor C^ueen sucht Rat Cdetec-
tive) — 1 50 Nieuws 

TF 1 
1215 Reponse a tout - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal programma — 17 57 A la 
bonne heure — 1827 Pour cha
que enfant — 1832 Llle aux 
enfants — 1855 Chnstine Cf) — 
1915 Une minute pour les fem
mes - 1918 Les Tifins - 1920 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1943 Eh bien, raconte - 19 57 
Nieuws — 2030 Ene Tabarly et 
les autres Cfilm) — 21 55 Le sup
plement au voyage de Bougainvil
le Ctoneel) — 2315 Literair maga
zine — 2325 Nieuws 

A2 
1400 Peru Cdok) - 1500 Au-
jourd'hui madame — 1600 Can
non Cf) - 1655 Sport Cvolleybal) 
- 17 55 Recre A2 - 18 35 C est 
la vie — 18 55 Des chiffres et des 
lettres Cspel) — 1920 Gewestelij
ke aktualiteiten — 19 45 Top Club 
Cshow) - 2000 Nieuws - 2030 
Bergeval et fils Cf) - 21 20 Apo
strophes — 2235 Nieuws — 
22 42 Courner du cceur 

FR. 3 
18 30 Jeugdprogramma — l ö b b 
Tribune libre — 19 10 Le chevalier 
de cceur Ctekenfilm) — 19 20 Ge
westelijke aktualiteiten — 1940 
Regionaal programma — 1955 
Nieuws - 2000 Les jeux de 20 
heures — 20 30 Inbraken tijdens 
de vakantie Creportage) — 21 30 
Comment Yukong deplaca les 
montagnes Creportage) — 2225 
Nieuws 

LUX. 
1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms - 17 40 Le cof
fre-fort Cspel) — 1745 Aventures 
des hommes — 1815 L'Atout-
cuisine du chef 
18 30 Le coffre-fort - 18 35 Tele-
Luxembourg est a vous — 1845 
Le coffre-fort — 1850 Systeme 
D — 1910 Passé et gagne — 
19 30 Nieuws — 20 00 Le sixieme 
sens CD — 21 00 L'Enfer du Pacifi-
que Cfilm) — 2240 Horoskoop 

BBC 
1345 Nieuws - 1400 Pebble 
Mill - 1445 Trumpton - 1500 
Paardenrennen — 1655 Play
school - 1720 Hong Kong Pho-
dey — 17 25 Jackanory - - 17 45 
Clever Girl - 1805 Playway -
18 35 Ivor the Engine — 1840 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
19 40 Sportswide — 19 55 Young 
Daniel Boone — 19 45 Atletiek — 
21 30 The fall and nse of Reginal 
Pernn - 22 00 Nieuws - 2225 
Target B — 2315 Nieuws — 
2346 Atletiek - 015 Whats so 
bad about feeling good ' Cfilm) 

Zaterdag 
16 SEPTEMBER 

BRT 1 
14 00 Dag aan dag - 14 30 Sau-
dade da Bahia Cdok) - 15 00 Fes 
tival van Vlaanderen — 1600 De 
legende van Robin Hood Cf) — 
1645 De magische rollende plank 
Cdok) - 17 00 Open school -
18 00 Kuifje - 18 05 Festival van 
Vlaanderen — 1850 De gouden 
hond (f) — 19 35 Trekking van de 
Lotto-getallen — 19 45 Nieuws 
- 2010 Zwart-wit Cf) - 20 4C 
Festival van Vlaanderen — 21 30 
Doden zwijgen als een graf Cf) — 
22 40 Festival van Vlaanderen — 
23 00 Nieuws 

NEP. 1 
400 W K Boksen - 11 10 Oper 
schoolradio Fryslan — 1530 
Nieuws — 15 32 De zomerbios 
— 1715 Toppop-special Jona 
than Richman & The Modern Lo
vers — 1850 Fabeltjeskrant — 
1855 Nieuws - 1859 De man 
van zes miljoen Cf) — 19 50 Moun 
ties kompilatie — 21 00 O moe 
der wat is het heet Cf) - 21 3E 
Nieuws - 21 55 Tatort Cf) -
23 20 Tros sport — 2345 Nieuws 

NEP. 2 
18 40 Teleac - 18 55 Nieuws -
1859 De bereboot - 19 0E 
Avro's toppop — 2000 Nieuws 
— 2027 De terugkeer van de 
Saint (f) - 21 20 Televizier Maga 
zine — 22 05 Avro's showbandpa-
rade de fanfare op muzikale we
reldreis — 2300 Avros sportpa 
norama — 2325 Nieuws 

RTB 
1600 Jardinage — 1630 Tenuto 
— 1725 La feuille d'erable — 
1815 Thanasse et Casimir — 
18 35 Pourquoi"? - 19 05 Ivor, IE 
petite locomotive — 19 10 Anten 
ne-soir — 19 25 Trekking van de 
Lotto-getallen — 1929 Weerbe 
richt - 19 30 Nieuws - 19 55 Le 
monde des animaux (dok) — 
2025 Le jour de gloire (f) - 22 OC 
Nieuws — 2215 Histoire de la 
musique populaire 

ARP 1 

1600 Brieftrager Muller (kom) — 
17 30 AR D Ratgeber - 1815 Ich 
will euch Zukunft und Hoffnung 
geben — 1845 Nieuws — 1848 
Die Sportschau — 19 30 Intermez-
zo-informationen — 2015 Hier 
und Heute - 20 45 Der 7 Sinn -
2050 Kurz vor 8 - 21 00 Nieuws 
- 21 15 Allein gegen alle - 2245 
Nieuws — 2305 Bumerang Cf) — 
0035 Nieuws 

ZPF 
14 30 Voor de gastarbeiders — 
1600 Lassie Cf) - 1620 Mach dir 
eind Bild uber Foto, Film, Ton — 
1635 Babbelqamm - 1700 Ihr 
Musikwunsch — 1800 Nieuws 
— 1805 Landerspiegel - 1900 
Ortsgesprache — 2000 Nieuws 
— 20 30 Das Haus am Lacloon Cf) 
— 21 15 Madame Rosa (f) — 
22 55 Nieuws - 23 00 Das aktuel-
le Sport-Studio - 0015 Der Mar
shal von Cimarron (western) — 
1 20 Nieuws 

TF 1 
12 30 Pourquoi'? - 1257 Les 
Tifins - 1300 Nieuws - 1335 
Le monde de l'accordeoh — 
1350 Toujours le samedi — 1805 
Trente millions d'amis — 1835 
Les Tifins — 18 40 Magazine auto 
moto 1 — 19 13 Six minutes pour 
vous defendre — 19 20 Regionale 
aktualiteiten — 1943 M Panivo 
passé toujours — 19 45 L inconnu 
de 19 45 - 2000 Nieuws -
2030 Numero un - 21 32 Stars-
ky et Hutch (f) - 2230 Tele-foot 
1 - 23 30 Nieuws 

A 2 
1445 Nieuws voor gehoorgestoor 
den — 15 05 Le jardin derriere le 
mur - 1530 Sport - 1800 La 
course autour du monde — 1855 
Des chiffres et des lettres — 
1920 Regionale aktualiteiten — 
19 45 Top club - 2000 Nieuws 
— 20 35 Histoire de voyous (f) — 
22 00 Jazz - 22 30 Nieuws 

FR. 3 

18 30 Jeugdprogramma — 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1940 Regionaal programma — 
1955 Nieuws - 2000 Les jeux 
de 20 heures — 20 30 La damna
tion de Faust — 22 25 Nieuws — 

LUX. 
1215 Les p'tits pirates — 1645 
Programma-overzicht — 16 47 Su
per juke-box — 1745 Les grands 
fleuves (dok) — 1850 Systeme 
D — 1910 Passé et gagne — 
19 30 Nieuws - 2000 Chaparral 
(western) — 21 00 Les enfanto du 
paradis Cf) — 22 30 Les potins de 
ia comete 

BBC 1 

1000 Ragtime - 1015 Scoo-
bydoo — 10 35 Why don't you — 
11 00 Cut and thrust - 11 20 
Weerbencht - 13 30 Grand
stand — 1810 Tom & Jerry — 
1820 Nieuws en weerbericht — 
18 30 Sport - 18 35 Lucky num
bers - 1930 Dr Who - 1955 
Saturday night at the movies — 
22 00 Last night of the proms — 
2305 Nieuws - 315 Match of 
the day — 0015 Parkinson — 
01 15 Weerbencht 

Zondag 

[ 17 SEPTEMBER 

BRT 
9 00 Voor boer en tuinder — 9 30 
Doe mee — 1000 Protestantse 
eredienst — 11 00 Puur kuituur 
— 11 30 Allemaal beestjes — 
12 00 Nieuwsoverzicht voor ge
hoorgestoorden — 14 30 Open 
school — 15 00 Sesamstraat — 
15 25 De wilde Opera Cdok) -
1615 Studio vrije tijd - 17 15 Pro-
menadekoncert — 1830 Kuifje 
— 18 35 Van Pool tot Evenaar -
1940 Morgen — 1945 Nieuws 
— 2000 Sportweekend 1 -
2030 Alle schepsels, groot en 
klem Cf) - 21 20 Ommekaar -
2200 The Chicago Symphony or
chestra Cdok) - 22 30 Nieuws 

NEP. 1 

11 00 Omroepparochie - 16 30 
Teleac - 1700 Vesper — 1730 
Een bericht van de wilde ganzen 
- 1845 Teleac - 1900 Nieuws 
- 19 05 Tom & Jerry - 19 15 In 
de voetsporen van Louis Paul 
Boon — 20 00 Johannes Brahms 
Symphonie nr-3 — 2035 Een 
ideale echtgenoot Cf) — 2210 
Heel de mens — 2240 Nieuws 

DINSDAG 19 SEPTEMBER BRT 2 - 21 u. - De jacht. 

NEP. 2 

17 30 Open sch 
Nieuws — 180 
plezier — 183! 
Knubbe Cf) -
- 20 30 Nieu\A 
Gala van de err 
Nieuws 

RTB 

10 30 Jardinage 
tieviermg — 1 
- 1300 Nieuw 
tissimo — 14 
- 1430 Houc 
cien Cdok) — 
1620 Ces ere. 
fonds des me 
Sportuitslagen 
du monde — 1 
teurs - 1910 
motive — 191 
1929 Weerb 
Nieuws — 19 
- 2020 Sug 
Romeo et Juin 
.lovembre Cf) 
dream 

ARP 

1300 Der Ir 
schoppen 
14 25 Schuste 
1500 Reisema 
Zukunft Wage 
Sendung — 1 
feICthnller) -
Cf) - 1845 
press — 19 3( 
Die Sportschai 
gel - 21 00 
Guten Tag liet 
Nieuws - 22! 
ter - 2340 
m a l ' - 1 20 r| 

ZPF 
11 00 Ich will 
Hoffnung gebe 
tinee Cdok) 
tagskonzert -
Zeit - 1400 
Die Drehschei 
nik der Wocht 
raten — 15' 
Eltern geteilt o 
Nieuws — 16 
- 16 45 Der k 
1800 Nieuws 
Reportage — 
1915 Mondba 
1999) Cf) 
2010 Bonner 
2030 Dokume 
seins — 21 15 
Freude — 22 
die) - 2300 
am Sonntag» 

— 045 Nieuw: 

TF 1 

1230 TF 1 1 
1300 Nieuws 
serieux — l ' ' 
— 1530 Tierci 
age extraordir 
Les rendez-voi 
1815 Coups d 
bes Cf) - 19 
monde — 1 i 
20 00 Nieuws 
des seigneurs 
Calas - 2315 

A 2 
1500 BurlesQL 
- 16 30 La tele 
tateurs en sup< 
de Cristal — 1 
de - 1900 
Nieuws — ^ 
21 30 Pourqu' 
2230 Archive: 
- 2320 Nieuv 

FR. 3 

16 30 Commer 
les montagnes 
cheval au Han 
Special D o m ' 
jeunes filles 
20 05 Histoire 
2030 Agatha 
21 20 LHomm 
22 25 Nieuws 
sonne toujour; 

LUX. 

1315 Hei elei 
Les aventures 
- 1830 Pourt 

14 SEPTEMBER 1978 



• * * • • • • • • • • • • • * * * • * • • • • • • • • • • • * * * * • * 
NEKKA 78 wordt georganizeerd 
door het A N Z (Algemeen Neder
lands Zangverbond) en pakt dit 
jaar uit met een aantal belangrijke 
namen: Cambridge Buskers, Jan 
De Wilde, Zjef Van Uytsel, Cassio
peia, Wil lem Vermandere, George 
Zamfir, Mari jn De Valck, Julie Fe
lix, Lowland Pipers en Raymond 
Van het Groenewoud. 

De plaatsbespreking startte op 11 
september in het Sportpaleis te 
Antwerpen (tel. 031-24.25.75 of 76) 
en op het ANZ-sekretariaat, Vn j -
heidstraat 30-32, Antwerpen, te 
031-37.93.92. 

Aff iches en stroolbrief jes kan men 
gratis bekomen op het ANZ-sekre
tariaat, Vri jheidstraat 30-32, Ant
werpen, tel. 031-37.93.92. 

De prijzen van de toegangskaarten 
bedragen 400 fr. voor de plaatsen 
op het middenplein, 275 fr. voor 
alle andere gereserveerde zit
plaatsen (wie dus het eerst bestelt, 
heeft dus de beste zitplaatsen !) en 
150 fr. voor de niet-gereserveerde 
plaatsen. 

Groepen van min. 20 personen en 
houders van een Kultureel Jonge-
renpaspoort bekomen de plaatsen 
van 400 fr. aan 350 fr., van 275 fr. 
aan 225 fr. en van 150 fr. aan 120 fr. 

NEKKA 78 wordt opnieuw een hap
pening, waar gans Vlaanderen al 
dan niet krit isch tegenaan kijkt 
imaar alleszins een aktueel gebeu
ren met knappe artiesten voor jon
geren van vandaag. 

zondag 15 oktober - 14.30 u. Sportpaleis - Antwerpen 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * * * * * * * * 



WINOKLEDING TEGEN UITVERKOOPPRIJZEN 
NU BIJ SUCCES KLEDING MEYERS, TIENDUIZENDEN „NIEI 

DAMES, HEREN ALS VOOR KINDERE 

DOOR DE TOTALE UITVERK 
AAN MEYERS DISC 

Wij hebben zelfs onze fabrieksprijzen dusdanig verlaag 
Enkele voorbeeld 

-HONDERDI 
KOSTU 

DAMESKLEDING AAN PRETTIGE PRIJZEN NU AAN 3 

Prachtige Oostenrijkse loden model „chasseur" jagersjas 
in zuivere scheerwol, alle maten kleur groen -
voor dames tot maat 54 

waarde 2995 fr. NU 1895 fr. 

ECHTE LEDEREN DAMESMANTEL 
Zacht leder 10 595 NU 7 ^ 1 1 1 1 f 1* 

LANGE IMITATIELEDEREN MANTELS 
4 Kleuren aan de prijs van 1995,-

LUXE DAMESMANTEL 
in lodenstof, alle maten - 4 kleuren Waarde 3995 fr 

MEYERS DISCOUNTPRIJS 2650 fr 

ANORAKS REEDS VANAF 

Luxe skianorak 
van 2250,-
ONZE PRIJS 

895 f r. 

1695r 

RUIME KOLLEKTIE HERFSTKLEEDJES 
nu reeds vanaf 700 fr. 

aam 

LUXE REGENMANTELS 
Tot maat 56 

1.250-1.995 enz 

DAMESBROEKEN 
in alle modetinten REEDS VANAF 550,-
VELÜUREN BLAZER 
Rood NU 1500 f r. 

BLAZERS IN FIJNE EFFEN VELOURS 
4 kleuren waarde 3 495 NU 

IN ALLE MATEN 2.295,-

BLOEZEN 
ALLE KLEUREN EN MATEN VANAF 250fr. 
DAMESVEST - LEDER 
5950 NU 3.995,-

< 

R 

H 

KOM MET UW KINDEREN NOG VOOR DE HEROPENING DER 
ANORAKMARINEBLAUW 
reeds vanaf 550 fr. 

P A R K A S Zowel m blauvv/als groen 

vanaf « ^ ^ « « 

1550,-
OOSTENRIJKSE JAGERSLODEN MODEL ,,CHASSEUR ' ^ _ ^ . 

Donkerblauw en groen vanaf | OwU TF 

KINDERBROEKEN in flanel, /̂ ^^% 
tergal en velours ^̂^̂^ 450 f r. ''^^ 

MODERNE RIBFLUWELEN WINTERBLi 

DIT IS MISSCHIEN UW LAATSTE BEZOEK AAN SKM (TE NIEL), MA 

NIEL - LAATSTE MAANDEN! 



EN „VOOR" HET WINOSEIZOEN, KAN DAT? 
NIEUWE" LUXE WINTERKLEDINGSTUKKEN, ZOWEL VOOR 
)EREN!! HOE IS ZOIETS MOGELIJK? 

[RKOOP VAN SKM TE NIEL 
ISCOUNTPRIJZEN!!! 
laagd, dat U gewoon niet kunt weerstaan aan uw kooplust 
eelden als bewijs. 
ERDENLUXE-
STUUMS 
\N 3.000 FR. SUPERKOOPJES OP DE HERENAFDELING 

Pr 

fr 

r. 

RS 

r, 

• r -

AANBIEDING HERENKOSTUUMS MISTER ,,IVI' 2295 - 2500 - 3000 - 3500 ENZ. 

ECHT LEDEREN BLÜEZQN 
HEREN 2995 f r 

waarde 4250,-

HEREIMREGENJASSEN 

1500-1995-2500-2750 
Korte overjassen 
aan Vi prijs 3995 NU 2000 f r. 

Aanbieding van de maand 

Kostuum in ribfluweel . . . . n««Ac r 
3 kleuren - waarde 3595 N U 2 0 9 5 Fl*. 

Uw bijpassende HEMDEN 
2 voor 500 Fr. 

5 kleuren 

BLAZERS - 3 KLEUREN 

vanaf I f «lUy— 
MEYERS 
DISCOUNTPRUS 

Canadiënne met borg 
2195 Fr 

Reklamebroeken - normale waarde 995 Fr 
NU 650,- of nog beter 2 voor 1200 Fr. 

BROEKEN RIBFLUWEEL 
E N J E R S E Y Beiden in 4 kleuren 000,-

HERENPARKA'S 1.795,-

HERENLODEN « AUSTRIA »2.095, -

BLQEZON IMITATIELEDER 
Met borg I . O O U , -

PILOOTVEST MET BORG . ^^^ 
Blauwen legergroen tm^%M\Mf~ 

SPORRTBLOUSON (Blauw-beige ruit) 

ANORAKS vanaf 895,-
LUXE ANORAK 
2250 NU 1.195,-

DER SCHOLEN KIJKEN, HET LOONT WERKELIJK DE MOEITE!! 
^^^(fis LUXE VELOUREN BROEKEN 
^Oi/M,. HEREN 

, *'̂ «/̂ s 750 f r. 

TERBLOUSON VAN 1650, - af 
Blauw en beige 

KABANS 
vanaf 

jongens en meisjes 

1950,-
Bloezon in 

IMITATIELEDER. 
met borg vanaf 1195,-

MEISJESMANTELS IN LUXE LOOENSTOF 
Waterwerend 3250 nu slecfits 1500fr. 

L), MAAK ER OOK UW VOORDELIGSTE VAN, DOOR VOLOP VAN DEZE PRIJZEN TE PROFITEREN. 

NÜ! 
SUCCES KLEDING MEYERS 
A. DE LAIMGLESTRAAT 2 - 10 - NIEL. 
OPEN ALLE WERKDAGEN VAN 10 TOT 20 UUR - ZATERDAG VAN 9 TOT 
18 UUR. 



V1RIJ6 TUD 

New look 
De krant die ons (bijnaü dagelijks voorziet van leesvoer heeft blijk
baar een kenner naar de Europese atletiekkampioenschappen gezon
den De man heeft daar een verheugende vaststelling gedaan. Eerst 
dat de Russische en Oostduitse damesatleten andermaal de sterk-
sfen bleken Maar dat konden wij op het TV-schermpje ook zien. Wat 
Wi\ met konden zien - wij hebben kabel en dus meer streepkens 
dan wat anders - is dat er bij die rode dames blijkbaar een evolutie 
is op gang gekomen die ieder- mannenhart met vreugde moet vervul
len. Waren zij vroeger hoofdzakelijk houterige, taaie windklievers of 
kolossale krachtpatsers, thans zijn hun topatleten lieve, poezelige, 
sportief-bruigebrande beauty's geworden. Die zowaar kam, stick en 
spiegel hanteren alvorens op het ereschavotje te klimmen. Als het zo 
zit, wat bezwaar zouden wij er dan tegen hebben dat zij winnen ? 

Wondermiddel 
Een uiteenzetting gelezen over de middelen waarmee twee Russische 
maratonlopers erin slaagden onze Karel Lismont achter zich te laten 
tijdens de Europese atletiekkampioenschappen. Het is niet onmoge
lijk, zo lezen wij, dat de mannen behandeld werden met een kruid of 
extrakt ervan dat in Siberiê'wordt gevonden, en dat de eigenschap 
bezit de verbruiker een zeer groot weerstandsvermogen te bezor
gen. Dit zou wetenschappelijk zijn aangetoond door proeven met die
ren. Wij gaan de naam van dit kruid niet vermelden, om onze topspor
ters met allemaal de weg naar Siberiè op te sturen, en liever zeggen 
dat wij eerder skeptisch staan tegenover deze veronderstelling O.m. 
omdat wij wel geloven dat bepaalde kruiden bepaalde uitwerkingen 
hebben, maar doorgaans slechts na een lange behandeling, en omdat 
het dan nog niet zo formidabel kan zijn vermits de kruidenjongens 
onze Karel met zijn boterhammen slechts met enkele meters vooraf
gingen. Moesten ze nu de maraton gelopen hebben in een uur of zo, 
ja dan.'.. 

Zand erover • • • 

Kompetitie 
De voetbalkompetitie is ook gestart, en van wie al eens iets over de 
sport schnjft, wordt verwacht er iets over te zeggen. De start schijnt 
voor verschillende klubs eerder lastig te verlopen. Klub Brugge, 
Erweedeejem, Standard, allemaal klubs die het maar zus en zo doen. 
Anderlecht doet het beter. Het vond in Geels alvast voorlopig de doel-
puntenfabnkant die het zocht. Op de arbiters schijnt het verder nog 
te mogen rekenen. Maar de verdediging lijkt ons nogal kwetsbaar. 
De ploegen waaraan de supporters meest plezier zouden kunnen 
beleven, zouden nog maar eens ploegen als Lierse, Beveren en ande
re kunnen zijn Wij zagen Beveren spelen tegen Beringen, en wij moe
ten zeggen dat het lang geleden was dat wij nog met zoveel plezier 
een ploeg in aktie zagen als de blauw-gelen. 

Fred 
Nieuws van het wielerfront. Fred Debruyne die het verontwaardigd 
afstapte bij Flandria komt volgend jaar terug op de markt met een 
nieuwe ploeg. Veel wilde hij er nog met over kwijt Alleen dat Daf zal 
afdokken. Dat de ploeg uit jonge renners bestaat. En dat hij, Fred, dat 
ploegje eens naar zijn hand zal zetten En dan nog iets dat wij met zo 
heel goed begrepen hebben, en dat dus, als wij het verkeerd verston
den, moet recht gezet worden. Wij hebben verstaan dat de renners 
die tekenden voor de nieuwe ploeg, met tekenden voor een firma 
(dat zou dan Daf zijn), maar voor Fred. Moeten wij daaruit dan aflei
den dat Fred niet alleen sportdirekteur oud model zal spelen, maar 
ook zal optreden als wat wij maar « manager» zullen noemen ? Zo 
ongeveer zoals Eddy Merckx dit jaar deed met C & A ? 

Nieuwe opvatting 
WIJ kennen er met veel van, en de kwestie is in de grond wellicht veel 
te juridisch om door ons duidelijk begrepen te worden, maar wij heb
ben de indruk dat er stilaan iets gewijzigd wordt in de opvatting over 
het sportdirekteurschap Tot dusver, zo komt het ons voor, nam de fir
ma de renners én de sportdirekteur aan, en was de laatste dus een 
werknemer met een ietwat speciale opdracht van de firma. De laat
ste tijd. zo dachten wij, wordt dat allemaal een beetje minder duide
lijk Men gaat meer en meer de richting uit van een soort manager die 
een ploeg renners in dienst neemt, en die zich dan met renners en al 
aan de meestbiedende verhuurt. Wij kunnen ons voorstellen dat der
gelijke evolutie in de toekomst sociale en juridische konsekwenties 
zou kunnen hebben Wie wordt uiteindelijk werkgever van de ren
ners, wie draagt de financiële risico's, wie staat borg voor de brood
winning van de renners"? 

In ons denkbeeldig dorp in Vlaanderen — maar waarin ieder « slecht 
karakter» zo een beetje zijn eigen dorp zal herkennen, want het is 
overal zo een beetje hetzelfde — wordt het jaar van het dorp spor
tief gevierd. Er worden altijd maar wandeltochten onder bevoegde lei
ding uitgevoerd, en wat kan een mens dan anders doen dan meesjok
ken achter de beklimmer van de Everest — aan zijn kostuum te zien 
— of achter het forse met kleurige linten voorziene achterwerk van 
de wandelleidster die blijkbaar heldere ideeën heeft over wat ons 
dorp wezen moet. 

En wat zien wi j? Dat ons dorp 
blijkbaar helemaal bestaat uit in-
wijkelingen, want bij de wande
laars zijn geen echte inboor
lingen. Die staan in hun hof te wer
ken, en hebben verdomnne nog 
geen blik over voor de sportieve-
lingen die het zo goed menen met 
hun dorp. 
En dat er alweer een buurtstami-
nee dicht is, en een bollenwinkel-

• ken opgeslokt door een super-
marché. 
Dat er weer een boer uitgeboerd 
is, en een nieuwe wijk uitge-
broeid, die nog vóór het einde 
van deze eeuw zal gesloopt wor
den als krottenwijk. Dat de sche-

Verkeerd 
Wij meldden onlangs dat de nieuwe 
star van Anderlecht — keeper Muna-
ron — zoveel herrie meent te moeten 
verkopen dat hij vóór het seizoen al 
twee keer van het veld vloog Daar 
zijn vanzelfsprekend straffen aan ver
bonden. En Munaron heeft die ook 
gekregen. Hij mag zes keer met aan
treden. Maar het betreft dan uitslui
tend vriendschappelijke wedstrijden. 
In feite is het dus géén straf. Nu begrij
pen wij best dat de klub wel zwaar 
zou gestraft zijn als het zes wed
strijden tout court — kompetitie op 
nationaal en Europees vlak inbegre
pen dus — zou betreffen, en dat daar
door ook sommige supporters zich 
belazerd zouden kunnen voelen Dit 
neemt echter met weg dat wij stom
weg van oordeel zijn dat men er bela
chelijk aan doet zoveel eieren te leg
gen onder herrie verkopende vedet-
jes. Het heet overal dat vedetten voor
beelden (moeten) zijn. Welnu, wan
neer de heertjes het met wensen te 
zijn, dan moet men ook niet veel 
medelijden hebben. Zij worden ge
noeg betaald om zich te gedragen 
zoals het hoort. 

Enorm 
Wij lezen dat de berichtgeving 
over de zwemkampioenschappen in 
Berlijn zo fantastisch was. De cijfers 
kennen wij al niet meer Maar dat er 
druk gejongleerd is met mikro's en 
camera's hebben wij zelf kunnen vast
stellen Dat er tientallen en tientallen 
mensen werden voor ingezet is lo
gisch. Dat computers een handje 
moesten toesteken is van deze tijd. 
Hoeveel tonnen papier er werden vol
geklad met mededelingen allerhande 
kan men slechts bij benadering ra
men. Het is natuurlijk allemaal prach
tig. En men moet al een stuk antiek 
zijn om zich af te vragen of dat nu 
ook allemaal de moeite loonde Hoe
veel mensen hebben nu, nauwelijks 
een paar weken na de gebeurtenis
sen, nog iets aan al die verbluffende 
berichtgeving' En is voor dat alles 
geen berichtgeving opzij geschoven 
die belangnjker, zij het misschien min
der geruststellend was "̂  

penen en notabelen en zo niet in 
die wijken wonen, en dus blijk
baar uit een bevolkingslaag ko
men die zich kan permitteren het 
voor de anderen voor het zeggen 
te hebben 
Dat er nog schone hoekjes zijn in 
ons dorp, vooral daar waar ge
meente en « den arme » — wij zijn , 
nog wat achterlijk — en de kerk
fabriek gronden bezitten, omdat 
die toch niet verkaveld worden. 
Maar dat ge van die schoonheid 
niet veel ziet, omdat er hopen vuil
nis liggen, en netelen tot aan de 
takken van de bomen. 
En dat de nieuwe baan die wij 
tien jaar geleden betaalden een 
sukkelweg geworden is, waarbij 
de leider van de expeditie opge
wekt vertelt dat zij zal vernieuwd 
worden. Waarbij de zure beden
king dat men ons de nieuwe 
banen wel duur verkoopt. 
Wij zien ook nieuwe ontspan-
ningsgelegenheid waar de organi-
zaties hun hambras komen verko
pen, en de ouwe mannen, die 
daar vroeger hun pijp kwamen 
stoppen en over het weer klap
pen, verdwenen zijn. 
In één woord, wij hadden de tries
tige indruk dat de bergbeklimmer 
en de moe met de linten met ons 
door het lijk van een dorp aan het 
rondzeulen waren, en dat al die 
straffe verenigingen en bij de 
meerderheid aanleunende en sub
sidies krijgende groepen van aller
lei soort wel wat meer verbeel
ding zouden mogen opbrengen 
als zij van het dorp weer een 
dorp willen maken. 

Als wij nog eens triestig zijn 
omdat ons dorp verknoeid wordt, 
zullen wij misschien eens vertel
len wat er volgens ons bekrom
pen boerenverstand zou kunnen 
gedaan worden om onze dorpen 
te redden. Maar dat zal niet klop
pen met wat geleerde studiebu
reaus hebben uitgeknobbeld, en 
met wat sommige politiekers met 
ons van plan zijn. 
Zand erover. Gelijk over het dorp. 

Omloop 

te koop 
Jos van tante Cilleke schijnt in 
een verbeten gevecht gewikkeld 
met de uitbater van de omloop 
van Nijvel. Die omloop is te 
koop, en Jos heeft daar een bod 
van 19 miljoen op gedaan. De 
uitbater heeft echter, zo lezen 
wij, een hoger bod gedaan. Er 
moet dus een nieuwe koopdag 
komen, en de staat zal zijn prijs 
moeten verhogen wil hij de 
omloop in bezit krijgen. Wij 
nemen aan dat Jos Chabert er 
geen bezwaar zal tegen hebben 
er nog een schepken op te doen 
— het is ten slotte zijn geld niet 
— en uiteindelijk de omloop in 
handen zal krijgen. Er is ook al 
bekendgemaakt wat men er zal 
van maken. Een attraktiepark 
namelijk. Wij kennen niet de 
behoefte aan dergelijke dingen 
ginder in Nijvel. maar wij vragen 
ons toch af of wij niet stilaan 
verzadigd raken met 
attraktieparken vol 
geprefabiceerd, kartonnen 
vermaak en weinig echte 
ontspanning. 

MAANDAG: Volgens onze 
krant had Freddy Maertens 
er een voorgevoel van dat 
zijn vrouw hem een baby 
ging schenken. Hoe kan dat 
nou ? • DINSDAG : Het we-
reldrekord monopoly spe
len onder water werd op 24 
uur gebracht. Zijn wij, zon
der water, al beu na één 
kwartier. • WOENSDAG : 
Bij RWDM, lezen wij, wenst 
niemand de bal. Speel dan 
maar voetbal. • DONDER
DAG : En het wereidrekord 
dansen bedraagt 145 uur. 
Hopelijk was het geen « kus-
kensdans». • V R I J D A G : 
Dit is nog lang niet het straf
ste. In Italië heeft iemand 
zijn fiets opgevreten. Wij 
verkiezen mosselen. • ZA

TERDAG : Boskamp mag 
zich eindelijk scheren: 
RWDM won zijn eerste 
match. Van de gelegenheid 
profiteren, maat. Wie weet 
hoe lang duurt het anders 
nog. • ZONDAG : Saluut 
aan de geleide groep wan
delaars die een tramkotje 
stonden te bekijken. Een 
zeldzaamheid, want er is 
geen tram meer. 

ï 
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3n question — 
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Tom Sawyer (f) 
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sentiers de I aventure — 19 30 
Nieuws — 19 33 Cine-selection 
- 19 55 Weerbericht - 20 00 La 
Planete des Singes (f) - 21 00 Dil-
linger est mort (f) — 22 25 Horos-
koop 

BBC 

1000 Barnaby - 1040 New life 
- 11 30 Lets go - 11 45 Unem
ployment — 12 35 On the move 
- 1245Parosi - 1325Kosso f& 
Co - 1400 Farming - 14 25 Mr 
Smiths fruit garden — 14 50 
Nieuws — 1455 Speelfilm — 
1655 Summer Sunday — 17 35 
Bonanza — 18 25 Star Turn chal
lenge — 1900 Nieuws — 1910 
Sexton blake — 1940 Songs of 
praise — 2015 The Onedin line 
- 2105 Speelfilm - 2305 
Nieuws — 2315 Everyman — 
2350 Speelfilm - 0020 Weerbe
richt 

Maandag 
18 SEPTEMBER | 

BRT 1 Sf^ïh. 

14 00 Schooltelevisie — 1800 
Peppi en Kokki — 1815 De ade
laar van het_ 9e legioen — 18 40 
Open school — 1910 Doe mee 
- 1940 Morgen — 1945 
Nieuws — 2010 De weerman — 
2015 Micro-Macro - 2050 De 
Stichting - 2140 Wikken en 
Wegen - 22 30 Nieuws - 22 45 
Open school 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie — 1740 
Ivor la petite locomotive — 1745 
1, 2, 3 cinema — 1815 Seniora-
ma — 18 45 La pensee socialiste 
- 1915 Lundi-sports - 1929 
Weerbericht — 19 30 Faits divers 
Taxi de nuit (Dok) - 21 05 La civi
lisation de l'lslam (Dok) - 2200 
Nieuws — 2215 Petite musique 
de nuit — 2310 Nieuws 

RTB 2 

1950 Molière pour rire et pour 
pleurer ( f ) — 2050 Le Wallonissi-
me 

NEP. 1 

1000 Schooltelevisie — 1845 
Staatsloterij — 1850 Fabeltjes
krant — 1859 Vlucht in de wilder
nis — 2040 Schlagerfestival 
1978 - 2137 Nieuws - 2155 
Schlagerfestival 1978 - 2230 Si-
monskoop extra — 23 00 Uitzen
ding van Symbiose — 2309 
Nieuws 

NEP. 2 

1855 Nieuws - 1859 De Flintsto-
nes — 19 24 Het geheime projekt 
- 2000 Nieuws - 2027 Verlo
ren paradijs (f) - 2212 Brand
punt — 2252 Graven in bijbelse 
bodem (Dok) - 2327 Nieuws 

ARP 

905 Schooltelevisie — 1710 
Nieuws — 1715 Musik am Nach-
mittag — 1800 Emm wie Mei-
kel - 1850 Nieuws - 1900 Das 
Intermezzo bietet an — 1930 
Halb 7 - 1940 Von der Eifel bis 
zum Weserbergland — 20 15 Hier 
und Heute - 2045 Spiel um 4tel 
vor 8 Kabillowitsch - 21 00 
Nieuws - 21 15 Die Kur - 22 15 
Seemacht Oesterreich — 2245 
Bitte umblaettern — 23 30 Tages-

"themen — 000 Ein schones 
sthemen — 000 Ein schones 
Madchen wie ich ( f) — 1 35 
Nieuws 

ZPF 

1800 Nieuws - 1810 Spiel mit 
Puppen — 1840 Die Drehschei-
be — 19 20 Koniglich Bayen-
sches Amtsgencht ( f ) - 2000 
Nieuws - 20 30 Hitparade -
21 15 Wie wurden sie entschei-
den "7 ( f ) - 2200 Heute - Journal 
- 22 20 Marija ( f ) - 0000 Zu
kunft und Hoffnung — 0030 
Nieuws 

14 SEPTEMBER 1978 

TF 1 
1215 Réponse a tout - 1229 
Les tifins — 12 33 Midi premiere 
- 1300 Nieuws - 1335 Regio
naal magazine — 13 50 Les 
apres-midi de TF 1 — 1758 A la 
bonne heure — 1827 Un, rue 
Sesame - 1855 Christine ( f ) 
1915 Une minute pour les fem
mes - 1918 Les tifins - 1920 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Llnconnu de 1945 - 2000 
Nieuws — 20 30 La grande bour-
geoise ( f) - 22 20 Portrait -
2315 Nieuws 

A 2 
13 35 Regionaal magazine — 
13 50 Le provocateur ( f ) - 1403 
Aujourd'hui madame — 1500 La 
salamandre d'or ( f ) — 16 30 Au-
tres metiers, autres gens — 17 25 
Fenétre sur - 17 55 Recre A 2 
- 18 35 C'est la vie - 18 55 Des 
chiffres et des lettres - - 19 20 
Gewestelijke aktualiteiten — 
1945 Top Club - 2000 Nieuws 
- 2032 Cine-musique - 2135 
Question de temps — 2235 Docu
ment de creation — 2305 
Nieuws 

FR. 3 
1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tnbune libre — 1910 Le chevalier 
de coeur — 19 20 Gewestelijke 
aktualiteiten -:- 1940 Regionaal 
programma — 1955 Nieuws — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 Les manes de l'an II ( f ) -
2205 Nieuws 

LUX. 
1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms - 17 30 Les 
secrets de la Mer Rouge ( f ) — 
17 55 Le coffre-fort - 18 00 Ram-
Dames Info — 1817 Systeme D 
- 1830 Le coffre-fort - 1835 
Ram-Dames — 1850 Le coffre-
fort — 1855 De nos clochers — 
1910 Passé e.t gagne — 19 30 
Nieuws — 2000 Les grandes 
batailles du passé — 21 00 Ciel 
rouge (western) — 22 25 Les 
potins de la comete 

BBC 1 
1038 Science all around — 11 00 
Merry go round — 11 23 It's 
Maths — 11 45 You and me — 
1222 MUSIC time — 1245 Gene
ral Studies — 1345 Nieuws — 
1400 Pebble Mill - 1445 Mister 
Benn - 1501 Words and Pictu
res — 1518 Location Britain — 
1540 Going to Work - 1615 
Songs of praise — 1655 Play
school — 1720 Champion, the 
wonder horse — 17 40 C L 
Bears — 1805 John Craven's 
newsround - 1810 Blue Peter 
— 18 35 Ivor the engine — 18 40 
Nieuws — 1855 Nationwide — 
19 50 Dad's army - 2020 Ty
coon — 21 10 Panorama — 
22 00 Nieuws - 2225 Slither 
Amenkaanse parodie — 0000 To
night 

Dinsdag 
19 SEPTEMBER 

BRT 1 

14 00 Schooltelevisie - 1800 
Kuifje — 1805 Sesamstraat — 
1830 Open School - 1900 Mu-
zieksien — 1940 Morgen — 
1945 Nieuws - 2010 Dolle dins
dag — 2055 Een wereld — 21 45 
JIJ of WIJ — 22 10 Gastprogram-
ma — 2240 Nieuws 

BRT 2 

14 00 Overname BRT 1 - 2010 
Op een goeie wei — 2035 Pano
rama - 21 00 De jacht (f) 

NEP. 1 

1000 Schooltelevisie - 1820 
Openingszitting van de staten-ge-
neraal — 1850 Fabeltjeskrant — 
1855 Nieuws - 1859 Het kleine 
huis (f) — 1950 De baaien van 
Australië (dok) - 20 20 EO - met
terdaad — 2050 Tijdsejn — 

ZATERDAG 16 SEPTEMBER D 2 

Dramatische film van Moshe 
Mizhrahi met Simone Signoret 
Madame Rosa, een jodin, 

21 24 Tenslotte - 21 37 Nieuws 
— 21 55 Den Haag vandaag — 
2220 Mens in wording (dok) — 

NEP. 2 

1300 Openingszitting van de sta-
ten-generaal — 1855 Nieuws — 
1859 De Tros top-50 - 2000 
Nieuws — 20 27 The wooden hor-
se (f) - 2205 Aktua tv - 2255 
Nieuws — 2300 Open school-te-
leac een jaar open school 

RTB 1 

1400 Schooltelevisie — 1800 
Ivor, la petite locomotive — 1805 
1, 2, 3 cinema — 1830 La folie 
des bêtes (f) — 1845 Propos et 
confidences — 1915 Antenne-
soir — 1928 Weervoorspelling 
— 19 30 Nieuws — 19 55 Les sen
tiers du monde — 21 05 Les 
grands detectives — 2205 
Nieuws — 2230 Videographie 

RTB 2 

19 55 Mister Roberts - 21 55 
Antenne-soir special (tot 22 25) 

ARP 

ZPF 
17 30 Mosaik - 18 00 Nieuws — 
1810 Technik fur Kinder - 1840 
Die Drehscheibe — 1920 Mar-
chen der Volker (f) - 1935 Tar-
zan Herr des Dschungels (f) — 
2000 Nieuws - 2030 Die 39 Stu-
fen (thnller) - 2200 Heute-jour-
nal - 2220 Streitfall der Radi-
kalenbeschluss (dok) — 2300 
Apropos Film - 2345 Art Bla-
key s jazz messengers 

TF 1 
1215 Reponse a tout — 12 29 Les 
Tifins — 12 33 Midi-premiere -
13 00 Nieuws - 13 05 Les apres-
midi de TF 1 le regard des fem
mes — 1758 A la bonne heure 
— 1827 Un, rue Sesame - 1855 
Chnstine (f) — 1915 Une minute 
pour les femmes — 1918 Les 
Tifins — 1920 Gewestelijke aktu-
aliteiten — 1945 L'inconnu de 
1945 _ 1957 Nieuws - 2030 
La ronde de nuit - 22 02 Des 
idees des hommes —. 2255 
Nieuws 

A 2 
13 35 Regionaal magazine 
— 1350 Le provocateur (f) — 
14 03 Aujourd'hui madame — 

21 u 15 — La vie devant soi. 

woont in een Parijse arbeiders-
buurt, waar vooral Algenjnen, ne
gers en joden wonen 

1500 Cannon (f) — 1555 Decou-
vrir — 17 25 Fenétre sur — 
17 55 Recre A2 - 1835 C'est la 
vie — 1855 Des chiffres et des 
lettres — 19 20 Regionale aktuali-
teiten - 19 45 Top club - 20 00 
Nieuws — 20 35 Les envoutes (f) 

905 Schooltelevisie — 1710 
Nieuws — 1715 Ein bestseller 
wird gemacht — 1800 Der heimli-
che Teilhaber (f) - 1820 Das 
Haus der Krokodile - 1850 
Nieuws — 1900 Intermezzo-infor-
mationen — 1930 Alte Stadte 
und Landschaften - von der Ost-
see bis zum Thunnger Wald — 
19 40 Polizeiinspektion 1 — 2015 
Hier und heute — 2045 Tip um 
4tel vor 8 - 21 00 Nieuws — 
21 15 Was bin ich-? - 2200 
Report — 2245 Detektiv Rock-
ford Anruf genugt (f) - 2330 
Tagesthemen — O 00 Kris Kristof-
ferson und Rita Coolidge — 045 
Nieuws 

FR. 3 

1830 Jeugdprograuma — 1855 
Tribune libre — 1910 Le chevalier 
de coeur — 1920 Gewestelijke 
aktualiteiten — 1940 Regionaal 
magazine — 19 55 Nieuws , — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 Sissi (f) - 2210 Nieuws 

LUX. 
1215 La bonne franquette — 
1715 Tekenfilms - 1730 Recifs 
- 17 55 Le coffre-fort - 1817 
Systeme D - 1830 Le coffre-
fort — 1835 Ram-dames — 
1850 Le coffre-fort - 1855 De 
nos clochers — 1910 Passé et 
gagne - 1930 Nieuws - 2000 
Des autos et des hommes (dok) 
- 21 00 Charly (f) - 2235 Les 
potins de la comete 

BBC 1 

7 38 Schooltelevisie - 1038 
Matshow — 11 05 Look and read 
- 11 30 Let's go - 1200 Watch 
Snails — 1217 Going to work — 
13 05 A job worth doing — 13 45 
Bod ^ 1500 You and me — 
1514 Encounter Germany — 
1530 English - 1620 Cawl a 
chan — 1655 Playschool — 
17 20 Hair bear bunch - 1740 
Ask Aspel - 1805 John Cra
ven's newsround — 1810 Stones 
beneath the sand — 1835 Ivor 
the engine — 1840 Nieuws — 
1855 Nationwide - 1950 Star 
Trek — 2040 Happy ever after 
- 21 10 Dallas — 2200 Nieuws 
- 22 25 Off to Philadelphia in the 
morning — 23 25 Scars of au
tumn — 015 Nieuws 

Woensdag 

I 20 SEPTEMBER 

BRT 1 
1530 Open School - 1630 Tip-
Top - 1815 Kuifje - 18 20 Meri
diaan (Dok) - 1850 Nancy 
Drew - 1935 Morgen - 1945 
Nieuws — 2010 De Weerman — 
2015 Happy days ( f ) - 2040 
Holocaust (Brandoffer) ( f ) — 
2215 Voetbal 

BRT 2 
1530 Overname BRT-1 - 2015 
Le Cnme de Monsieur Lange (f) 
— 21 35 Vlammen in de sneeuw 
(dok) — 2210 Persona 

NEP. 1 
1000 Schooltelevisie - 1530 
Wat heet oud in Amenka ' ' (dok) 
— 1610 KROs Wereldcircus — 
16 50 De Flintstones — 1715 Pep-
pi en Kokki - 1840 Staatsloterij 
— 1845 Toeristische tips — 1850 
Fabeltjeskrant — 1855 Nieuws 
— 1859 Voor een «extra» brief

kaart bij de KRO op de eerste 
rang — 19 50 Politieke partijen — 
2000 Wat met de W a d d e n ' 
(dok) - 2050 Operette.in gold 
und silber — 21 35 Nieuws — 
21 55 De Latijns-Amerikaanse Bis-
schoppenkonferentie — 22 55 Te-
leac — 23 20 Den Haag vandaag 
- 2325 Studio sport - 2350 
Nieuws 

NEP. 2 

18 59 Met pijn en moeite (dokJ — 
2000 Nieuws - 2027 Socutera 
- 2034 Veronica's Popjournaal 
- 2040 Operatie Petticoat ( f ) — 
2210 Starsky & Hutch ( f ) - 23 00 
Info Special (dok) - 2335 
Nieuws 

RTB 1 

1330 Schooltelevisie - 1700 
Feu vert — 1825 Ivor, la petite 
locomotive — 1830 La Folie des 
bétes (f J — 18 45 La pensee et les 
hommes — 1915 Antenne-Soir 
- 1929 Weerbericht - 1930 
Nieuws — 1950 Contacts — 
1955 Les grandes conjurations 
( f ) - 21 25 Le quartet de jazz 
Earl Hines — 2215 Nieuws 

RTB 2 
1955 Molière pour rire et pour 
pleurer ( f ) — 2050 Frangoise, 
Martine, Claire et les autres 

ARP 

1710 Nieuws - 1715 Musik 
Extra 3 — 180 Paul Breitners 
Fussballmagasin ( f ) — 1820 Ge-
heimtip fuer Tommy (f) — 1850 
Nieuws — 19 00 Intermezzo-infor-
mationen — 1930 Halb 7 — 
19 40 Sie kommen aus Agarthi — 
2015 Hier und Heute - 20 45 Tip 
um 4tel vor 8 — 21 00 Nieuws — 
21 15 Ein Sommer in Vallon ( f ) — 
2245 Titel, Thesen, Temperamen-
te — 23 30 Tagesthemen 

ZPF 

1745 Turn mit - 1755 Jetzt 
kommt Indianer Joe — 1800 
Nieuws - 1810 Flugboot 121 SP 
Cf) _ 1840 Die Drehscheibe — 
1920 Wenn einer eine Reise tut 
(dok) - 2000 Nieuws - 2030 
Der Sport-spiegel — 21 15 Bilanz 
- 2200 Heute-journal - 2220 
Die Strassen von San Francisco 
( f ) — 2305 Rueckfragen — 
2350 Fegefeuer in Ingolstadt (to
neel) — 1 45 Nieuws 

TF 1 
1215 Réponse a tou t - 1229 
Les Tifins — 12 33 Midi première 
— 13 00 Nieuws — 13 37 Les visi
teurs du mercredi — 1755 Sur 
deux roues — 1815 A la bonne 
heure — 1827 Un, rue Sesame 
- 1855 Christine ( f ) - 1915 
Une minute pour les femmes — 
1918 Les Tifins - 19 20 Geweste
lijke aktualiteiten — 19 45 L'lncon-
nu de 1945 - 1953 Trekking Lot
to - 2003 Nieuws - 2030 La 
mam coupee ( f ) — 2210 Les 
grandes enigmes 2300 Nieuws 

A 2 

1335 Regionaal magazine — 
1350 Le provocateur — 1403 
Aujourd'hui madame — 1610 Re
cre A 2 - 18 35 C'est la vie -
1855 Des chiffres et des lettres 
— 1920 Regionale aktualiteiten 
- 1945 Top club - 2000 
Nieuws - 20 32 Mi-fugue, mi-rai-
sin — 22 20 Magazine medical — 
1830 Jeugdprogramma — 1855 
Tnbune libre — 1910 Le chevalier 
de coeur - 1920 Gewestelijke 
aktuahteiten — 1940 Regionaal 
programma — 1955 Nieuws — 
2000 Les jeux de 20 heures — 
2030 Alice ou la derniere fugue 
( f ) - 2200 Nieuws 

LUX. 
1215 La bonne franquette — 
1630 Lecole buissonniére — 
17 55 Le coffre-fort - 18 05 L'eco-
le buissonniére — 1815 Ram-da
mes — 1830 Le coffre-fort — 
1835 De nos clochers — 1850 
Le coffre-fort — 1855 Hit-parade 
- 1930 Nieuws - 2000 Histoire 
de l'aviation (dok) — 21 00 Les 
orgueilleux ( f ) — 2240 Les potins 
de la comete 
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VERENIGING 
VLAAMSE 
ZIEKENFONDSEN 
U ALS VLAMING SLUIT ZEKER AAN 
BIJ HET VLAAMS ZIEKENFONDS 
VAN UW STREEK 

ANTWERPEN 
— Vlaams Ziekenfonds «Ie Dien », Merodestraat 30, 
Mechelen, tel 015/20 6613 
— Onderling Ziekenfonds Rupelstreek en Klein-Bra-
bant, Kraarweg 21, Bornem, tel 031/89 16 19 

BRABANT 
— Cembel, Leuvenselaan 43, Tienen, tel 016/81 34 35 

OOST-VLAANDEREN 
— Vlaamse iVlutuaLteit Waasland, Zandstraat 14 
Beveren-Waas, tel 031/756666 
— Vlaams Ziekenfonds Schelde-Dender-Durme, 
Em Winckellaan 5, Dendermonde, tel 052/2175 45 
— Ziekenfonds Flandna, Keizer Karelstraat 80, 
Gent, tel 091/23 52 27 
— Ziekenfonds Flandna Meetjesland, Gravin Johan-
nalaan 8, Eeklo, tel 091/77 23 51 
— Ziekenfonds Land van Rhode, Hundelgemse-
steenweg 359, Merelbeke, tel 091/307909 
— Ziekenfonds Vlaamse Ardennen, Fortstraat 34, 
Oudenaarde, tel 055/31 31 15 

V^EST-VLAANDEREN 
— Vlaams Ziekenfonds De West, Recolettenstraat 
66, Nieuwpoort, tel 058/23 37 15 
— Vlaams Ziekenfonds Het Brugse Vrije, Suvée-
straat 2, Brugge 
— Ziekenfonds West-Flandria-Kortnjk, Veldstraat 
170, Kortrijk, tel 056/22 56 98 
— Ziekenfonds West-Flandria-Roeselare, Westlaan 
145, Roeselare, tel 051/2083 45 

WZ-SEKRETARLAAT: Veldstraat 170, Kortrijk, tel. 
056/22.56.98. 

VU zeer waakzaam te Izegem 
IZEGEM — De polit ieke aktivitelt is hervat in Izegem Op het einde van augus
tus kwam de gemeenteraad weer bijeen Met maar liefst 38 punten op de 
agenda van de openbare vergadering Belangrijk daarin waren de begro
tingen van de kerkfabrieken voor 1979, de goedkeuring van de eindafreke
ning van het Sport- en Rekreatiecentrum (een totaal van meer dan 161 mil
joen, zonder de grond '), de beslissing om 7 moneelvensters van de St-Ti l lo-
kerk te herstellen en een VU-interpellatie over het beleid van de meerderheid 
t o v het gemeentelijk onderwijs 

WEST-VU\ANDEREN 

Aan de zitting vi/as een vergadering 
voorafgegaan van de kommissie van 
financies die beneden peil was onvol
doende informatie en gebrek aan dos
sierkennis van de verantwoordelijke 
schepen Op die manier rezen op de 
gemeenteraadszitting weer een aan
tal vragen op over financiële kwesties 
die normalerwijze al op de kommissie 
een antwoord dienden te krijgen 
Daarom stelde Geert Bourgeois voor 
dat wanneer de begrotingen van de 
kerkfabrieken op de kommissie aan 
bod komen er voortaan van elke kerk
fabriek iemand uitleg zou verschaffen, 
uiteraard met over gewone zaken 
maar over belangrijke nieuwe posten 
op de begroting 

K u n s t w a a r d e o f geen ' 
De Izegemse Sint-Tillokerk is onge
veer een eeuw oud en opgetrokken in 
neo-gotische stijl, vrucht van een wei
nig opwindende imitatiemode uit de 
vorige eeuw Er dnngen zich nu enke
le herstellingswerken op o m de ver
nieuwing van de moneelvensters Het 
princiep was al in de zitting van maart 
goedgekeurd Er waren toen drie op 
lossingen voorgesteld geraamd op 
5467 000 9492 000 en 12 846000 fr 
Toen was overeengekomen zoals Jef 
Pattyn had voorgesteld dat de keuze 
van oplossing op technische en artis
tieke basis bepaald zou worden 
Het voorstel van de meerderheid 
bestond er nu in het meest dringende 
van de werken (de herstelling van 7 
van de 16 moneelvensters) thans te 
laten uitvoeren ten einde de kosten 
wat te spreiden over de jaren Maar 
over verantwoording of keuze van 
een van de oplossingen werd met 
meer gerept De Volksunie eiste klaar
heid in die zaak en nam de schepen 
van openbare werken die « mede op 
artistieke gronden» pleitte op zijn 
woord De VU stelde de vraag naar 
de artistieke waarde van het gebouw 
De gebruikte matenalen en de toege
paste procédés moeten daar van 
afhangen aldus de VU 
De meerderheid volgde de taktiek 
van het met begrijpen Ze deed alsof 

de VU de herstelling met wenste en 
weigerde elke diskussie over de waar
de van de St Tillokerk 
Als men het ons vraagt een zielig ver
toon van de meerderheid Zeker de 
Sint-Tillokerk is geen Sint-Michiels-
Sint-Baafs- of 0 - L - V katedraal 
Maar ofwel voert men bewijzen aan 
voor de kunsthistorische waarde van 
deze Izegemse kerk (die zijn moeilijk 
te vinden O en dan is het beste en de 
meest artistieke uitvoering nauwelijks 
goed genoeg Ofwel erkent men dat 
het gebouw geen kunstwaarde heeft 
en men opteert voor een stevige 
maar goedkope hersteloplossing Nu 
gaat men talrijke en dure herstel
werken spreiden over vele jaren De 
eerste schijf is geraamd op 5 5 mil
joen 

Menen zoekt 
W I J zoeken dringend een goe
de Vlaamse cafe-uitbater I Ja, 
we hebben de kans een mooi, 
leegstaand cafe (met vergader
zaal), in zeer goede staat, als 
Vlaams cafe, te gebruiken Als 
gijzelf, of een andere van uw 
kennissen, daar iets voor zou 
voelen, moet ge maar eens drin
gend kontakt opnemen met 
schepen H Vandenbuicke, We-
velgemsestraat, 124, 8520 Lau
we, tel 41 1150, die u in de 
nadere details en voorwaarden 
kan inwijden 

U zal met ons akkoord gaan, 
dat een eigen Vlaams lokaal 
onze werking kracht zou bijzet
ten Daarom rekenen wij erop 
een kandidaat te vinden 

In Emelgem komt een nieuwe wijk 
Het voorontwerp van BPA (Biezon 
der Plan van Aanleg) dat de naam 
Emelgem-Noord draagt kreeg de 
goedkeunng Het ontwerp komt van 
de WITAB (Westvlaamse Interkommu-
nale voor Technisch Advies en Bij
stand) Het IS een voorbeeld van een 

VUJO-
Groot-Oostende 
De Volksumejongeren van Groot-Oos-
tende in vergadering bijeen op 29 
augustus 1978 
•*• Schandvlekken de 10-jarige bezet
ting door Russische troepen van Tsje-
choslovakije 
* Stellen vast dat het Russisch Kom-
munisme nog altijd een imperialisti
sche politiek ten opzichte van andere 
landen voert 

lustrerie 
marcdeviiese 
baron ruzettelaan 
assebroek - brugge 
tel. 050-357404 

VUJO 
naar Cadzand 
Het nationaal vor-
mingsweekend in 
Cadzand op 15, 16 en 
17 september is volledig 
volgeboekt. Wie dus niet 
ingeschreven heeft kan 
er echt niet meer bij. 
Uiteraard zijn belangstel
lenden steeds welkom. 
Slaapgelegenheid en 
eten kan Hedenesse hen 
echter niet bezorgen. In 
Cadzand of omgeving 
zijn voldoende hotelle
tjes eniof eettentjes te 
vinden tegen demokratis-
che prijzen. 

KONINKRIJK BELGIË - MINISTERIE VAN FINANCIEN 

8 J 5 % LENING 1978-1986 
RENTE — 8,75 % 's jaars vanaf 22 september 1978 
EFFEKTEN. — Toonderobhgaties van 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 en 500.000 
frank De coupures van 5 000 frank worden als bijpassing afgeleverd 
AFLOSSING. — Uitsluitend door terugkoop 
TERUGBETALINGSPRIJS. - Tegen het p a n op de emdvervaldag van 22 september 
1986 
UITGIFTEPRIJS. - 99 «/o 
OFFICIËLE NOTERING. — De obligaties zullen officieel ter beurze worden geno
teerd 

INSCHRIJVING 

van woensdag 6 tot donderdag 21 
september 1978 

Aan de inschrijving kan vóór laatstvermelde datum een einde worden gesteld. 

De inschrijvingen worden zonder kosten aangenomen bij de Nationale Bank van 
België en bij de in België gevestigde banken, wisselagenten en de ertoe gemachtig
de financiële instellingen van de openbare sector en spaarkassen. 
De Uitgifteprijs is volledig in speciën te betalen bij de inschrijving 

Brussel 31 augustus 1978 

De Minister van Financiën, 
G. GEENS 

Adv. 150 

BPA zonder aanduiding van de be
stemming alleen met omlijning De 
wet van 29 maart 1962 laat dit toe 
waar het om sociale woningbouw 
gaat De WITAB voorziet dan ook in 
haar toelichting twee gedeelten 1) 
voor de oprichting van een sociale 
woningwijk 2) voor de aanleg van 
een zgn sociale verkaveling Voor dat 
tweede deel zal de WIH (Westvlaam
se Interkommunale voor Huisvesting) 
opdrachthouder zijn (zoals voor de 
verkaveling Becelaereshof) De opzet 
is duidelijk een deel «bouwmaat-
schappijhuizen » en een gedeelte los
se kavels De VU pleitte ervoor de 
WITAB de opdracht te geven beide 
gedeelten door elkaar te weven De 
huidige opvattingen over goed wonen 
— op de eerste plaats ook inzake 
sociale woningen — zijn met meer te 
verzoenen met het systeem van een
tonig gelijke gevels en straten De 
meerderheid reageerde zuur het VU-
voorstel kwam zogezegd te vroeg 
Bij diverse punten werden nog VU-be-
denkingen en -voorstellen geformu
leerd In de VU-fraktie waren wel 
enkele binnenpretjes te beleven, o m 
toen de meerderheid zich verplicht 
zag over een punt «neen >• te stem
men En ook toen een aantal belas
tingen en retributies op sommatie van 
het provinciebestuur korrekt geformu
leerd en opnieuw aan de raad voorge
legd moesten worden De VU-fraktie-
leider had vroeger gewaarschuwd de 
termen met door elkaar te gebrui
ken 

G e m e e n t e l i j k o n d e r w i j s 
Op het einde van de zitting interpel-
leerde Enk Vandewalle de burge
meester die verantwoordelijk is voor 
onderwijs, over de meerderheidspoli-
tiek t o v het gemeente
lijk lager onderwijs Hij legde de burge
meester 9 vragen voor in verband 
met de zogenaamde heropening van 
de Kachtemse gemeenteschool 
Voor twee jaar had het Kachtemse 
gemeentebestuur net voor de fusie, 
de gemeenteschool afgeschaft Een 
beslissing (die nooit de goedkeunng 
van de overheid kreeg Gevolg de 
school bleef hoewel verkrottend offi
cieel bestaan En precies door de fou
ten van het vroegere Kachtemse 
bestuur ontving de overblijvende leer
kracht geen wedde van het ministerie 
maar diende Izegem al die tijd het vol
le pond te betalen uit de eigen kas ' 
Plots kreeg de Kachtemse bevolking 
in augustus laatstleden een stads-
schnjven in de bus waarbij de herope
ning van de school werd aangekon
digd Noch de raad voor stedelijk 
lager onderwijs noch de belangheb
bende of betrokken instanties waren 
geraadpleegd Precies de man onder 
wiens leiding de school vroeger was 
weggekwijnd kreeg per brief de op
dracht inschrijvingen te noteren En 
dat in een ruimte die alleen nog van 
verre de herinnering aan een school 
opnep 

De VU-interpellant repliceerde dat uit 
de antwoorden van de burgemeester 
duidelijk bleek dat het schepenkollege 
zich alleen formeel en dan nog ge
deeltelijk aan zijn verplichtingen hield, 
maar de grootste twijfel openliet over 
de ware bedoelingen 
Tenslotte had hij vragen over de ste
delijke lagere school van het centrum 
(een krantebericht over een mogelijke 
fusie met de gemeenteschool van Len-
delede en de komplete afwezigheid 
van de naam van de Izegemse stede
lijke lagere school in de 5 verschenen 
afleveringen van het stadsperiodiek) 
Dat laatste zal wel een unicum zijn 
van alle stedelijke periodieken die in 
Vlaanderen verschijnen l 
De burgemeester wilde het krantebe
richt noch ontkennen noch beves
tigen En zichtbaar in het nauw gedre
ven zocht hij de schuld te schuiven op 
de schouders van een personeelslid 
Een uiterst pijnlijk en zwak moment 
met voor dat personeelslid maar voor 
burgemeester Vens Meer kommen-

taar hoeft zon houding met te krij
gen i 
Ons verslag verdient nog een na-
schnft 
De Kachtemse gemeenteschool die 
opnieuw mocht starten in onmogelijke 
omstandigheden kreeg zes inschnjvin-
gen Op de tweede schooldag viel 
geen enkel kind meer te bespeuren 
We weten met hoe het de ouders van 
deze kinderen moet te moede ge
weest zijn We konden wel vernemen 
dat de Izegemse CVP zich in de han
den wrijft van vreugde Ongetwijfeld 
IS dat in hun ogen een van hun groot
ste beleidsdaden 
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VUJO (arr. Antwerpen) organiseert 

Informatieavond over 
gevaarlijke tankwagens 
In een n ieuwe u i tvoer ing zi jn vanaf deze w e e k be ide sch i ld jes te ve rkn j -
g e n V e r k o o p p n j s 20 fr per stuk, vanaf 50 s tuks nog 15 fr B e d r a g 
ove rsch r i j ven op reken ingnummer 435-0259601-12 van Vo lksun ie 
V Z W , Barr ikadenple in 12, 1000 Brusse l 

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, biezonder 
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 kilometerlange 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 knjgen 

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 gevaarlijke 
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 dg 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 gevaarlij
ke transporten De VU-raadsleden uit 
Antwerpen en omliggende randge
meenten ziin hierop hartelijk uitgeno
digd Deze avond gaat door in zaal Eli-
gio. Van Helmontstraat 27 te Antwer
pen 

«Gazet van Antwerpen», journalist 
Paul Staes en VU-raadslid Ray De 
Bouvre zegden reeds hun medewer
king toe 
Ondertussen ontvingen de inwoners 
van de stad Antwerpen een brochu
re « Rampenbestri jding te Antwer
pen •• waarin een rampenschema en 
praktische mlichtingen worden gepu
bliceerd. 

Meer inlichtingen • stad Antwerpen, 
afd. Informatie, Grote Markt 29, 2000 
Antwerpen 

ANTWERPEN 
Aartselaar 
VLAAMSE ZIEKENKAS elke twee
de en vierde woensdag van 18 u 30 
tot 20 u 30 Zitdag in ons lokaal Ver
der zullen alle verenigingen het lokaal 
kunnen gebruiken 

Antwerpen stad 
Zaterdag 30 sept uitstap met autocar 
Brugge Ganse dag, eetmalen inbegre
pen 400 fr Inschrijvingen sekreta-
riaat VU, Wetstr 12, tel 368465 voor 
23 sept 

Dienstbetoon: telkens op maandag 
op het sekretanaat Wetstr 12, door 
Volksvertegenwoordiger A De Beul, 
van 16 tot 19 u tel 3684 65 Het 
dienstbetoon van minister De Bruyne, 
verzorgd door G Bergers, elke 
woensdag en zaterdag bij Bergers 
thuis, St-Jansvhet 19, Antw tel 
339165 

Aanbevolen huizen 
-UILENSPIEGEL-

Herberg en Feestzaal 
Kerkstraat 24 1742Ternal 

Tel 5821345 
Volksunielokaal 

G A S T H O F M A L P E R T U S 
B e e l d s t r a a t 10, 
S T - N I K L A A S ' 
Te l 031/76 73 44 

R e s t a u r a n t m e t v e r s c h i l l e n 
de s p e c i a l i t e i t e n T a v e r n e 
m e t V l a a m s e spec ia l i t e i t en , 
zoa ls k o n i j n , V l a a m s s toof -
v lees, h u t s e p o t K e i z e r K a -
r e l 

Feestzaa l t e r b e s c h i k k i n g , 
to t 120 p e r s o n e n 

DRUKKERIJ PAPIERHANDEL 
J TRUYEN 

Stationsstraat 58 
2440 Geel 

Tel 014/58.85.81 
Alle dag en weekbladen 

JEF THIJS 

Alle verzekeringen 

Koning Leopoldlaan 1, 
3180Wester lo Tel 014-54 4807 

CAFE-FRITUUR 
DE SNOECK 

Elie Van Laere - Marcella Naessens 
Lokaal Volksunie 
Gontrode Heirweg 49, 9230 Melle -
tel 091-3006.53 

IDEL - TeL 011-53.43.49 

Gelegenheidsgrafiek : Huwelijk - Ge
boorte. Zelfklevende plakband on eti
ketten. Houten drukletters • Reklame-
kalenders. 

EJN BERT 
Assesteenweg 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 1402 

MATRASSEN PLATTEAU 
Alle maten alle soorten ook 
medikale en anti-allergische nna-
trasse" 

Platteau-Llevens, Portugees-
straat 9, 1780 Teralfene, tel. 
053/66 74.56 

VOEDING - DEPOLDER -

Polderstraat 12, 8458 Oostduin-
kerke 

Fruit en groenten enz 
Dubbele valois-zegels aan alle 
leden 

drukkeri j edwig van daele 

lindestraat 59, 9280 overmere 

tel 091-67 64 33 

Dames en heren m uw belang 
wendt u voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEMen 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 
ADOLF CLAES EN ZONEN 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtem 
Tel. 054/33 37 56 

Brandstoffen VANDUEREN pvba 
Harmoniestraat 6, BERINGEN -
011-43 37 07 Leveringen mazout — 
mogelijkheid gespreide betaling — 
onderhoud centrale verwarmingske 
tel 

De prijsbreker 
van het goede meubel 
Groenstraat 84, Keizerstraat 2 (markt) 
2000 Antwerpen » Ternat 
031-364531 02-582 22 22 

WOONINRICHTING DE NEVE 
Lange Zoutstraat 24 St.-Jorisstraat 24 
9300 AALST Tel. 053-21.42.11 

WONINGTEXTIEL - WAND- EN 
VLOERBEKLEDING 

ONTWERP UITVOERING 

DE OUDE KRING 
Cafe vu-lokaal 

Dorpsplein Heusden-Limburg 

Th WILLEMS 
Schninwerk en meubilering 

Jan de Windtstraat 57, 

9300 AALST 

Tel 053-218390 

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

Aannemer van alle feesten 
Ook verhuring van tafelgerief 

Schilderstraat 33, 2000 Antwerpen 
Tel 031/37 45 72 

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

LINDENHOVE 
Bellestraat 49 

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

PVBAJ BORREMANSCOCK 
& KINDEREN 

Algemene Bouwondernemingen 
Gentsestraat 238 

9500 GERAARDSBERGEN 
Tel 054/4125 89 

Wi| bouwen voor u sleutel op de 
deur (Adv 24) 

Feestzalen 

H O F V A N ARAGON 

Aragonstraat 6, Lier 

Tel 031-8 15 68 

Koffiebrand 

Wjttmann 
Schaarbeek Cte 

— De en ige k o f f i e b r a n d e r i j in 
de t e l e f o o n g i d s . 
— W i j l e v e r en thu is . 

V A N ACCOLYEN -
VANTHEMSCHE 

Te l . 091-67.50.73 
B u r g m . de L a u s n a y s t r a a t 10, 
O v e r m e r e . 

B a u k n e c h t - C e n t e r 
V e r k o o p v a n o n d e r d e l e n . 

DANNY'S CLUB pvba Cafe - Snack 

Zaat voor feestelijkheden Koolmiin-

laan 15. BERINGEN - 011-436.376 

Industriële brood- en banketbakkerij 
en roomijs 

Wilfried BLANCQUAERT 
Grote Kouter 47. UITBERGEN 

Tel 091-67 57 12 

DECRAENROMpvba 
Molenstraat 78 

NIEUWENRODE 
Tel 015/71 1240 

Verwarming stoom sanitair Alle 
herstellingen 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

02/734 0643 
Na18u 425 4642 

FRITUUR-EETHUIS INGRID 
Olenseweg 41, Wester lo 

(Voortkapel). tel 014-213696 
V m a g pri jzen voor uw feestme-
nu's Specialiteiten 
Al le dagen verse mosselen 

MARCEL MERTENS 
Verzekeringsmakelaar 

Diepestraat 55 1810 Wemmei 
Tel 02-478 57 27 

De laagste taneven voor 
autoverzekering 

KEUKENS SANITAIR 
VERWARMING 

VANDERCRUYS 
Assesteenweg 65 TERNAT 

Tel 582 1441 
Toonzaal alle dagen open van 9 
19 u Zondag gesloten 

erij SANO 

straat 36 
. 02-734.56.09) 

het N e d e r l a n d s v e r m e l d in 

Makelaarskantoor 

VERHAEST-PERSYN 

Alle beleggingen - leningen -
verzekeringen. 

Kerkstraat 2a, 8060 

ZWEVEZELE, 

tel 051-61 1607 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn 
Merksem: 
Openverklanng van de be
trekking van; 

Medisch 
sekretaresse 
part t ime en 
full-time 
waarvoor tevens een wer-
vingsreserve wordt aange
legd 
De kandidaturen, per aange
tekende zending, gericht aan 
de Heer Voorzitter van het 
O.C M.W., Van Aertselaer-
straat 29, 2060 Merksem, die
nen uiterhjk toe te komen op 
25.9.1978. 
Nadere inUchtingen kunnen 
bekomen worden bij het per
soneelsbureau, Jaak De 
Boeckstraat 3 - 2060 Merk
sem. 

N-162 

Drukke bedoening 
in Borgerhout 
Voor de Borgerhoutse bevolking, en 
ook voor de talrijke bezoekers uit 
andere gemeenten, zi]n de Septem-
berfeesten een brug tussen de vakan
tieperiode en de nog grauw/ere herfst
dagen 
De Borgerhoutse Septemberfeesten 
kennen dit jaar hun 16e uitgave en 
zijn nu reeds volop aan de gang 
Een greep uit het programma van het 
volgende weekeinde, waarvan u nog 
kan meegenieten 

— Vrijdag 15 September om 20 u ope
ning van de tentoonstelling «Retro-
spektieve Maurice Felbier- in de ge
meentelijke tentoonstellingszaal, Turn-
houtsebaan 92 

— Zaterdag 16 september vanaf 10 
tot 18 u 30 op de verkeersvrije Turn-
houtsebaan Groot Open Circus Op 
dne podiums optreden van een uitge
lezen gamma attrakties 

Te 14 u vertrek van de Borgerhoutse 
Reuzenommegang voorafgegaan van 
een aantrekkelijke reklamestoet 

— Zondag 17 september 6e Tafelten-
niskampioenschappen georganizeerd 
door Gembo Om 9 u ziftingen niet-
geklasseerden en om 14 u ziftingen 
geklasseerden 

« Rodenbach » terug 
Vlaams in Aartselaar 
Na een periode van commerciële uit-
bating, tijdens dewelke tussen de 
afdeling en de lokaalhouder een zeke
re verwijdering was ontstaan, is de 
«Rodenbach- in de Kapellestraat 
thans opnieuw «Vlaamse grond» 
Enige tijd geleden werd een v z w 
« Vlaamse Kring A tselaar» opgericht 
die zich met de uitbating van het 
lokaal zal bezighouden Het ligt in de 
bedoeling alle vergaderingen van het 
bestuur en kleinere bijeenkomsten in 
de «Rodenbach'. te laten plaatsvin
den Ook de Vlaamse Ziekenkas zal 
op woensdag zitdag hebben in ons 
lokaal Verder zullen andere vereni
gingen het lokaal kunnen afhuren 
voor zekere bijeenkomsten 

Open Deur 
Om de «heropening» als partijlokaal 
aan de Aartselarenaren bekend te 
maken, was de « Rodenbach » de gan
se dag open tijdens de jongste jaar
markt Het werd een overweldigend 
sukses Zowat het volledige bestuur 
was vanaf 's morgens tot in de vroe
ge uurtjes in het getouw om feestvier
ders en sympatizanten te woord te 
staan en aan drank te helpen Alles 
laat dan ook voorzien dat deze « her
opening» (als gesloten lokaal) de in
zet zal zijn van een zeer aktief afde-
lingsjaar De sfeer zit goed. er zijn fij
ne dingen te verwachten (wd) 
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Herdenking Herman Van den Reeck 
Op zaterdag 23 september gaat o m . 
19 uur in de St-Annakerk te Borger
hout een eucharistieviering door voor 
allen die zich voor de Vlaamse ge
meenschap hebben ingezet Pater 
Luyten houdt de homilie Vlaamse kun
stenaars zorgen voor zang en orgel
spel 

Op zondag 24 september van 11 u 
tot 12 u op de begraafplaats 
- Schoonselhof» te Antwerpen bezin-' 
ning rond het graf van Herman op het 
erepark, met bloemenhulde, samen
zang en een toespraak door de dich
ter Bert Peleman 

Samenkomst aan de wachthal om 

10 u 50 BIJ ongunstig weder wordt 
de herdenking gehouden in de ver
warmde wachthal Personen of groe
pen, die wensen deel te nemen aan 
de gezamenlijke bloemenhulde, stor
ten 100 fr op de bankrekening van 
het Herman Van den Reeck-Komitee 
nr 407-3041859-25 Uw naam of de 
naam van uw organizatie vermelden 
a u b 

Vlaamsgezinden «uit diverse rich
tingen » zijn welkom mits eerbied voor 
eikaars levensbeschouwelijke en par
tijpolitieke overtuiging Onze samen
komst IS immers geen betoging, maar 
een eerbiedige hulde en een rustige 
bezinning, aldus het komitee 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

ANTWERPEN -> O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WETTELIJK ERKEND OPTICIEN 

De Vlaamse 

Toeristenbond 

stelt voor 

KULTURELE 
REIZEN MET 

VTB-REISLEIDEVG 
EGYPTE: 

14 dagen op 7/10, 28/10, 21/12, 
6/1, 3/2 en 4/3 

ISRAEL: 
10 dagen op 29/10,20/12 en 21/2 

GRIEKENLAND: 
5 dagen op 28/10, 11/11, 
23/12 en 24/2 
6 dagen op 28/10 
8 dagen op 13/1 en 23/2 
9 dagen op 28/10 

ROME: 
8 dagen op 27/10,22/12 en 29/12 

MOSKOU en LENINGRAD: 
8 dagen op 26/12 

Alle inlichtingen en inschrijvingen: 

vanaf 37.460 f r, 

vanaf 27 500 fr. 

vanaf 8.350 f r. 
vanaf 8.640 f r. 
vanaf 13.340 f r. 
vanaf 11.200 f r 

vanaf 11.080 f r. 

vanaf 17 660fr 

VTB-VAB-sekretariaat, St.-Jakobsmarkt 45-47, 2000 
ANTWERPEN. Tel. 031-34.34.34 en de VTB-VAB-kan-
toren. 

Vergunning 1185 kat. A. 

Ingenieursbureau p , | , | , y y , 

6 Frans Hals vest -
MECHELEN 

•k Bureau voor 
Toegepaste 
hgen ieurswetenschap-
pen 

* Burgerl i jke b o u w k u n d e : 
beton- en 
metaalkonstrukt ies 

•k Studie en uitvoering van 
industriële gebouwen 

* W e g e n - en 
r ioler ingswerken 

* Ontwikkel ing en 
toepassing van de 
leefmil ieutechnieken 
met o.a. verwerking van 
huisvuil en industriële 
afvalstoffen 

10 %vr.V.U. leden 
KOSTUUMS VESTONS BROEKEN•PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

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

Tel 031-31.35.83 

(Adv.) 

^ H E R M E S / s a . 

ZuiJlaan 54 55 M Lemonmeflaan 209 211 2M 
VOLLEDIG SEKRETARIAAT 
STENO-DAKTYLO - TALEN 

BOEKHOUDEN TeMOJl'.l l 00 J3 Bruss 

Brouwer i j 

MOORTGAT 
BREENDONK 

Tel. 031/86.71.21 

Voor « AL » uw bieren 
en limonades 

Bi|lniizen Cogels Osylei 73 
2600 Bercheni-Antwerpen 

Tel 031/36 1011 

Deheegher Jan 
Ledeganckstrant 19 Gent 

Tel 091/22 45 62 

Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn 
Merksem: 
Openverklanng van de betrekking van gezins- of 
bejaardenhelpster fuU-time of part-time, 
waarvoor tevens een wervingsreserve wordt aange
legd 
De kandidaturen, per aangetekende zending, gericht 
aan de Heer Voorzitter van het OCMW, Van Aertse-
laerstraat 29, 2600 Merksem, dienen uiterhjk toe te 
komen op 7 10 1978. 
Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij 
het personeelsbureau, Jaak De Boeckstraat 3, 2060 
Merksem '̂ dv) 

vu-bal te 
Herenthout 
Op zaterdag 23 september gaat het 
jaarlijks VU-bal door in zaal •< Lux >• te 
Herenthout met het orkest «Klaus 
Kwintet», dat voor leute en plezier zal 
zorgen en dit tot in de vroege of late 
uurtjes Het voltallig VU-bestuur 
werkt reeds een hele tijd aan het 
100 % slagen van dit bal Dus alle 
leden en VU-sympatizanten naar de 
zaal Lux te Herenthout 

VU-Laakdal 10 jaar ! 
29 september viering 10 jaar VU-afd 
Vorst, Veerie, Eindhout CLaakdaD in 
zaal Lambertus te Eindhout om 
19 u 30 
30 september lustrumbal ter gelegen
heid van het 10-jang bestaan van de 
afdeling Plaats zaal Vinea te Veerie 

SPECIALIST VOOR 
AL UW FEESTEN! 

Verzorgde keuken, 
demokratische prijzen, 
uitgelezen dienstbetoon 

Kesselsteenweg 38 
2260 Nijlen - Tel 031/8188 41 

Gemeente 
Ekeren 
Tweede oproep 
Bij het gemeentebestuur van 
Ekeren is een betrekking 
van 

Toezichter 
Openbare Werken 
vakant. 
Inlichtingen en voor
waarden te bekomen op de 
gemeentesekretarie, Velt-
wycklaan 27, Ekeren 
Aanvragen met de nodige be
wijsstukken te richten aan 
de heer Burgemeester der 
gemeente Ekeren uiterlijk 
op 15 oktober 1978. 

N-161 

13 CVP'ers willen kunstakademie 
van Maaseik weg 
44 punten stonden op de dagorde 
van de zitting van de Maaseiker raad 
op woensdag 30 en donderdag 31 
augustus II. Vooral de vergadering 
van 30 augustus, bi jgewoond door 
een groot aantal toeschouwers, be
vatte verschil lende gevoelsgeladen 
dossiers. De eerste ernstige diskus-
sie tussen meerderheid en opposit ie 
vond plaats bij de behandeling van 
een voorstel tot aangaan van lenin
gen voor een bedrag van 
40.547.000 fr. 

BSP-raadslid Rubens sprak voor de 
oppositie, en verzette zich tegen de 
mogelijke goedkeunng van deze lenin
gen, aangezien de begroting 1978 
nog met definitief aangenomen is 
door de hogere overheid CVP-sche-
pen Schiepers antwoordde dat de 
bedoeling was, de werken dringend te 
laten doorgaan , waarop raadslid Ru
bens repliceerde dat, onmiddellijk na 
de definitieve goedkeunng van de 
begroting door de overheid, de ge
meenteraad met spoed kon worden 
bijeengeroepen Men loopt het risico, 
aldus raadslid Rubens, dat dit dossier 
leningen, op hoger vlak wordt afge
keurd, hetgeen een veel groter tijdver
lies zou veroorzaken CVP-schepen 
Schiepers vindt de diskussie zinloos 
en ongegrond Zoals zijn kollega Ver-

heyen, van Openbare Werken, pro
beert hij de oppositie verantwoorde
lijk te stellen voor de vertragingen in 
de uitvoering der werken De opposi
tie wijst deze beschuldiging van de 
hand, en bij monde van raadslid 
Rubens, wijst -ze erop dat ze zelfs 
akkoord gaat met veel grotere bedra
gen, dat ze in geen geval twijfelt aan 
de noodzakelijkheid van de werken, 
maar dat men leningen moet kunnen 
betalen en zeker met een begrotings
tekort van 37 miljoen i Dit punt wordt 
meerderheid tegen oppositie goedge
keurd 

Ook punt 7 zorgt voor hevige rede-
twisting Argumenterend dat de ge
meente de werkingskosten met lan
ger kan betalen, stelt de CVP-meer-
derheid voor de school voor plasti
sche kunsten, opgericht in 1976, op te 
heffen Laten we wachten op erken
ning en subsidienng, dan kunnen we 
dadelijk terug beginnen, zegt burge
meester Gutschoven CVP-schepen 
Segers gaat helemaal met akkoord 
met het voorstel van zijn fraktie Hij 
wijst op de belangrijke rol die, volgens 
hem, door de CVP-raadsleden van 
Neeroeteren in deze zaak werd ge
speeld Ter verduidelijking noemt hij 
een aantal projekten die in Neeroete
ren zullen worden uitgevoerd en waar
voor wel geld beschikbaar is Zich 

richtend tot burgemeester Gutscho
ven, drukt hij zijn verbazing uit over 
het feit dat deze dergelijke toestan
den toelaat Er bestaat, in verband 
met de erkenning van deze school en 
de subsidiering ervan door het minis
terie van Nederlandse Kuituur, een 
schrijven van oktober 1976 Hierop 
baseert men zich, zegt CVP-schepen 
Segers, maar wat werd sindsdien 
gedaan om de erkenning wel te knj-
g e n ' VU-raadslid Jaak Cuppens 
wijst erop dat men bij de oprichting 
van de school wist welke problemen 
men tegemoet ging Dit is echter geen 
reden tot opheffing, zegt hij verder 
De kans op erkenning bestaat immers 
nu meer dan ooit en dat weet men Dit 
verandert mets aan het feit dat er 
geen geld is, repliceert burgemeester 
Gutschoven BSP-raadslid Rubens 
vindt het toch wel vreemd dan men 
een vrij groter bedrag wel kon vinden 
voor de schoolbus maar dat het hier 
met gaat Raadslid Cuppens CVU) 
voegt eraan toe dat opnieuw oprich
ten na een eventuele opheffing zeer 
moeilijk zal zijn en er in geen geval 
een onmiddellijke erkenning zal vol
gen Met 13 stemmen voor (CVP) 1 
onthouding (CVP-raadslid Langers) 
en 10 stemmen tegen (oppositie 
-I- CVP-schepen Segers) wordt de 
school afgeschaft 

015/20.33.14 

Verkiezingen 
bij VUJO-Limburg 
Op 1 oktober 1978 om 10 uur gaat in 
de Slagmolen te Genk de verkiezing 
door van een nieuw provinciaal be
stuur voor VUJO-Limburg Vijf plaat
sen zijn te begeven voorzitter, sekre-
taris, penningmeester, pers en propa
ganda, organizatie Deze vijf mensen 
zjjilen het provinciaal bestuur samen
stellen Buiten dit onderdeel zal een 
provinciale raad in het leven geroe
pen worden De raad zal bijeengeroe
pen worden om zich voornamelijk 
over politieke vraagstukken te buigen 
terwijl het bestuur zich hoofdzakelijk 
met praktische uitvoerings- en organi-
zatietaken zal bezighouden 
Alle jongeren die de 35 jaar met 
bereikt hebben en hun kandidatuur 
voor een van de openstaande funk-
ties wensen in te dienen, gelieven hun 
naam en adres vóór 1 oktober door 
te geven aan Enk Eyckmans, Bochol-
terstraat 10 te 3690 Bree Kandidatu

ren kunnen in laatste instantie op 1 
oktober tussen 10 uur en 10 u 30 
nog ingeleverd worden 

Open deuren in 
Balen-Olmen 
De Heemkundige Kring Balen-Olmen 
orgamzeert ter gelegenheid van Ba-
len-Kermis op 16-17 en 18 september 
Open-deur-dagen telkens van 10 tot 
20 uRr 
BIJ deze gelegenheid zal het publiek 
kunnen kennismaken met de verschil
lende aktiviteiten van de Kring Vol
gende werkgroepen stellen tentoon 
Familiekunde, Toerisme , Geschiede

nis en Oudheidkunde, Historische 
aardrijkskunde, Kultuurhistorie, 
Volkskunde, Monumentenzorg en 
museum 
Voor de scholen is er in de week van 
18 tot 22 september gelegenheid voor 
een geleid bezoek 

Bal Wi l ly Desaeyere 
en minister 
Rik Vandekerckhove 
Op vrijdag 15 september 1978 gaat in 
zaal •< Lorka » te Hasselt het bal door 
van minister Rik Vandekerckhove en 
kamerlid Willy Desaeyere 

A J _ I ~ A J L I keuken- en badkamerinrichtingen 
deel uitmakend van de AL-AL nv groep ETERNIT 
Studie-, ontwerp- en verkoopbureel voor LIMBURG: 

J A N C L A E S Zwanenstraat 1. 
Tel 011 /22 23 22 Hasselt (centrum) 
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VU-Lubbeek scoorde sukses-
primeur in Pellenberg 
Op zaterdag 2 september II. vond het tweede VU-bal van onze afdeling plaats in 
de parochiezaal van de deelgemeente Pellenberg. Voor de eerste maal in de 
geschiedenis van Pellenberg werd op deze manier de VU-aanwezigheid onder
streept. 
De laatste drie weken werd avond na avond op huisbezoek gegaan om de kaar-
tenvoorverkoop te doen slagen- 300 kaarten verkocht. Het voltallig bestuur 
bracht de 260 C O tombolaprijzen bijeen en dan was het virachten tot 2 septem
ber Ondanks de uitzonderlijk goede voorverkoop werd het een « erg nerveus » 
wachten omdat de danslustigen nogal laat kwamen opdagen. Rond 22 u. was de 
zaal echter volzet en bracht de uitstekende muziek de dansers in topstemming. 
Met blijde verrassing mochten de talrijke aanwezigen volksvertegenwoordiger 
Paul Peeters, nationaal VU-sekretaris, begroeten Zo een «hoog» bezoek had 
onze afdeling nog nooit gekregen Ook onze plaatselijke mandatarissen E. Van 
de Zande en W. Kuijpers waren zoals steeds trouw op post. Burgemeester Van 
Oyenbrugge met zijn voltallige ploeg betuigden ons ook hun sympatic. 
Tot in de vroege morgenuren werd er gedanst, gepraat en zelfs «plannen 
gemaakt» voor een volgende keer. Zonder de onvermoeibare inzet van Alice en 
Jan Vloeberghs was dit bal niet mogelijk geweest. Door hun aanstekend entoe-
siasme vonden wij de nodige helpers: Edgar en Mane-Louise, Lieve, Aloïs en 
vergeten we de prille tieners niet: Inge, Steven en Arne. 
Aan allen die erbij waren onze oprechte dank en... tot volgend jaar. (J.R.) 

pvba DE ROOVER-VAHWESEMAEL 

De vrijwilliger in het 
welzijnswerk in Brus
sel 
Het vrijwilligerswerk krijgt de laatste 
tijd steeds meer aandacht, en terecht. 
Het specifieke karakter, de eigen 
plaats en waarde van de vrijwilliger 
wordt opnieuw bekeken. Ook in het 
Brusselse welzijnswerk doen heel 
wat organizaties beroep op vrijwillige 
medewerkers. 
De Brusselse Welzijnsraad wil dit 
belangrijk aspekt van het welzijns
werk in Brussel nader bekijken en 
organizeert hierrond een Open Verga
dering op maandag 9 oktober 1978 
om 20 u. in de Oudergemselaan 90 te 
Etterbeek (dichtbij het Schuman-
plein). 
Vrijwilligers en beroepskrachten ver
tellen hun ervaringen, werkwijze, erva
ren problemen e.a. Ideeën worden uit
gewisseld, nieuwe mogelijkheden, 
werkterreinen en rekruteringskanalen 
worden belicht. 
Het Platform voor het Voluntariaat, 
dat trouwens een infobeurs organi
zeert in het Centraal Station van 20 
tot en met 23 oktober, werkt aktief 
mee. 
Welzijnswerkers, vrijwilligers en be
roepskrachten en alle geïnteresseer
den worden van harte verwacht. 

Uitrustingsmaterieel & ma
chines voor openbare be
sturen en aannemers van 
bouw- en wegeniswerken. 

Dijlestraat 13,2850 Keerber-
gen, tel. 015-51.45.40. 
Magazijn: Leuvensesteen
weg 75, 3090 Kampenhout, 
tel. 016-60.34.73. (Adv. 163) 

Johan Verminnen 
te Wemmei 
Op vrijdag 22 september 1978 om 21 
uur gaat in zaai SKC, De Raedemae-
kerlaan te Wemmei een zang- en 
muziekavond door met niemand min
der dan Johan Verminnen. 

GEMEENTE HEKELGEM 
Bijzonder p lan van a a n l e g 

Bekendmaking van het onderzoek 
Het Kollege van burgemeester en schepenen, 
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 29 
maar t 1962 houdende organizatie van de ruimtelijke 
ordening en van de stedebouw; 
Brengt ter kennis van de bevolking dat het bijzonder 
ontwerp-plan van aanleg nr 2, Dorp, voor het gebied 
bepaald door de Rijksweg nr 10, Brusselbaan, Molen
bergstraat, Kauterweg, Kasteelstraat, Pastorijweg en 
Oude Baan, opgemaakt overeenkorpstig de wettelij
ke bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig 
aangenomen in zitting van 13 september 1977, op het 
gemeentehuis voor ieder ter inzage ligt van 15 sep
tember 1978 te 10 uur tot 15 oktober 1978. 
Al wie omtrent dat plan bezwaren en opmerkingen 
te maken heeft, moet die schriftelijk aan het schepen-
kollege laten geworden, uiterlijk op 16 oktober 1978 
te 10 uur. 
Te Hekelgem, 8 september 1978. 

Vanwege het Kollege 
de Sekretaris de Burgemeester 

Gouden bruiloft 
te Jette 
Te Jette vierden de heer en 
mevrouw Schobben hun gou
den bruiloft. De heer Schobben 
is zeker geen onbekende in de 
Vlaamse middens te Brussel, 
gans zijn leven stelde hij ten 
dienste voor de Vlaams-natio-
nale gedachte. 
Na de oorlog was hij jaren 
aktief in de heropgerichte Pe
ter Benoit-harmonie en sinds 5 
jaar is hij voorzit ter van de 
Vlaamse bond van gepensio
neerden te Jette. De Vlaamse 
gepensioneerden hadden er 
dan ook aan gehouden hun 
voorzit ter op passende en on
vergeteli jke wijze te vieren. 
Wij wensen aan de heer en 
mevrouw Schobben nog vele ja
ren in dienst van ons volk. 

J. De Berlangeer 

Firma 
VAN DOOREN 

Hout 

eternit 
Bouwspecialiteiten 

MARLIERl 1700 ASSE 
Tel. 452.66.37 Thuisbestelling 
02/452.76.67 Toonzalen 

Ertsen- en 
Kristallen-
tentoonstelling 
te Dilbeek 
De kultureel-sociale vereniging Pajot-
tenland organizeert een grootse ert
sen- en kristallententoonstelling in de 
galerijzaal van Westrand te Dilbeek. 
De tentoonstelling die tot een van de 
merkwaardigste van de wereld mag 
gerekend worden start op vrijdag 15 
september om 19 u 30 in aanwezig
heid van Rika De Backer, minister van 
Kuituur. 

Sociaal 
Dienstbetoon 
te Jette 
Alle zaterdagen van 10 tot 12 u. staan 
onze plaatselijke mandatarissen ter 
beschikking. 
U kunt ze bereiken op het nummer 
548, Jetsesteenweg te Jette. Wel
k o m ! 

Dienstbetoon 
te Brussel 
Het dienstbetoon van agglomeratie-
raadsschepen Jan De Berlangeer 
gaat door elke woensdag van 16 u. 30 
in de gebouwen van de Brusselse 
agglomeratie, Wetstraat 15, 7 hoog 
(tel. 02-230.22.84). 

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

VUJO-Grlmbergen 
Aktief 
De VUJO en V U van Grimbergen blij
ven op de aktieve toer. 
— Op donderdag 21 september heeft 
er in het kultureel centrum te Strom-
beek-Bever om 20 u. een info-avond 
over Frans-Vlaanderen plaats. Spre
ker Walter Luyten. 
— Op vrijdag 22 september danst 
VUJO in Wauxhall CGnmbergen) op 
haar vijfde dansende Tee met d.j. Do l ' 
Ie Kever 53. 
— Zondag 1 oktober trip naar Frans-
Vlaanderen. Inschrijving noodzakelijk. 
150 fr. per persoon, 100 fr. vanaf 4cle 
inschrijving per gezin. 
Vnjdag 13 oktober om 20 u. in het 
Kultureel Centrum te Strombeek-Be-
ver. Optreden van kabaretgroep Me-
lopee. Organizatie Karel Bulsfonds en 
VU-Nieuw Grimbergen. 

VU-Eppegem danst r 
De 14e nacht van Eppegem met 
Micha Marah en Joe Harris gaat door 
op zaterdag 30 september 1978 in de 
zaal Rubenshof, Dorp, Eppegem. 
Start om 21 uur. Iedereen is van harte 
we lkom! 

Toeristische 
zoektocht te Helst 
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 café «Tijl», 
Bergstraat 81, Heist-op-den-Berg tus
sen 12 u. 30 en 15 u. 
Lengte van de rit ± 45 km. Deelne-' 
mingsprijs; 100 fr., prachtige prijzenta-
fel. Elke deelnemer wint een waarde
volle prijs. 

Studietoelagen 78-79 
Algemeen 
De aanvraag voor een studietoelage dient gesteld te worden op de daartoe 
bestemde formulieren die verkregen kunnen worden op de school of bij de 
Sociale Dienst. 
Leerlingen en studenten die vorig jaar een studietoelage aangevraagd hebben 
krijgen echter automatisch een hernieuwingsformulier toegestuurd door de 
. Dienst voor Studietoelagen, Koningsstraat 138, 1000 Brussel. 
Het aanvraagformulier, vergezeld van een gelegalizeerd afschrift van het aan
slagbiljet dat betrekking heeft op de inkomsten voor 1976 en een uittreksel uit 
ds-bevolkingsregisters, dient, uiterlijk op 31 oktober 1978 (poststempel) ver
stuurd te zijn. Hiervan wordt zelden of nooit afgeweken ! 
De aanvraag wordt uiteraard best aangetekend verstuurd; bij meerdere aan
vragen veiligheidshalve evenveel afschriften van het aanslagbiljet toevoegen 
of beter nog: een afzonderlijke aangetekende zending per aanvraag. 
Voor gewone gevallen wordt voor de inkomensplafonds (zie verder) rekening 
gehouden met het inkomen van 1976 (aanslagjaar 1977). 
In geval van overlijden, oppensioenstelling, echtscheiding, feitelijke scheiding, 
verlies van betrekking, ziekte of werkloosheid kan, in het voordeel van de kan
didaat, een ander kalenderjaar in aanmerking genomen worden. Dit verder 
ook voor gehuwde en voor alleenstaande studenten. 
In deze bijdrage behandelen we verder enkel de studietoelagen voor het 
secundair onderwijs. Volgende week komt dan het hoger onderwijs aan de 
beurt 

Secundair onderwi js 
Komen in aanmerking voor een studietoelage, de leerlingen wier netto geza
menlijk belast jaarinkomen plus het afzonderlijk belast inkomen, of het gelijk
aardig inkomen van de personen van wie zij ten laste zijn of die in hun onder
houd voorzien, volgende maxima niet overschrijden: 

alleenwonende 

2: 
3 : 
4 : 
5: 

+ 69.468 per 

: 138.938 

185.250 
243.141 
312.609 
382.077 
451.545 

bijkomende. 

6: 
7: 
8 : 
9 : 

10: 

521.013 
590.481 
659.949 
729.417 
798.885 

Schoolplichtige leerlingen hebben recht op een studietoelage, mits zij voldoen 
aan de financiële voorwaarden, zelfs indien zij een leerjaar overdoen. 
Niet-schoolplichtige leerlingen dienen het vorige leerjaar met vrucht beëin
digd te hebben. Zij mogen bovendien slechts één jaar overgezeten hebben. 
De aanvragen dienen verstuurd te worden naar het Provinciebestuur van de 
Provincie waar de school gelegen is waar de leerling secundair onderwijs 
volgt tijdens het schooljaar 1978-1979: 

Eikslraat 22, 1000 BRUSSEL 
Kon. Elisabethlei 22, 2000 ANTWERPEN. 
Dr. Willemsstraat 23, 3500 HASSELT. 
Gouvernementstraat 1, 9000 GENT 
Burg 4, 80Ö0 BRUGGE. 

Voor verdere inlichtingen kan u steeds terecht op de DIENST ONDERWIJS 
van het Kabinet ANCIAUX ; tel. 02-512.66.60. 
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FILMTHEATERS 
Week van 14 tot 20/9 /78 

Studio 
TERVUREN 

NIVWF stelt voor : 

Donderdag ; 20 u. 30 K.N.T. 
Vrijdag : 22 u. 30 

Annie Hall 
Film van en met Woody Allen en 

met Diane Keaton 

Zondag : 13 u. 30-16 u K.T. 
Freaky friday 

Film van 
Walt Disney 

Vrijdag, zaterdag: 20 u. 30 K.T. 
Zondag: 18 u. 
Woensdag : 20 u. 30 

The last waltz 
Film van 

Martin Scorsese 
met Eric Clapton, 
Bob Dylan, e.v.a. 

Zondag, maandag, dinsdag: 
20 u. 30 K.N.T. 

The Godfather 
Film van Francis 

Ford Coppola 
met Marlon Brando, 

James Gaan, Diane Keaton 

TIENEN 
K.T. Zondag: 13 u. 30-18 u. 30 

That darn cat 
Produktie Walt Disney 

Tweede week K.N.T. 
Vr i jdag: 20 U.-22 u. 30 
Zaterdag : 17 u.-20 U.-22 u. 30 
Zondag : 16 U.-20 u. 30 
Maandag, dinsdag, woensdag: 
20 u. 30 

Saturday night fever 
Film met John Travolta 

Muziek: Bee Gees 

NIVWF stelt voor : 
Donderdag : 20 u. 30 KNT 

Annie Hall 
Film van en met 
Woody Allen en 

met Diane Keaton 

KURSAAL TURNHOUT 

Vrijdag, zaterdag, zondag, maan
dag, dinsdag: 20 u. 30 
Tweede week K.N.T. 

Lemon popsicle 
Film van Boaz Davidson 

Vrijdag, zaterdag:.22 u. 30 
Zondag: 18 u. 

Italian job 
Film van Peter Collinson 

NIVWF stelt voor : K.N.T. 
Woensdag : 20 u. 30 

Annie Hall 
Film van en met 

Woody Allen en met Diane Keaton 

LEUVEN 1 
20 u. Vijfde week KT. 

The last waltz 
Film van Martin Scorsese 

16u. 22 u. K.T. 
The late show 

Film van Robert Benton 
met Art Carney LilyTomlin 

14u.-18u.-24u. K.N.T. 
L'amour violé 

Film van Yannick Bellon 

LEUVEN 2 
14 u. Vierde week K.T. 

La zizanie 
Film van Claude Zidi 

met Louis de Funès Annie Girardot 

16u.-20u. K,N.T. 
Tweede week Première België 

Het verloren paradijs 
Film van Harry Kümel 

met Willeke van Ammelrooy 
Hugo van den Berghe 

21 u. 45 Derde week K.N.T. 
Looking for Mr. Goodbar 

met Diane Keaton 
Film van en met Woody Allen 

18u.-24u. 
Go teil the Spartans 

Film van Ted Post 
met Burt Lancaster 

KT. 
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Franstalige direkteur 
Gentse Opera 
In d e A r teve lde -s tad o n t s t o n d en
kele m a a n d e n ge leden b e r o e n n g 
d o o r de benoeming van e e n e e n 
tal ig Franse d i rek teur van de K o 
ninkl i jke O p e r a van G e n t Da t in 
dit land het onmoge l i j ke mogel i jk 
bl i j f t b leek eens te mee r uit dit 
inc ident 

V U - s e n a t o r Oswald Van Oote-
qhem s te lde o p 18 apnl in de 
N e d e r l a n d s e Ku l tuu r raad e e n 
d r i ngende v raag to t m e v r o u w D e 
Backer , min ister van Nede r l and 
se Ku i tuur I v m deze b e n o e m i n g 
D e minister a n t w o o r d d e da t voor 
aleer een besl iss ing te nemen , zi j 
ee rs t de V a s t e K o m m i s s i e v o o r 
Taa l toez ich t zou raadp legen Z e 

beves t i gde di t v o o r n e m e n o o k 
schnf te l i j k o p 3 mei S indsd ien liet 
d e b e w i n d s v r o u w mets mee r ho
ren n ie t tegens taande de kommis 
sie o p 29 juli e e n p a n g e e n adv ies 
v e r s t r e k t e dat vo l led ig de stel l ing 
b i j t rad van de V U - s e n a t o r name
lijk da t d e O p e r a van G e n t o n d e r 
d e toepass ing van de taa lwe t 
val t en da t de pe rsonee ls leden 
e r t oe g e h o u d e n zi jn de d o o r d e 
taa lwe t vere is te d i p l o m a s of ge-
tu igschn f ten v o o r te leggen In 
e e n schr i j ven o p 30 augus tus jl 
he r inne rde d e sena to r de min is ter 
aan haar be lo f te 
C V P - e r Rika D e Backe r kan g e e n 
vr i jb l i j vend a n t w o o r d meer ge
v e n 

VU-Aalst bekijkt openbare werken 
Samen met schepen Jan De Neva 
nodigt het VU-bestuur afdeling Aalst 
uit een bezoek te brengen aan de 
voor het ogenblik in uitvoer zijnde wer
ken van openbaar nut 
Deze rondrit gaat door op 16 septem
ber 1978 en is volledig gratis 
Samenkomst Het Gulden Vlies tus
sen 13 u en 13 u 30 
Start 13 u 45 stipt 
Rondnt 
Aalst Grote Markt verklaring dos
sier verkeersvrij maken Belfort Ho
tel Van Langenhove - Weggevoerden
straat 
Nieuwerkerken Nachtegaalstraat 

Jaarlijks bal 
Groot-Ninove 
Op vrijdag 13 oktober 1978 heeft het 
10e bal van VU-Ninove plaats in zaal 
Roxy Geraardsbergsestraat te Nino-
ve Het zeer gekende Vlaams orkest 
Waltra zal deze keer voor een fantas
tische stemming zorgen Stan Philips 
oprichter van dit orkest beloofde ons 
eveneens aanwezig te zijn 

Arrondissement 
Aalst: Erpe-Mere 

De match van het jaar 
De VU van Erpe-Mere gaat de voet
baldegens kruisen met VUJO varr 
Erpe Mare 
Alle sportliefhebbers van onze ge
meente zullen dit treffen willen bijwo
nen De wedstrijd wordt gespeeld op 
het terrein van het St-Janshof te 
Ottergem op zaterdag 30 september 
om 16 uur De aftrap wordt gegeven 
door onze volksvertegenwoordiger 
Jan Caudron 

VUJO-toneelavond 
Op zaterdag 23 september voert het 
tonaalgezelschap «Eikals worden bo 
men » (Iddergem) het suksesstuk << Je 
moet er met mae spelen» op voor 
VUJO in de patronaatszaal van Burst 
Het doak gaat op om 19 30 uur De 
opbrengst gaat naar de kerstaktia 
van VUJO voor da minder-validan 

-I- Pijpenbeek + recent uitgevoerde 
wegenwarken Kerkplein 
Hofstade verbinding nnglaan mauw 
vak rijksweg 60 industriezone 
Gijzegem Kerkstraat -f rekreatia-
centrum 
Herdersem Disgenaatdreef -I- enke
le geplande weganwerken sociale 
woonwijk aanlag ex-voetbalveld 
Moorse! uitleg bij de plannen tot aan
leg van fietspad op oude spoorwagza-
te restauratie Waterkasteel 
Baardegem Hoogstraat (wegan
werken) uitleg bij het plan tot aanleg 
van het Kerkplein 
Meldert Buurtweg Putstraat Klaar 
haag verklanng bij de geplande we-
genwerken Aalsterse dreef 
Aalst Zandberg, woningen ouden 
van dagen Schietbaan 
Erembodegem bezoek aan Sport 
schuur 
Aalst verklanng bij enkele plannen in 
da omgeving Pontstraat Sterrestraat 
O-L Vrouwstraat parkeergebouw 
Terugkeer naar het Gulden Vlies gele 
genheid tot het stellen van vragen 
evaluatie 

Openbaar 
Centrum voor 
Maatschappelijk 
Welzijn Aalst: 
De Raad van het Openbaar 
Centrum voor Maatschappe
lijk Welzijn van AALST heeft 
bij het administratief perso
neel volgende betrekking 
opengesteld 

1 klerk 
De kandidaturen moeten bij 
ter post aangetekende brief 
worden gestuurd aan de 
Voorzitter van het OCMW^, 
Gasthuisstraat 40, Aalst, en 
dienen met de bewijsstukken 
uiterlijk op 22 september 
1978 ter bestemming te zijn 
Bijkomende inlichtingen zijn 
op dat adres te verkrijgen op 
de personeelsdienst (Tel 
053-212393 - bmnenpost 104) 

N-160 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24 26 
Tel 054/33105 

P V B A 

* 

AALST 

Lnnge Zoiitstr 30 29 33 36 38 
Tel 053/2140 60 

KINDERARTIKELEN plooi en wandelw.igens bed|es en wieyen 
stoelen en looprekken schommels kamerversieringen wastafels 

en waskussens kinderkleding 

SPORTARTIKELEN allerlei t i i rnkledi| r i i i teruiirnstmgen ping 
ponyt ifels badkleding en alle toebelioorten rol en ijsscliaatsen 

kam ptngarti kelen ti irngerei 

SPEELGOED uitgebreide keus in merkartikelen autobanen 
elekir tremen der beste merken auto j go carts trakteren pop 
pen poppenwagens en wiegies b reien lesbenaars borden 
fietsjes alle gezelsclinpsspelen alle soorten mekanieken school 

lassen borden tuinmeubelen tuinscbommels 

- ZEER VOORDELIGE PRIJZEN -

WIJ t o 14 SEPTEMBER 1978 



KRITISCH DeK€K6n 

Geen kleuren meer 
bij Patricia Lasoen 
De criticus Lionel Deflo vestigde 
zeer terecht de aandacht op de 
kleur in Patricia Lasoens gedich
ten, onder meer in de bundel Het 
souvenirswinkeltje van Lukas 
(1972) (De Vlaamse Gids, juni 
1973). Graag een voorbeeld ter 
illustratie; 

Een witte koe 
nochtans niet heilig 
in dit geel en groene 
paardebloemenland 
laat zich de keel en kop 
aflikken door een bruine bonte 
en het gezoem van blauwe 

vliegen 
In het schaterende licht 
een gepaste begeleiding. 

Als ik mijn poëzierek bekijk met 
de boekjes van de Vlaamse 
nieuw-realisten, zoals ze ge
noemd werden, dan valt het op 
hoe kleurrijk die er uit zien. Er is 
een onmiskenbare verwantschap 
met het heldere koloriet van beel
dende kunstenaars als Roger Ra-
veel, Jozef Willaert, Raoul De Key-
ser en andere. In de bundel Veel 
Ach <S een beetje O is de kleur 
weg of vervaagd tot « grijsgroen » 
of « grijs ». O ja, er is ergens spra
ke van geel en paa/s, maar dan 
wordt er niet naar de zon verwe
zen, maar naar «gele bladeren» 
en « verdorde scheuten » De hele 
gevoelssfeer ademt verveling, 
sleur, sleet, dood, weemoed : 

Zoals lila garen 
in de zoom van grijze stof 
begeven mijn gedachten 
zich op weg : 
ik voel me thuis in het verleden. 

En elders: 
Met weemoed onuitsprekeli jk 
de grijze dagen half gevuld. 

Ook in de eerste dichtbundels 
van Patricia Lasoen was de wee
moed voelbaar, maar de dichte
res stelde er zich toen tegen te 
weer: humor was haar voornaam
ste geheime wapen tegen dat 
dreigende gevoel. Maar nu blijkt 
ze dit heimwee of die weemoed 
te koesteren als een nieuw af
weermiddel tegen de grijsheid 
van de «durende, durende da
gen». Die psychische toestand 
komt zo maar niet uit de lucht 
gevallen, hij hangt samen met de 
levensomstandigheden van een 
vrouw, die in de dagelijkse beslo
tenheid van haar huis zich voelt 
vergrijzen en vereenzamen. Dat 
besef lijkt nog vruchtbaar genoeg 
te zijn om tot poëzie omgezet te 
worden. 

Patricia Lasoen blijft haar dicht
kunst heel dicht op de werkelijk
heid van elke dag afstemmen, 
maar als die werkelijkheid als het 
ware zelf gaat lijden onder de 
kwijnende gemoedsstemmingen, 
dan loopt de dichterlijke schep
pingskracht zelf gevaar, wat dan 
weer zijn weerslag kan hebben 
op de psychische toestand waar
in de dichteres zich bevindt. Aller
lei ervaringen, die in de vroegere 
bundels Lasoens poëzie kleur
den, namelijk de seizoenen, de 
«verwarde kalender», ook de stil
te, de dagelijkse dingen om je 
heen, de bomen, het strand, de 
vogels, de bloemen, de « vochtige 
velden», verdwijnen hoe langer 
hoe meer. Natuurlijk voel je nu 
veel meer de onrust en de wee
moed, die in de vroegere verzen 
verdoken zat. Merkwaardig is 
ook dat het surrealistische, dat in 
bundels als Een verwarde kalen
der en vooral in Hef souvenirs
winkeltje van Lukas in zo sterke 
mate aanwezig was als een soort 

tegenpool van het zogenaamde 
«realisme », aan het wegdeemste-
ren is. Dat verschijnsel toont aan 
dat er toch een verwantschap of 
wisselwerking moet geweest zijn 
tussen die twee strekkingen. De 
dichteres ging zelfs zo ver het 
«irreële» en het «realistische» af 
te splitsen tot de twee « soorten »' 
poëzie die ze schreef. 
In Veel Ach & een beetje O is de 
algemene sfeer er een van luste
loosheid en passiviteit. Welnu, de 
«irreële» of surrealistische ge
dichten getuigden van een hoge 
dichterlijke werkzaamheid, ook al 
ontstonden die verzen, naar het 
getuigenis van Patricia Lasoen, in 
« half-slapende toestand ». Die ge
dichten namen telkens de vorm 
aan van een verhaal, omdat er 
iets in gebeurde. In de poëzie van 
Patricia Lasoen die ik nu lees, 
gebeurt er niets meer. Met dat kli
maat sluit ze aan bij een algeme
ne sfeer, die op zovele plaatsen in 
Vlaanderen voelbaar is en die ik 
al signaleerde in de poëzie van 
Jotie 't Hooft, hoewel er geen ver
gelijking mogelijk is met het werk 
van Patricia Lasoen in het vlak 
van de dichterlijke techniek. Maar 
de tema's gaan in dezelfde rich
ting. De titel van de rozige bundel, 
Een zachte, wrede, okerbruine 
dood (1975), had evengoed van 
een nieuw-romantische melancho
licus kunnen zijn. Ik blijf het werk 
van Patricia Lasoen sterk waarde
ren, vooral haar konkrete sym
boliek. Als literair getuigenis 
heeft die poëzie een draagwijdte 
die verder reikt dan het persoon
lijke leven van de schrijver: ze 
schept een beeld van een kwij
nend algemeen levensgevoel. 
Patricia Lasoen, Veel Ach & een 
beetje O, Brussel, Manteau, 1978, 
31 biz. 

Eugene VAN ITTERBEEK 

Maliemunt - Brusselement '78: 

Het is voor Lieven van den 
Broeck een niet zo gemakkelijke 
opgave geweest in de voetspo
ren van Jan Demeulemeester nu 
zelf het hele Mallemunt-projekt uit 
te werken, en hijzelf en zijn ploeg 
hadden te elfder ure nog met 
wat probleempjes te kampen. De 
afsluitende avond op het Munt-
plein was, ondanks lokkende na
men als Art Rosenbaum en Roy 
Harper, wegens het druilerige 
weer niet zo geslaagd. De namid
daganimatie met toneel, dichter 
Rody Van RijckeL het Orgelmu
seum van Koksijde, poppentea-
ter, toneel en allerhande stands 
zoals T'Liedboek, vrouwenboek
handel Dulle Griet en andere info 
kende de verhoopte belangstel
ling. 
Het laatste groot koncert in het 
Roodebeekpark te St.-Lam-
brechts-Woluwe kreeg van bij 
den beginne af te kampen met 
wat geluidtechnische moeilijkhe
den, en een paar combi's van de 
opgeroepen politie verschenen 
op een rijtje om aan te manen de 

Vlaamse aanwezigheid 
door animatie beklemtoond 

geluidshinder te temperen. Geluk
kig bleef het hierbij, en konden de 
talrijk opgekomen jongeren genie
ten van een zeer degelijk optre
den van een goed ingespeelde 
Once More, winnaars van het 
Beurs-Rockfestival, van de graag 
gehoorde Big Bill en zijn trawan
ten, en van Kris De Bruyne die 
zijn nieuwe programma voorstel
de. Er kon echter geen bisnum-
mer af, en het publiek keek reeds 
hoopvol uit naar ex-Feelgood Wil-
ko Johnson en zijn Solid Senders 
die zoals de topnamen de Motors 
(«Airport») een fijne beurt maak
ten. Over de burenklachten van 
(Franstalige) omwonenden is 
achteraf niets meer gehoord. Wel 
was het opvallend dat de vier 
kafeetjes in het omliggende hun 
deuren hadden gesloten, en je 
slechts anderhalve kilometer ver
der een (dure en in het Frans 
opgediende) koffie kon krijgen 
Maar Lieven Van Den Broeck 
kan met gerust gemoed terugkij
ken naar de gewaardeerde resul
taten, hoewel het voor hem en 

zijn dynamische ploeg niet altijd 
even gemakkelijk uitviel. «En het 
was een risico de gevestigde Mal
iemunt met zes jaar traditie op 
zijn kop te zetten >>, beklemtoonde 
hij achteraf. «Bij de opening op 
het Muntplein slaagden we erin 
honderden voorbijgangers, toeval
lige wandelaars en ook de oude
re Brusselaars weer te bereiken 
die anders misschien door het 
koncertgeweld zouden afge
schrikt zijn. En dit zonder grote 
namen op de affiche, maar ge
woon met straatanimatie in aller
lei vorm. Want dat was onze 
bedoeling: terug naar wagenspel 
goochelaars, een volkszanger, ge
wone animatie dus. En weg van 
de festivalsfeer die uiteindelijk 
toch steeds weer een zekere 
agressie oproept De sfeer was 
trouwens overal erg relax, zelfs 
op de vier koncerten in de randge
meenten. Alles IS er fijn en rustig 
verlopen. En dat is ook wat we 
beoogden.» 

De meeste kntiek kwam langs de 
kant van de jeugd, die op het 

Muntplein kwam en dus ook de 
traditionele Mallemunt-koncerten 
miste. « Er is wellicht iets misgelo
pen bij de informatie bij het begin 
van de zomer, het opzet van dit 
jaar is met zo duidelijk naar voren 
gekomen voor de mensen. Voor 
volgend jaar gaan we alvast in 
dezelfde richting verder; zelfs 
ook de folk weglaten op het Munt
plein, en enkel aandacht geven 
aan volwaardige animatie. De kon
certen worden dan verwezen 
naar de parken, waarover we 
hopelijk ook volgende jaren zul
len kunnen beschikken. De arties
ten zullen het met zo gemakkelijk 
hebben als in de gesloten sfeer 
van de Munt, en het wordt aan 
hen om te overtuigen. Dit kan 
enkel door kwaliteit.» 

Gevolg van deze zienswijze was 
dat het Muntgebouw iets minder 
aandacht kreeg, en niet meer de 
grote kolommen haalde, zoals de 
andere festivals. Maar door enke
len is dit verkeerdelijk geïnterpre
teerd als het begin van het einde. 

Het ligt helemaal in de lijn, als test-
jaar voor de viering van het Mil
lennium van Brussel volgend jaar. 

Lieven van den Broeck ; ,Dank zij 
het decentralizeren is de belang
stelling van de jongeren uit de 
randgemeenten werkelijkheid ge
worden. Want de jeugdklubs heb
ben zich aktief ingelaten met de 
organizatie van «hun» koncert, 
en een tweehonderd jongeren 
werkten met ons mee. Het is dus 
niet meer een ploeg van zes man 
die een plankenvloer op bierbak-
ken zet en een paar mikrofoons 
klaarzet. Gemiddeld drieduizend 
jongeren werden op elk groen-
koncert bereikt Daar zijn we echt 
blij mee I En nu weten we wat we 
aankunnen, welke de problemen 
zijn, en de mogelijkheden voor de 
toekomst." Intussen werkt de 
ploeg van Lieven hard aan het 
verwezenlijken van het najaars-

^ programma voor de Beurs van 
jazz, pop en toneel, en aan de 
inbreng in het millennium. 
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CONVERGÈNCIA 
DEMOCRATICA 
D E C A T A L U N Y A sociaalenfederaal 

Dissabte, 9 de Setembre'78-A Can Cot 

CORRÓ D'AMUNT 
LES FRANQUESES DEL VALLES 

Mati: 
9 Concentració 

10 MATANQADELPORC 
lO '^Barcelona CDC - Comarca Valles CDC 

11"*Arribada de la Caravana Ciclista 
de la comarca del Maresme 

12 Partit de Futbol 
Volksunie de Flandes 
Convergència Democrat ica 

Tarda: 
2 Dinar de l'Aplec 
3 Müsica Catalana 

pel grup Xarxa 

4 Audició de Sardanes 
Cobla La Principal del Bages 

Danses Tradicionals 
Esbart Sta. EuTalia - Les Franqueses 

6 Parlaments 11 de Setembre 

Servei d'entrepans del porc-Truites-Begudes-Coca-Gelats-Carquinyolis 

Met stroolbrlefjes had de CDC het verbroederingsfeest aangekon
digd. 

Ongewoon... 
Het IS inderdaad ongewoon tus
sen de reeks aankondigingen op 
Zaventem het bordje Weekblad 
« WIJ "-Barcelona" te ontwaren. 
En toch was dat zo, want aan een 
speciale balie verzamelden zich 
vrijdagvoormiddag 8 september 
de VU-leden voor een reis naar 
Barcelona. 
Een 747-Boeing vloog het gezel
schap naar de Katalaanse hoofd
stad die te puffen lag in een 30 
graden zon. De groep werd er 
verwelkomd door de heren Cullell 
en Raminez (die aanwezig waren 
op het VU-kongres in mèi II.) en 
door Alonso Marti, een CDC-lid 
met een Hollandse echtgenote. 
Alonso zou trouwens drie dagen 
langs de geleider van de Vlaamse 
groep zijn en meer dan een keer 
als tolk optreden. 

Het beste varken 
Zaterdag 9 september mag wel 
de mooiste dag van het Katalaan
se weekeinde genoemd worden. 
Rond 9 u. vertrekt de bus Vlamin
gen naar Les Franqueses del Val
lés, een eind buiten Barcelona 
waar in de prachtige natuur — 
een licht heuvelend landschap — 
een vriendschapsfeest op touw 

den voor het optreden van Kata
laanse dans- en zanggroepen. 
Tot slot werd n.a.v. de Katalaanse 
nationale feestdag door CDC-
voorzitter Jordi Pujol het woord 
gevoerd, evenals door CDC-se-
kretans Miquel Boca i Junyent. 
Voor Vlaanderen spraken Willy 
Kuijpers en Paul Pesters. Kuij-
pers trok de parallel tussen de 
Vlaams-nationale strijd en de Ka
talaanse beweging, hij sprak de 
wens uit dat beide volkeren met 
de andere nationaliteiten van Eu
ropa zouden samenwerken voor 
een federaal en demokratisch Eu
ropa. 
Ten slotte werden tussen beide 
volkeren beloften van samenwer
king en verstandhouding uitge
sproken. 

Brusselse kant 
Het was zeer laat toen de groep 
Barcelonawaarts reed waar nog 
een andere ontmoeting op het 
programma stond. In elk van de 
vier CDC-distrikten van Barcelo
na werd een groepje VU'ers ont
vangen door bestuur en militan
ten, waarna gezamenlijk geavond
maald werd. Gevraagd was voor 
deze bijeenkomsten kleine Vlaam
se geschenkjes mee te brengen 
om de Katalaanse vrienden te 

Iedereen wil de CÖC-voorzit ter 
de hand drukken, kinderen 
vragen zijn handtekening op 
de klak van hun petje... 
Jordi Pujol is een 
graaggeziene f iguur ! 

Volksunie-delegatie verbroedert 
met Katalaanse nationalisten 
B A R C E L O N A — Zestig VU- leden waaronder nationaal-sekre-
taris Paul Peeters en de kamerleden Willy Kuijpers en Jan 
Caudron hebben tijdens het voorbije weekeinde een bezoek 
gebracht aan de Katalaanse hoofdstad Barcelona. 
Z e waren er gedurende drie dagen de gasten van de Conver
gència Democratica de Cataluynia ( C D C ) , een aan de V U gelij
ke partij. 
O p het programma stonden naast een voetbalmatch tussen 
leden van beide partijen, ontmoetingen met plaatselijke C D C -
afdelingen, toeristische uitstappen en volksfeesten. Maar ook 
een werkvergadering tussen parlementairen en vertegenwoor
digers van C D C , V U en de Baskische Nationalistische partij. 
Dit weekeinde van de vriendschap over de staatsgrenzen 
heen werd maandag 11 september — de nationale Katalaanse 
feestdag — besloten met een ontroerende plechtigheid aan 
het monument van Rafael de Casanova, de Katalaanse vrij-
heidsheld. 
Achteraf werd door de drie partijen een gezamenlijk communi
qué verspreid. 

In het CDC-sekretariaat te Barcelona hangen VU-affiches tussen 
deze van de CDC. 

was gezet. Op een rustiek boeren-
hof, Can Cot genaamd, waar men 
reeds bezig was het beste var
ken te slachten, werd verza
meld. De CDC'ers keken nieuws
gierig naar de inhoud van de bus 
en gaven onmiddellijk een spon
taan applaus ten beste waarop 
een daverende Vlaamse Leeuw 
werd ingezet. 
Een wandelingetje daar vandaan 
lag een voetbalveld waar onder
tussen een voetbalmatch begon
nen was tussen de plaatselijke 
CDC en deze van Barcelona. 
Rond half twaalf kwam de 
caravana cinllsta aan, een groep 
CDC-wielertoeristen. Een van 
hen bleek de CDC-voorzitter Jor
di Pujol te zijn... 

Ondertussen was van Katalaan
se zijde een waar offensief inge
zet naar VU-stickers en emble
men, een jacht die pas drie dagen 
later zou eindigen wanneer de 
laatste VU'er weer op het vlieg
tuig was gestapt. 
Even na de middag en onder een 
dodende zon werd dan de aftrap 
gegeven voor de fDartlt de futbol 
tussen VU en CDC, die door de 
geel-zwarten op spijtige wijze 
met 7 — 3 verloren werd, ondanks 
de vurige aanmoedigingen van 
de Vlaamse spionkop. Niet ge
treurd ! 

Toeschouwers en spelers haast
ten zich terug naar de mas Can 
Cot waar het volksfeest kon be
ginnen met het nuttigen van het 
varken en waar de mobiele CDC-
kantine op volle toeren draaide. 

Mini-zangfeest 

Na deze reuze gezellige piknik 
gingen beide volkeren uitrusten in 
de schaduw van hooimijt en plata
nen en als vanzelf kwam een 
mini-zangfeest tot stand waarop 
elk volk afwisselend een eigen 
lied zong. Korte begeleidingen — 
van Vlaamse kant door Walter 
Luyten — maakten heelwat duide
lijk, lachsalvo's maar ook ontroe
rende ogenblikken waren niet uit 
de lucht. Deze zangstonde dien
de echter onderbroken te wor

danken. Wij noteerden o.a.: Brus
selse kant, Balegemse en andere 
jenever, een fotoboek over Vlaan
deren, een LP van Rum, reproduk-
ties van Vlaamse schilders, Tijl en 
Neles onder alle vormen en in 
alle materies. Ja, zelfs Belga-siga-
retten... Ook hier toespraken en 
sympatiebetuigingen. 
(Voor het bezoek aan het sekreta-
riaat van de distrikten 4 en 6 had 
de CDC-leiding stevige dames en 

heren gevraagd. Regelmatig val
len koningsgezinde elementen 
het gebouw aan en ook voor 
deze avond was een aanslag aan
gekondigd. Enkele ongure indivi
duen naderden zelfs de straat
deur van het gebouw maar waar
schijnlijk schrikten de nachtelijke 
gezangen de Franco-nostalgie-
kers zo zeer af dat hun optreden 
zich tot nieuwsgierigheid beperk
te). 

Na de werkvergadering op 
maandag 11 september 
werd namens de drie partij
en onderstaande persmede
deling aan de pers van Kata-
lonië, Baskenland en Vlaan
deren overgemaakt. 

Vertegenwoordigers en par
lementsleden van de Volks
unie, van de Katalaanse 
Convergència Democratica 
en van de Baskische Natio
nalistische Partij zijn giste
ren, naar aanleiding van de 
Katalaanse nationale feest
dag, te Barcelona bijeen ge
weest. 

besloten, hun onderlinge 
kontakten te verstevigen en 
informaties uit te wisselen 
met het oog op de uitbouw 
van een gemeenschappeli j
ke Europese politiek. 

Ze verklaren zich bereid 
om, in dezelfde geest, kon
takten op te nemen en te 
onderhouden met andere 
nationalistische en demo-
kratische formaties. Ze ver
klaren, begaan te zijn met 
de verdrukking van de natio
nale rechten van om het 
even welk Europees volk of 
minderheid : ze zullen terza-

Katalonië, Boskenland, 
Vlaanderen: solidariteit I 

Ze hebben een grote over
eenstemming vastgesteld 
in hun respektieve parti jpro
gramma's voor wat betreft 
hun opvattingen over het 
volksnationalisme, de demo-
kratie en de Europese poli
tiek. Ze hebben hun ge
meenschappelijke wil be
vestigd om samen te wer
ken aan de opbouw van een 
nieuw Europa op basis van 
de volkeren. 
De Volksunie, de Conver
gència Democratica de Ca-
talunya en de Baskische Na
tionalistische Partij hebben 

ke gemeenschappelijk in 
een geest van Europese so
lidariteit de voetstappen 
zetten die zich opdringen. 
Naar aanleiding van de Ka
talaanse nationale feestdag 
op 11 september heeft een 
vertegenwoordiging van de 
parlementsfrakties van de 
V-olksunie, de Convergèn
cia Democratica de Catala-
nya en de Baskische Natio
nalistische Partij bloemen 
neergelegd aan het monu
ment van de Katalaanse vri j -
heidsheld Casanova te Bar
celona. 

WIJ 11 14 SEPTEMBER 1978 



/IKTU^LIT^IT 

Zondag 10 september werd inte
graal gespendeerd aan toeristi
sche uitstappen o.a. naar het 
prachtige klooster van Poblet, 
waar een in het Nederlands ge
stelde landkaart van Katalonié be
waard wordt. 
Op de terugweg werd de Vlaam
se groep ontvangen door het 
CDC-bestuur van de stad Valls. 
Dit bestuur had n.a.v. de nationale 
Katalaanse feestdag een tentoon
stelling georganizeerd gewijd aan 
de Katalaanse pers. De groep 
werd er verwelkomd door een 
prachtig bord met het VU- en 
CDC-embleem. Namens de 
groep dankte kamerlid Kuijpers 
de afdeling en hennnerde aan de 
rol van het geschreven woord in 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 

Bloemen 
en tranen 

Op 11 september 1714 verliest 
Katalonie de strijd en wordt aan
gehecht bij Spanje. Rafael de 
Casanova, leider van de Katalaan-

nederlaag te gedenken maar ook 
om de gezette stap naar de zelf
standigheid kracht bij te zetten In 
de voormiddag van deze nationa
le feestdag zitten parlementsle
den van CDC, VU en de Baski-
sche Nationale Partij rond de 
werktafel. Later op de dag publi
ceren ZIJ een gezamenlijk stand
punt. De CDC heeft haar militan
ten gevraagd rond de middag 
naar het monument van Casano
va te komen. 

Er hangen ontelbare Katalaanse 
vlaggen in Barcelona. Ontelbare 
affiches eisen het zelfstandig-
heidsstatuut, er is gekalkt en er 
werden pamfletten uitgedeeld. 
De burgemeester heeft alle stads
bussen en metro-ingangen laten 
bevlaggen, jongens en meisjes 
bieden rode en gele bloemen aan 
en anderen spelden de voorbij
gangers vlaggetjes op, er worden 
ontelbare zelfklevers uitgedeeld 
Iedereen draagt de kleuren van 
het land en de grisos, de Spaanse 
politie, kijkt diskreet maar grim
mig toe... Tegen de middag staan 
honderden mensen op het plein-

Kamerlid Caudron als vaandrig, 's avonds zou hij slechts de vlagge-
stok terugvinden... 

se weerstand, sneuvelt en wordt 
uitgeroepen tot nationale held. 
Op 11 september 1976, de eerste 
nationale feestdag na Franco, ko
men 1 miljoen Katalanen samen 
in het centrum van Barcelona 
Ook op 11 september 1978 
stroomt Barcelona vol Tegen de 
avond komen een half miljoen 
bewuste Katalanen samen om de 

CDC-sekretaris Miquel Roca 
«Volgend jaar komen wij 
naar Vlaanderen! -

tje voor Casanova die reeds tot 
aan de voeten in de bloemen zit. 
Het wordt opvallend stil wanneer 
aan de massa een enorm bloem
stuk getoond wordt, voorstellend 
de Katalaanse en Baskische vlag 
en de letters VU. 
CDC-voorzitter Jordi Pujol om-
nngd door zijn parlementairen en 
deze van VU en Basken legt het 
bloemstuk neer, de liederen van 
de dne volkeren worden krachtig 
gezongen, een Vlaamse Leeuw 
wordt aan een Katalaanse vlag 
geknoopt en gaat de hoogte in. 
De leeuw verstrengelt in de geel-
rode strepen Een ontroerend 
ogenblik Een Schots journalist 
fluistert ons toe dat hij zoiets nog 
nooit meegemaakt heeft. 
En dan barsten de kreten los : Vis-
ca Catlunya' Visca Flandes - Le
ve Vlaanderen, Gora Euskadi ta 
askatuta' Leve vrij Basken
land! .. 

Voorzitter Pujol wordt door tien
tallen mensen tegelijk aange
klampt, voor iedereen heeft hij 
een vriendelijk woord, iedereen 
wil hem de hand drukkem, sommi
gen — vooral ouderen — wenen. 
Barcelona bloeit open en voelt 
opnieuw de siddenng van 11 sep
tember 1976 • een betogingsexplo
sie van 1 miljoen mensen 
Eèn mond, éèn kreet. Katalonié 
voor de Katalanen' 
Het afscheid van de Vlaamse 
groep is hartelijk, sommigen zijn 
zwaar te moede, er wordt gekust 
en geweend want het hart van 
verwante volkeren groeit vlug 
naar mekaar De Katalaanse 
vnenden beloven vOor 1979 een 
tegenbezoek. Op het vliegtuig lig
gen Belgische kranten klaar en 
dompelen de reizigers al te vlug 
in de werkelijkheid van de dne-
hoek aan de Noordzee. 

IVIVL 

7-3, 
of de nederlaag met de glimlach 

' . j * * r * *? ' * 

Een van de hoogtepunten 
van het Katalaanse weekein
de was de voetbalmatch tus
sen CDC_ en VU. Afgespro
ken was 'dat van elke partij 
zoveel mogelijk parlementai
ren en andere verkozenen 
dienden aan te treden. 
De ' Vlaamse ploeg heeft 
haar geel-zwarte kleuren 
met de nodige moed verde
digd Er waren echter een 
aantal faktoren die zwaar in 
haar nadeel speelden. Wij 
noemen op. een moordende 
middagzon, een veld dat eer
der op een zandbak dan op 
een grasmat leek, een groot 
invallersteam bij de CDC dat 
om de haverklap de hijgen
de en puffende «buikjes» 
kon vervangen Zeer dubieu
ze reakties van de scheids
rechter, die twee Vlaamse 
goals afkeurde en veel te 

scherp toekeek en de CDC 
een penalty toekende 
De VU-ploeg ontbrak het dui
delijk aan lichamelijke kondi-
tie én samenhang, alhoewel 
pogingen daartoe regelmatig 
werden ondernomen, vooral 
door Paul Peeters, de spil 
van het Vlaamse elftal en 
door Renaat Raes (VU voor
zitter Outer) die er hard 
tegenaan ging. Zijn puik spel 
werd met twee doelpunten 
bekroond. Verder vermel
den wij graag de persoonlij
ke prestatie van Nic Van 
Bruggen, die niet onaardig 
van zich afbeet en wiens 
openingsdoelpunt door de 
scheidsechter, o.i. op twijfe
lachtige grond, afgekeurd 
werd. 
De VU-ploeg die enig doel
punt moest ontberen tot de 
helft van de tweede speel-

helft raakte naarmate de 
wedstrijd vorderde meer en 
meer op mekaar ingespeeld 
en kwam naar het einde toe 
zeer stef aandringen, en 
werd zelfs zeer gevaarlijk 
voor de CDC-achterhoede 
die meer dan een keer uit 
haar as werd gespeeld On
danks de entoesiaste aan
moedigingen van de VU-sup-
porters mocht een overwin
ning met waar zijn. Maar in 
het besef dat de geel-zwate 
kleuren in eer en deugd ver
dedigd werden wordt de 
terugwedstrijd op Vlaamse 
bodem voorbereid I 

Deze nederlaag-met-de-glim-
lach werd enigszins goed ge
maakt daar een dag later de 
Vlaming Houbrechts een rit 
in de ronde van Katalonié 
won... 

De CDC-pioeg : langere adem ? 

Wat bedoeld was als een verdiende siësta groeide uit tot een waar zangfeest 
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JEUGDFILMS 

plaaties kijken, 
leeslessen,,. 
of wat dan ? 

BRUSSEL — Wordt het driedaags jeugdfilmfestival dat begin volgende week, In 
het kader van Brusselement, voor het eerst in de Passage 44 gehouden wordt, de 
aanloop naar een zinvol « Jaar van het Kind » ? 
Er wordt door officiële instanties inderdaad nogal feestelijk uitgepakt met jaar-van-
dit en jaar-van-dat. Dat schept goede kansen om mooie ministeriële woorden te 
richten tot de geachte toehoorders. Maar goed, volgend jaar is de verklaring van 
de rechten van het kind twintig jaar oud, en is er dus een goede reden om uit te 
pakken met een internationaal jaar van het kind. Daarop hebben de jeugdleiders 
niet gewacht. Wel wordt er nu uitgekeken of de overheid de mankementen in haar 
beleid zal durven zien, toegeven, en er ook iets aan doen. 
Bij voorbeeld op het gebied van jeugdfilms, -teater en poppenkast. Hugo Elsemans, 
van het Verbond van Kinder- en Jeugdfilmklubs geeft de nieuwe Hoge Raad voor 
Filmkultuur die dezer dagen geïnstalleerd wordt, enkele goede wenken mee. 

Het jeugdfilmfestival van volgen
de week (19, 20 en 21 septem
ber) wil allereerst aan de Vlaam
se jeugd in Brussel de gelegen-
fieid bieden te genieten van een 
aantal mooie jeugdfilms die in de 
bioskopen niet op fiet program
ma komen. 
Hugo Elsemans: « De aktie van 
de jeugdfilmklubs voor de promo
tie van goede kinderfilms moet 
nog meer aangemoedigd worden. 
Men moet inzien dat het zinvol 
gebruik van de audio-visuele me
dia dezer dagen enorm belangrijk 
is. Onze jeugd groeit immers op 
met het beeld: de smaak van 
onze kinderen wordt veelal snel 
verknoeid door een verkeerde 
overdosis op televisie, waardoor 
het bijsturen in het onderwijs een 
enorm moeilijke zaak wordt. 
Waarbij komt dat er in de scholen 
nog vaak weinig middelen voor
handen zijn voor een gedegen 
beeld- en filmonderricht.» 

Commerciële 
omloop 
— Zit u met de jeugdfilmklubs nu 
op een goede golflengte ? 
Hugo Elsemans: «Ons verbond 
werkt nu een tweetal jaar met 
sekretariaat in Brussel, met de 
bedoeling als service- en pro-
grammatiebureau de geïnteres
seerde klubs, scholen en leer
krachten te informeren over dege
lijke jeugdfilms. We willen niet 
alleen begeleiden, maar ook stimu
leren : de kinderen met film leren 
spelen en op die manier hun krea-
tiviteit aanmoedigen. 
Ik moet bekennen dat de belang
stelling hiervoor enorm groeit. De 
JEFI-klubs — nu reeds een goede 
135 — bouwen gestadig hun wer
king kwantitatief, maar ook kwali
tatief uit. We beginnen op de goe
de golflengte te geraken. En dat 
betekent voor mij dat de kinde
ren, zeg maar de jonge mensen, 
bij het bekijken van een film niet 
louter amusement zoeken, of 
vluchten uit de realiteit, maar 
waarbij zij de filmtaal leren begrij
pen en ermee leren spelen.» 
— Wij herinneren ons de zoge
naamde filmforums op sctiool die 
vooral amusement waren, omdat 
er enkele keren per jaar meteen 
een les scfieikunde en drietioeks-
meting wegviel... 
Hugo Elsemans: «Er zijn inder
daad nog steeds te veel organiza-
ties en scholen die slechts spora

disch een jeugdfilm vertonen, en 
die op dat moment een amusante 
film huren. Daar willen wij van af. 
Hetzelfde geldt voor jeugdteater 
en poppenkast. Het heeft weinig 
zin suksesfilms, die in commercië
le omloop overdadig gedraaid 
worden, te hernemen in filmklubs 
en bij andere als educatief bedoel
de vertoningen. 
Natuurlijk blijft het verleidelijk om 
met ronkende namen het jeugdig 
publiek en de ouders te lokken. 
Maar we stellen aan de diverse 
jeugdklubs en andere sociaal-kul-
turele organizaties nu toch voor 
met andere filmtroeven het jonge 
volkje te lokken. Bij wijze van 
voorbeeld vernoem ik het ele
ment animatie tijdens zo'n «filmfo-
rum»; op het kleine festival, vol
gende week in Brussel, zorgt de 
aktrice Leen Persijn voor de ani
matie. Een film wordt ingeleid, 
zodat de jongeren geboeid zijn 
voordat de lichten in de zaal 
gedoofd worden.» 
— Zijn er voldoende jeugdfilms 
voorhanden om een seizoenpro
gramma met degelijke produkties 
samen te stellen ? 
Hugo Elsemans: «Onmiddellijk 
toegegeven; een jeugdfilm-pro-
duktie hebben wij bij ons niet. We 
kunnen slechts hopen dat er van 
overheidswege een konkrete sti

mulans gegeven wordt ter gele
genheid van het Jaar van het 
Kind. 
Momenteel zijn er drie groepen 
die werken aan een projekt voor 
kinderfilms, maar dat loopt niet zo 
gemakkelijk. 
Eerstdaags verwachten wij de pu-
blikatie van de nieuwe raad van 
beheer van de Hoge Raad voor 
de Filmkultuur, en precies van die 
raad verwachten wij grote interes
se voor de produktie en promotie 
van jeugdfilms. 
Inmiddels kunnen wij wel zonder 
al te veel moeilijkheden jeugd
films uit het buitenland betrekken. 
Maar daar blijft dan wel, zeker 
voor het jeugdigste publiek, een 
zware handicap doorwegen. Een 
film in een vreemde taal ontaardt 
voor de jongens en meisjes zeer 
snel in een leesles, waarbij zij nau
welijks nog de film zelf kunnen 
zien en verwerken. Vandaar dat 
er een grote nood is aan Neder
landstalige versies van jeugd
films. In dit opzicht moeten wij 
jammer genoeg noteren dat er 
geen beleid voor kinderfilms be
staat. » 

Beeldtaal 
— Heeft de jeugd elders een 
beter aanbod ? 
Hugo Elsemans: « Laat mij duide
lijk stellen, dat er ook bij ons geen 
gebrek is aan het verkrijgen van 
kinderfilms. Maar, we blijven aan
gewezen op het buitenland. 
We stellen vast dat de zogenaam
de Oostbloklanden een kultuurpo-
litiek voeren waarbij de hand 
wordt gehouden aan een regel
matige produktie van jeugdfilms. 
Ik vernoem Tsjechoslovakije, de 
Sovjetunie en de DDR. In deze 
landen maken de studio's tussen 
de zes en 12 films per jaar. 
De zgn. westerse landen brengen 

Peter en de vliegende autobus 
Woensdagnamiddag (20 september) Is er een vri je f i lmvoorstel l ing om 15 uur. In het kader 
van het jeugdfl lmfestlval wordt In de - Passage 44 • de Nederlandse fi lm « Peter en de vlie
gende autobus > van Karst van der Meulen gedraald. De aktrice Leen Persijn zorgt voor 
de animatie. Kinderen betalen 40 fr. en volwassenen 80 fr. J-flIms, Koningsstraat 300 te 
Brussel, tel. 02-217.75.25. 

ook een aanzienlijk aantal kinder
films op de markt, maar deze pro
dukties kunnen moeili|k ontsmet 
worden van enige commerciële in
vloed. Vooral de televisie-pro-
grammaties laten pedagogisch 
veel te wensen over. Waarbij ik 
onmiddellijk wil nuanceren: de 
BRT zit op het gebied van jeugd
films niet zo slecht in vergelijking 
met andere zenders, zoals de 
Franstalige RTB.» 

— Er zijn dus jeugdfilms genoeg 
voorhanden, 'het is een kwestie 
van keuze, en vooral van gebrek 
aan eigen produkties... ? 
Hugo Elsemans: «Er moet van 
overheidswege dringend een sti
mulans gegeven worden om 
Vlaamse jeugdfilms in produktie 
te brengen. Anderzijds moeten 
ook de mogelijkheden onder
zocht worden — in samenwer
king met Nederland ? — om bui
tenlandse films in Nederlandstali
ge versie te bewerken. Onze jon
geren hebben daar een dringen
de nood aan. Maar, wij wachten 
niet op die Nederlandse versies 
om een betere filmintroduktie bij 
de jongeren te betrachten.» 

De jeugdfilmklubs wachten blijk
baar niet op een officieel «Jaar 
van het Kind» om een passende 
begeleiding op audio-visueel ge
bied te betrachten. De jongeren 
zijn in een beeldrijke wereld groot
gebracht maar door een gebrek 
aan kennis van de beeldtaal 
wordt filmkijken voor hen nog al 
te rap en al te gemakkelijk een 
ontvluchten van de werkelijkheid. 
Het dwepen met sensatieverhaal
tjes IS daar een symtoom van. Er 
blijft nog steeds een opvallend 
grote behoefte aan jeugdfilms 
waarin de gewone en ongewone, 
maar alleszins dagelijkse, mense
lijke gevoelens vertolkt worden. 
De kinema-uitbaters weten dat de 
jeugd het grootste en het trouw
ste kassapubliek is. Daartegen
over staat een flagrante afwezig
heid van overheidsstlmulansen 
voor het maken en vertonen van 
degelijke jeugdfilms. Zal, behal
ve met plechtige ministeriële 
woorden, ook aan die dringende 
nood naar aanleiding van het 
Jaar van het Kind met konkrete 
stimulansen tegemoetgekomen 
worden ? Hugo Elsemans van 
het Verbond van Kinder- en 
Jeugdfilmklubs staat alvast op 
de uitkijk. 

(hugo de schuyteneer) 
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